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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 د. عبد العزيز برقوق

املركز اجلامعي مرسيل عبد اهلل – 
تيبازة

معيار اختصاص القايض اإلداري من النص إىل 
االجتهاد:  املقاربات القارصة

24 د.جدييل نوال -كلية احلقوق و 
العلوم السياسية - جامعة املدية

املنازعات الناجتة عن التحقيق العقاري املؤسس  
بموجب قانون 02/07

34 د. نادية بوخرص
جامعة د. حيي فارس-املدية

التنظيم القانوين ألخالقيات العمل
اإلعالمي يف اجلزائر

56 د. أحسن عمروش - كلية احلقوق 
والعلوم السياسية - جامعة مخيس 

مليانة

محاية املمتلكات الثقافية يف النزاع املسلح

80 د. حليس خلضـر
كليـة احلقـوق و العلوم السياسية

جامعـة حيـيى فارس املدية )اجلزائر(

التأمني اإللزامي َتَعد عىل مبدأ احلرية التعاقدية

93 د.العشاوي صباح
كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة لونييس عيل- البليدة 2

التلوث وأثره عىل البيئة االجتامعية

108 مصطفاوي عايدة
كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة لونييس عيل البليدة 02

املدن اجلديدة آلية جديدة لتنظيم التوسع
احلرضي وتوجيهه

123 د. حيي رشاد - كلية احلقوق والعلوم 
السياسية جامعة لونييس عيل)البليدة 

 )2

املمهالت وعالقتها بحوادث املرور يف املنظورين 
القانوين والرشعي

141 د. عشيـر جياللـي
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة

رعاية الفقه اإلسالمي حقوق السجني ومقارنتها بام  
جاء يف املواثيق الدولية

161 د.يس موسى عبد القادر
  كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حييى فارس باملدية

املعاجلة الترشيعية للنظام االنتخايب اجلزائري

المحتوى



181 د. رسدو حممود
جامعة جياليل بونعامة بخميس 

مليانة

عقد التفويض كأسلوب جديد لتسيري 
املرافق العامة يف اجلزائر

197 أ.  بن دعاس سهام
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة حممد ملني دباغني– سطيف 2

نظام التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية

214 د. عبد الرمحن بن جياليل
  كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة

رشعية اقتطاع وزرع األعضاء البرشية بني
األحياء يف القانون اجلزائري

233 أ. جبوري أمحد 
كلية احلقوق و العلوم السياسية 

جامعة حييى فارس املدية

األمالك الوطنية العقارية اخلاصة والتقادم املكسب يف 
ظل املسح العام

244 أ.رشيدة مصباح
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حييى فارس - املدية

دور األمم املتحدة يف محاية حقوق اإلنسان
يف جمتمعات ما بعد النزاع

257 أ.حممد حسان كريم
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة مخيس مليانة

التعاون الدويل يف مكافحة االجتار غري 
املرشوع يف املخدرات

283 أ. كرليفة سامية
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حيي فارس املدية )اجلزائر(

استخدام القوة لتدابري إنسانية بني االجتاهات
الفقهية  واملامرسة الدولية

303 أ. بغدادي ليندة 
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة آكيل حمند أوحلاج بالبويرة

استخدام اخلاليا اجلذعية بني احلاجة العلمية
واألطر القانونية – دراسة  مقارنة-

321 أ. رضا قربة
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حيي فارس املدية

مدى حجية النكول عن اليمني أمام القايض
يف الفقه اإلسالمي

338 أ. بن عامر حممد
كلية احلقوق- جامعة حيي فارس 

باملدية

عقد حفظ احلق كتقنية للرتقية العقارية



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، ويف 
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.

    يف إطار العمل املستمر لالرتقاء بمركز جملة الدراسات القانونية الصادرة عن خمرب 
دولية  علمية  كمجلة  )اجلزائر(  باملدية  فارس  حييى  جلامعة  التابع  العوملة  و  السيادة 
سداسية من خالل عددها السادس / اجلزء 02 )جوان 2017(، و هي مصنفة ضمن 
املجلد الثالث )العدد الثاين/ اجلزء 02( 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،  الدراسات  و  السياسية  والعلوم 

بالعمل األكاديمي املتخصص. 

د.احلسني عمروش
رئيس حترير جملة الدراسات القانونية
 Houcine16@gmail.com 
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 معيار اختصاص القايض اإلداري من النص إىل االجتهاد:
 املقاربات القارصة 

 
 عبد العزيز برقوق د.

 - ب –أستاذ حمارض 
 تيبازة –املركز اجلامعي مرسيل عبد اهللا 

 
 ملخــــص

يفرض منطق نظام االزدواجية القضائية كام تأسس يف فرنسا، أن يُعهد جلهات القضاء 
التي تتحدد باملعيار املادي الكفيل بفرز  "املنازعة اإلدارية"ي يف اإلداري باالختصاص احلرص

 عالقات القانون اإلداري، ليكون القايض اإلداري يف النهاية هو قايض القانون اإلداري 
ه يف  غري أنّ النظام اجلزائري الذي تبنى االزدواجية القضائية منذ االستقالل، بشكل مشوّ

نظام "، أخفق يف ضامن منطق 1996ئص يف ظل دستور البداية ثمّ بشكل مكتمل اخلصا
وما يفرضه من نتائج عىل مستو عالقة قواعد االختصاص القضائي  "االزدواجية القضائية

 بقواعد املوضوع، أو عالقة القايض بالقانون الذي يتوىل تطبيقه. 
ا ترش "حصل هذا القصور نتيجة جعل معيار اختصاص القايض اإلداري        " يعيًامعيارً

يتحدد بالنص، اليشء الذي أفىض إىل نتائج شاذة يف عالقة القايض بالقانون، وباملقابل وقع 
القضاء يف مأزق جتاوز السلطة، عندما أراد تقويم الشذوذ احلاصل، بتعديل معيار اختصاص 

ا.   ا ماديً ه معيارً  القايض اإلداري وردِّ

نون  ية القضائية، املنازعة اإلدارية، القا: القايض اإلداري، اإلزدواجالكلامت املفتاحية
     املدنية و اإلدارية. اإلداري، قانون اإلجراءات 

 
Résumé 

La logique de la Duplication de système judiciaire, ce système d’origine 
française, oblige les juridictions administratives de se charger exclusivement 
des «contentieux administratifs»définis par critère matériel qui engendre les 
relations de droit administrative en définissant le juge administratif comme 
un juge de droit administratif.  
Néanmoins, le système algérien qui a mal adopté, en premier temps, depuis 
la décolonisation, la Duplication de système judiciaire, puis de façon 
complète dans le cadre de la constitution de 1996, a échoué de garantir la 
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logique de la Duplication de système judiciaire et ses conséquences sur les 
relations entre les règles de compétence et les règles de sujet ou bien entre le 
juge et le droit dont il se charge.  

Cette imperfection est due au fait de rendre le critère de compétence de 
juge administratif « un critère législatif » défini du texte, en ce qui a 
engendré des résultats aberrants concernant la relation entre le juge et le 
droit, cependant, la jurisprudence, en voulant remédier à cette imperfection 
en rendant le critère de compétence de juge administratif un critère matériel, 
s’est retrouvé devant un dilemme de l’excès de pouvoir.  

 
 مقدمــــة

األصل أنّ اختصاص القايض اإلداري يرتبط بقواعد املوضوع التي حتكم النزاع، ومن ثمّ 
ا االّ حني يكون القانون اإلداري واجب التطبيق، وذلك  ال يكون القايض اإلداري خمتصً
 بغض النظر عن وجود اإلدارة كطرف يف النزاع، هكذا تُفرس قواعد االختصاص القضائي يف

لت عرب اجتهاد قضائي طويل منذ قرار  الشهري  "بالنكو "النظام الفرنيس، وهكذا تشكّ
 .09/02/1873الصادر عن حمكمة التنازع بتاريخ 

ا، حيث ال يمكن تفسري كل حاالت اختصاص القايض  بيد أنّ الوضع يف اجلزائر يبدو خمتلفً
أنّ االجتهاد القضائي نزع  اإلداري بمبدأ ارتباط قواعد االختصاص بقواعد املوضوع، غري

ول ملعيار اختصاص القايض نحو تصويب هذه املسألة، حماوالً الوصول إىل تأسيس مقب
ع اجلزائري يف صياغة معيار اختصاص  ،اإلداري إنّ هكذا وضع، يفرض صرب منهج املرشّ

القايض اإلداري، ثمّ التساؤل عن مسألة حدود سلطة القايض اجتاه النصوص القانونية 
ل هذه  اصة بقواعد االختصاص، من خالل مناقشة رشعية االجتهاداخل القضائي الذي يعدّ

  القواعد
تستدعي معاجلة هذا السؤال، قراءة إمجالية لقواعد اختصاص القايض اإلداري كام سنّها 

ع، ومن ثمّ استخالص املعيار املعتمد إلسناد االختصاص  ثمّ الوقوف عىل  ( أوالً )املرشّ
ل هلذا املعيار وتقييمه االجتهاد ال  ( ثانيا )قضائي املعدّ
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ع يف حتديد معيار اختصاص القايض اإلداري: قصور التأسيس -أوال  منهج املرشّ
ع اجلزائري قواعد اختصاص القايض اإلداري عىل أساس غري واضح يف جممله،  نظّم املرشّ

لة له (يظهر هذا يف إطار قانون اإلجراءات املدنية القديم والنصوص امل ) كام يف إطار 1كمّ
 ) 2قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد ( 

ختصاص القايض اإلداري يف قانون اإلجراءات املدنية األساس غري الواضح ال -1
لة له   والنصوص املكمّ

نستطيع القول أنّ اختصاص القايض اإلداري جمال حمدد قانونًا ( أ ) عىل أساس غري واضح 
 )    يف جممله ( ب 

 حتديد جمال االختصاص  -أ 
ع مسألة توزيع االختصاص بني القضاء العادي والقضاء اإلداري، بجملة من  ضبط املرشّ
النصوص، أمهها قانون اإلجراءات املدنية وجمموعة من النصوص األخر، من خالل قراءة 

 حمددات ثالث:هذه النصوص نخلص إىل أنّ معيار اختصاص القايض اإلداري حتكمه 
قـانون  07هو املعيار العضوي، حيث يستفاد من الفقـرة األوىل مـن املـادة : عام مبدأ – 1-أ

( الدولة، الوالية، البلدية،  إجراءات مدنية، أنّ النزاع الذي يكون أحد أطرافه اإلدارة
اإلداري (الغرفـة  املؤسسة العمومية اإلداريـة )، هـو نـزاع مـن اختصـاص القـايض

د هذا املبدأ بموجب نصوص قانونية أخر، تتعلق اإلدارية باملجلس الق ضائي)، وتأكّ
لكن املعيـار العضـوي  ،باختصاص جملس الدولة والغرفة اإلدارية باملجلس القضائي

ال يعترب املحدد النهائي الختصاص القـايض اإلداري، ملـا ورد عليـه مـن اسـتثناءات 
 تضيّق نطاقه، لصالح توظيف املعيار املادي.

مكـرر قـانون  07: يظهر هذا مـن خـالل مـا ورد يف املـادة العام املبدأ تقيد اتاستثناء –2-أ
إجراءات مدنية، وما ورد يف عدة قوانني أخر تتعلق بمجاالت خمتلفة، حيـث أُسـند 

من أنّ اإلدارة طرفا يف النـزاع، فنجـد املعيـار االختصاص للقضاء العادي عىل الرغم 
ا.العضوي هنا يتآكل و ينحرص يف أضيق احل  دود، لكنه ال خيتفي متامً

مكرر ق إم: خمالفات الطرق، االجيارات الفالحية  7من هذه االستثناءات، وفقا للامدة 
واملدنية والتجارية، واملادة االجتامعية واملادة التجارية، ودعاو التعويض عىل األرضار 

 نازعات اجلمركية النامجة عن مركبات اإلدارة، ومن االستثناءات يف القوانني اخلاصة: امل
يف  09-98املعدل بالقانون  21/07/1979يف  07-79(قانون اجلامرك 

املعدل باألمر  15/12/1970يف  86-70)، منازعات اجلنسية ( األمر 22/08/1998
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)، بعض املنازعات االنتخابية ( وفقا للقوانني السابقة والقانون 27/02/2005يف  05-01
)، بعض منازعات األمالك الوطنية (القانون 25/08/2016يف  10-16العضوي األخري 

ل بالقانون  01/12/1990يف  90-30   1)..الخ20/07/2008يف  14-08املعدّ
إنّ هذه االستثناءات يف جمملها، تعكس توظيف املعيار املادي، أي ربط اختصاص اجلهة 

نطاق القانون القضائية بطبيعة النزاع وموضوعه، بحيث كلام كان موضوع النزاع يدخل يف 
اخلاص ويستوجب تطبيق هذا القانون، كان القضاء العادي هو املختص، حتى لو كان أحد 

لكن يُالحظ أن املعيار املادي ال يُفرسِّ كل طراف النزاع جهة من جهات اإلدارة، أ
 االستثناءات الواردة عىل املعيار العضوي، كام سوف يأيت بيانه.

: بموجب عدة قوانني يمتد اختصـاص القـايض دأ العامتوسيع االختصاص خارج املب –3-أ
اإلداري إىل نزاعات ال تكون اإلدارة طرفا فيها، ويتعلق األمر هنـا بـبعض منازعـات 
أشخاص القانون اخلاص، كاملؤسسات العمومية اإلقتصادية عندما تستعمل وسـائل 

قـانون رقـم السلطة العامة (القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اإلقتصـادية، ال
ــادتني 12/01/1988يف  88-01 ــويض ضــد  56و  55: امل )، ومنازعــات التع

بخصـوص  -وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صـناعي وجتـاري -مؤسسة سونلغاز
مـن القـانون  30األرضار الناجتة عن توصيل الكهرباء ومتريـر أنابيـب الغـاز( املـادة 

 از). املتعلق بتوزيع الكهرباء والغ 06/08/1985يف  85/07
ا، جانب من منازعات املنظامت املهنية الوطنية حيث يكون الطعن  ومن هذا التوسيع أيضً

املتعلق  01-98من القانون العضوي  9أمام جملس الدولة يف قرارات هذه املنظامت ( املادة 
يف  13-11بتنظيم واختصاصات جملس الدولة املعدل واملتمم بالقانون العضوي 

ا بعض القوانني اخلاصة، مثل قانون املحاماة ) وهو ما 26/07/2011  07-13أكدته أيضً
، 91/04، ونفس الوضع كان يف القانون القديم 105، 96، 49املواد:  29/10/2013يف 

للهيئات  -التسيري اإلداري  -ومن جهة أخر خيتص جملس الدولة بنظر الطعن يف قرارات 
 ).01-98 من القانون العضوي 9العمومية الوطنية (املادة 

ا لتوظيف املعيار  ا آخرً إنّ توسيع اختصاص القايض اإلداري عىل هذا النحو، يمثل وجهً
 املادي.

 

 عدها.ب وما 34 ص  أنظر التعليق  - 1
                                                 



  15              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

 جممله يف االختصاص إسناد أساس وضوح عدم –ب  
ا حول  إن حتديد جمال اختصاص القايض اإلداري بالشكل السابق عرضه، يطرح سؤاالً ملحً

 ا الشأن.خالصة املعيار الذي اعتمده املرشع يف هذ
ع يقرر أوال املعيار العضوي  اليشء األكيد أنّ خالصة املعيار غري واضحة يف جمملها، فاملرشّ

( عرب املادة  كمبدأ عام، ثم ال يلبث أن ينحته بعدة إستثناءات من خالل توظيف املعيار املادي
ال يستمر حتى لكنّه ، مكرر من قانون اإلجراءات املدنية وجمموعة من القوانني املتفرقة ) 07

 النهاية يف توظيف هذا املعيار( االكتفاء باستثناءات حمددة ).
ومن جهة ثانية، يعطي للقايض اإلداري االختصاص يف بعض منازعات أشخاص القانون 
ع يف النهاية ال  يقرر  ا جانبًا من توظيف املعيار املادي، لكن املرشّ اخلاص، وهذا يعكس أيضً

 . 1املعيار املادي كمبدأ عام
 ،إنّ هذا الوضع جيعل املرشع غري منسجم وغري منطقي يف خالصة معيار إسناد االختصاص

 يمكن رصد هذه املالحظة عىل مستويني اثنني: 
استثناءات املعيار العضوي تعكس يف جمملها توظيف املعيار املادي، لكن  املستو األول: 

منازعات اجلامرك واجلنسية وبعض  تبقى هناك استثناءات ال يُفرسها املعيار املادي، مثل
املنازعات االنتخابية، فهذه املنازعات ختضع لوالية القايض العادي، بالرغم من تعلّقها 
بعالقات قانونية تدخل يف جمال القانون العام وتظهر فيها امتيازات السلطة العامة، وبالتايل 

 املعيار املادي. نكون هنا أمام اختصاص قضائي ال يُفرسه املعيار العضوي وال 
إذا كان أساس استثناءات املعيار العضوي هو خضوع املنازعة للقانون  املستو الثاين:

بقي بعض  ع مل يعمم هذا احلل عىل كل منازعات اإلدارة، بحيث نجده يُ اخلاص، فاملرشّ
منازعات القانون اخلاص يف دائرة اختصاص القايض اإلداري، مثل منازعات العقود املدنية 

دارة ومنازعات امللكية بشكل عام، فهي منازعات إدارية ( تطبيقا للمعيار العضوي )، لإل
ا أحيانا ليُطبق القانون اخلاص ال القانون اإلداري.  وعليه يكون القايض اإلداري خمتصً

املتعلق باملحاكم اإلدارية  98/02إىل أن املادة األوىل من القانون رقم  "رشيد خلويف"يذهب األستاذ  - 1
ها أنّ املحاكم اإلدارية جهة قضائية للقانون العام يف املادة ا إلدارية، ، تكون قد فتحت املجال أمام بنصّ

تكريس املعيار املادي كمبدأ عام، إالّ أننا نر أن هذا التفسري يف غري حمله متاما، ألنّ هذه العبارة ال تتضمن 
أي معيار وإنام تبحث عن معيار حيددها، شأهنا شأن عبارة املادة التجارية أو املادة اجلزائية. أنظر: رشيد 

 342 ص ،2008 الرابعة الطبعة اجلزائر، –ملنازعات اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعيةخلويف، قانون ا
 . بعدها وما
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 ختصاص القايض اإلداري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية األساس غري الواضح ال - 2
( القانون املدنية واإلدارية اجلديد اإلجراءاتن متوقع منه، مل يأت قانون عىل عكس ما كا

) بيشء جديد جلهة إصالح قواعد اختصاص القايض اإلداري، 25/02/2008يف  08-09
يف القانون  801و 800من القانون القديم التي حتولت إىل املادتني  7بل أبقى عىل نص املادة 

ل يف نص املادة  ، وذلك بتضييق 802مكرر قانون قديم التي حتولت إىل املادة  7اجلديد، وعدّ
   ( أ )استثناءات املعيار العضوي إىل منازعتني اثنتني فقط 

ل القانون اجلديد عرب نص املادة  ، يف اختصاصات جملس الدولة 901ومن جهة ثانية، عدّ
جملس الدولة بتنظيم  املتعلق 01-98من القانون العضوي  09املنصوص عليها يف املادة 

، بحيث ضيّق يف اجلهات التي ينظر جملس الدولة يف الطعن يف قراراهتا كأول واختصاصاته
وآخر درجة، وبغض النظر هنا عن داللة مضمون هذا التعديل، فإنّه يتضمن خمالفة ملبدأ 
تدرج القواعد القانونية ومبدأ توازي األشكال يف تعديل القواعد القانونية، فنص قانون 

ل نص قانون عضوي عادي   ( ب ) ال يمكنه أن يُعدّ
ع حالة الغموض يف تأسيس معيار اختصاص القايض اإلداري  ق املرشّ وعىل هذا النحو، عمّ

 بدالً من تقويمها. 
 ق إ م إد 802الرتاجع عن توظيف املعيار املادي عرب املادة  -أ

تايل من توظيف املعيار بالق إ م إد من استثناءات املعيار العضوي (و 802ضيّقت املادة 
) باقتصارها عىل منازعتي خمالفات الطرق ومنازعة التعويض عن األرضار النامجة عن املادي

املركبات التابعة لإلدارة، وأبقت بالتايل منازعات اإلجيارات الفالحية واملدنية والتجارية، كام 
قايض اإلداري وفقا للمعيار منازعات املادة االجتامعية واملادة التجارية، يف نطاق اختصاص ال

 العضوي. 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما تأسيس هذا التغيري يف إسناد االختصاص؟ وما داللة هذا 

 الرتاجع عن توظيف املعيار املادي؟ 
لقد كانت تُفرس مجلة استثناءات املعيار العضوي، بأنّ تلك املنازعات املستثناة هي منازعات 

 االختصاص إسناد الطبيعي من وبالتايل – فيها طرفا اإلدارة كانت وان حتى –قانون خاص 
 فهو األوىل بتطبيق قانونه.  العادي، للقايض بنظرها

فهل معنى هذا اإلسناد اجلديد، أنّه سيكون مطلوب من القايض اإلداري أن يطبق عىل 
ا عن قانون اإلجيار العالقات االجيارية لإلدارة ( املدنية والفالحية والتجارية) قانونًا متميزً 

املدين والتجاري املطبق فيام بني أشخاص القانون اخلاص، وتتحول بالتايل العقود االجيارية 
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لإلدارة إىل عقود إدارية ال عقود مدنية عادية؟ وما مصدر هذا القانون، أهو قانون يُكلّف 
ع بإعداده، أم هو قانون قضائي يُكلّف القايض اإلداري بابتداعه و نسجه يف ضوء قانون املرشّ

اإلجيار املدين والتجاري؟ ونفس هذا السؤال يطرح بالنسبة ملنازعات املادة االجتامعية واملادة 
 التجارية.

كام يمكن التساؤل أيضا عن حذف إحالة االختصاص للقايض العادي فيام خيص 
دنية)، عىل ( اإلحالة للامدة األوىل قانون إجراءات م منازعات حمكمة مقر املجلس القضائي

الرغم أنّ قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد قد استبدل اختصاصات حمكمة مقر 
ق إم إد) انطالقا من ذات  32املجلس باختصاصات حمكمة القطب املتخصص ( املادة 

ا يف القانون  االعتبارات، فمربر اإلسناد للقايض العادي عىل هذا املستو مازال حارضً
ع تراجع عنه، فبموجب أي تأسيس؟ اجلديد، لكن   املرشّ

مهام كانت اإلجابة عن هذه األسئلة، فإنّ األمر األكيد هو أنّ قانون اإلجراءات املدنية 
ق حالة الغموض يف تأسيس معيار اختصاص القايض اإلداري.  واإلدارية قد عمّ

 ق إ م إد 901تعديل معلّق الختصاص جملس الدولة عرب املادة  -ب
املتعلق بمجلس الدولة، عىل أنّ جملس  01-98من القانون العضوي  9ة نصت املاد

الدولة خيتص بالفصل (ابتدائيا وهنائيا) يف الطعون باإللغاء (والتفسري وتقدير الرشعية) 
املتعلقة بالقرارات اإلدارية (التنظيمية والفردية) الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية 

 ة واملنظامت املهنية الوطنية واهليئات العمومية الوطني
ق إ م إد قلّصت اختصاص جملس الدولة إىل الفصل يف طعون اإللغاء  901غري أنّ املادة 

والتفسري وفحص املرشوعية اخلاصة بالقرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية 
بموجب نصوص كام خيتص بالفصل يف القضايا املخولة له  "املركزية، وأضافت فقرة ثانية : 

 . "خاصة
ل نص املادة  901فحتى إن كان نص املادة  -98من القانون العضوي  9ال يمكنه أن يعدّ

، باعتبار أنّ القانون األدنى ( القانون العادي) ال يعدل القانون األعىل ( قانون عضوي)، 01
ع لتقليص اختصاص جملس ال النحو،  دولة عىل هذااالّ أنّ التساؤل حول داللة توجه املرشّ

التي حتيل إىل النصوص اخلاصة، ال تستوعب  901إنّ الفقرة األخرية من املادة ، يبقى مهامّ 
ع إجراءه يف نص املادة  ، فضالً 01-98من القانون العضوي  9كل التقليص الذي أراد املرشّ

هي عبارة  "كام خيتص بالفصل يف القضايا املخولة له بموجب نصوص خاصة "عىل أنّ مجلة: 
 تة وال تضيف شيئا. مي
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إنّ حذف االختصاص بنظر الطعون يف قرارات املنظامت املهنية، يمكن أن تستوعبه 
النصوص القانونية اخلاصة بكل منظمة مهنية، فهذه النصوص تتضمن اإلحالة إىل اختصاص 
جملس الدولة بشأن بعض النزاعات، االّ أنّ اإلشكال يبقى خيص منازعات قرارات اهليئات 

ع العموم  – إد م إ قانون عرب –ية الوطنية فيام يتعلق بتسيري شؤوهنا اإلدارية، هل أراد املرشّ
 1؟ ذلك داللة وما ؟ قراراهتا يف الطعن نظر عن الدولة جملس حتييد

د تعديل القانون العضوي  الصادر يف  13-11بموجب القانون العضوي  01-98لقد أكّ
ع أراد 2املحتوبنفس  9اإلبقاء عىل نص املادة  2011سنة  مل عىل معنى أنّ املرشّ ، مما قد حيُ

 .ق إ م إد 901استدراك اإلغفال احلاصل يف نص املادة 
 تعديل االجتهاد القضائي ملعيار اختصاص القايص اإلداري: قصور االجتهاد -ثانيا

عرب أكثر من قرار نزع جملس الدولة إىل جتاوز النصوص القانونية، وتوظيف املعيار املادي 
كضابط إلسناد االختصاص القضائي، غري أنّ حمكمة التنازع اعرتضت عىل هذا االجتهاد يف 

 األمر الذي يستدعي مناقشة هذا  )1(بعض املرات، ووظفته بدورها يف مرات أخر
 ) 2(االجتهاد القضائي وتقييم موقف حمكمة التنازع بشأنه 

 هاد خارج النصتوظيف املعيار املادي كضابط إلسناد االختصاص: اجت -1
 بدون االستناد لنص، وظّف جملس الدولة املعيار املادي ليقرر:  

أنّ منازعة العقد التوثيقي التي تكون اإلدارة طرفا فيها هي منازعة غري إدارية، تدخل يف 
كام أنّ املنازعة الداخلية للحزب السيايس هي منازعة إدارية تدخل  ( أ )والية القضاء العادي 

   ( ب )لقضاء اإلداري، حتى بدون وجود طرف إداري يف املنازعة يف والية ا
وبدورها حمكمة التنازع سارت يف نفس االجتاه، واعتربت: أنّ منازعة الصفقة العمومية التي 
تربمها املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بتمويل كيل أو جزئي من ميزانية 

 ( ج ) والية القضاء اإلداري الدولة، هي منازعة إدارية تدخل يف
 

تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة  وهياهليئات العمومية الوطنية هي اهليئات العمومية املركزية من غري اإلدارة املركزية،  - 1
يئات االستشارية كاملجلس األعىل للشباب واملجلس الوطني حلقوق اإلنسان، ومتارس اختصاصها عىل املستو الوطني، مثل اهل

 ومثل املؤسسات الدستورية من غري احلكومة كاملجلس الشعبي الوطني وجملس األمة واملجلس الدستوري وجملس املحاسبة.
خيتص.. كدرجة  "بعبارة  "هنائيا يفصل..ابتدائيا و "(مثل استبدال عبارة  مع ضبط بسيط لبعض املصطلحات الواردة فيها - 2

 ."أوىل وأخرية
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منازعة العقود التوثيقية التي تكون اإلدارة طرفا فيها: منازعة غري إدارية ( اجتهاد جملس  -أ
 الدولة )

يف أكثر من مرة اعتمد جملس الدولة هذا احلل، من ذلك قراره الصادر عن الغرفة الرابعة 
 . 11/02/20021بتاريخ 

رفعته بلدية سيدي معروف (والية جيجل) ضد قرار الغرفة  يتعلق هذا القرار باستئناف  
اإلدارية ملجلس قضاء جيجل، القايض برفض دعواها شكالً، والتي موضوعها طلب إبطال 

 عقدين توثيقيني ( عقد بيع وعقد شهرة) وإلزام أطرافهام بالتخيل.
تصاص النوعي حيث أثار جملس الدولة عرب هذا القرار مسألة مل يثرها األطراف، هي االخ

للجهة القضائية، وقرر إلغاء القرار املستأنف والقضاء من جديد بعدم االختصاص النوعي 
ا هذا احلل عىل ما ييل:  للقضاء اإلداري يف نظر الدعو، مؤسسً

ام وثيقتني مل تصدرا عن سلطة  إنّ العقدين املطعون فيهام حمرران من طرف موثق وأهنّ
ان قرارا إدارإدارية وال تشكال ا أو عقدا إداريً الواضح أنّ  جملس الدولة قد وظّف املعيار ، و يً

ا للمعيار العضوي  املادي بدون أن يستند إىل أي نص قانوين، ليضيف بذلك استثناءً جديدً
س يف املادة  من قانون اإلجراءات املدنية، وبالتايل فإنّ احلل الذي صاغه جملس الدولة  7املكرّ

ا خارج نصوص  القانون. يشكل اجتهادً
 االستثناءات إنّ ."هذا احلل، وقضت يف أحد قراراهتا:غري أنّ حمكمة التنازع رفضت 

 من مكرر 7 املادة يف عليها املنصوص تلك هي – العضوي املعيار – القاعدة من الوحيدة
كنه تعطيل مقتضيات يُم ال الدولة ملجلس القضائي االجتهاد وإنّ ،املدنية اإلجراءات قانون

وأنّ القضاء  وال جيوز له بالتايل أن خيلق استثناءات جديدة عىل النص القانوين القانون،
 . 2"اإلداري هو وحده املختص للفصل يف النزاع

 

 195، ص 2002العدد الثاين لسنة قرار منشور يف جملة جملس الدولة،  - 1
، ورد يف: حلسن بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء حمكمة التنازع 21/12/2008بتاريخ  73القرار الصادر يف امللف  - 2

   31 ، ص2014وجملس الدولة، دار هومة، طبعة 
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 املنازعة الداخلية للحزب السيايس: منازعة إدارية ( اجتهاد جملس الدولة ) -ب
 "عيل بن فليس "املتعلق بقضية  03/03/2004الصادر يف  20431يف قراره رقم 

، قىض جملس الدولة بام 1"صديقي ومن معه "األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني ضد 
 ييل:

 حيث يتجىل أيضا من زاوية املعيار املادي أنّ احلزب هو تنظيم أسايس يف احلياة السياسية «
للدولة ويامرس نشاطات تتعلق باملنفعة العامة ويستفيد من إعانات الدولة وخيضع بذلك 

لقانون اإلداري يف تأسيسه وعمله واختصاصه، وال يمكن بأي حال من األحوال إخراجه ل
من حقل القانون العام، حيث ما يدعم هذا املعيار املادي يكمن يف أنّ مجيع املنظامت 
واجلمعيات التي متارس نشاطات ذات منفعة عامة ختضع للقانون اإلداري يف تنظيمها 

وذلك كمنظامت األطباء واملحاسبني واجلمعيات الرياضية الداخيل وعملها واختصاصها، 
 .»وختضع نزاعاهتا الختصاص القضاء اإلداري سواء كانت داخلية أو غريها..

الواضح أنّ جملس الدولة هنا أيضا وظّف املعيار املادي ( ولو بشكل معلول) دون أن يستند 
 لنص قانوين، وبالتايل يكون قد اجتهد خارج النص.

 يسمح ال -هنا توظيفه رشعية جدالً  افرتضنا لو –أنّ املفهوم السليم للمعيار املادي  مع العلم
 اإلداري، القانون تطبيق تستوجب إدارية منازعة السيايس للحزب الداخلية املنازعة بجعل

ملادي عندما ربط بشكل تعسفي بني ا املعيار توظيف يف الصواب جانب الدولة فمجلس
كة الدولة يف متويله) وبني فكرة املرفق العام كمعيار لتطبيق القانون النشاط السيايس (ومشار

 اإلداري.
منازعة الصفقة العمومية التي تربمها املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -ج

 بتمويل من ميزانية الدولة: منازعة إدارية ( اجتهاد حمكمة التنازع )
ع بأنّ منازعة الصفقة العمومية التي تربمها املؤسسة عرب أكثر من قرار قضت حمكمة التناز

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بتمويل من ميزانية الدولة تعترب منازعة إدارية 
خيتص بنظرها القضاء اإلداري، كاستثناء من منازعات هذه املؤسسات العمومية التي ختضع 

 . 2كأصل عام الختصاص القضاء العادي

  347-346يف: خلويف رشيد، املرجع السابق، ص قرار غري منشور، ورد  - 1
، ورد يف: بومحيدة عطا اهللا، الوجيز يف القضاء االداري، 04/07/2011القرار غري املنشور الصادر يف  -من هذه القرارات: - 2

لسنة  09، جملة جملس الدولة، عدد  13/11/2007يف  الصادر 42 رقم القرار – 96، ص 2013دار هومة، الطبعة الثانية 
  147 ، ص 2009
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حمكمة التنازع مل تستند هي األخر، يف تقرير هذا احلل، ألي نص يتعلق  واحلال أنّ 
-02باالختصاص، بل استندت إىل مرسوم تنظيم الصفقات العمومية (املرسوم الرئايس 

) الذي يفرض عىل املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 24/07/2002يف  250
ة يف حالة انجاز مشاريع ممولة جزئيا أو والتجاري التعاقد عن طريق نظام الصفقات العمومي

كليا من ميزانية الدولة، ومن ثمّ استخلصت حمكمة التنازع أنّ التعاقد بنظام الصفقات 
العمومية يفرض حتامً خضوع النزاع لوالية القضاء اإلداري، عىل الرغم أنّ مرسوم 

 .  1ائيالصفقات العمومية ال يتضمن أي حكم يتعلق بتحديد جهة االختصاص القض
فاحلاصل أنّ حمكمة التنازع اجتهدت يف توظيف املعيار املادي ( صفقة عمومية / متويل 
خزينة الدولة)، لتقرر اختصاص القضاء اإلداري بمنازعة ختص أحد أشخاص القانون 

 اخلاص، هو املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.  
قت سابق، وعابت عىل جملس الدولة أن جيتهد لقد رفضت حمكمة التنازع هذا املنهج يف و

ا وقعت بدورها يف هذه املخالفة، ونقضت بذلك منهجها يف التأسيس  خارج النص، غري أهنّ
 والتأصيل 

جتدر اإلشارة يف األخري، أنّ الكثري من أساتذة القانون اإلداري قد شايع هذا املذهب يف 
اآلخر منهم ذات احلل الذي يقرره ، يف حني تبنى البعض 2االجتهاد ومل يعرتض عليه

االجتهاد املذكور، لكنّه يصل إليه من طريق آخر، هو التأسيس القانوين الذي يعتمد عىل نيص 
 . 3 01-88من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية  56و  55املادتني 

ع تستطيع غري أننا نر أنّ هذا التأسيس فاسد وال يستقيم، وكانت حمكمة التناز
 االستنجاد به، لكنها مل تفعل

 

يف  434-91التنفيذي رسوم املكل املراسيم املتعاقبة اخلاصة بالصفقات العمومية:  األمر يفوكذلك  - 1
يف  236-10، املرسوم الرئايس  24/07/2002يف  250-02، املرسوم الرئايس 9/11/1991
 ايل)احل 247-15الرئايس رسوم امل، 7/10/2010
 بعدها وما 109 ص السابق، املرجع ملويا، آث شيخ بن حلسن – 95بومحيدة عطا اهللا، املرجع السابق، ص  -أنظر مثالً:  - 2
شيهوب مسعود ، املبادئ العامة للمنازعات االدارية، اجلزء الثالث، ديوان املطبوعات  -أنظر مثالً:  - 3
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 تقييم االجتهاد القضائي: هل يملك القايض سلطة تعديل قواعد االختصاص ؟ -2
بدالً من االلتزام بالنصوص الرصحية التي حتدد جمال  ،إنّ جملس الدولة يف األمثلة املذكورة

عاختصاص القايض اإلداري، سار يف اجتاه آخر،  ووظّف املعيار املاد  ،ي بشكل مل يقل به املرشّ
ا كان إذا فيام فيه، املطعون املحرر طبيعة فحص عىل - األوىل احلالة يف –فاعتمد   من صادرً
ا يشكل أو اإلدارة، ا أو قرارً ا، عقدً لينتهي إىل تقرير عدم اختصاص القايض اإلداري،  إداريً

ا عىل نص املادة   نية. قانون إجراءات مد 7ويُضيف بذلك استثناءً آخرً
 احلزب(  النزاع حمل الشخص نشاط طبيعة فحص عىل – الثانية احلالة يف – واعتمد

إلداري إىل نزاع مل ا القايض اختصاص مد إىل لينتهي العام، والنفع بالدولة وعالقته) السيايس
 تكن اإلدارة أحد أطرافه 

ع، واجتهد ليجعل ا ملعيار املادي مبدأً فمجلس الدولة عىل هذا النحو مل يلتزم بإرادة املرشّ
ا يف حتديد اختصاص القايض اإلدا واألكثر من هذا، ، ري، ومن ثمّ يكون قد جتاوز سلطتهعامً

نجد حمكمة التنازع قد سارت يف ذات النهج (فيام يتعلق باحلالة الثالثة)، رغم اعرتاضها عليه 
   !يف وقت سابق

ع الرصحية، إننا نر أنّ جملس الدولة وحمكمة التنازع ال يمكنهام  أن يتجاوزا إرادة املرشّ
 ويبحثا عن حل خارج النصوص القانونية، وتأصيل ذلك: 

يف النظام اجلزائري هو معيار ترشيعي، ال قضائي  "معيار اختصاص القايض اإلداري"إنّ  -
 كام يف النظام الفرنيس 

ئ، إنّ دور القضاء يف مسألة قواعد االختصاص بشكل خاص، هو دور كاشف ال منش -
ع يكون  ع، وتفسريها عند احلاجة، ذلك أن املرشّ فدوره ال يتعد إعامل القواعد التي سنّها املرشّ
ل، وبالتايل فال  قد أغلق الباب أمام القضاء عندما قنن قواعد االختصاص بشكل مفصّ

 اجتهاد مع وجود النص.
 خالصة املوضوع:  خامتـة

ع مدعو إىل إعادة النظر يف تنظيم قو اعد اختصاص القايض اإلداري، فمنهجه ال إنّ املرشّ
ا  ا ملا بيّنا سابقً  خيلو من قصور عىل أكثر من مستو، وفقً

ع عىل ما فيها من علل وأوجه قصور، إىل حني  ا بتنفيذ إرادة املرشّ ولكن يبقى القضاء ملزمً
 تدخل هذا األخري لتقويم الوضع 

 شأن يف نفسه وأقحم ذلك، غري رأ –وأحيانا حمكمة التنازع  -غري أنّ جملس الدولة 
ا ال أم اإلداري القايض اختصاص معيار مسألة ليجعل فاجتهد االختصاص، قواعد تقويم رً
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خيتلف عن مسألة معيار تطبيق القانون اإلداري، ومن ثمّ انتهى إىل توظيف املعيار املادي 
فالقايض كمبدأ عام، يف حني أن منطق النصوص ال يوصل إىل هذه النتيجة بالرضورة، 

 اإلداري يمكن أن يطبق القانون اخلاص مثلام يطبق القانون اإلداري.
ع -إذا كانت قواعد اختصاص القايض اإلداري يعرتهيا القصور، وال  -كام سنّها املرشّ

ع هو املدعو وحده، لتصحيح هذا  ختدم  اهلدف من وجود قضاء إداري مستقل، فإن املرشّ
ع أو الوضع، وال جيوز للقضاء (بام يف  ب عىل إرادة املرشّ ذلك حمكمة التنازع) أن يُعقِّ

ل يف قواعد االختصاص من باب االجتهاد، فال اجتهاد مع النص.  يتجاوزها، فيعدّ
جيب عىل حمكمة التنازع أن تضطلع بالدور الدستوري املنوط هبا، يف تفعيل قواعد 

ا، ومن ثمّ يتوجب االختصاص الوظيفي بني القضاء العادي والقضاء اإلداري، وحراسته
 عليها االلتزام الصارم بمقتضيات النصوص القانونية  يف هذا الشأن.
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 املنازعات الناجتة عن التحقيق العقاري املؤسس
 07/02بموجب قانون  

 

 أستاذة حمارضة(ب) - د.جدييل نوال
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعة املدية
 ملخص:

آلية جديدة هتدف  27/02/2007املؤرخ يف  07/02موجب قانون يعترب التحقيق العقاري املؤسس ب
وقد جاء ملعاجلة السلبيات التي خلفها التعامل ،إىل تطهري امللكية العقارية اخلاصة يف املناطق غري املمسوحة

بعقود الشهرة امللغاة بموجب القانون املذكور أعاله، وبمقتضاه يتم تسليم احلائز بعد إجراء حتقيق ميداين 
ند ملكية قانوين يشهر يف جمموعة البطاقات العقارية املؤقتة، الذي يشكل نقطة اإلنطالق حلق امللكية التي س

 يكرسها.
وعملية التحقيق بمختلف مراحلها قد تنشأ عنها منازعات يتعني الفصل فيها عن طريق الصلح أو 

ة حلها باإلضافة إىل مرسومه التنفيذي، باللجوء إىل القضاء، وقد تناول قانون التحقيق هاته املنازعات وكيفي
 وكذلك خمتلف التعليامت الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية يف هذا الشأن.

 
Résumé: 

L’enquête foncière est considérée en application de la loi 07/02 du 
27/02/2007 comme nouveau mécanisme dont son but est l’assainissement de 
la propriété  foncière privée dans les zones cadastrées .il a corrigé toutes les 
lacunes des actes notoriétés amandées par la loi cité ci haut. Cet effet il remit 

au propriétaire après une enquête sur place un acte officiel est publié dans 
les fiches personnelles ce qui est considéré comme un début pour précisé le 
droit de la propriété.  

 La procédure de l’enquête peut criée plusieurs conflit qui peuvent être 
régler par la médiation ou par voie judiciaire .la même loi a défini toute les 
étapes à suivre dans le domaine foncier ainsi que le décret exécutif et les 
diverses instructions émanant de la direction générale des domaines publics. 

 
املنازعـات العقاريـة، التحقيـق العقاري،سـندات امللكيـة،تطهري امللكيـة الكلامت املفتاحية: 

 العقارية.
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 :مقدمة
وضع املرشع آليـة جديـدة لتطهـري  27/02/2007املؤرخ يف  07/02بموجب قانون 

امللكية العقارية اخلاصة واملتمثلة يف تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات 
امللكية عن طريق حتقيق عقاري، وهذا اإلجراء قد يبارش بصفة فردية و ذلك بتقديم طلب من 

ارش بصفة مجاعية بموجب قرار من الوايل، وبقوم به حمقق عقاري املدعي حلق امللكية كام قد يب
يتم تعيينه من طرف املدير الوالئي للحفظ العقاري حيث يتوىل هـذا األخـري اإلرشاف عـىل 
العملية من بدايتها إىل هنايتها، وينتهي التحقيق يف األخري بتسليم املعنى بـاألمر وهـو طالـب 

ذي يتم إشهاره باملحافظة العقارية املختصة، وذلك بالتأشري التحقيق مقرر الرتقيم العقاري ال
 عىل جمموعة البطاقات العقارية املؤقتة.

مـارس  2املـؤرخ يف  76/63من املرسـوم  88ويشكل اإلجراء املنفذ هذا بمفهوم املادة 
ويرتتـب عـىل عمليـة  التحقيـق إثـارة ، االنطـالق حلـق مللكيـة التـي يكرسـهانقطة  1976

نازعات قضائية واسعة بني طالبي التحقيق وكل مـدعي آخـر بحقـوق عينيـة اعرتاضات وم
ولكـن بـالرجوع إىل قـانون التحقيـق العقـاري  ،عقارية عىل العقار املعنى بالتحقيق امليـداين

واملرسوم التنفيذي له يالحظ أن املنازعة ال تنشأ فقط بني طالب التحقيق واجلهة التي ترشف 
كام يالحـظ أن املنازعـة قـد تكتيسـ الطـابع  ،ر احلفظ العقاريعىل عملية التحقيق وهي مدي

اجلزائي عندما يكتشف مدير احلفظ العقاري أن الرتقيم العقاري تم عىل أساس وثائق مزورة 
 أو بناءا عىل ترصحيات كاذبة يف بعض احلاالت.

الح ولكن قبل اللجوء إىل القضاء يتعني النظر يف هاته املنازعات أوال عـىل مسـتو املصـ
الوالئية للحفظ العقاري عن طريق دراسة االعرتاضات املقدمة من ذوي املصلحة والفصـل 

 فيها بموجب حمرض صلح.
 وبناءا عىل ما تقدم قسمت هذا البحث إىل مبحثني:

 املبحث األول: تسوية املنازعات أمام املديرية الوالئية للحفظ العقاري.
النظر يف املنازعات الناجتة عن عملية التحقيق املبحث الثاين: اجلهة القضائية املختصة ب

 العقاري.
 املبحث األول: تسوية املنازعات أمام املديرية الوالئية للحفظ العقاري

املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة  27/02/2007املؤرخ يف 1 07/02بالرجوع إىل القانون 
املـؤرخ يف 2 08/147حق امللكيـة وتسـليم سـندات امللكيـة واملرسـوم التنفيـذي لـه رقـم 

املتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات امللكية، وبتتبع املراحـل  19/05/2008
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التي يمر هبا التحقيق العقاري نالحظ أن املنازعة يف عملية التحقيـق تكـون عـىل مـرحلتني، 
 فهناك منازعات تثور أثناء التحقيق العقاري، ومنازعات تنور بعد هناية التحقيق.

 ب األول: املنازعات الناجتة أثناء سري التحقيق العقارياملطل
بعد تقديم طلب فتح التحقيق العقاري حسب الرشوط التي نص عليها قـانون التحقيـق 

،وصدور مقرر من مدير احلفـظ العقـاري بفـتح التحقيـق 4له  واملرسوم التنفيذي 3العقاري 
والـذي ،تـاريخ اسـتالم الطلبالعقاري املتلمس بصفة فردية أو مجاعية يف أجـل شـهر مـن 

بموجبه يقوم بتعيني املحقق العقاري حيث يبارش عملية معاينة العقار بحضور املعني، ويقوم 
 .5كذلك بالبحث والتحقيق يف عنارص احليازة وتدوين كل الترصحيات املقدمة 

 ) يوما عـىل األكثـر بعـد15و يف األخري حيرر حمرضا مؤقتا للتحقيق العقاري مخسة عرش (
 تاريخ تنقله إىل عني املكان ويسجل فيه نتائج حتقيقه.

) يوما يف مقر بلديـة موقـع 30هذا املحرض يكون حمل نرش عن طريق اللصق ملدة ثالثني (
) أيام عىل األكثر، بعد تاريخ حتريره، لكي يطلع عليه اجلمهور وذلك 8العقار وخالل ثامنية (

 ة.قصد تقديم االحتجاجات واالعرتاضات املحتمل
) 8) يوما بعـد ثامنيـة (30و تبدأ املدة املفتوحة لالحتجاجات او االعرتاضات التي تساوي (

 .6أيام من بداية لصق املحرض املؤقت 
 تدون هذه االحتجاجات واالعرتاضات يف السجل اخلاص املفتـوح هلـذا العـرض لـد

كـان التحقيـق  ، هذا السجل الذي خيتلـف بـاختالف مـا إذا7مدير احلفظ العقاري الوالئي 
ملتمس بصفة فردية أم بصفة مجاعية، وبالتايل يوجـد سـجلني لتـدوين االعرتاضـات واحـد 
خاص باالعرتاضات عىل عملية التحقيق الفردية وآخر خمصص لالعرتاضـات عـىل عمليـة 

 التحقيق اجلامعية.
ثـارة ) أيام عـىل األكثـر مـن بدايـة تـاريخ إ8عىل املحقق أن حيدد جلسة صلح خالل ثامنية (

 االحتجاج أو االعرتاض.
وعند االقتضاء وقبل إجراء حماولة الصلح يقـوم املحقـق العقـاري بتنقـل ثـان للميـدان 
لدراسة االحتجاجات أو االعرتاضات املثارة من طرف املالكني أو احلائزين املجاورين أو من 

 .8طرف أي شخص يدعي بأحقيته عىل حق عيني عىل العقار املعني 
العقاري يف التاريخ املحدد جللسة الصلح بإجراء حماولة صلح بني األطراف، يقوم املحقق 

ففي حالة حضور األطراف إىل جلسة الصلح وكللت حماولة الصـلح باتفـاق، يعـد املحقـق 
العقاري حمرض الصلح طبقا للنموذج املحـدد يف التعليمـة املتعلقـة برسـ عمليـات التحقيـق 
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، ويواصل اإلجراء مع األخـذ بعـني االعتبـار نتـائج 9ية العقاري ومعاينة حق امللكية العقار
 اإلتفاق ويف هذه احلالة يقوم بإعداد املحرض النهائي للتحقيق.

أما إذا باءت حماولة الصلح بالفشل ومل يتفق األطراف فإن املحقق العقاري يقـوم بإعـداد 
املحرضـ أن  ، الذي يسلمه أثناء جلسة الصلح لألطراف ويبـني يف هـذا10حمرض عدم الصلح

) مـن 02اإلجراء موقف، وللطرف الذي أثار اإلحتجاج أو اإلعـرتاض يف أجـل شـهرين (
 .11تاريخ هذا املحرض احلق يف رفع دعو أمام اجلهات القضائية املختصة

) أيـام مـن 8أما يف حالة عدم حضور األطراف إىل جلسة الصلح املحددة خـالل ثامنيـة (
التحقيق العقاري وال املرسوم التنفيذي له تكلـام عـن هـذه  تاريخ إثارة اإلحتجاج فال قانون

، 12الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية 7285احلالة لكن بالرجوع إىل التعليمة رقم 
 فإن هاته التعليمة ميزت بني حالتني:

يف حالة غياب املعرتض وهو الشخص الذي يعرتض عىل عمليـة معاينـة حـق  احلالة األوىل:
لكية العقارية ففي هذه احلالة  عىل املحقق العقاري ختصيص جلسة صلح ثانية عـىل امل

 أن ال يتعد تاريخ انعقادها مدة شهر بعد إرسال اإلستدعاءات لكل الطرفني.
 ويف غياب املعرتض يف اجللسة الثانية يقوم املحقق العقاري بإعـداد حمرضـ عـدم جـدو

ترب اإلعرتاض بدون أثر مع إخطار املعرتض ) ومن ثم يعPV de Carenceجلسة الصلح (
 بذلك، و يتم مواصلة إجراءات التحقيق بصفة عادية كام أرشنا أعاله.

وهي حالة غياب املعرتض ضده و هو الشخص الـذي طالـب باحلصـول عـىل  احلالة الثانية:
سند ملكية يف إطار قانون التحقيق العقاري ففي هذه احلالة كـذلك ختصـيص جلسـة 

ة عىل أن ال يتعد تاريخ انعقادها مـدة شـهر املحـددة أعـاله بعـد إرسـال  صلح ثاني
 اإلستدعاءات لكال الطرفني.

و يف حالة غياب املعرتض ضده أثناء اجللسة الثانية يتعـني عـىل املحقـق العقـاري إعـداد 
(قانون التحقيق العقـاري)  07/02من قانون  12حمرض عدم صلح مع احرتام أحكام املادة 

 يكون للمعرتض يف هذه احلالة حق اللجوء إىل القضاء خالل مهلة شهرين اثنني.أي أنه 
 املطلب الثاين: املنازعات الناجتة بعد انتهاء التحقيق

إذا مل يفض التحقيق العقاري إىل "من قانون التحقيق العقاري عىل ما ييل:  17تنص املادة 
رفض الرتقيم  مسببا يتضمن نتيجة، يعد مسؤول مصالح احلفظ العقاري الوالئي مقررا

يكون املقرر املذكور أعاله قابال للطعن أمام اجلهة القضائية املختصة خالل ، و العقاري
 اآلجال املقررة قانونا.
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) أشهر ابتداءا من 6يبلغ مقرر الرفض حسب احلالة إىل املعني أو الوايل يف أجل أقصاء ستة (
 ."هأعال 4تاريخ الطلب املنصوص عليه يف املادة 

بموجب هاته املادة فإن التحقيق العقاري إذا مل يؤد إىل أي نتيجة فإن املدير االوالئي 
للحفظ العقاري يصدر مقررا مسببا برفض الرتقيم العقاري، ويالحظ يف هذه احلالة أن 

أعاله، فإنه  17املعني باألمر ال يستطيع أن يتظلم أمام اجلهة مصدرة القرار وإنام طبقا للامدة 
ن يف املقرر مبارشة أمام اجلهة القضائية املختصة كام أنه يف حالة انتهاء التحقيق العقاري، يطع

وقيام مدير احلفظ العقاري بتسليم مقرر الرتقيم الذي جيب أن يشهر يف البطاقات العقارية 
 املؤقتة.

وذج كام يقوم املحافظ العقاري عىل إثر ذلك بتسليم املعني سند ملكية يكون مطابقا للنم
 . 14 07/148املحدد بموجب املرسوم 

ويف حالة اكتشاف أن الرتقيم كان عىل أساس ترصحيات غري صحيحة وبموجب وثائق 
مزورة هنا يقوم املدير الوالئي للحفظ العقاري برفع دعو قضائية أمام اجلهات القضائية 

كو أمام وكيل املختصة للمطالبة بإلغاء الرتقيم العقاري املعنى، كام عليه أن يقدم ش
 اجلمهورية لتحريك الدعو العمومية كام سيأيت بيانه يف املبحث الثاين.

املبحث الثاين: اجلهات القضائية املختصة بـالنظر يف املنازعـات الناجتـة عـن عمليـة التحقيـق 
 العقاري.

يرتتب عىل االعرتاضات التي تثار أثناء عملية التحقيق العقاري منازعات يتعني عرضها 
اجلهات القضائية املختصة، طبقا ملعايري وضوابط موضوعية وشكلية حددهتا القواعد  عىل

وختتلف اجلهة القضائية املختصة باختالف طبيعة النزاع أو إذا ما كان أحد طريف   15العامة
النزاع جهة حيكمها القانون العام، مما يستدعي تدخل القضاء العقاري أو القضاء اإلداري 

 كام هناك حاالت أخر يتدخل فيها القضاء اجلزائي كام سيأيت بيانه.بحسب كل حالة، 
 املطلب األول: املنازعات التي خيتص هبا القضاء العقاري

بام أن قانون التحقيق العقاري يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية اخلاصة 
لتقادم املكسب، ولذلك تقىض يف املناطق غري املمسوحة فهو يعد عىل أساس قواعد احليازة و ا

أحكام قانون التحقيق العقاري برضورة تنقل العون املحقق إىل امليدان ملعاينة توافر رشوط 
بحيث يقوم املحقق العقاري بجرد  16احليازة القانونية الصحيحة للحائز صاحب الطلب 

أو املعني  األمالك التي ليس هلا سند ويسجل وقائع احليازة التي يرصح هبا صاحب الطلب
 التي متت معاينتها من قبله.
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كام يبحث لد املالكني أو احلائزين للعقـارات املجـاورة أو لـد أي أشـخاص آخـرين 
 .17لدهيم معلومات مفيدة بشأن الوضعية القانونية واملحتو املادي للعقار موضوع التحقيق 

ن الذين يمكن هلم تقـديم وقد تطرأ نزاعات يف هذا الشأن بني املالك أو احلائزين املجاوري
اعرتاضات أو احتجاجات أمام العـون أو بالسـجل اخلـاص بـذلك عـىل مسـتو املصـالح 

 الوالئية للحفظ العقاري كام أرشنا سابقا.
يف حالة فشل حماولة الصلح التي يقوم هبا املحقق العقاري وحتريره ملحرض عـدم الصـلح 

 حكم قضائي هنائي . يبني فيه أن االجراءات قد توقفت إىل غاية صدور
وهنا جيوز للمعرتض إبتداءا من تاريخ تسلمه للمحرض املذكور أعاله خالل مدة شهرين 

 .18) أن يرفع دعو قضائية أمام اجلهة القضائية املختصة 2اثنني (
ويكون القضاء العقاري هو املختص يف هـذه احلالـة ألن الطعـن سينصـب عـىل  أركـان 

صاحب الطلب املعنى بإجراءات التحقيـق، والتـي تثبـت أن ورشوط وصفة احليازة للحائز 
احلائز يامرس حيازة عىل ملك الغري بسند ملكية صحيح، أو أن احليازة كانت بصفة عرضية أو 

 .19معيبة بعيب اإلكراه أو اللبس واخلفاء
وجيب أن ترفع الدعو أمام القسم العقاري للمحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقـار 

حقيق خالل شهرين مع وجوب شهر هـذه الـدعو باملحافظـة العقاريـة املختصـة، حمل الت
خالل مدة ثامنية أيام عىل األكثر التي تيل هناية مـدة شـهرين يف جمموعـة البطاقـات العقاريـة 

، كام يشرتط كذلك تقديم حمرض عدم الصلح املحرر من طرف املحقق العقاري حتت 20املؤقتة 
كل، و يتجدر املالحظة يف هذا املجال أنه من الناحية العمليـة يف طائلة رفض الدعو يف الش

بعض األحيان يتم إدخال مديرية احلفظ العقاري يف اخلصام، لكن هذا ال جيعل من املنازعات 
من اختصاص القضاء اإلداري،و هو ما أقرته املحكمة العليا حيـث أن جمـرد حضـور جهـة 

اضعني للقانون اخلاص ال جيعل القضـاء اإلداري إدارية يف نزاع قضائي قائم بني شخصني خ
 21خمتصا نوعيا بالفصل فيه. 

 املطلب الثاين: املنازعات التي خيتص هبا القضاء اإلداري
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  800باإلستناد املعيار العضوي الذي كرسته املادة 

 ية العامة يف املنازعات اإلدارية.املحاكم اإلدارية هي جهات الوال"والتي تنص عىل أن  
ختتص بالفصل يف أول درجة، بحكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا التي تكـون الدولـة 

 ."أو الوالية أو البلدية، أو إحد املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها
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لبلديـة أو إحـد يفهم من خالل هاته املادة أن كـل نـزاع تكـون الدولـة أو الواليـة أو ا
املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري طرفا فيه يكون من اختصـاص القـايض اإلداري، 
وبالتايل وباعتبار مديرية احلفظ العقاري مصلحة إدارية غري مركزية، فإن القرارات الصـادرة 

اء أمام عن املدير الوالئي للحفظ العقاري بشأن عملية التحقيق تكون قابلة للطعن فيها باإللغ
 املحكمة اإلدارية وذلك يف احلاالت التالية:

يف حالة عدم قبول طلب التحقيق، فبعد قيام طالب التحقيق بتسجيله لطلبه  احلالة األوىل:
بمديرية احلفظ العقاري، يقوم هذا األخري بدراسة الطلب ويف حالة عدم قبولـه لطلـب فـتح 

، وجيـوز 22التحقيق إىل املعنى بـاألمرالتحقيق يصدر مذكرة بذلك وتبلغ مذكرة رفض طلب 
لطالب التحقيق أن يلجأ إىل املحكمة اإلدارية يطلب فيها إلغاء قرار املـدير الـوالئي للحفـظ 
العقاري برفض فتح التحقيق إذا كان غري مرشع وإن كانت هاته احلالة مل ينص عليهـا قـانون 

العامة التي تقيض بخضوع كافـة  التحقيق العقاري، ولكنها جتد أساسها بالرجوع إىل القواعد
 القرارات اإلدارية لرقابة القضاء تطبيقا ملبدأ املرشوعية.

وترفع هذه الدعو أمام املحكمة اإلدارية الواقع بدائرة اختصاصها العقار حمل التحقيق، 
من قانون  829أشهر من تاريخ تبليغ املعني بمذكرة الرفض طبقا لنص املادة  4يف أجل أربعة 

اءات املدنية واإلدارية ويكـون موضـوعها هـو إلغـاء مـذكرة رفـض طلـب التحقيـق اإلجر
 العقاري، و إلزام مديرية احلفظ العقاري بمواصلة التحقيق العقاري.

حالة رفض الرتقيم العقاري، بحيث إذا انتهى التحقيـق العقـاري، دون حتقيـق احلالة الثانية:
قـيم العقـاري، حيـرر مـدير احلفـظ نتيجة تثبت حق املعني (طالـب التحقيـق) يف الرت

العقاري الوالئي مقررا مسببا يتضمن رفض الرتقيم العقـاري ويبلـغ مقـرر الـرفض 
) 6حسب احلالة إىل املعني أو الوايل (يف حالة التحقيق اجلامعي) ويف أجل أقصاه ستة (

ء يف ، ويف هذه احلالة حيق للمعني الطعن باإللغا23أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب
) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه باملقرر أمام 4قرار مدير احلفظ العقاري يف أجل أربعة (

 .24املحكمة اإلدارية الواقع بدائرهتا العقار حمل التحقيق

يف حالة اكتشاف ترقيم تم عىل أساس ترصحيات غري صحيحة أو بناءا عىل وثائق احلالة الثالثة:
العقاري برفع دعـو قضـائية للمطالبـة بإلغـاء  مزورة، يقوم مسؤول مصالح احلفظ

 الرتقيم العقاري للمعني .
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ويقدم شكو أمام وكيل اجلمهورية لتحريك الدعو العمومية وهو ما جاءت به املـادة 
18 إلغاء الرتقيم-من قانون التحقيق العقاري وترفع هذه الدعو باسم وزير املالية  -دعو

وجتدر ،أمـام املحكمـة اإلداريـة املختصـة 25ي الـوالئيممثال من طرف مدير احلفـظ العقـار
اإلشارة أن دعو إلغاء الرتقيم ال ترفع فقط من قبل مـدير احلفـظ، وإنـام قـد يكـون مقـرر 
الرتقيم العقاري قابال للطعن فيه بدعو اإللغاء أمام القضـاء اإلداري مـن طـرف صـاحب 

،كام حيق للغـري أن يرفـع 26و يف احلدودالطلب نفسه، وهذا يف حالة اكتشافه خلطأ يف املساحة أ
دعو قضائية للمطالبة بإلغاء مقرر الرتقيم العقاري إذا تم الرتقيم العقاري عىل عقار مملـوك 

 له أو يف حيازته أو يملك فيه حقوق عقارية.
وجتدر اإلشارة أنه يف حالة صدور قرار من املحكمة اإلدارية بإلغاء مقرر الرتقيم فإنه يرتتـب 

إلغاء آثاره واملتمثلة يف سند امللكية الذي يعده املحافظ العقاري بناءا عىل مقـرر الرتقـيم عليه 
 ، وهذا تطبيقا للقاعدة التي تقتيض بأنه ما بني عىل باطل فهو باطل.27

 املطلب الثالث: املنازعات التي خيص هبا القضاء اجلزائي
دعو إلغاء الرتقيم العقـاري من قانون التحقيق العقاري عىل وجوب رفع  3تنص املادة 

وتقديم شكو أمام وكيل اجلمهورية وذلك يف حالة اكتشاف ترقيم عقـاري تـم بنـاءا عـىل 
وثائق مزورة أو ترصحيات أو شهادات كاذبة، فهنا عىل مدير احلفظ العقاري أن يقوم بتقـديم 

ع شكو أمام وكيل اجلمهورية املختص من أجـل حتريـك الـدعو العموميـة وكـذلك رفـ
دعو أمام القضاء اإلداري للمطالبة بإلغاء مقرر الرتقـيم العقـاري كـام أرشنـا سـابقا عـىل 

 أساس أنه مىض عىل معلومات ومعطيات خاطئة وغري صحيحة.
ويف حالة تم رفع الدعويني يف آن واحد فإنه يف الغالب تتوقف الدعو القضائية املرفوعة  

الدعو اجلزائية، وقد يقتيضـ إثبـات هـذه الوقـائع أمام القضاء اإلداري إىل غاية الفصل يف 
ذات الوصف اجلزائي رضورة احلصول عىل حكم جزائي هنائي، يقيض بإدانة صاحب الطلب 
بتهمة الترصيح الكاذب أو التزوير أو استعامل املزور، لالستناد عليها يف رفـع دعـو إلغـاء 

 .28الرتقيم العقاري أمام املحكمة اإلدارية املختصة 
 متة:خا

املتضـمن تأسـيس  07/02وختاما ملا سبق نالحظ أن املرشع اجلزائري من خالل قـانون 
إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسـليم سـندات امللكيـة عـن طريـق التحقيـق العقـاري 

قـد حـاول التطـرق لكـل تفاصـيل العمليـة مـن بـدايتها إىل هنايتهـا، ،واملرسوم التنفيذي له
موضوع املنازعات التي تنشأ عن هاته العملية وهذا لتدارك السلبيات وخصوصا فيام يتعلق ب
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واملشاكل التي خلفها العمل بعقود الشهرة امللغاة  والتي أدت إىل ظهور نزاعات معقدة أمـام 
باعتبار أن التحقيق العقاري آلية جديدة من آليات تطهري امللكية العقارية يف الترشـيع ،القضاء

الشهرة، فقد فتح املرشع املجال للمنازعة يف العملية عن طريـق تقـديم اجلزائري خلفا لعقود 
اإلعرتاضات واإلحتجاجات  سواء عىل مستو املديرية الوالئيـة للحفـظ العقـاري أو عـن 
طريق رفع دعو أمام اجلهات القضائية املختصة،وبني طريقة تسويتها وبـذلك فهـو يعطـي 

آخر العملية القـوة الثبوتيـة الرضـورية لتطهـري للسند الذي يتحصل عليه طالب التحقيق يف 
 امللكية العقارية وجعل حقه ثابت إىل حني مرور فرق املسح وتسليمه الدفرت العقاري.  

 املراجع و اهلوامش:املصادر و قائمة 
املتضمن تأسيس جلراء ملعاينة حق امللكية وتسليم سندات  27/02/2007املؤرخ يف  07/02قانون  -

 املسمى قانون التحقيق العقاري. 28/02/2007املؤرخة يف  15ريدة الرسمية عدد امللكية، اجل
يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم  19/05/2005املؤرخ يف  08/147املرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2008ماي  25املؤرخة يف  26سندات امللكية، اجلريدة الرسمية رقم 
 عقاري املرجع السابق.من قانون التحقيق ال 04املادة  -3
 ، املرجع السابق.08/147من املرسوم التنفيذي  03املادة  -4
 ، املرجع السابق.08/147من املرسوم  11املادة  -5
 املرجع السابق. 08/147من املرسوم التنفيذي  12املادة  -6
معاينة حق امللكية املتعلقة بسري عمليات التحقيق العقاري و 27/09/2008) املؤرخة يف 03التعليمة ( -7

 .13العقارية وتسليم سندات امللكية الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، ص 
 املرجع السابق. 08/147من املرسوم  14املادة  -8
 )املرجع السابق.03من التعليمة ( 17امللحق رقم  -9

 ) املرجع السابق.03من التعليمة ( 18امللحق رقم  -10
 املرجع السابق. 08/147من املرسوم  16املادة  -11
املتعلقة بكيفية معاجلة غياب املعرتض أو املعرتض ضده أثناء جلسة الصلح  7285التعليمة رقم  -12

 عن مديرية العامة لألمالك الوطنية. 15/07/2014الصادرة يف 
 املرجع السابق. 07/148من املرسوم  20املادة  -13
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 التنظيم القانوين ألخالقيات العمل
 اإلعالمي يف اجلزائر

 
 د/ نادية بوخرص

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية
 املدية-جامعة د. حيي فارس

 ملخص:
بالكامل وظهور اإلعالمي  املشهد تغري ىلإإن الثورة التكنولوجية يف عامل االتصاالت أدت 

بني وسائل  القويةاملنافسة أضيفت إىل املشاكل املوجودة من قبل كجديدة  أخالقيةمشاكل 
بأي وسيلة  معلومات للحصول عىلاإلعالمية املؤسسة  عىل اوالتي تضع ضغوطاإلعالم، 

من  أكثرة ومن رسع أكثر أخبارسعيا ورغبة يف  أكثر أصبحتغري اجلمهور الذي ممكنة وكذا 
 .مصدر

وتنصب مشكلة هذه الدراسة يف بحث األطر والضوابط األخالقية للعمل اإلعالمي يف 
اجلزائر سواء الواردة يف ميثاق الرشف اإلعالمي أو يف الترشيعات اإلعالمية، وتوضيح 

 املسؤولية املرتتبة عىل خمالفتها.
 رشف اإلعالمي، الترشيعات اإلعالميةأخالقيات مهنة الصحافة، ميثاق الالكلامت املفتاحية: 

 الصحافة. مسؤولية
Résume : 

La révolution technologique dans le monde des communications a 
conduit à un changement dans le paysage médiatique complètement et 
l'émergence de nouveaux problèmes éthiques ont été ajoutés aux problèmes 
existants par une forte tels que la concurrence entre les médias, qui a mis la 
pression sur l'organisation des médias pour obtenir des informations de 
quelque manière que possible, ainsi que le changement du public, qui est 
devenu plus à la poursuite du désir Nouvelles plus de vitesse et plus d'une 
source.  
L'objectif du problème de cette étude est d'examiner les cadres éthiques et 
contrôle le travail des médias en Algérie, à la fois dans la Charte des médias 
ou en l'honneur de la législation sur les médias, et de clarifier la 
responsabilité de la violation. 
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Mots-clés: l'éthique du journalisme, charte des médias d'honneur, la 
législation sur les médias, la responsabilité des médias 

 مقدمة:
راف أكثر من ارتباطها ترتبط أخالقيات املامرسة اإلعالمية يف دول عديدة بالتقاليد واألع

املعايري  يبإصدار مواثيق رشف إعالمية حتو الدولبالقوانني، لذا اهتمت العديد من 
األخالقية التي جيب أن يسري عىل هنجها العام الصحفيني لتحقيق أكرب قدر من األمانة 

  .والصدق يف نقل املعلومات
خالل األقامر الصناعية  والشك أن جمتمع املعلومات اليوم ويف ظل البث الفضائي من

واستخداماهتا الواسعة، قد جتاوز احلدود اجلغرافية للدول ذات الثقافات والتوجهات 
املختلفة، ومن خالل الرسائل اإلعالمية يمكن التأثري عىل القيم واالجتاهات والعادات 

  واملفاهيم والسياسات، وهذا ما يتطلب كفاءات معرفية عالية.
موضوعا ملحا تضفو عليه تكمن يف كونه اإلعالم واألخالق ضوع ولعل أمهية تناول مو

صفة الراهنية، فالطفرة التكنولوجية التي طالت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملعلومات 
بجانب انفجار عدد السواتل والكوابل والفضائيات ذات البث العابر للحدود وكذلك 

م ترتك للدولة أو للقانون الوطني الدور  ،املتعدد األقطاب واإلنرتنيت بأجياله املختلفة
املركزي الذي كان يميزها يف محاية منظومة األخالق والقيم بوجه ما تأيت به الفضائيات أو 
يروج بشبكة اإلنرتنيت، فالكل أضحى بمقدوره بث ما يريد ونرش ما يريد برصف النظر عام 

 .وما نصت عليه القوانني  تعارف عليه الناس
جمموعة القواعد املتعلقة بالسلوك املهني والتي  ": اإلعالمية املهنةيات أخالقويقصد ب

وضعتها هيئة منظمة لكافة أعضائها، حيث حتدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر عىل 
مجاعية وواجبات مكملة أو معوضة للترشيع وتطبيقاته من احرتامها، وهي أخالق وآداب 

 .1"قبل القضاة
 بأخالقيات املهنةتأثري اإلخالل  مد : ماهذا املوضوع تتمثل يف اواإلشكالية التي يعاجله

 . ؟اإلعالمية باملسؤولية عىل االلتزامالترشيعات الواردة يف املواثيق و
اإلطار القانوين  :إىل مبحثني، يتناول األول لإلجابة عىل هذه اإلشكالية قسمنا املوضوع

، ويتعلق الثاين بنطاق القوة اإللزامية ألخالقيات العمل اإلعالمي العملخالقيات أل

 .170ص  ،1996 ، ،دار الفكر العريب، القاهرة  4 ،طعبد اللطيف محزة ، أزمة الضمري اخللقي 1
                                                 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-04-14&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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اإلعالمي، وقد اعتمدنا يف ذلك املنهج الوصفي يف صورة حتليل املضمون لرصد النصوص 
 .نتائج واقرتاح توصيات للوصول إىل  القانونية ذات العالقة باملوضوع وحماولة حتليلها

 اإلعالمي  العملخالقيات املبحث األول: اإلطار القانوين أل
ألجل تنظيم مهنة اإلعالم ووضعها أمام مسؤوليتها االجتامعية صدرت عدة ترشيعات 
إعالمية جزائرية تزامنت مع التطور احلاصل يف وسائل اإلعالم واالتصال، وقد تناولت يف 

اإلعالمي وبينت رضورة االلتزام هبا حتى ترتقي بمضمون الرسالة جمملها أخالقيات العمل 
 اإلعالمية وترفع من درجة مصداقية الوسيلة اإلعالمية لد اجلمهور.

 عىل ضوء قانون اإلعالماإلعالمي  العملأخالقيات املطلب األول:  
 ووسائلها اإلعالمية للعملية الناظمة القانونية القواعد جمموعة يقصد بقانون اإلعالم:

 عن النامجة واملسؤولية  اإلعالمي النشاط ضوابط القواعد هذه تبني حيث كافة، ونشاطاهتا
ي تناولتها خمتلف قوانني اإلعالم تالاملهنة  أخالقيات نجد الضوابط هذه ومن خرقها

 اجلزائرية.
 07-90والقانون رقم  01-82رقم  قانونالأخالقيات املهنة من خالل الفرع األول: 

 عالم تعلقان باإلامل
 01-82التي وردت يف القانونني رقم  اإلعالمي العملأخالقيات نتناول يف هذا الفرع 

القانوين  مرغم إلغائهام، وذلك هبدف اإلحاطة بالتنظيعالم املتعلقني باإل 07-90ورقم 
 لتلك األخالقيات منذ االستقالل.

  :01-82رقم  قانونالاملهنة من خالل  أخالقياتأوال: 
قانون أول  1اإلعالماملتعلق ب 06/02/1982املؤرخ يف   01-82رقم  قانونال عتربي

منه عىل  43إذ تنص املادة بعض حقوق وواجبات الصحفي،  إعالم يف اجلزائر، حيث تناول
جيب عىل الصحفي املحرتف، زيادة عىل احرتام مبادئ األخالق املهنية واملسؤولية  "أن: 

أدناه، أن جيعل عمله مندرجا يف إطار السمو باملثل العليا  48ادة االجتامعية الواردة يف امل
، وبالرجوع "لتحرير اإلنسان والسالم والتعاون ضمن روح العدالة واملساواة بني الشعوب

رس املهنة حق و واجب معرتف به  "من نفس القانون التي تنص عىل أن: 48للامدة 
، يالحظ أن املرشع حرص أخالقيات "نللصحفيني الذين ترسي عليهم أحكام هذا القانو

 املهنة يف حدود الرس املهني.

  اإلعالمتعلق بامل 06/02/1982املؤرخ يف   01-82 رقمقانون ال  1
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منه التي تنص عىل       42كام تطرق هذا القانون إىل بعض األخالقيات من خالل املادة 
 جيب عىل الصحفي املحرتف كام حيدده هذا القانون: "أن: 

نها أن يامرس مهنته ضمن منظور عمل نظامي يف خدمة االختيارات التي تتضم •
 النصوص األساسية للبالد،

 أن حيرتس من إدخال أخبار خاطئة أو غري ثابتة ومن نرشها أو السامح بنرشها، •
 أن حيرتس من استعامل االمتيازات املرتبطة بمهنته يف أغراض شخصية، •
عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أو نجاحها عليه  أيأن حيرتس من تقديم  •

 ."مبارشة أو غري مبارشة بفائدة مادية بصورة
مل ينظم أخالقيات املهنة بشكل دقيق وإنام أشار إليها يف  05-82يالحظ أن القانون 

 نصوص متفرقة تضمنت بعض واجبات الصحفي املهنية.
 07-90رقم قانون الأخالقيات املهنة من خالل ثانيا: 

من  1اإلعالماملتعلق ب 03/04/1990املؤرخ يف  07-90العضوي رقم قانون اليعترب 
حيث  ،1989ودستور  1988بني أهم املكتسبات التي حققتها اجلزائر بعد أحداث أكتوبر 

اإلعالمية ورفع احتكار الدولة مللكية أبواب املامرسة الديمقراطية والتعددية هذا القانون فتح 
 ا عىل النحو التايل:مقاييس أخالقيات املهنة الصحفية وآداهبكام نظم ، الصحف

رس حق اإلعالم بحرية مع احرتام كرامة الشخصية اإلنسانية ومقتضيات السياسة يام - 
 .2اخلارجية والدفاع الوطني

جيب أن ال تشمل النرشية الدورية واملتخصصة الوطنية واألجنبية كيفام كان نوعها  - 
ومقصدها عىل كل ما خيالف اخللق اإلسالمي والقيم الوطنية وحقوق اإلنسان أو يدعو إىل 

لعنرصية والتعصب واخليانة سواء كان ذلك رسام أو صورة أو حكاية أو خربا أو بالغا، كام ا
  3جيب أال تشمل هذه النرشيات عىل أي إشهار أو إعالن من شأنه أن يشجع العنف واجلنوح

للصحفي أن  زيق ال جي، وهذا احلللصحفيني املحرتفني احلق يف الوصول إىل مصادر اخلرب -
  :4باملعلومات التي من طبيعتها ما ييلينرش أو يفيض 

أن تكشف رسا من أرسار ، من الدولةأأن متس أو هتدد األمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو  

 .14املتعلق باإلعالم، ج ر عدد  03/04/1990املؤرخ يف  07-90العضوي رقم قانون ال 1
 .07-90من القانون  03املادة   2
 .07-90من القانون  26املادة  3
 .07-90من القانون  36و 35 تاناملاد 4
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الدستورية، أن متس بحقوق املواطن وحريته ، الدفاع الوطني أو رسا اقتصاديا أو اسرتاتيجيا
  القضائي.أن متس بسمعة التحقيق 

وال يمكن  ،لصحفيني اخلاضعني ألحكام هذا القانون وواجب عليهملالرس املهني هو حق  -
:جمال رس الدفاع 1الرس املهني عىل السلطة القضائية املختصة يف احلاالت التاليةبأن يتذرع 

اإلعالم  ،واملراهقني اإلعالم الذي يعني األطفالبه، الوطني كام هو حمدد يف الترشيع املعمول 
اإلعالم الذي يمتد إىل التحقيق والبحث ، وواضحا الذي يمس امن الدولة مساسا

   القضائيني.
 40املادة خالل  بشكل مستقل من أخالق وآداب املهنة استعرض 07-90قانون الكام أن 

يتعني عىل الصحفي املحرتف أن حيرتم بكل رصامة أخالق وآداب  ":التي نصت عىل ما ييل
 ا أن يقوم بام يأيت:ملهنته، وجيب عليه خصوصاملهنة أثناء ممارسته 

  ،الفردية محقوق املواطنني الدستورية وحرياهت احرتام •
 ،وموضوعي كاملاحلرص الدائم عىل تقديم إعالم  •
 خرب يتبني انه غري صحيح، أيتصحيح  •
 ،واألحداثالصدق يف التعليق عىل الوقائع وو املوضوعية بالنزاهة التحيل  •
 بالعرقية وعدم التسامح والعنف،االمتناع عن التنويه املبارش وغري املبارش  •
  ،القذف، والوشايةواالفرتاء، ، واالمتناع عن االنتحال •
 ،أغراض شخصية أو ماديةيف استغالل السمعة املرتبطة باملهنة االمتناع عن  •
  ."التحريررفض أي تعليمة حتليلية آتية من مصدر آخر غري مسئويل أن يصحفي للق حي •

هليئة جديدة عىل الساحة اإلعالمية وهي املجلس  ونالسادس من القانباب الكام خصص 
وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة  الذي حل حمل وزارة االتصال، األعىل لإلعالم

فقد شكل جلنتان  ة،يصالحيات من شأهنا الرقي باملهنة، كام انه هيتم بمسائل األخالقيات املهن
تنظيم املهني و اللتان هتدفان إىل تنظيم األوىل خاصة بأخالقيات املهنة والثانية خاصة بال

، وقد تم املامرسة اإلعالمية وحتديد األخالقيات والقواعد املهنية وكذا السهر عىل االلتزام هبا
 .2املجلس األعىل لإلعالمإلغاء 

 .07-90ون من القان 37املادة  1
 07-90رقم  قانونالم ، خيص بعض أحكا1993أكتوبر  26املؤرخ يف  13-93رقم  ترشيعيالرسوم املبموجب الغي  2

 .69املتعلق باإلعالم، ج ر عدد  03/04/1990املؤرخ يف 
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قد تناول أخالقيات املهنة بنوع من التفصيل، إال أن جتميده  07-90يالحظ أن القانون 
حال دون تطبيقه  املجلس األعىل لإلعالم ن حالة الطوارئ وإلغاءبموجب إعال 1992سنة 

 عىل أرض الواقع.
 اإلعالم املتعلق ب 05-12رقم قانون الأخالقيات املهنة من خالل الفرع الثاين: 

، صدر القانون 2011 نتيجة اإلصالحات التي وعد هبا رئيس اجلمهورية يف افريل
 133، الذي تضمن 1املتعلق باإلعالم 12/01/2012املؤرخ يف  05-12العضوي رقم 

باب، حيث هيدف هذا القانون إىل حتديد املبادئ والقواعد التي حتكم  12مادة موزعة عىل 
 ممارسة احلق يف اإلعالم وحرية الصحافة. 

بحرية مضمون، مع رضورة عدم اخلروج عن ضوابط املامرسة  ∗إن ممارسة أنشطة اإلعالم
 :من خالل احرتام 02ادة املاإلعالمية التي بينتها 

اهلوية الوطنية والقيم ، الدين اإلسالمي وباقي األديان، الدستور وقوانني اجلمهورية
، متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، الثقافية للمجتمع

حق ، ة العموميةمهام والتزامات اخلدم،املصالح االقتصادية للبالد،متطلبات النظام العام
الطابع التعددي لآلراء ، رسية التحقيق القضائي، املواطن يف إعالم كامل وموضوعي

 كرامة اإلنسان واحلريات الفردية واجلامعية.،واألفكار
لكل ما يتعلق بمامرسة مهنة  05-12يف الباب السادس من القانون   وتطرق املرشع
، حيث وعىل خالف قوانني "ت املهنةمهنة الصحفي وآداب وأخالقيا "الصحفي بعنوان:

أخالقيات املهنة يف الفصل الثاين من الباب  2012اإلعالم السابقة (امللغاة) فقد أدرج قانون 
 منه. 99إىل 92، ونظمها من خالل املواد من: "آداب وأخالقيات املهنة   "السادس بعنوان:
حرتام الكامل آلداب جيب عىل الصحفي أن يسهر عىل اال "عىل أن:  92وتنص املادة 

 وأخالقيات املهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي.
من هذا القانون العضوي، جيب عىل الصحفي عىل  02زيادة عىل األحكام الواردة يف املادة 

 اخلصوص: 
 احرتام شعارات الدولة ورموزها، -

 .02املتعلق باإلعالم، ج ر عدد  12/01/2012املؤرخ يف  05-12القانون العضوي رقم  1
 أيةمعارف، عرب  أو أفكار أو آراء أورسائل  أو ، أحداثبث لوقائع أو: كل نرش اإلعالمية باألنشطةيقصد   ∗

من  03لفئة منه، املادة  أوالكرتونية، وتكون موجهة للجمهور  أومتلفزة  أومسموعة  أووسيلة مكتوبة 
 .05-12القانون 
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 التحيل باالهتامم الدائم إلعداد خرب كامل وموضوعي، -
 بنزاهة وموضوعية،نقل الوقائع واألحداث  -
 تصحيح كل خرب غري صحيح، -
 االمتناع عن تعريض االشخاص للخطر، -
 االمتناع عن املساس بالتاريخ الوطني، -
 االمتناع عن متجيد االستعامر، -
 االمتناع عن اإلشادة بصفة مبارشة أو غري مبارشة بالعنرصية وعدم التسامح والعنف، -
 ف،االمتناع عن الرسقة األدبية والوشاية والقذ -
 االمتناع عن استعامل احلظوة املهنية ألغراض شخصية أو مادية، -
 ."االمتناع عن نرش أو بث صور أو أقوال متس باخللق العام أو تستفز مشاعر املواطن -
 باالظافة إىل أخالقيات أخر وردت يف نصوص متفرقة منها:  

م، و امتناعه عن امتناع الصحفي عن انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص ورشفهم واعتباره -
  1انتهاك احلياة اخلاصة للشخصيات العمومية بصفة مبارشة أو غري مبارشة

  2مسؤول كل وسيلة إعالم ديريعد حقا وواجبا بالنسبة للصحفي وامل الرس املهني الذي -
   هبا.عدم اإلدالء و ،الوصول إىل مصادر اخلرب يف حق الصحفي يقصد بهو

و املؤسسات أن تزود الصحفي باألخبار واملعلومات جيب عىل كل اهليآت واإلدارات و
 :3التي يطلبها بام يكفل حق املواطن يف اإلعالم، ما عدا يف احلاالت التالية

  . رس الدفاع الوطني كام هو حمدد يف الترشيع املعمول بهب عندما يتعلق اخلرب -
 .مساسا واضحا أو السيادة الوطنية أمن الدولةب عندما يمس اخلرب-
 .القضائي والتحقيق البحث  رسب ندما يتعلق اخلربع-
، و عندما يكون من شأن اخلرب املساس رس اقتصادي اسرتاتيجيب عندما يتعلق اخلرب-

 واملصالح االقتصادية للبالد. ةبالسياسة اخلارجي
أكد وألول مرة عىل إمكانية فتح قطاع السمعي  05-12وجتدر اإلشارة إىل أن القانون 

 "ظل حمتكرا لسنوات، وهو ما تضمنه الباب الرابع منه والذي جاء بعنوان :البرصي الذي 
يامرس النشاط السمعي  "عىل أن:  61، حيث نصت املادة "النشاط السمعي البرصي

 .05-12من القانون  93ااملادة  1
 .05-12من القانون  85املادة   2
 .05-12من القانون  84و 83تان املاد  3
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البرصي من قبل: هيآت عمومية، مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، املؤسسات أو 
 ."الرشكات التي ختضع للقانون اجلزائري

 عىل ضوء قانون السمعي البرصي اإلعالمي العملأخالقيات اين: املطلب الث
 04-14 رقم القانوناملتعلق باإلعالم، صدر  05-12من القانون  65تطبيقا للامدة 

مادة 113، والذي تضمن 1املتعلق بالنشاط السمعي البرصي 24/02/2014املؤرخ يف 
 موزعة عىل سبعة أبواب.

قيات العمل اإلعالمي من خالل اإلشارة إىل أن وقد تناول هذا القانون موضوع أخال
دفرت بدد حت القواعد العامة املفروضة عىل كل خدمة للبث التلفزيوين أو للبث اإلذاعي

العامة الذي يتضمن عدة التزامات تصب يف إطار أخالقيات العمل اإلعالمي  الرشوط
 : 2ومنها

طنيني واملصالح االقتصادية احرتام متطلبات الوحدة الوطنية واألمن والدفاع الو -
 والدبلوماسية للبالد.

 .احرتام رسية التحقيق القضائي-
االلتزام باملرجعية الدينية الوطنية واحرتام املرجعيات الدينية األخر وعدم املساس -

باملقدسات والديانات األخر. 
 لعام.احرتام مقومات ومبادئ املجتمع، واحرتام متطلبات اآلداب العامة والنظام ا-
ممارسة النشاط السمعي البرصي  عنداالمتثال للقواعد املهنية وآداب وأخالقيات املهنة  -

 كيفية بثه. ومهام كانت طبيعته و وسيلة 
التزام احلياد واملوضوعية واالمتناع عن خدمة مآرب وأغراض جمموعات مصلحية سواء  -

 إيديولوجية. كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو
 السهر عىل احرتام حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة أثناء بث اإلنتاج الثقايف والفني. -
 .االمتناع عن توظيف الدين ألغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح -
 عدم املساس باحلياة اخلاصة، وعدم املساس باحلياة اخلاصة ورشف وسمعة األشخاص -

 للشخصيات العمومية.
املؤرخ يف   222-16رقم  املرسوم التنفيذي صدر 04-14من القانون  47وتطبيقا للامدة 

 ةخدمكل  لقواعد املفروضة عىلادد العامة الذي حياملتضمن دفرت الرشوط  11/08/2016

 .16، ج ر عدد املتعلق بالنشاط السمعي البرصي 24/02/2014املؤرخ يف  04-14 رقمالقانون  1
 .04-14من القانون  48املادة  2
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، وقد تضمن هذا املرسوم احد عرش فصال، خصص 1اإلذاعيللبث أو  وينلبث التلفزيل
عىل  19اىل 10ق باألخالقيات واآلداب من خالل املواد من الفصل الثاين منه ألحكام تتعل

احرتام مبدأ املساواة يف املعاملة والنزاهة واالستقاللية، حيث يسهر مسؤويل  -النحو اآليت: 
خدمات االتصال السمعي البرصي عىل ضامن التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي يف 

 مضمون الربامج املبثوثة.
واملوضوعية  عالمية السياسية والعامة، رضورة االلتزام باحليادعند بث احلصص اإل -

 دينية أو جمموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو الح وأغراضوعدم خدمة مص
 وعدم استعامل الدين ألغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح. ،إيديولوجية

 ضداإلرهاب أو العنف أو يز العنرصي لعنف و التحريض عىل التمياالمتناع عن اإلشادة با -
بالسالمة أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتامئه لعرق أو ديانة معينة وعدم املساس 

 املعنوية لألشخاص، سواء كانوا أحياء أو أمواتا.
وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة  السمعي البرصياحرتام مقررات سلطة ضبط   -

 ت االنتخابية.االنتخابات خالل االستحقاقا
 وجوب استجابة الربامج اإلعالمية املبثوثة للمتطلبات اآلتية: -

يام عرب اللجوء إىل مصادر متنوعة وذات مصداقية مع س* التأكد من صحة املعلومة، ال 
 اإلشارة إىل مصدرها.

 .* املوضوعية واخللو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق املرتبط بالوقائع واألحداث العامة
* تطبيق املعايري املتعلقة بالنقاش املتعارض، ومنها التوازن والرصامة عند اخذ الكلمة، يف 

 ظل احرتام التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي املتعددة.
* عدم اعتبار إرشاك اجلمهور بكل الطرق ومنها استطالعات الشارع تصويتا يمثل الرأي 

ال خيادع املشاهد واملستمع بشأن كفاءة أو سلطة العام أو جمموعة بعينها، كام جيب أ
 األشخاص املستجوبني.

االلتزام باالعتدال واحلياد يف عرض حدث نظمه حزب سيايس أو مجعية معتمدة، بحيث  -
 يكتيس هذا العرض طابعا إعالميا بحتا، مع مراعاة احرتام مبدأ املساواة يف البث عىل اهلواء.

ال السمعي البرصي بعدم تغيري معنى ومضمون الصور يف التزام مسؤويل خدمات االتص -
 احلصص والومضات اإلعالمية باللجوء إىل طرق تكنولوجية.

دد العامة الذي حياملتضمن دفرت الرشوط  11/08/2016املؤرخ يف  222-16رقم  التنفيذياملرسوم  1
 .48د ، ج ر عداإلذاعيللبث أو  وينلبث التلفزيل ةخدم كل لقواعد املفروضة عىلا
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التزام مسؤويل خدمات االتصال السمعي البرصي بعدم استغالل الصحفيني املتدخلني يف  -
لتمييز احلصص اإلعالمية مكانتهم قصد التعبري عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية، إذ جيب ا

 بني رسد الوقائع والتعليق. 
التزام مسؤويل خدمات االتصال السمعي البرصي بتفادي كل لبس بني اإلعالم والرتفيه   -

 وعندما تتضمن احلصة هذين الصنفني، فيجب التمييز بينهام بوضوح.
التزام مسؤويل خدمات االتصال السمعي البرصي بالتأكد من كفاءة ومصداقية  -

اخلرباء اخلارجيني الذين يشاركون يف احلصص، مع وجوب التعريف بأسامئهم املستشارين و
 وصفاهتم خالل ظهورهم يف احلصص قصد السامح للجمهور بتقييم اآلراء املعرب عنها.

التزام مسؤويل خدمات االتصال السمعي البرصي بالسهر عىل أن جتري عروض املتدخلني  -
كل  منع هم يف مناخ يسوده االحرتام واهلدوء، واخلارجيني مهام تكن صفتهم وموضوع تدخل

بالنظر إىل القيم الراسخة يف املجتمع اجلزائري، مع  لاالهانة واالبتذاعبارات السب و
 احتفاظ املنشط بحق طرد أي شخص خيالف هذه القواعد .

 . 1ممارسة اجلمهور حقه يف الرد والتصحيح حسب الترشيع الساري املفعول -
احرتام القيم الوطنية  خدمات االتصال السمعي البرصي بالسهر عىل التزام مسؤويل -
ومتطلبات الوحدة الوطنية واألمن والدفاع الوطني  ،رموز الدولة التي حيددها الدستورو

احرتام املبادئ  ة، باإلضافوكذا املصالح االقتصادية والدبلوماسية للوطنالعام  والنظام 
و الديانات  واملعتقداتواملرجعيات الدينية  فية للوطنوالقيم الدينية واألخالقية والثقا

محاية الفئات  وكذا ،ومحاية األرسة للمواطن اصةواحرتام حق الرشف واحلياة اخل ،األخر
 .2لضعيفةا

التزام مسؤويل خدمات االتصال السمعي البرصي بالسهر عىل حظر كل اهانة أو خطاب -
 .3التي يمثلها اهليئة مهورية أو رئيس اجلشخص قذف ضد أو شتم أو إساءة فيه 

املتعلق باإلعالم،  05-12وبالتايل إضافة إىل األخالقيات املهنية الواردة يف القانون رقم 
مسؤول خدمات االتصال السمعي  ملديريلتزم الصحفي العامل يف قطاع السمعي البرصي وا

السمعي بالنشاط تعلق امل 04-14البرصي بآداب وأخالقيات املهنة الواردة يف القانون رقم 
لقواعد ادد العامة الذي حياملتضمن دفرت الرشوط  222-16رقم  املرسوم التنفيذيالبرصي و

 .  05-12من القانون  114إىل املادة  100املواد من   1
 .222-16من املرسوم التنفيذي رقم  8املادة   2
 .222-16من املرسوم التنفيذي رقم  7املادة   3
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، ولعل زيادة االلتزامات اإلذاعيللبث أو  وينلبث التلفزيل ةخدمكل  املفروضة عىل
حداثة  األخالقية للعاملني يف قطاع السمعي البرصي باملقارنة مع الصحافة املكتوبة يعود إىل

حتى يرتقي بمضمون خوصصة قطاع السمعي البرصي وسعي املرشع إىل ضبطه منذ البداية 
 الرسالة اإلعالمية ويرفع من درجة مصداقية هذا القطاع الثقيل لد اجلمهور.

 املبحث الثاين: نطاق القوة اإللزامية لقواعد أخالقيات العمل اإلعالمي
ت تعرب يف مضموهنا عن العالقات بني ممارسيها لكل مهنة يف املجتمع أخالقيات وسلوكيا

من ناحية و العالقات بينهم و بني عمالئهم من ناحية ثانية، وبينهم وبني املجتمع الذي 
ينتمون إليه من ناحية أخر، واألخالقيات اإلعالمية قد تكون مبادئ ومعايري يضعها 

، من الترشيعات اإلعالميةالتنظيم املهني للمهنة، كام قد ترد يف شكل نصوص قانونية ض
 وتبعا لذلك تتحدد طبيعة مسؤولية الصحفي عن خمالفتها.

 املسؤولية التأديبية املرتتبة عن خمالفة أخالقيات العمل اإلعالمي املطلب األول:
يقصد باملسؤولية التأديبية: أن يكون املهني قد اخل بواجب من واجبات املهنة التي 

، وبالنسبة للعمل اإلعالمي 1وبة تأديبية توقعها اهليئة املختصةينتسب إليها، ويكون جزاؤه عق
، ويسهر عىل تنفيذها واحرتامها  ميثاق الرشف اإلعالميفان الواجبات األخالقية ترد يف 

 ، الذي يوقع عىل املخالفني عقوبات تأديبية.جملس أعىل ألخالقيات مهنة الصحافة
  ميثاق الرشف اإلعالمي الفرع األول:

املرتبطة بمهنة الصحافة التي يلتزم هبا قيات املهنية هي جمموعة القيم واملعايري األخال
وقواعد  مهامه، وقد فرض تطور املهنة وضع دليل يتضمن هذه املبادئ ءأداالصحفي أثناء 

 .ميثاق الرشف اإلعالمييعرف بالسلوك واملامرسة 
التي يتفق عليها املهنيون  يتكون ميثاق الرشف اإلعالمي من جمموعة من املبادئ والقيمو

يف حقل اإلعالم حتى حيموا أنفسهم ومهنتهم وعملهم من أي مشكالت أخالقية وأي 
فاألمر هنا يتعلق بأمهية مهنة  ،انزالقات من شأهنا أن تيسء للصحفي وملهنة الصحافة

الصحافة ودورها االسرتاتيجي واحلساس يف املجتمع، فالصحفي بعمله اليومي يقوم بإخبار 
وإبالغ املجتمع بام حيدث وبذلك فإنه يساهم يف تشكيل الرأي العام وتقديم الصورة احلقيقية 

وهذا يعني أن عىل الصحفي أن يلتزم بأخالقيات املهنة وأن يلتزم باحلرفية  ،عن املجتمع

، ص 1998، جامعة الكويت، جويلية 2عيل، قواعد أخالقيات املهنة، جملة احلقوق، العددجابر حمجوب   1
428. 
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ا الالزمة ملراقبة اهليئة التنفيذية يف املجتمع وباقي املؤسسات يف القيام بعملها وأدائها ملهامه
 وواجباهتا حسب القانون والقيم واملبادئ التي يقوم عليها املجتمع.

وتأيت أمهية ميثاق الرشف الصحفي وأخالقيات املهنة لضامن التزام الصحفي بمسؤوليته 
ورسالته أمام املجتمع دون أن ينحاز لطرف ضد طرف آخر وبدون أن يتجاهل أو يغيّب 

للصحفي هو أن ينحاز إىل احلقيقة ال غري وأن  فاهلدف األسمى ،احلقيقة عىل الرأي العام
 يعمل يف إطار القانون وأخالقيات املهنة للوصول إىل احلقيقة وتقديمها ألفراد املجتمع.

ويف اجلزائر أثبتت املامرسة اإلعالمية انه ينبغي وضع ميثاق وطني ألخالقيات املهنة للحد 
انونية وقاعدة للمامرسة اإلعالمية، من أخطاء الصحفيني، وإال أصبحت األخطاء جتاوزات ق

األرضية مليثاق أخالقي وطني للصحافة من خالل  النقابة الوطنية للصحفينيوقد وضعت  
، حيث 22/02/1999يوم درايس نظم يف قرص الثقافة ( مفدي زكريا) بالعاصمة يوم 

يفها مع خلص املشاركون إىل رضورة االعتامد عىل التجربة األوربية يف هذا املجال وتكي
جملس أعىل ألخالقيات املعطيات االجتامعية والسياسية والثقافية اجلزائرية  مع رضورة إنشاء 

الصحفيني للميثاق الذي متت املصادقة  مد امتثالاملهنة، مهامه تكمن يف السهر عىل مراقبة 
 جبات التي يتعني عىلاووضع هذا امليثاق قائمة من الو، 20001أفريل  13بتاريخ عليه 

ويف املقابل ورد يف هذه الوثيقة  ،الصحفي القيام هبا ضامنا خلدمة إعالمية صادقة وموضوعية
 ومما  جاء فيه :حلقوق الصحفي  اأيضا بيان

مهنته بطريقة  أساسيةهو من يامرس بصفة  -مهام كان وضعه  -الصحفي املحرتف  - 
  األساسية.ستمد موارده و منها ي إعالمية،عدة وسائل  أومنتظمة ومقابل اجر يف وسيلة 

التي تساهم يف  األساسيةهو من احلريات  ،والنقد ،وحرية التعبري اإلعالم،احلق يف  إن -
والتعريف  واألحداث،ومن هذا احلق يف معرفة الوقائع  ،الدفاع عن الديمقراطية والتعددية

 .تنبثق جمموعة واجبات وحقوق الصحفيني ،هبا
مهور تعلو عىل كل مسؤولية أخر وخاصة إزاء مستخدميه إن مسؤولية الصحفي إزاء اجل -

   .وإزاء السلطات العمومية
تتضمن مهمة اإلعالم بالرضورة حدودا يفرضها الصحفيون عىل أنفسهم و يطبقوهنا  -

  بحرية وهذا هو موضوع بيان الواجبات املصاغ هنا.
ال إذا توافرت الظروف العملية لكن الواجبات ال يمكن أن حترتم فعليا أثناء ممارسة املهنة إ -

  .الستقاللية الصحفي، و هذا هو موضوع بيان احلقوق

 .44، ص 2009املكتوبة والسمعية البرصية يف اجلزائر، دار اخللدونية، اجلزائر،  الصحافةوايت، نور الدين ت 1
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إن هذا امليثاق ليس بالقانون املسلط والرادع، وال بالنظام الذي يفرض وجيرب، وإنام هو  -
ميثاق أخالقيات حيدد جمموع قواعد السلوك القائمة عىل املبادئ املعمول هبا عامليا لضبط 

  .ني فيام بينهم، وعالقتهم باجلمهورعالقة الصحفي
وينبغي أن تتخذ هذه القواعد املتبناة بحرية واملصادق عليها ديمقراطيا كدليل سلوك يف  -

 . ممارسة مهنة الصحافة
إن املجلس األعىل ألخالقيات املهنة الذي يتشكل من الزمالء يسهر عىل احرتام هذه  -

 .املبادئ
   ي بواجب:يلتزم الصحف  :بيان الواجبات* 
 .بسبب ما يمليه حق اجلمهور يف املعرفة، احرتام احلقيقة مهام كانت التبعات التي تلحق به 1-
 .الدفاع عن حرية اإلعالم، و الرأي، و التعليق، والنقد 2-
  .الفصل بني اخلرب و التعليق 3-
  .وحقهم يف رفض التشهري هبم عن طريق الصورة احرتام احلياة اخلاصة لألشخاص، 4-
واالمتناع عن حتريف املعلومات واحلرص عىل رسد  نرش املعلومات املتحقق منها فقط، -5

 .الوقائع ضمن سياقها
 االمتناع عن نرش اإلشاعات 6-
 ، تصحيح كل معلومة يتبني بعد نرشها أهنا خاطئة 7-
 ،احلفاظ عىل الرس املهني وعدم اإلفشاء باملصادر 8-
  . رتاء، والقذف واالهتامات غري املؤسسةواالف االمتناع عن االنتحال -9

  من حق الصحفي:: * بيان احلقوق
الوصول إىل كل مصادر اخلرب، واحلق يف التحقيق احلر يف كل الوقائع التي تتعلق باحلياة  1-

 3-، التحيل بوازع الضمري 2-، العامة  وال يمكن أن يمنع من الوصول إىل املصادر إال استثناء
 5-،التمتع بقانون أسايس مهني 4-، ر هام من شأنه اإلرضار بحياة املؤسسةاإلبالغ بكل قرا

التمتع بالرشوط االجتامعية  6-، االستفادة من تكوين متواصل وحتسني مؤهالته املهنية
 ، االعرتاف له بحقوق التأليف واالستفادة منها 7-،واملهنية الرضورية ملامرسة مهنته

 داب و أخالقيات مهنة الصحافةآل الفرع الثاين: املجلس األعىل
ويضم هذا   2000ماي  11يف لقد انتخب أول جملس أعىل ألخالقيات مهنة الصحافة 

 18عضوا يمثلون خمتلف وسائل اإلعالم عمومية وخاصة وتم انتخاهبم من بني  11املجلس 
ربة سنوات غري قابلة للتجديد، وقد اشرتط يف أعضائه أن يكونوا ذووا خ 4عضو مرتشح ملدة 
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سنوات وأن حيرتموا ميثاق أخالقيات املهنة باعتباره قاعدة العمل يف املجلس  10ال تقل عن 
وهذا املجلس هو هيئة مستقلة  ،وأن يسامهوا يف ترقية التعددية اإلعالمية و حرية التعبري

تنظيميا ويعمل من أجل غرس القيم النبيلة للعمل الصحفي، وصون مهنة اإلعالم من 
  التالعب بمقوماهتا.االستغالل و

كيفية إنشاء وتشكيلة ودور املجلس املتعلق باإلعالم، بني  05-12وبصدور القانون رقم 
حيث ينشأ املجلس  ،99إىل 94األعىل آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة من خالل املواد من 

األعىل آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة وينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيني املحرتفني، 
وحتدد تشكيلته وتنظيمه وسريه من قبل مجعيته العامة التأسيسية، و يستفيد هذا املجلس من 

 دعم عمومي لتمويله.
يتمثل دور املجلس األعىل آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة يف إعداد ميثاق رشف مهنة 
الصحافة واملصادقة عليه، ويف حالة خرق الصحفي لقواعد آداب وأخالقيات مهنة 

 ة للمجلس أن يأمر بعقوبات حيدد هو طبيعتها وكيفيات الطعن فيها.الصحاف
املجلس األعىل آلداب و أخالقيات مهنة انه ينصب  إىل 99املادة  أشارتهذا وقد 

ورغم دعوات الصحفيني سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون،  أقصاهالصحافة يف اجل 
 .إىل غاية اليومسيسه تأانه مل يتم  إالتنصيبه املستمرة إىل رضورة 

وبذلك فان اإلخالل بأخالقيات املهنة يرتب االلتزام باملسؤولية اإلعالمية يف جانبها 
 التأديبي.

 املطلب الثاين: املسؤولية اجلزائية املرتتبة عن خمالفة أخالقيات العمل اإلعالمي 
ىل أن : منه تنص ع 115نجد املادة  املتعلق باإلعالم 05-12بالرجوع إىل القانون 

مسؤول النرشية أو مدير جهاز الصحافة االلكرتونية، و كذا صاحب الكتابة  يتحمل املدير"
صحافة  نرشية دورية أو كتابة أو رسم يتم نرشمها من طرفمسؤولية كل  أو الرسم
ويتحمل مدير خدمة االتصال السمعي البرصي أو عرب االنرتنت، و صاحب  .الكرتونية

سؤولية عن اخلرب السمعي و/أو البرصي املبث من قبل خدمة االتصال اخلرب الذي تم بثه امل
  ."السمعي البرصي أو عرب االنرتنت

مسؤولية مشرتكة يالحظ أن املرشع مل حيدد طبيعة هذه املسؤولية  مدنية أم جزائية، وإنام هي 
مدير أو  مسئول النرشية أو مدير جهاز الصحافة االلكرتونية،تضامنية بني كل من املدير(

) والكاتب أو صاحب اخلرب، وهو ما  خدمة االتصال السمعي البرصي أو عرب االنرتنت
جيب عىل الصحفي أن يسهر  "بنصها: 05-12من القانون  92تأكده الفقرة األوىل من املادة 
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، حيث أن "عىل االحرتام الكامل آلداب وأخالقيات املهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي 
مسؤول خدمات  ام آداب وأخالقيات املهنة هو الصحفي، وبالنسبة للمديراملسؤول عن احرت

آداب وأخالقيات االتصال السمعي البرصي فهو امللزم بالسهر عىل تنفيذ األحكام املتعلقة  ب
   222-16رقم  املرسوم التنفيذي من 19إىل   10املهنة حسب املواد من

إلعالمي هي نصوص ترسم السلوك إن النصوص القانونية اخلاصة بأخالقيات العمل ا
القويم الذي جيب أن يلتزمه الصحفي يف القيام بمهنته، وليست نصوص جتريم، وبام أن 

، فإنه ال 1"ال جريمة وال عقوبة أو تدابري امن بغري قانون  "أساس املسؤولية اجلزائية هو مبدأ 
دما تكون مرجعا يمكن للقضاء اجلزائي الرجوع إىل أخالقيات العمل اإلعالمي إال عن
وتظهر خمالفة هذه لتحديد احد عنارص جريمة ورد النص عليها يف قانون العقوبات، 

 األخالقيات يف عدة جرائم نذكر منها عىل سبيل املثال :
 الفرع األول: انتهاك حرمة احلياة اخلاصة

وركيزة أساسية حلقوق  الشخصية،يُعد احلق يف حرمة احلياة اخلاصة عصب احلرية 
هذا احلق االحرتام من قبل السلطة واألفراد،  وتبعاً لذلك يقتيض، سان واحلريات العامةاإلن

كام يقتىض يف ذات الوقت أن تكفل له السلطات احلامية الدستورية والقانونية ضد االنتهاك 
ال  "والتي تنص عىل أن:  2من الدستور اجلزائري املعدل 46وهو ما أكدته املادة  ،غري املرشوع

رمة حياة املواطن اخلاصةجيوز    .وحيميهام القانون ،وحرمة رشفـه ،انتهاك حُ
  .رسية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة -
ويعاقب  ،ال جيوز بأي شكل املساس هبذه احلقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية -

  .القانون عىل انتهاك هذا احلكم
يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص حق أسايس محاية األشخاص الطبيعيني  -

  ."يضمنه القانون ويعاقب عىل انتهاكه
ومع التسليم بكفالة حرية الصحافة كأحد املبادئ األساسية التي حترص عليها املجتمعات 

قيدة طلقة وإنام مُ  املتمدنة والتي تؤكدها الدساتري والقوانني، إال أن تلك احلرية ليست حرية مُ
قيد بام تقتضيه مصلحة املجتمع من املوازنة  برضورة احرتام احلق يف اخلصوصية، وكالمها مُ

حرية  "من الدستور املعدل والتي تنص:  50املادة ، وهو ما تؤكده بني احلقني املُشار إليهام
وال تُقيّد بأي شكل  ،الصحافة املكتوبة والسمعية البرصية وعىل الشبكات اإلعالمية مضمونة

 .49املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، ج.ر عدد  08/06/1966املؤرخ يف 156-66 من األمر رقم 01املادة   1
 .14ي، ج ر عدد رتعديل الدستواملتضمن ال 06/03/2016املؤرخ يف  01-16القانون رقم   2
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  .أشكال الرقابة القبلية من
  .ال يمكن استعامل هذه احلرية للمساس بكرامة الغري وحرياهتم وحقوقهم -
نرش املعلومات واألفكار والصور واآلراء بكل حرية مضمون يف إطار القانون واحرتام  -

 "منه حيث تنص عىل أن:  51املادة ، و" ثوابت األمة وقيمها الدينية واألخالقية والثقافية
  .احلصول عىل املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن

ال يمكن أن متس ممارسة هذا احلق بحياة الغري اخلاصة وبحقوقهم وباملصالح املرشوعة  -
  .وبمقتضيات األمن الوطنيؤسسات للم

 ."حيدد القانون كيفيات ممارسة هذا احلق -
 الشخصيات العموميةسه يوجب الطعن أحياناً يف أعامل وإذا كان االعتبار األخالقي نف      

أن تصبح ي عند فحص مد مصداقيتهم ومد تأهيلهم للعمل العام، إال أن ذلك ال يعن
احلق يف بني ، وإال وقع التصادم املحظور للجمهور بدون إذهنمحياهتم اخلاصة كتاباً مفتوحاً 

 املرسوم التنفيذي من 50ث تنص املادة حي ،احلق يف حرمة احلياة اخلاصةوتدفق املعلومات 
طاملا مل يوافق املشارك يف حصة ما رصاحة عىل الكشف عن هويته  "عىل أن: 222-16رقم 

والتطرق إىل حياته اخلاصة، فانه يمنع إعطاء إشارات من شأهنا التعريف هبذا الشخص، وال 
فشاء عنارص شخصية قد يكون عالمة مميزة أو إسيام منهم االسم  أو العنوان أو رقم اهلاتف أو

 عىل دراية هبا.
كام يسهر منشط احلصة املعنية عىل أن ال تسمح الترصحيات بالكشف عن هوية الغري 
باستثناء اإلشارة إىل شخصيات احلياة العامة وهو مرخص به وذلك مع مراعاة التنظيم 

 الساري املفعول.
نامج، ويف حال جتاهلها جيب عىل يتلقى املشاركون نفس التعليامت قبل املشاركة يف الرب

 ."املنشط مقاطعتهم فورا
املعنية و وسيلة اإلعالم  فيرتتب عىل عدم احرتام احلق يف اخلصوصية مسؤولية الصحيو

ويتضح ذلك من خالل  ،عن األرضار التي تصيب األفراد من جراء عدم احرتام هذا احلق
يض بأنه يمكن أن يؤدي عدم احرتام التي تق 222-16رقم  املرسوم التنفيذيمن  51املادة 

من نفس املرسوم التنفيذي السالفة الذكر إىل متابعات قضائية، وبذلك  50أحكام املادة 
من قانون العقوبات التي تنص عىل أن: مكرر  303نص املادة يمكن أن يتابع املعني بموجب 

دج 30.000إىل  دج50.000سنوات وبغرامة مالية من  3أشهر إىل  6باحلبس من    يعاقب"
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أو  بالتقاط 1   تعمد املساس بحرمة احلياة اخلاصة لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك :   كل من
   رضاه.   أو صاحبهاية بغري إذن رستسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو 

  رضاه.    أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص بغري إذن صاحبها أو بالتقاط. 2 
ذاهتا املقررة    اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة بالعقوبات ارتكابب عىل الرشوع يف يعاق

 1مكرر 303، كام تنص املادة " حية حدا للمتابعة اجلزائيةضيضع صفح الوللجريمة التامة، 
يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو  "عىل أن : 

وضع يف متناول اجلمهور أو الغري أو استخدم بأي وسيلة كانت التسجيالت أو سمح بأن ت
مكرر  303الصور أو الوثائق املتحصل عليها بواسطة احد األفعال املنصوص عليها يف املادة 

 من هذا القانون.
عندما ترتكب اجلنحة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق األحكام 

 ."املنصوص عليها يف القوانني ذات العالقة لتحديد األشخاص املسؤولني اخلاصة 
املساس بحرمة يالحظ عىل هذا النص يف فقرته الثانية انه أحال حتديد املسؤول عن جنحة 

عند ارتكاهبا عن طريق الصحافة إىل القوانني ذات العالقة أي  احلياة اخلاصة لألشخاص
منه املسؤول عن جنح الصحافة  115األخري يف املادة  حيث حدد هذا ،5-12قانون اإلعالم 

 وهو كل من مدير املؤسسة اإلعالمية والصحفي .
 املساس بحرمة احلياة اخلاصة لألشخاصويالحظ أن العقوبات  املفروضة عىل جنحة 

هي عقوبة احلبس والغرامة حتى ولو ارتكبت عن طريق الصحافة، وهو ما يتعارض مع املادة 
يمكن أن ختضع جنح الصحافة لعقوبة سالبة  تقيض بأنه الستور املعدل التي من الد 50/4

، األمر الذي يستدعي تعديل النصوص املنظمة جلنح الصحافة حتى تتوافق مع النص للحرية
 الدستوري.

 القذف والسب واالهانة  الفرع الثاين: جنح
اع عن القذف والسب املهنة والتي من بينها االمتن بأخالقياتعدم التزام الصحفي  إن

 .كاملة أركاهنافرت اتو إذاواالهانة قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 
يعد قذفا كل  ":عىل انهمن قانون العقوبات  296فبالنسبة للقذف عرفه املرشع يف املادة 

ادعاء بواقعة متس برشف واعتبار األشخاص، أو اهليئة املدعى عليها به أو إسنادها إليهم، أو 
 ."  تلك اهليئةإىل

ويعاقب عىل نرش هذا االدعاء أو ذلك اإلسناد مبارشة أو بطريق إعادة النرش حتى ولو تم 
ذلك عىل وجه التشكيك، أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر االسم رصاحة، لكن من 
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املمكن حتديدمها من عبارات احلديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو املنشورات أو 
 ."فتات أو اإلعالنات موضوع اجلريمة الال

وتقوم جريمة القذف عىل ركن مادي وركن معنوي، يتمثل الركن املادي يف االدعاء 
بواقعة شائنة أو إسنادها للغري من شأهنا املساس بالرشف أو االعتبار بشكل علني، حيث 

يع والعرض تتحقق العالنية يف جريمة القذف بعدة طرق كالكتابة والرسوم والصور والب
للبيع يف مكان عام، اما الركن املعنوي فيتمثل يف القصد اجلنائي حيث مل يتطلب القانون يف 
جريمة القذف قصدا جنائيا خاصا بل اكتفى بتوافر القصد اجلنائي العام الذي يتحقق متى 

أو نرش القاذف أو بث أو أذاع األمور املتضمنة للقذف وهو يعلم أهنا متس املقذوف يف رشفه 
اعتباره، وال يؤثر يف توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية، أي معتقدا صحة ما رمى 

، فالصحفي ملزم باحلذر واملوضوعية والصدق يف التعبري 1املجني عليه به من وقائع القذف
اجلمهور و واجب احرتام حقوق  إعالمتوازن بني واجب  إقامة، و من واجبه أفكارهعن 

 الغري.
من قانون العقوبات وتعرفه  297سبة جلنحة السب فهو الفعل املجرم بنص املادة وبالن

يعد سبا كل تعبري مشني، أو عبارة تتضمن حتقريا، أو قدحا ال ينطوي عىل  "عىل النحو اآليت:
 ."إسناد أية واقعة

وجنحة السب قد تشكل جريمة إعالمية إذا توافرت عىل ركن مادي يتمثل يف التعبري 
وال يتضمن إسناد واقعة حمددة للمجني عليه بشكل  وتتحقق العالنية  البذيء أواملشني 

بالكتابة أو الصور أو بالوسائل السمعية البرصية أو بأية وسيلة إلكرتونية أو معلوماتية أو 
 . إعالمية أخر 

القصد اجلنائي العام، ويتوافر يف  تتوافر جريمة السب عىل ركن معنوي يتمثل أنكام جيب 
لقصد متى كان اجلاين قد وجه عبارات السب عاملا بأهنا تشمل عىل ما خيدش رشف املجني ا

   . 2عليه أو اعتباره
من قانون العقوبات  144جنحة اإلهانة فهو الفعل املنصوص واملعاقب عليه يف املادة  أما

رجال  كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد "حيث تنص عىل أن: 
القوة العمومية بالقول أو اإلشارة أو التهديد أو إرسال أو تسليم أي يشء إليه بالكتابة أو 
بالرسم غري العلنيني أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد املساس برشفهم أو 

 وما بعدها. 25، ص 2012شيخ آث ملويا، رسالة يف جنح الصحافة، دار هومة، اجلزائر، حلسني بن   1
 .149-142املرجع نفسه، ص  2
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 هي:أركان اجلريمة  يتضح أنومن هذا النص ، "اعتبارهم أو االحرتام الواجب لسلطتهم
منذ تعديل قانون  لكن ،144الركن املادي املتمثل يف حتقق صفة الضحية الواردة يف املادة 

أضاف املرشع إىل قائمة املحميني  26/06/20011 املؤرخ يف 09-01العقوبات بالقانون 
 اإلهانة:من 
الربملان، املجالس القضائية واملحاكم، واجليش  -، مكرر ) 144رئيس اجلمهورية ( املادة  -

  ).من قانون العقوبات  146( املادة  عام بوجه الوطني الشعبي، واهليئات العمومية
 بموجب العقوبات قانون تعديل منذ لكن معينة، بوسائل تتم أن كام تقيض جريمة اإلهانة

أصبحت الوسيلة ختتلف حسب صفة الشخص أو اهليئة املحمية، فبالنسبة  09-01قانونال
قانون العقوبات ال يمكن أن نتصور وقوع جريمة من  144دة لألشخاص املذكورين يف املا

 يف حقهم بواسطة الصحافة املكتوبة وما تكتبه عىل صفحات جرائدها ألهنا تقتيض العالنية،
 األمر الذي حيول الفعل إىل قذف أو سب حسب احلالة، فالعالنية يف هذه احلالة ليست ركنا 

 146مكرر، واملادة  144ملذكورين يف املادتني أما اإلهانة املوجهة لألشخاص واهليئات ا
مكرر  144فيمكن أن تتم بإحد الوسائل التي تتحقق معها العالنية، حيث نصت املادة 

كل من أساء لرئيس اجلمهورية بعبارات تتضمن إهانة ... وكان ذلك عن  "قانون العقوبات:
صورة أو بأية وسيلة إلكرتونية طريق الكتابة أو الرسم أو الترصيح أو آليات بث الصوت أو ال

وعىل هذا األساس تقع جنحة اإلهانة بواسطة الصحافة "أو معلوماتية أو إعالمية أخر ،
 من قانون العقوبات . 146مكرر و  144عىل األشخاص الوارد ذكرهم يف املادتني 

افر القصد اإلهانة من اجلرائم العمدية، التي تقتيض لقيامها تو نإوبالنسبة للركن املعنوي ف
العام وهو توافر علم اجلاين بصفة الضحية، واستهدافها اعتبارا لتلك الصفة، وقصد خاص 

 يتمثل يف نية املساس برشف واعتبار الضحية وباالحرتام الواجب له.
، عدل املرشع قانون 2011نتيجة اإلصالحات التي وعد هبا رئيس اجلمهورية يف افريل و

املادة  بإلغاءقام  أين، 02/08/20112 املؤرخ يف 14-11 رقم  العقوبات بموجب القانون
 اإلساءةباملتابعة اجلزائية ضد مرتكب املتعلقة  09-01من قانون العقوبات  1مكرر144

املتابعة مقترصة  أصبحتوكذا ضد النرشية نفسها، وبالتايل  ومدير النرشية ورئيس حتريرها،
 عالم باعتباره مشاركا يف اجلنحة.، ومدير وسيلة اإلاإلساءة أي الصحفيعىل مرتكب 

 .34، املتضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 26/06/2001 املؤرخ يف 09-01 رقم القانون  1
 .44ات، ج ر عدد ، املتضمن تعديل قانون العقوب02/08/2011 املؤرخ يف 14-11القانون رقم   2

                                                 



  53              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

 146مكرر و 144وبصدور هذا التعديل حذفت عقوبة احلبس، و بالتايل وطبقا للامدتني 
املعدلتني، يعاقب كل من أساء إىل رئيس اجلمهورية أو إحد اهليئات بعبارات تتضمن اهانة 

 دج. 500.000إىل  دج  100.000أو قذفا أو سبا، بغرامة من 
اإلساءة إىل الرسول (ص) وبقية األنبياء أو االستهزاء باملعلوم من الدين من عقوبة أما 

احلبس ، فأصبحت بعد التعديل األخري الرضورة أو بأية شعرية من شعائر الدين اإلسالمي
 144املادة حسب دج  100.000إىل  50.000سنوات وغرامة من  05إىل  سنوات 03من 

تكبت اجلنحة من طرف شخص عادي أو بواسطة ، وهي العقوبة نفسها سواء ار2مكرر 
 من الدستور . 50الصحافة   وهو ما يتعارض كذلك مع الفقرة الرابعة من املادة 

األجنبية جنحة  إهانة رؤساء الدول  إىل 05-12 من القانون 123املادة  أشارتكام 
من وسائل وأعضاء البعثات الدبلوماسية املعتمدين لد احلكومة اجلزائرية بأية وسيلة 

 دج . 100.000 إىل 25.000بغرامة مالية من حيث حددت العقوبة  ،اإلعالم
وجتدر اإلشارة إىل أن كل من الدعو املدنية والدعو العمومية املتعلقتان بجنح 

  1) كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاهبا6الصحافة تتقادم بعد ستة أشهر(
 خامتة:

أخالقيات العمل اإلعالمي تعد مصدرا للحقوق ويف األخري نخلص إىل القول أن قواعد 
والواجبات املهنية التي يتعني عىل الصحفي مراعاهتا يف عالقته بزمالئه وبجمهوره، وخمالفتها 

 قد تؤدي إىل قيام مسؤوليته التأديبية أو اجلزائية.  
ورغم التنظيم القانوين املميز لقواعد أخالقيات العمل اإلعالمي من خالل خمتلف 

رشيعات اإلعالمية، إال أن تنفيذها يشوبه القصور يف ظل عدم تنصيب املجلس األعىل الت
 آلداب و أخالقيات مهنة الصحافة، ألجل ذلك نقرتح بعض التوصيات:

تأسيس املجلس األعىل آلداب و أخالقيات مهنة الصحافة ليكون سلطة معنوية لتقويم  -
 .االنحرافات املوجودة يف الساحة اإلعالمية

رضورة تكوين الصحفي يف جانب أخالقيات املهنة لتطوير كفاءاته وحتسني أداء وسائل  -
 اإلعالم.

 .05-12من القانون  124املادة  1
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رضورة إدراك الصحفي حلجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقه لتقديم إعالم صادق يف إطار  -
 االلتزام بأخالقيات املهنة.

وبات ومراعاة توافقها رضورة تعديل املواد املتعلقة بجنح الصحافة الواردة يف قانون العق -
 من خالل حذف العقوبات السالبة للحرية. 2016مع التعديل الدستوري األخري 

 قائمة املراجع:
 أوال: الكتب

 .2012رسالة يف جنح الصحافة، دار هومة، اجلزائر،  ،آث ملويا حلسني بن شيخ -1
لدونية، توايت نور الدين،الصحافة املكتوبة والسمعية البرصية يف اجلزائر، دار اخل -2

 . 2009اجلزائر،
 .1996، دار الفكر العريب، القاهرة، 4محزة عبد اللطيف، أزمة الضمري اخللقي، ط  -3

 ثانيا: املقاالت العلمية
، جامعة الكويت، 2جابر حمجوب عيل، قواعد أخالقيات املهنة، جملة احلقوق، العدد -1

1998. 
 ثالثا: النصوص الترشيعية والتنظيمية

املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم،ج.ر 08/06/1966املؤرخ يف156-66األمر -
49 

 املتعلق باإلعالم.  06/02/1982املؤرخ يف   01-82رقم القانون  -
املتعلق باإلعالم، ج ر عدد  03/04/1990املؤرخ يف  07-90القانون العضوي رقم  -

14. 
ر عدد  ،املتضمن تعديل قانون العقوبات، ج26/06/2001املؤرخ يف 09-01القانون  -

34 
،املتضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 02/08/2011املؤرخ يف 14-11القانون  -

44. 
املتعلق باإلعالم، ج ر عدد  12/01/2012املؤرخ يف  05-12القانون العضوي رقم  -

02. 
املتعلق بالنشاط السمعي البرصي،ج ر عدد  24/02/2014املؤرخ يف 04-14القانون  -

16 . 
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املتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  06/03/2016املؤرخ يف 01-16القانون رقم  -
14. 

، خيص بعض أحكام 1993أكتوبر  26املؤرخ يف  13-93رقم  املرسوم الترشيعي -
 .69املتعلق باإلعالم، ج ر عدد  03/04/1990املؤرخ يف  07-90القانون رقم 

الرشوط  املتضمن دفرت 11/08/2016املؤرخ يف  222-16املرسوم التنفيذي رقم  -
العامة الذي حيدد القواعد املفروضة عىل كل خدمة للبث التلفزيوين أو للبث اإلذاعي، ج 

 .48ر عدد 
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 محاية املمتلكات الثقافية يف النزاع املسلح
 

 "أ  "أستاذ حمارض  - د. أحسن عمروش
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 جامعة مخيس مليانة
 

 امللخص :
ية من أهم اشكال الرتاث الثقايف العاملي للشعوب وهي ركائز احلضارة تعترب املمتلكات الثقاف

املدنية ومصادر املعرفة اإلنسانية و التي يقصد هبا مجيع أنواع املنقوالت والعقارات وكذا 
األماكن املخصصة حلاميتها وحفظها، وهذه املمتلكات الثقافية تكون مكفولة بنظام قانوين 

 ،يض الشعوب وحارضها ومستقبلهام واحلرب، ألهنا متثل مادويل حلاميتها يف زمن السل
يتمثل هذا النظام يف احكام القانون الدويل اإلنساين الذي هو جمموعة القواعد العرفية و

االتفاقية التي تقرر احلامية الدولية اخلاصة املكفولة للممتلكات الثقافية يف ظل النزاعات 
 .املسلحة 

املعرفة  ،احلضارة املدنية ،الرتاث الثقايف العاملي ،ات الثقافيةاملمتلك: الكلامت املفتاحية
 .زمن السلم واحلرب ،اإلنسانية

Summary  :  

Cultural property is one of the most important forms of the world's cultural 

heritage of peoples. It is the cornerstone of civil civilization and the sources 

of human knowledge, which are meant for all types of movables and real 

estate as well as the places reserved for their protection and preservation. 

These cultural properties are guaranteed by an international legal system to 

protect them in times of peace and war. And its future, and this system is the 

provisions of international humanitarian law, which is a set of customary 

rules Convention that decides the special international protection of cultural 

property in armed conflict 
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 مقدمة: 
لقد رأينا أن القانون الدويل اإلنساين هو جمموعة القواعد العرفية االتفاقية التي تقرر 
احلامية املكفولة أثناء احلروب سواء كانت احلامية عامة للجرحى واملرىض من أفراد القوات 
املسلحة الربية والبحرية، وأرس احلرب ومحاية املدنيني، وكذا احلامية اخلاصة للفئات 
الضعيفة وكذا احلامية الوظيفية، ومحاية البيئة من آثار العمليات العدائية، ومحاية املمتلكات 
الثقافية واملقدسات الدينية من اهلجامت العسكرية، ورغم حماولة املجتمع الدويل بتنظيامته 

جد أن العاملية واإلقليمية احلد وتوقيع احلظر عىل استعامل القوة يف عالقات الدولية، لكننا ن
هذا احلظر نسبي، إذ خصص القانون الدويل جمموعة من الرتاخيص الستخدام القوة، أو يتم 

 استخدامها بالتطاول عىل الرشعية الدولية . 
ومن هنا كان من املهم واألجدر وضع يف مجيع األحوال قواعد تنظم هذه النزاعات 

اع املسلح والعمل عىل االبتعاد كمحاولة للتخفيف من اآلالم واآلثار السلبية املالزمة للنز
عن مظاهر العنف املتعسف فيه يف احلروب، ومن أهم هذه األوامر واملحظورات مبدأ حظر 
استخدام القوة واألسلحة التي حتدث آالم مفرطة يف مجيع امليادين والتي ال داعي هلا، وهذا 

لها حمال لألهداف يؤدي بالتبعية للتكلم عىل مبدأ تقييد حرية مهامجة األماكن وعدم جع
العسكرية وهذا باعتبارها جمردة من وسائل الدفاع، ومن تلك األماكن املكفولة باحلامية هي 
املمتلكات الثقافية بأنواعها باعتبارها ليس هلا أي مسامهة يف املجهودات العسكرية وألهنا 

متلكات الثقافية؟ وما متثل تراثا إنسانيا مشرتكا، فكيف عالج القانون الدويل اإلنساين محاية امل
هي أنواع احلامية املقررة هلا؟ وما هو األساس القانوين الذي حيكمها؟ وسنجيب عن كل هذه 

 األسئلة وغريها وهذا بالتطرق إىل العنارص التالية:
 ) تعريف املمتلكات الثقافية؟ وأنواعها؟ وأهم املعايري املحددة حلاميتها؟1
 املقررة للممتلكات الثقافية.) التطرق إىل أهم أنامط احلامية 2
) معرفة األساس القانوين الذي حيكمها وكذا أهم أحكام القانون الدويل اإلنساين اخلاصة 3

بحامية املمتلكات الثقافية (دراسة مراحل تطور احلامية وخصائص كل مرحلة يف تطوير 
 احلامية).

حة الدولية هي نفسها احلامية ) هل احلامية املقررة للممتلكات الثقافية يف النزاعات املسل4
 املقررة يف النزاعات املسلحة غري الدولية؟

) معرفة أهم االلتزامات الدولية وكذا أهم املحظورات الدولية املقررة حلامية املمتلكات 5
 الثقافية يف النزاعات املسلحة.
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 ) التطرق إىل بعض النامذج لالنتهاكات للحامية املقررة للممتلكات الثقافية.6
 ) نتائج واقرتاحات.7
 ) تعريف املمتلكات الثقافية وأنواعها وأهم املعايري املحددة حلاميتها1

املمتلكات الثقافية هي الرتاث الثقايف الروحي للشعوب وهي تعريف املمتلكات الثقافية: 
ركائز احلضارة املدنية ومصادر املعرفة اإلنسانية ويقصد منها مجيع أنواع املنقوالت 

ت وكذا األماكن املخصصة حلاميتها وحفظها، وهذه املمتلكات الثقافية تكون والعقارا
مكفولة بنظام قانوين حلاميتها يف زمن السلم واحلرب، ألهنا متثل ما يف الشعوب وحارضها 
ومستقبلها، ومتثل هذه املمتلكات الثقافية واحلامية املخصصة هلا يف إطار معاملة املمتلكات يف 

التي متثل املبادئ االقتصادية العامة يف القانون احتالل احلريب، باإلضافة إىل اإلقليم املحتل و
اجلامعات ما تكتسبه من قيمة إنسانية واقتصادية كبرية ومن أمثلة املمتلكات الثقافية 

واملتاحف ودور العبادة واألرضحة الدينية واألنصبة التذكارية ومواقع اآلثار وأماكن حفظ 
، وهذا ما أكدته املادة األوىل من اتفاقية فنية والكتب واملخطوطات...اآلثار واألعامل ال

حني عرفت املمتلكات الثقافية وهذا ما سنراه بالتفصيل يف أنواع  1954مايو أيار  14الهاي 
 املمتلكات الثقافية.

لقد أفرزت االتفاقية عىل خطوة عامة وهامة بتحديدها ملفهوم ـ أنواع املمتلكات الثقافية: 
متلكات الثقافية وأوردت ثالثة أنواع من املمتلكات الثقافية وقضت أن مفهوم املمتلكات امل

 الثقافية ينطبق عليها ومنها تكون مشمولة باحلامية وهي:
* املمتلكات املنقولة والعقارية التي متثل أمهية كبرية بالنسبة للرتاث الثقايف للشعوب، كمعامل 

التارخيية، دينية كانت أو غري دينية، وكذلك األماكن األثرية الفنون املعامرية أو الفنية أو 
وجمموعات املباين التي تكتسب أمهية كبرية من الناحية التارخيية يف حد ذاهتا واألعامل الفنية 
واملخطوطات وغريها من األشياء التي هلا أمهية فنية أو تارخيية أو أثرية واملجموعات العلمية 

ق ومنه نر أن املعيار املأخوذ به هنا ليس معيار شخصية املالك أو وجمموعة الكتب والوثائ
 )1معيار اهلدف املخصصة له وإنام املميزات اخلاصة باليشء (

* ومن املمتلكات الثقافية أيضا املباين التي حتفظ أو تعرض فيها هذه املمتلكات، كاملتاحف 
فظ وصيانة هذه األشياء يف واملكتبات ومستودعات الوثائق وكذلك املخابئ املخصصة حل

وهذا ما أقرته املادة  املراكز الثقافية بالتخصيصحالة قيام النزاعات املسلحة ويطلق عليها 
 )2( 1954/ب من اتفاقية الهاي 1
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* ومن املمتلكات الثقافية هو مفهوم املمتلكات الثقافية، املراكز، التي حتوي عىل عدد هائل 
حياء التارخيية يف بعض املدن الكرب وحتى أن مفهوم من أقر من املمتلكات الثقافية مثل األ

)، القدس veniseمثل فلورانسا، البندقية (اعتبار مدن بأكملها مراكز ممتلكات ثقافية 
 وبعض املدن اليونانية...

أخذت اتفاقية الهاي بثالثة معايري عىل أساسها تقوم حصانة معايري محاية املمتلكات الثقافية: 
 املمتلكات الثقافية وهي:أو محاية 
املمتلكات الثقافية املحمية لذاهتا، وذلك مثل اآلثار التارخيية واألعامل الفنية ): 1املعيار (

 والعلمية وهذا املعيار يطبق يف حالة أعامل القتال وحالة االحتالل احلريب.
أو بتعبري آخر املمتلكات الثقافية املحمية بالنظر إىل األغراض املخصصة هلا ): 2املعيار (

 املحمية بالتخصيص وذلك مثل املباين املخصصة لدور العبادة والفنون والعلوم.
املمتلكات الثقافية املحمية بالنظر إىل مالكها وذلك مثل التي هي تابعة للبلديات ): 3املعيار (

 وأخر تابعة للعائالت الثرية (بريطانيا).
إن احلامية التي أوجدهتا اتفاقية الهاي اخلاصة فية: ) أنواع احلامية املقررة للممتلكات الثقا2

 هي ليست نوعا واحدا بل نوعان: 1954باملمتلكات الثقافية 
نصت االتفاقية عىل رضورة رعاية ووقاية واحرتام  / احلامية العامة للممتلكات الثقافية:1

االتفاقية من أجل  املمتلكات الثقافية (أي حتقيق جمموعة من التدابري االجيابية التي وضعتها
تعني الوقاية السابقة وحتقيق تدابري سابقة للحامية فالرعاية ضامن سالمة هذه املمتلكات 

املمتلكات الثقافية فيقصد به جمموع الواجبات السلبية امللقاة عىل عاتق أما احرتام الالحقة، 
غراض كل أطراف النزاع، حيث جيب عىل الدولة صاحبة املمتلكات استخدامها يف األ

الثقافية فقط وعدم استخدامها يف األغراض العسكرية أو يف أية أغراض أخر تعرضها 
لألخطار واألرضار والتخريب يف حالة قيام نزاع مسلح وذلك حتى يتسنى إلزام األطراف 
املعادية االمتناع عن كل عمل عدواين جتاه املمتلكات الثقافية أثناء العمليات احلربية خاصة 

وي، أما احلامية العامة الفعلية التي أضفتها االتفاقية عىل املمتلكات الثقافية يف القصف اجل
حالة النزاع املسلح فقد أوجبت االتفاقية إيقاف كل أعامل الرسقة والنهب والتحول 
للممتلكات الثقافية وكل ختريب أو أي أعامل انتقامية أو قمعية هلا وجيب عدم إخضاع 

 2ات ولوازم واحتياجات قوات االحتالل وهذا ما نصت عليه املادة املمتلكات الثقافية لطلب
 ) اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية.3( 1954من اتفاقية الهاي 
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محاية خاصة لعدد حمدود  1954أقرت اتفاقية الهاي / احلامية اخلاصة للممتلكات الثقافية: 2
املنقولة يف حالة النزاع املسلح وكذلك من املبادئ املخصصة إليواء ومحاية املمتلكات الثقافية 

 للمراكز األثرية وغريها من املمتلكات الثقافية العقارية ذات القيمة الرفيعة وذلك برشطني:
بعد هذه املخابئ واملراكز بعدا كافيا عن املراكز الصناعية اهلامة واألهداف ): 1* الرشط (

وانئ ومؤسسات الدفاع الوطني وطرق املطارات وحمطات اإلذاعة واملالعسكرية اهلامة مثل 
 )4(املواصالت الرئيسية وحمطات السكك احلديدية اهلامة 

عدم استخدام هذه املخابئ واملراكز يف األغراض العسكرية، عىل أنه يف حالة  ):2* الرشط (
ما إذا تواجدت املمتلكات الثقافية قرب األهداف العسكرية أو الصناعية ذات اخلطورة فإن 

متلكات يمكن أن تتمتع بأحكام احلامية اخلاصة إذا ما التزمت الدولة املعنية بأمر عدم هذه امل
) منح احلامية 1974( 8ادة استخدام هذه األهداف ألي غرض ما، وهذا حسب امل

 )5(اخلاصة
) األساس القانوين الذي حيكم املمتلكات الثقافية وكذا أهم أحكام القانون الدويل اإلنساين 3

 ية املمتلكات الثقافيةاخلاص بحام
بصفة عامة وخمترصة، فإن األساس / األساس القانوين الذي حيكم املمتلكات الثقافية: 1

القانوين الذي حيكم احلامية املقررة للممتلكات الثقافية هو األساس أالتفاقي املحدد يف 
ية املقررة جمموعة من املعاهدات واالتفاقيات التي تتكلم عىل نفس املوضوع ولو أن احلام

كانت ضعيفة يف البداية وأخذت تتطور نتيجة األمهية البالغة واحلامية للممتلكات الثقافية، 
وكذلك املعاهدة اخلاصة بحامية  1954ومن بني هذه األسس القانونية الئحة الهاي 

 1935أبريل/ نيسان  15املؤسسة الفنية والعلمية واآلثار التارخيية (ميثاق زيوريخ) واشنطن 
أيار مايو/ 14ة النزاع املسلح (الهاي كذا االتفاقية اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالو

)، باإلضافة إىل الالئحة التنفيذية والربوتوكول اخلاصني بحامية املمتلكات الثقافية يف 1954
 ) وسنفعل هذا يف ما ييل.1954مايو/ أيار  14حالة النزاع املسلح (الهاي 

 انون الدويل اإلنساين اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية/ أحكام الق2
  1907) اتفاقية الهاي الرابعة 1

لقد بدأ االهتامم بحامية األعيان الثقافية أوال يف قانون الهاي، وبالتحديد إىل اتفاقية الهاي 
ا يف ، حيث أتت بقاعدة عامة حلامية املمتلكات الثقافية يف اإلقليم املحتل وهذ1907الرابعة 

حيث ورد فيها: (إن أمالك البلديات واملنشآت املخصصة  1907يف الئحة الهاي  56املادة 
ملامرسة العبادة و ألعامل الرب والتعليم والفنون والعلوم حتى تلك التي تقود ملكيتها إىل 
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الدولة جيب اعتبارها كاملمتلكات اخلاصة وأن كل حجز أو تدمري أو حتقري متعمد ملثل هذه 
شآت واألوابد التارخيية واألعامل الفنية واألدبية والعلمية هي أمور ممنوعة وجيب املن

مالحقتها) والواقع أن هذا النص حمل انتقادات كبرية وأول ما يوجه إليه هو احلامية التي 
قررهتا االتفاقية هي محاية حمدودة وهي نفس احلامية التي قررهتا االتفاقية للممتلكات الثقافية 

هذا خضوعها للسلطات االستثنائية التي يامرسها املحتل بالنسبة للممتلكات اخلاصة ويعني 
كخضوعها لطلبات املحتل وللمسامهات اإلجبارية وما إىل ذلك، ومع ذلك يمكن القول أن 

أقرت أنه جيب إنشاء نظام يضمن احلامية املتزايدة  Debbastاألساتذة ومن بينهم األستاذة 
 الثقافية التي يصعب يف غالب األحيان إصالحها بعد التخريب.لألماكن التارخيية و

) املعاهدة اخلاصة بحامية املؤسسات الفنية والعلمية واآلثار التارخيية (ميثاق زيوريخ) 2
 1935واشنطن أبريل/ نيسان 

وهي من أوىل الصكوك يف هذا التي حاولت إضفاء طابع اتفاقي عىل بنود القرار املعتمد 
يف مونتيفيديو، والذي أوىص  1933ر الدويل السابع لدول أمريكا املنعقد عام من قبل املؤمت

بأن توقع حكومات أمريكا يف حالة قدم قيامها بذلك بعد عىل (ميثاق زيوريخ) الذي أقر 
برعاية (متحف زيوريخ) يف الواليات املتحدة وهيدف إىل حتقيق اتفاق عاملي بشأن علم قد 

ل عام، بغية توفري احلامية يف حاالت اخلطر جلميع اآلثار سبق تصميمه وهو معروف بشك
الثابتة، سواء كانت ملكا وطنيا أم شخصيا والتي تشكل الرتاث الثقايف للشعوب، كام قررت 

 إبرام معاهدة ترمي إىل احرتام الرتاث الثقايف ومحايته يف وقت احلرب والسلم.
رخيية واملتاحف واملؤسسات الثقافية والرتبوية ) عىل اعتبار اآلثار التا1ونصت يف مادهتا (      

والفنية والعلمية أماكن حمايدة، وينبغي عىل أطراف النزاع احرتامها ومحايتها بتلك الصفة، 
جيب أن حيظى األفراد العاملون يف املؤسسات املشار إليها آنفا باالحرتام واحلامية، كام جيب 

ارخيية واملتاحف واملؤسسات الثقافية والرتبوية والفنية إعطاء االحرتام واحلامية ذاهتا لآلثار الت
 ) 6والعلمية يف زمن السلم واحلرب (

عىل متتع اآلثار واملؤسسات املذكورة يف املادة السالفة باحلياد واحلامية  2كام نصت يف مادة 
أو واالحرتام يف مجيع األرايض اخلاضعة لسيادة كل دولة من الدول التي وقعت عىل املعاهدة 

انضمت إليها ولكل متييز يقوم عىل االنتامء الوطني هلذه اآلثار واملؤسسات وتتعهد 
احلكومات باختاذ ما يلزم من اإلجراءات الترشيعية الداخلية لضامن احلامية واالحرتام املشار 

 إليهام.
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خدام باست  1عىل أنه يمكم حتديد اآلثار واملؤسسات املشار إليها يف املادة  3ونصت املادة  
علم مميز (دائرة محراء يف وسطها ثالث نقاط دائرية محراء يف شكل مثلث عىل أرضية بيضاء) 

: أقرت عىل احلكومة املوقعة والتي تقرر االنضامم إىل هذه املعاهدة أن ترسل إىل  4أما املادة  
ار احتاد دول أمريكا عند التوقيع أو االنضامم أو يف أي وقت يعقب ذلك، الئحة تضم اآلث

واملؤسسات التي ترغب يف تأمني احلامية هلا بموجب هذه املعاهدة وعند إخطار احلكومات 
بوثائق التوقيع أو االنضامم يقوم احتاد دول أمريكا بإبالغ تلك احلكومة الئحة اآلثار 
واملؤسسات املشار إليها يف هذه املادة كام يقوم باطالع احلكومات عىل أي تعديل قد يطرأ عىل 

 لالئحة.هذه ا
) من االمتيازات 1: يتم جتريد اآلثار واملؤسسات املشار إليها فقرة ( 5كام أقرت املادة  

فأقرت عىل أنه   6التي تكفلها هذه املعاهدة يف حالة استخدامها ألغراض عسكرية، أما املادة  
تنظم إليها  جيوز للدول التي مل توقع عىل هذه املعاهدة أثناء عرضها للتوقيع أن توقع عليها أو

: تودع الوثائق اخلاصة باالنضامم إىل هذه املعاهدة  7يف أي وقت، كام أقرت يف املادة  
والتصديق عليها ونقضها لد احتاد دول أمريكا الذي يقوم بإرسال وثيقة اإليداع إىل باقي 

 الدول املوقعة أو األطراف يف هذه املعاهدة 
لة موقعة عىل هذه املعاهدة احلق يف نقضها يف أي فقد أقرت عىل أن لكل دو  8أما املادة  

وقت ويكون النقض ساريا بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ إبالغه باقي الدول املوقعة أو 
املنضمة للمعاهدة، إثباتا لذلك، قام املندوبون املفوضون املوقعون أدناه، بعد تقديمهم وثائق 

شكل القانوين بالتوقيع عىل هذه تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوحاة لل
 املعاهدة باسم حكوماهتم، ووضع األختام بالتاريخ املبني جانب توقيعاهتم

ولكن رغم أن هذه االتفاقية أعطت بعض اهليئات الثقافية وضع قانوين مميز أثناء السلم 
بادر حتى اآلن واحلرب ملا هلا من قيمة تارخيية وثقافية وإنسانية إال أن هيئة األمم املتحدة مل ت

 إىل إنشاء آلية بقمع االنتهاكات يف هذا اخلصوص خاصة إثر احلروب القائمة حاليا.
 )1954مايو/ أيار  14) اتفاقية حلامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح (الهاي 3

لقد دعت املنظمة الدولية للعلوم والثقافة (اليونسكو) إىل رضورة وضع اتفاقية حتمي 
كات الثقافية يف حالة النزاعات املسلحة، خاصة بعد الدمار الكبري الذي حلق املمتل

 85وتلزم حاليا أكثر من  ،باملمتلكات الثقافية يف الدول األوربية بعد احلرب العاملية الثانية
دولة من مجيع أقاليم العامل، ونظرا أيضا ملا للممتلكات من قيمة الرتاث الثقايف اإلنساين، 

ملبادئ اخلاصة حلامية املمتلكات الثقافية يف النزاع املسلح املقررة يف اتفاقية الهاي وعىل هذه ا
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أقرت جمموعة من التدابري املمكنة حلامية  1935أفريل  15وميثاق واشنطن  1907و 1899
عىل تعريف املمتلكات الثقافية وفصلت أنواعها  2املمتلكات الثقافية، فقد نصت يف املادة 

إليه سابقا يف تعريف املمتلكات الثقافية ( يقصد من املمتلكات الثقافية يف وهذا ما تطرق 
 نطاق االتفاقية مهام كان أصلها أو مالكها ما يأيت:

(أ) املمتلكات الثقافية املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكرب لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين 
منها أو املدين واألماكن األثرية وجمموعات املباين املعامرية أو الفنية منها والتارخيية، الديني 

التي تكتسب بتجمعها قيمة تارخيية أو فنية والتحف الفنية واملخطوطات والكتب واألشياء 
األخر ذات القيمة الفنية التارخيية أو األثرية وكذلك املجموعات العلمية وجمموعات 

 سابق ذكرها.الكتب اهلامة واملحفوظات واملنسوخات املمتلكات ال
(ب) املباين املخصصة بصفة رئيسية وفعلية حلامية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف 
الفقرة (أ) كاملتاحف ودور الكتب الكرب وخمازن املحفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية 

 )7املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نزاع مسلح (
(ج) املراكز التي حتتوي عىل جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني (أ) و(ب) 

 )."مراكز األبنية التذكارية"والتي يطلق عليها اسم 
) واحرتام املمتلكات 3) محاية املمتلكات الثقافية من وقايتها (املادة 2كام أقرت يف املادة (

عىل شعار املمتلكات الثقافية (جيوز   6أينا سابقا، كام أقرت املادة  ) مثلام ر4الثقافية (املادة 
، وضع شعار عىل املمتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها)، حيث 16وفقا ألحكام املادة 

عىل شعار االتفاقية ( شعار االتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون   16أقرت املادة  
وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون حيتل   ،وأبيض من قطاعات منفصلة ذات أزرق

إحد زواياه القسم املدبب األسفل ويقع فوق هذا املربع مثلث أزرق اللون وكالمها حيدد 
استعامل الشعار بمفرده أو مكررا  17مثلثا أبيضا من كل جانب)، وجيوز وفقا لرشوط املادة 

كام أهنا  ،)8احدا موجها إىل األسفل)) (ثالث مرات عىل شكل مثلث (عىل أن يكون شعارا و
عىل كيفية استعامل الشعار سواء يف شكل منفرد أو مكررا ثالث مرات   17أقرت يف املادة  

منح احلامية اخلاصة فقد أقرت   8وبالعودة للامدة   ،)9(  17من املادة   2، 1حسب الفقرتني 
 ما رأيناه سابقا.رشوطا ملنح احلامية اخلاصة للممتلكات الثقافية وهذا 

  9 كام أقرت عىل حصانة املمتلكات الثقافية املوضوعة حتت نظام احلامية اخلاصة حسب املادة 
( تتقيد األطراف السامية املتعاقدة بأن تكفل حصانة املمتلكات الثقافية املوضوعة حتت نظام 

دها يف السجل احلامية اخلاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه املمتلكات بمجرد قي
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الدويل، وعن استعامهلا أو استعامل األماكن املجاورة هلا ألغراض حربية إال يف احلاالت 
عىل رضورة قيد  8/6)، كام أقرت املادة 10(  8 املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من املادة 

 ،)11صة هلا (املمتلكات الثقافية يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية حتى متنح احلامية اخلا
) إذا تم نقل قارص عىل 1عىل نظام النقل حتت احلامية اخلاصة ((  12 يف حيث نصت املادة 

املمتلكات الثقافية، سواء داخل إقليم أو إىل إقليم آخر، فيجوز بناء عىل طلب الطرق املتعاقد 
صاحب الشأن أن يوضع حتت محاية خاصة وفقا للرشوط املنصوص عنها يف الالئحة 

) يتم نقل املوضوع حتت احلامية اخلاصة حتت اإلرشاف ذي الطابع 2نفيذية، أما يف الفقرة (الت
) يتعهد 3، (16الدويل املنصوص عليه يف الالئحة التنفيذية، ويوضع لشعار املوضوع يف املادة 

الطرف السامي املتعاقد بعدم القيام بأي عمل عدائي نحو أي نقل يتم حتت نظام احلامية 
 .اخلاصة)

كام أنه إذا قدر أحد األطراف املتعاقدة السامية أن سالمة بعض املمتلكات الثقافية تتطلب 
، كام قد 12نقلها عىل عجل بحيث يستحيل االلتجاء إىل اإلجراءات املنصوص عنها يف املادة 

يكون احلال عند نشوب نزاع مسلح فيجوز أن يستعمل يف النقل الشعار املوضح شكله يف 
ورفض هذا الطلب، وجيب  12إال إذا طلبت احلصانة املنصوص عليها يف املادة  ،16املادة 

بقدر املستطاع، إخطار الطرف املعادي هبذا النقل، وال جيوز بحال من األحوال وضع الشعار 
عىل نقل متجه إىل بلد آخر إن مل متنح احلصانة رصاحة، كام تتعهد األطراف السامية املتعاقدة، 

من   1 باختاذ االحتياطات الالزمة حلامية عمليات النقل املبينة يف الفقرة  بقدر استطاعتها،
)، كام أقرت اتفاقية 12والتي حتمل الشعار، من أية أعامل عدائية موجهة ضدها (  13 املادة 

) يتمتع 1( عىل احلصانة ضد احلجز واالستيالء والغنيمة   14 يف مادهتا  1954الهاي 
 ستيالء والغنيمة ما يأيت:باحلصانة ضد احلجز واال

  13 أو يف املادة   12 املمتلكات الثقافية التي تتمتع هبا احلصانة املنصوص عنها يف املادة  -أ
) ال حتد هذه املادة بأي 2وسائل النقل املخصصة لنقل هذه املمتلكات دون غريها، ( -ب

عىل رضورة احرتام   15 شكل من األشكال من حق الزيارة والتفتيش)، كام أقرت املادة 
املوظفني املكلفني بحامية هذه املمتلكات الثقافية والسامح ملن وقع من هؤالء يف يد الطرف 
املصادر باالستمرار يف تأدية واجبه، إذا ما وقعت أيضا املمتلكات الثقافية املكلف بحاميتها يف 

عىل   18 ت املادة يد الطرف املصادر، وهذا كله يف حدود مقتضيات األمن العام، كام أقر
جمال ونطاق تطبيق االتفاقية، حيث أقرت عىل تطبيق االتفاقية يف حالة إعالن احلرب أو عند 
نشوب أي نزاع مسلح بني طرفني أو ألكثر من األطراف السامية املتعاقدة، وتطبق كذلك يف 
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يصادق هذا  حالة االحتالل الكيل أو اجلزئي ألرايض أحد األطراف السامية املتعاقدة وإن مل
االحتالل أية مقاومة حربية، وحتى لو كان اشتباكها يف نزاع مسلح مع دولة مل تكن طرفا 
فيها، كام أهنا مرتبطة هبا بالنسبة للدولة األخرية إذا ما أعلنت هذه الدولة قبوهلا أحكام هذه 

 االتفاقية وطاملا استمرت يف تطبيقها.
عىل كيفية تنفيذ االتفاقية من خالل  1954كام أقر الباب السابع من اتفاقية الهاي 

)، ومبدأ الدول احلامية التي تقوم بتطبيق هذه االتفاقية والئحتها 20الالئحة التنفيذية (املادة 
)، وكذا دورها يف 21التنفيذية وهذا عن طريق رعاية مصالح األطراف املتنازعة (املادة 

احلاالت التي تراها يف صالح املمتلكات إجراءات التوفيق من خالل تقديم وساطتها يف كافة 
الثقافية، والسيام إذا ما كان اخلالف بني األطراف املتنازعة يف تطبيق أو تفسري أحكام هذه 
االتفاقية أو الئحتها التنفيذية، كام جيوز هلا دعوة األطراف املتنازعة لالجتامع عىل أرض حمايدة 

املختصة املكلفة بحامية املمتلكات الثقافية  من أجل االقرتاحات وهذا لتنظيم عمل السلطات
 .22وهذا يف املادة 

طلب معاونة اليونسكو، من أجل تنظيم وسائل محاية املمتلكات  23كام أقرت املادة 
الثقافية وحل أية مشكلة نامجة عن تطبيق هذه االتفاقية أو الئحتها التنفيذية، باإلضافة إىل 

السامية املتعاقدة، ومن املمكن عقد اتفاقات خاصة من  االقرتاحات التي تقسم إىل األطراف
مع االمتناع عن  ،شأهنا زيادة احلامية للممتلكات الثقافية والتي من األنسب تسويتها عىل حيدا

إبرام أي إنفاق خاص من شأنه احلد من احلامية التي تكفلها االتفاقية للممتلكات الثقافية 
 .24سب املادة للموظفني املكلفني بحاميتها وهذا ح

عىل رضورة نرش االتفاقية ( تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بنرش  25كام أقرت املادة 
نص هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية عىل أوسع نطاق ممكن من أراضيها، سواء يف وقت 
السلم أو يف حالة نزاع مسلح وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها يف برامج التعليم 

ري واملدين إن أمكن حتى يكون مجيع سكان األطراف السامية املتعاقدة عىل علم العسك
بمبادئها، والسيام أفراد القوات املسلحة واملوظفني املكلفني بحامية املمتلكات الثقافية)، كام 

عىل تبادل الرتمجات الرسمية بني األطراف السامية هلذه االتفاقية والئحتها  26جاءت املادة 
ة عن طريق املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، كام أقرت عىل التنفيذي

رضورة تقديم أعضاء االتفاقية للمدير العام تقريرا عىل األقل كل أربعة أعوام تشمل كل 
 املعلومات التي تراها الئقة للتنفيذ الصحيح والفعال لالتفاقية
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 يف –اءات ( تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ عىل مبدأ اجلز 28كام أقرت املادة 
تكفل حماكمة األشخاص الذين خيالفون  التي اإلجراءات كافة – اجلنائية ترشيعاهتا نطاق

أحكام هذه االتفاقية أو الذين يأمرون بام خيالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم 
امها اخلتامية عىل وضعها باللغات االنجليزية مهام كانت جنسياهتم)، كام أقرت يف أحك

واإلسبانية والفرنسية والروسية ولكل من النصوص نفس القوة الرسمية، كام أن منظمة 
 29اليونسكو ستقوم بأداء ترمجات يف لغات مؤمترها العام الرسمية األخر وهذا يف املادة 

ديسمرب  31إىل  1954مايو  14 اخلاصة بالتوقيع حني عرض تاريخ 30(اللغات)، أما املادة 
كمهلة للتوقيع من الدول التي وجهت هلا الدعوة للمؤمتر، كام أقرت عىل التصديق يف  1954

، ويتم هذا حسب األوضاع الدستورية يف كل دولة املوقعة عليه، والتي تودع هذه 31املادة 
 الوثائق لد املدير العام ملنظمة اليونسكو .

عىل أن االتفاقية تصبح نافذة بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيداع  33 كام نص يف املادة     
وثائق التصديق من مخس دول، وتصبح بعدئذ نافذة بالنسبة لكل دولة طرف متعاقد بعد 
انقضاء ثالثة أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو االنضامم، كام أن احلاالت املشار إليها يف 

يق االتفاقية عىل املنازعات ذات الطابع الدويل وغري الدويل عىل اخلاصة بتطب 19و 18املادة 
 بعد أو قبل سواء –التوايل، يصبح للتصديق أو االنضامم الذي تودع وثائقه األطراف املتنازعة 

 يقوم أن احلاالت، هذه يف العام، املدير وعىل الفوري، أثره – االحتالل أو احلربية العملية
 عىل أقرت فقد 34 املادة أما ممكنة، وسيلة بأرسع 38 املادة يف إليها راملشا اإلشعارات بإرسال

أن تتخذ كل دولة أصبحت طرفا يف االتفاقية عند تاريخ  خالل من الفعيل االتفاقيات تطبيق
دخوهلا يف حيز التنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة لتطبيق االتفاقية فعليا يف مد ستة أشهر 

وثائق االنضامم أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق االنضامم اعتبارا من تاريخ إيداع 
 أو التصديق بعد تاريخ دخول االتفاقية دور التنفيذ.

عىل األطراف السامية املتعاقدة  35أما بالنسبة التساع االتفاقية إقليميا فقد أقرت املادة 
تعلن يف إشعار ترسله إىل املدير عند التصديق أو االنضامم لالتفاقية ويف أي وقت بعد ذلك أن 

العام ملنظمة اليونسكو عىل أن ترسي عىل مجيع األقاليم التي تتوىل هذه الدولة شؤون عالقاهتا 
الدولية أو عىل بعض هذه األقاليم ويصبح هذا اإلشعار نافذا بعد ثالثة أشهر من تاريخ 

ني االتفاقية السابقة وهي مكملة هلا أكدت العالقة التكاملية بينها وب 36استالمه، كام أن املادة 
املتعلقة  9اخلاصة بقوانني وعادات احلرب الربية واالتفاقية رقم  4من اتفاقية الهاي 

أكتوبر  18أو  1899يوليو  29بالرضب بالقنابل من البحر أثناء احلرب سواء كانت اتفاقية 
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ة حل حمل الشعار املشار إليه من االتفاقية احلالي 16، كام أن اإلشعار اخلاص يف املادة 1907
) كام أهنا حلت حمل الشعار املشار إليه يف املادة الثالثة من ميثاق 9من اتفاقية رقم ( 5يف املادة 

وهذا كله يف مجيع احلاالت التي تنص فيها هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية  1935واشنطن 
 ) .13عىل استعامل هذا الشعار (

ت عىل مبدأ إهناء االتفاقية، حيث أن لكل طرف سام متعاقد أن يعلن أقر 37كام أن املادة 
إهناء ارتباطه هبذه االتفاقية بأصالة عن نفسه أو باسم أي إقليم من األقاليم التي تتوىل شؤون 
عالقاته الدولية، ويعلن هذا اإلهناء يف وثيقة مكتوبة تودع لد املدير العام ملنظمة اليونسكو، 

اء نافذا بعد انقضاء عام من تاريخ استالم وثيقة اإلهناء عىل أنه إذا حدث ويصبه هذا اإلهن
 نزاع يف مشتبكة االتفاقية هذه إهناء أعلنت التي الدولة كانت إن –لد انقضاء هذا العام 

 احلربية العمليات انتهاء حتى معلقا االتفاقية هذه إلهناء اإلعالن هذا نفاذ يظل – مسلح
 ) 14( األصيل وطنها إىل الثقافية املمتلكات إعادة تعمليا تتم مل وطاملا

عىل تعديل االتفاقية والئحتها التنفيذية، الذي هو حق لألطراف  39كام نصت املادة 
املتعاقدة الذي هلم احلق يف إدخال تعديالت عليها وعىل الئحتها التنفيذية ويقدم هذا 

 يف –بلغ بدوره إىل كافة أطرافها وما عليها االقرتاح إىل املدير العام ملنظمة اليونسكو والذي ي
لتعديل املقرتح أو املوافقة دون عقد مؤمتر أو ا لبحث مؤمتر عقد: اقرتاح إما – أشهر 4 مدة

برفض التعديل املقرتح دون مؤمتر، وما عىل املدير العام إال إخطار األطراف باإلجابة التي 
يوما من تاريخ هذا اإلخطار،  90بعد انقضاء  تصله، ويف حالة ما إذا قبل التعديل يصبح نافذا

ولن تصبح التعديالت سارية إال بعد املوافقة عليها باإلمجاع من األطراف السامية، وأخريا 
عىل التسجيل لالتفاقية لد األمانة العامة لألمم املتحدة بناء عىل طلب  40نصت املادة 

من ميثاق األمم املتحدة، ومنه  102دة يقدمه املدير العام ملنظمة اليونسكو وهذا حسب املا
بالرغم ما عقب هذه  ،1907مكملة ملعاهدة الهاي  1954فإنه يمكن اعتبار اتفاقية 

االتفاقيات من حروب عاملية وإقليمية عديدة أصبحت هتدد باهلالك اخلطري والنهائي 
تأمني احلصانة ضد  للممتلكات الثقافية، إال أهنا أقرت عىل العديد من املفاهيم اجلديدة منها:

احلجز واالستيالء والغنيمة للممتلكات الثقافية ومحاية وسائل نقلها واملوظفني املكلفني 
 بحاميتها، وكذا رضورة تسجيلها ومنه إقرار املسؤولية اجلنائية عىل املنتهكني لالتفاقية.
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الة نزاع مسلح (الهاي ) الالئحة التنفيذية لالتفاقية اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف ح4(
 )1954مايو/ أيار  14

مادة، وأتت لتحدد كيفيات تنفيذ األحكام املتعلقة باحلامية من الناحية  21حتوي عىل 
العملية، أي حتديد آليات احلامية من الناحية العملية، والتي منها إنشاء نظام الدول احلامية، 

عىل أرايض الدولة املعتد عليها من قبل  حيث يتم تعيني ممثيل املمتلكات الثقافية املوجودة
الدولة املعتدية، وكذا تعيني مندوبني هلذا الطرف السامي، ومنه تعيني لد هذا األخري كذلك 

)، 4وكيل عام عىل املمتلكات الثقافية، وهذا بموافقة الطرف الذي يبارش لديه مهمته (املادة 
حاالت خرق االتفاقية والقيام بالتحقيق يف  اختصاصات املندوبني يف إثبات 5كام أقرت املادة 

 اخلروقات وإبالغ الوكيل العام، كام أن للوكيل العام اختصاصات منها: النظر يف الشكاو
التي يقدمها مندوبو الدول، واختاذ قرارات ووضع التقارير الالزمة حول مد تطبيق 

ختيار املفتشني واخلرباء للمساعدة يف االتفاقية وإبالغها إىل الدول احلامية، كام أن له احلق يف ا
 )7عمله وهذا بموافقة الدولة التي يبارش مهمته لدهيا (املادة 

) يف احلامية اخلاصة، كام أقرت رضورة 11كام أقرت مبدأ إنشاء املخابئ املرجتلة (املادة 
ت التسجيل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة حتت احلامية اخلاصة ووضعت أهم إجراءا

( ينشأ التسجيل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة حتت احلامية  12التسجيل يف املواد 
اخلاصة، ويتوىل املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أعامل هذا يف 
السجل، وعليه أن يسلم صورا منه لكل من السكرتري العام هليئة األمم املتحدة واألطراف 

امية املتعاقدة، وينقسم السجل إىل فصول حيمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم الس
كل فصل إىل ثالث فقرات بالعناوين اآلتية: خمابئ، مراكز األبنية التذكارية، املمتلكات 
الثقافية الثابتة األخر، وحيدد املدير العام حمتويات كل فصل)، ولكن بالرغم من هذه 

من الناحية العملية إال أن النزاعات  1954لتكريس اتفاقية الهاي  اإلجراءات العملية
الدولية واإلقليمية تدل عىل عكس ذلك، وهذا ما جيعلها يف مركز حساس بني املجال النظري 

 والواقع العميل.
مايو /  14) الربوتوكول اخلاصة حلامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح (الهاي 5( 

 ) 15(: )1954أيار 
تعهدات الدول  1954وتناول الربوتوكول الذي يشكل جزءا من االتفاقية الهاي 

األطراف بشأن محاية املمتلكات الثقافية من آثار العمليات املسلحة، ومن اجلديد التي أتى به 
الربوتوكول هو منع تصدير املمتلكات الثقافية املوجودة عىل األرايض التي حيتلها خالل نزاع 



  69              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

وهذا  ،)16تسليم ما وقع من ممتلكات ثقافية بمجرد االنتهاء من العمليات احلربية (مسلح، و
(يتعهد كل طرف من األطراف السامية املتعاقدة بمنع تصدير املمتلكات  1/1ما أكدته املادة 

الثقافية املوجودة عىل األرايض التي حتتلها خالل نزاع مسلح ويقصد باملمتلكات الثقافية 
عليها املادة األوىل من اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح  تلك التي نصت

(يتعهد كل من  1/2)، وكذا املادة 1954مايو / أيار  14املوقعة يف مدينة الهاي يف 
األطراف السامية املتعاقدة بأن يضع حتت احلراسة املمتلكات الثقافية التي استوردت إىل 

 أو غري مبارش من أية أرايض واقعة حتت االحتالل ويوضع تلك أراضيه سواء بطريق مبارش
املمتلكات حتت احلراسة سواء تلقائيا عند االسترياد أو االقتناء عىل طلب السلطات املختصة 

 لألرايض املذكورة)
عىل انه (يتعهد كل من األطراف السامية بأن يسلم عند انتهاء العمليات  1/3كام نصت املادة 

متلكات الثقافية املوجودة عىل أراضيه إىل السلطات املختصة لألرايض التي كانت احلربية امل
حتت االحتالل إذا كانت هذه املمتلكات قد استوردت إليها بام خيالف مبدأ الفقرة األوىل وال 
جيوز بأي حال من األحوال حجز تلك املمتلكات بصفة تعويضات حرب). وعليه فإن 

جديدة وهامة خاصة عند إقراره منع تصدير املمتلكات الثقافية  الربوتوكول كان حيمل مبادئ
وكذا رضورة إرجاع ما وقع منها أثناء االحتالل إىل الدولة األصلية وهذا عند انتهاء األعامل 

 احلربية، وكذلك منع حجز واستيالء املمتلكات كتعويضات حرب.
 : )1977إلضايف األول /) قرار يتعلق بحامية األعيان الثقافية (بروتوكول جوزيف ا6

محاية األعيان الثقافية وأماكن  53حيث أقرت يف الفصل الثالث: األعيان املدنية يف املادة 
العبادة، حيث حتظر األعامل التالية، وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي املتعلقة 

وأحكم  1954و/ أيار ماي 14بحامية األعيان الثقافية يف حالة النزاع املسلح املعقود بتاريخ 
 املواثيق الدولية األخر اخلاصة باملوضوع:

أ/ ارتكاب أي من األعامل العدائية املوجهة ضد اآلثار التارخيية أو األعامل الفنية أو أماكن 
 العبادة التي تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب.
 ب/ استخدام مثل هذه األعيان يف دعم املجهود احلريب.

ذ مثل هذه األعيان حمال هلجامت الردع، وعليه فإن هذا القرار يعترب كنتاج لتطورات ج/ اختا
 القانون الدويل اخلاص بحامية املمتلكات الثقافية التي متثل تراثا إنسانيا مشرتكا.
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اخلاص بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة  1954) الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية الهاي 7
مارس / أذار  9الذي دخل حيز التنفيذ يف  1999مارس / أذار  26الهاي نزاع مسلح، 

2004 
حيث أقرت نظام معزز حلامية املمتلكات الثقافية، وهذا يف حالة السلم واحلاالت املشار 

 22املادة  1وكذا لفقرة  18من املادة  2و 1إليها يف الفقرة 
 حيث أقرت يف مادهتا السادسة عىل:  -
تذرع بالرضورة العسكرية القهرية للتخيل عن االلتزامات عمال بالفقرة الثانية ال جيوز ال -أ)

من االتفاقية لتوجيه عمل عدائي ضد املمتلكات الثقافية إال إذا: حولت  4من املادة 
املمتلكات الثقافية من حيث وظيفتها هلدف عسكري، ومل يوجد بديل عميل لتحقيق ميزة 

 لتوجيه عميل عدائي ضد ذلك اهلدف. عسكرية مماثلة للميزة املتاحة
ال جيوز التذرع بالرضورة العسكرية للتخيل عن االلتزامات عمال بالفقرة الثانية من  -ب)

من أجل استخدام املمتلكات لألغراض، يرجح أن تعرضها للتدمري أو الرضر إال إذا  4املادة 
كات الثقافية وبني أسلوب مل يوجد وما دام مل يوجد خيار ممكن بني ذلك االستخدام للممتل

آخر يمكن إتباعه لتحقيق ميزة عسكرية، أما الفقرة (ج) أقرت عىل أنه ال يتخذ قرار التذرع 
بالرضورة العسكرية إال قائد قوة عسكرية تعادل يف حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أما الفقرة 

 (د) يف حالة هجوم يعطي إنذار مسبق وفعيل حسب الظروف.
 ا السابعة فتطرقت إىل أهم احتياطات اهلجوم من:أما يف مادهت -

أ) بذل كل ما يف وسعه للتحقق من أن األهداف حمل القصف ليست ممتلكات ثقافية حممية 
 من االتفاقية. 4بموجب املادة 

 ب) اختاذ اإلجراءات االحتياطية لتجنب األرضار العريض باملمتلكات الثقافية.
 ج) إلغاء اهلجوم:
 دف ممتلك ثقايف.* إن اتضح أن اهل

 4* اهلجوم قد يسبب أرضار عرضية مفرطة باملمتلكات الثقافية حسب املادة 
 أما يف مادهتا الثامنة فأقرت عىل االحتياجات من آثار العمليات العدائية من خالل: -

 أ) إبعاد املمتلكات الثقافية املنقولة عن جوار األهداف العسكرية.
 ية قرب املمتلكات الثقافية.ب) جتنب إقامة األهداف العسكر

 فتكلمت عىل رشوط املمتلكات الثقافية التي هي: 10أما املادة  -
 ) أن تكون تراث ثقايف عىل أكرب جانب من األمهية للبرشية.1
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 ) أن تكون حممية بتدابري قانونية وإدارية عىل الصعيد الوطني وهلا قيمة تارخيية استثنائية.2
 لعسكرية أو كردع لوقاية مواقع عسكرية.) أن ال تستخدم لألغراض ا3
 أقرت عىل أن فقد احلامية املعززة تكون يف حاالت هي: 13كام أن املادة  -

 .14أ) إذا علقت أو ألغيت احلامية وفقا للامدة 
ب) إذا أصبحت املمتلكات بحكم استخدامها هدفا عسكريا، ومادامت عىل ذلك احلال، هذا 

فأقرت عىل أنه يف الظروف الواردة يف الفقرة  13ة الثانية من املادة يف الفقرة األوىل، أما الفقر
 (ب) ال جيوز أن تتخذ املمتلكات كهدف للهجوم إال:

أ) إذا كان اهلجوم هو الوسيلة املستطاعة يف اختيار وسائل إلهناء استخدام املمتلكات عىل 
 /ب.1النحو املشار إليه يف الفقرة 

ت املستطاعة يف اختيار وسائل اهلجوم وأساليبه هبدف إهناء ب) إذا اختذت مجيع االحتياطا
 ذلك االستخدام وجتنب األرضار باملمتلكات الثقافية.

 ج) ما مل حتل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري عىل النفس:
 يصدر األمر باهلجوم عىل أعىل املستويات التنفيذية للقيادة. -
جاهبة بطلب إهناء االستخدام املشار إليه يف الفقرة الفرعية يصدر إنذار مسبق للقوات امل -
 )17تتاح للقوة املجاهبة فرتة معقولة من الوقت متكنها تقييم الوضع ( -/ب.1
/أحكام القانون الدويل اإلنساين اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف ظل املنازعات املسلحة 3

 الداخلية 
ال يطبق سو عىل النزاعات الدولية املصلحة، أما املنازعات غري  إن القانون الدويل اإلنساين  

الدولية التي تكون نامجة عن االختالفات اإليديولوجية والعرقية والسياسية والدينية بني 
من خالل املادة الثالثة  1949الوطنني، فلم يشملها القانون الدويل اإلنساين إال يف عام 

عة، كام اشتملت الحقا باالعتامد عىل الربوتوكول اإلضايف املشرتكة التفاقيات جنيف األرب
التي  1949، فقد نصت املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربعة 1977الثاين 

تضمن تفصيالت حول التزام الدول بالقواعد اإلنسانية التي تطبق عىل تسيري األعامل 
، وقد متت صياغة تلك املادة عىل إثر املعارك العدائية يف ظل النزاعات الداخلية غري الدولية

حيث لقي الكثري من املدنيني  1944بني القوات احلكومية وقوات أنداريت يف اليونان يف 
مرصعهم، ونتيجة لذلك قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر بتقديم اقرتاحات للحكومة 

لة أرس احلرب عىل املتمردين اليونانية يف رضورة تطبيق القواعد التعاقدية اخلاصة بمعام
إال أن اليونان ردت بالسلب بسبب أن النزاع ليس دويل بل داخيل، مما دفع جلنة  ،املعتقلني
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الصليب األمحر الدويل عىل السعي إىل تطوير القانون الدويل اإلنساين ليطبق كذلك عىل 
التي تتعهد  1949كة املشرت 3النزاعات املسلحة الداخلية غري الدولية، لذلك أنشأت املادة 

 فيها األطراف املتعاقدة احرتام القواعد اإلنسانية يف النزاع الداخيل.
ومن هنا فإن املمتلكات الثقافية اكتسبت أساسا قانونيا للحامية يف ظل النزاعات املسلحة 

كأصل عام، إال أن هذه  1949الداخلية وهو املادة الثالثة املشرتكة التفاقية جنيف األربعة 
حلامية ليست بارزة ألهنا ال حتمي رصاحة املمتلكات الثقافية يف ظل النزاعات املسلحة غري ا

 1949الدولية، وهذا ما جعل من الرضورة استكامل املادة الثالثة املشرتكة من اتفاقية جنيف 
املتعلقة بحامية ضحايا  1977من خالل الربوتوكول اإلضايف الثاين إىل اتفاقيات جنيف 

ت املسلحة غري الدولية، من خالل احلامية العامة للممتلكات الثقافية عىل أساس املنازعا
منها يف فقرهتا الثانية (... جيب أن يعامل هؤالء يف مجيع  7املبادئ العامة وهذا يف املادة 

األحوال معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد اإلمكان ودون إبطاء الرعاية والفنية الطبية التي 
تهم، وجيب عدم التمييز بينهم ألي اعتبار سو االعتبارات الطبية) وعليه فإن تقتضيها حال

أقرت احلامية العامة من خالل تكريس احلامية يف مجيع األحوال للممتلكات الثقافية  7املادة 
 ودون متييز 

من الربوتوكول اإلضايف الثاين  16إال أن هذه املبادئ العامة غري كافية هلذا كرست املادة 
اخلاصة بالنزاعات الداخلية عىل محاية األعيان الثقافية وأماكن العبادة حيث أقرت  1977

(بحظر ارتكاب أية أعامل عدائية موجهة ضد اآلثار التارخيية أو األعامل الفنية وأماكن العبادة 
التي تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب، واستخدامها يف دعم املجهود احلريب، وذلك 

اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي اخلاصة بحامية األعيان الثقافية يف حالة النزاع املسلح، دون 
 1977إال أن هذا الربوتوكول اإلضايف الثاين  ،)18) (1954أيار/ مايو  14واملعقودة يف 

بالرغم من أنه يمثل األساس املبني للقانون الدويل اإلنساين املنطبق يف املنازعات املسلحة 
ية إال أنه ينطوي عىل العديد من أوجه الضعف وغياب النظام الكفيل باحلامية لألرس الداخل

وعدم وجود آلية للتنفيذ الفعيل للمبادئ وعدم تكريس املسؤولية اجلنائية للمتهمني، وما 
بالك باملمتلكات الثقافية التي تتعرض للعديد من االنتهاكات من جراء األعامل العدائية 

 زاع املسلح الداخيل.النامجة عن الن
اخلاصة بحامية املمتلكات  1954من الئحة الهاي  19كام جتدر اإلشارة إىل أن املادة 

الثقافية يف ظل النزاع املسلح (املنازعات اخلاصة التي هلا طابع داخيل) حيث نصت عىل: ( 
 ينشب عىل املنازعات التي ليس هلا الطابع الدويل، أنه يف حالة نزاع مسلح ليس له طابع دويل
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أرايض أحد األطراف السامية املتعاقدة، يصبح عىل كل طرف يف النزاع أن يطبق عىل األقل 
) أما 1األحكام اخلاصة باحرتام املمتلكات الثقافية الواردة يف هذه االتفاقية هذا يف الفقرة (

قي أحكام الثانية فأقرت عىل أن األطراف املتنازعة أن حتاول بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق با
) أنه جيوز بمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 3هذه االتفاقية أو جزء منها، أما الفقرة (

والثقافية أن تعرض خدماهتا عىل األطراف املتنازعة، وال يؤثر تطبيق األحكام السابقة عىل 
املقررة ) لذلك جيب التفريق بني احلامية 4الوضع القانوين لألطراف املتنازعة يف الفقرة (

للممتلكات الثقافية وبني األطراف املتنازعة (دولية أو داخلية) وجعلها من املبادئ العامة 
) اخلاص بتطبيق مبدأ Martensالتي يمكن تطبيقها عىل أي نزاع، كام أن رشط مارتنس (

 اإلنسانية ومتطلبات الضمري العام حيمي املمتلكات الثقافية يف ظل النزاعات غري الدولية. 
/ أهم االلتزامات واملحضورات الدولية اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف ظل النزاعات 4

 املسلحة
من بني االلتزامات الدولية واألوامر التي جيب عىل الدول القيام هبا كأسلوب وقائي قبل 
نشوب أي نزاع مسلح وهو تسجيل املمتلكات الثقافية اخلاضعة للحامية اخلاصة، حيث 

تفاقية عىل إجياد سجل دويل لتسجيل املمتلكات الثقافية التي تتمتع باحلامية اخلاصة نصت اال
وذلك بناء عىل طلب احلكومات وحتتفظ (منظمة اليونسكو) هبذا السجل وإذا ما وجدت 
معارضة لطلب من طلبات التسجيل أبداها أحد أطرف االتفاقية فإن اخلالف يتم البت فيه 

ريق التصويت من قبل مجيع األطراف املوقعة عىل االتفاقية، وال عن طريق التحكيم أو عن ط
يتم التسجيل إذا ما عارض ذلك ثلثا األصوات، باإلضافة إىل رضورة محايتها من النزاعات 
املسلحة يف مجيع مراحلها خاصة يف عمليات نقل هذه املمتلكات عندا يراد وضعها يف مأمن 

ري احلصانة ضد احلجز واالستيالء والغنيمة، وكذلك سواء يف داخل الدولة أو خارجها، وتوف
توفري احلامية لألشخاص املعنيني بالسهر عىل محاية هذه املمتلكات، واستعانت يف هذا املجال 

.باملميزات التي سبق تقريرها حلامية رجال اهليئات الطبية ومساعدهيم يف اتفاقيات أخر 
منها اعتبار ذلك بشكل  28قد قررت املادة أما فيام يتعلق  بانتهاك أحكام االتفاقية ف

مسؤولية جنائية حيث جاء فيها (يتعهد األطراف املتعاقدون أن يتخذوا يف نطاق واليتهم 
العقابية العادية كل اخلطوات الرضورية ملحاكمة ومعاقبة كل األشخاص من أي جنسية كانوا 

كام أنه من بني  ،)19اقية) (يرتبكون أو يأمرون بارتكاب أي انتهاك التزام ألحكام االتف
املحظورات هو منع تصدير املمتلكات الثقافية املوجودة عىل األرايض املحتلة وإعادة ما وقع 
من ممتلكات ثقافية يف يد املحتل إىل الدولة املحتلة بعد انتهاء العمل املسلح، كام أن بروتوكول 
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 53ألعامل التالية يف املادة اخلاص بالنزاعات املسلحة الدولية حظر ا 1977جنيف األول 
منه: من توجيه األعامل القتالية ضد اآلثار التارخيية أو أماكن العبادة أو األعامل الفنية التي 
تشكل الرتاث احلضاري للشعوب، واستعامل هذه اآلثار يف دعم املجهود احلريب، وجعل هذه 

 األشياء هدفا لألعامل االنتقامية...
 للحامية املقررة للممتلكات الثقافية / نامذج عن االنتهاكات5

منها حريق املسجد األقىص التي هي من بني اجلرائم الكرب التي اقرتفتها سلطات 
دولة  25، حيث أقر حوايل 1969أغسطس  21االحتالل اإلرسائييل يف األقاليم العربية يوم 

ث وعرضت املسامهة إسالمية استنكارها للعمل مما دفع إرسائيل إىل إرسال أسفها عىل احلاد
دولة  25عقد جملس األمن الدويل بطلب من  1969سبتمرب  15إىل  9يف إصالحه، ويف 

وأقروا عىل إدانة إرسائيل وحتميلها مسؤولية احلريق واهتامها بتدبري احلريق لتهديم املسجد 
الذي  1969سبتمرب  15يف  271وإعادة إقامة هيكل سليامن وأصدرت (م أ د) قرار رقم 

فيه الغضب العاملي عىل العمل واعترب أن أي تدنيس لألماكن املقدسة هيدد السلم  سجل
عام  83واألمن الدوليني، كام نددت اليونسكو هبذا العمل غري اإلنساين يف قرارها رقم 

1970 . 
أما احلفريات حول املسجد األقىص فكانت من أهم االنتهاكات للممتلكات الثقافية من 

ب بدعو البحث عن اآلثار، بالرغم من أن منظمة اليونسكو أصدرت خالل أعامل التنقي
وتوقيف كل عمليات احلفر التي  1954باختاذ تدابري لتنفيذ الئحة الهاي  1968قرار عام 

من شأهنا ختريب املمتلكات كام أن احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل بالضفة الغربية قد 
ذلك من طرف اليهود خاصة عند االنتهاكات تعرض للتدنيس وانتهاك ماله وقدسته و

حيث قاموا بأداء شعائرهم يف املسجد حتت محاية  1968سبتمرب  24و 23الرصحية لليهود يف 
قوات االحتالل وقاموا بالنفخ باألبواق ودخول اليهوديات بلباس غري حمتشم، وقيامها 

رص قالوون الذي يصل بتهديم الباب الرشقي للمسجد اإلبراهيمي املعروف باسم باب النا
سنة، كام استدعى مدير األوقاف اإلسالمية من قبل احلاكم العسكري  700تارخيه إىل 

اإلرسائييل إلبالغه قراراته املتعلقة بـ: االستيالء عىل قاعة يعقوب وحتويلها إىل مكان مصىل 
إلبراهيمي لليهود ومنع الزائرين للحرم عند تأدية اليهود لصالهتم، ودخول اليهود للحرم ا

) وما حيدث يف احلرم اإلبراهيمي 20(استقباال ليوم السبت، 5إىل  4عة أيام اجلمعة من السا
ليعد جريمة يف حق الرتاث اإلسالمي واإلنساين ونموذج بسيط ملا تتعرض له املقدسات 

 .1954واملمتلكات الثقافية من تدنيس وهذا يعد خرقا التفاقية الهاي 
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ث وال حرج، فقد قاموا بتدمري حضارة امليزوبوتامي وهذا أما يف حرب العراق فحد
بتدمري األمريكان للمتاحف وحرق املخطوطات النادرة ورسقتها، وهتريب اإلرسائيليني 
للكثري منها إلثراء متحف بغداد بتل أبيب ومل تسلم من التدمري سو وزارة البرتول، كام طال 

وهذا كله حتت نظر وصمت هيئة األمم التخريب وسائل اإلعالم واجلامعات واملساجد 
 املتحدة.
 اخلامتة:

بالرغم من التطور امللحوظ  يف األحكام الواردة حلامية املمتلكات الثقافية ابتداء من الئحة 
التي أقرت محاية ذات مستو حمدود األثر والفعالية وهذا لعدة أسباب: هو  1907الهاي 

ني الدول املتعاقدة، والقواعد التي وضعتها أن هذه األحكام ال يمكن تطبيقها إال من ب
االتفاقية هي تتحدث عن احلرب وأي نزاع ال يدخل ضمن هذا املفهوم ال تطبق عليه هذه 
القواعد، وأن القواعد املذكورة يف هذه االتفاقية يمكن جتاوزها بحجة التذرع بالرضورة 

، إىل غاية املعاهدة اخلاصة احلربية، حيث وردت هذه الرخصة املانعة يف الكثري من نصوصها
 15بحامية املمتلكات واملؤسسات الفنية والعلمية واآلثار التارخيية (ميثاق زيوريخ) واشنطن 

 14وكذا اتفاقية حلمية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح الهاي  1935أبريل/ نيسان 
، من خالل قرار يتعلق 1977وإضافة إىل الربوتوكول اإلضايف األول  1954مايو/ أيار 

بحامية األعيان الثقافية التي تفادي الكثري من السلبيات، إال أنه يمكن استخالص العديد من 
 النتائج:

وجود تباين بني ما هو مدون من أنواع احلامية املخصصة للممتلكات الثقافية املعرتف هبا  -
 وبني الضامنات املخصصة لتطبيقها واالرتقاء هبا.

ين بني ما هو مدون وبني الواقع إذ نالحظ انتهاك جسيم للممتلكات الثقافية يف وجود تبا -
 النزاعات املسلحة.

عدم وجود آلية خاصة فعالة تابعة ملنظمة اليونسكو هدفها تكريس وتطبيق القرارات  -
 وإدانة هذه االنتهاكات، لكن العديد مما صدر عن املنظمة مل يكن له أي تطبيق.

متلكات الثقافية بالعمومية ال اخلصوصية وال يوجد تعريف حمدد هلا، لذلك متيز مفهوم امل -
وجب اإلقرار بمجموعة من التوصيات التي من املمتاز أن تساهم يف حل بعض السلبيات 

 املتعلقة بموضوع املمتلكات الثقافية والتي منها:
لكات الثقافية يف إعادة هيكلة منظمة اليونسكو لتوسيع اختصاصها يف جمال محاية املمت -

 النزاع املسلح.
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إعادة تكييف انتهاك املمتلكات الثقافية عىل أنه عدوان ثقايف باعتباره مساس بالرتاث  -
اإلنساين املشرتك و إمكانية فرض عقوبات غري عسكرية عىل الدول املنتهكة للسلم العاملي 

 (السلم الثقايف).
عن النزاع املسلح عىل هذا النوع من املمتلكات االهتامم بدراسة اآلثار التارخيية النامجة  -

 والتي تعترب هلا قيمة اقتصادية وتارخيية.
مسامهة الدول املانحة عىل تقديم العروض للنهوض باالقتصاد املنهار من النزاع املسلح،  -

وهذا من خالل دعم مايل وبرشي وتكنولوجي أثناء النزاع وبعده حلامية املمتلكات الثقافية 
ع أنواع االنتهاكات، من هنب وختريب عشوائي كان أو يف إطار اجلامعات املنظمة، من مجي

وهذا يعترب من أهم صور اجلريمة املنظمة االقتصادية، ورضورة إدراج انتهاك املمتلكات 
 ضمن اجلريمة املنظمة.

مج األمم وضع برنامج لتأميم املمتلكات الثقافية املنهوبة يف زمن النزاع املسلح يف إطار برنا -
املتحدة، وإلزام الدول املسئولة عىل إرجاعها ألصحاهبا واملطالبة بالتعويضات املالية يف حالة 

 تلفها ألعمدي، وعدم تقادم هذا احلق، ومتسك األجيال املستقبلية به.
حماولة إدراج قانون دويل ثقايف جديد والقيام بتخصيص القانون الدويل، والعمل عىل النرش  -

 معاهدات عىل مجيع قطاعات الدولة حتى ترتتب املسؤولية.الفعيل لل
كام أنه جيب عىل الدول أن تدرج يف ترشيعاهتا الداخلية احلامية املقررة للممتلكات الثقافية  -

(سمو املعاهدات عىل الدستور والترشيع  1996من دستور جزائري  132وهذا حسب املادة 
 الداخيل).

  قائمة اهلوامش: 
امل شحاتة، االحتالل احلريب وقواعد القانون الدويل املعارصة، دراسة عن األقاليم د/ مصطفى ك  )1(

 .260، ص1981العربية الواقعة حتت االحتالل اإلرسائييل، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، اجلزائر 
النزاع اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة  1954مايو أيار  14/ب من اتفاقية الهاي 1املادة  )2(

املباين املخصصة بصفة رئيسية وفعالية حلامية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة املحمية يف الفقرة "املسلح: 
(أ) كاملتاحف ودور الكتب الكرب وخمازن املخطوطات وكذلك املباين املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية 

 ."املنقولة املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نزاع مسلح
: محاية املمتلكات الثقافية (تشمل محاية املمتلكات الثقافية، يف نطاق هذه االتفاقية و وقاية هذه 2املادة  )3(

 املمتلكات واحرتامها).

 .261د. مصطفى كامل شحاتة، املرجع السابق، ص )4(
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من : منح احلامسة اخلاصة، يف فقرهتا األوىل: (جيوز أن يوضع حتت احلامية اخلاصة عدد حمدود 8املادة  )5(
املخابئ املخصصة حلامية املمتلكات الثقافية املنقولة ومراكز األبنية التذكارية واملمتلكات الثقافية الثابتة 
األخر ذات األمهية الكرب رشط: * أن يكون عىل مسافة كافية من أي مركز صناعي كبري أو أي هدف 

ل للدفاع الوطني أو امليناء أو حمطة السكك هام يعترب نقطة حيوية، كاملطار مثال أو حمطة إذاعة أو مصنع يعم
 احلديدة ذات األمهية أو طريق مواصالت هام، * أال تشتمل يف األغراض احلربية).

، 202دار جمدالوي، عامر: األردن،   ،أ. د. عمر سعد اهللا، القانون الدويل اإلنساين، وثائق وآراء )6(
 .286ص

هو  1954من اتفاقية الهاي  2/ 1العقارية يف املادة  السبب يف النص فقط عىل املمتلكات املنقولة بدل )7(
كأصل عام فإن املنقولة تكون ضمنا يف العقارات أي أن املباين املخصصة حلامية املنقوالت مكفولة باحلامية 
أيضا بطريق غري مبارش بام أهنا تضم املنقوالت أيضا وال يمكن محاية وحصانة املنقوالت الثقافية دون محاية 

 واجدها الثابتة وعليه احلامية عىل اخلاص ومنه العام.أماكن ت

 3حمل الشعار املنصوص عليه يف املادة  1954من اتفاقية الهاي  16لقد حل الشعار املشار إليه يف املادة  )8(
 (دائرة محراء يف وسطها ثالث نقاط دائرية محراء يف شكل مثلث عىل أرضية بيضاء. 1935(ميثاق زيوريخ) 

 .297اهللا، املرجع السابق، صأ. د. عمر سعد  )9(
( جيوز بالرغم من وقع أحد املمتلكات الثقافية من املنصوص  1954اتفاقية الهاي  5/ 8املادة  )10(

) بجوار هدف عسكري هام باملعنى املقصود به يف هذه الفقرة وضع هذا 1) من املادة (1عليها يف الفقرة (
امي املتعاقد بعدم استعامل اهلدف املذكور يف حالة نشوب املمتلك حتت احلامية اخلاصة إذا ما تعهد الطرف الس

نزاع مسلح، والسيام إذا كان اهلدف ميناء أو حمطة سكك حديدية أو مطارا، وبتحويل كل حركة املرور منه 
 وجيب يف هذه احلالة تنظيم حتويل حركة املرور منه منذ وقت السلم).

اخلاصة للممتلكات الثقافية بقيدها يف السجل الدويل (متنح احلامية  1954اتفاقية الهاي  6/ 8املادة  )11(
 للممتلكات الثقافية املوضوعة حتت نظام احلامية اخلاصة وال يتم هذا أوال وفقا ألحكام هذه االتفاقية وبأ

 املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية).

 (النقل يف احلاالت العاجلة). 1954اتفاقية الهاي  2/ 1/ 13املادة  )12(

مايو/  14من االتفاقية اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح الهاي ( 16املادة  )13(
شعار االتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات أزرق ") 1954أيار 

ق هذا وأبيض، وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون حيتل إحد زواياه القسم املدبب األسفل ويقع فو
وهذا الشعار حل حمل الشعار املذكور يف  "املربع مثلث أزرق اللون، وكالمها حيدد مثلثا أبيضا من كل جانب

... تتكون  "شأن الرضب بالقنابل بواسطة القوات البحرية يف زمن احلرب 1907من اتفاقية الهاي  5املادة 
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زاوية إىل الزاوية إىل مثلثني األعىل أسود اللون من ألواح مأطورة مستطيلة كبرية مثبتة يقسمها خط يمتد من ال
اخلاص بحامية املؤسسات الفنية والعلمية  1935من ميثاق زيوريخ  3وحمل شعار املادة  "واألسفل أبيضه
 ."دائرة محراء يف وسطها ثالث نقاط دائرية محراء يف شكل مثلث عىل أرضية بيضاء"واآلثار التارخيية 

قية زيوريخ أقرت أن لكل دولة موقعة عىل هذه املعاهدة احلق يف نقضها يف أي من اتفا 8كام أن املادة  )14(
 وقت ويكون النقض ساريا بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ إبالغه باقي الدول املوقعة أو املنظمة للمعاهدة.

فية جيب التفريق بني الالئحة والربوتوكول فالالئحة هي جزء ال يتجزأ من االتفاقية ولكنها حتدد كي )15(
تطبيقها وتأيت لتحديد اآلليات لتنفيذ االتفاقية ونقلها من الطابع النظري إىل العميل، أما الربوتوكول فهو 
أيضا جزء ال يتجزأ منها ولكنه يتميز بأنه تكمييل وإضايف لبعض النقائص التي محلتها االتفاقية األصلية، 

 ).هي اتفاقية عامة (األم 1954وهذا ما يدل أن الئحة الهاي 

 .320أ. د. عمر سعد اهللا، املرجع السابق، ص )16(
، CICRقواعد معلومات القانون الدويل اإلنساين، اللجنة الدولية للصليب ألمحر  )17(

www.google.je 

 .342أ. د. عمر سعد اهللا، املرجع السابق، ص )18(
 .262د. مصطفى كامل شحاته، املرجع السابق، ص )19(
 . 366، 364، 363طفى كامل شحاته، نفس املرجع، ص د. مص )20(

 :قائمة املراجع
 :الكتب

أ. د مصطفى كامل شحاته، االحتالل احلريب وقواعد القانون الدويل املعارصة، دراسة عن األقاليم  -1
 .1981العربية الواقعة حتت االحتالل اإلرسائييل، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، اجلزائر، 

 .2002مر سعد اهللا، القانون الدويل اإلنساين، وثائق وآراء، دار جمدالوي، عامن األردن، أ. د ع -2
قواعد معلومات القانون الدويل اإلنساين، اللجنة الدولية للصليب األمحر  :اإلنرتنت
CICR،www.google.ae 

 :االتفاقيات الدولية
 15(ميثاق زيوريخ) واشنطن بحامية املؤسسات الفنية والعلمية واآلثار التارخيية املعاهدة اخلاصة  -1

 . 1935أفريل
 .1954مايو 14سلح الهاي االتفاقية اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع امل -2
 اخلاص بالنزاعات املسلحة الدولية. 1977الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف  -3

http://www.google.je/
http://www.google.je/
http://www.google.ae/
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اخلاص بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،  1954الربوتوكول األول امللحق باتفاقية الهاي  -4
 .1954مايو 14الهاي 

حالة نزاع مسلح،  اخلاص بحامية املمتلكات الثقافية يف 1954الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية الهاي  -5
 .2004رسما 9دخل حيز التنفيذ يف  1999مارس 26الهاي 
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 التعاقدية احلرية مبدأ عىل تَعَد اإللزامي التأمني
 

 د. حليس خلضـر
 "ب"أستـاذ حمـــارض قسم 

 كليـة احلقـوق و العلوم السياسية
 جامعـة حيـيى فـــــارس املدية (اجلزائر)

  ملخص: 
القانون ظاهرة إجتامعية ومعنى ذلك أنه وليد الظروف واملتغريات اإلجتامعية، وكلام 

بَ عىل اجلهات املختصة توفري اإلطار القانوين املناسب هلا، بَ  جَ تْ عىل الساحة مستجدات وَ رزَ
؛ فالشاهد من ذلك أن هذا النوع من عقود التأمني ال سيام اإللزامي منهوهذا هو احلال مع 

العقود مل يكن منترشا يف بالدنا ولكن املستجدات التي حصلت جراء إزدياد حوادث املرور 
لفته من أرضار جسامنية ومادية، أضف إىل ذلك املخاطر والكوارث الطبيعية التي وما خ
حتمت وألزمت رضورة التأمني عىل هذه املخاطر،  -زالزل، وفيضانات، حرائق،. -وقعت

، ورتبت عىل خمالفة ذلك جزاءات؛ وذلك لتوفري احلامية ولو دون إرادة ورغبة الشخص
 قدرة الدولة عىل حتمل اآلثار املرتتبة عنها. للمترضرين منها، وأكثر من ذلك عدم

والزامية التأمني عىل الكوارث  واملركبات، السيارات عىل التأمني فألزم القانون إجبارية   
 الطبيعية وتعويض أصحاهبا، ورضورة التأمني ملبارشة بعض املهن؛ ووصل األمر مؤخرا إىل

مُ  قد يوالذ اجلوية، الرحالت بعض يف احلياة عىل التأمني مَ عَ  قد ما تأثري حتت مستقبال يُ
دُ  تَجِ سْ  .معطيات من يَ

املؤمن، املؤمن عنه، السيارات  مبدأ احلرية التعاقدية، ،التأمني اإللزامي الكلامت املفتاحية:
 املركبات.و

Summary:  
The law is a social phenomenon and means that Walid conditions and 

social variables, the more emerged on the scene developments shall be the 
competent authorities to provide appropriate legal framework to it, and this 
is the case with insurance contracts, particularly the mandatory him; that 
voluntary or optional insurance, which concluded by persons voluntarily 
and willingly come out for the scope of this study. 
Witness that this type of contract was not widespread in our country, but the 
developments that took place due to increasing traffic accidents and the 
legacy of physical and material damage, Add to that the risk of natural 
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disasters and Qat- earthquakes, floods, fires,- necessitated and committed 
necessity insurance for these risks, albeit without the will and desire of the 
person, and arranged for violating the sanctions it; so as to provide 
protection for the people affected, and more than that the state's inability to 
withstand the effects of it. 

We'll need compulsory car insurance and vehicle law, and mandatory 
insurance of natural disasters and to compensate the owners, and the need 
for insurance to direct certain professions; recently it came to life insurance 
in some flights, which may circulate in the future under the influence of any 
new data.  

 مقدمة: 
دِ اإللغاء، وذلك عندما حَ  َ إىل حَ اتٍ قُصوَ لَتْ إرادة وصل املساس باإلرادة ودورها دَرجَ

املرشع، ومن خالله القايض حمل إرادة املتعاقد يف إِتيَانِ الترصفات القانونية وحتديد مضموهنا، 
فلهذا األخري تعديله ونقضه، كام له إنقاص إلتزامات أحد املتعاقدين أو زيادة إلتزامات اآلخر 

نَامَ أي إعتبار لإلرادة التي أنشات الترصف، غري آبِ  وُ  هٍ بام تتجه إليه.تبعا للظروف؛ دُ
م  َ ، فال تلعب بناء عىل إلزام قانوينمل يتوقف األمر عند هذا احلد، بل برزت عقود تُربْ

 اإلرادة فيها دور، وإنام يُطبقُ الطرفني نظاماً رسمياً مفروضاً عليهم بمقتىض القانون، ما أد
رادة، وإنام توجد إىل تراجع مكانة اإلرادة فيها بصورة خطرية، فال وجود ملبدأ سلطان اإل
ا  ياهتِ وجبِها العقد من بداياته إىل هنايته خاضعا ملُقتضَ  ).I(مصلحة عامة يكون بمُ

ذلك أن التأمني اإلختياري الذي    لعل من أبرز صور هذه العقود عقد التأمني االجباري   
هُ األشخاص طواعية وبإرادهتم خيرج عن نطاق هذه الدراسة؛ ونختار عىل سبيل مُ ربِ  -املثال  يُ

إجبارية التأمني عىل السيارات واملَركبَات، وإلزامية التأمني عىل  -كأنموذج للدراسة
ـامَ مؤخرا  امَ وكثرة إنتشارهِ  ). II(الكوارث الطبيعية وتعويض أصحاهبا، ألمهِيتهِ

Iأحكام التأمني اإلجباري : 
د للفرد احلرية يف إبرام ما يشاء من العقود أو إمتناعه عن ه  مل تَعُ ربِ إبرامها، فقد يأيت القانون وجيُ

اقد ، 1عىل إبرام عقد معني، ويف مثل هذه احلاالت ال تكون اإلرادة حرة بل مقيدة ُ املُتعَ فيُجربَ
عىل إبرام هذا العقد يف جماالت متعددة، كعقد التأمني عىل السيارات والكوارث الطبيعية، 

ط ملبارشة بع ض املهن كاملحاماة، التوثيق، اهلندسة املعامرية، وحتى التأمني عىل احلياة كام يُشرتَ

 03 العدد ،68 السنة املرصية، املحاماة جملة التعاقد، عىل القانوين اإلجبار: السالم عبد سعيد أمحدانظر  -1
 . 30- 29، ص1988 ،04و
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لُ أصحاب هذه املهن عىل التأمني من املسؤولية  مِ حيث صارت أمرا واجبا، كام صار حيَ
 املدنية.

، 1ولقد عالج املرشع عقد التأمني عموما يف الرشيعة العامة، ويف نصوص خاصة
 06/04واملعدل بالقانون  95/07واحتكرت الدولة نشاط التأمني إىل غاية صدور األمر 

س عملية التأمني َارِ ز عقد التأمني الصفة املدنية ؛ 2حيث سمح بظهور هيئات خاصة متُ وُ وقد حيَ
 أو التجارية، وذلك بالنظر إىل صفة أطرافه.

لَةٍ من اخلصائص ؛ 3أنواع التأمينات اإلجبارية 95/07وأورد األمر مْ متازُ بِجُ إن عقد التأمني يَ
اهَ  جُ  يشرتك فيها مع َ مٌ جتُ لزَ لِ العقود املسامة، فهو من العقود امللزمة للجانبني، فَكِالَ طرفيه مُ

اآلخر، فيلتزم املؤمن بدفع األقساط املتفق عليها، مقابل إلتزام رشكة التأمني بتغطية املخاطر 
ن يف التقابل القائم ما بني اإللتزامني  .4املتفق عليها، وجوهر هذا العقد يَكمُ

، 13اجلريدة الرسمية، العددنون التأمني والساري املفعول، املتعلق بقا 95/07 األمرخالل  مننظم املرشع هذا العقد  -1
، املؤرخ يف 15، اجلريدة الرسمية، العدد 20/02/2006 الصادر يف 06/04واملعدل بالقانون ، 08/03/1995بتاريخ 

 .19/07/1980املؤرخ يف  80/13، والذي ألغى القانون رقم 12/03/2006
فُ املرشع هذا العقد يف املادة  625إىل  619 كام نُظِمَ عقد التأمني من خالل املواد رِ عَ عقد يلتزم املؤمن  "مدين بأنه:  619مدين، ويُ

بًا، أو أي عوض م رتَ طَ التأمني لصاحله، مبلغا من املال أو إيرادا مُ ِ ايل آخر بمقتضاه أن يُؤدِ إىل املؤمن له، أو إىل املستفيد الذي اشرتُ
ق اخل قُ  ."طر املبني بالعقد، وذلك نظري قِسطٍ أو أية دفعة مالية أخر يؤدهيا املؤمن له للمؤمنيف حالة وقوع احلادث، أو حتَ

 .61-60، ص2011انظر بن وارث حممد، دروس يف قانون التأمني اجلزائري، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر،  -2
  يفأنواع التأمني مثل وفق ما جاء يف هذا القانون تت -3
  اإلنفجار، أو الصواعق والكهرباء، ضمن اإلتفاقات اخلاصة بني املؤمن واملؤمن له. ات عىل احلريق والتأمين-
  تأمينات القطعان احليوانية من الربد واهلالك-
  تأمينات القطاعات الصحية والعمرانية، ومراكز العطل والرحالت-
  ريقالعقاري للدولة من أرضار املياه واحل التسيريتأمينات مكاتب -
  تأمني نقـل البضائع واألشخاص من املسؤولية املدنية، سواء الربية منها أو البحرية أو اجلوية.-
  تأمني املؤسسة الرياضية والرتفيهية من املسؤولية املدنية.-
  تأمني قطاع الرتبية والتكوين املهني-
  تأمني الصيد الربي والبحري، وأعامق البحار-
 واملركبات بصفة عامة  والشاحنات، رات،السيا تأمني املركبات،-
، 2015 اجلزائر، باتنة، دكتوراه، الرشوط التعسفية يف العقود بني الرشيعة والقانون،انظر بورزق أمحد،  -4

  .36وجديدي معراج، املرجع السابق، ص .377ص
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ع ه، ويثار اللُبس كام يُ مُ قدِ قابِل ما يُ ة، فيأخذ كِالَ طرفيه مُ تَربَ هذا العقد من عقود املُعاوضَ
الَ املُدةَ املحددة يف العقد، فقد تنقيض مدة العقد  وال يقع  واإلشكال عندما ال يقع اخلطر طِوَ

 اخلطر، وبالتايل ال حيصل املؤمن له عىل مقابل األقساط التي دفعها.
هناك من ير أنه وحتى عند عدم وقوع اخلطر فإن هذا ال ينفي عن العقد يف هذا النسق 

م مقابل بالرغم من إنقضاء مدة دِ قَ ن وإن مل يُ مِ العقد، وعدم  خاصية املعاوضة، ذلك أن املُؤَ
ر أن هذا  إال أن هذا الطرح غري مقنع، ،1وقوع خطر، إال أنه منح للمؤمن له اإلطمئنان فال يُربِ

م ذلك أن هذا العقد من العقود اإلحتامليةالعقد من عقود ا  .2ملعاوضة، ويَدعُ
رة     إضافة إىل اخلصائص السابقة يُعتربَ عقد التأمني من العقود الزمنية، فهو من العقود املُستَمِ

رُ الوفاء هبا مدة من  ، فهناك أداءات متكررة يَستمِ هامً بُ فيها عنرص الزمن دورا مُ لعَ التي يَ
 ؛ 3الزمن

دِ عقود اإلذعان التي تتضمن رشوط تعسفية، وذلك من خالل ما إن عقد  التأمني من أشَ
  .4تفرضه رشكات التأمني من رشوط، فهناك جزئيات يف العقد ال يستطيع املتعاقد مناقشتها

من هذه املعطيات يُمكِنُ وصف عقد التأمني بأنه من العقود التي تتضمن بنودا تعسفية، قد 
رَ وال ، 5ضعيف (خصوصا املؤمن له)تَرضُ بمصالح الطرف ال وْ فهو هنا أمام خيارين ال دَ

غِبَ يف التعاقد، أو اإلمتناع عن التعاقد. يَ إذا ما رَ ، فإما قبوهلا كام هِ امَ انَة لإلرادة قِبَلهُ كَ  مَ
مُ رشكات التأمني برضورة  95/07للمعطيات السابقة وبالرجوع إىل القانون  لتَزِ د أنه تَ نَجِ

املستهلك، وإخطاره بالرشوط اهلامة واألكثر خطورة، وبكل املعلومات  إخبار وإعالم
 .1الرضورية املتعلقة بالعقد، وأن تكون هذه البيانات واضحة ومقروءة

 .375انظر حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص -1
7- Benchabane (H), L’aléa dans le droit des contrats en droit civil Algérien, OPU, Alger, 

1992, p12  

دُ  التي الرضائية العقود من العقد هذا أن كذلك األخر اخلصائص من -3 نعقِ جرد تَ  دون القبول، مع اإلجياب وتطابق تبادل بِمُ
غ يف وثيقة التأمني، إال أهنا تبقى شكلية فعقد التأمني عقد غري شكيل وإن كانت العم خاص؛ شكل يف العقد إفراغ إىل احلاجة لية تُفرَ

 لإلثبات ال لإلنعقاد.
4- Gérard Légier, droit civil, les obligations, 6ed, Dalloz, 1998, p 20.  

 وطالرش هبذه القبول إال الثاين الطرف أمام يكون ال بحيث مضمونه، وحتديد العقد وبنود رشوط بوضع املؤمنة اجلهة فتنفرد -5
ة دَ ا، املُعَ لفً  عقود من التأمني عقد أن يـــؤكد ما وهو عليها؛ اإلعرتاض أو مناقشتها حق له يكون أن دون سَ

انظر بورزق أمحد،  .لطرفيه القانونية املراكز بني ما التوازن مبدأ حتقق عدم خالل من ذلك يتبني اإلذعان؛
 .378املرجع السابق،ص
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فعىل املؤمن له إعالم املؤمن، وإطالعه بالترصيح الصحيح، عند إبرام العقد بكافة الظروف 
، من خالل املعروفة املساعدة عىل تقدير اخلطر، ودرجة جسام لِ وضوحٍ وأمانةٍ ته، وذلك بِكُ

ةِ املؤمن بدرجة إحتامل وقوع  ة، لِتَبرصِ َددَ نامذج اإلستامرات املطبوعة، املتضمنة ألسئلة حمُ
نىَ للمؤمن إختاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة و ناجعة. تسَ  اخلطر، وهذا حتى يَ

ن  كأن يقرتح قِسطًا جديدا إلستمرار التأمني أو فسخ العقد؛ ألنه يف حالة قيام املؤمن له بِكتامَ
مد، بقصد تضليل املؤمن يف تقدير اخلطر املؤمن  تَعَ معلومات، أو اإلدالء بترصيح كاذب مُ

 .2عنه، فإنه يرتتب عىل ذلك إبطال العقد
IIنامذج من عقود التأمني اإللزامي : 

نظرا لإلنتشار كتطبيق  74/15نستعرض إلزامية التأمني عىل السيارات من خالل األمر 
َولت  بَات، فقد حتَ د ظروف احلياة ومشاكلها  -الواسع هلذه املَركَ من وصفها  -اليوم نظرا لِتَعقُ

ن من رضورياهتا.  من الكامليات إىل أن صارت من أساسيات احلياة إن مل تَكُ
د يف هذا القانون، وهو ما جاء يف األمر رِ امية املتعلق بإلز 03/12كام نختار نموذج آخر مل يَ

مُ القانون التأمني عىل الكوارث  لْزِ التأمني عىل الكوارث الطبيعية وبتعويض أصحاهبا، حيث يُ
ةِ ذلك  الفَ ة فرضتها ما شهدته البالد من كوارث؛ ورتب عىل خمُ دَ ستَجَ الطبيعية، كصورة مُ

 .جزاءات
 إلزامية التأمني عىل السيارات: -1

عُ بعض القوانني من نِطَاقِ عقود مع سِ وَ مُ الفرد عىل التعاقد خالفا ينة ملصلحة اجلامعة، تُ غِ فَرتُ
ْلةٍ من القيود للمصلحة العامة، ومن ملقتضيات سلطان اإلرادة التعاقدية ، وذلك من خالل مجُ

طِي األرضار  غَ م مالك املَركبَة اآللية بإبرام عقد تأمني يُ لزِ بَات، الذي يُ ري واملَركَ ذلك قانون السَ

هبدف تبصريه بالعملية  ،قانونا بإعالم املؤمن له بكل ما حيتاج إليه من معلومات وبيانات(رشكة التأمني)  يلتزم املؤمن -11
 إخباره بكل املعلومات املتصلة بالتغطية التأمينية، ونطاق الضامن، ورشوط اإلستبعاد.من خالل العقدية (يف مرحلة إبرام العقد)، 

 ومايليها.  75معراج جديدي، حمارضات يف قانون التأمني اجلزائري،ص أنظر
 95/07األمر رقم  1995من تقنني التأمني لعام  153و  75و  21و  19و  15املواد وكذلك  13و 8و 5انظر كذلك املواد 

 . 06/04املعدل بالقانون رقم 
Zennaki (D), L’information comme source de protection des consommateurs, p19 et s ; 

Séminaire National sur la protection des consommateurs, Univ D’Oran, 14 et 15 Mai 2000. 

 .95/07رقم القانون  من 75و 21انظر املواد  -2
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ا إس بِبُهَ فلقد أد تزايد حوادث السيارات وتفاقم أرضارها إىل ؛ 1تعامل هذه املركبةالتي يُسَ
 . 2إقرار إجبارية التأمني من املسئولية عنها

املتعلق بإلزامية التأمني عىل السيارات وبنظام  74/15ويسعى املرشع من خالل األمر 
ئة عن حوادث إىل تنظيم عملية تعويض األرضار اجلسامنية الناش ،3التعويض عن األرضار

 املرور.
يبُ  بنَى املرشع من خالله نظاما جديدا لتعويض األخطار واألرضار اجلسامنية التي تُصِ حيث تَ
الضحايا، وذلك دون متييز بني نوع وظروف احلادث، وبدون البحث عن مصدر اخلطأ، إال 

َىلَ عن مبدأ املسؤولية ا ملدنية التي ترتكز يف حاالت إستثنائية، واملالحظ هنا أن املرشع قد ختَ
 عىل فكرة اخلطأ.

يَة قُصوَ يف مجيع  ور والتأمني عىل املَركبَات يَكتَيسِ أَمهَ إن نظام التعويض عن حوادث املُرُ
ديثُ الساعة الكالم عن السالمة املرورية  امليادين قانونيا اقتصاديا، وحتى اجتامعيا، فصار حَ

رُ  نْجَ اقُم حوادث املُرور، وما يَ فَ  . 4عنها من كوارث يف ظِلِ تَ

 .64ص املرجع السابق، عييس،أمحد انظر  -1
تَلُ  املوضوع من جعل الذي األمر وهو -2 ةً  حيَ كانَ نبَاتِ  يف سيام ال احلديثة، القانونية الدراسات يف بارزة مَ  العميل واقعال جَ

اتِ  احَ ها  وسَ ثُ دِ عُ مركبة للسري يف الطريق العمومي من وجوب التأمني عىل املخاطر التي حتُ يَار للشخص الذي يَضَ القضاء فال خِ
هذه املركبة. انظر حممد حسني منصور، املسئولية عن حوادث السيارات والتأمني اإلجباري عنها، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، 

 .07، ص2000مرص،  اإلسكندرية،
املتعلق بإلزامية التأمني عىل السيارات وبنظام التعويض  30/01/1974املوافق  1394حمرم عام  6املؤرخ يف  74/15ألمر ا -3

رخ يف ؤامل 88/31بالقانون رقم  . املعدل1988يوليو  20، املؤرخة يف 29النامجة عنها، اجلريدة الرسمية، العددعن األرضار 
19/7/1988. 

 للغري، املركبة تلك تسببها التي األرضار يغطي تأمني عقد يف باإلكتتاب ملزم مركبة مالك كل ":  ييل ما عىل منه األوىل املادة صتن
، كل مركبة برية ذات حمرك و كذلك مقطوراهتا أو  )املادة األوىل(تعني كلمة مركبة يف هذا النص . و"للسري إطالقها قبل وذلك

املركبات الربية املنشأة بقصد ربطها بمركبة برية -1هتا، و يفهم بمقطورات و نصف مقطورات ما ييل: نصف مقطوراهتا و محوال
كل  -3 كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات حمرك. -2 ذات حمرك، و تكون تلك املركبات خمصصة لنقل األشخاص و األشياء.

 ات، بموجب مرسوم.آلية أخر يمكن أن تكون مشاهبة للمقطورات أو نصف املقطور
، وإن 2016تُطلِع إحصائيات املركز الوطني للوقاية من حوادث املرور خالل السدايس األول من سنة  -4

ضحية يف سنة  45000عرف إنخفاظا مقارنة بالسنوات السابقة، إال أن األرقام تبقى خيالية بوقوع أكثر من 
 قتيل. 4000 قتيل وجريح، وحوايل بني 2015
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ا التأمني  وبً جُ ركبَة للسري يف الطريق العمومي، يَستَتبِع وُ ردِ وضعه مَ جَ يَار للمؤمن له، فبمُ فال خِ
دَ  ا، ورتب القانون عىل عدم القيام بذلك مسؤولية، قد تصل حَ هَ ثُ دِ عىل املخاطر التي قد حتُ

اقِب عليه قانون العقو عَ م، الذي يُ رَ صفِ الفعل باملُجَ موَ لزِ صاحب املَركبة  بات؛ فالقانون يُ
ة طوَ يكِ املركبة ولو خُ رِ  . 1شخصا طبيعيا أو معنويا بالتوقيع عىل عقد التأمني، قبل حتَ

يلِ عناية كبرية هلذا املوضوع، بالنظر  وُ رصَ املرشع عىل هذا املوضوع حيث يُ يتبني من هذا حِ
نِ النصو ص القانونية إىل العمل  عىل محاية خلطورة األثار النامجة عنه، فيسعى من خالل سَ

 املترضر، وفقا للقواعد العامة يف إطار قواعد املسؤولية عموما، ويف القوانني اخلاصة حتديدا.
 التأمني عىل الكوارث الطبيعية  -2

ىلَ من خالهلا التعدي  تجَ رِ البارزة التي يَ وَ التأمني اإللزامي عىل الكوارث الطبيعية من الصُ
مُ ينعدم دور اإلرادةرادة حيث الصارخ عىل اإل لزِ ربَ عىل إبرام هذا العقد، بحيث يُ ، فهي جتُ

ُ فيها أي قيمة أو دور إلرادهتم  تَبَنيَ  املرشع األفراد بإبرام هذا النوع من العقود بصورة ال يَ
م 122-03وتم حتديد إلزامية هذا النوع من التأمني بموجب املادة األوىل من األمر     لزِ ، كام يُ

ونتبني يف هذه اجلزئية مظهر أخر من مظاهر ، 1السنة هذا القانون بأن ال تقل مدة التأمني عن
 فال يستطيع املتعاقد املفاوضة حتى يف حتديد مدة العقد؟إلغاء دور اإلرادة، 

كن ري جدا حيتاج إىل تظافر جهود اجلميع من أجل مكافحة هذه الظاهرة الغريبة، والتي يموهذا أمر خط
مية التأمني فقط التي هتدد املجتمع برمته، ويبدو أن احلل ال يقترص عىل إلزاتصنيفها ضمن األخطار اجلامعية  

 من املسؤولية.
و أ و بسبب املركبات  ،ارة يف املمتلكات بدون قصد سابقو خسأصابة إو أالسري هي كل واقعة ينجم عنها وفاة ن حوادث إ -1

عتبار احلادث املروري وإل ،ثناء حركة املركبة عىل الطريق العامأحرتاق ويدخل ضمن ذلك حوادث اإل ،ثناء حركتهاأ ،محولتها
 من توافر العنارص التالية: دَ بُ  حادثا فعال ال

 01اليابسة، هلا حمرك ميكانيكي أو كهربائي، فردية كانت أو مجاعية، وفقا للامدة  املركبة بعجلني أو أكثر تسري يف املركبة:وجود  -
 ىل املركبة كسائق وركاب ومحولة.إولفظ املركبة هنا ينرصف ، 75/15من األمر 

 .الطريق العام ن تكون املركبة يف حالة حركة عىلأو كينونة املركبة يف حالة حركة عىل الطريق العام: وهذا يقصد به أسري املركبة  -
و بعد فرتة أسواء كانت الوفاة عقب احلادث مبارشة  ،و وفاةأ نواعهاأصابات برشية بإبمعنى  ،الرضر قد يكون جسامنيا الرضر:-

 و اخلاصة.أالعامة  و قد تكون خسائر يف املمتلكاتأ ،زمنية دون حتديد
 رتكاب جناية.إعني نه يف احلالة العكسية يمر مهم للغاية ألأالفعل دون قصد: وهذا  -
اجلريدة  املتعلق بإلزامية التأمني عىل الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، 2003أوت  26املؤرخ يف  12/ 03األمر رقم  -2

  .2003، السنة 52العدد  الرسمية،
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ُص املمتلكات وليس األخطار واألرضار املُغطَاة وقيمة التأمني:  -أ إن كون هذا التأمني خيَ
يُغطِي كل األرضار املبارشة املتسببة من املُمتَلكات العقارية املبنية يف  األشخاص، فإنه

 .2اجلزائر
رُ ثمنه  دَ قَ التي جيب تقديمها، فعىل من  بناء عىل املعلوماتيتم اإلشرتاك يف هذا التأمني ويُ

أراد اإلشرتاك يف هذا العقد تقديم كل املعلومات املتعلقة بممتلكاته اخلاصة سواء كانت 
م للسكن أو لغرض صناعي أو/ و جتاريتُسْ  دَ كام يتم حساب قِسطِ التأمني املستحق ؛ 3تَخْ

 . 4حسب معدل قسط التأمني عىل رأس املال املؤمن عليه

قتَضيَاتٍ برزت عىل الساحة  أدت إىل اإلجبار عىل هذا فال يستطيع املتعاقد رفضه وال حتى مناقشة مضمونه؛ ومما هو معلوم أن مُ
ا فيضانات باب الواد (اجلزائر  تْهَ لفَ النوع من العقود، ال سيام ما شهدته البالد يف تلك الفرتة، وخصوصا اآلثار اخلطرية التي خَ

  .العاصمة)، و زلزال بومرداس
ل بالتعويض عنها،أنواع  12-03 بني األمر -1 فَ وأوضح هذا  األحداث أو األخطار (املضمونة) التي يُتكَ

طبيعي أو معنوي، غري  كل مالك (شخص-1 وحددها يف: ،النص القانوين وبني الفئات املعنية هبذا التأمني
رشكات -3 كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاط صناعي و/أو جتاري.-2 يقع يف اجلزائر. ،يٌ بنِ عقاري مَ  لكٍ الدولة) ملُ 

 خاص اخلاضعني للتأمني اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية.التأمني املعتمدة املطلوبة بتقديم ضامنات لألش
 الصناعية املرافق يغطي كام ذلك؛ حمتو اإلعتبار بعني يؤخذ وال ،...)التجارية الفردية، املباين يدخل يف ذلك العامرات، -2

، انجراف الرتبة، و الرياح القويةالعواصف ، الفيضانات والغرق، الزلزالحمتوياهتا، و يشمل التأمني أخطار  ذلك يف بام والتجارية،
من األمر رقم  10ملادة لنص اوفقا األخطار، التأمني ملواجهة هذا من نطاق تطبيق حاالت  ىَ ثنَستَ ، كام تُ أو كل كارثة مماثلة أخر

95-07 . 
م إستبيان طريق عن -الشخص  خيتارها التي للوكالة املعلومات هذه وتقدم -3 قدَ  أما ؛-احلني يف يُمألَ  والذي املؤمن، طرف من يُ

 2004أكتوبر  31من القرار املؤرخ يف  6د املادة دِ حتُ  بالنسبة لألمالك العقاريةمتعددة ف أوجه عىل يتم فإنه التأمني، مبالغ حتديد عن
جيب ، إذ عيةواإلعفاءات املطبقة عىل تأمني أثار التأمينات عىل الكوارث الطبي وتوضح كيفيات حتديد التعريفات ،معايري التسعرية

ن ال تقل رؤوس أموال املؤمن عليها فيام خيص األمالك العقارية عن حاصل رضب املساحة املبنية بسعر معياري يف املرت املربع أ
 املطابق. 

يف قيمة إعادة اإلعامر للبناء (نشاط  يتم حتديد مبالغ التأمني عىل النحو التايل:ف بالنسبة للمنشآت الصناعية و التجاريةأما 
اجلريدة  ،269-04من املرسوم التنفيذي رقم  6/1املادة انظر  القيمة السوقية للسلع.، ويف قيمة استبدال املعدات، ويف اإلسكان)

 .55الرسمية رقم 
د القرار املؤرخ يف  -4  )عقوبة(يتم تطبيق ، والتابع لوزارة املالية، تسعرية التأمني عىل أثار الكوارث الطبيعية 2004أكتوبر 31حيدَ

والنشاطات املامرسة دون سجل  ذا كانت األمالك العقارية املبنية دون رخصة بناء أو/إشرتاكات، من جمموع األقساط واإل  % 20
 .269-04من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة . 2003أوت  26املؤرخ يف  12-03جتاري قبل نرش األمر 
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ج يف العقد وجزاء عدم إكتتاب التأمني -ب  البنود اإلجبارية التي تُدرَ
وارث الطبيعية، من البنود النموذجية الواجب إدراجها يف عقود التأمني عىل أثار الك

املادية املبارشة  موضع الضامن حيث يضمن هذا التأمني للمؤمن له التعويض املايل للخسائر
 التي تلحق بمجموع األمالك موضوع ضامن عقد التأمني والناجتة عن حدوث كارثة طبيعية.

من عليها ويمتد هذا الضامن ليُغطِي تكلفة اخلسائر املادية املبارشة التي تلحق باألمالك املؤ
وال يرسي مفعول الضامن إال بعد نرش النص التنظيمي ، 1حسب القيمة املحددة يف العقد

علِن حالة الكارثة الطبيعية يف اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الديمقراطية  الذي يُ
 .الشعبية

زءٍ من التعويض الواجب دف عه عىل عن حالة اإلعفاء فإنه حيتفظ املؤمن له عىل حسابه بِجُ
الً من املؤمن ، 2حصة اخلطر اخلاضعة لإلعفاء وينجم عن هذا العقد إلتزامات تقع عىل عاتق كُ

رُ عنها الضامن، يف أجل ال يتعد ثالثني  نجَ واملؤمن له، حيث جيب تبليغ املؤمن بكل حادثة يَ
الة الطارئة بيعية ( إال يف احل) يوما بعد نرش النص التنظيمي، الذي يعلن حالة الكارثة الط30(

 أو القوة القاهرة).
م فيها املؤمن له عدة تأمينات، تسمح بتعويض األرضار املادية  كام نظم القانون احلالة التي يُربِ
النامجة عن كارثة طبيعية، فإنه جيب عليه يف حالة وقوع احلادث، ويف حدود اآلجال املنصوص 

 عليها، تبليغ املؤمن بوجود هذه التأمينات.
ب عىل املؤمن له قبل إبرام العقد مأل إستامرة األسئلة، التي جيب عىل املؤمن أن يقدمها كام جي   

) أشهر إبتداء 3له، وجيب عىل املؤمن تسديد التعويض املستحق بعنوان الضامن يف أجل ثالثة (
 .3من تاريخ تسليم تقرير اخلربة عن األرضار

 املحلية باجلامعات املكلف الوزير بني مشرتك قرار بموجب يتم الذي الطبيعية، الكارثة حالة إعالن عىل متوقف سبق ما كل
ذُ  باملالية، املكلف والوزير تخَ  طبيعة احلادث: لذي حيدد أيضاالطبيعي ا احلادث وقوع بعد) 2( شهران أقصاه أجل يف القرار هـذا ويُ

 .268 -04ذي من املرسوم التنفي 04و 03املادة انظر  البلديات املعنية به.، وتاريخ وقوعهو
موال املؤمن باملائة من األ 50و  .مالك العقارية املبنيةاألموال املؤمن عليها، فيام خيص باملائة من األ 80 يف حدود: -1

 عالوة عىل ذلك، حيدد اخلبري تكاليف التعويض، بعد خصم اجلباية والقيم املتبقية.، عليها فيام خيص املنشآت الصناعية أو التجارية
 )55(اجلريدة الرسمية رقم  269-04املرسوم من  01الفقرة  07دة املاانظر 

و أ   ةباملائة للمنشئات الصناعي 10، ودج فيام خيص االمالك العقارية 30.000.00باملائة مع حد أدنى يساوي  )2إثنان ( -2
عفاءات يات حتديد التعريفات واإليضبط كيفالذي  2004أكتوبر  31ؤرخ يف املمر وزارة املالية أمن  07املادة انظر التجارية. 

 ثار الكوارث الطبيعية.آ وحدود تغطية
  03/12من األمر رقم  12-10انظر املواد من  -3
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يوما، أن  15للمؤمن له يف أجل ال يتعد  أما يف حالة اإلحتجاج عىل نتائج اخلربة، فيجوز   
ة  (تكون التكاليف هنا عىل عاتقه بطبيعة احلال)؛ وعند عدم رىض أحد  يُطالبَ بخربة مُضادَ
الطرفني بتقرير إعادة اخلربة، فإنه يمكنهام اللجوء  إىل تعيني خبري ثالث، سواء بالرتايض أو 

 .1باللجوء إىل املحكمة املختصة
علق بإجراءات تقنية أملت طبيعة الدراسة التعرض إليها، وما يعنينا بصورة ما سبق بيانه يت

جلية يف موضوعنا هو اجلزاء املرتتب عن عدم اإلكتتاب يف النوع من العقود، فقد جاء األمر 
تبَنيُ معها إهدار سلطان اإلرادة وحرية  03/12 بجزاءات تطبق عىل املخالفني ألحكامه يَ

 عاقدي بحيث:اإلرادة  يف املجال الت
ال يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي خاضع ألحكام هذا األمر، ومل يمتثل لإللتزامات  -

منة فيه، أن يستفيد من أي تعويض لألرضار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية  .املُتضَ
اينتها كام يعاقب عىل كل خمالفة إللزامية التأمني املنصوص عليها يف املادة األوىل أعاله، ع -

 .2باملائة 20 سلطة مؤهلة، بغرامة القسط أو اإلشرتاك الواجب دفعه مع زيادة قدرها
  -والتي يتبني معها حقيقة املساس الصارخ باإلرادة  -أما وسائل مراقبة الوفاء هبذا الرشط    

فإنه تُطلَب يف كل عملية تنازل عىل ملك بالنسبة ألصحاب العقارات ذات الطابع السكني 
  ري أو اجياره أو بيع وثيقة تثبت الوفاء بإلزامية التأمني عىل الكوارث الطبيعية.عقا

تُطلَب شهادة التأمني من الكوارث  كام أنه بالنسبة ألصحاب املمتلكات التجارية أو الصناعية
ففي ، 3من طرف إدارة الرضائب أو أي إدارة أخر أو هيئة الطبيعية عند كل ترصيح جبائي

ه محاية كل احلاالت،  ُمُ يُمكِنُ املطالبة بشهادة التأمني من الكوارث الطبيعية من طرف كل من هيَ
 األمالك، وخاصة البنوك، الرشكاء اإلقتصاديني، الرشكاء، املسامهني..، 

  :جراءات الالزمةتخذ اإلت رضارلتجنب تفاقم األ، فإنه جراءات التعويضعن إ -1
) أشهر 3املعني تقرير اخلسائر يف أجل أقصاه ثالثة (جيب أن يسلم اخلبري ، كام جيب التبليغ للمؤمن الذي يعن خبريا لتقييم اخلسائر

 .حالة الكوارث الطبيعية بتداء من نرش النص التنظيمي الذي يعلنإ
أشهر بداية من تاريخ نرش  6أي  ةيداع تقارير اخلربإبتداء من إ) أشهر 3جيب أن يسدد املؤمن التعويضات يف أجل ال يتعد ثالثة (

 املحددة يفتح املجال للمؤمن عليه للمطالبة بالتعويض. لآلجالكل جتاوز ؛ وة الكوارث الطبيعيةالنص التنظيمي الذي يعلن حال
 .12/ 03مر رقم األ من 2 /12املادة انظر 

 .12/ 03رقم  مراأل من 14و13 واداملانظر  -2
 .12/  03رقم مر األ 02و  04/01املادة  -3
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من املسألة، فبالرغم من تأكيد الرشيعة اإلسالمية عىل احلرية  موقف الفقه اإلسالميعن 
التعامالت املالية بني األفراد، إال أهنا أجازت اإلجبار عىل  العقدية ورفض اجلرب، السيام يف

 . 1التعاقد، وذلك يف بعض الصور
 خامتة:

لقد تطورت قاعدة أن الشخص ال يلتزم إال بام يريد، إذ صار يف كثري من األحوال يلتزم بام ال 
ن يريد، يريد، كام تطورت قاعدة أن الشخص ال يلتزم إال إذا أراد حيث أصبح يلتزم دون أ

وهو ما يتبني من هذه النامذج من العقود التي متت دراستها، حيث أنه وإن مل يظهر فيها اإلجبار 
ط من املرشع؛ واألخطر من ذلك أنه يف  ترصحيا فإنه يتبد تلميحا من خالل التدخل املُفرِ

بالرغم من عقود نقل ملكية العقار ال يربم املوثق العقد حتى تقدم وثيقة التأمني عىل العقار 
.توافر مجيع األركان األخر 

ٌ باملرشعوهنا نتساءل: ملاذا التعدي عىل مبدأ قانوين (احلرية ال رِ اإلكتفاء  تعاقدية)؟، وكان حَ
م هبذا التأمني من  قُ برتتيب جزاءات عىل من مل يربم هذا العقد؛ كحرمان الشخص الذي مل يَ

 !ت)؟اإلستفادة من احلامية أو اإلمتيازات (التعويضا
ر هذا اإللزام القانوين، عىل أساس أن إجبار الشخص     جتدر اإلشارة إىل أن هناك من يُربِ

ريِدُ ذلك، يرجع لرضورات تستوجبه، ويف هذا ضغط عىل   ن يُ أحياننا عىل التعاقد، ولو مل يَكُ
يةِ احلجج -اإلرادة، ولكنه ضغط مرشوع ال يؤثر عىل صحتها، ويبدو هذا الطرح  قِ   عىل أَحَ

ر اإللزام واإلجبار عىل التعاقد. -التي أتى هبا وقدمها  قنِع، وال يُربِ  غري مُ
اإللزامية هو أن الرضا ال يُؤدِي دَوراً يف مناقشة  (العقود)فام يمكن قوله عن هذه الصور من 

ا عليهام بمقتيض القانون، فيتدخل  ضً فروُ ا مَ رشوط العقد عند إبرامه، وإنام يُطبِقُ طرفيه نِظامً
غيَةَ إبرام هذا العقد؛ وهنا تبدو خصوصية هذه  عينة، بُ طُواتٍ مُ َ طرفا عىل إختاذ خُ املرشع لِيُجربِ

 الترصفات التي قد يصح القول بأن إعتبارها عقودا عىل الوجه املعروف يبدو أقرب إىل املجاز
 منه إىل احلقيقة. 

 قائمة املراجع:
I- :بالعربية 

اةٍ  اخلاصة امللكية كنزع -1 راعَ  املسجد ضاق إذا وكذا إليه؛ احلاجة عند صاحبه عن جربا املحتكر طعام وبيع ،العامة للمصلحة مُ
، 109السابق،ص ععنه. انظر محدي حممد إسامعيل سلطح، املرج كرها بالقيمة أرضه تؤخذ لرجل أرض وبجنبه الناس، عىل

كن بأمر السلطان ويلحق بالطريق، ول يؤخذ لد احلاجة ملك أي أحد بقيمته "من جملة األحكام العدلية :  1216وجاء يف املادة 
 ال يؤخذ ملكه من يده ما مل يؤد له الثمن. 
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 الكتب و املؤلفات: -1
حممد: دروس يف قانون التأمني اجلزائري، دار هومة للطباعة والنرش  بن وارث -

 .2011والتوزيع، اجلزائر،
حممد حسن قاسم: الوجيز يف نظرية اإللتزام، املصادر و األحكام، دار اجلامعة اجلديدة  -

 .1994للنرش، مرص،
  معراج جديدي: حمارضات يف قانون التأمني اجلزائري -
ملسئولية عن حوادث السيارات والتأمني اإلجباري عنها، دار حممد حسني منصور: ا -

 .2000اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، مرص، 
 الرسائل و املذكرات: -2 

بورزق أمحد: الرشوط التعسفية يف العقود بني الرشيعة  -
 . 2015والقانون،دكتوراه،باتنة،اجلزائر،

يف اجلزائر، دكتوراه، سيدي بلعباس بودايل حممد: احلامية القانونية للمستهلك -
 .2003اجلزائر،

 املقاالت: -3
فيها، جملة  امللحم أمحد عبد  الرمحن: نامذج العقود ووسائل مواجهة الرشوط املجحفة -

 .243، ص02و 01العدد  16 احلقوق الكويتية، السنة
، 68رصية، السنة أمحد سعيد عبد السالم: اإلجبار القانوين عىل التعاقد، جملة املحاماة امل -

 .78، ص1988، 04و 03العدد 
أمحد عيسى: الدولة بني الفرد واجلامعة يف املجال التعاقدي، جملة دراسات قانونية،  -

 .51، تلمسان، ص04، العدد 2007جامعة تلمسان، السنة 
 النصوص الترشيعية و التنظيمية:  -4
املؤرخ  74/15تمم لألمر املعدل وامل 19/7/1988املؤرخ يف  88/31القانون رقم  -

املتعلق بإلزامية التأمني عىل السيارات وبنظام التعويض عن األرضار،  30/01/1974يف 
 . 1988يوليو  20،املؤرخة يف 29اجلريدة الرسمية، العدد 

املتعلق بإلزامية  30/01/1974املوافق  1394حمرم عام  6املؤرخ يف  74/15األمر  -
 ام التعويض عن األرضار.التأمني عىل السيارات وبنظ
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املتضمن القانون املدين، اجلريدة  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58األمر رقم  -
املؤرخ يف  07/05املعدل واملتمم بالقانون رقم  ،1975، 78الرسمية، العدد 

 .31اجلريدة الرسمية رقم 13/05/2007
، بتاريخ 13العدداملتعلق بقانون التأمني، اجلريدة الرسمية،  95/07األمر  -

، اجلريدة الرسمية، 20/02/2006الصادر يف  06/04، املعدل بالقانون 08/03/1995
املؤرخ يف  80/13، والذي ألغى القانون رقم 12/03/2006، بتاريخ 15العدد

19/07/1980. 
املتعلق بإلزامية التأمني عىل الكوارث  2003أوت  26املؤرخ يف  12/ 03األمر رقم  -

 . 2003، السنة 52بتعويض الضحايا، اجلريدة الرسمية، العدد الطبيعية و
 .55اجلريدة الرسمية رقم  268 - 04املرسوم التنفيذي  -
 .55اجلريدة الرسمية رقم  269-04املرسوم التنفيذي رقم -
معايري التسعرية، وتوضح كيفيات حتديد التعريفات  2004أكتوبر  31القرار املؤرخ يف -

 قة عىل التأمني.   واإلعفاءات املطب
II- :املراجع بالفرنسية 
 الكتب: -1

1 - Benchabane (H) : L’aléa dans le droit des contrats en droit civil Algérien 
,OPU, Alger , 1992.  
2 - Gérard Légier : droit civil, les obligations, 6ed,Dalloz,1998. 

 املقاالت: -2
1 -Zennaki (D) : L’information comme source de protection des 
consommateurs; Séminaire National sur la protection des consommateurs, 
Univ D’Oran, 14 et 15 Mai 2000, p19 et s 
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وأثره عىل البيئة االجتامعية التلوث  
 العشاوي صباحد.

 أستاذة حمارضة (أ)
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 2البليدة  -نييس عيلجامعة لو
 

 امللخص:
-هواء-البيئة هي الوسط احليوي الذي يعيش فيه اإلنسان وسائر الكائنات احلية من (ماء

تربة) وما حققه من إنجازات حضارية كانت عىل حساب صحته وراحته، فاالنتهاكات التي 
لبيئة االجتامعية يامرسها بحق البيئة، وعىل رأسها التلوث الذي يعترب أخطر هتديد وأكرب حتد ل

ملا ينطوي عليه من رضر وتعقيد يف تنوع صوره وأشكاله، يشمل مجيع املرافق واملجاالت 
 .املعيشية ألفراد املجتمع

 البيئة، التلوث، النظام البيئي، البيئة اإلجتامعية، التنمية املستدامة. الكلامت املفتاحية:
 

Abstract: 
Environment is the vital center that man and all creatures live in, that is 

consisting of (water-air-soil), and what civilizational achievements man 
have done, and that was at the cost of his health and comfort, by the 
violations that he was doing to the environment, starting by pollution that is 
considered as a serious threat and the greatest challenge to the social 
environment, and what it involves harm and complexity in the diversity of 
its forms and manifestations, to includes all utilities and domains of life to 
the community members. 

 مقدمة
يتعرض كوكب األرض لتحوالت خطرية من الناحية اجليولوجية واملناخ والبيئة وكل 
هذا ناتج عن ترصفات اإلنسان السلبية، وعدم احرتامه للتوازن البيولوجي وتلويثه للبيئة، 
من خالل أنشطته املختلفة، إن عملية املحافظة عىل البيئة تتطلب إمكانيات مادية وبرشية 

ت موردة للموارد التي تضمن التمويل الذايت، وخلق التوازن البيئي من بإحداث نشاطا
 خالل محاية البيئة والتنوع احليوي دون املساس بنوعية البيئة والتأثري عليها.
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فأفراد املجتمع يتأثرون بالبيئة املحيطة هبم ويؤثرون عليها، كتأثري املطر احلميض عىل 
ا باإلضافة إىل خطر الغازات الدفيئة وانعكاساته عىل األشجار الغابية وما يسببه من دمار هل

التنمية االجتامعية وباألخص حياة اإلنسان إذا استمرت درجة حرارة األرض يف هذا 
 االرتفاع.

فالبيئة تتعامل مع تركيب وتكوين املجتمعات ومسارات الطاقة والعنارص ودوراهتا 
عات ليست ثابتة لكنها تتغري باستمرار وكيميائيات أخر تتواجد يف هذه املجتمعات املجتم

نتيجة التفاعالت التي حتدث ما بني سكاهنا وأيضاً بسبب االضطرابات التي حتدث نتيجة 
 األحداث اجليولوجية والكيميائية ونشاطات اإلنسان.

فالنظام البيئي هو الوحدة األساسية الوظيفية يف علم البيئة ويشمل عىل كائنات وشعوب 
تؤثر يف بعضها البعض واالستغالل املفرط للمصادر الطبيعية له قدرة عىل  وجمتمعات كلها

تغيري البيئة وخلق املشاكل البيئية التي ربام تكون يف بعض احلاالت غري قابلة للمعاجلة، 
 وكيف ال وأن هلا القدرة يف التأثري يف مستقبل األجيال القادمة.

بام ينطوي عليه من تعقيدات يف تنوع صوره فالتلوث يعترب حتدٍ كبريٍ للبيئة االجتامعية 
 وأشكاله، من تلوث بيولوجي وكيميائي وإشعاعي.

والذي مل تعد آثاره حمصورة يف بيئة ضيقة، بل أن طبيعته تسمح له باالنتشار إىل مسافات 
جغرافية تفوق احلدود اإلقليمية، وهذا النوع من التلوث ناتج عن التقدم الكبري الذي أحرزه 

يف جماالت العلم والتكنولوجيا يف هذا العرص، الذي أد إىل تفاقم اخلطر، ليشمل  اإلنسان
مجيع املرافق واملجاالت املعيشية إلنسان هذا القرن، بحيث أصبح خطر العيش فوق طاقة 
احتامل البيئة متوقعاً، نتيجة لالنتهاكات التي ترتكب بحقها والتي انعكست سلباً عىل 

 ت احلية.اإلنسان وسائر الكائنا
وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية: كيف تنعكس املشاكل البيئية عىل عملية التنمية 

وسنجيب عىل ذلك من خالل     االجتامعية، وما هي اآلثار واملخاطر املرتتبة عىل ذلك؟
 اخلطة التالية:

 .مقدمة
 .املبحث األول: مفهوم البيئة وتلوثها
 .املطلب األول: تعريف البيئة

 .صوره وأنواعه -لب الثاين: التلوث البيئي املط
 .املبحث الثاين: أثار وخماطر التلوث عىل البيئة االجتامعية
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 .املطلب األول: آثار التلوث عىل البيئة االجتامعية
 .املطلب الثاين: خماطر التلوث عىل البيئة االجتامعية

 .اخلامتة
 مفهوم البيئة وتلوثها: املبحث األول

ة التي نعيش عليها بأنواعها الثالثة (املائية واهلوائية واألرضية)، وجعل كل خلق اهللا البيئ
يشء منها بقدر، وطوعها لنا حتى نستفيد منها بكل االستفادات املمكنة، وقد طلب منا اهللا 
سبحانه وتعاىل أن نحافظ عىل هذه البيئة وال نلوثها حتى تعود علينا بالنفع، ولكن اإلنسان 

لوث البيئة بكل أنواع امللوثات، وخاصة بعد التقدم الصناعي اهلائل يف خالف ذلك وأخذ ي
كل املجاالت زاد تلوث البيئة بكل أشكاله وأنواعه إىل حدٍ بات هيدد اإلنسان يف معيشته 

 وسالمته وصحته.
إن تعريف البيئة و حتديد مفهومها وعنارصها، يعترب من أوىل الصعوبات التي أحاطت 

الناحية الفقهية والقانونية وبالرجوع إىل النصوص التي تعرضت ملوضوع بمصطلح البيئة من 
البيئة، نالحظ عدم ثبوهتا عىل تعريف حمدد للبيئة الطبيعية نظراً لتعقيد العنارص املركبة هلا إىل 

، ومن "كلمة التعني شيئاً، ألهنا كل يشء"حد أن أحد فقهاء القانون قال بأن البيئة عبارة عن 
عض مفاهيم البيئة واالنتهاكات التي يرتكبها اإلنسان بحقها وبشكل مستمر، هنا سنعرف ب

 فأخذ يلوثها بكل أنواع امللوثات التي باتت هتدد اإلنسان ومجيع الكائنات احلية.
رف منذ مؤمتر ستوكهومل  حيث استخدم ألول مرة بدالً من  1972فمصطلح البيئة عُ

د لتدارك املفهوم املتكامل للبيئة، حيث نوقش ، وهذا املؤمتر عق"الوسط اإلنساين"مصطلح 
 فيه مشاكل اإلنسان والبيئة باعتبار أن البيئة جزء ال يتجزأ.

 تعريف البيئة :املطلب األول
تعرف البيئة لغة عىل أهنا املنزل واحلال، ويقال بيئة طبيعية، وبيئة اجتامعية، وبيئة سياسية، 

 ني مها علم البيئة والبيئة.أما اصطالحاً فهناك خلط بني اصطالحني هام
فعلم البيئة يقصد به دراسة العالقات املتداخلة بني الكائنات احلية والوسط الذي تعيش 
فيه، ودراسة عالقات التأثري املتبادل بينها وهلذا فإن علم البيئة يتناول كافة مستويات تركيب 

مساحة من األرض، إىل  احلياة عىل األرض وجتمعات الكائنات احلية التي تعيش حياهتا يف
التأثريات الواقعة عىل هذه الكائنات من عوامل مناخية أو جيويلوجية تشكل املحيط 

 ]1اخلارجي الطبيعي هلا.[
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فالبيئة إذن هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان، وهناك فريق من الفقهاء عرفوا 
كوهنا جمموعة من الظروف  حيث أعطوها تعريفاً شامالً  "توماس أميل"البيئة وعىل رأسهم 

الطبيعية (فيزيائية أو كيميائية أو حيوية) والثقافية واالجتامعية القابلة للتأثري عىل مظاهر احلياة 
 ] 2وعىل أنشطة اإلنسان.[

ويؤخذ عىل هذا التعريف أنه أغفل دور املنشآت التي يقيمها اإلنسان، حيث أن هلا تأثري 
تي يعيش فيها، بمعنى أن بيئة املدينة وما تشملها من منشآت عىل حياة اإلنسان وعىل بيئته ال

 ومباين ختتلف عن بيئة الريف وما حتويه من منشآت بسيطة يف تكوينها.
فعرف البيئة عىل  1972أما مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البرشية، الذي عقد يف استوكهومل 

ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان أهنا رصيد املوارد املائية واالجتامعية املتاحة يف وقت 
 ]3وتطلعاته وهبذا يكون قد أوجزها، بأهنا كل يشء حييط باإلنسان.[
 و يعرف البيئة أيضاً املجلس الدويل للغة الفرنسية البيئية بأهنا:

جمموع العوامل الطبيعية والكيميائية واحليوية، والعوامل االجتامعية التي هلا تأثري مبارش أو 
 ]4ارش حال أو مؤجل عىل الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية.[غري مب

ويؤخذ عىل هذا التعريف إغفاله املنشآت التي يقيمها اإلنسان يف بيئته سواء الثابتة أو 
 املتحركة.

أما من الناحية القانونية نجد أن الكثري من الترشيعات عرفت البيئة ويف طليعتها القانون 
 ة البيئة يف إطار التنمية املستدامة.اجلزائري املتعلق بحامي

وحسب هذا القانون تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو 
واملاء واألرض، وباطن األرض والنبات احليوان، بام يف ذلك الرتاث الوراثي وأشكال 

 ]5عية.[التفاعل بني هذه املوارد وكذا األماكن واملناظر واملعامل الطبي
ومن خالل مجيع هذه التعاريف نجد أنه ال يوجد تعريف موحد أو متفق عليه للبيئة، فكل 
تعريف خيتلف عن اآلخر، ويعتمد عىل جوانب معينة، وهنالك تعاريف تعتمد عىل العوامل 
الطبيعية فقط  وتعاريف أخر جتمع بني العوامل الطبيعية واالجتامعية وهناك تعاريف 

 وأخر حمددة.شاملة وموسعة 
 صوره وأنواعه -التلوث البيئي  :املطلب الثاين

التلوث ظاهرة، كثرت التعاريف حوله نظراً ألنواعه املتعددة التي ارتبطت بالتطور التقني 
والعلمي الذي أثر عىل عنارص البيئة حيث أثر عىل طبقة األوزون وعىل الرتبة التي تصحرت، 
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ة مما أثر يف حالة الرشب والصناعة واالستعامالت البحرية وعىل املياه بنوعيها العذبة واملاحل
 املتعددة.

واستمر التلوث كتحدٍ كبريٍ للمجتمعات اإلنسانية بام ينطوي عليه من تعقيدات يف تنوعه، 
 من تلوث بيولوجي وكيميائي وإشعاعي.

مسافات  ومل تعد آثار التلوث حمصورة يف بيئة ضيقة، بل أن طبيعته تسمح له باالنتشار إىل
جغرافية تفوق احلدود اإلقليمية، وهذا النوع من التلوث ناتج عن التقدم الكبري الذي أحرزه 

 اإلنسان يف جماالت العلم والتكنولوجيا يف هذا العرص.
مما أد إىل بروز مشكلة جديدة تفاقم خطرها، ليشمل مجيع املرافق واملجاالت املعيشية 

العيش فوق طاقة احتامل البيئة متوقعاً، بل لعله واقعاً إلنسان هذا القرن، بحيث أصبح خطر 
 يف بعض املجاالت وبعض األقطار.

حيث أصبحت البيئة اليوم تعيش حتت رمحة املؤثرات التكنولوجية احلديثة التي تكاد ختلع 
املجتمع من جذوره، وتفصله عن أصوله وتنقله إىل زمن غري الزمن الذي كان يعيشه ومن 

هد يف التكيف معها، ووسائل وعادات منقولة إىل بيئة مكانه جلو آخر  اليناسبه وبإمكانات جيُ
 قد ال تصلح له.

ويف إطار من املودة والرمحة يعيش عىل  ،ومن ثم فاإلنسان الذي خلقه اهللا يف أحسن صورة
 غذاء طبيعي تنتجه أرض اهللا الطيبة وعالقات وسلوكيات إنسانية.

إىل خملوق ينساق وراء أهواءه حتى ولو أحلقت به  يتحول هذا اإلنسان يف عرصنا هذا
 ] 6أرضاراً.[

فظاهرة التلوث يف أيامنا هذه تتزايد بمعدالت كبرية نتيجة لرغبتنا يف التقدم والتطور 
 التكنولوجي  الذي سبب مشاكل مل تكن حمسوبة أو مقصودة.

احته وحتى ويبدو أن ما حققه اإلنسان من إنجازات حضارية كانت عىل حساب صحته ور
 عىل مستقبل حياته.

وهلذا ليس من السهولة حتديد مفهوم واحد للتلوث بشكل دقيق، ألن التعاريف كثرت 
 04بشأنه، وما هيمنا يف هذا املضامر تعريف املرشع اجلزائري للتلوث، فقد عرفه وفق املادة 

 امة عىل أنه:بشأن محاية البيئة يف إطار التنمية املستد 2003لعام  03.10من قانون رقم 
كل تغيري مبارش أو غري مبارش للبيئة، يتسبب فيه كل فعل حيدث، أو قد حيدث وضعية مرضة 
بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات 

 ]7اجلامعية والفردية.[
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 ويعرف أحد علامء البيئة التلوث عىل أنه:
ائي أو بيولوجي مميز، ويؤدي إىل تأثري ضار عىل اهلواء أو املاء أو أي تغري فيزيائي أو كيمي

األرض أو يرض بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخر، وكذلك يؤدي إىل اإلرضار 
 ]8بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثري عىل حالة املوارد املتجددة.[

 ةأثار وخماطر التلوث عىل البيئية االجتامعي :املبحث الثاين
التلوث هو أخطر هتديد للبيئة االجتامعية، ملا يسببه من أذ ورضر للحياة البرشية، و حلياة 
الكائنات احلية األخر، أو يرض بالرشوط احلياتية والنشاطية البرشية، أو باملكتسبات 

 احلضارية، وقد يبدد ويقيض عىل املوارد األولية، والواقع أن التلوث طال كل يشء يف احلياة.
د أصبح التلوث مشكلة كبرية أعطيت الكثري من االهتامم بالنظر آلثارها السلبية يف نوعية لق

احلياة البرشية، فامللوثات تصل إىل جسم اإلنسان يف اهلواء الذي يستنشقه ويف املاء وموارد 
 البيئة املتجددة وغري املتجددة، فهي قضية هتدد حياة األجيال القادمة.

امل املسببة للتلوث هي من صنع اإلنسان، وقد ازدادت بصورة واملؤسف أن أغلب العو
خطرية مع التقدم الصناعي، ومع التوسع اهلائل يف استخدام الطاقة، وازدياد مشاريع التنمية 

 االقتصادية، خاصة تلك التي جتاهلت املسألة البيئية ومحاية البيئة واملحافظة عليها.
هبا مجيعاً، لدرجة أن البيئة مل تعد قادرة عىل والواقع، أصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس 

جتديد مواردها الطبيعية، فاختل التوازن بني عنارصها املختلة، ومل تعد هذه العنارص قادرة 
عىل حتمل خملفات االنسان أو استهالك النفايات الناجتة عن نشاطاته املختلفة، وأصبح جو 

رات، وبالغازات املتصاعدة من مداخن املدن ملوثاً بالدخان املتصاعد من عوادم السيا
املصانع وحمطات القو، والرتبة الزراعية تلوثت نتيجة االستعامل املكثف والعشوائي 
للمخصبات الزراعية واملبيدات احلرشية، وحتى أجسام الكائنات احلية مل ختل من هذا 

ة، ومل تسلم املجاري التلوث، فكثري منها خيتزن يف أنسجته احلية نسبة من بعض الفلزات الثقيل
املائية من هذا التلوث، فمياه األهنار والبحريات يف كثري من األماكن أصبحت يف حالة يرثى 
هلا، نتيجة ملا يلقى فيها من خملفات صناعية، ومن فضالت اإلنسان، كام أصاب التلوث 

ائل إىل البحريات املقفلة والبحار املفتوحة عىل السواء، كذلك أد التقدم الصناعي اهل
إحداث ضغط هائل عىل كثري من املوارد الطبيعية، خصوصاً تلك املوارد غري املتجددة، مثل 
الفحم وزيت البرتول وبعض اخلامات املعدنية واملياه اجلوفية، وهي املوارد الطبيعية التي 
احتاج تكوينها إىل انقضاء عصور جيولوجية طويلة وال يمكن تعويضها يف حياة اإلنسان، 

د صحب هذا التقدم الصناعي اهلائل الذي أحرزه اإلنسان ظهور أصناف جديدة من ولق
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املوارد الكيميائية مل تكن تعرفها الطبيعة من قبل، فتصاعدت ببعض الغازات الضارة من 
مداخن املصانع ولوثت اهلواء، وألقت هذه املصانع بمخلفاهتا ونفاياهتا الكيميائية السامة يف 

وأرسف الناس يف استخدام املبيدات احلرشية ومبيدات اآلفات الزراعية، البحريات واألهنار 
وأد كل ذلك إىل تلوث البيئة بكل صورها، فتلوث اهلواء وتلوث املاء وتلوثت الرتبة 
واستهلكت، وأصبحت بعض األرايض الزراعية غري قادرة عىل اإلنتاج، كذلك ازدادت 

بات وارتفعت أعداد احليوانات والنباتات مساحة األرايض التي جردت من األحراش والغا
التي تنقرض كل عام، كام ارتفعت نسبة األهنار والبحريات التي فقدت كل ما هبا من كائنات 

 حية، وحتولت إىل مستنقعات.
 آثار التلوث عىل البيئة االجتامعية :املطلب األول

ت احرتاق الطاقة إن مصادر تلوث اهلواء ما هي إال خملفات الصناعة املختلفة (خملفا
وغازات عوادم السيارات) باإلضافة إىل املواد الضارة التي  "الفحم احلجري، النفط، الغاز"

تنفثها املصانع وحمطات توليد الكهرباء والطاقة، واألنشطة الصناعية واملنزلية املختلفة 
بالضباب واإلشعاع الذري، واملواد الكياموية املؤدية إىل تلوث األوزون، وكذلك التلوث 

الدخاين الذي يعم سامء أغلب املدن الصناعية املسمى بالضباب الدخاين، واألمطار احلمضية 
الناجتة عن أدخنة املصانع واآلليات، وغالباً ما تنزل فوق تلك املناطق، وأخطر هذه الظواهر 

ية هي ظاهرة االحتباس احلراري الناجتة عن الغازات الدفيئة املنبعثة من النشاطات البرش
 ]9املختلفة املؤدية إىل التغريات املناخية التي يعاين منها العامل حالياً.[

ومن مصادر تلوث املياه: املخلفات الصناعية والبرشية واحليوانية، والتلوث الناجم عن 
 الرصف الصحي، األسمدة واألدوية واملبيدات، وتبديد املياه.

زراعية والبرشية، وانحسار الغطاء ومن مصادر تلوث الرتبة: املخلفات الصناعية وال
النبايت للرتبة التصحر، التملح، االنجراف، تدمري الغابات واألشجار، والرعي اجلائر، سوء 
االستثامر الزراعي لألرض، التوسع العمراين عىل حساب املناطق اخلرضاء، دفن النفايات 

ية، مما أفقد الرتبة خصوبتها النووية والكيمياوية، وبقايا األسمدة الزراعية واملبيدات احلرش
 ]10وازدادت نسبة جفافها وتصحرها.[

وهنالك التلوث الغذائي، وما يسببه من تسمم يقتل األلوف سنوياً، وخيلف اإلعاقة 
أللوف أخر من البرش نتيجة تلوث املواد الغذائية باإلشعاع بسبب تلوث املساحات 

 ]11ذه املنتجات للدول الفقرية.[الزراعية والثروات احليوانية إشعاعياً وتصدير ه
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وكذلك التلوث الضوضائي، أو الضجيج، وأهم مصادره: الضجيج املنترش يف 
التجمعات السكانية واملناطق الصناعية والورش، وإىل جوار املطارات وضجيج الطائرات 
النفاثة، وحمطات سكك احلديد ووسائل النقل وآالت احلفر والبناء وخمتلف املنشآت 

ة ومكربات الصوت التي تصدر أصوات حادة تتجاوز شدهتا احلد األقىص الطبيعي الصناعي
 ]12للقدرة عىل استيعاهبا.[

باإلضافة إىل تلوث املياه الذي ينشأ عموماً من طرح كميات هائلة من امللوثات املختلفة 
املصادر كرصف خملفات املدن واملصانع يف األهنار والبحار وكذلك رصف مياه األرايض 

لزراعية امللوثة باألسمدة الكياموية واملبيدات احلرشية، مما يؤدي إىل أخطار هائلة وأرضار ال ا
 ]13حرص هلا لإلنسان والبيئة.[

وهكذا، فإن التلوث ينقسم عموماً إىل: تلوث مادي: مثل تلوث اهلواء واملاء والرتبة، 
ت والورش وتلوث غري مادي: كالضوضاء التي تنتج عن حمركات السيارات واآلال

 واملاكينات وغريها، مما تسبب ضجيج يؤثر عىل أعصاب االنسان ويلحق به الكثري من األذ
الفسيولوجي والرضر السيكولوجي، حيث تثري أعصاب االنسان وتزيد من توتره وهياجه، 

 باإلضافة إىل الرضر العضوي (اصابة جهاز السمع بالصمم أو ضعف السمع).
 تلوث البيئة هو شأن حميل، أو مشكلة حملية، ألن البيئة يف واليوم، خيطئ كل من يعترب

احلقيقة ال ختضع لنظام إقليمي،و إنام هي مفتوحة، وهو ما جيعل التلوث مشكلة دولية، 
تساهم فيها مجيع الدول تأثراُ وتأثرياً، وال أدل عىل ذلك من تساقط كميات هائلة من امللوثات 

ريق األمطار من بلد إىل آخر، وعادة ما تنتقل امللوثات عىل كثري من الدول األوروبية عن ط
مبارشة عرب الرياح من مكان ملوث إىل أخر غري ملوث، وهناك مشكلة تصدير واسترياد 
املواد الغذائية من مناطق ملوثة وذات تأثري خطري، وحتوهلا من مشكلة إقليمية إىل مشكلة 

دول العامل، وتعترب من أهم املشاكل البيئية  عاملية، ومشكلة ثقب األوزون التي تشرتك فيها كل
التي يعترب العامل كله مسؤوالً عنها، وال يمكن تدارك خماطرها، إال إذا تعاونت كل الدول 

 متقدمة ونامية، من أجل تقليل امللوثات التي تصل إىل البيئة.
األنظمة البيئية إن العديد من علامء البيئة جيمعون بأن الفقراء هم األداة األكثر إرضاراً ب

سعياً وراء العيش واحلياة، حيث أهنم يستهلكون ويستعملون ما يقع حتت أيدهيم من أجل 
احلصول عىل الطاقة والغذاء، حيث يتسبب استخدام احلطب واملخلفات الزراعية والفحم 
والروث كوقود يف األغراض املنزلية يف تلوث كثيف داخل املباين، وهو التلوث التي تتعرض 

األغلبية من النساء واألطفال وأدرجت العديد من الدراسات بيانات وإحصائيات تشري  له



  101              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

إىل ارتفاع نسبة اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفيس ورسطان األنف واحلنجرة بسبب التعرض 
 النبعاث مثل هذا الوقود.

ألف  30فقبل عقدين، أكد تقرير ملنظمة الصحة العاملية إن البيئة امللوثة تقتل أكثر من 
شخص يومياً يف دول العامل الثالث، وأن أكثر من نصف سكان العامل ال يستطيعون احلصول 

ماليني طفل يف الدول النامية يموتون سنوياً من  6عىل مياه نقية خالية من امليكروبات، وأن 
جراء اإلصابة باإلسهال، وأن نصف سكان هذه الدول يعانون من مشاكل الديدان الطفيلية، 

ب التقرير الذي أوردته جلنة املنظمة العاملية للصحة والبيئة بأن نسبة كبرية من األمراض وحس
اخلطرية عىل احلياة والصحة تنتقل عن طريق املاء أو الطعام امللوثني ويعاين نصف سكان 
 العامل تقريباً من األمراض املرتبطة باملياه غري الكافية أو امللوثة ومعظمهم من الفقراء، وكلهم
بال استثناء من سكان البلدان النامية، حيث يتعرض ألف مليون شخص للخطر بسبب 

ماليني طفل  5األمراض املنقولة باملاء والطعام والتي تشكل السبب الرئييس لوفاة أكثر من 
 ]14سنوياً.[

، ارتفاع 1986وأكد مؤمتر املدن والعواصم اإلسالمية الذي عقد يف القاهرة يف سبتمرب 
حالة وفاة عام  2000إىل  1930حالة وفاة عام  60فيات يف العامل نتيجة للتلوث من نسبة الو
1985. 

ماليني طفل دون  3، بأن أكثر من 2006ويؤكد أحدث تقرير دويل نرش يف أواخر نوفمرب 
اخلامسة من عمرهم يتوفون كل عام ألسباب وظروف تتعلق بالبيئة، مما جعل البيئة واحداً 

ماليني طفل سنوياً، وهذا جعلها أيضاً  10 احلصيلة العاملية لوفاة أكثر من من أهم العوامل يف
عامالً بالغ األمهية يف صحة وعافية أمهاهتم، وإن تلوث اهلواء داخل األماكن وخارجها، 
وتلوث املياه، وأخطار التسمم ونواقل األمراض، واإلشعاع فوق البنفسجي، وتردي النظم 

طار بيئية هامة بالنسبة لألطفال، ويف معظم احلاالت بالنسبة  البيئية، مجيعها عوامل أخ
ألمهاهتم أيضاً، فاألخطار البيئية والتلوث يف البلدان النامية بوجه خاص، تكون عوامل 
إسهام رئيسية يف وفيات األطفال وأمراضهم وحاالت عجزهم بسبب األمراض النفسية 

دث التسمم واألمراض التي تنقلها احلادة وأمراض اإلسهال واإلصابات البدنية وحوا
احلرشات والعدو التي تظهر يف أوقات الوالدة، كام أن وفيات الطفولة وأمراضها النامجة 
عن أسباب عديدة مثل الفقر وسوء التغذية، ترتبط هي أيضاً بأنامط التنمية غري املستدامة 

 وتدهور البيئات احلرضية أو الريفية.
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ملتصلة بالبيئة والتي تزهق أرواح األطفال دون اخلامسة من ومن أهم العوامل الفتاكة ا
 عمرهم هي:

مليون طفل سنوياً، وهو ينجم أساساً عن املياه امللوثة وسوء  1.6يفتك بنحو  اإلسهال: -
 طرق العالج والوقاية.

يقتل قرابة مليون طفل سنوياً نتيجة العدو التنفسية احلادة،  تلوث اهلواء داخل األماكن: -
ذلك األمهات الاليت يكلفن بالطبخ أو يبقني قريبات من املواقد بعد الوالدة يتعرض وك

معظمهن لإلصابة باألمراض التنفسية املزمنة، نتيجة التلوث باستخدام وقود الكتلة احليوية 
 الذي ال يزال منترشاً عىل نطاق واسع.

ومعظمهم يف أفريقيا، ويمكن تقتل ما يقدر بمليون طفل دون اخلامسة يف كل عام،  املالريا: -
أن تتفاقم املالريا نتيجة سوء معاجلة املياه وختزينها وعدم مالئمة املساكن واجتثاث األشجار 

 وضياع التنوع البيولوجي.
: التي قد ترتبط بأخطار بيئية يف األرسة أو املجتمع، تقتل اإلصابات البدنية غري املعتمدة -

ألف حالة إىل  40ألف حالة منها إىل الغرق، و  60ألف طفل سنوياً، تعز  300قرابة 
ألف حالة إىل حوادث املرور عىل الطرق، وأكثر  50ألف حالة إىل التسمم، و  16احلرائق، و 

 ألف حالة تعز إىل إصابات أخر غري متعمدة. 100من 
): الرصاص (املوجود يف اجلو) والزئبق (املوجود يف الطعام واملواد الكيميائية األخر -

 يمكن أن تؤدي عىل املد الطويل إىل آثار مزمنة مثل العقم واإلجهاض وعيوب الوالدة.
قد تؤثر عىل صحة اجلنني، إذا تعرضت األم هلا،  املبيدات واملذيبات وامللوثات العضوية: -

كام تتأثر صحة املواليد، الذين تنمو أجسامهم رسيعاً، بارتفاع مستويات امللوثات يف لبن 
 ]15ويف بعض احلاالت قد ال تظهر اآلثار الصحية إال يف مقتبل العمر.[ الثدي،

 خماطر التلوث عىل البيئة االجتامعية :املطلب الثاين
 املياه واملرافق الصحية: -1

شكل استخدام املياه غري املعاجلة للرشب أحد أبرز املخاطر البيئية والصحية للعديد من 
، وبالرغم من ارتفاع نسبة السكان الذين حيصلون عىل مياه املجموعات األكثر فقراً يف العامل

مليار نسمة) يف عام  4.9( %82إىل  1990مليار نسمة) يف عام  4.1( %79حمسنة من 
مليار نسمة  2.4مليار نسمة يفتقرون إىل مياه الرشب اآلمنة، وال جيد  1.1، وال يزال 2000

ح السكانية يف افريقيا وآسيا، وقد تسبب املرافق الصحية املحسنة وتوجد أكثر هذه الرشائ
عدم احلصول عىل إمدادات مياه آمنة، أو عىل مرافق صحية يف مئات املاليني من االصابات 
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مليون حالة سنوياً كام يؤدي إىل آثار عكسية بالغة  05باألمراض املتعلقة باملياه، ويف أكثر من 
عىل البيئة االجتامعية حيث أن حدة مشاكل  عىل اإلنتاج االقتصادي، الذي ال يتم تقييم آثارها

نوعية املياه وتوفريها تلقى اهتامماً أقل يف األقاليم النامية، فمياه الرصف غري املعاجلة 
واملخلفات الصناعية وتدفق النفط وإلقاء املخلفات والكيميائيات الزراعية التي جترف يف 

 اعية ويؤثر عليها سلباً.طريقها أو تترسب إىل أعامق األرض وإىل احلقول الزر
وقد تم استنزاف وتلويث أكثر من نصف أهنار العامل، مما أد إىل تدهور وتسمم األنظمة      

اإليكولوجية املحيطة هبا، األمر الذي هيدد صحة ومعيشة السكان الذين يعتمدون يف عيشهم 
 عليها.

أثرت عىل البيئة فقد عانت رشق افريقيا وجنوب آسيا من التغريات املناخية، فقد 
االجتامعية من موجات اجلفاف وعانت جنوب رشق آسيا وأمريكا الشاملية من موجات 
حرارة غري عادية، وأمريكا الالتينية من اجلفاف وأمطار غزيرة غري عادية وتفاوتت اآلثار 

 االقتصادية والتي انعكست بدورها عىل اآلثار االجتامعية.
ب العواصف والفيضانات التي حدثت خالل شخص بسب 24000حيث تويف أكثر من 

مليون شخص  06مليون شخص وترشد أكثر من  110العواصف العنيفة، وترضر أكثر من 
بسبب فقدان بنيات املجتمع التحتية، بام يف ذلك املنازل واملخزون الغذائي واملواصالت 

اإلنتاجية  واالتصاالت الناجتة عن العواصف، وأد احتقان احلقول باملياه إىل تقليص
الزراعية يف العديد من األقاليم، ويف أقاليم أخر أد انعدام األمطار إىل مواسم جفاف 

 طويلة وخسائر زراعية وقصور يف اإلمدادات املائية وهذا ما أثر عىل البيئة االجتامعية.
ا وارتفعت معدالت اإلصابة باألمراض بسبب اضطرابات املناخ وتلوث إمدادات املياه، مم    

 ]16أد إىل تكاثر احلرشات الناقلة لألمراض وانتشار األوبئة.[
 البعد االجتامعي للبيئة: -2

يدعو هذا املفهوم إىل التقارب بني االختصاصات ووجهات النظر العلمية ألجل توحيد       
 التخصصات البيئية واالجتامعية ويمنح هلا إمكانيات املصاحلة.

ة عىل مبدأ احلاجات البرشية التي يتكفل النظام االقتصادي بتلبيتها فتؤكد التنمية املستدام      
 من األجيال احلارضة واملستقبلية.

ومتنح التآزر بني اإلنسان والبيئة، وتدافع عن تطوير التنمية االقتصادية التي تصنع يف       
 ية.حساهبا التوازنات البيئية األساسية باعتبارها قواعد للحياة البرشية والطبيع
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لذا فإن التنمية املستدامة جتعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتامعي واختيار اإلنصاف       
بني األجيال الراهنة التي ستحافظ عىل اختيارات النمو التي ترغب فيها األجيال القادمة، 
ومتر املصاحلة بني البيئة واملجتمع عن طريق الرضورة املزدوجة لإلنصاف، واملحافظة عىل 
العنارص الطبيعية وبشكل غري حمدود عىل قدرة املجتمعات البرشية يف االنتاج وخلق الرفاهية 

 ]17).[البرشي الرأسامل –الكفاءات  -(املعرفة 
 النمو االجتامعي واالقتصادي: -3

هو الوضع الذي يكون فيه البرش قادرين عىل النمو والتطور عن طريق املساواة يف الدخل       
واجهة البطالة وارتفاع معدالت اجلريمة، وبالتايل فقدان األمان يؤدي إىل دمار والثروة وم

 بيئي، والفقر هو أكرب املهددات لألمن االجتامعي واالقتصادي.
إن التنمية املستدامة جيب أن توفر سلعاً وخدمات هلا موارد ذات كفاءة مع إحداث أقل       

 ودة احلياة.أثر بيئي ممكن حتقيقه وأقىص قيمة ممكنة جل
 البعد االنساين واالجتامعي: -4

العالقة بني البيئة والبرش تكون من خالل حتقيق الرفاهية وحتسني سبلها باحلصول عىل 
اخلدمات الصحية وتنمية الثقافة البيئية، فالنمو السكاين املستمر أصبح حيدث ضغوطاً عىل 

نمية، لذا جيب العمل عىل تثبيت نمو املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة السكان واحلد من الت
السكان ألن حدود قدرة األرض عىل إعالة احلياة البرشية غري معروفة، وهو عامل يؤدي إىل 
تدمري املساحات اخلرضاء وتدهور الرتبة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية، 

ن خطورة هذه النسبة جيب ألن معظم السكان يتجمعون يف مساحة صغرية، وللتقليل م
التقليل من توسيع املناطق احلرضية التي تقوم برتكيز نفاياهتا واملوارد امللوثة التي تتسبب يف 
خطورته عىل الصحة والبيئة وتدمري النظم الطبيعية، فالبد من توجيه املوارد وختصيصها 

ة ومحاية التنوع الثقايف لضامن الوفاء باالحتياجات البرشية كالرعاية الصحية واملياه النظيف
 ]18واالستثامر يف رأس املال البرشي.[

 اخلامتة
هبذا فإن أمهية البيئة تأيت من أمهية اإلنسان، ومحاية البيئة من التلوث تعترب مهمة ألهنا ختدم 
مصالح اإلنسان ألنه الكائن الوحيد العاقل عىل األرض وبالتايل له منزلة تفوق كل مكونات 

 احلية وغري احلية، املكونات التي ال متلك الوعي واخلربة وليس هلا القدرة عىل البيئة األخر
الشعور بالسعادة أو األمل أو املعاناة ال تستق االحرتام األخالقي، مثال عىل ذلك، ملاذا ال نقوم 
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بقطع الشجرة إذا كان ذلك ال يعود بالرضر أو األذ لإلنسان؟ ال يمكن ألي مكون من 
 أن يملك قيمة ذاتية متيزه عن غريه إال إذا كان يملك جتارب ونشاطات. مكونات البيئة

إذن فإن االهتامم بالبيئة هيدف إىل حتسني رفاهية اإلنسان جلعل احلياة أفضل،  وذلك من       
خالل املحافظة عىل املصادر الطبيعية وحماولة التقليل من التلوث الناتج فيها، فعىل سبيل 

البيئة كام حيدث يف غابات األمازون املطرية، سيتوقف النمو االقتصادي يف املثال، يتم تدمري 
 النهاية نتيجة استنزاف املصادر وتفقد األرض قدرهتا عىل دعم احلياة عليها.

فاملشاكل البيئية والدمار البيئي ال يمكن متابعتهام (بمعنى ليس من السهولة مالحظتهام)      
 لبيئية.نتيجة ضعف االهتامم باآلثار ا

ألن تزايد املشاكل البيئية يف العديد من مناطق العامل أد إىل وجود االضطرابات البيئية       
املؤثرة يف التوازن البيئي العاملي كثقب األوزون مثالً وغريه من املشاكل البيئية التي يمتد أثرها 

ارد البيئية بشكل قارب ألكثر من دولة أو إقليم أحياناً، فاالستغالل اجلائر للعديد من املو
بعضها فيه عىل الفناء، استدعى التحرك ملعاجلة هذا الوضع عىل مستو تنظيمي واسع لتنظيم 
استعامل هذه املوارد والعمل عىل إدامتها لألجيال القادمة، األمر الذي أد إىل زيادة الوعي 

البيئية التي يواجهوهنا البيئي للمجتمعات حملياً وعاملياً ومطالبتهم املستمرة بحل املشاكل 
وكذلك زيادة الضغوطات املامرسة من قبل املنظامت البيئية غري احلكومية عىل املستويني 

 املحيل والعاملي ومطالبتها للحكومات بلعب دورها يف هذا املجال.
هلذا اجتهت العديد من دول العامل نحو إصدار ترشيعات بيئية تنظم عمل رشكات القطاع 

حية البيئية بحيث تفرض قيوداً عىل حجم االنبعاثات الضارة ونوعية املواد اخلاص من النا
األولية املستخدمة يف عملية اإلنتاج أحياناً وقد كانت هذه الترشيعات املتتالية دافعاً لتلك 

 املنظامت إلنشاء غدارات البيئة لتتوىل تطبيقها.
ة بني عمليات التنمية االجتامعية كام سامهت اإلدارة البيئية بشكل رئييس يف املوائم      

واالهتاممات البيئية حيث تعمل اإلدارة البيئية عىل إدخال االعتبارات البيئية يف خطط التنمية 
وتدعو بشكل خاص إىل تبني مفهوم التنمية املستدامة، وإدامة التنوع احليوي يف البيئة الكونية 

 ووضع حد للنشاطات االستهالكية غري املوجهة.
فتامرس وظيفة هامة يف مراقبة مستويات التلوث بمختلف أنواعه ومد انتشاره وتأثريه       

عىل صحة املخلوقات احلية وتتخذ إجراءات التنسيق مع منظامت متعددة للتخفيف منه أو 
منعه، وتقوم بإجراء دراسات تقييم األثر البيئي وهي دراسة جتر لتحديد اآلثار املحتملة 



 م 2017)  جوان 02لة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزءجم             106

ل إجرائها وهي عملية جتر بناءً عىل فحوصات معمقة ومجع مكثف ملشاريع معينة قب
 للمعلومات من قبل مستشارين واختصاصيني بيئيني وقد تؤدي إىل منع إقامة املرشوع أحياناً.

وتقوم بعملية التدقيق البيئي وهي عملية مراجعة نشاطات ملنظامت قائمة أصالً للتحقق       
ا بالترشيعات والقوانني البيئية وتعمل اإلدارة البيئية عىل من طبيعة تأثريها ومد التزامه

 إلزام تلك املنظامت باختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة ثبوت وجود اآلثار الضارة لنشاطاهتا.
 ومن خالل هذا توصلنا إىل االقرتاحات التالية:

ني الفئات رضورة إدخال البيئة يف مناهج الرتبية والتعليم، ونرش الوعي البيئي ب -1
االجتامعية بكيفية مسامهتهم يف محاية البيئة واحلفاظ عىل عنارصها من خالل استخدام 
وسائل اإلعالم املختلفة وشبكة اإلنرتنت وإلقاء املحارضات والندوات وعقد الدورات 

  التدريبية.
هالك التوعية بأثر الزيادة السكانية وعدم العدالة يف توزيع السكان عىل الضغط يف است -2

املوارد البيئية والدعوة إىل التخطيط السكاين الستعامل األرايض مع أخذ حالة البيئة بعني 
 االعتبار وتوزيع املوارد البيئية فيها.

تعريف األفراد واملجتمعات بمشاكل البيئة املحيطة هبم وتزويدهم باملعلومات التي  -3
ا املستمر، من خالل تنمية اإلحساس متكنهم من املسامهة يف املحافظة عليها، ومنع تدهوره

 باملسؤولية االجتامعية جتاه البيئة لد أفراد املجتمع وتنظيامته.
نرش األخالق والقيم التي تدعو إىل الترصف بمسؤولية جتاه البيئة، ونبذ القيم الفردية  -4

 بيئية.والسلوكيات االستهالكية، وحتقيق الربح الرسيع الذي يؤدي إىل استنزاف املوارد ال
رضورة املحافظة عىل بيئة نظيفة من خالل االستعامل الرشيد للطاقة واملياه واملواد األولية  -5

وذلك باإلرساع يف حتسني كفاءة اإلنتاج للتقليل من نسبة استهالك أفراد املجتمع للموارد 
 الطبيعية وتشجيع التحول إىل منتجات وتقنيات سليمة من التلوث.
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 املدن اجلديدة آلية جديدة لتنظيم التوسع
 احلرضي وتوجيهه

 
 مصطفاوي عايدةد.

 أستاذة حمارضة قسم أ
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 02جامعة لونييس عيل البليدة 
 

 امللخص:
ونقطة  احضاري اية التي يعيش فيها اإلنسان، حيث تعترب مركزتعد املدينة البيئة احلرض

إن مسألة   ، التقاء كل الثقافات وكل متطلبات العيش من مرافق عمومية وخدمات اجتامعية
املدن اجلديدة ليست أمرا خيص اجلزائر وحدها بل هناك بلدان عديدة جلأت إىل هذا احلل مثل 

 بريطانيا، أملانيا، روسيا.
اسة املدينة يف اجلزائر ارتباطا وثيقا ومبارشا بالتوسع العمراين ومشكلة هتيئة ترتبط سي

اختيارا بديال واإلقليم، وتعد اإلسرتاتيجية اجلديدة إجابة عن الفوىض العمرانية احلالية 
ووطنيا للحد من الفوىض الراهنة وقطبا لتنظيم التوسع العمراين وتوجيهيه وإال فستنترش 

العمراين جتمعات سكنية عديدة تنبت بصورة عفوية وتغزو األرايض جراء هذا التوسع 
الضغط عن املدن الكرب والساحل واالنتشار نحو اهلضاب  خفيفالزراعية كام تعد أداة لت

العليا كخيار استشاري، وعىل العموم فهي تكفل حتكام مجاعيا أفضل يف النمو العمراين 
 ة.وإعادة التوازن للبنية العمرانية احلالي

املدينة، البيئة احلرضية، املركز احلضاري، التوسع العمراين، املدن الكرب، الكلامت املفتاحية: 
 البنى العمرانية.

The city is the urban environment in which man lives, where is the 
cultural center and meeting point for all cultures and all living requirements 
of public facilities and social services, the issue of new cities is not 
something for Algeria alone, but there are many countries have resorted to 
this solution such as Britain, Germany, Russia. 

And linked to the city's policy in Algeria closely and directly 
urbanization and the problem of the creation of the region, and is a new 
strategic answer to the current urban choice alternative and nationally to 
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reduce the current chaos and a pole to regulate urban expansion and 
guidelines; however the  result of this urbanization several residential 
communities sprout spontaneously and invade agricultural land as It is a tool 
to achieve the pressure on big cities and the coast and spread towards the 
high plateaus consultant as an option, and on the whole they are collectively 
ensure better control in urban growth and rebalancing the current Urban 
Structure 

 مقدمة: 
خمتلف املجاالت العمرانية االجتامعية  تعاين املدن اجلزائرية اليوم من عدة اختالالت و يف

 االقتصادية وغريها حيث أن عدم التوزيع العادل للموارد والثروات وفرص االستثامر يف
ة هجر املدن اجلزائرية أد إىل اختالل يف الكثافات السكانية من الشامل إىل اجلنوب وزاد من
نتيجة  السكان وهذا ما أد إىل خلق فوىض يف املدن اجلزائرية وانتشار العمران الفوضوي

 احلاجة إىل العقار.
إن تنمية اإلقليم مرتبط أو مرشوط بإعادة ترتيبه، من أجل إعادة التوازن والتناسق مع األخذ 

والبيئية. وأيضا بعني االعتبار خمتلف الرهانات الديموغرافية، السوسيولوجية، االقتصادية 
عن طريق إنشاء شبكة عمرانية من املدن اجلديدة قادرة عىل اإلجابة عىل متطلبات 

 واحتياجات اجلزائر. 
عن طريق إرساء ملواجهة هذه التحديات رشعت اجلزائر بإعادة ترتيب أبعادها اإلسرتاتيجية 

من خالل مة للمدن، دف إىل إحداث تنمية متوازنة لإلقليم ومستديهت منظومة ترشيعية حديثة
ثم البحث عن آليات   ،اخلاص بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة) 1(20-01إصدار قانون رقم 

تتامشى مع املبادئ والتوجهات العاملية احلديثة من خالل  جتسيدها عىل أرض الواقع، بحيث
ن التوجيهي املتعلق برشوط إنشاء املدن اجلديدة، وكذا صدور القانو )2(08-02القانون رقم 
 يندرج يف سياق استكامل املنظومة الترشيعية املتعلقة بتهيئة،  الذي )3(06-06للمدينة رقم 

  اإلقليم والتنمية املستدامة ومحاية الفضاءات احلساسة وتثمينها وترقيتها.
و دعم اجلوانب املؤسساتية، وكذا تنوع  ،هذا باإلضافة إىل استحداث خمططات للمدن جديدة

 ات املالية اخلاصة بتسيري املدن. االعتامد
يمكن هلذه  املنظومة الترشيعية جتسيد أهداف اإلسرتاتيجية الوطنية يف جمال ختطيط املدن  فهل

 بإجياد حلول مستدامة للتحديات املستقبلية بالنظر لإلمكانيات املتوفرة ؟
 املبحث األول: حتمية تبني سياسة املدن اجلديدة
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مليون كيلومرت مربع، مما جيعلها أكرب بلدان إفريقيا، تبلغ  2.4ة ترتبع اجلزائر عىل مساح
كلم، تؤهلها ألن تكون أهم بلدان البحر األبيض املتوسط، كام  1600واجهتها الساحلية 

هذه األقاليم الثالث  ،حتتوي عىل ثالثة أقاليم متباينة(الساحل، اهلضاب العليا، الصحراء)
لرشوط املناخية، إال أن التعمري العشوائي واملركز تبدو متناقضة من حيث التضاريس وا

، مما جعل اإلقليم يواجه فوارق جهوية حادة، حيمل يف ترتيبه )4(ضاعف من هذا التباين
وتكوينه فوارق متعددة، وهي خملفات املايض وأيضا فشل السياسات املتبعة من طرف 

 قليم ومن بينها املدن اجلديدة.الدولة، ولذا جيب تطوير إمكانياتنا فيام يتعلق بتهيئة اإل
ومن أهم القرارات أو اخلطوات املوىص هبا يف هذا املجال هو إنشاء املدن اجلديدة من أجل 
تصحيح االختالالت املوجودة يف شغل اإلقليم، وأيضا االستجابة لالحتياجات التي تتطلبها 

 التنمية االقتصادية واالجتامعية.
 املدينة اجلديدةاملطلب األول: تعريف املدينة و

خيتلف تعريف املدينة باختالف اخلرباء واملتخصصون، حيث يراها اجلغرايف عىل أهنا جتمع 
بني أشياء متعددة ومتباينة من حيث املوقع واحلجم واهلندسة املعامرية والتنظيم الداخيل ويف 

 الدور الذي تؤديه إقليميا ووطنيا.
هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية حيث وتعرف املدينة أحيانا بطرق إحصائية، كام 

نسمة فأكثر فهو مدينة. هلذا تعترب املدينة موضوع انشغاالت  2500تعترب كل مكان فيه 
للعديد من املجاالت واألنظمة، كام تعترب موضوع دراسة من طرف العديد من املختصني: 

 .)5(يني وغريهم من املختصنيكاملهندستني املعامريني، القانونيني، االقتصاديني، اجلغراف
 الفرع األول: تعريف املدينة

أصبحت املدينة موضوع اهتامم العديد من املختصني يف جماالت عديدة، التي حاولت 
إجياد تعريف شامل للمدينة من أجل الوصول إىل احللول املفروضة عليها، وبالرغم من أن 

ىل تعريف واضح، إال أنه قبل كل مفهوم املدينة غامض نوعا ما ومل يتمكن من الوصول إ
 عملية تدخل جيب معرفة أوال املفهوم النظري والتطبيقي ملا يسمى باملدينة.

 أوال: التعريف اللغوي
ن وعاش عيشة  ن فالن أي متدّ لغويا املدينة تعني املرص اجلامع، مجع مدائن حني يقال مدّ

ع لفظ املدينة كأصل لغوي إىل املدن وقد تدل املدينة عىل احلضارة واتساع العمران، ويرج
 "ابن منظور  "وهو يعني أن يدين الفرد للمكان الذي يقيم فيه ويعمره، ويعرف "دان"الفعل 

 .)6(املدينة بأهنا احلصن الذي يبنى يف أصطمة من األرض واألصطمة معظم اليشء ومتامه
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 ثانيا: التعريف الفقهي:
حيتوي عىل  ها املهندسون فضاء منظاماختلف املختصون يف تعريفهم للمدينة، حيث يعترب

، تعني طريقة تنظيم أطراف املدينة فيام بينهم، أما علامء التاريخ فينظرون "تركيبة عمرانية"
  ) 7(إليها من جانب تطور املجتمعات اإلنسانية ومعدل التحرض.

ه تأشريات :   عرف الفقيه ورث املدينة عىل أهنا:املركز الذي تنترش فيأـ تعريف الفقيه وارث
 .)8(احلياة احلرضية إىل أقىص اجلهات من األرض، ومنها ينفذ القانون املطبق عىل مجيع الناس

: ذهب الفقيه بارك إىل اعتبار املدينة مكانا طبيعيا إلقامة اإلنسان ب ـ تعريف الفقيه بارك
يف نظره كيان  املتحرض، وصورها عىل أهنا منطقة ثقافية ملا أنامطا ثقافية خاصة هبا، فاملدينة

طبيعي خيضع لقوانني خاصة، وألهنا كذلك فإنه من الصعب جتاوز هذه القوانني إلجراء أية 
تعديالت يف بنائها الفيزيقي أو نظامها األخالقي وعىل هذا األساس فإن املدينة متثل وحدة 

 .)9(عىل درجة عالية من التنظيم حيث املكان ووفقا لقوانينها اخلاصة
 ف الترشيعي:ثالثا: التعري

 :املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنمينه املستدامة  01/20أـ  تعريف املدينة طبقا للقانون رقم 
هيدف هذا القانون إىل حتديد التوجيهات واألدوات املتعلقة بتهيئة اإلقليم التي من   

طبيعتها ضامن تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة ومن بني ما هيدف إليه 
إعادة توازن البنية احلرضية وترقية الوظائف اجلهوية والوطنية والدولية للحوارض  أيضا

 منه إىل تعريف كل من: 03واملدن الكرب، وقد تطرقت املادة 
1نسمة وهلا  300000: هي التجمع احلرضي الذي يشمل عىل األقل ـ  احلارضة الكرب

 وية والوطنية.قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة عىل وظيفتها اجله
: اإلقليم الذي جيب أخذه بعني االعتبار هبدف التحكم يف تنمية ـ املساحة احلرضية 2

 حارضة كرب وتنظيمها.
3 نسمة. 100000: جتمع حرضي يشمل عىل األقل ـ املدينة الكرب 

واملالحظ عىل هذا القانون اقتصاره عىل تقديم تعريفات لبعض أصناف املدن التي كانت 
موعة من املخططات املتعلقة بتهيئة اإلقليم، أي أن التطرق هلذه األصناف مل موضوع جم

يأت يف إطار وضع مفهوم للمدينة بل يف إطار حتديد املصطلحات املستعملة يف هذا 
 .)10(القانون
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 :القانون التوجيهي للمدينة ،  املتضمن06/06يف ظل القانون رقم ب ـ 
إحصائية تعتمد عىل حتديد السكان طبقا لكل نوع كام نصت عرف هذا القانون املدينة بطريقة 

 100000و  50000منه عىل أن املدينة املتوسطة هي جتمع حرضي يشمل ما بني  04املادة 
نسمة، فإن ذلك يمثل  50000و 20000نسمة، أما إذا كان التجمع احلرضي  يشمل ما بني 

 مدينة صغرية.
 الفرع الثاين: تعريف املدن اجلديدة:

 قد استخدمت عدة تعريفات متعددة لوصف املجتمعات العمرانية اجلديدة مثل: ل

Les nouvelles villes, new city, newtown وغريها ويستعمل تعبري املدن اجلديدة يف ،
تعريف العديد من املجتمعات التي ختتلف عن بعضها من ناحية األهداف والوظيفة 

 .)11(واحلجم
 أوال: التعريف الفقهي:

هي املدينة التي توفر لكل سكاهنا باختالف مستوياهتم كافة احتياجاهتم ـ تعريف إلكينز: أ 
حتى ال يسكنها فئة حمددة فقط، كام تتوفر هبا كافة اخلدمات بالقرب من املناطق السكنية 

تعريفه للمدينة اجلديدة جوانب حيوية مثل  كاخلدمات مثال. ومع ذلك فقد أمهل إلكينز يف 
قتصادية التي تقوم عليها املدينة، فلم يرش إىل أمهية وجود قاعدة اقتصادية تقوم العوامل اال

عليها املدينة أو تقوم باستغالل األيدي العاملة وتوظيف السكان، كام أنه ـ مل يرش إىل مقومات 
املدينة من توافر البنية األساسية والتخطيط اجليد للمدينة، كام مل يتعرض ألمهية النواحي 

 .)12(ية يف املدينةالبيئ
: هي املدينة التي تبنى يف موقع خايل من الرتكيز احلرضي، وهو موقع ب ـ تعريف سكوت

بكر مل يكن به أي استقرار من قبل، مما يتيح ملخططيها تقديم كافة املخططات إلنجاحها، كام 
 تتميز املدينة باالتساع الكايف جلعلها كيانا اقتصاديا.

تنشأ عىل أطراف املدن الكرب كام ركز عىل االتساع أو توافر أغفل سكوت املدن التي 
املساحة، إال أنه مل يرش إىل عوامل االستقالل االقتصادي األخر مثل تنوع األنشطة وتوافر 

 .)13(البنية األساسية وعوامل اإلنتاج الالزمة
 ثانيا: التعريف الترشيعي:

 يم وتنميته املستدامة:املتعلق بتهيئة اٌل 01/20أ ـ طبقا للقانون رقم 
عرف هذا القانون املدينة اجلديدة بأهنا جتمع حرضي مربمج بكامله يف موقع خال أو 

 انطالقا من خلية أو خاليا السكنات املوجودة.
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 .برشوط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها املتعلق 02/08ب ـ طبقا للقانون رقم 
مع برشي ذي طابع حرضي ينشأ يف موقع خال منه املدن اجلديدة بأهنا كل جت 03عرفت املادة 

أو يستند إىل نواة أو عدة نو سكنية موجودة وتشكل املدن اجلديدة مركز توازن اجتامعي 
 واقتصادي وبرشي ملا يوفره من إمكانيات التشغيل واإلسكان والتجهيز.

ملدينة ا 03 ، عرفت املادةاملتضمن القانون التوجيهي للمدينة 06/06طبقا القانون رقم ج ـ  
و حجم سكاين يتوفر عىل وظائف إدارية واقتصادية واجتامعية  اجلديدة بأهنا جتمع  حرضي

 وثقافية.
 من خالل ما سبق فإن املدينة اجلديدة مرشوع ذو أمهية وطنية وليس حملية بالنظر إىل:

يتعلق : مد سعة املدينة اجلديدة العمرانية واملعامرية وينبغي أال ننسى أن األمر أوال
 بإطار التهيئة ويشمل آالف اهلكتارات.

 ": مد مهمتها االقتصادية والتكنولوجية كاحلظرية املعلوماتية واملدينة العلميةثانيا
 ."سيدي عبد اهللا

 : طابعها االسرتاتيجي أو الرمزي وذلك حال بوغزول املدينة اجلديدة.ثالثا
وطموحا ذا بعد   تنتهجها الدولة خالصة األمر، أن املدينة اجلديدة تعني وجهة سياسية

وطني يف إقليم حمدد، وهذا الطابع الوطني والبعد االمتيازي يقتضيان عددا معينا 
وحمصورا من املدن اجلديدة التي يزمع إنشاؤها والذي ال يتجاوز عددا معينا، هلذا تعترب 

مرشوعا ذو  املدن اجلديدة مرشوعا ذو أمهية وطنية وكل عملية إنشاء ملدينة جديدة تعد
أمهية وطنية بمفهوم الترشيع املعمول به وإنشاؤها يعد استجابة إلجراء وطني فهي 

 حتدث بموجب مرسوم وبعد استشارة اجلامعات املحلية إقليميا.
 :املطلب الثاين: أمهية إنشاء املدن اجلديدة

ات تشكل املدن اجلديدة مركز توازن اجتامعي واقتصادي وبرشي بام يوفره من إمكاني
املدن اجلديدة انبثقت عن  سياسة فإن وعىل هذا األساس  ،التشغيل واإلسكان والتجهيز

عىل  والثقافية واالجتامعية االقتصادية امليادين يف السياسة العامة التي سطرهتا الدولة 
وتضمنت سياسة الدولة يف هذا املجال القيام بإدراج البعد  احلرضي،  املجال مستو

إعادة االنتشار الديمغرايف  وتقليصه من منطقة التل  ،هتيئة اإلقليم والتعمري التنموي يف جمال
من خالل اهلضاب العليا،التحكم يف العمران عن طريق احلد من تعمري الساحل من خالل 

 سياسة املدن اجلديدة.
 



 م 2017)  جوان 02لة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزءجم             114

 الفرع األول: من الناحية االجتامعية: 
، وتطرح إحصائيات السكان يف العامل يعد العامل السكاين مهام حيث يؤخذ بعني االعتبار

واقعا خميفا، ألن هذه الزيادة ترتجم إىل مطالب واحتياجات يف كافة القطاعات، واملشكل هو 
، لذا )14(أن املدينة أصبحت أكثر كثافة سكانية من ذي قبل وتسبب هذه الزيادة مشاكل عديدة

 ل االجتامعي ويتم ذلك عن طريق:هتدف سياسة املدينة إىل حتقيق تطلعات املواطنني يف املجا
ـ مكافحة اآلفات االجتامعية واإلقصاء واالنحرافات كالفقر والبطالة وهذا بتحسني 
الظروف االجتامعية للمواطن داخل مدينته وحماربة الفقر وكل ما ينجر عنه، وكذا حماربة 

 اآلفات االجتامعية التي تفتك بمصري واإلطار املعييش للسكان.
دمة العمومية وضامهنا وتعميمها خاصة األساسية منها واملتمثلة يف املرافق الصحية ـ توفري اخل

والرتبوية والتكوين، وكذا السياحة وامليادين الثقافية والرياضية والرتفيهية التي من شأهنا 
 القضاء عىل اآلفات واملشاكل االجتامعية.

بخلق نوع من اجلدية واالهتامم ـ املحافظة عىل النظافة والصحة العمومية وترقيتها وهذا 
الواسع بالنظافة العمومية وخلق سياسة واضحة وفعالة يف جمال تسيري النفايات وكيفية 
التعامل معها، التي قد تؤدي بدورها إىل املساس بالصحة العمومية التي تعترب أحد املهام 

ائمة، كام أهنا تعترب الرئيسية للبلدية. وبالتايل فهي هتدف إىل ختفيف الضغط عىل املدن الق
الوسيلة الفعالة التي يلجأ إليها املخططون ملحاولة إجياد حل ديموغرايف ملشكلة املدن 

15(الكرب(. 
 الفرع الثاين: من الناحية االقتصادية: 

تتمثل أمهية إنشاء املدن اجلديدة من الناحية االقتصادية عىل وجه اخلصوص يف ترقية 
بجعلها منطقة ذات أبعاد اقتصادية راقية وفعالة خلدمة الصالح  الوظيفة االقتصادية للمدينة

 العام وحتسني ظروف املدينة من اجلانب االقتصادي حتى ترقى إىل مصاف املدن الكرب
أي تفعيل املدينة  الصناعية، عن طريق  ترقية التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال.

ون تفعيل املدينة كقطب للنمو يعد خلال، ألن كقطب نمو، حيث أن حتقيق التنمية املحلية د
املدينة هي قطب للنمو أصال عىل اعتبار الرتابط القائم بني النمو االقتصادي والتصنيع من 

16(جهة والتحرض من جهة أخر(. 
 :)17(تتمثل الدوافع األخر يف إنشاء املدن اجلديدة يف

ل الدينامكية التي تعيد تشكيل املدن ـ  التوزيع العاملي للنشاط االقتصادي الذي أصبح يشك
يف العامل النامي، فالنشاط االقتصادي له دوره يف إعادة توزيع السكان واملوارد يف حماولة 
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للوصول إىل التوزيع األمثل للسكان واملوارد( يف بريطانيا  مثال،كان اجليل الثاين من املدن 
 نشأة والنمو).اجلديدة يعتمد عىل الدافع االقتصادي كدافع رئييس لل

ـ إجياد قاعدة اقتصادية أو نشاط اقتصادي أسايس تقوم عليه املدينة مما يؤدي إىل خلق جمتمع 
جديد يعتمد عىل النشاط االقتصادي باملدينةـ، ومن ثم املسامهة يف حل مشكلة البطالة بتقديم 

دينة فوجود النشاط االقتصادي بامل ،فرص عمل خمتلفة وزيادة متوسط دخل املواطنني
.سيؤدي إىل خلق العديد من الوظائف مما يعني تشغيل الشباب وخمتلف الفئات األخر 

 : الفرع الثالث: من الناحية البيئية
إن من أهم دوافع إنشاء املدن اجلديدة إجياد بيئة حرضية صحية توفر لسكاهنا مؤرشات 

املدن اجلديدة يف كثري  األمن الصحي، حيث يعد هذا الدافع أحد العوامل الكامنة وراء إنشاء
ومع التطورات الدولية يف جمال هتيئة من دول العامل سعيا منها إىل حتقيق التنمية املستدامة. 

اإلقليم تبنت اجلزائر فكرة  التنمية املستدامة وهو مصطلح حديث النشأة عرف عىل انه  
الوفاء بحاجياهتا  استجابة حلاجيات احلارض دون املساومة عىل قدرة األجيال املستقبلة يف

وهتدف التنمية املستدامة إىل حتقيق مجلة من األهداف منها حتسني املستو املعييش للسكان 
وكذا حماولة السيطرة عىل  ،وذلك بالتأكيد عىل العالقات بني نشاط السكان ومحاية البيئة

إلخالل املشاكل البيئية وذلك بإتباع طريقة تالئم إمكانيات وأولويات املجتمع وعدم ا
بالتوازن البيئي، عن طريق تنظيم النمو الديمغرايف ألن النمو الرسيع حيدث ضغوطا عىل 
املوارد الطبيعية وعىل قدرة احلكومات لتوفري اخلدمات، االستغالل العقالين للموارد 

 مة الطبيعية والتعامل معها عىل أهنا حمدودة حتى ال يتم استنزافها وبالتايل محاية التنمية املستدا
 :)18(بصفتها إطارا متكامال متعدد األبعاد والقطاعات واألطراف وهذا من خالل

 ـ املحافظة عىل البيئة الطبيعية والثقافية وهذا باملحافظة عىل عنارص هذه البيئة.
ـ احلرص عىل االستغالل العقالين للثروات الطبيعية من أجل احلفاظ عىل هذه املوارد 

 عقالين وراشد يف استغالهلا باملحافظة عليها لألجيال القادمة. والثروات الطبيعية بتسيري
.ـ إقامة مدن صديقة للبيئة كعالج ملشكالت التلوث اخلانقة باملدن الكرب 

 أصناف املدن اجلديدة ووظائفهااملبحث الثاين:
ينص املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم عىل إمكانية إنشاء املدن اجلديدة وحيدد وظائفها 

ها وكل مدينة جديدة جيب أن يتم إنشاؤها بالتالزم مع تنظيم وتنمية املنشآت القاعدية وموقع
الكرب واملرافق اجلامعية ذات املنفعة الوطنية املقررة يف املخططات القطاعية املنبثقة عن 

، فإنه ال يمكن 08/02من القانون رقم  04املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وطبقا لنص املادة 
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للضغط غري أنه وبصفة استثنائية وختفيفا  ،املدن اجلديدة إال يف اهلضاب العليا واجلنوبإنشاء 
:وهران، اجلزائر، قسنطينة، عنابة، يمكن إنشاء مدن جديدة يف عىل املدن اجلديدة الكرب

 املناطق الشاملية.
 املطلب األول: املدن اجلديدة لالمتياز

مدن املستو )19( ي االقتصادي واالجتامعيتعترب هذه املدن وفق تقرير املجلس الوطن
األول،  وتشمل مدن الطوق األول والثاين هدفها التحكم يف التوسع احلرضي، وكذا توجيه 
النمو العمراين ملدينة اجلزائر عىل املد القريب وجعل مدينة اجلزائر موقعا دوليا وهذا 

بواسطة برنامج أعامل وتدابري من  يتطلب إعادة هتيئة املجاالت الفرعية ملساحة املدن الكرب
شأهنا أن تنشئ حزاما من املدن اجلديدة، يقع بني املدينة الكرب ومدن الطوق الثاين، كام 
يتطلب تطوير مدن الطوق الثاين عن طريق الرفع من مستو شبكتها العمرانية احلرضية 

 تها. والريفية بكيفية تبعث عىل استقرار السكان املحليني ويزيد من جاذبي
 الفرع األول: مدن الطوق األول:

تعرف أيضا باملدن التابعة، وهي جتمعات واقعة يف نطاق تأثري العاصمة، تتبع املدينة األم 
اقتصاديا لوقوعها ضمن نطاق نفوذها، وغالبا ما تكون يف موقع خال بعبارة أخر هي املدن 

العديد من األحياء واملناطق  التي يتم إنجازها يف مناطق غري مركزة عمرانيا، وذلك بجمع
املجاورة للمدينة الكبرية، وتوطن عليها املدن اجلديدة واهلدف منها هو امتصاص النمو 

 .)20(احلرضي للحد من البناء الفوضوي
تقام هذه املدن حول املساحة املحيطة بمدينة اجلزائر(والية اجلزائر، تيبازة، بومرداس 

 والبليدة). 
 )نسمة 125000 –هكتار  100م زراعية وصناعية(والية البليدة، ـ مدينة العفرون، مها

 )نسمة 45.000 –هكتار  350: رياضية وترفيهية( والية البليدة، )21(ـ مدينة بوينان
 )نسمة 56000 –هكتار  700ـ مدينة النارصية: صناعية، ( والية بومرداس، 

 100000 –هكتار  800تيبازة،  : علمية طبية، (والية)22(ـ مدينة املعاملة (سيدي عبداهللا)
 ).نسمة

 : الفرع الثاين: مدن الطوق الثاين
إن هذا الطوق الذي يعرف بمنطقة وسط الشامل خارج املدينة الكرب، يتميز من جهته   

بمستو نمو اجتامعي واقتصادي ضعيف، غري أنه يتوفر عىل ظروف استقبال نشاطات 
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استقرار السكان وتدعيم الشبكتني احلرضية  صناعية، رشيطة القيام بمبادرات هتدف إىل
 والريفية، ويشمل هذا الطوق واليات الشلف وعني الدفلة واملدية والبويرة وتيزي وزو.

 04/97بموجب املرسوم التنفيذي تقرر يف هذا يف الطوق إنشاء املدينة اجلديدة لبوغزول  
ىل إقليم بلديت بوغزول وعني وسارة وتقع هذه املدينة اجلديدة بني واليتي املدية واجللفة ع)23(

 هكتار، تشمل ما ييل: 4650وتغطي حدود املدينة اجلديدة لبوغزول مساحة 
 هكتار داخلة يف حدود تعمري وهتيئة املدينة اجلديدة، 2150
 هكتار حول املساحات املهيأة التي تشكل حدود محاية املدينة اجلديدة، 1000
 هكتار للمنطقة الفالحية، 1000

 هكتار ملنطقة امليناء اجلوي. 500
فإن املهام الرئيسية للمدينة اجلديدة لبوغزول تتمثل يف الثالثي األعىل  ،وطبقا 

والتكنولوجيات والبحث العلمي وكذا مهام الدعم املتعلقة هبا، وحيدد الربنامج العام هلا كام 
 :)24(يأيت

 نسمة، 400000ب    فضاءات لربنامج السكن املوجه لعدد السكان يقدر -
جتهيزات مجاعية(مجاعية وفردية) وتربوية وجامعية واستشفائية وخاصة بالصحة وثقافية  -

 ورياضية ودينية واملصالح اإلدارية وغريها،
 نشاطات اقتصادية: القطاع التجاري والسياحي والصناعي، -
منشآت النقل: الطرقات والفضاءات العمومية وشبكات السكة احلديدية وحمطات النقل  -

 ي،الرب
 جتهيزات جتارية وفندقية وخدماتية، -
 مطار دويل، -

 حدائق حرضية ومساحات خرضاء،
املنشآت التقنية: ال سيّام نواقل الطاقة واملاء وحمطة تصفية املياه ومركز معاجلة النفايات  -

 ومنشآت املواصالت السلكية واللالسلكية،
 رية،التجهيزات العمومية مرافقة للخدمات احلرضية واخلدمات اجلوا -
 فضاءات احلامية حول املدينة اجلديدة التي حتدد استعامالهتا يف خمطط التهيئة. -

 املطلب الثاين: مدن الطوقني الثالث والرابع
هيدف رهان إعادة التوازن اإلقليمي الذي تضمنه املخطط الوطني  لتهيئة اإلقليم إىل إجياد 

بفضاءات متاميزة لكن أكثر تكامال تنظيام متجددا لإلقليم، يربط إعادة التشكيل اإلقليمي 
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وتضامنا سواء بني املكونات الكرب لإلقليم( الساحل، التل، اهلضاب العليا واجلنوب) أو 
بني مدن بوظائف جد حمددة أو بني املدن واألرياف. ويستند هذا الرهان إىل إعادة هيكلة 

ام حرضي أكثر تسلسال الساحل والتل وتنمية طوعية للهضاب العليا واجلنوب وإىل ترقية نظ
 .)25(وبعث عالقات أكثر كثافة وأكثر قدرة عىل استقطاب عامل الريف

 الفرع األول: مدن إعادة التوازن
متتاز منطقة اهلضاب العليا املسامة الطوق الثالث بتنوع ظروفها املادية والطبيعية، حيث تتوفر 

 عىل مساحات زراعية كبرية
موقعا للمدن اجلديدة يف اهلضاب العليا  12اعتامد  ومناطق رعوية وشبه صحرواية، وتم

وتتمثل املهمة األساسية املسندة إىل هذه املشاريع املهيكلة يف نرش تطور هذه املنطقة وبالتايل 
ضامن التوازن يف توطني السكان احلرضيني يف حماور التنمية رشق وغرب وشامل وجنوب، 

 واملدن التي تم اعتامدها هي:
 يا الرشقية: تقرين وبئر العاتر وبوخرضة (والية تبسة)ـ اهلضاب العل

 اهلضاب العليا الوسطى: بوغزول (املدية واجللفة)
اهلضاب العليا الغربية: العريشة والية تلمسان، رجام ومورش(والية سيدية بعلباس)، مكمن 

 بن عامر وخرف اهللا (والية سعيدة)، عني الذهب وقرص الشاللة (والية تيارت)
إىل تنمية طوعية للهضاب العليا: قصد  رتاتيجية إنشاء املدن اجلديدة يف هذا الطوقهتدف إس

 متكينها من تطوير األنشطة واخلدمات الرضورية.
 الفرع الثاين: املدن اجلديدة لدعم التنمية

ختص مدن الطوق الرابع اجلديدة املنطقة الصحراوية التي تتميز بامتدادها الواسع  ما يقارب   
ساحة البالد وكذلك بظروفها الصعبة عىل الصعيد املادي والطبيعي وتتمثل من م 87

 األهداف املسطرة يف هذا اخليار:
ـ فك العزلة من جهة عىل املناطق الصحراوية بتشكيل أقطاب تتمركز حوهلا التنمية اجلهوية 

 واحلدودية عىل حد سواء
غط عىل مدينة غرداية ووادي ـ ومن جهة أخر حل املشاكل املحلية املطروحة لتخفيف الض

 ميزاب 
ـ إنشاء رشوط تنمية اجلنوب تستجيب خلاصيات الوسط اإلقليمي وحلاجيات سكانه، وكذا 

 هيكلة أقاليم اجلنوب قصد إدماجها أكثر يف دينامكيات تنمية األقاليم
 واملواقع التي اختريت هي:
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 املحروقاتـ وادي بليل (األغواط) التي ترتكز وظيفتها االقتصادية عىل 
 ـ املنصورة، املوقع الشاميل للمنيعة، وداي ناشو ومتلييل (والية غرداية)

 ـ عني احلجاج وحايس خنيق( عني صالح والية تامنغست) وظيفتها اقتصادية وتنمية فالحية
 ـ آراك وسيدي موالي احلسن( عني امقل والية تامنغست) يتمثل طابعها الرئييس يف السياحة

 امقل) موقع سياحي ومنجميـ عني اكر (عني 
 ـ الوين، موقع منجمي يقع بني تامنغست وعني قزام

 ـ عني قزام: موقع حدودي مالئم لتطور اخلدمات والفالحة.
كام تضمن املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم دعم نظام حرضي يف شكل أرخبيل يف اجلنوب، 

من هذه املعايري( التنمية ولقد تم حتديد ثالث شبكات من املدن يف شكل أرخبيل انطالقا 
 الداخلية، اجلاذبية، قواعد اإلنتاجية أو اخلدمات، احلجم، املوقع والتواصلية):

 غرب: بشار، أدرار، تندوف-ـ فضاء الربجمة اإلقليمية جنوب
 ورقلة، املنيعة، القليعة، غرداية، الوادي، بسكرة،: رشق –ـ فضاء الربجمة اإلقليمية جنوب 

 تقرت
 ة اإلقليمية اجلنوب الكبري: عني صالح، تامنغست، إيليزيـ فضاء الربجم

إن هذه الشبكات مدعوة للعمل بطريقة تشاورية مع دعم قواعدها اإلنتاجية وخدماهتا، 
 وتأيت ثالث مدن جديدة لدعم النظام احلرضي للجنوب وهي:

 متلييل اجلديدة بجوار غرداية
احة النخيل املهددة بالتعمري ويتوقع أن ـ املنيعة وقد بنيت خارج الوادي للمحافظة عىل و

 ساكن 40.000حتتضن 
ـ املدينة اجلديدة حلايس مسعود وتندرج يف سياق خاص، إهنا ليست بمدينة جديدة ولدت من 
العدم، بل تشكل إعادة متوقع يف املكان املسمى وادي املرعى بدال من املدينة احلالية ( الواقعة 

 ستخراج البرتول).يف منطقة خماطر صناعية نظرا ال
 خامتة

إن النمط احلرضي كتجمع سكاين يف اجلزائر ليس وليد الساعة بل تواجد منذ القدم بدءا 
ثم انتعشت الشبكة العمرانية يف اجلزائر مع الفتوحات اإلسالمية   ،باملستوطنات الرومانية

نطالقة األوىل الفرنيس الذي كان بمثابة اال  من املدن، وصوال إىل االستعامروإنشاء الكثري
لسن قوانني وتنظيامت ختص التهيئة العمرانية، حيث عرفت اجلزائر يف هذه املرحلة توسع 
عملية االستيطان وإقامة األحياء األوروبية بالقرب من املدينة العربية وتدعيمها باهلياكل 
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وقد عرف املجال اجلزائري يف هذه املرحلة  األساسية من طرق برية وسكك حديدية،
 يسا لنمط عمراين وآخر معامري يقومان عىل ثقافة دخيلة عىل املجتمع اجلزائري.تكر

أما بعد االستقالل فإن املدن اجلزائرية مل تستفد من احلضارات القديمة، حيث فرضت سياسة 
بناء وتطوير مدهنا لكن كان هذا عىل حساب العراقة واألصالة التي كانت تتمتع هبا من قبل، 

بناء مدن جديدة غري مراعية للجوانب اجلاملية والبيئية التي من شأهنا فقد حاول جتديد و
إعطاء صورة راقية ومنظمة للمدينة، حيث عمدت الدولة اجلزائرية بعد االستقالل إىل بناء 
 جمتمع يضمن رقي اإلنسان واملساواة وكرس التفاوت الذي تركه االستعامر، حيث أد

املناطق التي تتوفر هبا الوسائل الرضورية للحياة مما أد بالعديد من السكان إىل اهلجرة نحو 
 إىل تضخم املدن وواجهت الدولة عدة مشاكل يف توسيع املدن من بينها امللكية العقارية.

أما فيام يتعلق بالتنظيم القانوين للمدينة اجلزائرية كان بطيئا وغري مبارش، حيث كان اهتامم  
قوانني التهيئة والتعمري التي جاءت خللق نوع من التنظيم  الدولة اجلزائرية بمدهنا عن طريق

املتضمن رشوط إنشاء املدن  02/08والضبط يف جمال البناء، إىل غاية صدور القانون رقم 
املتضمن القانون التوجيهي للمدينة، تطبيقا ألحكام القانون  06/06اجلديدة، والقانون رقم 

يته املستدامة، الذي نص عىل تبني آلية جديدة يف املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنم 01/20رقم 
 العمومية السلطات التي تبارشها املدينة، حيث متثل السياسة سياسة تنظيم املجال وهي 

ومن أجل هذا يضع املخطط ملمدن،  واالجتامعية املجالية االختالالت معاجلة ألجل
لفضاءات الساحلية والتلية إلعادة هيكلة ا  ،الوطني لتهيئة اإلقليم، ثالث اسرتاتيجيات

تكون قادرة عىل إيصال النمو الساحيل إىل جمموع الرشيط التيل،تعتمد عىل إنشاء مدن الربط 
للتل لتكون بديال لتمركز التنمية يف املدن الكرب وحدها، وال هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل 

مزاياه اخلاصة أكثر مما كبح تنمية الشامل، بل تسمح باألحر بتنمية أكثر نوعية ترتكز حول 
ترتكز عىل استغالل نقائص اهلضاب العليا واجلنوب. وهكذا يصبح الفضاء الساحيل والتيل 
إقليام بقدرات تنمية أكثر استهدافا وأفضل توزيعا، وأكثر قدرة عىل دفع الدينامكيات انطالقا 

 ل.من مدن الربط نحو اهلضاب العليا واجلنوب، بدال من امتصاصها بدون مقاب
احلضارية لتحقيق التنمية وهذا من خالل  إن االهتامم باملدينة يعد من أفضل الطرق
منهجاً جديداً يف تسيري البلديات وإصالح  تسطري برامج تنموية شاملة تضع يف اعتبارها
املحيل حسبام ينص عليه القانون التوجيهي  اجلباية املحلية والبحث عن مصادر االستثامر

مدينة  350بثراء تارخيي وعمراين مميز إذ أن  وان املدن اجلزائرية تتميزللمدينة، السيام 
  .مصاف املدن العاملية إذ وفرت هلا أدوات التنمية جزائرية يمكنها االرتقاء إىل



  121              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

فيـام تعلق بتسيريها كفضاء حيوي و معقد  إن الـمدينة تـحتاج اليوم إىل عناية أكثر سواء
بإشكالية هتيئة اإلقليـم و ما يرتبط به من  سرتاتيجيةأو من حيث التكفل بعالقتها اإل

للساكنة وختطيط اقتصاديات الـمستقبل هذه  إشكاليات فرعية كالتوزيع الديـموغرايف
إىل  ،وبعناية ،والتعمريية يف الـجزائر أن تلتفت الـحيثيات تطرح عىل التـجربة العمرانية

الـمصالـح و تتـجانس التعايشات بني تتوازن فيها  تأهيل الـمدن من جديد، وفق خارطة،
التلقائية التي صارت تـحارص الـمدن كلها تقريبا، والتـمدد  كل الفاعلني إن أحزمة األحياء

ختضع كلها للـمعالـجات التي تعتـمد عىل الدراية العلـمية  األفقي والفضائي، جيب أن
  .والطرق الـحديثة والـمتخصصة والـمعرفة الـميدانية
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 املمهالت وعالقتها بحوادث املرور يف املنظورين
 القانوين والرشعي

 
 -ب –أستاذ حمارض قسم  - د. حيي رشاد

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 ) 2البليدة (جامعة لونييس عيل

 
 ملخص:

ضوع املمهالت من حيث التعريف بمصطلحاهتا، يف النقطة األوىل: تكلمت عن مو
ثم تكلمت عن اجلانب القانوين الذي ينظم بناء هذه املمهالت، التي أصبحت توضع يف 

غري مؤهلني، وتتسبب يوميا يف  شخاصأماكن غري الئقة، وبأشكال غري قانونية، من طرف أ
 خسائر معتربة يف األرواح واألموال. 

صيلة دراسة ميدانية أجرهتا املديرية العامة للحامية املدنية، يف النقطة الثانية: ناقشت ح
وأخر قامت هبا املديرية العامة لألمن الوطني، فوجدت احلوادث املرورية واخلسائر 
البرشية واملادية تزداد عاما بعد عام، مما يدل عىل عدم جدو وسائل الردع التي تنتهجها 

 السلطات األمنية ضد سائقي السيارات. 
 يف اخلتام ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا املقال.و

Résumé en français: 
Dans le premier point; je parlais au sujet de ralentisseurs, en termes de 

la définition de la terminologie, et également j'ai parlé de l'aspect juridique 
de la construction de ces ralentisseurs, qui sont devenus placés dans des 
endroits inappropriés, par des personnes non qualifiées, et causer une perte 
quotidienne de vies et de materiel. 

Dans le second point: j'ai discuté les résultats d'une étude de terrain 
menée par la direction générale de la protection civile, et une étude réalisée 
par la direction générale de la sécurité nationale, je remarquai que les 
accidents de la circulation et des pertes humaines et matérielles, continue 
d'augmenter année par année, ce qui montre la futilité de la dissuasion par 
les autorités de sécurité contre les conducteurs des voitures. 

En conclusion, j'ai mentionné les résultats les plus importants de cet 
article. 

.القانونية املمهالت – املرور حوادث –املمهالت العشوائية الكلامت املفتاحية:   
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 :مقدمة
إن املمهالت تنقسم إىل نوعني؛ نوع قانوين ونوع  التعريف بموضوع املقال: -1

عشوائي، وهذا األخري هو: تلك املمهالت غري القانونية التي توضع من طرف أشخاص غري 
معنيني وغري مؤهلني من أجل بنائها، حيث يقومون بوضعها يف أماكن ال تصلح أن توضع 

ال خمتلفة املقاييس واألحجام ومن مواد خمتلفة، خالفا ملا ينص فيها، ويتخذون يف بنائها أشكا
 عليه القانون. 

، كام يسميها العوام تأثرا "الدودانات"أو les ralentisseursوهذه املمهالت 
 .les dos-d'ânes""باللغة الفرنسية التي يستعملها الفرنسيون يف لغتهم املتداولة بينهم 

سواء يف مدارشها أو قراها أو يف مدهنا الصغرية منها  فإن املتنقل يف ربوع اجلزائر،
والكبرية، وحتى يف الفضاء اخلايل من السكان بني تلك املدارش والقر أو بني تلك املدن، 
أكيد سيعيش أزمة نفسية حقيقية ملا حيدث له من متاعبَ كثرية، وما يقع من حوادثَ خطرية 

عها هو تلك املمهالت غري القانونية، التي يراها هنا وهناك، لعل السبب الرئيس يف وقو
 توضع هنا وهناك بطرق عشوائية وغري عقالنية. 

يف هذا املقال أريد معاجلة مشكلة خطرية تتعلق باألسباب  إشكالية املوضوع: -2
املبارشة وغري املبارشة لوقوع احلوادث املرورية عرب الطرق العمومية، والتي أر بأهنا تتمثل 

املمهالت العشوائية، املنترشة تبعا ألهواء واضعيها، خالفا ملا ينص عليه القانون، يف بناء تلك 
 وبناء عليه ال بد من طرح تساؤالت اإلشكالية التالية: 

أ) ما هي املمهالت القانونية؟، وما هي املمهالت العشوائية؟، وما عالقتهام بحوادث 
 املرور؟ 

 أخر جزائية رادعة للمخالفني؟ ب) وهل هناك قوانني تنظم هذه املمهالت، و
 ج) وهل الوسائل الردعية املفروضة عىل السائقني، قللت من حوادث املرور أم ال؟ 

 وسأحاول اإلجابة عن تساؤالت هذه اإلشكالية بالقدر املستطاع، وذلك فيام ييل:
 املمهالت القانونية والعشوائية: املطلب األول

قانونية والعشوائية حقيقة، يتطلب مني التعرض لتعريف حتى يمكننا التفرقة بني املمهالت ال
 كال النوعني؛ من الناحية اللغوية والقانونية.

 .الفرع األول: تعريف املمهالت لغة وقانونا
[املمهالت:ج، مفردها ممهل]، وممهل الرسعة؛ يعني  تعريف املمهالت لغة: -1

كِينة لة كله السَّ ل واملُهْ ل واملَهَ فَق به ومل  خمفض هلا، واملَهْ هله أَنظره ورَ فْق، وأَمْ دة والرِّ والتُّؤَ
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أَدَ وكلُّ ترفُّقٍ  ل يف عمله اتَّ َهَّ هال االستنظار، ومتَ تِمْ له واالسْ يالً أَجَّ له متْهِ هَّ يعجل عليه، ومَ
ل  .1متَهُّ

داً {: قال اهللا يْ وَ مْ رُ لْهُ هِ ينَ أَمْ افِرِ كَ لِ الْ هِّ مَ  . 2}فَ
رهم، وال تسأل اهللاّ  . 3تعجيل إهالكهم، وارض بام يدبره يف أمورهم أي أخِّ

يْثُ {: التي جاء فيها قوله ،ثم نسخت آية اإلمهال بآية السيف كِنيَ  حَ ِ تُلُوا املُْرشْ اقْ فَ
مْ  ُوهُ متُ دْ جَ : أي أنظرهم، ومهله متهيال، واالسم: املهلة. واالستمهال: "أمهلهم". و4}وَ

أَد. ويق أي  "رويدا"ال: مهال يا فالن؛ أي رفقا وسكونا. االستنظار. ومتهل يف أمره أي اتَّ
 .5قريبا؛ وعند ابن عباس وقتادة: قليال. والتقدير: أمهلهم إمهاال قليال

املمهالت القانونية هي: التي البد أن تأخذ يف بنائها؛  تعريف املمهالت قانونا: -2
ن بناؤها إال ،  والتي ال يمك"8شبه منحرف"، أو شكل هنديس "7بعري 6حدبة"شكل طبيعي 

من طرف أعوان مؤهلني مهنيا، ومعينني من قبل السلطات املحلية املعنية باألمر، ويتم بناؤها 
 .9بواسطة اخلرسانة الزفتية أو اخلرسانة االسمنتية

حدبة "أما مقاييس املمهالت؛ بالنسبة للممهل الذي يكون عىل شكل طبيعي 
حسب ما جاء ، " trapézoïdalنحرف شبه م"، أو شكل هنديس "bosses de chameauبعري

م، املنشور بـ اجلريدة الرسمية للجمهورية 09/04/2006املؤرخ يف يف ملحق القرار 
، 10، الذي أشارت إليه املادة: الثالثة منهم26/04/2006: بتاريخ ،27 العدد –اجلزائرية 

ن عند ارتفاع وسط مم، ثم يستمر يف االرتفاع مسافة مرتين، ليكو5بأن يبدأ حتميل املمهل بـ 
مم، فيكون بذلك: (مقياس 5سم، ثم يستمر يف اهلبوط مسافة مرتين لينتهي بـ 10احلدبة 

سم، ويكون 10مم، ويكون يف نقطة الوسط بـ 5م، يكون يف نقطة البداية بـ 4عرض املمهل 
 ، وهذا هو الوضع القانوين لبناء املمهالت. 11مم)5يف نقطة النهاية بـ 

د فإن هذه املقاييس القانونية، ال نجد هلا أثرا يف واقع املمهالت، لكن لألسف الشدي
التي نسري عليها مئات املرات يوميا إال القليل جدا، وهي متناثرة يف عدد من املدن هنا وهناك، 
رف النسبة املئوية للممهالت القانونية، من بني املمهالت العشوائية، فإننا  وإذا ما أردنا أن نعْ

 فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا حلد ال يطاق. %5واب، إذا ما قدرناها بـال نجايف الص
وعليه يبدو أن السلطات الوالئية والبلدية، يف مجيع أنحاء الوطن، ودون استثناء، إىل 
حد اآلن، مل تقم بالسهر عىل تنظيم هذه املمهالت بجدية طبقا للقانون، وتركت األمر مهال 

الواليات التي حاولت تنظيم هذه املمهالت يف دون رقيب وال حسيب، ألن حتى بعض 
بعض اجلهات من تراهبا اإلقليمي كبلدية غرداية مثال: والتي نظمت وسط املدينة بممهالت 
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قانونية، فإننا نجد بعض البلديات خارج املدينة الوالئية مهملة، وكأن الكثري من البلديات ال 
 املنظمة للمهالت بدأت تصدر يف اجلرائد تعنيها مثل هذه القوانني، إذا علمنا أن القوانني

م، ومل تطبق ومل 2017م، ونحن اآلن يف سنة 2005الرسمية للجمهورية اجلزائرية قبل سنة 
حترتم من طرف السلطات املعنية، فبامذا نفرس مثل هذه الوضعية، أهو عصيان أم ماذ؟، 

لرسمية، بعد يوم واحد يصبح فالقانون يف دولة القانون جيب أن حيرتم، ملا يصدر يف اجلريد ا
ساري املفعول، وجيب تطبيقه عىل اجلميع، ويف كامل الرتاب الوطني، وإال فالدولة 

 .12سيحكمها إذن قانون الغاب
 الفرع الثاين: التعريف باملمهالت العشوائية وأرضارها.

ملعرفة حقيقة هذا النوع من املمهالت غري القانونية التي يتم وضعها من طرف أناس 
غري مؤهلني، والتي ال متت بأية صلة للقوانني التي سنتها الدولة، هبدف سالمة املواطنني، 
وليس الفتك بأرواحهم وحتطيم سياراهتم، جيب أن أتكلم عنها بيشء من التوضيح، للتعريف 

)، 2)، وعن األرضار البرشية واخلسائر املادية، التي تتسبب فيها يف النقطة (1هبا يف النقطة (
 فيام ييل:  وهذا

: هي: تلك املمهالت غري القانونية "les dos-d'ânes"إن املمهالت العشوائية  -1
التي توضع من طرف أشخاص غري مؤهلني، وغري معنيني ببنائها، حيث يقومون بوضعها يف 
األماكن غري الالئقة، وغري املدروسة حسب القوانني املتعلقة هبا، وبذلك فهي تشكل خطرا 

لسالمة املرورية، إذ هتدد حياة املواطنني وممتلكاهتم باألخطار يف كل حلظة، حيث كبريا عىل ا
يتخذون يف بنائها أشكاال خمتلفة املقاييس واألحجام ومن مواد خمتلفة كذلك، خالفا ملا تنص 

 .13عليه قوانني الدولة اجلزائرية
يف  "تالدودانا"، ( حتولت املمهالت أو14"بلقاسم حوام"حيث يقول األستاذ: 

اجلزائر إىل مرادفٍ للفوىض والعشوائية عرب الطرقات، وأصبحت هاجسا يوميا ألصحاب 
كبات الذين ينامون ويستيقظون عىل ممهالت جديدة، توضع بطريقة انفرادية وعشوائية  املرْ
من طرف املواطنني، ما جيعلها تتسبب يف كوارث وحوادث باجلملة، فالهي بنيت بالطريقة 

جد أي إشارة للداللة عليها، كام أهنا ال تتوفر عىل الطالء األبيض، ما جيعل الصحيحة وال تو
هلا إىل مصدر حلوادث مرور مميتة ومصدر إلتالف  رؤيتها صعبة، بل منعدمة يف الليل، ما حوّ

 .15وتكسري السيارات)
، أكد أنه قدم مراسالت متعددة 16"سليم قاسمي"ويضيف يف نفس السياق؛ أن السيد 

هت شوارع لوزارة ا لنقل، قصد الوقف الفوري للبناء العشوائي للممهالت، التي شوّ
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وطرقات اجلزائر، مضيفا أن أغلبها توضع يف الطرق البلدية داخل املدن من طرف املواطنني 
هبدف إرغام السائقني عىل التقليل من الرسعة، كام تأيت أيضا كرد فعل لبعض العائالت التي 

بسبب صدمة من طرف سيارة أو شاحنة يف الطرقات البلدية أو تعرض أحد أفرادها للوفاة 
 . 17الوالئية

حيث أوضح السيد: سليم قاسمي، بأن املرسوم الوزاري املشرتك حدد بالتفصيل 
املقاييس التي جيب أن تتوفر يف إنجاز املمهالت، بداية باملواد املستعملة، التي جيب أن تكون 

سم والعرض الذي  10االرتفاع الذي جيب أن ال يتعد  من املطاط أو الزفت، باإلضافة إىل
يرتاوح بني مرت ونصف وأربعة أمتار، باإلضافة إىل وجوب وجود إشارتني، األوىل تنبيهية 

مرتاً قبل املمهلة، والثانية موقعية أمام املمهلة التي جيب أن تطىل بلون  30أو  50عىل مسافة 
 .18مميز إلظهارها يف الليل

من البلديات ال حترتم هذه املقاييس، بإنجازها ملمهالت أشبه  %90مضيفا بأن 
باحلواجز املانعة للسري، ألن بعض السيارات ال تستطيع حتى أن متر فوقها إال بعد خدش 
 بعض األجزاء السفلية للمركبة، ما جعل هذه املمهالت حمل انتقاد وتذمر شديدين لد

ه الوضعية التي تشوه مجال املحيط والطرقات السائقني، وأغلب املواطنني، مشريا إىل هذ
 . 19والشوارع

، وهو يتكلم عن هذه املمهالت "سليم قاسمي"ويتضح للوهلة األوىل، أن السيد: 
العشوائية، كان اهتاممه باألساس، منصبا عىل مجال املحيط، وعدم تشويه شوارع وطرق 

ة، وإال كان أشار إليها هي اجلزائر فحسب، بغض النظر عام تسببه من خسائر مادية وبرشي
أيضا يف سياق حديثه ألهنا األهم، وربام قد يكون آمله ذلك مثل باقي املواطنني، ولكن مل 

 يفصح عنه لسبب ما، وآثر ذكر تشويه مجال املحيط فقط. 
إن املحافظة عىل مجال املحيط من التحسينات، هو مطلب حضاري وقانوين  حيث

هذا الذي نعيشه بني األمم املتقدمة، فهو يدل بال ريب ورشعي أيضا، باألخص يف عرصنا 
عىل الرقي واالزدهار، واملرشع قد سن العديد من القوانني يف هذا اجلانب، وأيضا ديننا 

مجيل حيب اجلامل، كام جاء يف احلديثالرشيف: احلنيف حيث دائام عىل النظافة واجلامل، ألن اهللا 
ال يدخل اجلنة من كان "صىل اهللا عليه وسلم قال: عن النبي  ...عن عبد اهللا بن مسعود{

، قال رجل: إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، "يف قلبه مثقال ذرة من كرب
حيب كذلك أن  اهللا، و20}"إن اهللا مجيل حيب اجلامل، الكرب بطر احلق وغمط الناس"قال: 

إن اهللا "...عن أيب هريرة، رفعه { ير أثر نعمته عىل عباده، كام جاء يف احلديث الرشيف:
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، أما املحافظة عىل األنفس واألموال فهي من 21"}حيب أن يُر أثر نعمته عىل عبده
 . 23، وحفظ الرضوريات مقدم رشعا عىل حفظ التحسينيات22الرضوريات اخلمس

أما عن األرضار املنجرة عن وضعية هذه املمهالت العشوائية، فيمكن حرصها يف  -2
من األرضار؛ أحدمها جسامين يتعلق باملسافرين، واآلخر مادي يتعلق باملركبات التي نوعني 

 تقل املسافرين وتنقل البضائع، ويف هذا املقال يكفي أن أذكر عينتني فحسب، ولنَقِس عليهام:
بودي التكلم يف هذه العينة عن األرضار اجلسمية النوع األول: األرضار اجلسامنية؛ 

لحقها املمهالت العشوائية بالركاب واملسافرين، وخاصة كبار السن والنساء والنفسية التي تُ 
، أهنا عادة ما تنصح النساء احلوامل 24احلوامل، حيث أكدت الدكتورة/ سمية بوصيف

بتجنب استعامل الطرقات قدر اإلمكان، الحتوائها عىل ممهالت مرتفعة كثريا جتعل املركبة 
يمني والشامل يف نفس الوقت، مما قد يتسبب يف سقوط هتتز بشدة لألعىل واألسفل ثم ال

اجلنني، مثلام حدث لبعض النساء، خاصة إذا كانت املرأة جالسة يف مؤخرة احلافلة، 
واستغربت املتحدثة صمت السلطات الوصية أمام االنتشار الفطري للممهالت العشوائية، 

إرادة حقيقية إلصالح األوضاع التي حتولت إىل خطر كبري عىل الصحة العمومية، ما يستدعي 
 .25واحلفاظ عىل صحة وحياة املواطنني وسالمتهم

ومثل هذه األرضار املذكورة، فهي تكون أثناء السري العادي للمركبات فقط، بعيدا عن   
ث وال حرج عن األرضار  حوادث املرور، أما إذا وقع حادث مروري إذا قدر اهللا، فحدّ

 املعتربة، التي تصيب رشحية عريضة من املواطنني األبرياء.اجلسامنية واملادية والنفسية 
أما عن األرضار املادية التي تلحقها املمهالت العشوائية النوع الثاين: األرضار املادية؛  

 بالسيارات، فإن املسافر داخل اجلزائر من رشقها إىل غرهبا ومن جنوهبا إىل شامهلا، فسري
اخليال، وسيارات حمطمة بالكامل، أما عن  العجب، وسيصادف حوادث مرعبة تفوق

، بأن القانون يسمح بوضع 26"مزيان شميل"السيارات الناجية من احلطام، فيؤكد لنا السيد: 
،حلث صاحب السيارة عىل التخفيف من رسعتها، "27املمهالت ذات املواصفات القانونية"

ترغم السائق عىل التوقف  العشوائية التي "الدودانات"، عىل عكس 28وليس التوقف النهائي
بشكلها املوجود يف اجلزائر، تساهم  "الدودانات"التام، هبدف املحافظة عىل سيارته، وإن هذه 

يف إنقاص العمر االفرتايض للعديد من أجزاء السيارة، يف مقدمتها ممتص الصدمات، ونظام 
ضاف أنه استقبل يف الفرملة، باإلضافة إىل التأثري السلبي عىل علبة الرسعات واملحرك، وأ

ورشته عددا كبريا من السيارات، التي تعرضت إىل أرضار بالغة عىل مستو ممتص 
الصدمات وموجه العجالت، بسبب تعرضها إىل صدمة قوية مع املمهالت املرتفعة يف 
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حجمها، أو التي تكون غري مرئية بسبب الظالم، ما جيعلها العدوّ األول للسيارات يف 
 .29اجلزائر

ح إن مثل هذه املمهالت منايف ألحكام القانون اجلزائري، املنشور يف اجلرائد ويتض
، كام هو منايف أيضا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، التي من 30الرسمية املذكورة أعاله

 .31رضورياهتا اخلمس املحافظة عىل النفس واملال
رها املجتمع اجلزائري وعليه يبدو مما تدارسناه آنفا؛ إن هذه املمهالت العشوائية يستنك

وإهنا يف أحسن أحواهلا جتلب له املتاعب واالنزعاج، ويف أسوأ أحواهلا تتسبب له يف املوت 
 املؤكد أو اإلعاقة الدائمة للكثري من املواطنني، وحتطيم الكثري من السيارات. 

أو وعليه جيب عىل كل مسؤول أن يعي املسؤولية امللقاة عىل عاتقه، وأيام رئيس بلدية 
وايل والية، يقع يف دائرة إقليمه حادث مرور مروع للمواطنني، ويكون سبب هذا احلادث 
ممهال عشوائيا، أو طريقا مهرتئا اهرتاء فادحا، جيب أن يُسأل عنه قانونا أمام العدالة، جلرب 
الرضر الذي يلحق بالضحايا، وهو مسؤول أيضا أمام اهللا يوم القيامة، كام جاء يف احلديث 

كلكم راع ": أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: عن عبد اهللا بن عمر...{يف: الرش
ومسؤول عن رعيته فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل يف أهله راع وهو مسؤول 
عن رعيته واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها واخلادم يف مال سيده راع 

سمعت هؤالء من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأحسب  وهو مسؤول عن رعيته قال:
النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: والرجل يف مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم 

 .32"}راع، وكلكم مسؤول عن رعيته
وباملقارنة مع دول أخر غري مسلمة ولكنها حترتم املواطن وحترتم القانون، كفرنسا 

فهي أيضا عندها نفس  -ما يتأثر املرشع اجلزائري بترشيعاهتا فيقتبس منهاالتي كثريا  -مثال: 
-آن"، حيث أطلعتنا الصحافية الفرنسية: ("les ralentisseursاملمهالت "املشكل يف تنظيم 

، عىل معاناة lefigaro.fr(33 لوفيقارو -من جريدة  "anne-claud martinكلود مارتني 
ت العشوائية، ولكن نجدهم أحسن حظا من اجلزائريني، فهم السائقني الفرنسيني مع املمهال

ضون يف حالة وقوع خسائر برشية أو مادية تنجم عن استعامل الطريق مهام كان  عىل األقل يُعوَّ
، فالترشيع الفرنيس يلزم رؤساء البلديات بالتعويض "املمهالت العشوائية"السبب، ومنها 

سبب الطرقات املهرتئة، أو بسبب املمهالت ألصحاب السيارات عن اخلسائر النامجة ب
العشوائية، التي ال حتمل املواصفات القانونية، وهذا ما جيب عىل املرشع اجلزائري التفطن إليه 
وإدراجه يف قانون العقوبات ليتحمل الكل مسؤوليته أمام القانون، كي يكون هذا القانون من 
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داء مهامهم عىل أحسن حال، ومن جهة جهة أوىل: رادعا للمسؤولني الذين ال يقومون بأ
ثانية: حتى ال تضيع حقوق ضحايا حوادث الطرقات، بسبب عدم معرفة املسؤول املدين من 

 . 34الناحية القانونية
 وحوادث املرور املمهالت العشوائية :املطلب الثاين

بودي يف هذا املطلب أن أشخص الداء وأبحث له عن دواء، وذلك برسد بعض 
تي حدثت وحتدث يوميا للمواطن اجلزائري بسبب هذه املمهالث وخاصة الوقائع ال

العشوائية، وذلك يف الفرع األول، ثم نتكلم بلغة األرقام، بواسطة حصيلة ميدانية قدمتها 
املديرية العامة للحامية املدنية، من خالل عملها العادي عن حوادث املرور، وأخر مماثلة 

يرية العامة لألمن الوطني، فهي حمصورة يف سنوات معينة ويف ولكنها أكثر دقة، قدمتها املد
 جدول يبني لنا الزيادة بالنسب املئوية، وهذا يف الفرع الثاين:

 الفرع األول: معاناة الشعب اجلزائري بسبب املمهالت العشوائية.
إن املواطن اجلزائري وهو يتنقل بسيارته يف ربوع الوطن، يتعرض يف غدوه ورواحه 

ت كثرية جتعله غري آمن عىل حياته وعىل مركبته، وسبب ذلك يعود إىل احلواجز التي ملعوقا
توضع يف طريقه، وهذه املمهالت التي توضع يف طريق الناس تنقسم يف شكلها إىل نوعني؛ 
نوع نجده مطابقا للمقاييس القانونية، وال يشكل أي خطر عىل املسافرين، وهو ما أسميه يف 

، ونوع آخر غري مطابق للمقاييس القانونية، وهو يشكل "هالت القانونيةاملم"هذا املقال بـ
خطرا حقيقيا عىل املسافرين ومستعميل الطرقات، فيتسبب يف إزهاق األرواح وحتطيم 

 . 35"املمهالت العشوائية"املركبات، وهو ما يسمى بـ
تر حيث إن هذه املمهالت العشوائية، جعلت أمن املواطنني يتحول إىل رعب وتو

وقلق معيش يوميا، وهم يمرون عليها حذرين بدرجة الرسعة األوىل عند بعض املمهالت 
العشوائية، وبالتوقف التام عند البعض اآلخر ليسلموا من أذاها وقد يفاجأ هبذه املمهالت 
الغري معلن عنها مسبقا وما أكثرها، فتكون النتيجة وخيمة إما وفاة الركاب أو جرحهم مع 

أو اجلزئي للمركبة، وإن حالف احلظ صاحب السيارة ومل يكن املوت حمققا،  التحطم الكيل
 "املمهالت العشوائية"فسيكون الفزع واهللع والعطب واخلسارة واقعني ال حمالة، فهذه 

القاتلة أو املسببة للرعب واخلسارة، توضع يف كل مكان ومن طرف أي أحد ممن يرغب يف 
مصنوعة من احلديد، ومن احلىص املزفت ومن  وضعها، بأحجام وأشكال خمتلفة وهي

اإلسمنت املحشو بفتات احلجارة وغريها، وهي مسلطة عىل الناس من طرف واضعيها سواء 
بالقانون أو بغري القانون، ألن الكثري من هواة وضع هذه املمهالت القاتلة، أو التي تكون يف 
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والكثري من  -قها، فهي يف نظري أحسن أحواهلا مزعجة وسببا يف عطب السيارات التي متر فو
توحي بنية سيئة للغاية عند وضعها، وبالتايل فهي ممنوعة قانونا  -املواطنني يشاطرين الرأي

ألهنا خمالفة للمواصفات القانونية املويص هبا من طرف السلطات العليا يف البالد، وإن 
، وال بد أن تكون حمل األرضار الناجتة عن هذه املمهالت العشوائية حمرمة رشعا وقانونا

 .36تعويض
حتى ال يكون املواطن اجلزائري يف مهل ال قانون حيميه، من جرائم ترتكب ضده كل 
حني ببشاعة ووحشية بسبب املمهالت العشوائية، عىل مرأ ومسمع من السلطات املخول 
هلا حفظ األمن عرب الطرقات، بدعو حفظ املارة، ولكن أليس للركاب أيضا مثل هذا 

 ؟37حلقا
 الفرع الثاين: حوادث املرور، أسباهبا والوقاية منها.

ل دائام املسؤولية الكاملة لوحده، رغم أن له رشكاء يف  مَّ يبدو إن السائق اجلزائري حيُ
رتم يف شعوره أثناء السياقة، فهو برش ومن حقه أن  املسؤولية، فهو يف الكثري من احلاالت ال حيُ

ث نجده يف الطريق الذي يسري فيه مغبون بسبب اهرتاء الطريق ينصفه املجتمع ولو قليال، حي
وامتالئها باحلفر، أو باملمهالت العشوائية املنترشة بكثرة، وهذا اليشء يسبب له انزعاج نفيس 
كبري، ألنه يسوق يف وضعية غري مرحية، وإذا كان يسري يف طريق جيد نوعا ما كالطريق السيار، 

وهذا اليشء أيضا يسبب له انزعاج نفيس، ألنه يسوق يف  فالرادار يرتصده يف كل حني،
وضعية مقلقة وحتت تأثري اخلوف، ألن القانون يعاقبه عىل خمالفة واحدة عقوبات متعددة، 
مثال: عن الزيادة يف الرسعة، يعاقب السائق بعقوبات أصلية هي: سحب رخصة السياقة، 

حرمانه من استعامل سيارته، إذا كانت  وتسديد الغرامة اجلزافية، وعقوبات أخر تبعية هي:
مصدر قوت عائلته ملدة شهر أو أكثر، أيضا: التنقل جللسة احلكم يكلف السائق مصاريف 
إضافية بسبب اإلطعام واإليواء يف الفنادق إذا كان بعيدا عن مقر الدائرة التي حياكم فيها، 

وهذا ما جيعل السائق  وأكثر من تسحب منهم رخص السياقة هم مسافرون خارج والياهتم،
مما جعل حوادث املرور مرتفعة يف البلدان اجلزائري، حيس بالظلم وبالتايل متهور يف سياقته، 

 . 38العربية أكثر من غريها بل حتتل املراتب األوىل عامليا من حيث حوادث املرور
هل الوسائل املختلفة املسخرة ألمن الطرقات، باألخص منها  والسؤال املطروح:

جراءات الوقائية كاملمهالت، واإلجراءات الردعية كالغرامات املالية، وسحب رخص اإل
 السياقة ضد السائقني، قللت من حوادث املرور، أم أكثرت منها؟

 واجلواب عىل هذا اإلشكال سنعرفه بعد التعرض للدراستني التاليتني: 
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شهدت إدريس قديح، حيث تتمثل فيام نرشته جريدة الفجر بقلم األستاذ: الدراسة األوىل: 
)، ارتفاعا مذهال حسب 2008و  1999حوادث املرور خالل العرش سنوات مابني: (

سنة  13516حصيلة قدمتها املديرية العامة للحامية املدنية، حيث ارتفع عدد احلوادث من 
م، وحسب مسؤول بالقطاع، فإن السبب يرجع إىل ارتفاع 2008سنة  24718إىل  1999

إىل جانب اإلفراط يف الرسعة والتجاوزات اخلطرية، ويف عرض تفصييل تم  عدد املركبات
شخصا، لريتفع بعد ذلك  1134م تسبب يف وفاة 1994حادث خالل سنة  4984تسجيل 

حادث، أي ما يفوق  13516عدد احلوادث خالل اخلمس سنوات التالية، حيث تم إحصاء 
م فأحصت 2007نة، أما سنة حالة وفاة يف نفس الس 1522الضعف إىل جانب تسجيل 

م، ورغم محالت 2007شخص خالل سنة  2123حادث مرور، خلف وفاة  21867
التحسيس للحد من إرهاب الطرقات، إال أن عدد احلوادث سجل ارتفاعا حمسوسا خالل 
السنة املاضية، كام سجلت اخلسائر املادية ارتفاعا هي األخر، ويأيت ذلك رغم احلمالت 

انني الصارمة، وتكثيف نشاطات أعوان الرشطة املرورية، وأعوان الدرك يف التحسيسية والقو
مراقبة الطرقات واعتامد أجهزة حتديد الرسعة وغريها من التحركات التي هتدف إىل التقليل 
من حوادث املرور، إال أن ذلك مل حيد من الظاهرة التي أصبحت حتصد أرواحا باآلالف، 

جال، للتساؤل عمن كان السبب وراء ارتفاع عدد احلوادث، وتفتح هذه األرقام اخلطرية امل
أهو ضعف تكوين السائقني؟ أم أهنا حالة الطرقات، أم أن اخللل احلقيقي يكمن يف انعدام 

 ؟39الوعي واإلحساس باملسؤولية
تتمثل يف حصيلة نرشهتا املديرية العامة لألمن الوطني خالل السنوات التالية  الدراسة الثانية:

 : 40 اجلداول أدناهحسب 
 م 2011م ومقارنتها بسنة2012سنة  ) أ

 
 النسبة الفارق 2012سنة  2011سنة  التعيني

 % 07,02- 1297- 17170 18467 عدد احلوادث

 % 05,41- 1159- 20266 21425 عدد اجلرحى

 % 07,43- 57- 710 767 عدد القتىل
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 م2012م ومقارنتها بسنة 2013ب) سنة 
 النسبة الفارق 2013سنة  2012سنة  التعيني

 % 1,12+ 193+ 17363 17170 عدد احلوادث

 % 0,96+ 196+ 20462 20266 عدد اجلرحى

 % 11,54+ 82+ 792 710 عدد القتىل

 م2013م ومقارنتها بسنة 2014ج) سنة 
 النسبة الفارق 2014سنة  2013سنة  التعيني

 % 00,12+ 20+ 17383 17363 عدد احلوادث

 % 01,25+ 255+ 20717 20462 عدد اجلرحى

 % 04,55+ 36+ 828 792 عدد القتىل

 م2015د) عينة من سنة 
 النسبة الفارق 15/08/2015إىل09من 08/06/2015إىل02من التعيني

 % 01,90+ 05+ 267 262 احلوادثعدد

 % 03,29+ 10+ 314 304 عدد اجلرحى

 % 333,33+ 10+ 13 03 عدد القتىل

فإن الوسائل الردعية التي قامت هبا جمموعات الدرك الوطني، ضد م، 2016أما يف سنة 
 ت رقام خياليا.سائقي السيارات ومركبات نقل املسافرين والبضائع، قد بلغ

م عدة إجراءات وقائية، ووسائل حديثة 2016وضعت قيادة الدرك الوطني خالل سنة  حيث
 .وادث املروررادار، يعمل بالنظام الثابت للحد من ح 571من خالل توفري

م، خالل 28/02/2017اليوم الثالثاء: "41العقيد حممد تريكي"ويف هذا اإلطار، أكد 
عرضه حلصيلة حوادث املرور ونشاط أمن الطرقات لوحدات الدرك الوطني خالل سنة 

م، أن وحدات الدرك الوطني تدعمت بوسائل عمل جديدة للتقليص من حوادث 2016
  .قاط التي تعرف حركة مرورية كبريةاملرور، خاصة عرب الطرق والن

م 2016ذكر املسؤول ذاته أنه تم يف سنة  ،وبخصوص تعزيز جمال التوعية والتحسيس
ألف نشاط حتسييس ووقائي، يف جمال السالمة املرورية، مشريا إىل  160تسجيل أزيد من 

نوعية خدمة "املزود بوسائل تكنولوجية حديثة لتقديم  "الدركي الرقمي"إطالق مرشوع 
 ومتميزة يف امليدان تتامشى مع متطلبات العرص يف جمال الوقاية املرورية.
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رت القيمة املالية للغرامات اجلزافية املسددة من طرف  ،وبخصوص املجال الردعي فقد قُدِّ
  .ماليري دج 3م بـ 2016مرتكبي املخالفات املرورية خالل سنة 

ألف خمالفة، ارتكبت من طرف  855د من وأزي ،ألف جنحة 200وتم أيضا تسجيل أزيد من 
رخصة  1.657.000سائقي مركبات نقل البضائع واملسافرين، باإلضافة إىل سحب 

 .42سياقة
 اخلامتة: 

يتضح من خالل ما تدارسناه آنفا، بحثا عن سبب ارتفاع حوادث املرور، وخاصة ما 
إىل  1999ممتدة من سنة:  الحظناه من حصيلة املديرية العامة للحامية املدنية لعرش سنوات،

م، وكذا من حصيلة املديرية العامة لألمن الوطني خلمس سنوات ممتدة من سنة: 2008
م، وأخريا ما نرشته قيادة الدرك الوطني كحصيلة وقائية وردعية، خالل 2015إىل  2011

جلهل م، تأكد يل بأن السبب الرئيس يف ارتفاع هذه احلوادث املرورية املرعبة هو ا2016سنة 
األعمى للكثري من السائقني وعدم أهليتهم للسياقة، ألن من يعلم باخلطر املميت ال يقبل 
عليه، ولنرضب مثال عن العلم احلقيقي بخطر اهلالك، هل ألحد من الناس، إذا فرضنا أنه 
يعلم يقينا لو جتاوز بسيارته سيارة أخر يف منعرج خطري، سيتقابل حتام مع شاحنة يف 

ستدوسه وستحطم سيارته متاما وسيموت ال حمالة أو يتعوق مد احلياة، هل مواجهته، و
سيقدم عىل هذا التجاوز اخلطري املميت؟ واجلواب أكيد ال، ألن من يقوم بذلك أو يقدم عليه 

 هو املتهور يف السياقة، واجلاهل بعواقب هتوره فقط.
هالت العشوائية التى أما السبب الثاين الذي ال يقل خطورة عن األول فهو تلك املم

 تبنى يف كل مكان وبكثرة، خالفا ملا ينص عليه قانون الدولة اجلزائرية وينظمه.
وعليه فاجلاهل بأخالقيات السياقة، وبتطبيق القانون عند بناء املمهالت، وبأخطار 
الطريق، وبالقانون والرشع، هو السبب الرئيس يف زيادة ارتفاع حوادث املرور بأفعاله 

 ة للقانون. املخالف
وهلذا فال ينفع الردع املادي واملعنوي، ما مل يتعلم السائق أخالقيات السياقة، ويؤهل 
تأهيال علميا أكاديميا، فالسائق اجلزائري جاهل من حيث إتقان فن السياقة، وأنه مل يتلق 
 تكوينا مالئام يؤهله لقيادة السيارات، فهو ال يعلم أخطار الطريق حقيقة، وال يعلم أن

القوانني ستسلط عليه إن ارتكب خمالفة أو جرما، ويعلم فقط كيف جيلس خلف املقعد 
وحيرك السيارة وبأن رشكة التأمني ستحمي سيارته من اخلسائر املادية، وال يعلم علم اليقني، 
أنه إذا تعرض حلادث مرور ما، ربام ستصيبه املوت أو اإلعاقة الدائمة، وال يعلم علم اليقني 
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، وربام ون هو سببا يف جروحهم أو موهتم سيحاسب عنهم يوم القيامة أمام اهللاأن من يك
كانوا سببا يف دخوله إىل نار جهنم حتى لو صىل وزكى وصام وحج البيت، وهو كذلك ال 
يعلم يقينا أنه بتهوره يف نشوة السياقة برسعة غري مسموح هبا يف مكان معني، ويصادف أن 

قتل الغري، سيكون قتله عمدي رشعا، وربام هذا الغري له  يرتكب حادث مرور، يتسبب يف
أوالد قرص يعيلهم وليس هلم غريه إال اهللا، فيأيت هو برعونته ويقيض عليه فيموت ويرتك 
أوالدا جياعا عراة يبكون ويشتكون قاتل أبيهم إىل اهللا، فكيف له من اهللا يوم القيامة وهو 

ذين تسبب يف تركهم يتامى ال معيل هلم يتكففون حياسبه عن قتل هذا الرجل وعن أبنائه ال
 الناس؟
 

 النتائج املتوصل إليها: 
ال بد عىل السلطات من إجياد احلل األمثل ملعاجلة هذه الظاهرة وتطبيق القانون برصامة  -1

عىل املخالفني للقانون يف بناء هذه املمهالت، وجتعل بنائها من اختصاص البلديات فقط، 
لتنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة يف هذا الشأن، وتدرج جرائم طبقا للمراسيم ا

املمهالت العشوائية رصاحة ضمن قانون العقوبات، وحتمل البلديات املخالفة مسؤولية 
 احلوادث املنجرة عنها. 

جيب عىل الدولة أن تفتح مدارس تأهيلية خاصة بتعليم فنون السياقة تعليام أكاديميا،  -2
السائقون العلم التقني للسيارات، والعلم النفيس ألخالقيات السياقة، والعلم يتلقى فيها 

القانوين ليعلم من خالله جرائم املخالفات واجلنح واجلنايات وما يرتتب عن كل جرم من 
عقاب، والعلم الرشعي ليعلم أنه إذا نجا يف الدنيا من جرم ارتكبه يف حق الغري وفر هاربا فإن 

 القيامة حسابا عسريا.  اهللا سيحاسبه يوم
ال تسلم رخصة السياقة إال بعد استيفاء رشوط دقيقة تكون مدروسة من قبل خرباء، حتى  -2

يكون حاملها أهال هلا من مجيع النواحي؛ العقلية، العلمية، األخالقية، القانونية، الرشعية، 
ائل الردع، وحينئذ ال نحتاج إىل بذل الكثري من اجلهد من طرف قوات األمن والدرك ووس

فالكل سيكون مسؤوال عن نفسه بنفسه، سريدعه ضمريه يف كل حني، وستقل احلوادث 
وستهدأ النفوس وتطمئن، وال نحتاج إىل ممهالت وال إىل رادارات وسيبقى تنظيم املرور 

 سهال عىل اجلميع، الكل يعلم ماله وما عليه.
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le figaro.fr/automobile/2013 - publie le 07/10/2013   :راجع 

 حيث تقول: 
Un tiers des dos d'âne seraient non conformes - Sur 300 ralentisseurs examinés à Paris 

et en province par le magazine Auto Plus, un tiers ne serait pas conforme à la législation. 
Trop haut, trop raide ou pas signalé, le dos d'âne est critiqué. Selon le magazine auto 

Plus, un tiers des ralentisseurs en France ne seraient pas conformes à la législation 
française. Les chiffres sont sans appel. Sur les 300 ralentisseurs passés au crible dans 23 
villes de France, 18% sont considérés comme trop hauts, trop raides ou trop courts, 32 % 
sont mal ou pas du tout signalés et 22% sont implantés au mauvais endroit. 

Apparu dans les années 90, le ralentisseur est l'un des équipements les plus efficaces 
pour limiter la vitesse des automobilistes en agglomération. Avec l'essor des zones à 30 
kilomètres/heure et des zones de rencontre, en 2008, il est devenu un moyen privilégié par 
les municipalités pour «casser la vitesse. « 
"C'est avant tout la vitesse des automobilistes qui doit être mise en cause" réagit le Centre 
d'étude sur les réseaux, les transports et l'urbanisme (Certu). En effet, bien souvent la 
limitation à 30 kilomètres/heure n'est pas respectée. 

Une législation pourtant stricte: 
Qu'il s'agisse du dos-d'âne classique ou du ralentisseur trapézoïdale, un plateau surélevé 

avec un passage pour piétons, les normes sont strictes. Celles-ci sont régies par un décret de 
1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs. Ainsi, sa 
longueur, sa largeur et sa hauteur sont clairement définis. Par exemple, un ralentisseur ne 
doit pas dépasser onze centimètres de hauteur. Au delà, il y a des risques pour le véhicule et 
pour la sécurité routière. De même, la signalisation des ralentisseurs et le marquage au sol 
sont obligatoires et s'ils font défaut, il y a un risque d'accident. Cependant, il n'existe pas de 
norme pour les =coussins et les plateaux. Seules des recommandations émises par le Certu 
sont prises en compte pour leur mise en place. 

La législation est également très stricte pour les zones d'implantation des ralentisseurs . 
"Ceux-ci ne peuvent être implantés que dans les zones ou les voies limitées à 30 

kilomètres/heure. 

"D'un autre côté, ils sont interdits: 

- sur les voies de grande circulation dont le trafic est supérieur à 3000 véhicules par jour 

- à moins de 200 mètres des limites d'une agglomeration 

- sur les voies en forte pente, c'est-à-dire dont la déclivité dépasse 4% 

- dans les virages serrés (rayon inférieur à 200 mètres) et à moins de 40 mètres de ceux-ci 

- sur les voies de desserte de transports publics. 
" 
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Les municipalités responsables en cas d'accident: 
"En cas d'accident, les usagers bénéficient de la «présomption de défaut d'entretien de 

l'ouvrage». C'est alors à la collectivité locale de prouver le bon entretien de l'ouvrage public 
ayant causé l'accident. La responsabilité de la commune peut aussi être engagée en cas de 
dommages causés par un dispositif non conforme. 

"Même si aucun dommage n'est survenu, le code pénal prévoit tout de même que les 
maires puissent être poursuivis pour non-respect des normes ou encore manquement à 
l'obligation de sécurité et de prudence car il y a en danger de la vie d'autrui. 

من القانون املدين اجلزائري عىل املسؤولية عن األعامل  133اىل  124حيث: تنص املواد من  -34 
ر، والعالقة السببية، فهذه الشخصية، وهو نوع من أنواع املسؤولية التقصريية، والتي تشمل اخلطأ، الرض

املواد املدنية، ال بد أن حييل إليها املرشع اجلزائري، يف قانون العقوبات اجلزائري، يف مواده اجلزائية عند 
الكالم عن املسؤولية التقصريية، وذكر املتسبب يف األرضار البرشية واملادية بعينه، ألنه كثريا ما يصطدم 

املواصفات القانونية، ويتسبب له يف أرضار برشية وخسائر مادية معتربة، قد صاحب املركبة بممهل ال حيمل 
تصل إىل الوفاة، أو إىل حتطيم مركبته جزئيا أو كليا، وال جيد لنفسه من جيرب رضره، خاصة إذا كان مؤمنا عىل 

 مركبته تأمينا عاديا.
كام أسميتها  "bosses de chameauحدبة البعري "وهذه املمهالت قد جتد هلا عدة تسميات منها:  -35 

 ... إلخ. ralentisseurكام تسمى عند الفرنسيني، أو ممهل  "dos d'âneظهر محار"يف هذا املقال، أو 
قال ال رضر وال ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف املوطأ: (... عن مالك عن عمرو بن حييى املازين عن أبيه إن رسول اهللا  -36 

 .  290ص – 2171: رقم ح - 2ج – األقضية ابكت – مالك موطأ –رضار)، راجع: مالك بن أنس 
 رضر ال"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  اخلدري سعيد أيب عن: (...احلاكم مستدرك يف جاء: أيضا –مكرر 36
 عىل اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،"عليه اهللا شاق شاق ومن اهللا ضاره ضار من" وزاد ،"رضار وال

 .2345: رقم ح – خيرجاه ومل مسلم رشط
ألف حادث مرور خالل العرشة أشهر  22كشفت مصالح الدرك الوطني عن تسجيل ما يقارب  -37 

ألف جريح أغلبهم  39م، تم خالهلا تسجيل أكثر من ثالثة آالف قتيل وما يقارب 2011األوىل من سنة 
 أصيب بإعاقات ما جعل اجلزائر حتتل املرتبة الثالثة من حيث عدد حوادث املرور. 

أن حوادث املرور  "املقدم عبد احلميد كرود"لية االتصال بقيادة الدرك الوطني بالرشاقة وذكر رئيس خ"
أصبحت متثل هاجس خميف لكل اجلهات الرسمية وهذا ما يتطلب مضاعفة اجلهود وكذا احلمالت 

املقدم التحسيسية، معتربا أن الردع والقمع ال يكفيان ملحاربة الظاهرة فالبد من الوقاية والتحسيس. وأضاف 
كرود أمس خالل الزيارة التي نظمتها قيادة الدرك للمؤسسة اإلستشفائية الشاطئ األزرق املتخصصة 
بمناسبة اليوم العاملي للمعوقني ان قيادة الدرك الوطني ضاعفت هذه السنة من احلمالت التحسيسية من 
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كه من أثار سلبية عىل الفرد وهذا اجل توعية املواطنني من خطورة تصعيد حوادث املرور عىل املجتمع وما ترت
  ما استوجب برأيه التنظيم ألبواب مفتوحة للتوعية واإلرشاد.

 النامجة الوفيات عدد حيث من عامليا األوىل املرتبة يف يأيت العريب العامل بأن –طالعتنا النهار أون الين  -38
 الدول قائمة واألردن اجلزائر، اإلمارات، السعودية، العربية اململكة تتصدر حيث املرور، حوادث عن

حوادث املرور سنويا أرواح  حتصد السعودية ففي. املرور حوادث إثر الوفيات، عدد يف تسجيال األكثر
معاق، أما يف اإلمارات العربية املتحدة يصل  1000ألف جريح وينتج عنها  40شخص إضافة إىل  5000

ألف نسمة، نتيجة إرهاب الطرقات.  100ة وفاة  يف كل حال 27عدد الوفيات النامجة عن حوادث املرور إىل 
دقيقة  20وحتتل اجلزائر املركز الثالث عامليا من حيث عدد الوفيات يف حوادث املرور إذ يقع حادث يف كل 

مليار دينار. وتليها األردن  حيث  100ساعات، كام بلغت خسائر اجلزائر بسبب احلوادث   3وقتيل يف كل 
روح، لتتكبد احلكومة  5000دقائق، أما يف مرص تتسبب حوادث املرور يف إزهاق  5كل يقع حادث سري يف 

مليون دوالر. ويكون العامل البرشي املتسبب األول يف احلواث، تليه حالة  959بسبب هذه احلوادث سنويا 
 املركبات السيئة، والطرقات املهرتئة والفاسدة.

موضوع: اجلزائر حتتل املراتب األوىل بقتيل  -http://www.ennaharonline.comاملصدر: النهار أونالين "
 .م20/06/2015: التصفح تاريخ –م 22/08/2014تاريخ النرش: -ساعات إثر حوادث املرور 3كل 
 يومية –الفجر جريدة بـ نرشت – املدنية للحامية العامة املديرية قدمتها حصيلة –راجع: ادريس قديح  -39

 . م21/06/2015: االطالع تاريخ. م20/03/2009: خبتاري - مستقلة جزائرية
: االطالع تاريخ – http://www.dgsn.dz -انظر: موقع املديرية العامة لألمن الوطني  -40
 .م21/06/2015
 .اجلزائر –مدير الوحدات املتشكلة لقيادة الدرك الوطني  -حممد تريكي   -41
 .م28/02/2017: بتاريخ - اجلزائرية باءاألن وكالة عن نقال  –جريدة اخلرب أونالين  -42
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 رعاية الفقه اإلسالمي حقوق السجني ومقارنتها بام 
 جاء يف املواثيق الدولية

 
 د. عشيـر جياللـي
 أستاذ حمارض (ب)

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة

 ملخص:
جن يف واقعنا املعارص رضورة ا جود السِّ جتامعية البد منها، ذلك أن أمن املجتمع إن وُ

واحلفاظ عىل احلقوق، وتنفيذ األحكام القضائية، وردع املجرمني واستصالحهم وغري ذلك 
 من املصالح، ال يمكن حتقيقه إال بوجود هذه األماكن املخصصة هلذه األغراض.

افه، إال أنه ولذلك عرفت البرشية منذ زمن هذا األمر، وإن اختلفت وسائله وأنواعه وأهد
كان يعترب أحد أشق األساليب العقابية التي تُوقَّع عىل أصحاب اجلرائم التي متس أمن 
املجتمع، أو الدولة أو األفراد، حيث يوضع أحدهم يف مكان مغلق معزول، ال تراع فيه أدنى 
الرشوط املطلوبة للحياة اإلنسانية الكريمة، إضافة إىل القسوة، والغلظة يف معاملة 

جن، فأصبح هنالك امل سجونني، وبمرور الزمن وتطور احلياة املدنية تطورت فكرة السِّ
سجون للرجال، وسجون للنساء، وسجون لألحداث، وأخر بحسب أنواع اجلرائم. 
وازداد تطور السجون إىل أن صارت تعد من ضمن املؤسسات الرتبوية اإلصالحية، وبالرغم 

ة ال تزال تعامل املساجني معاملة متدنية من الناحية من هذا التطور إال أن هناك دول عديد
اإلنسانية، حيرمون فيها من أبسط احلقوق املرشوعة، ويضيَّق عليهم، مما دفع بمنظامت حقوق 
اإلنسان، ومنظامت األمم املتحدة إىل السعي الستصدار ترشيعات دولية خاصة للحفاظ عىل 

 حقوق املساجني.
املواثيق الدولية، اجلريمة وإصالح املجرمني، معاملة  ،السجني ،احلقوق الكلامت املفتاحية:

 السجناء.
 Le résumé 

La présence de la prison dans notre réalité moderne est une nécessité 
sociale, car la sécurité de la société et la réserve des droits et l’exécutions 
des décisions juridiques et autre intérêts, ne peuvent être réalisés que par 
l’existence de ces endroits spécifiques pour ces objectifs. 
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Et c’est pour ce là que l’humanité a connu depuis longtemps cette 
chose, même si ses outils et ses buts et ses types ne se sont pas les même, 
mais il est  considéré  comme des plus dure punitions  sur ces criminels qui 
touchent la sécurité de la société ou les personnes ,car on les mis dans un 
endroit fermé et dégradé, plus, la dureté du comportement avec ces 
prisonnier et sans respect  aux moindres conditions de vie humaine . 

Et avec le temps et le développement de la vie civile, l’idée de la 
prison s’est développée : il existe maintenant des prison pour les hommes et 
autres pour les femmes et autres selon les types de crime. Le développement 
des prisons est amplifié jusqu'à ce qu’elles sont devenues des sociétés 
éducatrices réformistes. 

Et malgré tout ce développement, sauf qu’il y a plusieurs payés qui 
traitent leurs prisonniers d’une manière très dégradée du coté humain, ils 
sont privés du moindres droit légal, la chose qui a poussé les organisations 
des droits de l’homme et les organisations des nations unies à poser  des 
législations internationales pour garder les droits des prisonniers. 
Mots clés : droits – prison- législations internationales. 

 مقدمة
نظرا للترصفات السلبية الكثرية واملتكررة يف حرمان املسجون من حقوقه يف أغلب 
البلدان، ظهرت نداءات ودعوات كثرية من منظامت دولية تطالب بوضعِ حدٍ هلذه املامرسات 
غري اإلنسانية جتاه هذه الفئة، مع ما تقتضيه متطلبات الفطرة اإلنسانية، يف ضوء املعطيات 

 ملعارصة.احلضارية ا
م من أجل 1955هلذا السبب دعا مؤمتر األمم املتحدة األول املنعقد يف جنيف عام 

منع اجلريمة وإصالح املجرمني، إىل التوصية باعتامد جمموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 
ع عن هيئة األمم املتحدة بقرا ريه: السجناء، التي أقرها املجلس االقتصادي واالجتامعي املتفرِّ

للميالد، والثاين برقم  1975جويلية من العام  31) املؤرخ يف 24ج د  663األول برقم (
 للميالد. 1977ماي من العام  13) املؤرخ يف 62د  2076(

جون  وألمهية املوضوع يف الواقع الذي يعيشه العامل اليوم، من خالل عدم أداء السُّ
ل يف اإلصالح واحلد من انتشار  اجلريمة، جاءت توصيات ودعوات متكررة لدورها املخوّ

الستخراج وإبراز األحكام واملبادئ التي اشتمل عليها الفقه اإلسالمي يف هذا الصدد، وبيان 
معاملة املحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، من منظور فقهي رشعي، باعتبار أنّ الرشيعة 

صية األمم املتحدة الرامية إىل اإلسالمية ربانية املصدر، ثم مقارنتها ببعض ما جاءت به تو
 وضع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
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ومن ذلك ما صدر عن الندوة العلمية األوىل للمركز العريب للدراسات األمنية 
والتدريب بالرياض، وما قام به جممع الفقه اإلسالمي الدويل من تنظيم املؤمتر العرشين، 

ي، جاء برشيعة كاملة وشاملة جلميع جوانب احلياة، كام قال اهللا باعتبار أن اإلسالم دين عامل
مَ دِينًا " تعاىل: سالَ م اإلِ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ م نِعمَ لِيكُ أَمتَمتُ عَ م وَ م دِينَكُ لتُ لَكُ  " اليَومَ أَكمَ

 ].3[املائدة: 
إذا كانت اهليئات العاملية واملنظامت الدولية قد اهتمت بحقوق إشكالية البحث: 

جني بشكل خاص، هل سبق اهتامم فقهاء الرشيعة اإل نسان بشكل عام، وبحقوق السَّ
اإلسالمية هبذه احلقوق نفسها يف املدونات الفقهية القديمة واحلديثة ؟ وما مد فعالية اآلراء 

 الفقهية يف املامرسات العملية التطبيقية ؟.
 وقد كانت خطة البحث مقسمة عىل النحو اآليت:

 مقدمة
األول: اإلطار املفاهيمي للحقوق واملسجون وأمهية حقوق اإلنسان يف الترشيع املبحث 

 اإلسالمي
 : تعريف احلقوقاملطلب األول
 : تعريف املسجون وبيان األلفاظ ذات الصلةاملطلب الثاين

 : اهتامم اإلسالم بحقوق اإلنسان وبخاصة حقوق املسجوناملطلب الثالث
 قوق املسجون ورعايته هلااملبحث الثاين: اهتامم اإلسالم بح

جني يف التحقق من اهتامه، وتعجيل حماكمته والدفاع عن نفسهاملطلب األول  : حق السَّ
 : حق املسجون يف احلفاظ عىل نفسه وكرامتهاملطلب الثاين

 : حق املسجون يف احلفاظ عىل ماله عمومااملطلب الثالث
 ية واجلنائية ونحوها مما له صلة بهاملبحث الثالث: حق املسجون يف ممارسة الترصفات املدن

 : حق املسجون يف ممارسة الترصفات املالية اخلاصة بهاملطلب األول
 : حق املسجون يف ممارسة حقوقه املتصلة باألحوال الشخصيةاملطلب الثاين

 : حق املسجون يف ممارسة حقوقه املتصلة باألمور القضائيةاملطلب الثالث
 يف اإلفراج عنه لوجود موجباته وهتيئته للخروجاملبحث الرابع: حق املسجون 

 : حق املسجون يف إعالء نفسيته قبيل اإلفراج عنهاملطلب األول
 : حق املسجون يف اإلفراج عنه لوجود موجباتهاملطلب الثاين

اخلامتة
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املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للحقوق واملسجون وأمهية حقوق اإلنسان يف الترشيع 
 اإلسالمي

 لب األول: تعريف احلقوقاملط
احلقوق يف اللغة: مجع حق، وهو ضد الباطل، ومن معانيه أيضا: الوجوب والثبوت، 

، وحقُّ اإلنسان، ما ثبت له عند غريه واستوجبه بَ جَ : ثَبَت ووَ ِقُّ قَّ األمرُ حيَ  .)1(يقال: حَ
 ويف االصطالح: اختلفت معانيه االصطالحية الختالف النظرة إليه واالستعامل،

. إال أنه يستعمل لفظ )2(فنظر إليه أهل املعاين عىل أنه احلكم املطابق للواقع ويقابله الباطل
 احلق يف الفقه اإلسالمي للداللة عىل معان متعددة: 

فهو يُستعمل لبيان ما للشخص، أو ما ينبغي أن يكون له من التزام قِبل شخص أو  •
اعي، عية عىل الرّ عية، وهو من لا وحق أشخاص آخرين، كحق الرّ اعي عىل الرّ رّ

 احلقوق العامة.
ويطلق احلق عىل احلقوق الشخصية يف العالقات األرسية كحق الزوج عىل زوجته،  •

 وحق الزوجة عىل زوجها.
،  "كام يطلق عىل احلقوق املالية، كام يف قوله تعاىل:  • علُومٌ قٌّ مَ م حَ اهلِِ ينَ يفِ أَموَ الذِ وَ

ومِ  املَحرُ ائِلِ وَ  ].25-24ملعارج: [ا  "لِلسَّ
حق املسلم عىل  :«ويكون أخالقياً إنسانياً، كام يف قول الرسول صىل اهللا عليه وسلم •

 .)3(» ..سلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه .امل
أعطوا « وكثرياً ما يستخدم بمعنى الواجب كقول النبي صىل اهللا عليه وسلم: 

 .)4(» الطريق حقه
وأبعادها وآثارها العملية واضحة  وكانت مدلوالت لفظي (احلق واحلقوق)

وممارسة يف حياة املسلمني، ومما يدل عىل هذا، أن الفقهاء املسلمني، وبخاصة احلنفية، 
استعملوا مصطلح (احلق) يف مواضع كثرية، وذلك عند كالمهم عىل حق اهللا تعاىل وحق 

حقوق اآلدمي واإلنسان وحق الزوج وحق الزوجة وحقوق الزوجني معا، وحق الويل و
املتبايعني واحلق يف الشفعة واحلق يف سقي الزرع، واحلق يف املرور يف املرافق العامة والعقار 
ر واملستأجر، وحق املدعي واملدعى، وحق املجني عليه، وحقوق أهل  املشرتك، وحق املؤجِّ

 .)5(الذمة...إلخ
 .)6(وهو عند القانونيّني: كل صالح مرشوع، حيميه الرشع أو النظام
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نظرنا إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية يف تقريرها للحقوق نجد أهنا مقصود هبا  وإذا
حتقيق مصالح الناس عىل سبيل االختصاص واالستئثار، وهذه املصالح قد تكون مصالح 

 عامة للمجتمع بأرسه، وقد تكون مصالح خاصة لألفراد، وقد تكون مصالح مشرتكة بينهام.
ز الفقهاء املعارصين ع ىل املصلحة عند تعريفهم للحق، إال أهنم قيدوها ولذلك ركّ

بالرشعية ال مطلق املصلحة. وسأقف عىل تعريفني لبيان أساس احلق يف الرشيعة اإلسالمية، 
 ومها:
 .)7(»كل مصلحة مستحقة لصاحبها رشعا « حممد نعيم فرحان: احلق هو  •
ما ثبت « يضا: وعرفها أ». األمر الثابت املوجود رشعا« وقال الشيخ عيل اخلفيف:  •

 .)8( »محايته  بإقرار الشارع وأضفى عىل
 املطلب الثاين: تعريف املسجون وبيان األلفاظ ذات الصلة

بَس، واملصدر منها  أوال: املسجون يف اللغة: ن: أي حَ جَ هو اسم مفعول من سَ
ن، بفتح السني. واحلَبْس، ويراد هبام املنع الذي هو ضد التخلية، ومثلُ املسجُ  جَ ون السَّ

جينة،  جني، وسَ نى، ويقال للمرأة سَ جْ جناء، وسَ جني، عىل وزن فَعيل، واجلمع سُ السَّ
جنَى، وسجائن، ويسمى من يتوىل أمر املسجونني وحراستهم:  ونة، وجلامعة النساء، سَ سجُ ومَ

ون جُ جن بسكر السني، فهو مكان احلَبْس، واجلمع سُ اناً. أما السِّ جَّ  ژ ، وجاء يف التنزيل:)9(سَ
ا يهِ قَ نِي إِلَ ونَ َّا يَدعُ بُّ إِيلَّ ممِ جنُ أَحَ بِّ السِّ  ].33[يوسف:  ژ   لَ رَ

ن  ثانيا: املسجون يف االصطالح: جْ تقدم أن لفظ املسجون اسم مفعول وأن السَّ
ن بأنه: منع الشخص من اخلروج إىل أشغاله ومهامته  جْ مصدر، وقد عرف الكاساين السَّ

 .)10(الدينية واالجتامعية
فه  ف بنفسهوعرّ  .)11(ابن تيمية بقوله: هو تعويق الشخص ومنعه من الترصّ

وبناء عىل ما تقدم يمكن تعريف املسجون بأنه: الشخص املعوق يف مكان، املمنوع 
ف بنفسه واخلروج إىل أشغاله ومهامته  .)12(من الترصُّ

: هناك ألفاظ ذات صلة لغوية أو اصطالحية سواء ثالثا: األلفاظ ذات الصلة
 جن أو املسجون، من ذلك:بالسَّ 

هو املنع واإلمساك، مصدر حبسه، ويطلق أيضا عىل موضع احلبس، ويقال  احلبس:
الةِ  ژ للواحد: حمبوس وحبيس، ويف التنزيل العزيز: ن بَعدِ الصَّ ُامَ مِ وهنَ بِسُ ]. 106[املائدة: ژ  حتَ

 ومعنى احلبس يف اآلية: املنع والتعويق.
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وهو مصدر اعتقله، ويقال للشخص الواحد: معتقل،  من معانيه: احلبس، االعتقال:
 عىل اسم املفعول.

ويراد باملعتقل عند القانونيني: الشخص املوقوف، قبل املحاكمة، الذي مل يبُتَّ 
 القضاء يف احلكم عليه، ويصفون االعتقال بأنه: حبس املتهم عن مبارشة أموره حتى حياكم.

نَ األَرضِ  " العزيز:النفي: من معانيه: احلبس، ويف التنزيل  ا مِ وْ نفَ   " أَو يُ
]. ويراد بالنفي هنا عند احلنفية، ومجاعة من الشافعية، ومن احلنابلة وابن العريب 33[املائدة:

: احلبس، ألن نفي قطاع الطريق ـ موضوع اآلية ـ من مجيع األرض حمال، )13(من املالكية
ا من األرض كام ذكر يف اآلية، بل من ونفيهم إىل بلد آخر فيه إيذاء ألهلها، وهو ليس نفي

ج من  بعضها، فلم يبق سو أن النفي املراد هو احلبس، ألن املحبوس يف حقيقته بمنزلة املخرَ
 األرض.

مصدر أرسه، ومن معانيه: احلبس، ويقال أسري، لكل حمبوس يف قيد أو  األرس:
ونَ الطَّ  "سجن. قال جماهد وابن عباس يف تفسري اآلية  يُطعِمُ تِيامً وَ يَ سكِينًا وَ بِّهِ مِ ىلَ حُ امَ عَ عَ

ا  ريً
أَسِ  ] األسري: املسجون.8[اإلنسان:  "وَ

العقوبة املقيدة أو السالبة للحرية: أطلق بعض الكتاب املعارصين عىل احلبس اسم 
 .)14(العقوبة املقيدة للحرية، أو السالبة هلا

 املطلب الثالث: اهتامم اإلسالم بحقوق اإلنسان
ث يف عرصنا عن حقوق اإلنسان التي صدرت يف ثالثني مادة، نظمتها كثر احلدي

للميالد، ووقَّعت عليها دول العامل، ووقعت  1948اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 
ي: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  عليها فيام سمِّ

ادة ثم جاء اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان الذي اشتمل عىل مخس وعرشين م
زة، قامت بصياغتها منظمة املؤمتر اإلسالمي، وثَمّ إقرار هذا اإلعالن يف مؤمتر  موجز مركّ

م وقصد به جتنب ما اشتمل عليه اإلعالن العاملي حلقوق 1990القمة اإلسالمي املنعقد عام 
اإلنسان مما ال يتفق مع تعاليم اإلسالم يف أمور العقيدة واألرسة، واجلزاءات العقابية 

 .)15(ها...وغري
وقد اشتمل اإلعالنان عىل العديد من احلقوق واحلريات األساسية التي ال غنى 
لإلنسان عنها، كحقه يف احلياة، احلرية، املساواة وحقه يف األمان من القهر والتعذيب، وحقه 

 يف التملك ويف التعليم، ويف احلفاظ عىل سمعته وأرساره...
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رشيعية اإلسالمية األوىل يظهر له أن جممل هذه وإن الناظر يف النصوص واملصادر الت
احلقوق وغريها ترجع إىل أصول كلية أمجع عليها علامء اإلسالم منذ القديم مفادها: أن 
اإلسالم جاء لتحقيق ومحاية املقاصد الرشعية اخلمسة، التي تعترب أصوال ثابتة وراسخة 

دين، النفس، العقل، النسل حلقوق اإلنسان عامة أبد الدهر، وهذه املقاصد هي حفظ ال
واملال، وذلك ألن لإلنسان منزلة رفيعة خصه اهللا تعاىل هبا دون كثري من خلق، وأمر مالئكته 

مَ  " بالسجود له، فقال تعاىل: نِي آدَ منَا بَ رَّ د كَ لَقَ  ].70[اإلرساء:  " وَ
عىل  وأبرز هذه احلقوق هو حق اإلنسان يف احلياة، ويف وجوب احلفاظ عىل نفسه، ويدل

ذلك حتريم اإلسالم االعتداء عىل أرواح اآلخرين، واعتباره قتل نفس واحدة كقتل الناس 
ا " مجيعا، قال اهللا تعاىل: تَلَ النَّاسَ مجَيعً أَنَّامَ قَ ادٍ يفِ األَرضِ فَكَ ريِ نَفسٍ أَو فَسَ ا بِغَ تَلَ نَفسً ن قَ مَ  " وَ

 ].32[املائدة: 
حلفاظ عىل ماله ومنع االعتداء عليه، ويدل عىل ومن أبرز هذه احلقوق أيضا، حقه يف ا

ا  " ذلك اآلية: ن يَ ةً عَ ارَ َ ونَ جتِ م بِالبَاطِلِ إِالَّ أَن تَكُ ينَكُ م بَ الَكُ لُوا أَموَ أكُ نُوا الَ تَ ينَ آمَ َا الذِ أَهيُّ
م  نكُ اضٍ مِ رَ  ].29[النساء:  "تَ

 املبحث الثاين: اهتامم اإلسالم بحقوق املسجون ورعايته هلا
جني أيضا باعتباره ال  رهتا الرشيعة اإلسالمية تشمل السَّ خيفى أن حقوق اإلنسان التي قرّ

ه بمزيد من االهتامم والرعاية والوصية به، ملا يصاحب حاله غالبا  إنسانا، بل إن اإلسالم خصّ
 من ضعف وقهر وعزلة عن اآلخرين.

 ه يف الفروع اآلتية:هذا، ومن حقوق املسجون التي تستحق التقديم عىل غريها ما سنعرض
جني يف التحقق من اهتامه، وتعجيل حماكمته والدفاع عن نفسه  املطلب األول: حق السَّ

ه فيها  جني ـ املتهم ـ يف اإلسالم من اللحظة األوىل التي توجّ تبدأ محاية حقوق السَّ
جن، ومعنى هذا أنه جيب أن يُطبَّق فيه املبدأ  القائل: ( ال إليه التهمة ويودَع بسببها يف السِّ

ثَ  " جريمة وال عقوبة إال بنص ) ويظهر هذا املبدأ يف قوله تعاىل: تَّى نَبعَ بِنيَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ وَ
والً  سُ  ].15[اإلرساء:  "  رَ

ي احلق والعدل بني اخلصوم، وذلك بتمكينهم  وال خيفى أن من أهم وظائف القضاء حترِّ
ها كل منهم عن موقفه، ويدافع عن نفسه ويديل من احلصول عىل حماكمة عادلة، يُعربِّ في

 بحجته.
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ويكاد جيمع الفقهاء عىل أن أول عمل يبدؤه القايض حني توليه القضاء، هو النظر يف 
جون، والبحث يف أحوال املحبوسني والتحقق من اهتامهم وأسباب حبسهم ، بل ذهب )16(السُّ

م عىل ما   .)17(سواهبعضهم إىل وجوب ذلك، ألن احلبس عذاب فيقدَّ
بِس به كلٌّ  وذكروا أن عىل القايض أن يتسلم نسخة بأسامء املحبوسني وأخبارهم، وما حُ
منهم، ويتحقق من سبب حبسه بوجود خصمه، ويكون ترصفه معه بحسب الوجه الذي 

 .)18(يقتضيه الرشع فيام حبس به من إرسال أو إبقاء
ص وله أن يسأل كل حمبوس عن ما اقرتفه، ويتحقق مما علي ه، فإن أنكر استمع إليه، وتفحَّ

ثَبَّت، ومجع بينه وبني خصمه، وسأل عن القضية حتى يتبنيّ له وجه احلق، فإن  عن أمره وتَ
يا وظلام أطلقه، وينفذ ذلك ألنه حكم قضائي  .)19(كان حبسه بحق أبقاه، وإن كان تعدِّ

 اهللا عليه وسلم واألصل يف اجلمع بني اخلصمني للتحقق من التهمة، ما قاله النبي صىل
إذا تقاىض إليك رجالن، فال تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر، لعيل ريض اهللا عنه ( 

 .)20() فسوف تدري كيف تقيض
 املطلب لثاين: حق املسجون يف احلفاظ عىل نفسه وكرامته

م اإلسالم االعتداء عىل النفس البرشية وقتلها بغري حق، قال اهللا تعاىل: قتُ  " حرّ الَ تَ لُوا وَ
مَ اهللاُ إِالَّ بِاحلَقِّ  رَّ جني وغريه، وبناء عىل 33[اإلرساء:  " النَّفسَ التيِ حَ ]، وهذا يشمل السَّ

جني بنيَّة العمد املحض وجب القصاص من قاتله، لقوله تعاىل: تِل السَّ تَبنَا  " هذا، إذا قُ كَ وَ
نيِ  نيَ بِالعَ العَ ا أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ وَ م فِيهَ لِيهِ نِّ  عَ نَّ بِالسِّ السِّ نِ وَ األُذُنَ بِاألُذُ األَنفَ بِاألَنفِ وَ وَ

اصٌ  وحَ قِصَ اجلُرُ تِل بشبه العمد، أو اخلطأ ففيه الدية، كام هو مقرر يف 45[املائدة:  "وَ ]، وإن قُ
 .)21(املدونات الفقهية

جني، ما ذكره مجهور الفقهاء أنه: إذا حُ  بِس ومن احلاالت املنصوص عليها بخصوص السَّ
نِع من الطعام والرشاب حتى مات يف مدة يموت مثلهُ فيها غالبا بسبب اجلوع أو  الرجل ومُ
د عىل احلابس، وهو عند احلنفية قتلٌ شبهُ عمدٍ جتب فيه  وَ العطش، فهذا قَتل عمدٍ يوجب القَ

ر احلابس، ألن املوت حصل ـ كام يقولون ـ باجلوع أو العطش ال باحلبس. ويع عزَّ ود الدية، ويُ
 .)22(سبب هذا اخلالف إىل ما يعرف عند الفقهاء بالقتل بالتسبُّب أو املبارشة

جني للربد أو احلر حتى يموت، أو  ض السَّ رِّ ثلُ هذا عند مجهور الفقهاء أيضا: إذا عُ ومِ
ل يقتل  ثقَّ ب بِمُ طِّس يف ماء يعجز عن التخلص منه، أو رضُ لِّط عليه حيوان قاتل عادة، أو غُ سُ

اتِل فامت، لزم القصاص، وقال احلنفية: القتل عادة، كحد ب يف موضع املَقَ ِ يدة وحجر، أو رضُ
ل شبه عمد وفيه الدية  .)23(باملُثقَّ
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ومما يتّصل هبذا حتريم اإلسالم االعتداء عىل املسجون فيام دون نفسه، وكذا إهانة كرامته، 
بتشويه جسمه، أو التمثيل به، وقد ذكر الفقهاء أنه: ال جيوز جتريده من ثيابه، وال التعرض له 

أو كيُّه بالنار، أو حلق حليته، أو إتالف أطرافه، أو جزء من جسمه، أو منافعه، أو تسليط 
، التي حتكم فيها النصوص )24(حيوان عليه لينهشه أو جيرحه، ونحو تلك الترصفات املرضة به

اواة، أو األرش إن تعذر  الرشعية العامة بالقصاص فيام دون النفس من الفاعل إن أمكنت املس
 .)25(القصاص، كام هو مقرر يف مواضعه

ومما يتصل هبذا ما ذكروه أيضا: أنه ال جيوز تعذيب املسجون وإهانة كرامته اإلنسانية 
باللطم، أو الوكز، أو الرضب بالسوط والعصا، أو الرتويع والتخويف، ويف ذلك القصاص 

، وإال ففيه التعزير، واألصل يف هذا قول اهللا إن نشأ أثر ضار يف جسمه، وأمكنت املساواة
ا " تعاىل: ثلُهَ يِّئةٌ مِ يِّئَةٍ سَ اءُ سَ زَ جَ  ].40[الشور:  " وَ

وال جيوز االعتداء عىل املحبوس بالسبّ والشتم وسب اآلباء واألمهات ونحوه، مما يمس 
 الرشف والعرض والكرامة اإلنسانية، ويف ذلك التعزير.

ب ريض اهللا عنه أنه قال: إين واهللا ما أبعث عاميل ليرضبوا وجاء عن عمر بن اخلطا
أبشاركم ويأخذوا أموالكم، ولكني أبعثهم ليعلموكم دينكم ويعدلوا بينكم، أال من فُعِل به 
نَّه منه، فقال عمرو بن العاص ريض  ، والذي نفس عمر بيده ألقُصَّ يشء من ذلك فلريفعه إيلَّ

ه منه ؟اهللا عنه: يا أمري املؤمنون، أرأ  ! يت لو أن رجال من املسلمني كان عىل رعيته، إنك ملُقِصُّ
ه وقد رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يَقصُّ من نفسه، أَالَ ال  قال: وما يل ال أقصُّ

م، وال متنعوهم حقهم لُّوهُ  .)26(ترضبوهم فتُذِ
يته رضبا غري قال ابن تيمية بعد أن ساق هذا األثر: ومعنى هذا، إذا رضب احلاكم رع

 .)27(جائز اقتُصَّ منه، أما الرضب املرشوع فال قصاص باإلمجاع
هذا، وقد حظرت االتفاقيات الدولية العقوبات القاسية وغري اإلنسانية مما هيدر آدمية 

ما ييل: العقوبة اجلسدية والعقوبة  31املسجون وييسء إىل كرامته، حيث نصت القاعدة 
ية عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، حمظورة كليا كعقوبات بالوضع يف زنزانة مظلمة، وأ

 .)28(تأديبية
 املطلب الثالث: حق املسجون يف احلفاظ عىل ماله عموما

مل تكتف الترشيعات بإعطاء املسجون احلقوق السالفة الذكر، وإنام أُعطي حقوقا اقتصادية 
فظ أمواله انطالقا من أن مقاصد تتمثل يف حقه يف حفظ متاعه، وحقه يف العمل، وحقه يف ح

م اإلسالم  الرشيعة اإلسالمية جاءت إىل حفظ الكليات اخلمس، منها حفظ املال، فلذلك حرّ
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م  " االعتداء عىل مال الغري وأخذه بغري حق، قال اهللا تعاىل: الَكُ لُوا أَموَ أكُ نُوا الَ تَ ينَ آمَ َا الذِ ا أَهيُّ يَ
م بِالبَاطِلِ  ينَكُ كل املسلم عىل املسلم حرام: دمه  «]، وجاء يف احلديث النبوي 29[النساء:  " بَ
جني وغريه.)29( » وماله وعرضه  ، وهذه النصوص تشمل السَّ

جني من اخلروج إىل أشغاله ومهامته، لكنه ال  وبناء عىل هذا، فإن احلبس وإن كان يمنع السَّ
احلفاظ عليه ومحايته  جييز االعتداء عىل ماله عموما بأي صورة من صور االعتداء، بل إن

جني من ممارسة  وعدم تعريضه للتلف والضياع من الواجبات الرشعية، ومن هذا متكني السَّ
حقوقه املالية وترصفه فيها، يف حال عدم إخالهلا بام حبس من أجله، وذلك للنصوص 

 السابقة، ومما ذكره الفقهاء يف هذا الصدد ما ييل:
هارون الرشيد يوصيه بإطعام السجناء، أو ختصيص كتب أبو يوسف القايض إىل اخلليفة 

مبالغ من املال هلم، تُسلّم إليهم بأيدهيم يف كل شهر، خمافة أن يسطو عليها أصحاب النفوس 
جون  .)30(الضعيفة من موظفي السُّ

ومما ذكروه يف هذا الصدد، أن أثامن املصنوعات اخلفيفة التي كان يصنعها املحبوسون يف 
جون اإلسال ك وغريها، كانت تعود حلساب السجناء دون غريهمالسُّ الل والتِّكَ ، )31(مية كالسّ

 ويف هذا من املحافظة عىل حقوقهم املالية ما ال خيفى.
، وذلك ألن )32(وأن العامل إذا سجن قبل فراغه من العمل، فإنه يستحق أجر ما عمل

 ه يف املال.املانع اضطراري وهو خارج عن إرادة العامل املحبوس، فيحفظ له حق
وأن حق الشفعة يثبت للمحبوس ولو كان مفلسا، إذا التزم ثمنها يف ذمته وريض رشيكه 

 .)33(بذلك، وله أن يطالب هبا ويُشهد عىل طلبه
وهكذا يمكننا القول، إن فيام تقدم من نصوص الفقهاء هلي أكثر تفصيال وأشمل ملفهوم 

ولية ملعاملة املسجونني، التي اقترصت املال مما تضمنته جمموعة قواعد احلد األدنى الد
 .)34(توصيتها عىل أن حتفظ إدارة السجن بام للسجني من مال ليُسلّم إليه عند اإلفراج عنه

 املبحث الثالث: حق املسجون يف ممارسة الترصفات املدنية واجلنائية ونحوها مما له صلة به
جني من اخلروج إىل أشغاله وم هامته االجتامعية، فإنه ال يبطل إذا كان احلَبس يمنع السَّ

أهلية املسجون، بل ال ينقصها، وال يمنعها من ممارسة الترصفات التي تعترب حقا خاصا به، 
وال املطالبة بحقوقه املالية واالجتامعية واملدنية واجلنائية ومتابعتها، من غري إخالل بام وضع 

 بيانه يف الفروع اآلتية:له احلبس، ومما ذكره الفقهاء يف هذا الصدد أيضا يأيت 
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 املطلب األول: حق املسجون يف ممارسة الترصفات املالية اخلاصة به
يْن ال يمنع من الترصف يف ماله، وقال مجهور  ير اإلمام أبو حنيفة أن املحبوس بِدَ

ُّ دائنيه
 .)35(الفقهاء: يمنع بام يُرضِ

ته من ثلث ماله، كاملريض مرض وذكروا أن املحبوس املحكوم عليه بالقتل تصح هبته أو عطي
 .)36(املوت

جني من حقوقه املالية أو بعضها، وال يمنعه من إجراء  م السَّ رِ كام ذكروا أن احلبس ال حيَ
ر ويطالب بالشفعة، وهيب ويرهن ويويص  كافة املعامالت املالية، فله أن يبيع ويشرتي، ويؤجّ

 .)37(حو ذلك الترصفاتويكفل بامله، ويوكل غريه باخلصومة، ويقبل اهلدية ون
 املطلب الثاين: حق املسجون يف ممارسة حقوقه املتصلة باألحوال الشخصية

اف: أن املحبوس ال يمنع من عقد الزواج، وهو أيضا ال يمنع من  ذكر الفقيه احلنفي اخلصّ
وطء زوجته عند احلنابلة وأكثر احلنفية وطائفة من الشافعية، وال يمنع من تزويج من له حق 

الية عليه، إن أمكن االتصال به يف سجنه، وال من العدل بني زوجاته بأن يستدعي كل الو
واحدة يف ليلتها إىل احلبس، إن أمكن ذلك بعيدا عن الرجال، وال يمنع من تطليق زوجته، 

 .)38(وال من خمالعتها، وال من مالعنتها، وال غري ذلك مما يتصل بمسائل األحوال الشخصية
يها  )39(يضا بعض فقهاء الرشيعة املعارصينوقد نبّه عليه أ يف كون أن العقوبة التي يُقضِّ

السجني هي عقوبة شخصية نظري خطأ وقع منه هو أو خمالفة ارتكبها، وبالتايل جيب أال 
 يتعد أثرها ألرسته خاصة احلقوق اجلنسية للزوجة.

 ائيةاملطلب الثالث: حق املسجون يف ممارسة حقوقه املتصلة باألمور القض
مما هو مقرر عند الفقهاء أن للمسجون املطالبة بحقوقه املتصلة باألمور القضائية، وأن 
حبسه ال يمنع الرجوع إليه للتوثق من حقوق اآلخرين القضائية، وينبغي عىل احلاكم إعانته 

ل شهادة.  عىل ما تَعنيَّ عليه، كتَحمُّ
نيِّ قاض جديد ف ادّعى سجني يف سجن واليته أنه ومما ذكروه يف هذا الصدد: أنه إذا عُ

بِس ظلام، أحرضه القايض مع خصمه إىل جملس احلكم للتحقق من عدالة حبسه، وأن  حُ
ه  املسجون ال يُمنَع من اخلروج لسامع الدعو عليه واملخاصمة فيها عند القايض، ومن حقّ

جن، ولو كانت الشهادة عىل أم جن، أداء الشهادة أمام القايض ثم العودة إىل السِّ ر وقع يف السِّ
ه من صحة إقراره عىل نفسه  .)40(وال يَمنَع حبسُ
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 املبحث الرابع: حق املسجون يف اإلفراج عنه لوجود موجباته وهتيئته للخروج
ه يف  جني إذا حتققت موجباته، حقُّ بَيل اإلفراج عن السَّ من األمور التي ينبغي االهتامم هبا قُ

االجتامعية خارج السجن، وذلك من خالل التأكيد عىل إعداده تدرجييا للتوافق مع احلياة 
جن،  هنِيَّة خارج السِّ صالته االجتامعية، كاإلكثار من زيارة أهله له، وهتيئته لالرتباط بأعامل مِ
وتقوية صفاته اخلُلقية، وما يستتبع ذلك من حقه يف سرت ماضيه السلبي، وتزويده بوثيقة عند 

املادية واملعنوية، وغري ذلك من املعاجلات اهلادفة إىل تغيري اإلفراج عنه، وإحاطته بالرعاية 
جني من اليسء إىل احلسن.  السَّ

 املطلب األول: حق املسجون يف إعالء نفسيته قبيل اإلفراج عنه
جني قبيل اإلفراج عنه بأن ما مرّ به مرض كبقية األمراض التي تصيب  ينبغي إشعار السَّ

ا بالصرب، وأن عليه أن يبدأ حياة جديدة يكون فيها عنرصا اإلنسان بغفلته، وأنه يؤجر عليه
جن إىل الرئاسة،  ر له النبي يوسف عليه السالم وخروجه من السِّ إجيابيا يف بناء املجتمع، ويُذكَّ
ومبادرته إىل تويل املسؤولية عن خزائن األرض لتقديم اخلري لكافة الناس، وترضب له 

 سعة، ومن الشدة إىل الفرج.األمثال ملن خرجوا من الضيق إىل ال
ع الدعاء له وتبشريه باملغفرة والرمحة، واألصل يف هذا هني النبي صىل اهللا عليه  ويُرشَ
وسلم أصحابه عن سب املعاقَب بعد حده من رشب اخلمر، وقوله هلم: إذا رأيتم أحدا قد 

اللهم   أصاب حدا فال تلعنوه وال تعينوا عليه لشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له،
 .)41(ارمحه

جني إىل أن يغتسل ويتنظف ويلبس ثيابا جديدة قبل اإلفراج عنه،  وال بأس يف توجيه السَّ
جناء، ويدعو هلم باخلالص، كام فعل النبي يوسف عليه لسالم ودِّع أصحابه السُّ  .)42(ويُ

من ويستحب إرشاده إىل صالة ركعتي التوبة لعموم قول النبي صىل اهللا عليه وسلم: ما 
ر، ثم يصيل ركعتني، ثم يستغفر اهللا إىل غفر له، ثم قرأ هذه  رجل يُذنِب ذنبا ثم يقوم فيتطهَّ

رُ  "اآلية  ن يَغفِ مَ ِم وَ نُوهبِ وا لِذُ رُ وا اهللاَ فَاستَغفَ رُ كُ م ذَ هُ سَ وا أَنفً لَمُ ةً أَو ظَ شَ لُوا فَاحِ عَ ا فَ ينَ إِذَ الذِ وَ
وا عَ  ُّ

ملَ يُرصِ نُوبَ إِالَّ اهللاَ، وَ ونَ الذُّ علَمُ م يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ ] وقد ذكر الفقهاء 135[آل عمران:  " ىلَ مَ
أن للحاكم أخذ أهل اجلرائم بالتوبة إجبارا، ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها 

 .)43(طواعية
ر فيها انتهاء تنفيذ العقوبة، ووقت  ج عنه أن يأخذ وثيقة يُذكَ ومن حق املسجون املفرَ

ستحسن إعطاؤه وثيقة أخر فيها بيان املهن والصناعات التي تعلمها أو إطالق رساحه، وي
 أجادها.
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وقد أشار الفقهاء إىل األمر األول فذكروا أنه إذا استُويفِ احلقُّ من املحكوم عليه بحبس أو 
ا بام جر ليخلص من املحذور الذي خيافه رضً  .)44(عريه، فعىل احلاكم أن يكتب له حمَ

وثائق عادة قديمة عند املسلمني، وبخاصة يف جمال احلقوق واألقضية هذا، وإن كتابة ال
جون اإلسالمية كانوا يكتبون الوثائق عند )45(واألحكام ، ومن الثابت أن املسؤولني عن السُّ

جني ويذكرون فيها اسمه ووصفه، وسبب حبسه، والوقتَ الذي أُفرج عنه  إطالق رساح السَّ
ثر عىل وثيقة إطالق فيه، من حيث اليوم والشهر والسن ة، ويذكرون اسم الكاتب، وقد عُ
للهجرة، وصورت ونرش مضموهنا يف كتاب: نظام  348رساح سجني يرجع تارخيها إىل سنة 

 .)46(الرشطة يف اإلسالم
ومن حقه يف هذا، رعايته واالهتامم به ماديا ومعنويا بعد اإلفراج عنه حتى يستغني، 

ن من االعتامد  ولذلك ينبغي عىل الدولة واملجتمع االهتامم باملفرج عنه ورعايته حتى يتمكّ
عىل نفسه يف أموره املادية واملعنوية، لئال تضيع اجلهود التي بذلت يف إصالح سلوكه وتذهب 

.سد 
ج عنه،  جني املفرَ وقد ذكرت االستبيانات واإلحصائيات أن نبذ املجتمع وهيئاته للسَّ

هن، واحليلولة بينه وبني أسباب احلياة الرشيفة، من ومقاطعته وعدم تشغيله يف األعامل وامل
جن  .)47(أبرز أسباب عودته إىل ممارسة اجلريمة ثم الرجوع إىل السِّ

ومن األمهية بمكان تعاون اهليئات احلكومية واألهلية وأجهزهتا عىل رعاية املفرج عنه، 
فقة الالزمة لعيشه ومن وتشغيله يف األعامل واملهن التي تعلمها داخل السجن، وتزويده بالن

 يعول حتى يستغني.
هذا، وقد دعت االتفاقيات الدولية إىل اختاذ كل دولة برناجما خاصا للمسجونني الذين 
ج عنهم، لتقوية صالهتم باملجتمع، وضامن عودهتم تدرجييا إىل التكيف املتوازن معه، كام  أُفرِ

ج عنهم بالوثائق واملستندات الرض ورية عند خروجهم من السجن، دعت إىل تزويد املُفرَ
 .)48(وجتنيد هيئات املجتمع للتعاون معهم ومساعدهتم

 املطلب الثاين: حق املسجون يف اإلفراج عنه لوجود موجباته
جني، هي من أهم حقوقه التي  نص الفقهاء عىل جمموعة من موجبات اإلفراج عن السَّ

ءته، واحلكم بوقف تنفيذ عقوبة جيب الوفاء هبا وتنفيذها دون تباطؤ، من مثل: ثبوت برا
لِّق عليها حبسه، والعفو عنه،  بِس به، وظهور توبته التي عُ حبسه، وسداد الدين الذي حُ

كِم هبا عليه...إلخ  .)49(وانتهاء املدة التي حُ



 م 2017)  جوان 02لة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزءجم             154

والتاريخ اإلسالمي حافل بالتطبيقات التي تؤكد التزام املسلمني هبذا احلق، ومن أول 
هللا عليه وسلم بإطالق أرس معركة بدر، الذين قاموا بتعليم أوالد ذلك التزام النبي صىل ا

 .)50(املسلمني القراءة والكتابة
أما سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه فقد أمر باإلفراج عن الشاعر احلُطيْئة حينام أرسل 

 .)51(إليه قصيدة استعطاف ظهرت فيها توبته وندمه
يض فكتب إىل اخلليفة الرشيد يوصيه أن يأمر والته وأما الفقيه احلنفي أبو يوسف القا

بالنظر يف أمر أهل املحبوس يف كل يوم، فمن كان عليه أَدَب أُدِّب وأُطلِق، ومن مل يكن له 
بيلُه َ سَ يلِّ  .)52(قضية خُ

هذا، ويتم يف القانون اإلفراج عن السجناء املتهمني بأمر النيابة العامة ونحوها، إذا رأت 
قيق مع املتّهم، أو بميض مدة العقوبة املحكوم هبا من قبل القضاء، أو بصدور ذلك بعد التح

عفو خاص أو عام من رئيس الدولة كام هو معلوم، وربام ارتبط ذلك بمناسبة دينية أو وطنية 
 ونحوها.

 اخلامتة
جني يف الفقه اإلسالمي، ومقارنتها بعض ما نصت عليه  بعد هذا العرض حلقوق السَّ

موذجية الدنيا ملعاملة السجناء التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع القواعد الن
م، ومقارنتها كذلك باملواثيق الدولية 1955اجلريمة ومعاملة املجرمني املعقود يف جنيف عام 

ق الرشيعة اإلسالمية عىل الرشائع  املتعلقة بحقوق السجناء واملعتقلني واألرس، نجد تفوّ
 ها هلا أيضا يف العقوبات البديلة التي هلا دالئل من القرآن والسنة.والقوانني وسبق

وتبنيّ أيضا يف هذا البحث بالدالئل الكثرية النظرية والعملية أن الفقه اإلسالمي 
وتطبيقاته، أسبق وأسمى وأشمل من جمموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة املسجونني 

لسجناء يف مجيع جوانب احلياة اإلنسانية، وأن هذا الفقه الدولية يف إرساء الكثري من حقوق ا
جني املتنوعة، التي يمكن أن  يزخر بكثري من الكنوز والنفائس ذات الصلة بحقوق السَّ
يستخرج منها قواعد معتمدة مميزة يف معاملة السجناء، تنافس االتفاقيات الدولية يف هذا 

 الصدد وتتفوق عليها.
 ث ونتائجه ما ييل:ومن أبرز معامل هذا البح

ر بحقوق املسجون مع العمل عىل  • أن لإلسالم وللفقهاء والقضاة املسلمني اهتامم مبكِّ
 تنفيذها بصدق وحزم.
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للمسجون حق احلفاظ عىل نفسه وما دوهنا، وعىل كرامته اإلنسانية، فال جيوز االعتداء  •
السب عىل جسمه، وال أعضائه، وال تعذيبه، وال إهانته بالرضب والتجويع و

 والشتم وحرمانه من حقوقه.
من حقوق املسجون عىل اجلهات املختصة املحافظة عىل أمواله وممتلكاته من التعدي  •

ا إليه  عليها، أو تضييعها، إمهاهلا، وجيب تنفيذ طلبه يف تسليمها ملن يريد، أو إعادهتِ
 عند اإلفراج عنه.

تصلة به من غري إخالل بام للمسجون احلق يف ممارسة الترصفات املدنية واجلنائية امل •
سجن له، وذلك كالبيع والرشاء والتأجري والتوكيل والوصية وعقد الزواج لنفسه 
ولغريه ممن له الوالية عليه، وكذا التطليق واملخالعة واملطالبة بالقصاص لنفسه أو 

 لوليه، واملخاصمة عند القايض، والقيام بالشهادة أو اإلقرار أمامه.
هتيئته للخروج من السجن قبيل اإلفراج عنه بإعالء نفسيته،  ومن حقوق املسجون •

وزيادة تواصله االجتامعي بمن هم خارج السجن من األقرباء، واألصدقاء 
واملؤسسات االجتامعية واالقتصادية، وتزويده بام حيتاج إليه ما مال ولباس، وبوثائق 

ة أو مهنة. نعَ  تتضمن مرشوعية اإلفراج عنه، وما تعلمه من صَ
 اهلوامش:

 ).3/255منظور، لسان العرب. دار صادر، بريوت ( انظر: ابن )1(
 .89م ص 1938هـ/1357اجلرجاين، التعريفات. طبع مصطفى البايب احللبي، مرص  )2(
) رقم 4/1404صحيح مسلم. حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت د.ت ( )3(

2162. 
 ،هـ1420ق: شعيب األرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة، بريوت. الطبعة : الثانية مسند أمحد. حتقي )4(

 .11309) رقم17/411م (1999
). الدردير، 2/232م، (1982هـ/1402: 2بدائع الصنائع. دار الكتاب العريب، بريوت طالكاساين،  )5(

الطالبني. املكتب وما بعدها). النووي، روضة  3/503حاشية الدسوقي. دار الفكر، بريوت د.ت، (
: 3وما بعدها). ابن مفلح، الفروع. دار عامل الكتب، بريوت ط 4/382هـ. (1305اإلسالمي، بريوت 

 وما بعدها). 1/105هـ، (1402
هـ، ص 1422احلق يف العدالة اجلنائية. جامعة نايف للعلوم األمنية بالرياض  د/حميي الدين عوض،) 6(

487. 
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هـ، 1414نسان والعدالة اجلنائية. طبع املعهد العايل للعلوم األمنية، ط: حممد نعيم فرحات، حقوق اإل )7(
 .4ص 

 .109ص ،م1990امللكية يف الرشيعة اإلسالمية. دار النهضة العربية، مرص  )8(
 انظر: مادة حبس وسجن يف لسان العرب. )9(
 ).7/174بدائع الصنائع، ( )10(
 ).35/398د.ت، (جمموع فتاو. مكتبة ابن تيمية، الرياض  )11(
انظر أكثر تفصيال: حقوق املسجون يف الفقه اإلسالمي، عبد الغني أبو غدة. بحث مقدم للمجمع  )12(

 .2012الفقهي اإلسالمي الدويل سبتمرب 
جن له نفيا من  )13( وقد بنيّ ابن العريب املالكي املقصد من احلبس حني قال: واحلق أن يسجن، فيكون السّ

ىل بلد الرشك فعون له عىل الفتك، وأما نفيه من بلد إىل بلد فشغل ال يدان به ألحد، وربام األرض، وأما نفيه إ
 ).2/601فرّ فقطع الطريق ثانية. انظر: ابن العريب، أحكام القرآن. دار الفكر للطباعة، بريوت د.ت، (

 .360م ص1976هـ/1396التعزير يف الرشيعة اإلسالمية. طبعة القاهرة د/عبد العزيز عامر،  )14(
وما  114م، ص 1997انظر: د/حممد الزحييل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم. دار ابن كثري، دمشق  )15(

 بعدها.
). اآليب، جواهر 5/370هـ (1386الدر املختار. دار إحياء الكتب العلمية، بريوت ابن عابدين،  )16(

: 2ة املنتهى. مطبعة الرياض ط). الكرمي، غاي2/223هـ (1366اإلكليل. مصورة دار املعرفة، بريوت 
 ).3/419م (1981هـ/1401

 ).1/40هـ (1356). ابن فرحون، تبرصة احلكام. طبعة مرص 4/138الرشح الكبري للدردير ( )17(
). ابن قدامة، 4/138). حاشية الدسوقي (5/463فتح القدير. دار الفكر، بريوت د.ت (ابن مهام،  )18(

 ).10/97هـ ( 1405 املغني. دار الفكر العريب، بريوت
 ).11/220اإلنصاف. نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت د.ت ()املرداوي، 19(
 .1331سنن الرتمذي رقم  )20(
 ).4/97. رشح املحىل (226القوانني الفقهية. دار القلم، بريوت د.ت، صابن جزي،  )21(
 .560لعقوبة. مطبعة الدجوي، القاهرة دت، ص )أبو زهرة، ا22(
). زكريا األنصاري، أسنى املطالب. 4/234). الرشح الكبري للدردير (6/544حاشية ابن عابدين ( )23(

 .373). التعزير يف الرشيعة اإلسالمية، ص9-4/4هـ (1313الطبعة امليمنية، مرص 
. ابن رشد، بداية املجتهد. دار الفكر، 118هـ ص1392) أبو يوسف، اخلراج. املطبعة السلفية، القاهرة 24(

 ).22-4/9). أسنى املطالب (2/405بريوت د.ت (
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). اآليب، الثمر الداين. املكتبة الثقافية، 8/384بحر الرائق. دار املعرفة، بريوت د.ت () ابن نجيم، ال25(
) واألرش هو الواجب من املال فيام 8/253). املغني (9/201. روضة الطالبني (575بريوت د.ت، ص

 دون النفس تعويضا عن النقص.
. مسند أمحد رقم 4537. سنن أيب داود رقم 8356املستدرك للحاكم وصححه عىل رشط مسلم رقم  )26(

286. 
. ويقصد بالرضب املرشع: رضب 150هـ، ص1386السياسة الرشعية. دار الكتب العلمية، بريوت  )27(

أبو غدة، فقه املتهم املعروف بالفجور والفساد، ورضب املسجون املؤذي املتمرد يف سجنه. انظر: حسن 
جون. مكتبة الرشد، الرياض   .106هـ، ص 1427املعتقالت والسُّ

 .31: القاعدة القواعد النموذجية الدنيا )28(
 .2564صحيح مسلم رقم  )29(
 .162اخلراج،ص  )30(
معاملة املسجونني يف اإلسالم للفحام، مقال بمجلة الوعي اإلسالمي، عدد شهر شوال  )31(

د به الرسوال. . 37م، ص1972هـ/1392 السالل معروفة، وأما التِّكَك فجمع تكة، وهي احلبل الرفيع يُشَ
 انظر: تاج العروس.

 ).3/65رشح املحىل مع حاشية القليويب ( )32(
 ).5/192). املغني ( 2/285). منهاج الطالبني (2/262).بداية املجتهد (7/174بدائع الصنائع ( )33(
 .76القاعدة قواعد النموذجية الدنيا: ) ال34(
 ).4/265). املغني (2/285). منهاج الطالبني (3/264). الرشح الكبري (3/230اهلداية ( )35(
 ).4/325). كشاف القناع (3/306). الرشح الكبري (6/661حاشية ابن عابدين ( )36(
جني وصحة ترصفاته يف: بدائع الصنائع (انظر:  )37(  .)2/353). الرشح الكبري (7/174أهلية السَّ
 ).7/234). املغني (3/519). حاشية الدسوقي (7/174بدائع الصنائع ( )38(
منهم د/حممد رأفت عثامن، أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر. و د/نرص فريد واصل مفتي مرص  )39(

 األسبق.
جون، ص7/174بدائع الصنائع ( )40(  .505). وانظر هذه احلقوق أيضا يف: فقه املعتقالت والسُّ
وأصله يف صحيح البخاري باب: ما يكره من لعن شارب اخلمر رقم  4477سنن أيب داود رقم  )41(

6397. 
 )11/93البداية والنهاية ( )42(
 وما بعدها) 1/120تبرصة احلكام ( )43(
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 وما بعدها). 10/128). املغني (5/386الدر املختار مع حاشية ابن عابدين ( )44(
 )1/120تبرصة احلكام ( )45(
 .187نظام الرشطة يف اإلسالم. الدار العربية للكتاب، تونس صد/رشيف الرمحوين،  )46(
 )14/1102املوسوعة الربيطانية ( )47(
 66و  61و  60قواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ال )48(
). املاوردي، األحكام السلطانية. مصطفى البايب 2/203). تبرصة احلكام (20/107املبسوط ( )49(

م 1973. ابن القيم، إعالم املوقعني. نرش دار اجليل، بريوت 236هـ، ص1393: 3، القاهرة طاحللبي
)4/370.( 
). الكتاين، الرتاتيب اإلدارية. دار الكتاب 3/329م (1977: 2البداية والنهاية. بريوت ط ) ابن كثري،50(

 ).1/48العريب، بريوت د.ت (
 ).8/97البداية والنهاية () 51(
 .163أليب يوسف صاخلراج  )52(

 قائمة املراجع:
 هـ.1393: 3األحكام السلطانية، املاوردي. مصطفى البايب احللبي، القاهرة ط •
 بريوت د.ت. ،أحكام القرآن، ابن العريب املالكي. دار الفكر للطباعة •
أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري. الطبعة امليمنية، مرص  •

 هـ.1313
 م.1973بن القيم. نرش دار اجليل، بريوت إعالم املوقعني ال •
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي. نرش دار إحياء الرتاث العريب،  •

 بريوت د.ت
 البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، دار املعرفة، بريوت د.ت. •
 :2بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين. دار الكتاب العريب، بريوت ط •

 م1982هـ/1402
 بداية املجتهد وهناية املقتصد، ابن رشد احلفيد. دار الفكر، بريوت د.ت. •
 م.1977: 2البداية والنهاية، ابن كثري. بريوت ط •
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون. طبعة مرص  •

 هـ.1356
 تاب العريب، بريوت د.ت.الرتاتيب اإلدارية نظام احلكومة النبوية، الكتاين. دار الك •
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 م.1938هـ/1357التعريفات، اجلرجاين. طبع مصطفى البايب احللبي، مرص  •
 م.1976هـ/1396القاهرة  5التعزير يف الرشيعة اإلسالمية، د/عبد العزيز عامر. ط •
الثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، اآليب. املكتبة الثقافية،  •

 .ت.بريوت د
جواهر اإلكليل رشح خمترص خليل، اآليب األزهري. مصورة دار املعرفة، بريوت  •

 هـ.1366
حاشية ابن عابدين رد املحتار عىل الدر املختار. دار إحياء الكتب العلمية، بريوت  •

 هـ.1386
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدردير. دار الفكر، بريوت د.ت. •
د/حميي الدين عوض. بحث ضمن ندوة حقوق اإلنسان بني احلق يف العدالة اجلنائية،  •

الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي، جامعة نايف للعلوم األمنية بالرياض 
 هـ.1422

 م.1997حقوق اإلنسان يف اإلسالم د/حممد الزحييل. دار ابن كثري، دمشق  •
 هـ.1392اخلراج أليب يوسف القايض. املطبعة السلفية، القاهرة  •
 هـ.1305طالبني وعمدة املفتني، النووي. املكتب اإلسالمي، بريوت روضة ال •
 سنن أيب داود. حتقيق حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت د.ت. •
 سنن الرتمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت د.ت. •
تب العلمية، بريوت السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ابن تيمية. دار الك •

 هـ.1386
: 3صحيح البخاري. حتقيق مصطفى ديب البغا. دار ابن كثري، بريوت ط •

 م.1987هـ/1407
 صحيح مسلم. حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت د.ت. •
 العقوبة، الشيخ حممد أيب زهرة. مطبعة الدجوي، القاهرة دت •
: 2اإلقناع واملنتهى، الكرمي. مطبعة الرياض ط غاية املنتهى يف اجلمع بني •

 م.1981هـ/1401
 فتح القدير، ابن اهلامم. دار الفكر، بريوت د.ت. •
 هـ.1402: 3الفروع، ابن مفلح.دار عامل الكتب، بريوت ط •
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جون بني الرشيعة والقانون، د/حسن أبو غدة. مكتبة الرشد،  • فقه املعتقالت والسُّ
 هـ.1427الرياض 

 قهية، ابن جزي املالكي. دار القلم، بريوت د.ت.القوانني الف •
 هـ.1402كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت. دار الفكر، بريوت  •
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 املعاجلة الترشيعية للنظام االنتخايب اجلزائري
 

 د.يس موسى عبد القادر
 كلية احلقوق و العلوم السياسية  

 جامعة حييى فارس باملدية
 

 :ملخص
أو املـرآة العاكســة و املعـربة عـن مـد  يُعترب  االنتخاب أو التصويت املحور الـرئيس 

نع القـرار  التطبيق العميل ملبـادئ الديمقراطيـة، و هو األداة التي تسمح بإسهام الشعب يف صُ
السيـايس بصورة تتالءم مع مقتضيات العرص، و هو بـذلك يُمثـل صـياغة توفيقيـــــة بـني 

 السـيايس النسـق دينامكيـة تـرتبط املضامر هذا يف و ،خضوع الشعب لنوابه وسيادتـه عليهم
 يف فاالنتخابات الفاعلني، تعيني يف ويُساهـــم يُشارك األخيـر هذا كان إذا االنتخايب، بالنظام
لطـة رشعية عليه تقوم الذي األساس هي الديمقراطية الدول  الـدول هذه يف وجود ال إذ السُ

 .االنتخاب عن املنبثقة للسلطة إال
: التصويت، الديمقراطيـة، الشعب، القرار السيـايس، السيادة، النظام الكلامت املفتاحية

لطـة.االنتخايب، الرش  عية، السُ
 

Résumé 
Est l'élection ou de voter principale plaque tournante ou réfléchissant et 

expressif de la façon dont l'application pratique des principes de miroir de la 
démocratie, et est un outil qui permet à la contribution de la population dans 
la prise de décision politique sont compatibles avec les exigences de 
l'époque, et il est représenté ainsi une formulation de compromis entre la 
subordination des gens de ses adjoints et de la souveraineté d'entre eux, et ce 
domaine sont liés à la dynamique de l'échelon politique au système 
électoral, si celui-ci participe et contribue à la nomination des acteurs, des 
élections dans les pays démocratiques est la base sur laquelle la légitimité 
du pouvoir, car il n'existe pas dans ces pays, mais de puissance émanant de 
l'élection. 
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:مقدمــة  

يُعد القانون العضوي كمصدر قانوين  ثاين  للنظام االنتخابـي يف اجلزائر بعـد الدسـتور،  
وكانت غايــة املشـرع يف إسناد نظام االنتخابات إيل القـانون العضوي هو جتنيبـه التعديالت 

مـدة زمنيـة ممكنـة، فقـد شـمل القـانون  املتكرر و بالتايل حتقيق االستقرار القانونــي ألكـرب
كـل املراحل و اإلجراءات التي متـس  2016/غشت/25املؤرخ يف 16/10العضوي رقم 

ا من التسجيل يف القوائم االنتخابية و إيل غايــة اإلعالن الرسمي عن  جانب االنتخابات بدءً
 .النتائج

مراجعتها لإلدارة كوهنا صاحبة   لقد أوكل القانون العضوي مهمة إعداد القوائم االنتخابية و 
االختصاص  الطبيعي  يف التحضري للعمليـة االنتخابيــة، فحدد الرشوط الواجـب توافرهـا  

) و بني رشوط التسجيل يف القوائم االنتخابية و حدد كيفيـات   5إيل 3يف الناخب ( املواد من 
وهي مرحلة هامة جـدا كوهنـا  ،)13إيل  6وضع القوائم االنتخابيــة و مراجعتها من املواد (

متس هيئــة الناخبني التي يقع عىل عاتقها أمر اختيار من ينوب عن الشعب يف تويل الشـؤون 
العامة، كام حدد الرشوط الواجب توافرها يف املرتشح و بني إجراءات الرتشـح و بـني أنـواع 

  .الرتشيحات و كيفية إيداعها أمام اجلهات املختصة بذلك
 الضوابط القانونية التي حتكم أطراف العملية االنتخابية املبحث األول:

نظراً ألمهيـة العالقـــة املوجودة بني املرتشح و النـــاخب هذا األخيـــر الذي يقع عىل  
عاتقـــه إسناد السلطة  و اختيار األشخاص الذين يمثلونــه متثيـل حقيقي أردت أن أسـلط 

نتخابيـة من حيث الرشوط املطلوب توافرها يف كل من الضوء عىل أطراف هاتـه العمليـة اال
الناخب الذي يقوم بإسنـاد هذه السلطـة و املرتشح الذي يقوم بمامرسة هاته السلطـــة بنـاءً 
عىل عمليـة االنتخاب، إن هذه الرشوط التي هي أساس ضبط عمليـة اختيـار املمثلـني مـن 

وعي السيايس مـن جهـــة الناخـب ممـا جهة املرتشح و ضبط عامـل النضوج و اإلدراك و ال
لتمثيل السـيايس ألفـراد املجتمـع يؤدي إيل حسن اختيار واعي وهادف و بناء خيـدم مبــدأ ا

 .خيدم الديمقراطية املنشودة و بالتايل خيدم الصالح العامو
 .املطلب األول: الرشوط الواجب توافرها يف الناخب

ر ال يعنــي بالرضورة أن يامرس مجيع األفراد حق إن األخذ بمبدأ االقرتاع العام يف اجلزائ
وهذه الرشوط يصـنفها ،بل إن هناك مجلة من الشــروط جيب توافرها يف الناخب ،االنتخاب

وعليـه  االنتخابالفقه الدستوري  إىل رشوط التمتع بحق االنتخــاب ورشوط ممارسة حق 
 .حق االنتخاب نتطرق إىل رشوط التمتع بحق االنتخاب ثم إىل رشوط ممارسة
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 :  أوال: رشوط التمتع بحق االنتخاب
يعد  "املتعلق بنظام االنتخابات، عىل ما ييل :   16/10) من القانون 3تنص املادة اخلامسـة (

و جزائريــــة بلغ من العمر ثامنيــة عرش سنة كاملة يوم االقرتاع وكان  ناخبا كل جزائري
يوجد يف إحد حاالت فقدان األهليـة املحددة يف  متمتعا بحقوقه املدنيـة والسياسيـة ومل

 . " الترشيع املعمول به
من خالل نص هذه املـادة يمكـن إمجـال رشوط التمتـع بحــق االنتخـاب يف رشط اجلـنس 

 .واجلنسية و السن و التمتع باحلقوق املدنية والسياسية و املوطن
أن النظام االنتخايب اجلزائري  إن اليشء اجلدير باملالحظـة بخصوص هذه املسألة هي اجلنس:

مل يعرف التفرقـة بني الرجل واملرأة من حيث متتـع كـل مـنهام بـاحلق االنتخـايب و هـذا منـذ 
االستقالل سواء من حيث املبدأ يف الدساتري املختلفة أو من حيث املامرســة يف كافـة قـوانني 

   1 .االنتخاب
ر دون النساء وهذا يعد خمالفا للمبدأ فإىل عهد قريب كان حق االنتخاب قرصاً عىل الذكو

  .الديمقراطي القائم عىل مبدأ املساواة
إال أنه ويف الوقت احلارض، فإن معظم دساتري دول العامل متنح هذا احلق للمرأة عـىل أسـاس  

وباملقابل هناك من يعرتض عـىل  ،املساواة مع الرجل و ذلك بازدياد دور املرأة داخل املجتمع
ويت للنساء، مثل الدستور اإليراين و دستور اململكة العربية السعودية، هذا و تقرير حق التص

يقرصان حق االنتخـاب عـىل  1930و دستور  1923قد كان الدستور املرصي الصادر عام 
  2 .الذكور دون اإلناث

أما فيام خيص املؤسس الدستوري اجلزائري فقد منح حق االنتخاب للمرأة مع الرجـل عـىل  
  2016من دستور  62حسب نص املادة  ،ساواةقــدم امل

ويف هذا الصدد نجـد بعض الدول تفرق بني الوطنيـــن األصالء و الوطنني بـالتجنس فـال 
يكون هلؤالء حق مبارشة احلقوق السياسية إال بعد ميض مدة معينــة عىل اكتساهبم للجنسية، 

  3.رتباط هباو ذلك حتي يثبت والئهم للدولة التي عقدوا العزم عىل اال
و بالرجوع إىل النظام االنتخايب اجلزائري خالل مرحلة التعددية احلزبيـة، فإنـه مل حيـدد املـدة 
القانونية التي جيب أن يقضيها الشخص الذي يكتسب اجلنسية اجلزائريــة، لكي يتمتع بحـق 

   .االنتخاب بل ترك ذلك لقانون اجلنسيــة
رة قضاء فتـرة اختبار ال تقل عن مخس سنوات وير البعـض بخصوص هذا املوضوع رضو 

سنوات قبل االعـرتاف لـه بحـق  10قبل االعرتاف للمتجنس بحق االنتخاب وال تقل عن 
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حيث أنه خـالل هـذه الفـرتة يثبـت املتجنسـون مـد ارتبـاطهم ،الرتشح للمجالس النيابية
  4 .بالدولة التي حصلوا عىل جنسيتها

الذي اكتسب اجلنسيــة املرصية عن طريق التجنس لكي فاملرشع املرصي يشرتط يف الشخص 
يقــيد يف جدول االنتخاب أن متيض مدة مخس سنوات عىل األقل من تـاريخ اكتسـابه إياهـا 

اخلاص بمبـارشة احلقـوق  1956لسنة  73عة من القانون رقم وذلك حسب نص املادة الراب
 . السياسية

ني األصليني و الـوطنيني بـالتجنس مـن حيـث إال أن هناك بعض البلدان مل تفرق بني الوطني
 .مبارشة حق االنتخاب، ومل تشرتط مرور فرتة زمنيــــة معينــة و من ذلك الدستور اللبناين

سـنة  18حدد السن الالزم للتمتع بحق االنتخاب يف النظام االنتخابـي اجلزائري بــ  السـن:
مـن القـانون  03ا أكدتـــــه املـادة وهـذا مـ ،وهو ما نصت عليه مجيـع القوانني االنتخابيـة

فاشرتاط حد أدنى من العمـــر هو أمر منطقي حتى يستطيع املواطن اإلدراك عقليا   16/10
فال يعقـل أن يتقـرر حـق االنتخـاب لألطفـال  ،وبالتايل يتمكن من مبارشة حقــه االنتخايب

  5.حديثي العهد واملراهقني
ط فجاءت أحكامها خمتلفة بشأن حتديد السـن القـانوين لذا تويل الدول أمهية بالغة هلذا الرش 

للتمتع بحق االنتخاب بيدا أن الفقه الدستوري ير أنه من األفضل أن يتطابق سـن الرشــد 
   .املدين مع سن الرشد السيايس

أما بخصوص النظام القانوين اجلزائري، فإنه جعل سن الرشد السيايس أقل من سن الرشـد  
سنـة وسن الرشد السيايس كام رأيناه  19القانون املدين اجلزائري  40ادة املدين حسب نص امل

وهذا بالنظر إىل األمهيـــة البالغة التي يتمتع هبا حـق  ،لذا يستحسن أن يوحد بينهام ،سنة 18
االنتخاب حيث أن ممارسة هذا احلق تتطلب القدرة الالزمـة إلدراك وفهـم خمتلـف الـربامج 

إىل جانب املكانة اهلامــــة التي حيتلهـا حـق االنتخـاب داخـل  ،اباملقدمة من طرف األحز
   . الدولة و النظام السيايس وما تتطلبه معايري التفاضل السيايس من كفاءة

فهـو هيـدف إىل إتاحــة  ،وعموما فإذا كان سن الرشد السيايس أقل من سـن الرشـد املـدين 
فبالنظر إىل رغبتهم يف التجديـــد والتغيري، الفرصـة للشباب للمشاركة يف احلياة السياسيــة، 

يف املقابل نجد الدساتري الرجعية وقصد التقليل من الناخبني ترفع السـن الالزمــــة للتمتـع 
بحق االنتخاب وتعلل ذلك بحجج خمتلفة وهي يف جمملها تتعلق باخلربة والتجربـة والنضـج 

نضج الذي ينقص الشباب لـذا أصـبح هذا ال ،السيايس الذي حتتاجه بعض املسائل السياسية
  .السن يف الدول الغربيــة ال يتجاوز إحد  وعرشين سنة وهو موازي لسن الرشد املدين
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مل يعرف قانون االنتخابات املوطن االنتخايب، بل ترك ذلك للقواعد العامـة حيـث  املوطــن:
قانون املدين، إذ تـنص من ال 36إىل نص املادة  16/10من القانون العضوي  04حتيلنا املادة 
ال يصـوت إال من كان مسجال يف قائمـة الناخبني بالبلديـــــة التي هبا موطنه،  "عىل ما ييل: 

دنا إىل املـــادة  ،"من القانون املدين  36بمفهوم املادة  من القانون املدين اجلزائـري  36وإذا عُ
ي يوجد فيه سـكناه الرئييسـ، موطن كل جزائري هو املحــل الذ "نجدها تنص عىل ما ييل :

 . " وعند عدم وجود سكنى حيل حملها مكان اإلقامة العادي
من خالل هذا النص يتضح لنا أن املرشع اجلزائري،  قد أخذ بالتصوير الواقعي للمـوطن أي 

الذي يأخـذ بالتصـوير احلكمـي للمـوطن  ،باإلقامة الفعلية و بالتايل خالف القانون الفرنيس
  .6قانون مدين فرنيس 102بموجب املادة 

بناء عام سبق يتبني أن النظام االنتخابـي اجلزائري مل يعرف املوطن االنتخايب، بـل تـرك ذلـك 
وهذا عىل عكس نظـريه املرصـي الـذي أعطـى تعريفـا واضـحا للمـوطن  ،للقواعد العامـة

املوطن  " عىل ما ييل: 1956لسنة  73من القانون رقم  1/  11االنتخابـي حيث تنص املادة   
االنتخايب هو اجلهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك جيوز له أن خيتار لقيد اسمه اجلهة 

 ." التي هبا حمل عمله الرئييس أو التي هبا مصلحـة جدية أو مقر عائلته، ولو مل يكن مقيام فيها
  ثانيا :رشوط ممارسة حق االنتخاب

فإنه ال يستطيع ممارسة حقـه االنتخـايب دون ،خببعد توافر الرشوط السابقة الذكر يف النا
أن يكون مقيدا و مسجال يف إحد القوائم االنتخابية، و هذا احلكم تضمنـه مجيـع القـوانني 

إال أن املالحظ بخصـوص هـذه املسـألة هـو أن التسـجيل يف القـوائم  ،االنتخابية يف اجلزائر
النسبة لكل مواطن تتوفر فيـه الرشـوط االنتخابية خالل مرحلة التعددية احلزبيــة إجباري ب

القانونيــة، وذلك عىل خالف مرحلة احلزب الواحد أين نجد القيد يف القوائم االنتخابية يعد 
 .واجبا

  :عىل ما ييل16/10من القانون  6ويف هذا اإلطار تنص املادة 
 كل منهمــا التسجيل يف القوائم االنتخابية واجب بالنسبـة لكـل مواطن ومواطنة تتوفر يف "

، كـام مكـن القـانون األفـراد املقيمـني يف اخلـارج واملسـجلني يف "الرشوط املطلوبـة قانونـا 
باإلضـافة إىل كـل مـواطن ،املمثليات الدبلوماسية والقنصلية اجلزائريـة أن يطلبوا تسجيلهم

ته مـن عفـو أستعاد أهليته االنتخابيـة عىل إثر رد اعتباره أو رفع احلجر عليه، أو بعد اسـتفاد
  . شامل
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إن التسجيل يف القوائم االنتخابية هيدف أساسا إىل التحقق من مد توافر الرشـوط السـابقة 
فدقــــــة التعبـري عـن رأي  ،وهو يعد أمرا جوهريا لكل نظام نيايب ،للتمتع بحق االنتخاب

ئم االنتخابية صاحب السيادة مرتبطـة بدقـة وصفاء جداول االنتحاب وبالتايل فالقيد يف القوا
  .7يُعد عمال اقرارياً حلق االنتخاب ال عمال إنشائيا له

ولقواعـد قـانون  ،وللتحقق من صـحة هـذه القـوائم والتأكـد مـن مـد مطابقتهـا للواقـع
إلضـافة  ،االنتخابات يقرر القانون عادة رضورة مراجعة جداول االنتخـاب بصفــة دوريـة

 االنتخاب إىل جانب حذف أسـامء مـن طـرأ علـيهم أسامء املواطنني  الذين يثبت هلم احلق يف
  .8ظروف حترمهم من هذا احلق 

و لضامن صحة القوائم االنتخابية فإن النظام  االنتخايب يف اجلزائر خـالل مرحلــة التعدديـة 
خول للمواطنني حق تقديم االعرتاضات أثناء إعداد ومراجعــة القـوائم االنتخابيـة سـواء  

 ،أو الرفض غري املربر للتسجيـل يف القوائم االنتخابية ،ل غري قانوينتعلق األمر بصدد تسجي
يمكن لكـل مـواطن أغفـل تسـجيله يف قائمـة  ": 16/10من القانون 18حيث تنص املادة 

من القانون املذكور  19وتنص املــادة  "انتخابية أن يقدم شكواه إىل رئيس اللجنة اإلدارية ...
حد قـوائم الـدائرة االنتخابيـة أن يطلـب كتابيـا شـطب لكل مواطن مسجل يف إ "أعاله: 

 "شخص مسجل بغري حق أو تسجــيل شخص مغفل تسجيله يف نفس الدائرة
وقد منح التعديــل األخـري املمثلـني املعتمـدين قانونـا لألحـزاب السياسـية وللمرتشـحني 

حـظ أن النظـام األحرار احلق يف احلصول عىل نسخة من القائمة االنتخابيـة،و يف األخـري يال
االنتخابـي قد مكن بعض الفئات ممارســة حقهم االنتخايب عن طريق الوكالة وهذا ألسباب 

 .16/10من القانون  53صحيـة أو عملية وهذا ما نصت عليــه املادة 
وأخيـــرا نشري إىل أن مبدأ االقرتاع العام أصبح إحــد الرضورات الديمقراطية، وكـام 

أن االقرتاع العام أصبح بمثابـة ظـاهرة مـن الظـواهر الطبيعيـة  ":  -يلبارمت -يقول األستاذ 
أنـنا نتأسـف أو نحـزن بسـببه كـام يأسـف أو ،كقانون اجلاذبية وتعاقب فصول السنة األربعة

حيزن أهايل أوربا الشاملية بسبب عودة الشتاء و لكنه (أي االقرتاع العام ) أمـر البـد منـه و ال 
وهذا النظام لينتزع  ،فاألحسن أن نالئم بني ظروف البيئة ،بسببه جدو من األسف أو احلزن
 9   ."ولننزع عنه أكرب ما يستطاع من رش،منه أكرب ما يستطاع من خري

فهكذا تظهر أمهية املبدأ من كونه هيدف إىل إرشاك الشعب يف إدارة الشؤون العامة،بل البعض 
ة ال توجد إال وفق مبـدأ االقـرتاع العـام ذهب إىل أبعد من ذلك كون أن الديمقراطية احلقيقي
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الذي يعكس حكمة اختيار الشعب للمرشح األجدر و األقدر عىل توجيـه وحتمـل مصـالح 
   10.اجلامعة

والواقع أنه ال أحد يستطيع أن ينكـر أمهية مبدأ االقرتاع العام كـام سـبق تبيانـه مـن الناحيـة 
ث أن االعتبـارات السـابقة تتوقـف عـىل النظرية، إال إن الواقع العملـــي بخالف ذلك حي

مد وإيامن  اهليئة الناخبة بتلك املبــادئ واألهداف التي تساعد عـىل مـد إقامـة التقاليـد 
االنتخابية داخل الدولة وجتسيدهـا يف الواقع، ذلك أن الديمقراطية تفرتض وجود نـوع مـن 

ة وختتلـــف مـن دولـة إىل التكوين والوعي السيايس والثقايف وهذه الظاهــرة غـري مستقــر
أخر فاالنتخابات يف الدول النامية أضحت اليوم غري جدية بالنظر إىل كل أشكال الضـغط 

 11.واملناورات التي متارس عىل مجهور الناخبني
 . املطلب  الثاين: رشوط الرتشح و إجراءاته

جمموعـة اهتمت قوانني اغلب الدول بتنظيم عملية الرتشح ملختلف االنتخابات، بوضـع 
 2016من الرشوط جيب توافرها يف الشخص الذي يرغب يف الرتشح، إذا نجـد أن دسـتور 

نص عىل جمموعة من الرشوط األساسيــة اخلاصة بالرتشح لرئاسة اجلمهورية بموجب املادة 
و أحال للقانون العضــوي املتعلق باالنتخابات مهمة حتديد رشوط الرتشح لالنتخابات  87

كام أن إجراءات الرتشح هي األخر ختضع  ،من الدستور 120بموجب املادة  النيابية و ذلك
إيل جمموعة من النصـــوص القانونيـة و املراسـيم التنفيذيـة هلـا و املحـددة لكيفيـة سـحب 
الرتشيحات و مواعيد الرتشح و كذا اجلهات التي ترشف عـىل هـذه العمليـة، باإلضـافة إيل 

 .شأ من منازعات يف هذا الشأنحتديد الوسائل الكفيلة بحل ما ين
و عىل هذا األساس سنتناول يف هذا املطلب الرشوط املوضوعية ( أوالً) ثم ننتقل إيل دراسـة 

 إجراءات الرتشح (ثانيا)

: وهي الرشوط املوضوعية العامـــة التـي جيـب أن تتـوفر يف أي  الرشوط املوضوعية -أوالً 
ابيـة أو الرئاسيـة، التي أخذت هبـا ترشـيعات مواطن يرغب يف ترشيح نفسه لالنتخابات الني
وهذه الرشوط هي التمتع باحلقوق املدنيــة و  ،الدول املتخلفـــة بصدد تنظيمها حلق الرتشح

  .السياسية اجلنسية، السن، أداء اخلدمة العسكرية
  12.رشط التمتع باحلقوق املدنية و السياسية -1

ـة االنتخابيـــــة هو أن كل ناخب لـه احلـق يف املبدأ األسايس املتعارف عليه يف األنظمــ
أن يكون منتخبا، و أن املواطن ال يتمتع بحقــــــه يف أن يكون منتخبا إال إذا كان له احلق يف 
أن يكون ناخباً، و من رشوط متتع املواطن بصفـــة الناخب، كام سـبق احلـديث عنهـا و هـو 
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باب أويل أن يفرض هذا الرشط بالنسبة للشخص  متتعه باحلقوق املدنية و السياسيـة، فإنه من
الذي يرغب يف ترشيح نفسـه لالنتخابات، لذلك نجد قـوانني خمتلـف الـدول تقيضـ بمنـع 
املواطنني غري املتمتعني بحقوقهم املدنية ( كـاملحجور علـيهم جلنـون أو لسـفه أو عتـه) مـن 

تـويل رئاسـة دولـة أو يف الرتشح، إذا من غيـر املعقـول أن يسـمح لشـخص ب ممارسة حقهم
  .عضوية جملس نيايب و هو حمروم من الترصف يف شؤونــه اخلاصــة

كام يمنع من مبارشة هذا احلق األشخاص الغري متمتعني بحقـوقهم السياسـية املتمثلـة يف 
الثقــة و االئتامن، ذلك أن مرتكبي اجلرائم املاسة بالرشف أو االعتبار أو الكرامـة األدبيـة ال 

بأي حال مـــن األحوال أن يمثلوا األمة إذا نجد أن املرشع اجلزائري يقـيض بمنع  يمكن هلم
ممارسة حق الرتشح لالنتخابات عىل األشخاص املحرومني من التصويت لفقــــدان األهلية 
املدنية و كـذا األشخاص املحكوم عليهم الرتكاهبم جنايــة أو جنحة، و كذا املحرومني من 

تسجيل أو حماولة تسجيل أو شطب اسم  -:  اجلرائم االنتخابية املتمثلة يف الرتشح الرتكاهبم
القيـام باحلملــة  - .شخص من القائمـة بدون حق و باستعامل ترصحيات أو شهادات مزورة

 االمتنـاع –نتخابيـة اال محلتـه حساب املرتشح إعداد عدم –االنتخابية خارج الفرتة القانونية 
 الوالئي أو البلدي اإلحصاء حمرض أو األصوات فرز حمضـر ابيـة،أواالنتخ القائمة تسليم عن

   .مرتشح لكل القانوين املمثل إيل  لألصوات
و إذا كانت اغلب الترشيعات االنتخابية قيدت حق الرتشح برضورة متتع املواطن الراغب يف 

اية بحسـن السـرية ملرتشح يف النهالرتشح باحلقوق السياسية و املدنية، و التي هتدف إيل متتع ا
السلوك احلسن،و يف سياق هذا الكالم  انقسم الفقــــه بشأن رضورة النص أو عدم النص و

رصاحة يف القوانني االنتخابية عىل رشط حسن السمعــــة و السلوك بالقيـاس عـىل قـوانني 
  13 .الوظيفة العامة التي تتضمن النص رصاحة عىل هذا الرشط إيل فريقني

ال حاجة لوضع رشط حسن السـرية و السـمعة بصـفة مسـتقلة عـن رشط أنه  فريق ير
املتعلق باحلقوق املدنية و السياسية و حجتهم يف ذلك: أن اجلهة املخولـة يف حتديـد أو معرفـة 
مدي توافر حسن السمعة من عدمه هي السلطــة التنفيذية من خالل ما تقوم به من حتريـات 

ـــة حتريات تنقصها النزاهة و املصداقيـة لعـدم حيـاد خالل فرتة الرتشيحات و هي يف النهاي
اإلدارة التي تعمد بموجب هذه الصالحيات إيل اختيار نواب يسريون يف فلكها و يسـايروهنا 
يف األهواء اإليديولوجية و بذلك تصبح الدولـة بوليسية أساسها التحريات التي تبتعـد عـن 

ائج املرتتبة عىل وصول بعض النـواب سـيئ النزاهة و الصدق و هي نتائج يفوق رضرها النت
 .السمعة إيل الربملان
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و يف مقابل ذلك يري االجتاه الثاين أنه جيـب الـنص عـىل رشط حسـن السـرية و السـلوك يف 
  : القوانني االنتخابية وحجتهم يف ذلك

ع أن السرية احلسنة للنواب تضفي عىل السلطة الترشيعية االحرتام الواجب هلا الذي يتفق م -
مهامها اخلطرية يف الترشيع، و يف الرقابة عىل أعـامل السـلطة التنفيذيـة، و إذا كانـت  قـوانني 
الوظيفة العامة تتطلب هذا الرشط بالنسبة للموظف املرشـح للوظيفـة التنفيذيـة، فكيـف ال 

  14.يشرتط بالنسبة لغري املوظف، و بالتايل هناك إخالل بمبدأ املساواة
الجتاهني حجج وجيهة، وإن كان االجتاه الثاين هو املرجح عنـد أغلبيـة و الواقع أن لكل من ا

عىل أساس أنه أقرب إيل الواقع، الن سمعة املجلـــس النيايب و احرتامه أمـر الزم  ،الفقهاء.
 .وجيب أن يكون يف املقام األول فوق كل اعتبار

نه يتعني أن يشـرتط ذلك أن االنتخاب يقتيض اختيار أفضل العنارص و أطهرها، لذلك نري أ
يف الشخص الذي يتقدم إيل ترشيح نفسه إيل املجالس النيابية أن يكون حممود السرية و حسن 
السمعة، مما ينعكس عىل املجلس ذاته من وقـار و هيبـة تتناسـب و مكانتـه املرموقــــة بـني 

 .سلطات الدولة املختلفة
حسـن السـرية حيقـق هـدفني ووجوب النص يف القوانني االنتخابيـة عـىل رشط السـمعة و 

  :أساسيني
ألشخاص ممن حتوم حـوهلم الشـبهات حيقق لعملية الرتشح جانباً وقائياً، يتمثــل يف قيـام ا-
ة الذين يتطلعون إيل الوصول إيل مقاعــد املجلس النيايب بقصد حتقيـق أهـدافهم الشخصـيو
بـام حيقــق احلاميــة لعمليـة  استغالل النفوذ، بالتفكري ملياً قبل اإلقدام عىل ترشيح أنفسهمو

 .الرتشح
حيقق احلامية للديمقراطيـة بإقصاء كل مرتشح عـىل أسـاس انتفـاء رشط السـمعة لديـه، إذ -

 .بموجبه يمكن إبعاد العنارص املعروفة بعدائها للديمقراطية
 :رشط اجلنسية-2

ة باعتبارهـا يعترب رشط اجلنسية من الرشوط الرضورية للرتشح لالنتخابات السياسية املختلف
رابطة انتامء و والء بني الفرد و دولته، وإذا كانت أغلب الترشيعــات تشـرتط يف املـواطن أن 
يكون متمتعاً بجنسية الدولة ليسمح له بمامرسة االقرتاع، فإنه من باب أويل أن يؤكد عىل هذا 

س السـلطة الرشط بالنسبة للفرد الذي يرغب يف الرتشح لتمثيل مواطني الدولة سواء عىل رأ
التنفيذية أو عىل مستوي املجالس النيابيـة، إذ أنه من غري املنطقـي أن يـامرس األجنبـي هـذا 
احلق يف دولة غري دولتـه، وإذا كانت ترشيعات خمتلف الدول تكاد جتمع عىل إقرار هذا احلـق 
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ددة التـي ملواطنيها املتمتعني بجنسيتها، إال أهنا اختلفت بشأن املتجنسني من حيث املـدة املحـ
 .يمكنهم من خالهلا ممارسة هذا احلق و كذا املهمة املراد الرتشح هلا

  :رشط السن - 3
تشرتط قوانني االنتخابات ملختلف الدول سنا معيناً يف الفرد حتي يتمكن من ترشـيح نفسـه 
تبعا لظروفها السياسية و االقتصادية و االجتامعية إذا تعترب هاته الـدول أن السـن يمثـل هلـا 

ـة بالشؤون العامة و الصـالح التبرص وإدراك األمور ذات الصل مؤرش للحكمــة و العـقل و
 .العام للدولة

ففي فرنسا و بناءً عىل قانون االنتخاب تم حتديد سن الرتشـح النتخابات رئيس اجلمهوريــة 
 سنة كاملة يوم االنتخاب، و رفعت سن الرتشح ملجلـس الشـيوخ 23 ـة بـو اجلمعية الوطني

 18 ملجالس املحلية و سـن االقـرتاع بــسنـة يف حني سوت بني الرتشح النتخابات ا 35إيل 
 25ـ للرتشح للمجلس الشـعبي الـوطني بـ أما املرشع اجلزائري فقد حدد العمر املقرر ،سنة

سنة و هو بذلك يفوق السن املقرر هلذا املجلس بالنسـبة للمرشـع الفرنيسـ، كـام أن املرشـع 
عىل مستوي اهليئـة الترشـيعية  1996ءً عىل اإلصالحـات التي جاء هبا دستوراجلزائري و بنا

 19 سنة 35بخلق غرفة ثانية وهي جملس األمـة حدد سن العضويــة بـ 
أما بالنسبة للسن اخلاصة باملجالس املحلية يف اجلزائر نالحظ بأن قانون االنتخابات نزل هبـا  

س حتى يتسنى هلـم اكتسـاب اخلـربة ـذه املجالسنة هبدف إرشاك الشــباب يف ه 25إيل سن 
  .الكفاءة الالزمة ملامرسة املهام النيابية عىل املستوي الوطني يف املستقبلو

فإنه رغم ما تقدم بشأهنا من تربيرات فإن اشرتاط  ،أما بالنسبة للسن املقرر لرئيس اجلمهورية
اء بالسن الـذي بـدء فيـه الـوحي سن األربعني يف املرتشح للرئاسة أمر منطقي و أمر فيه إقتد

إذا يكون فيه املرتشح أكثر كـامال و إدراكـاً و حنكـة و  ،ينزل عىل النبي صىل اهللا عليـه و سلم
  .20خربة 

 عسـنة فحبـذا لـو أن املرشـ 40هذا من جهة و من جهة أخري فكام تم حتديد سن الرتشح بـ 
ـياً كام فعل املرشع التونيس و هـو اجلزائري يتدخل و حيدد للمرتشح هلذا املنصب رشطاً إضاف

سنـة عىل أساس أن التقـدم يف العمـر حيـول دون القيـام  70حتديد سن أقيص للرتشح و هو 
بأعباء هذه الوظيفـة اخلطرية، خاصـة إذا كان املرتشح يتـقدم ألول مرة وهــو ما أعلنت عنه 

د ميالدهـا إحلـادي رش يف عيـعنـدما تنازلـت عـن العـ -جوليانـا -ملكـة هولندا السابقة 
سيدرك كل ما يتـقدم يف السن آجال أم عاجالً أن عليه مواجهة حقيقـة  "السبعني بقـوهلا أنه و

  " أن قوته تتاليش وأن استمراره يف املسؤوليـة يدل عن عدم شعور باملسؤولية
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 .أداء اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء النهائي منها -4
الوطنية رئيس اجلمهورية أو عضـو الربملـان خـالل  من غري املنطقي أن يستدعي للخدمة

فرتة الرئاسـة أو عهدته النيابيــة، بام حيول بينه و بني القيام بواجباته، لـذلك تشـرتط قـوانني 
ويرجع السبب يف  ،االنتخاب يف املرتشح أن يكون قد أدي اخلدمـــة العسكرية أو أعفي منها

ت األمن الوطني و املصلحة العليا للبالد التي جيب تأكيد القوانني عىل هذا الرشط إيل رضورا
تقديمها عىل غريها من الواجبات و رشط أداء اخلدمة العسكرية هـو رشط جديـد جـاء بــه 

بالنسـبة للمرتشـح للمجـالس  03فقرة  07يف املادة  97/07القانون العضوي لالنتخابات 
مهورية، و لعــل السـبب يف عـدم بالنسبة للمرتشح لرئاسة اجل 09فقرة  157النيابية و املادة

يعود بالدرجة  ،1989وضع هذا الرشط ضمن نصوص القوانني االنتخابيـة السابقــة لسنة 
األويل إيل سيطرة احلزب الواحد يف اختيـار املرتشحني جلميع االنتخابات ومن ثـم تبقـي لـه 

االنتخابيـة التـي  مجيع الصالحيات يف وضع رشوط اختيار املرتشحني، أما بالنسبة للقـوانني
تأثرت بالتحوالت السياسية التي شهدهتا اجلزائــر آنذاك ممـا  ،1989صدرت طبقاً لدستور 

انعكس عىل طريقة وضعها حيث جاءت بطريقة مرتجلة مما أدي إيل إدخـال عـدة تعـديالت 
 .عليها يف فرتة وجيزة

 :رشط املؤهل العلمي - 5
مل تتطرق ملثل هذا الرشط، رغم أمهية توافره يف من  جتدر اإلشارة إيل أن القوانني االنتخابية

نظراً ملا تنطوي عليه  ،يسعي للحصول عىل عضويــة رئاسة الدولة أو عضوية الربملان بغرفتيه
هذه الوظائف من مهـام تتعلـق باملصـالح العليـا للدولــة يف مجيـع اجلوانـب االقتصـادية و 

أنـه أصـبح مـن املبـادئ العلـوم السياسـية أن ب -بارتلمي -االجتامعية و السياسية، إذا يري 
اجلامعات جيب أن يتويل شؤون أمرها النخبــة املمتازة، و يتساءل البعض عن األساس الذي 
اعتمده املرشع يف اشرتاطــه املؤهل العلمي لشغل الوظائف اإلداريـة يف الدولـــة، و طـرح 

ينتهي إيل القول بأنه إذا كان املؤهـل ، و النسبة ألخطر الوظائف السياسية.هذا الرشط جانباً ب
فإنـــه أكثـر أمهيـة بالنسبــة  ،العلمي رضوريا لشغل الوظائف العامـة ما عىل منها و ما دنى

للوظائف السياسية التي يضطلع شاغلوها بأكثر مهام الدولـــة أمهية و حساسيـة، إال أن هذا 
إال أنـــه اختلف حـــول مسـتوي االجتاه رغم تأكيده عىل رضورة املؤهل العلمي للمرتشح 

إذا ذهب البعض  إيل رضورة اشرتاط املـرشع حصول املرتشح عىل مؤهل عال يتيح  ،التأهيل
   17 .له إمكانية املشاركـة الفعالة يف العمل الربملاين بوعي و فهم حقيقيني
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وف و يذهب اجتاه أخر إيل رضورة اشرتاط مؤهل علمي معني و ليس مؤهل عال مراعاة لظر
  .دول العامل الثالث التي مازالت تعاين من انتشار األمية بني شعوهبا

إال أن هناك من الفقهاء من عارض إدراج رشط املؤهل العلمي، و يري بـأن الترشـيع لـيس 
عمالً فنياً و لكنه عمالً سياسياً بالدرجـة األويل، و أن الناحية الفنية تعد ترمجة ملضمون العمل 

صيغ قانونية حتى تكون قابلة للتطبيق، و هلـذا فإنـه لـيس مطلـوب بـأن  السيايس و ذلك يف
يكون مجيع النواب رجال قانون، فليس الربملان جملس فقهـاء أو علامء و إنام هو جملس مجاهري 

   .الشعب بجميع فئاته و طبقاتـه و اجتاهاته و ميوله
 القوانني االنتخابيــة وهـو إال أن الرأي القائل برضورة النص عىل رشط املؤهل العلمـي يف 

الرأي األجدر باإلتباع  إال أنه و نظـراً لالعتبـارات الثقافيـة واملسـتوي  التعليمـي ألغلبيــة  
الشعب اجلزائري نقرتح مستوي تعليمي أو مؤهل علمي معني وليكن  مستوي هناية الدراسة 

لنسبة للمجلس الترشيعــي، الثانويـة بالنسبة للمجالس املحلية و شهادة الدراسة اجلامعية با
حتى يتسنى ملرشحي هذه الوظائف االضطالع هبا بالصورة التي حتـــقق معها التمثيل النيايب 

  .املنشود وارتفاع مستوي األداء الربملاين و احلكومي عىل السواء
  إجراءات الرتشح ( الرشوط الشكلية) -ثانياً 

لعضـوي بـني اإلجـراءات املتبعـة لرتشـح لقد ميـز املرشـع اجلزائـري بنـاءً عـىل القـانون ا 
لالنتخابات الترشيعية و بني إجراءات الرتشح لالنتخابات املحلية، و بناء عىل ذلـك سـنقوم 
بدراسة اإلجراءات املتعلقة بانتخابات املجلس الشعبي الوطني و االنتخابات املحلية و ذلك 

 .صة بالرتشح لعضوية جملس األمةالتفاقهام تقريباً يف اإلجراءات، ثم نتطرق لإلجراءات اخلا
  :أ/ إجراءات الرتشح لالنتخابات الترشيعية و املحلية

تبدأ عملية الرتشح بسحب استامرة الترصيح بالرتشح مسـبقاً مـن مصـالح الواليـة أو مـن  
املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة ملرتشـحي اجلاليـة اجلزائريـة باخلـارج للمجلـس 

و تسحب هذه االستامرات بتقديم ممثل امللتـزمني بالرتشـح املؤهـل قانونـاً  الشعبي الوطني،
   برسالة يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح

مع إلزامية التصديق عليها إذا كانت القائمـة حرة، أما إذا كانت حتت غطـاء حـزب سـيايس 
  .يشرتط وضع ختم احلزب املعني عىل الرسالة

  : .ي تكون يف شكل حافظة ما ييلو حتتوي استامرة الرتشح الت
 .استامرة إيداع قائمة املرتشحني/ 1
 استامرة املعلومات اخلاصة بكل مرتشح يف القائمة/ 2
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 .مطبوع يتضمن ترتيب املرتشحني/ 3
 .قائمة الوثائق املطلوبة لتكوين امللف/ 4

 قائمـة تسـمية – الـدائرة االنتخابيـة -و تتضمن استامرة إيداع املرتشحني البيانـات التاليـة: 
 – القائمـة يف امللـف مودع ترتيب – لقبه و امللف مودع اسم – السيايس االنتامء – املرتشحني

سـاعته، بالنسـبة السـتامرة إيـداع قائمـة املرتشـحني يف الـدوائر االنتخابيـة  و اإليداع تاريخ
   .باخلارج تتم وفق نفس  األشكال باللغة العربية و اللغة الالتينية

استامرة املعلومات الشخصية للمرتشح البيانات التالية : الدائرة االنتخابية، تسمية  و تتضمن
اسـم املرتشـح و لقبــه باللغـة العربـــة و الالتينيـة،  ،ترتيب املرتشح يف القائمـة ،القائمــة

العنـوان  ،احلالـة العائليـة ،النسب ،املستخدم، اجلنسية ،املهنة ،تاريخ امليالد و مكانه ،اجلنس
املستوي التعليمي، مع إرفاق القوائم احلزبية بوثيقة  ،الوضعية إزاء اخلدمة الوطنية ،الشخيص

   .التزكية موسومة بتوقيع املسؤول احلزيب املخول قانوناً بذلك
و التـي تـتم   ،أما بالنسبة لقوائم األحرار ترفق مع اكتتاب التوقيعات الشخصية للمرتشحني 

ات عىل استامرة حتدد مواصـفاهتا التقنيـة مـن قبـل وزارة الداخليـة بناء عىل علية مجع التوقيع
  :تسلم من املصالح الوالئية تتضمن كذلك جمموعة من البيانات التالية تتعلق باملوقعني و هي

أسامء املوقعني و ألقاهبم و عناوينهم  و أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية أو أي وثيقـة رسـمية 
رتاط عدم توقيع الناخـب عـىل أكثـر مـن قائمـة و إال تعـرض أخري تثبت هويتهـم، مع اش

و عـدد اســتامرات  ،دج. 50000إيل  10000أشـهر و بغرامـة مـن  6لعقوبـة احلـبس مـن 
% مـن نـاخبي الـدائرة  بــ 5كون مساويا عـىل األقـل لنسـبة التوقيعات الشخصية جيب أن ي

ناخـب املـراد  1000 يزيد عن ناخبا و ال 150االنتخابية املعنية، برشط أن ال يقل العدد عن 
متثيلهم بالدائرة بالنسبة ملرشحي املجالس املحلية، أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فعدد 

اسـتامرة اكتتـاب التوقيعـات الشخصـية مـن نـاخبي الـدائرة  600التوقيعات املطلوبة هـي 
عملية مجع التوقيعـات  و بعـد االنتهاء من ،االنتخابية املراد متثيلها لكل مقعد مطلوب شغله.

مصادقا عليها من قبل ضابط عمومي ( رئيس البلدية و نوابه، أو موثق، أو حمرضـ قضـائي ) 
تقدم هذه االستامرات إيل رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية يف الدائرة االنتخابية، حيث يقـوم 

بــ % من  5 تقل عن هذا األخري بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها باختيار عينة  منها ال
  .عدد املوقعني و يعد حمرضاً بذلك تسلم نسخة منه إيل املعنيني

:حـدد القـانون العضـوي لالنتخابـات املـدة ب / اآلجال القانونية إليـداع قـوائم الرتشـح
القانونية إليداع قوائم الرتشح بعد صدور مرسوم دعوة اهليئة الناخبة بخمسني يومـاً كاملــة 
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رتاع بالنسبة لالنتخابات املحلية و مخسة و أربعني يومـاً بالنسـبة لالنتخابـات قبل تاريخ االق
الترشيعية، مع إرفاق امللف املتضمن قائمة املرتشحني بكافة الوثائق املطلوبة و اخلاصـة بكـل 

  :  مرتشح و التي تتضمن ماييل
 نسـخة – سـيةاجلن شـهادة  - 3 رقم العدلية السوابق صفيحة –مستخرج من شهادة امليالد -

ة جـواز سـفر رخصـة اهلويـ تثبـت أخـري وثيقة أية أو الوطنية التعريف لبطاقة األصل طبق
 – االنتخابيـة القائمـة يف التسـجيل شـهادة أو الناخـب لبطاقة األصل طبق نسخة –السياقة 

 القائمـة رأس للمرتشـح شمسـيتان صـورتان – منهـا اإلعفاء أو الوطنية اخلدمة أداء شهادة
 األساسـني اآلخـرين للمرتشـحني شمسـيتان صـورتان – األصـيل شـكلها يف امنهـ واحدة

 حتـت املقدمـة للقـوائم بالنسـبة السـيايس احلزب من التزكية شهادة –ني بالقائمة واملستخلف
 التوقيعـات الكتتـاب االعـتامد حمرضـ مـن شـهادة – سياسـية أحـزاب عدة رعاية أو رعايته

 الذي الربنامج – األحرار للمرتشحني بالنسبة إقليمياً  املختصة االنتخابية اللجنة عن الصادرة
 .لة االنتخابيةاحلم طوال رشحه سيتم

جيب أن تتضمن قائمة املرتشحني للمجالس الشعبية البلدية و الوالئية عـددا مـن املرشـحني 
يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها، وعددا من املستخلفني ال يقل عن نصف عـدد املقاعـد 

  .لهااملطلوب شغ
أما بالنسبة لقوائم املرتشحني للمجلس الشعبي الـوطني فيجـب أن تشـتمل عـىل عـدد مـن 

   .مع إضافة ثالثة مرتشحني إضافني،املرتشحني بقدر عدد املقاعد املطلوب شغلها
ويشرتط يف املرشح أن ليرتشح يف أكثر ،مع تسليم وصل إيداع  بذلك إيل املرصحني بالرتشح 

كام ال يمكن تسـجيل اثنـني ينتميـان إيل أرسة واحـدة ،من دائرة انتخابية من قائمة آو يف أكثر
سواء كانت القرابة بالنسب أو املصاهرة حتى الدرجة الثانية يف قائمة واحدة، ويتعـرض كـل 
شخص قام برتشيح نفسه يف أكثر من قائمة أو يف أكثر من دائرة انتخابية يف اقـرتاع واحـد إيل 

  . دج5000دج إيل   500هر إيل ثالثة سنوات، وبغرامة مالية من عقوبة احلبس من ثالثة أش
بعد تقديم قوائم الرتشح ال يمكن تعديل أي قائمـة أو سـحبها إال يف حالـة الوفـاة واملوانـع 

 :القانونية وحسب الرشوط التالية
إذا تويف مرتشح من مرتشحي القائمة قيل انقضاء اجل إيداع الرتشح يستخلف بمبادرة من -

و يرتب املرشحون املوجودون يف الرتبة االدين يف الرتبـة التـي تعلوهـا ،زب املقدم للقائمةاحل
مبارشة بام فيهم املرشحون املستخلفون وتبقي الوثائق التي أعدت إليـداع القائمـة األصـلية 

 . صاحلة
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يمكن تقديم ترشيحات جديدة يف اجل ال يتجـاوز  ،يف حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة-
  .لسابق لتاريخ االقرتاعالشهر ا

  :اجلهة املختصة بدراسة  ملفات الرتشح -ج
اسـند القـانون ،بالنسبة لعملية دراسة ملفات الرتشـح لالنتخابـات الترشـيعية واملحلية 

ففيام يتعلـق بدراسـة ملفـات املرتشـحني ،العضوي لالنتخابـات مهمـة دراسـتها إيل الـوايل
األويل  ،والية خليتني خمتلفتـني حتـت إرشاف الـوايللالنتخابات املحلية  تنشا عىل مستوي ال

ويشرتط يف أعضـاء  ،تكلف بدراسة ملفات الرتشح للبلدية  و األخر لالنتخابات الوالئية
هذه اللجان أن يكونوا من اإلطارات االكتفاء الذين بمقدورهم التحكم يف ملف االنتخابات 

الالزمة للقيام بمهامهـا عـىل أحسـن   من مجيع جوانبه مع تزويدها بكل الوسائل و األدوات
يوضع ،مع وضع حتت ترصف هذه اخلليتني سجلني مرقمني و موقعني من طرف الوايل،وجه

وتكون ،كل سجل حتت ترصف خلية تسـجل فيـه مجيـع املعلومـات املتعلقـة بسـري العمليـة
سهر القرارات املتخذة بشان ملفات الرتشح من طرف الوايل شخصيا وحتت مسئوليته، مع ال

أيام مـن  10عىل االحرتام الصارم لآلجال القانونية اخلاصة بدراسة امللفات و املحددة بأجل 
  .تاريخ إيداع ملفات الرتشح

أما بالنسبة لدراسة ترشحات أعضاء املجلس الشعبي الوطني تتم عـىل مسـتوي الواليـة 
ويف مجيع  ،حني باخلارجوعيل مستوي املصالح الدبلوماسية أو القنصلية املعنية بالنسبة للمرتش

أيام كاملة ابتداء  10األحوال جيب أن يبلغ  قرار الرفض معلال إيل املعنيني يف فرتة ال تتجاوز 
يف حـني نجـد أن  ،الذي يمكن أن يطعن فيـه أمـام القضـاء ،من تاريخ إيداع ملف الرتشح.

يف عدم رشعية  املرشع الفرنيس اسند مهمة  رفض الرتشيحات للقضاء اإلداري بناء عىل طعن
ساعة و عىل املحكمة أن تفصل يف  ذلك خالل ثالثة  24الرتشح يقدم من طرف الوايل خالل 

   .أيام عىل األكثر يف قبول الرتشح أو رفضه
 127أما بالنسبة لرتشيحات جملس األمة، و بنـاء عـىل القـانون العضـوي و بموجـب املـادة 

لبلدي أن يرتشح لعضوية جملس األمة متى يمكن لكل عضو يف املجلس الشعبي الوالئي أو ا
توافرت فيه الرشوط القانونية للرتشـح،بإيداع ترصـيح  بالرتشـح عـىل مسـتوي الواليـة يف 

و يوضع عىل مستوي الوالية   ،نسختني تسلمهـم إدارة الواليـة للمعني مللئها والتوقيع عليهام
 : سجل خاص هلذا الغرض يدون فيه ماييل

كم تدون فيه  ،وتاريخ اإليداع وساعته -نية إن وجدت وصفة املرتشح االسم واللقب والك-
 . مجيع املالحظات اخلاصة بتشكيل امللف
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يوما قبــل تاريخ االقرتاع وال يمكـن تغيـره  أو سـحبه  15ويودع الترصيح بالرتشح خالل 
نونيـة واجلهـة املختصـة بمراقبـة مـدي تـوافر الرشـوط القا ،بعد إيداعه إال يف حالـة الوفـاة

مـع  ،للمرتشح هي اللجنة االنتخابية الوالئية التي هلا  صالحية رفض أي ترشح بقرار معلل
تبليغه للمعني يف مهلة يومني كاملني ابتداء من تاريخ إيداع الترصيح بالرتشح مع قابلية هـذه 

 . القرار للطعن أمام القضاء
 زائرياملبحث الثاين: ضامنات ممارسة حق االنتخاب يف الترشيع اجل

تشمل الضامنات املتعلقة بمامرسـة حق االنتخـاب مجلـة مـن اإلجـراءات الواجـب إتباعهـا 
للحيلولة دون حدوث حاالت الغـش االنتخـايب املـؤثر يف مصـداقية العمليـات االنتخابيـة 
وعموما تنقسم هـذه اإلجـراءات إىل الضـامنات املتعلقــة بمرحلــة اإلعــداد لالنتخابـات 

ة بإجراء االنتخابات، وأخريا الضامنات الالحقة إلجراء االنتخابات، وهو والضامنات املتعلق
 . ما سيتم توضيحه يف ثالثة فروع مستقلة

  املطلب األول: الضامنات املتعلقة بمرحلة اإلعداد لالنتخابات
تشمل هذه الضامنات احليدة يف تقسيم الدوائر االنتخابية وصدق القوائم االنتخابية وهـو 

وذلك بغية اإلحاطـة بكـل هـذه اإلجـراءات نظـرا  ،ضيحه من خالل هذا الفرعما سيتم تو
 . ألمهيتها البالغة يف حتديد مصري املرتشحني

  :احليدة يف تقسيم الدوائر االنتخابية -أوالً 
بالنسبة ملسألـة تقسـيم الـدوائر االنتخابيـة يف النظـام االنتخـايب اجلزائـري فـإن املرشـع 

املرحلــــة األوىل لإلصــالحات  السياســية قــد جعلهــا مــن الدســتوري اجلزائــري خــالل 
اختصاص السلطة التنفيذية والتي بدورها تولت مهمة تقسيم الدوائر االنتخابية أين قـدمت 
مرشوع قانون التقسيم االنتخايب الذي تبناه الربملان بسهولة وكـان ذلـك بــموجب القـانون 

ود فعـل كبـرية لـد خمتلـف الـذي أحـدث رد 1991يف سـنة  91/18والقانون  91/07
 .التشكيالت السياسية وذلك باعتامده عىل املعيــار اجلغرايف املجحف

ونظرا ألمهيـة تقسيم الدوائر االنتخابية فإن احلكومة أو األغلبيـــة الربملانيـة تستغـــل هـذا 
اإلجراء قصد متكني أنصارها من الفـوز يف االنتخابـات وهلـذا تلجـأ إىل دحـض معارضـيها 

  .18أقليات  وتعمد إىل متزيق الدوائر االنتخابية لتشتيتهم حتى يصبحوا ،ومهاوخص
وكام تلجأ إىل القيام بتقسيامت غري متكافئة بالنسبة للـدوائر االنتخابيـة وعـىل هـذا األسـاس 
هنـاك مـن يــر رضورة أن يكـون حتديــد الــدوائر االنتخابيــة سـابقا عــىل موعـد إجــراء 

  .االنتخابات ملدة معقولة
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لكن عىل الرغم من أمهية هذا اإلجراء إال أنه تعرتيه بعض الصـعوبات العمليـــة يف تطبيقـه 
فالقضـية ليسـت  ،خاصة يف الدول النامية التي تكون مساحتها كبرية وعدد سـكاهنا كـذلك

مسألـة وقت بقدر ما تتعلق بتحديد اجلهة التي جيب عليها تويل هذه اإلجـراءات إذ جيـب أال 
  . لسلطة التنفيذيةترتك يف يد ا

   :صدق القوائم االنتخابية -ثانياً 
أما فيام يتعلق بصدق اجلداول االنتخابية فإن معظم الفقه الدستوري ير أن بقدر مـا تكـون 
هذه اجلداول صادقـــة يكون االنتخاب معربا بصدق عـن رأي وموقـف صـاحب السـيادة 

   19.خالل االنتخابات
احلــــق يف تقديم االعرتاضات أثناء إعداد ومراجعة القوائم وقد سمح القانـون للمواطنني 

سـواء تعلق األمر بصدد تسجيل غري قانوين أو الرفض غيـر املربر للتسجـيل يف  ،االنتخابيـة
القوائم االنتخابيــة ويكون هذا االعرتاض أمام اللجنــة اإلداريـة بخصـوص االنتخابـات 

من القـانون  20حاكم ااإلدارية وذلك   بموجب املادة املحليــة إذ يرجع الفصل النهائي للم
بالفصل يف هذه االعرتاضــات بقرار غري قابل ألي شـكل مـن أشـكال الطعـن يف  16/06

   .أيام 10أجل أقصاه 
  املطلب الثاين: الضامنات اخلاصة بإجراء االنتخابات

اف الكامـل ويندرج ضمن هذه الضامنات عنرصين أساسني رسية التصويت ورضورة اإلرش
  .للقضاء عىل العمليات االنتخابية، وهو ما سيتم توضيحه يف هذا الفرع

   :رسيـة التصويـت -أوالً 
ورسيـة  ،"االقـرتاع عـام مبـارش ورسي  "عـىل : 16/06تنص املـادة الثانيـة مـن القـانون 

ت التصويت كام هو معلوم  مرتبطـة بحريـة االنتخـاب حيـث أن املبـدأ املقـرر يف االنتخابـا
التنافسية هو أن يكون االنتخاب حرا وهذه احلرية هلا عدة مظاهر  إذ بإمكان الناخب أن يضع 

ومن حقه أال يساهم يف االقرتاع ومن حقه كذلك حريـة اختيـار مـن  ،ورقة االنتخاب بيضاء
وعليـه تعد رسية االنتخاب أمرا أساسيا ورضوريا لالنتخاب حيـث أن  ،يشاء من املرتشحني

   .علني يتطلب شجاعـة كبرية غري متوفرة يف املواطن العاديالتصويت ال
ففـي فرنسـا خـالل فـرتة حكومـة  ،ومل تكن الرسيــة يف العصـور الوسـطى قاعـدة حمرتمـة

كان االجتاه نحو التصويت العلنـي هـو الغالـب  1789اجلمعيـــة بعد الثورة الفرنسية لعام 
كانت أقرب إىل املجتمع اإلجتامعي كون  وما يفرس ذلك هو أن فرنسا يف ظل حكومة اجلمعية

إال أنه يف هنايـــة عهـد اجلمعيــة بـدأ االجتـاه نحـو  ،هذا األخري يميل إىل علنية االنتخابات
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احلكمة حيث كان حلكومة اجلمعية الفضل يف النص عىل رسيــة التصويت وهـذا يف دسـتور 
 كل االنتخابات تتم باالقرتاع الرسي "منه التي تنص عىل أن : 21السنة الثالثة للثورة يف املادة 

"20 
 1971حيث ينص الدستور املرصـي لعـام  ،وهكذا قررت دساتيـر معظم الدول هذا املبدأ 

منه بخصوص انتخابات جملس الشعب وكذلك الدستور التونيس  87عىل هذا املبدأ يف املادة 
وري اجلزائري نـــص وبدوره املرشع الدست ،19نص عىل هذا املبدأ يف الفصل  1959لعـام 

  بخصوص انتخاب املجلس الشعبي الوطني 2016من دستور  118عىل هذا املبدأ يف املــادة 
وأخريا نشري إىل بعض الوسائل االحتياطيـة لضـامن رسيـة التصـويت واملتمثلـة يف املغـالف 

 حيث القوانني تفرض عىل الناخب استعامل مغلف رسمي ،الرسمي واملعزل (الغرفة الرسية)
  .مسلم من طرف اإلدارة يضع فيه ورقة االنتخاب

   .رضورة اإلرشاف الكامل للقضاء عىل عمليات التصويت -ثانياً 
قد تعمد يف بعض األحيان السلطة التنفيذية إىل التالعب بالنتائج االنتخابية وهذا بواسطة 

ان بتسديد بطاقـات اللجان املكلفة بمهمة إعداد القوائم االنتخابيـة إذ يقوم أعضاء هذه اللج
االقرتاع بأسـامء املـواطنني املتخلفـني عـن احلضـور يـوم االنتخـاب أو تقـوم هـذه اللجـان 

  .باستبدال صناديق لصالح مرشحي احلكومة
و بناء عىل هذه االنحرافات اخلطرية أصبحت هذه الدول تعهد لرجال القضاء مهمـة 

ة، وبالرجوع إىل النظام االنتخايب اإلرشاف واملراقبة خالل خمتلف املناسبات االنتخابي
اجلزائري خالل مرحلة التعددية احلزبية نجد املرشع الدستوري اجلزائري قد أرشك رجال 
القضاء يف اإلرشاف عىل عمليـة إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها إذ تتكون اللجنـة 

يميا رئيسا إىل جانب االنتخابية اإلدارية من قاض يعينه رئيس املجلس القضائي املختص إقل
  16/06ن القانون م 15رئيس املجلس الشعبي البلدي وممثل الوايل وهذا حسب نص املادة 

إذ أن عملية التزوير وتغيري النتائج االنتخابية تتم عند الفرز  ،ة غري كافيةوهذه الضامنـــ
قام هو أن بمكتب التصويت وخاصة بتغيري حمارض الفرز واليشء اجلدير بالذكر يف هذا  امل

التعديل األخري لقانون االنتـخابات باجلزائر أضاف إجراء آخر يعد هاما وحيد نوعا ما من 
االنحرافات السابقة  يتمثل يف رضورة تسليم  نسخة ملحرض الفرز مصادق عىل مطابقتها  
لألصل من طرف رئيس مكتب التصويت إىل املمثل املؤهل قانونا لكل مرتشح أو قائمة 

  .  األحراراملرتشحني
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و يف هذا السياق هناك من ذهب إىل رضورة إرشاف القضاء عىل مراقبة اللجـان الفرعيـة 
التي تعد كام قدمنا سلفا مرسحا لعمليـات التزويـر وهـذا لـن يتـأتى إال عـن طريـق جعـل 

   .االنتخاب عىل مراحل ( مرحلة أو مرحلتني ) ال عىل مرحلة واحدة
قه يف الواقع العميل خاصة يف دول العامل الثالث التي تنعـدم إن هذا احلل األخري يصعب حتقي

والواقـع أن مسـألة املحافظـة  ،فيها ثقافة الديمقراطية إىل جانب تفيش ظاهرة اجلهل واألمية
عىل نزاهـة التصويت تتجىل يف إتباع اإلجراءات التي حتد من إمكانيــة وقوع الغش االنتخايب 

والتجاوزات التي تشوه االنتخــاب وتؤثر عىل مصداقيته  إىل جانب التصدي لكل املناورات
ويف هذا السياق ال بد من اإلشارة إىل مسألتني ومها حاالت الغش االنتخايب واالحــتياطات 
االنتخابية وهي تتعــلق إمجاال بمعاجلـة الناخب لورقــــة االنتخاب وكل االحتياطات التي 

  .21تكبح حاالت الغش 
 ـة :خامت

هلذا املوضوع نشري إىل أن الضامنة احلقيقــة لنزاهـة العمليـات االنتخابيـــة تتمثـل  ختاماً 
أساسا يف إقامة دولة القانون وذلك بخضوع مجيع املؤسسات داخل الدولة للقانون إىل جانب 

باإلضافة  ،احرتام حقوق وحريات األفراد التي تشكل قيدا حقيقيا عىل السلطة داخل الدولة
أ الفصل بني السلطات الذي يعد ضامنة حقيقية حتول دون استبداد كل سلطة إىل تكريس مبد

كام ال ننسى أهم إجراء وهو رضورة حرص املواطنني عىل أداء حقهم االنتخايب ومتابعة كـل 
ذلك أن سالمة االنتخابات يف مجيع مراحلها أمر يتوقـف عـىل مـد  ،اإلجراءات االنتخابية

 واملعيـــار الوحيد للقياس هذا التقدم والتأخر هو معيـار تقدم الشعوب أو تأخرها السيايس
ذلك أنه حتـى ولـو سـلمنا  ،هذا املعيار األخري يعد يف مقدمة الضامنات السابقة ،الرأي العام

 .بضـرورة إرشاف القضــــاء عىل متابعة خمتلف العمليات االنتخابية
 قائمـة املراجع و اهلوامش:

ص  ،.2004حلزبية يف جتربة احلركة الوطنية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر األمني رشيط، التعددية ا -1
291 

املعارف باإلسكندرية جالل حرب  سامي مجال الدين، النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة -2
 .198. ص 2005رشكاءه، و
 .200سامي مجال الدين، نفس املرجع السابق، ص  - 3
 212، صفحة 1996حممد، النظم السياسية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية  رفعت عبد الوهاب - 4
 .350.ص  1972بدوي ثروت، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة  -5
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اجلزائر،  ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،زواوي فريدة حممدي، املدخل للعلوم القانونية نظرية احلق - 6
 .90ص 2000

منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون  ،شيحا إبراهيم عبد العزيز، النظم السياسية و القانون الدستوري -7
  .277تاريخ نرش، ص 

 .316. ص  1996رفعت عبد الوهاب حممد، النظم السياسية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية  - 8
لنامية، منشأة املعارف باإلسكندرية، مرص متويل عبد احلميد، نظرات يف أنظمة احلكم يف الدول ا -9

 114،ص 1985
10- Ardant philippe : Droit constitutionnel et Institution politique; 8 eme Edition, 

Paris 1997 p191 

 .74ص  2003اجلزائر،  ،دار هومة ،بوقفة عبد اهللا، آليات تنظيم السلطة يف النظام السيايس اجلزائري -11
ي كامل عفيفي، االنتخابات النيابية و ضامناهتا الدستوريـة و القانونيــة، دار اجلامعيني، القاهرة، عفيف -12

 .913ص  2002
طارق خرض، الرقابة القضائية عىل رشوط الرتشح لعضوية جملس الشعب، جملة كلية الدراسات العليا،  -13

 293، ص2001جانفي  04القاهرة، العدد 
 .343ص  1997ون الدستوري و النظم السياسية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، حمسن خليل، القان - 14
صالح الدين فوزي، الربملان دراسة مقارنة حتليلية لربملانات العامل، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 15

 19ص 1994
. ص 1993اجلزائر الطبعة الثالثة  ،دار اهلد عني مليلة ،سعيد بوشعري، النظام السيايس اجلزائري - 16

207 
 .33.ص 1991عمر حلمي فهمي، االنتخاب و تأثريه عىل احلياة السياسية و احلزبية، الطبعة الثانية،  -  17
 .284نفس املرجع السابق. ص،ثروت بدوي -  18
 285ثروت بدوي، نفس املرجع السابق، ص  - 19

 171. ص 1986ملعارص العريب، القاهرة الرشقاوي سعاد، دار الفكر النظم السياسية يف العامل ا - 20 
شيحا عبد العزيز، النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون تاريخ  - 21

 .337نرش. ص
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 عقد التفويض كأسلوب جديد لتسيري 
 املرافق العامة يف اجلزائر

 
 رسدو حممود .د

 "ب"أستاذ حمارض قسم 
 بخميس مليانةجامعة جياليل بونعامة 

 ملخص:
ــ ــى املرش ــد تبن ــق لق ــيري املراف ــد لتس ــلوب جدي ــام كأس ــق الع ــويض املرف ــري تف ع اجلزائ

العامة، حيث صـدرت جمموعـة مـن القـوانني تتعلـق هبـذا املوضـوع بـدأت بقـانون امليـاه 
ثم قـانون البلديـة وأخـريا قـانون الصـفقات العموميـة وتفويضـات املرفـق العـام، حيـث 

ي جمموعـة مـن األحكـام اخلاصـة هبـذا األسـلوب غـري أنـه أحـال يف وضع املرشع اجلزائر
 إىل التنظيم. كثري من األحيان

Résumé : 
Législateur algérien a adopté la délégation de service publique comme 

une nouvelle style à la gestion des services publics, où il a publié une série 
de lois relatives à ce sujet, ont commencé à loi des eaux et la loi relative à la 
commune et enfin le règlement des marchés publics et des délégations de 
service public. 

  
 الكلامت املفتاحية:

اتفاقية التفويض، املرفق العام، االمتياز، الوكالة املحفزة، املرافق العامة االقتصادية،  
 التفويض، التسيري.

Mots clés : 
Délégation, service publique, concession, régie intéressée, service public 
économique, convention de délégation, gérance. 

 

 مقدمة:
ــور  ــادية إىل ظه ــة االقتص ــق العام ــور املراف ــام وظه ــق الع ــور املرف ــرة تط ــد أدت فك لق

يري املرافــق العامــة، وال ســيام املرافــق العامــة ذات الطــابع الصــناعي أســاليب جديــدة لتســ
ــن  ــوع م ــذا الن ــاملعروف عــن ه ــادية، ف ــة االقتص ــاملرافق العام ــرف ب ــا تع والتجــاري أو م
املرافق أنه حيقـق عائـدات ماليـة، أي أنـه يمـول نفسـه بنفسـه ولـو بصـفة جزئيـة، وقصـد 
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ــة ــن جه ــق م ــدمها املرف ــي يق ــدمات الت ــني اخل ــع ،حتس ــل اإلدارة  ورف ــن كاه ــاء ع األعب
ظهـرت هـذه األسـاليب التـي هتـدف إىل إرشاك القطـاع اخلـاص يف تسـيري املرافـق العامــة 
بــل بلــغ احلــد أحيانــا إىل إنشــائها كليــا أو جزئيــا، ومــن بــني هــذه األســاليب نجــد عقــد 
ــه  ــر يف الفق ــذي ظه ــلوب ال ــذا األس ــام، ه ــق الع ــويض املرف ــرف بتف ــا يع ــويض أو م التف

ــانون ال ــوع والق ــذا املوض ــا زاد ه ــعينات، وم ــايض أي يف التس ــرن امل ــة الق ــ يف هناي فرنيس
 أمهية هو تطور القانون العام االقتصادي الذي أصبح هذا املوضوع جزء منه.

ولئن كانت أسـلوب التفـويض قـد ظهـر يف فرنسـا كـام ذكـرت سـابقا، فإنـه انتقـل إىل 
أن املرشــع اجلزائــري وإن العديــد مــن الــدول مثــل املغــرب، تــونس لبنــان وغريهــا، غــري 

كــان قــد تبنــى هــذا األســلوب يف وقــت مبكــر مــن خــالل قــانون امليــاه الصــادر يف ســنة 
، إال أنــه تــردد كثــريا يف تعمــيم هــذا األســلوب عــىل بــاقي املرافــق العامــة، إىل أن 2005

 2015جــاء قــانون الصــفقات العموميــة وتفويضــات املرفــق العــام الــذي صــدر يف ســنة 
 أحكام هذا األسلوب. والذي أتى ببعض

 وحماولة مني لدراسة هذا املوضوع طرحت اإلشكالية التالية:
 كيف تعامل املرشع اجلزائري مع أسلوب تفويض املرفق العام؟  

 لإلجابة عىل هذه اإلشكالية قسمت هذا املوضوع إىل مبحثني مها:
 اإلطار العام لتفويض املرفق العام. -
 إجراءات تفويض املرفق العام. -

 اإلطار العام لتفويض املرفق العام بحث األول:امل
إن دراسة تفويض املرفق العام تقتيض اإلحاطة بجوانبه األساسية التي تؤدي إىل التعريف به   

التطرق إىل مفهومه واملبادئ العامـة التـي يقـوم fبام ال يدع غموضا يف هذا املوضوع، وذلك 
 عليها.

 لعاماملطلب األول: مفهوم التفويض للمرفق ا
لقد ظهر مصطلح التسيري املفوض للمرفـق العـام أو تفـويض املرفـق العـام يف املنظومـة 
القانونية الفرنسية يف بداية تسعينات القرن املايض من خالل القانون املتعلق باإلدارة اإلقليمية 

loi Joxe والشفافية الرشوة حماربة وقانون loi Sapin1 وإن كان هـذا املصـطلح اسـتعمل ،

1 - Loi 93-122 du 29/01/1993 relative a la prévention de la corruption et la transparence de 
la vie économique et des procédures publique. 
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 Les service 1يف كتابـه الصـادر يف الثامنينـات J. M. Aubyذلك من طرف األستاذ قبل 

public local. 
وحتى يتضح هذا املصطلح سوف أورد هنا جمموعة من التعاريف الفقهية والترشيعية اخلاصة 

 بتفويض املرفق العام.
 .Bدروبنكو  لقد أورد الفقه الفرنيس العيد من التعريف هلذا األسلوب، إذ عرف األستاذ

Drobenko  بأنه العقد الذي يقوم بموجبه شخص عام مسؤول عن املرفق بتفويض مهمة
 بنتائج مرتبطا له املفوض أجر ويكون-خاص أو عام شخص –تسيري هذا املرفق ملفوض له 

، أي أن تفويض املرفق العام هو العقد الذي يفوض بموجبه شخص عام 2املرفق استغالل
عها) ويسمى املفوض، شخص آخر وهو املفوض له مهمة تسيري مرفق (الدولة أو أحد فرو

 هذا املرفق.  عام، ويتلقى هذا األخري مقابله املايل من نتائج استغالل
بأنه تقنية من شأهنا متكني املتعاقد مع شخص خاص لتسيري مرفق عام  Carolوعرفه األستاذ 

ري، فهـو مفهـوم واسـع يشـمل كـل حسب العقود املوجودة واملعروفة باسم االمتياز والتسي
 .3العقود التي تتنازل الدولة من خالهلا عن تسيري مرفق عام

وأما بالنسبة للفقه العريب فقد عرفه األستاذ عبد القادر باينة بأنه يقرتب مـن االمتيـاز ويعتـرب 
م شكال جديد يف تدبري املرفق العام، يتم بواسطة عقد بمقتضاه تعهد اإلدارة بتدبري مرفـق عـا

وتساهم يف ذلك بتقديم بعض املنشآت أو املعدات التـي كانـت تسـتعملها لـذات الغـرض، 
وتستفيد يف ذلك اإلدارة ببعض االمتيازات، ويتلقى املفوض إليه مقابل تدبريه للمرفق العام 

 .4ربحا أو تعريفات من املرتفقني
 فمن خالل هذه التعاريف الفقهية نستنتج أن تفويض املرفق العام هو 

وأما بالنسبة لتعريفه من املرشع، فإن قانون سابان الذي يعترب أول ترشيع تبنى هذا األسلوب 
وقـدم لـه  2000فإنه مل يعرفه يف بداية األمر بل ترك الفقه، غري أنه تدارك هذا األمر يف سـنة 

 التعريف التايل:

زائر، مذكرة من أجل احلصول عىل شهادة املاجستري يف القانون فرع الدولة حسني، املرفق العام للمياه يف اجلأوكال  - 1
 . 127، ص 2010-2009واملؤسسات العمومية، كلية احلقوق بجامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 

 128املرجع السابق،  - 2
صول عىل شهادة املاجستري يف القانون بودراف مصطفى، التسيري املفوض والتجربة اجلزائرية يف جمال املياه، مذكرة من أجل احل -3

 .44، ص2012-2011، السنة اجلامعية 1فرع قانون املؤسسات ، كلية احلقوق بجامعة اجلزائر 
 .21، ص  2007زاوية ، مطبعة األمنية الرباط،  مشورات "أشكال النشاط اإلداري "عبد القادر باين،  - 4
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Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne 
morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la 
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le 
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des 
biens nécessaires au service1. 

أي هو عقد بمقتضاه يعهد شخص معنوي عام تسيري مرفق حتت مسؤوليته إىل مفوض له من 
ــائج  ــرتبط بنت ــون األداء م ــاص، ويك ــانون اخل ــخاص الق ــام أو أش ــانون الع ــخاص الق أش

 االستغالل، وقد يكلف املفوض له بإقامة منشآت أو اقتناء ممتلكات رضورية للمرفق العام.
 3، قـانون البلديـة2ويض املرفق العام من خالل قانون امليـاهوقد تناول املرشع اجلزائري تف

، غري أنه مل يعط تعريفا له، وبالرجوع إىل 4وقانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام
 بموجبه الذي تقومالعقد "، نجده قد ذكره باسم االمتياز وعرفه بأنه 5قانون األمالك الوطنية

 معنـوي االمتياز بمنح شخص حق صاحبة املسامة السلطة امللك صاحبة العمومية اجلامعة
 متويل أو الطبيعي العمومي ملحق امللك استغالل حق االمتياز صاحب يسمى أو طبيعي،

 هنايتهـا عنـد تعود عمومية ملدة معينة لغرض خدمة عمومية منشأة أو استغالل/ و بناء أو
 ".االمتياز حق ةصاحب السلطة إىل منح االمتياز حمل التجهيز أو املنشأة

فمن خالل التعاريف السابقة يمكن القول إن التفويض هو عبارة عن انسـحاب الدولـة أو   
اجلامعة اإلقليمية من مبارشة عملية التسيري ومنحها لشخص من أشخاص القـانون اخلـاص 

 ملبارشة هذا التسيري، ويتميز التسيري عن طريق التفويض باخلصائص التالية:
لعام هو عقد وكالة حيث تقوم اإلدارة من خاللـه بتوكيـل مهمـة تسـيري تفويض املرفق ا -

 واستغالل املرفق العام لشخص آخر.

1 - L’art.38 de la Loi 93-122 du 29/01/1993 relative a la prévention de la corruption et la 

transparence de la vie économique et des procédures publique. 
املتعلق باملياه ، املعدل واملتمم ، اجلريدة الرسمية  14/08/2005املؤرخ  05/12من القانون  110إىل  104أنظر املواد من  - 2

 .60العدد 
 .38، السنة 37املتعلق بالبلدية، جريدة الرسمية العدد  22/07/2011ملؤرخ يف ا 11/10القانون  - 3
واملتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،  16/09/2015املؤرخ يف  15/247املرسوم الرئايس  - 4

 .50اجلريدة الرسمية، العدد 
واملتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم  01/12/1990املؤرخ يف  90/30مكرر من القانون  64أنظر املادة  - 5

 .44، جلريدة الرسمية العدد 20/07/2008املؤرخ يف  08/14بالقانون 
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عقد التفويض من العقود اإلداريـة التـي ختضـع للقـانون اإلداري وختتلـف عـن عقـود  -
القانون اخلاص، وأطرافه مها املفوض وهـو شـخص معنـوي عـام واملفـوض لـه وهـو 

 شخص عام أو خاص.
تفويض من العقود الزمنية، إذ هو حمدد بمدة معينة حتـدد يف العقـد وال يمكـن أن عقود ال -

 يكون هذا العقد ملدة غري حمددة.
 وينقسم تفويض املرفق العام إىل نوعني: تفويض أصيل وتفويض فرعي

 التفويض األصيل: -1
بتفـويض يعترب التفويض األصيل ذلك التفويض الذي تقوم فيه اهليئة املسـؤولة عـن املرفـق 

مهمة تسيري هذا املرفق إىل شخص آخـر (املفـوض لـه) بصـفة أصـلية، أي ال تسـتمد اهليئـة 
املفوضة صالحياهتا يف التفويض من سلطة أخر أو هيئة أخر، أي أن ال يكون الشـخص 

 املفوض نفسه مفوض له تسيري هذا املرفق العام.
 :التفويض الفرعي-2

فوض له األصيل بتحويل كل النشاط املفـوض لـه أو يتم التفويض الفرعي من خالل قيام امل
 جزء منه إىل شخص آخر.

غري أن اعتبار العقد الذي يربمه املفوض له (التفويض الفرعي) تفويضا مل جيمع عليه الفقـه، 
حيث ثار جدل بشأن هذا املوضوع، وانتهى األمر بوضع جمموعة من الرشوط جيب أن تتوافر 

لتدخل يف إطار تفويض املرفق العام، وتتمثل هذه الرشـوط فـيام  يف هذا النوع من االتفاقيات
 ييل:

 أن يكون موضوع وحمل عقد التفويض الفرعي هو استغالل وتسيري املرفق العام  -
أن حتتفظ السلطة املفوضة بكل صالحياهتا يف التنظيم والرقابـة، بصـفتها صـاحبة املرفـق  -

ملفوض له األصيل إىل سلطة مفوضـة العام واملسؤولة عن تنظيمه وسريه، حيث يتحول ا
عندما يربم عقد التفويض الفرعي، وينتج عنه خضوع التفويض الفرعي لرقابة السـلطة 

 املفوضة األصلية، وأن يتم هذا التفويض باسم وحلساب السلطة املفوضة األصلية.
 أن ختضع اتفاقية التفويض الفرعي يف إبرامها إلجراءات اإلشهار واملنافسة. -

 الثاين: املبادئ العامة لعقد التفويضاملطلب 
يقوم التسيري املفوض عىل جمموعة من األسس واملبادئ وهـي: وجـود مرفـق عـام قابـل 
للتسيري عن طريق التفويض، وجود عالقة تعاقديـة بـني املفـوض واملفـوض لـه، أن يـؤدي 
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فوض له مـع نتـائج التفويض إىل استغالل املرفق العام، وأن يرتبط املقابل املايل الذي يأخذ امل
 االستغالل.

 مرفق عام قابل للتفويضأوال: 
و بالتايل يقتيضـ وجـود مرفـق  ،يعد تفويض املرفق العام أحد الطرق إدارة املرافق العامة

فإذا غاب املرفق العام فال نكـون بصـدد عقـد تفـويض  ،عام يشكل موضوع عقد التفويض
فلم يعد قـارصا عـيل املجـاالت  ،ن التطورمرفق عام، وقد حلق بمفهوم املرفق العام الكثري م

بل شمل العديد من النشاطات التي كانت ال تدخل تقليديا يف مفهوم املرفق العـام  ،التقليدية
وال سيام بظهور املرافق العامة االقتصادية، وقد ساهم هذا التطور يف اعتامد تقنية التفويض يف 

و القوانني النافذة متنـع يف غالـب األحيـان إال أن الدساتري  ،جماالت متعددة و بصورة واسعة
أشخاص القانون العام من تفويض إدارة بعض املرافق العامة نظرا الرتباطها بسيادة الدولـة 

 .1وجوهر وظائفها
 وقد حدد املرشع اجلزائري املرافق العامة البلدية فيام ييل:

 التزويد باملياه الصاحلة للرشب. -
 صيانة الطرقات وإشارات املرور. -
 اإلنارة العمومية. -
 األسواق املغطاة واألسواق واملوازين العمومية. -
 احلظائر ومساحات التوقف. -
 املحارش. -
 النقل اجلامعي. -
 اخلدمات اجلنائزية وهتيئة املقابر وصيانتها بام فيها مقابر الشهداء. -
 الفضاءات الثقافية التابعة ألمالك البلدية. -
 ة.فضاءات التسلية التابعة ألمالك البلدي -
 .2املساحات اخلرضاء -

املرافـق ، حيث جعل مجيـع 3مل حيدد املرشع اجلزائري املرافق العامة غري القابلة للتفويضو
البلدية قابلة للتفويض إال ما يتناىف مع طبيعتها، كام أن األمر ال يتوقـف عـىل قـانون البلديـة 

 .444حمي الدين القطب، ص - 1
 من قانون البلدية. 149املادة  - 2
 من قانون البلدية. 15أنظر املادة  - 3
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البلدية هي مرافق عامـة فحسب بل كل املرافق العامة سواء كانت تابعة للدولة أو الوالية أو 
قابلة للتفويض، وال سيام مرفق املياه الذي تناوله املرشع اجلزائري بنصوص خاصة، ويستثنى 
من هذه العملية املرافق العامة الدستورية مثل الصحة، األمن والدفاع التي ال يمكن تفويضها 

 ألشخاص القانون اخلاص. 
 ثانيا: العالقة التعاقدية:

ئمة بني مانح التفويض وصاحب التفـويض هـي عالقـة تعاقديـة، فامنـح إن للعالقة القا
التفويض هـو شـخص عـام يمكـن أن يكـون الدولـة أو البلـديات أو املؤسسـات العامـة، 
وصاحب التفويض هو شخـص طبيعي أو معنوي يمكن أن يكون شخصا عامـا أو خاصـا، 

جهة أخـر فـإن  أي أن أطراف العقد مها شخص معنوي عام وآخر خاص، من جهة، ومن
هذا العقد مرتبط بمرفق عام فهو عقد إداري ألن الشخص املعنوي العـام طرفـا فيـه بصـفته 

 صاحب السلطة والسيادة، وألن موضوعه يرتبط باملرفق العام.
 ثالثا: استغالل املرفق العام

جيب أن يكون موضوع عقد التفويض استغالل مرفق عام، أي إدارة املرفق و تشغيله وفقا 
غاية من إنشائه، حتت إرشاف ورقابة السلطة مانحة التفويض، فإذا كان صاحب التفـويض لل

يلتزم بتشغيل املرفق العام واستغالله فإن ذلك يقتيض أن يتحمل خمـاطر التشـغيل، وأمـا إذا 
اقترص دور صاحب التفويض عيل إدارة املرفق دون حتمل خمـاطر التشـغيل بصـورة كليـة أو 

كأن يتـوىل الشـخص اخلـاص إدارة املرفـق  ،د عقد تفويض مرفق عامفال نكون بصد ،جزئية
لقاء بدل حمدد دون أن يتحمل خماطر استغالل املرفق كـالعقود املربمـة مـع اهليئـات اخلاصـة 
للقيام بمهـام حمددة لقاء أجر حمدد لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية يف مرفق الكهربـاء 

 .1فال تعد هذه العقود تفويض مرفق عام ،ئأو إدارة احلاويات فـي  املوان
ويلقى عىل عاتق صاحب التفويض القيام بجميع األعامل الرضـورية لتنفيـذ املرفـق العـام    

موضوع العقد، وجيب أن يكون حتويل إدارة املرفق العام مـن الشـخص العـام إىل الشـخص 
جميـع األعـامل اخلاص شامال، بحيث يتوىل الشخص اخلاص أو صاحب التفويض القيـام ب

 التي يقتضها تأمني حسن تشغيل واستغالل املرفق العام.
ويتوىل صاحب التفويض استغالل املرفق العـام عـىل نفقتـه، ويلقـي عـىل عاتقـه متويـل 
عمليات التشغيل، ويف بعض العقود يتحمل أعباء إقامة املرفق العـام أو جـزء منـه، ويقابـل 

لناجتـة عـن اسـتعامل املسـتفيدين خلـدمات ذلك حصول صاحب التفويض عىل التعريفات ا

 .445ص  حمي الدين القطب، مرجع سابق، - 1
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املرفق العام، أو عىل أجر حمدد من قبل السلطة املانحة، وجيب أن يكفي املقابل املـايل لتشـغيل 
 املرفق العام لنفقات التشغيل وحتقق لصاحب التفويض األرباح التي يسعي إليها.

ر املعتمـد مـن طـرف ويعترب حتمل صاحب التفويض ملخاطر استغالل املرفق العام املعيـا
 القضاء اإلداري لتمييز عقد تفويض املرفق العام عن غريه من العقود اإلدارية.

ويرتتب عىل رضورة قيام صاحب التفويض بـإدارة واسـتغالل املرفـق العـام عـىل نفقتـه 
 ومسؤوليته جمموعة من النتائج وأمهها:

القواعـد واألنظمـة  يقتيض أن تعطي اتفاقية التفويض صاحب التفويض احلـق يف حتديـد -
الداخلية التي خيضـع هلـا املرفـق العـام موضـوع التشـغيل واملتعلقـة بتأديـة اخلـدمات 

 وعمليات التشغيل.
جيب عيل صاحب التفويض استخدام اإلجراء والعاملني من اجل تأمني األعامل املتعلقـة  -

خلـاص بالتشغيل، وتقوم مع هؤالء العاملني عالقة تعاقديـة ختضـع ألحكـام القـانون ا
 السيام قانون العمل.

تنشأ عالقة تعاقدية بني صاحب التفويض من ناحية واملستفيدين من خدمات املرفق العام  -
 من ناحية أخري، وختضع هذه العالقة ألحكام القانون اخلاص.

يقتيض أن يمنح صاحب التفويض بعض امتيازات السلطة العامـة التـي يقتضـها حسـن  -
 لب االستهالك.التنفيذ املرفق العام، كحق ط

جيب عيل صاحب التفويض تأمني األموال الالزمة لتشغيل املرفق العام، وهـذه األمـوال  -
يقتيض إعادهتا إىل الشخص العام عند االنتهاء من تنفيذ العقد لطاملا أهنا مرتبطة بتشـغيل 
املرفق وجتدر اإلشارة إىل أن حتمل صاحب التفويض ملخاطر استغالل ليس عـىل درجـة 

فقد يكون شامال يف بعض العقود اإلدارية كعقد االمتياز وإجارة املرفـق العـام،  واحدة،
 وعىل درجة اقل يف عقود اإلدارة بالرشاكة ومرشوع صفقة األشغال العامة.

كام أن حتمل صاحب التفويض ملخاطر االستثامر بمفرده قد طرأ عليه عدة تطورات، فلـم 
رده، بل أصبح هناك نـوع مـن التضـامن بـني يعد صاحب التفويض يواجه هذه املخاطر بمف

طريف العقد وذلك هبدف متكني صاحب التفويض من مواجهـة خمـاطر التشـغيل ومواجهـة 
الصعوبات من دون تعطيل املرفق ومن أهم الوسائل التي حتقـق التضـامن املـايل بـني طـريف 

 العقد هي:
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 .1ةضامن القروض التي يقرتضها صاحب التفويض من املؤسسات املالي -
أداء السلطة املانحة مسامهات مالية إيل صاحب التفويض هبدف تأمني التوازن املايل للعقـد  -

وتغطية اخلسائر التي تلحق بصاحب التفويض خصوصا بالنسـبة للمرافـق التـي يلحـق هبـا 
 خسائر دورية كمرفق النقل احلرضي.

نتـائج االسـتغالل دفع األشخاص العامة جزءا مـن املقابـل املـايل يكـون متغـريا حسـب  -
 وتطوره.

أداء التعويضات إيل صاحب التفويض عند حدوث ظروف طارئة غري متوقعة عنـد إبـرام  -
 .2العقد

 رابعا: ارتباط املقابل املايل بنتائج االستغالل
لقد أكد الفقه والقضاء عىل أن عقد تفويض املرفق العام يتضمن ارتباط املقابل املايل الذي 

فويض بنتائج االستثامر، ويعني ذلك أن املقابل املايل جيب ان يعكـس حيصل عليه صاحب الت
حتمل صاحب التفويض ملخاطر االستثامر التي تنتج من ادارته للمرفق وتشـغيله عـىل نفقتـه 

 ومسؤوليته.
وال يعني ارتباط املقابل املايل بنتائج االستثامر أن مصدر املقابل املايل هـو املسـتفيدين مـن 

لعام، بل يمكن أن توجـد مصـادر متويـل أخـري تعكـس االرتبـاط بنتـائج خدمات املرفق ا
هـذا األخـري االستغالل وإن كان جزء من املقابل املايل يدفع من قبل الشخص العام أو كـان 

 يساهم يف دعم املرفق.
م ويشكل ارتباط املقابل املايل بنتائج االستثامر معيارا للتميز بني عقد تفويض املرفـق العـا

فإذا كان املقابل املايل الذي حيصل عليه صاحب التفويض يمثـل ثمنـا  ،ت العموميةالصفقاو
فنكون بصـدد صـفقة عامـة  ،خماطر للخدمات املقدمة دون أن يتحمل صاحب التفويض آية

و هذا ما أكد عليه القضاء اإلداري الفرنيسـ الـذي اعتـرب يف  ،ليس عقد تفويض مرفق عامو
الذي يدفعه الشخص العام املحيل الذي عهد إيل مجعية استغالل  احد أحكامه أن املقابل املايل

مركز الرتفيه، بحيث يقوم الشخص العام بإعطاء اجلمعية مقابال ماليا للخدمات املقدمة دون 

من  األمالك الوطنية يف فقرهتا األخرية عىل إمكانية رهن املنشآت التي أقامها صاحب االمتيازمن قانون  66نصت املادة  - 1
 أجل متويل املرفق العام.
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ويعنـي ذلـك أن العقـد ال يمكـن  ،يشكل ثمنا للخدمات املقدمة ،أن يتحمل أية خماطر مالية
 .1عامةاعتباره تفويض مرفق و إنام هو صفقة 

وليس من الرضوري العتبار املقابل املايل مرتبط بنتـائج االسـتثامر أن يكـون مصـدره أو 
القسم األكرب منه، املستفيدين مـن خـدمات املرفـق العـام، وإنـام يشـرتط أن يـرتبط بنتـائج 
االستغالل، إذ يمكن أن يكون القسم األكرب مـن املقابـل املـايل مصـدره املسـتفيدين دون أن 

 ارتباطه بنتائج االستغالل. يعكس ذلك
 إجراء تفويض املرفق العام املبحث الثاين:

مل يتناول قـانون الصـفقات العموميـة وتفويضـات املرفـق العـام إجـراءات إبـرام عقـد 
التفويض وإنام حدد جمموعة األشكال اخلاصة هبذا العقد من جهة، واشرتط أن يتم هذا العقد 

 يف شكل اتفاقية 
 ال عقد التفويضاملطلب األول: أشك

لقد وضع املرشع اجلزائري جمموعة من األشكال اخلاصة بتفـويض املرفـق العـام، حيـث 
 أن يمكن"من قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام عىل أنه  210نصت املادة 

 لـه يتحملـه املفـوض الـذي واخلطر التفويض مستو حسب العام املرفق تفويض يأخذ
هـي  كـام التسـيري أو املحفـزة الوكالـة أو أو اإلجيار االمتياز شكل فوضةورقابة السلطة امل

  أدناه. حمددة
 وفـق يـأيت فـيام املبنيـة تلـك غـري أشكاال أخر العام املرفق تفويض يأخذ يمكن أن كام

 ".التنظيم طريق عن املحددة الرشوط والكيفيات
لتفويض املرفق العام عـىل فمن خالل هذا النص نجد املرشع اجلزائري ذكر أربع أساليب 

سبيل املثال وهي االمتياز، اإلجيار، الوكالة املحفزة والتسـيري، كـام يمكـن تكييـف أسـاليب 
أخر عىل أهنا تفويضات مرفـق عـام وذكرهـا الترشـيع والفقـه الفرنسـيني وهـي مرشـوع 

 األشغال العامة، عقد اإلجارة احلكرية واالمتيازات ذات األجرة االفرتاضية.
 االمتياز أوال:

 له للمفوض املفوضة السلطة تعهد"بأنه األسلوب الذي  المتيازعرف املرشع اجلزائري ا
 له تعهد وإما واستغالله، العام مرفق إلقامة رضورية ممتلكات اقتناء أو منشآت إنجاز إما

 حتت وعىل مسؤوليته باسمه العام املرفق له املفوض يستغل ، والعام املرفق باستغالل فقط
 .العام املرفق مستخدمي من أتاو عن ذلك ويتقاىض املفوضة السلطة قبةمرا

 .451حمي الدين القطب، مرجع السابق، ص - 1
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 .1"العام بنفسه املرفق املمتلكات واستغالل واقتناء اإلنجاز له املفوض يمول
 فمن خالل هذا التعريف يمكن القول، أن االمتياز يتميز باخلصائص التالية:

دارة مرفـق عـام إىل شـخص يتضمن عقد االمتياز تفويض أحد أشخاص القانون العام إ -
 آخر سواء كان طبيعيا أو معنويا، عاما كان أو خاص.

يتوىل صاحب االمتياز مقابال ماليا من املستفيدين من خدمات املرفق العـام، ويقتيضـ أن  -
 يغطي املبلغ املايل األعباء التي يتحملها صاحب االمتياز وحيقق األرباح.

 ت عامة، أو اقتناء ممتلكات.يمكن أن يتضمن عقد االمتياز إقامة منشآ -
 .2وهبذه اخلصائص يتميز االمتياز عن باقي أساليب التفويض

 ثانيا: اإلجيار
 مرفـق لـه بتسـيري للمفوض املفوضة السلطة تعهد"عرف املرشع اجلزائري اإلجيار بأنه 

وعـىل  حلسـابه حينئـذ لـه املفـوض ويترصف هلا، سنوية يدفعها إتاوة مقابل وصيانته عام
 .همسؤوليت

 حتصيل خالل من له املفوض أجر العام، ويدفع املرفق إقامة بنفسها املفوضة السلطة متول
3".العام املرفق من مستعميل األتاو  

 فإجيار املرفق العام يتميز باخلصائص التالية:
تتوىل الدولة إقامة املرفق العام ونفقات املنشآت األساسية له، وهذا عكس االمتياز الـذي  -

 املفوض له إقامة املرفق العام أو جتهيزه. يتوىل فيه
 يتوىل املفوض له تسيري املرفق العام وصيانته دون إقامة املنشآت األساسية. -
 يتلقى املفوض له أتاو تدفع من طرف مستعميل املرفق العام كام هو احلال يف االمتياز. -
 يتوىل املفوض له دفع إتاوة سنوية إىل اهليئة املفوضة. -

 الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. قانون 210من املادة  5و 3،4أنظر الفقرات  - 1
 .454حمي الدين القطب، مرجع سابق، ص - 2
 ، قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.210من املادة  8و 7أنظر الفقرتني  - 3
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  املحفزة كالةثالثا: الو
 بتسيري للمفوض له املفوضة السلطة تعهد"عرف املرشع اجلزائري الوكالة املحفزة بأن  

السـلطة  حلسـاب العام املرفق باستغالل له ويقوم املفوض العام، وصيانة املرفق بتسيري أو
 .وحتتفظ بإدارته العام املرفق إقامة بنفسها متول التي املفوضة

 مـن مئويـة بنسبة حتدد منحة املفوضة بواسطة السلطة من بارشةم له أجر املفوض ويدفع
 .عند االقتضاء من األرباح وحصة إنتاجية منحة إليها األعامل تضاف رقم

 املرفـق مستعملو يدفعها التي التعريفات له املفوض مع باالشرتاك املفوضة السلطة حتدد 
ل املفوض العام،  . F1"املعنية ةاملفوض السلطة حلساب التعريفات له وحيصّ

 فالوكالة املحفزة تتميز باخلصائص التالية:
 تتوىل اهليئة املفوضة إقامة املرفق العام وإدارته. -
 .معا صيانته يتوىل املفوض إما تسيري املرفق العام أو تسيريه -
يتوىل املفوض له استغالل املرفق العام حلساب السلطة املفوضـة ولـيس حلسـابه اخلـاص  -

 ملحصلة من مستعميل املرفق العام إىل اهليئة املفوضة.حيث حيول املبالغ ا
حتدد إتاوة استعامل املرفـق العـام مـن طـرف اجلمهـور باالشـرتاك بـني اهليئـة املفوضـة  -

 والشخص املفوض له.
 يتلقى املفوض له أجره من اهليئة املفوضة وليس من اجلمهور املستعمل املرفق العام. -
قم األعامل ويمكن أن تضاف إليهـا منحـة إنتاجيـة حتدد أجرة املفوض بنسبة مئوية من ر -

 وجزء من األرباح املحققة، حسب نص االتفاقية.
 رابعا: التسيري

 بتسيري أو له بتسيري للمفوض املفوضة السلطة تعهد"عرف املرشع اجلزائري التسيري بأنه 
 لتي متـولا املفوضة السلطة حلساب العام املرفق له ويستغل املفوض العام، املرفق وصيانة
 .بإدارته وحتتفظ العام املرفق بنفسها
 مـن مئويـة بنسبة حتدد منحة بواسطة السلطة املفوضة من مبارشة له املفوض أجر ويدفع

 .إنتاجية منحة إليها تضاف رقم األعامل
 ويف باألرباح، وحتتفظ العام املرفق يدفعها مستعملو التي التعريفات املفوضة السلطة حتدد

 الذي للمسري ذلك تعوض املفوضة السلطة نفإ حالة العجز
ل أجرا يتقاىض  1"املعنية املفوضة السلطة التعريفات حلساب له املفوض جزايف، وحيصّ

 ، قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.209من املادة  11 10، 9 الفقراتأنظر  - 1
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 من خالل هذا النص، فإن التسيري كأسلوب للتفويض يتميز باخلصائص التالية:
 املحفزة  تتوىل اهليئة املفوضة املرفق العام وحتتفظ بإدارته كام هو احلال يف الوكالة -
يتوىل املفوض له تسيري املرفق العام أو تسيريه وصـيانته معـا، كـام هـو احلـال يف الوكالـة  -

 املحفزة.
 يقوم املفوض له باستغالل املرفق العام حلساب اهليئة املفوضة، كام هو احلال يف الوكالة. -
مشـاركة  حتدد اهليئة املفوضة األتاو التي يدفعها مستعملو املرفـق العـام لوحـدها دون -

 املسري، بعكس الوكالة املحفزة.
حيصل املفوض له التعريفات حلساب اهليئة املفوضة وليس حلسابه اخلاص، كام هو احلـال  -

 يف الوكالة املحفزة.
يدفع أجر املفوض له مبارشة من طرف اهليئة املفوضة يف شكل منحة حتدد بنسبة مئوية من  -

 رقم األعامل نضاف إليها منحة إنتاجية.
 ض اهليئة املفوضة للمفوض له يف حالة العجز بمنحه أجرا جزافيا.تعو -
ومن هنا يمكن القول إن التسيري خيتلف عن الوكالة املحفـزة يف أن املفـوض لـه ال يشـارك   

اهليئة املفوضة يف حتديد التعريفات الواجب دفعها من طرف مستعميل املرفق العام، وباملقابـل 
 الة العجز.يتلقى املفوض أجره جزافا يف ح

وجتدر اإلشارة إىل أن القضـاء اإلداري الفرنيسـ يف تكييـف عقـد التسـيري كعقـد تفـويض   
للمرفق العام، حيث كيفه مرة عىل أنه عقد صفقة عمومية، يف حني كيفه مرة أخر بأنه عقـد 
تفويض، إذ أن العربة يف التفرقة بني التفويض والصفقة العمومية هـو مـد ارتبـاط املقابـل 

ائج االستغالل، وهذا االرتباط يشكل أحد العنـارص الرئيسـية املكونـة لعقـد التفـويض، بنت
 .2فبدونه يكيف العقد بأنه صفقة عمومية وليس تفويضا

ولعل املرشع اجلزائري وفق يف اعتبار عقد التسيري أسلوب لتفويض املرفـق العـام، حيـث     
 حة اإلنتاجية.اشرتط ارتباط أجر التفويض بنتائج االستغالل وهي من

 املطلب الثاين: اتفاقية التفويض
يتفق الفقه والقانون عىل أن تفويض املرفق العام يتم بموجـب اتفاقيـة بـني اهليئـة املفوضـة   

واملفوض له، قد نص املرشع اجلزائري عىل أن نموذج اتفاقيـة التفـويض اخلاصـة باسـتغالل 
، كام ختضع االتفاقيـة عنـد إبرامهـا مـع األمالك العمومية املائية يتم بموجب مرسوم تنفيذي

 قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.من  210من املادة  14و 13، 12ظر الفقرات أن - 1
 .460نفس املرجع،  - 2
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املفوض له ختضع للموافقة عن طريق قرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلف باملياه والـوزير 
، كام اشرتط خضوع هذه االتفاقيـة ملجموعـة مـن املبـادئ حتكـم إبرامهـا 1املكلف بالداخلية

 وتنفيذها.
 قيةالفرع األول: املبادئ التي تربم يف إطارها االتفا

يتفق الفقه والترشيع عىل أن تفويض املرفق العام يتم يف شكل اتفاقية تربم يف ظل منافسـة 
حرة ونزهية، ولذلك فقد اشرتط املرشع اجلزائري ابرام اتفاقية التفويض يف إطار ثالث مبادئ 

 وهي: 2
 حرية الوصول للطلبات -
 املساواة يف املعاملة. -
 شفافية اإلجراءات.   -

 ول إىل الطلباتأوال: حرية الوص
لقد جسد املرشع اجلزائري مبدأ مهام يف جمال إبرام الصفقات العمومية وهو حتقيـق حريـة 
املتعاملني يف الوصول الطلبات املراد إبرامها، ثم عمم هذا املبدأ عىل تفـويض املرفـق العـام، 

ال يمكن أن  ذلك أن التفويض كأسلوب جديد لتسيري املرافق العامة خيضع ملبدأ املنافسة، التي
تتحقق يف ظل غياب نرش املعلومات الالزمة التي متكن املتعامل من الوصول إىل العقد الـذي 

 ترغب اهليئة العمومية إبرامه.
فمبدأ احلرية يقتيض إلزامية نرش اإلعالن اخلـاص بتفـويض املرفـق العـام الـذي ترغـب 

رشـ واسـعا سـواء عـرب الدولة يف منحه للخواص من أجل تسيريه، وجيب أن يكـون هـذا الن
الوسائل ويف األماكن التي متكن الراغبني يف التعاقد من االطالع عليه، كالنرش يف الصحف أو 

 الوسائل السمعية البرصية، وعىل شبكات االنرتنيت وغريها.
كام جيب أن يتضمن إعالن التفويض مجيع البيانات اخلاصة باملرفق العـام والبيانـات اخلاصـة 

برامه ومهلة تقديم العرض، وإذا مل يتم نرش هذه البيانات فينبغي متكني املرتشح بالعقد املراد إ
 االطالع عليها بأي وسيلة ممكنة.

 تفويض اتفاقية عىل املوافقة حيدد كيفيات 2010   سنة نوفمرب 4 يف املؤرخ   10- 275أنظر املرسوم التنفيذي  - 1

 .68سمية، العدد والتطهري، اجلريدة الر للمياه اخلدمات العمومية
، وقد "من هذا املرسوم  5ختضع اتفاقية التفويض إىل املبادئ املنصوص عليها يف املادة "عىل أن  209/02نصت املادة  - 2

 .هذه املبادئ يف احلرية، املساواة والشفافية 5حددت املادة 
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وإذا كان املرشع اجلزائري مل حيدد إجراءات حتقيق هذا املبدأ، فإن قانون سابان نـص عـىل 
د وسائل اإلعالن أن النرش يتم يف إحد الوسائل املؤهلة لنرش اإلعالنات القانونية ويف إح

 1املتخصصة واملتعلقة بالنشاط االقتصادي.
 ثانيا: مبدأ املساواة

يقتيض مبدأ املساواة أن يعامل املرشحون للتعاقد مـن أجـل تسـيري املرفـق العـام بـنفس 
املعاملة، حيث تلتزم اهليئة املتعاقدة بقبول مجيع املرتشحني الذ=ين تتوافر فيهم الرشوط التـي 

 ن.يفرضها القانو
وختضع عملية اختيار املرشحني إىل رقابة القايض اإلداري، حيث يمكن الطعـن يف قـرار 
عدم قبول أحد املرتشحني يف قائمة املقبولني لتجاوز حدود السلطة، وينظر القـايض اإلداري 
بدوره يف مد توفر الرشوط والضامنات املاليـة، واملعـايري املطلوبـة لـد املرشـح صـاحب 

 2الطعن.
 شفافية اإلجراءات ثالثا:

جيب أن تتم عملية إبرام عقد التفويض يف ظل إجراءات شفافة، حيث تتوىل اهليئة املفوضة 
 فتح العروض املقدمة يف املهلة املحددة، وجيب أن تكون هذه املهلة كافية لتقديم العروض.

ة يف التعاقد كام تقتيض الشفافية، أن تكون اإلجراءات من بداية العملية وهي اإلعالن عن الني
إىل تلقي العروض وفتحها وترتيب املرتشحني يف شـفافية تامـة، حيـث تكـون حمـارض فـتح 
العروض وتقييمها مسببة، وحيق لكل شخص االطالع عليها، كـام متـنح مهلـة للمرتشـحني 

 املقصون لتقديم الطعون بكل حرية ويف إطار الشفافية.
 الفرع الثاين: تنفيذ االتفاقية

اجلزائري عىل تنفيذ اتفاقية تفويض املرفق جيـب أن تـتم يف إطـار مبـادئ  لقد نص املرشع
، ولعل هذه املبادئ هي املبادئ األساسية 3ثالثة وهي االستمرارية، املساواة والقابلية للتكيف

التي يقوم املرفق العام، وبالتايل فإن مقصود املرشع اجلزائـري مـن هـذا الـنص هـو أن عقـد 
ري املرفق العام وفق املبادئ األساسية لسريه، أي أن ال يؤدي هذا التفويض جيب أن يضمن س

العقد إىل التغيري يف طبيعة املرفق العام أو إبعاده عن اهلدف األسايس الذي وجد ألجله وهـو 
 تقديم اخلدمة العمومية التي ال يمكن أن تتم بدون هذه املبادئ. 

1. Jean Paul Valette, droit de services publics, ellipses, paris 2006,p 196. 
 .484حمي الدين القطب، مرجع سابق،  - 2
 قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. من 209من املادة  2أنظر الفقرة  - 3
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 خــامتــة:
ريات التي طرأت عىل أساليب تسيري املرافـق العامـة، لقد حاول املرشع اجلزائري مواكبة التغ

وتبنى فكرة التفويض من خالل قـانون امليـاه ثـم قـانون البلديـة وأخـريا قـانون الصـفقات 
العمومية، حيث تبنى بموجب هذا األخري جمموعة من األشكال اخلاصة هبذا العقد، غري أنـه 

التسيري، حيث أحال الكثري مـن  بقي مرتددا يف وضع أحكام مفصلة حتكم هذا األسلوب من
األحكام إىل التنظيم، ويف ظل غياب هذا التنظيم يبقى عقد التفويض يف اجلزائر جمرد حرب عىل 

 ورق.
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 نظام التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية
 

 بن دعاس سهام د.
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 2 سطيف –جامعة حممد ملني دباغني
 ملخص :

لتسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية بآلياهتا املختلفة من الطرق اهلامة يف تعد ا
 ،معاجلة اخلالفات املتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وهذا نظرا خلصائصـها املنفـردة

فهي متتاز بإجراءاهتا السهلة والبسيطة والتي تبحث بشـكل جـدي لوضـع حـل هنـائي هلـذه 
األمر الذي  ينتج عنـه اختصـار للجهـد والوقـت واملـال يف  ،ية رضائيةاملنازعات بصيغة ود

مقارنـة بـالطريق القضـائي الـذي يسـتلزم غالبـا مصـاريف و إجـراءات قـد  ،جتاوز النزاع
تطول.وهو ما اليتامشى مع األمهية التي تكتسيها الصفقات العمومية يف جمالت التنمية والتي 

 ،األهداف املسطرة يف وقتها اشباعا للحاجات العامـةتتطلب رسعة اإلنجاز واجلودة وحتقيق 
لذا فإن األمر يستلزم البحث عن سبل  ،ومن ثم ضامن اإلستغالل احلسن والرشيد للامل العام

 سهلة وناجعة لفض تلك املنازعات يف أقرب اآلجال وبأيرس الوسائل . 
 تظلم . ،صفقة ،جلنة ،: تسوية رضائية الكلامت املفتاحية

Résumé: 
Le règlement amiable des litiges de marché  public par ses  diverses sortes  
est important dans le traitement des litiges relatifs à la  passation et 
l'excusions des marchés publics; à cause de  leurs caractéristiques 
spécifiques , ils sont connues  par leurs procédures simples et faciles, qui 
sont à la recherche sérieuse  d'une solution définitive, amiable et 
consensuelles à ces litiges. Ce qui raccourci le temps, les dépenses et l'effort  
par rapport au  règlement  judiciaire qui entraîne souvent des dépenses et 
procédures longues. Et cela ne convient pas avec l'importance des marchés 
public  dans les domaines de développement,  qui exigent la vitesse de 
réalisation des objectifs à fin de répondre aux besoins publics et  protéger le 
bien publics .  
 
Mots clés :  règlement amiable, comité , marché public , recour. . 
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 مقدمة:
من أهم املواضيع التي تطرح العديد من اإلشكاالت  تعد منازعات الصفقات العمومية

وهذا نظرا لكثرهتا و تنوعها وكذا  ،القانونية يف جمال الصفقات العمومية يف الترشيع اجلزائري
. خاصة وأن الصفقات خصوصيتها املستمدة من خصوصية هذا النوع املتميز من العقود 

د أداة هامة و أساسية تلجأ إليها اإلدارة يف غالب األحيان للقيام  بمختلف العمومية تع
األمر الذي استلزم وضع عدة  ،إستغالل ورصف املال العام نشاطاهتا، كام أهنا من أهم قنوات

، ضامنا لتحقيق الغرض من اعتامدها 1والقضائيةمنها الودية  ،منازعاهتا ةآليات وطرق لتسوي
  ل العام .وحفاظا وصونا للام

ذلك أن أمهية ودور الصفقات العمومية يف جمال إشباع احلاجات العامة وتوفري اخلدمات 
يتطلب الرسعة يف إنجازها وتنفيذها ومراعاة معايري اجلودة و  ،للمواطنني والتنمية إمجاال

حتقيق األهداف املسطرة يف وقتها املحدد، وهذه اإلعتبارات قد تواجهها عدة صعوبات 
ية تنجم عنها يف الغالب منازعات بني اإلدارة املتعاقدة واملتعاقد معها يف كل مراحل ميدان

الصفقة املربمة ابراما وتنفيذا، حتول دون حتقيق األهداف املرجوة منها، األمر الذي يستدعي 
البحث عن سبل سهلة وناجعة لفض تلك املنازعات يف أقرب اآلجال و بأيرس الوسائل 

 واإلجراءات 
الطرق الودية والرضائية املعتمدة  ،بني اآلليات املقررة حلل هذه املنازعات وتسويتهافمن 

قانونا لفض مثل هذه املنازعات، بحيث حرصت التنظيامت املتعلقة بالصفقات العمومية عىل 
واقتصاد  ،ملا متتاز به من رسعة الفصل نظرا ،فاقية ورضائية هلذا الغرضإدراج آليات إت

 ،باإلضافة لبساطة وسالسة إجراءاهتا وتراتيبها ،املال يف عملية التسويةالوقت واجلهد و
خاصة وأن اإلدارة  ،وإجياد حل رضائي يضع حدا للمخاصمة بني املتنازعني بصفة هنائية

تتمتع بسلطات وامتيازات واسعة متكنها من تسوية وفض تلك املنازعات بأقل األرضار 
 املمكنة.

اللجوء إىل التسوية الودية كوسيلة جتنب طريف الصفقة ومن هنا تظهر بجالء أمهية 
وإشكاالت تنفيذ  ،املتنازعني تعقيدات اللجوء إىل القضاء وإجراءاته الطويلة واملكلفة

املتنازعة والتي تصعب لألطراف مع تباين الطبيعة القانونية األحكام الصادرة عنه خاصة 
السيام يف غياب نص قانوين  ،بعة أمامهو اإلجراءات املت غالبا من حتديد القضاء املختص

رصيح حيدده وقلة اإلجتهادات القضائية التي عاجلت املسألة، مع تناقض وتعارض القرارات 
 الصادرة يف هذا الشأن .
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دفع األمر  ،أمهية التسوية الودية للمنازعات يف جمال الصفقات العموميةعليه وانطالقا من و
لك؟، وإىل أي مد وفق املرشع يف ضبط آلياهتا يف هذا للتساؤل عن دورها وفعاليتها يف ذ

 النوع املتميز من املنازعات؟
 وهذا ما سيتم التعرض له يف هذه الدراسة وفقا للخطة التالية:

 املبحث األول : مفهوم التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية، -
 مومية .املبحث الثاين : آليات التسوية الودية ملنازعات الصفقات الع -

 مفهوم التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية : املبحث األول
تكتيس التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية أمهية متزايدة يف الوقت احلارض سواء 
عىل الصعيد الداخيل، بمحاولة إجياد حل رسيع وجذري للمنازعات القائمة بني طريف 

أحسن الظروف وحتقيق الفائدة والغرض املنشود من  الصفقة من أجل ضامن تنفيذها يف
أوعىل الصعيد اخلارجي بجلب اإلستثامرات  ،إبرامها ومن ثم محاية املال العام املستغل

األجنبية وتشجيعها، ذلك أن وضع القانون آلليات فعالة لفض املنازعات التي تنشئ يف جمال 
ؤدي إىل طمئنة نفوس املستثمريين إىل ي ،إبرام وتنفيذ الصفقات برتاتيب وإجراءات مضبوطة

 املحافظة عىل حقوقهم وأمواهلم خاصة يف حالة نشوب نزاع . 
تعد بال شك من الضامنات  ةفالتسوية الودية بخصائصها وإجراءاهتا السهلة والبسيط

، لذا وجب التعرض هلا انطالقا من حتديد اهلامة التي تتقرر ألطراف الصفقة املتنازعة
  وكذا تطورها القانوين عىل النحو التايل : ،از أمهيتهامفهومها وإبر

 :تعريف التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية وأمهيتها أوال /
يمكن تعريف التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية بأهنا جمموع الوسائل  

لألطراف املتنازعة يف  ويتيحها ،واإلمكانيات والتدابري التي يسمح القانون والتنظيم باختاذها
جمال ابرام الصفقة العمومية و/أو تنفيذها لتسوية النزاعات التي تنشأ بينهم، دون احلاجة 

مثل التظلم والطعن اإلداري بأنواعه، طلب رأي جلنة صفقات خمتصة وحمددة سلفا،  ،للقضاء
زعني بوضع حد أو أي وسيلة رضائية حيددها القانون ويضبط إجراءاهتا للمتنا ،عقد التسوية

 . 2هنائي للنزاع القائم بينهم
عىل جتاوز معيقات القضاء يف جمال الصفقات  وتتبلور أمهية  التسوية الودية يف كوهنا تعمل 

كام أهنا تعمل عىل حتقيق العديد من األهداف والتي تنعكس إجيابا عىل عدة جوانب ،العمومية
 أمهها :
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: ذلك أن اإلعتامد  ة الودية ملنازعات الصفقات العموميةاألمهية املالية واإلقتصادية للتسوي -1
يعمل عىل  ،عىل اآلليات الرضائية لتسوية هذا النوع من املنازعات عوض اللجوء إىل القضاء

توفري عدة مصاريف زائدة كمصاريف الدعو وتكاليف املحامي  وكذا مصاريف التنقل 
 كاالته الحقا .ومصاريف حمارض التنفيذ واش ،واخلربات واملعاينات

 ،باإلضافة ملا قد حيكم به القضاء من تعويض قد يرهق به كاهل الطرفني املتنازعني
خيول هلم امكانية اإلتفاق بشأن  ،ومن ثم فإن سلوك املتنازعني السبل الودية حلل منازعاهتم

ينة وهو ما خيفف العبء عىل خز ،قيمة التعويض التي ستتقرر بإرادهتام ال بإلزام من القضاء
وهو ما يذكي اإلحساس املتبادل باملشاركة يف حتقيق املرشوع وهو ما يستوجب  ،الدولة

 تضحية كل طرف بشىء من حقوقه حتى يتمكن من بلوغ اهلدف .
كام أن اتباع اآلليات الودية يساهم يف حتقيق مصالح اقتصادية متعددة منها جتنيب 

تي ترافقه سواء من حيث التأخر يف اإلنجاز املشاريع التوقف وبالتايل تاليف كل السلبيات ال
أوتعطيل العامل ومعلوم أن رسعة اإلنجاز تشكل عند علامء اإلقتصاد والتدبري إحد وسائل 

ألنه كلام متكنا من ربح الوقت أثناء اإلنجاز إال وواستطعنا احلد من  ،قياس نجاح املرشوع
 يق املخططات .وتوصلنا إىل حتق ،املخاطر التي يمكن أن هتدد املرشوع

كام أن رسعة اإلنجاز حتد من درجة اإلصطدام بمشاكل خارج عن إطار إرادة 
أو أن ترتفع أثمنة املواد األولية بالسوق الدولية فتترضر  ،الطرفني كأن تنخفض العملة

وربام يعجز املتعاقد عن الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يعرض املرشوع  ،اقتصاديات املرشوع
ألن مثل هذه النزاعات قد تربك اإلدارة وتظطر إلعادة إعالن  ،وقف أو إىل الفسخكله للت

وهذا ما سينتج عنه آثار سلبية عىل  ،وهو ما حيمل اخلزينة مصاريف زائدة ،الصفقة من جديد
املستو اإلقتصادي بحيث تفقد الثقة لد املستثمرين والسيام األجانب منهم يف التعامل مع 

 .3اإلدارة 
: تظهر األمهية ألمهية اإلجتامعية والتنموية للتسوية الودية ملنازعات الصفقات العموميةا -2

اإلجتامعية والتنموية التي تؤدهيا التسوية الودية من خالل ترسيعها لوتري إنجاز املشاريع التي 
فسلوكها يغني الطرفني عن عرض نزاعهام عىل املحاكم وما  ،من شأهنا حتقيق أهداف التنمية

وبالتايل اإلرضار  ،رافق ذلك من طول اإلجراءات وتعقيدها وتأخريها يف فض النزاعي
باملصالح اإلجتامعية والتنموية نتيجة إهدار للامل العام بتعطيل إنجاز املشاريع التي قد تكتيس 

بل  ،فيؤثر ذلك سلبا عىل معيشته ومصاحله ،أمهية حيوية يف غالب األحيان حيتاجها املواطن
 متتعه بحقوقه العادية من أمن وتعليم وصحة وثقافة ...إلخ.وحتى يف 
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ذلك أن مثل هذه األوضاع باتت مرفوضة يف ظل املقاربات التنموية احلديثة والتي جتعل  
بل إهنا أصبحت تشكل غاية  ،التنمية البرشية عصب كل تنمية وسببا يف اإلقالع اإلقتصادي

للنزاعات التي تثور بني اإلدارة واملتعاقدين لذلك فإن التامطل يف وضع حد  ،يف حد ذاهتا
 ،إن عىل املستو اإلقتصادي أو اإلجتامعي أو التنموي ،معها تتولد عنه آثار سلبية متعددة

فإن أي تعثر  ،فبالنظر لكون الصفقات العمومية تشكل حمركا لإلقتصاد الوطني ورافعة له
 ن حتقيق اإلستثامر العمومي ألهدافه .يصيبها يؤثر الحمالة يف التوجهات املرسومة وحيول دو

فاملتمعن يف الدورة التنموية للصفقات العمومية يكتشف أهنا تنطلق كنفقة عمومية 
لتشكل بعد ذلك دخال يستفيد منه العامل والتقنيون ...، وكذا ربحا بالنسبة للمتعاقد فام 

عالوة عىل  ،لتجاريتلبث أن تصبح قوة رشائية بيد هؤالء وعندها تساعد يف خلق الرواج ا
أهنا تصري مصدرا جبائيا يغذي خزينة الدولة التي متول صفقات عمومية أخر وبذلك 

ومن هنا يمكن القول أن اخلالفات الناشئة بصدد أي صفقة  ،تتكرر الدورة مرة أخر
كام تقلص  ،عمومية توقف هذه الدورة وتعثر مسارها وتتسبب يف هدر الوقت وتأخري التنمية

 .4ة من العامل يف التوفر عىل عمل يضمن هلم دخال حيسن من وضعهم املعييشحظوظ فئ
 ثانيا / التطور  القانوين لنظام التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية :

وبالرتايض بني  ،حرص املرشع اجلزائري عىل فض منازعات الصفقات العمومية وديا
لنص عىل هذه اآللية حتى التنظيم القانوين اجلديد وإستمر ا ،الطرفني منذ أول تنظيم قانوين هلا

. وهذا عىل النحو 247-15واحلايل للصفقات العمومية و املتمثل يف املرسوم الرئايس رقم 
 التايل:

: إذ خصـص هـذا  90-67التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يف األمـر رقـم  -1
مـواد بينـت تراتيـب  9بحيث تضمن  ،زعاتاألمر الباب السادس منه  للتسوية الودية للمنا

منـه  152، إذ ورد يف املـادة 5وإجراءات هذه التسوية الرضائية ملنازعات الصفقات العمومية
بأنه تشكل عىل مستو كل وزارة جلنة إستشارية للتسوية الودية بموجـب قـرار صـادر مـن 

ات العموميـة عـن عنـارص تكون مهمتها البحث يف املنازعات املتعلقة بالصفق ،الوزير املعني
كام جعـل ،عادلة يمكن قبوهلا وتساعد عىل إجياد تسوية ودية تغني عـن اإللتجـاء إىل القضـاء

 املرشع طرح النزاع عىل اللجنة أمرا واجبا يسبق كل دعو قضائية .
بحيث يرفع األمر إىل اللجنة من طرف الوزير املعني الذي قدم له اقرتاح التسـوية الوديـة  

إال أن اقـرتاح التسـوية  ،ن صاحب الصفقة واملتعهدين الثانويني واملوصني الثانوينيللنزاع م
الودية ال يعفي املؤسسات من اختاذ التدابري التحفظية الالزمة حلاميـة حقوقهـا أمـام املحـاكم 
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أشـهر  3ومن ثم تبدي اللجنة اإلستشارية التي تتـداول يف جلسـة رسيـة رأهيـا يف  ،املختصة
يغ صاحب الصفقة قرار الوزير املعني بعرض األمر عـىل اللجنـة. إذ يعتـرب رأي ابتداء من تبل

 .6وال جيوز أن يقدمه األطراف إىل املحاكم ،اللجنة وثيقة داخلية ورسية
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن القضاء كرس هذه األحكام يف العديد مـن قراراتـه 

الغرفة اإلدارية للمجلس األعىل الصادر بتاريخ  ومن أمثلتها قرار ،القضائية تفعيال هلذه اآللية
الذي ورد فيه  ،ووايل والية اجلزائر ،يف قضية (ش .ذ م . س) ضد وزير الري 9/11/1985

من املقرر قانونا أن عرض املنازعات التي تنشأ عن تنفيذ صفقات عمومية عىل اللجنة  "أنه : 
مية من أجل إجياد تسـوية وديـة هلـذه اإلستشارية املنصوص عليها يف قانون الصفقات العمو

ومن ثم فإن الطعـن عـن طريـق  ،املنازعات هو إجراء يتم وجوبا قبل رفع الدعو القضائية
ومن ثـم فـإن القضـاء بـام  ،التدريج الرئايس ال حيل حمل إجراء عرض النزاع عىل هذه اللجنة

 . 7"يتفق مع هذا املبدأ يعد قضاء صحيحا ومطابقا للقانون
ر الذي أكده قرار املجلـس األعـىل الصـادر عـن الغرفـة اإلداريـة بتـاريخ وهو األم

...و أن اإلجراءات أمام هذه اللجنة واجبة تسبق كل دعو قضـائية  "أن  31/12/1988
إال يف حالة تقصري السلطة اإلدارية إلختاذ ذلك اإلجراء فإن العارض أمـام صـمت السـلطة 

 .8"زاع عىل اجلهة القضائيةاإلدارية عرض يف اآلجال القانونية الن
وللعلــم فــإن هــذه اللجنــة شــكلت بموجــب القــرار الــوزاري الصــادر يف 

ومـن أهـم  ،1972وأدخلت عليها عدة تعديالت بعد ذلك خاصة سـنة  ،19/12/1967
 القضايا التي نظرت فيها : 

كة تتلخص معطياهتا يف أن الرشـ ،قضية إنشاء الطريق الصحراوي املؤدي إىل غدامس بليبيا -
دج تعويضا هلا عن األرضار التي حلقتها  7.000.000املتعاقدة مع اإلدارة طالبت مبلغ يناهز 

بسبب الظروف اإلقتصادية اإلستثنائية التي عرفتها اجلزائـر بعـد اإلسـتقالل . وقـد انتهـت 
اللجنة إىل اصدار توصيات أبدت فيها حـق الرشـكة املـذكورة يف احلصـول عـىل التعـويض 

باإلضـافة إىل اقرتاحهـا دفـع الفوائـد  ،ايقاف معـداهتا وعتادهـا ومسـتخدميهااملناسب عن 
 التأخريية التي يستحقها املتعاقد .

: وتتلخص معطيات هذه القضية يف أن الرشكة املتعاقدة مـع اإلدارة  قضية بناء ميناء أرزيو -
الذي كان متفقا  طالبت بالتعويض عن التكاليف اإلضافية النامجة عن امتداد مدة تنفيذ العقد

والذي تم تنفيذه يف هناية سـنة  ،سنوات 3) أي يف ظرف 1965و 1962عىل انجازه ما بني (
بحيث  ،ومل تتوصل اللجنة إىل اقرتاح مبلغ يزيد عام حددته اإلدارة قبل عرض النزاع ،1966
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ـــغ  ـــب بمبل ـــدة تطال ـــكة املتعاق ـــت الرش ـــىل  ،دج16.000.000كان ـــل إال ع ومل حتص
 .9وهو املبلغ الذي وضعته اإلدارة قبل انعقاد أشغال اللجنة ،قريبادج ت2.000.000

:  فقـد  434-91التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يف املرسوم التنفيذي رقم  -2 
ــفقات  ــات الص ــة ملنازع ــائية والودي ــوية الرض ــو التس ــىل فح ــيم ع ــذا التنظ ــافظ ه ح

مواد توضح إجراءات وقواعد  3تضمن بتخصيص قسم فرعي لتسوية اخلالفات ي،العمومية
 هذه اآللية لفض هذا النوع اخلاص من املنازعات .

بحيث ألزم هذا التنظيم القانوين للصفقات العمومية  املتعاقد بأن يرفع تظلام رئاسيا قبـل  
، والتي تفيد بـأن 10منه  100وفق الرتاتيب املحددة بموجب املادة  ،كل مقاضاة أمام العدالة

 ،يرفع طعنه السلمي إىل كل من الوزير أو الوايل أو رئيس املجلـس الشـعبي البلـدي املتعاقد
 65وهذا حسب نوع  النفقات الواجب اإللتزام هبا يف الصفقة، والذي مكنه القانون من مدة 

عىل أن يكون هذا املقرر نافذا برصـف النظـر عـن  ،يوما ابتداء من رفع الطعن إلصدار مقرر
لرقابة اخلارجية القبلية حسب الرشوط املحددة يف أحكام املرسوم املتعلق غياب تأشرية هيئة ا

 باجراء تسخري اآلمرين بالرصف للمحاسبني العموميني.
كام أفاد ذات التنظيم بإحداث جلنة استشارية لـد الـوزير أو الـوايل أو رئـيس املجلـس  

لقة بالصفقات العمومية تكون مهمتها البحث يف النزاعات املع ،الشعبي البلدي حسب احلالة
عىل أن حيدد تشكيل هـذه اللجنـة  ،عن العنارص املنصفة املمكن إعتامدها أساسا لتسوية ودية

 وعملها بموجب قرار .
أشـهر ابتـداء مـن تـاريخ تبليـغ  3وجيب عىل اللجنة أن تصدر رأهيا يف أجل أقصاه 

ي رفع القضية إليها . كـام صاحب الصفقة قرار الوزير أو الوايل لرئيس املجلس الشعبي البلد
جيب عىل طريف النزاع أن يعربا كتابيا عن قبوهلام الرأي الصادر يف القضية أو عـدم قبـوهلام لـه 
خالل مهلة شهر واحد. وإذا اتفـق الطرفـان وجـب أن يكـون هـذا الـرأي موضـوع وثيقـة 

 . 11القبلية ويصبح نافذا رغم انعدام تأشرية اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية ،تعاقدية
، فقـد 250-02الرئـايس رقـم التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يف املرسـوم  -3

والذي تضمن املـادتني  ،عنون القسم الفرعي الثالث من القسم السابع منه بتسوية النزاعات
، واللتان يتضـح مـن اسـتقرائهام أن إجـراء الـتظلم أصـبح اختياريـا يف 12منه 102و  101
 .13ات الصفقات العمومية إمجاالمنازع

يمكن للمتعهد الذي حيتج عىل اإلختيار الذي قامت به املصلحة  101فحسب املادة 
 ،أيـام 10املتعاقدة يف إطار إعالن مناقصة أن يرفع طعنا أمام جلنة الصفقات املختصة يف أجل 
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ة لصفقات املتعامـل إبتداء من تاريخ أول نرش إلعالن املنح املؤقت للصفقة يف النرشة الرسمي
يوما إبتـداء مـن  15إذ تصدر جلنة الصفقات املختصة رأيا يف أجل  ،العمومي أو يف الصحافة

و يبلغ هذا الرأي لكل مـن املصـلحة املتعاقـدة و كـذا  ،أيام املذكورة 10تاريخ إنقضاء أجل 
 لصاحب الطعن .

للدراسـة إال بعـد  كام ال يمكن أن يعرض مرشوع الصفقة عىل جلنة الصـفقات املختصـة  
إبتداء من تاريخ نرش إعالن املنح املؤقـت للصـفقة املوافـق لآلجـال  ،يوما 30إنقضاء أجل 

املحددة لتقديم الطعن ودراسته من طرف جلنة الصفقات املختصة و تبليغـه . علـام و أنـه يف 
 و بحضـور ممثـل ،حالة الطعن جتتمع جلنة الصـفقات املختصـة بتشـكيلتها املحـددة قانونـا

 املصلحة املتعاقدة بصوت إستشاري.
ومن ثم نلمس حرص املرشع اجلزائري عىل إجيـاد تسـوية رضـائية حلـل النزاعـات 
الناشئة يف مرحلة ابرام الصفقة العمومية من أجل اسناد الصـفقة للعـارض الكـفء باتبـاع 

ا ملرشوعيتها ضامن ،اإلجراءات املحددة قانونا ومراعاة ملبدأ الشفافية واملساواة بني العارضني
. من جهة ولإلستعامل الرشيد للامل العام من جهة أخر 

فقد أفادت بأنه تسو النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار  102أما املادة 
غري أنه جيب عـىل املصـلحة املتعاقـدة دون  ،األحكام الترشيعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

ن تبحث عـن حـل ودي للنزاعـات التـي تطـرأ عنـد تنفيـذ أ ،املساس بتطبيق هذه األحكام
 صفقاهتا كلام سمح هذا احلل بام يأيت : 

 إجياد التوازن للتكاليف املرتتبة عىل كل طرف من الطرفني . -
 التوصل إىل أرسع إنجاز ملوضوع الصفقة . -
 احلصول عىل أرسع إنجاز ملوضوع الصفقة. -
 قل تكلفة.احلصول عىل تسوية هنائية أرسع و بأ -

ومنه فإن التنظيم مل يكتف بالنص عىل إتباع الطريق الودي حلـل منازعـات مرحلـة 
بل أوضح حتى فحو احللول املقدمة مركزا فيها عىل ضـامن إمتـام تراتيـب الصـفقة ،التنفيذ

املتعاقد عليها. ذلك بأن إتفاق الطرفني يكرس يف حالة حدوثه بمقرر يصدره الوزير والـوايل 
 ،جلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات املطلـوب اإللتـزام هبـا يف الصـفقةأو رئيس امل

 ويصبح هذا املقرر نافذا بغض النظر عن تأشرية هيئة الرقابة اخلارجية القبلية.
كام نصت نفس املادة عىل إمكانية رفع طعن من طرف املتعامل املتعاقد قبـل كـل مقاضـاة 

صفقات املختصة التي تصدر مقررا يف هذا الشأن خـالل لد اللجنة الوطنية لل ،أمام العدالة
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. بحيـث يرسـي .و ذلك قبل رفع أي دعو قضائية ،يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن 30
 ،هذا املقرر عىل املصلحة املتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشرية هيئة الرقابة اخلارجية القبلية

ي قبل اللجوء إىل القضاء كام أكد عـىل ذلـك يف ومنه تبني لنا حرص املرشع عىل إجياد حل ود
 الترشيعات السابقة . 

وللتوضيح فإن قضاء جملس الدولة تبنى هذه األحكام وعمل عىل تكريسها يف قرارته   
حيث أن "إذ جاء يف إحد حيثياته أنه  7/06/2005القضائية ومن أمثلتها قراره الصادر يف

املؤرخ يف  250-02م الرئايس رقم هذه األحكام تم تعديلها بموجب املرسو
تقديم طعن أمام اللجنة  ،ويمكن للمتعاقد قبل رفعه الدعو قضائيا ،24/07/2002

ولكن جمرد اختيار وليس  102الوطنية للصفقات العمومية طبقا ألحكام املادة اجلديدة 
  . 14"إلزاما

:خصص 236-10 رقم الرئايسالتسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يف املرسوم  -4
 115و  114تضمن املـادتني  ،القسم الفرعي الثالث من القسم السابع منه لتسوية النزاعات

اللتني وضحتا بجالء أن اللجوء للطعـن اإلداري والسـعي يف إجيـاد حلـول رضـائية  ،15منه
 يبقى أمرا إختياريا لألطراف املتنازعة . ،وتسوية ودية ملنازعات الصفقات العمومية

بأنه زيادة عىل حقوق الطعن املنصوص عليهـا يف الترشـيع املعمـول  114قد بينت املادة ف 
يف إطـار  ،يمكن للمتعهد الذي حيتج عىل اإلختيـار الـذي قامـت بـه املصـلحة املتعاقـدة ،به

والتي  ،أن يرفع طعنا أمام جلنة الصفقات املختصة ،مناقصة أو إجراء الرتايض بعد اإلستشارة
اإلشارة إليها يف إعالن املـنح املؤقـت، وهـذا بـنفس اإلجـراءات الـواردة يف أوجب التنظيم 

املعدل واملتمم  250-02التنظيم القانوين السابق للصفقات العمومية (املرسوم الرئايس رقم 
 منه .هذا يف ما خيص املنازعات املتعلقة بعملية إبرام الصفقة . 101) واملبينة يف املادة 

فقد حافظ هذا التنظـيم القـانوين  ،ملنازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقةأما يف ما يتعلق با 
من التنظيم القـانوين السـابق للصـفقات  102عىل نفس القواعد والرتاتيب املدرجة يف املادة 

 .16 115العمومية، كام هو جيل من املادة 
 ،وميـةومما سبق عرضه تتجىل أمهية التسوية الودية يف فض منازعات الصفقات العم

سيتم التعـرض هلـا يف  ،وثم نقف عىل حرص املرشع عىل جتسيدها عن طريق إدراج آليات هلا
 املبحث املوايل . 
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 آليات التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية :املبحث الثاين
 همنالرابع القسم احلادي عرش من الفصل   247-15املرسوم الرئايس رقم  خصص

ثالث مواد، والتي بعد اإلطالع عليها  شتمل عىلوالذي ي ،اتللتسوية الودية للنزاع
زعات املتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، غري واستقرائها وجدناها تتعلق وختص املنا

 املعنونسادس ال وحتديدا يف القسم ،بإبرام الصفقات العمومية أنه ويف الفصل الثالث املتعلق
 الطعن يف عملية إنتقاء املتعامل املتعاقد نظم إجراء،الغري 82واملتضمن املادة بالطعون 

 باعتبارها أهم منازعة يف مرحلة إبرام الصفقة العمومية . 
وعليه فإن التنظيم احلايل للصفقات العمومية أدرج آليات مهمة للتسوية الرضائية 

 : عىل النحو التايل تعرض هلا ملنازعات الصفقات العمومية وجب ال
 : تسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يف مرحلة اإلبرامأوال/ آليات ال

بأنه زيادة عىل حقوق الطعن  247-15من املرسوم الرئايس رقم  82فقد أفادت املادة  
يمكن للمتعهد الذي حيتج عىل املنح املؤقت للصفقة ،املنصوص عليها يف الترشيع املعمول به

راء، يف إطار طلب العروض أوإجراء الرتايض أوإلغائه أوإعالن عدم جدو أوإلغاء اإلج
بعد اإلستشارة أن يرفع طعنا لد جلنة الصفقات املختصة .وهنا وجب عىل املصلحة 
املتعاقدة أن تبلغ يف إعالن املنح املؤقت للصفقة عن نتائج تقييم العروض التقنية واملالية حلائز 

لصفقات املختصة بدراسة الطعن ورقم وتشري إىل جلنة ا ،الصفقة مؤقتا ورقم تعريفه اجلبائي
 .17التعريف اجلبائي للمصلحة املتعاقدة

أيام ابتداء من تاريخ أول نرش إلعالن املنح املؤقت للصفقة يف 10ويرفع الطعن يف أجل  
النرشة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي أويف الصحافة أو يف بوابة الصفقات العمومية يف 

، وإذا تزامن اليوم العارش مع 184و 173ملحددة قانونا يف املادتني حدود املبالغ القصو ا
 يمدد التاريخ املحدد لرفع الطعن إىل يوم العمل املوايل . ،يوم عطلة أويوم راحة قانونية

يتعني عىل املصلحة املتعاقدة أن تدعو يف إعالن املنح املؤقت للصفقة املرشحني واملتعهدين  
النتائج املفصلة لتقييم ترشيحاهتم وعروضهم التقنية واملالية  الراغبني يف اإلطالع عىل

أيام ابتداء من اليوم األول لنرش إعالن املنح املؤقت  3اإلتصال بمصاحلها يف أجل أقصاه 
 للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.

جيب  ،يف حاالت إعالن عدم جدو وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أوإلغاء منحها املؤقت 
ىل املصلحة املتعاقدة أن تعلم برسالة موىص عليها مع وصل استالم، املرشحني أواملتعهدين ع

ودعوة أولئك الراغبني منهم يف اإلطالع عىل مربرات قراراهتا، اإلتصال بمصاحلها ،بقراراهتا
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لتبليغهم هذه النتائج كتابيا. وعندما  ،أيام ابتداء من تاريخ استالم الرسالة3يف أجل أقصاه 
طلق املصلحة املتعاقدة اإلجراء من جديد توضح يف إعالن املنافسة أويف رسالة اإلستشارة ت

إذا كان يتعلق بإطالق لإلجراء بعد إلغاء اإلجراء أوبعد إعالن عدم جدواه،  ،حسب احلالة
 أيام ابتداء من تاريخ استالم رسالة إعالم املرشحني أواملتعهدين.10ويرفع الطعن يف أجل 

يوما ابتداء من تاريخ  15 ماسبق تأخذ جلنة الصفقات املختصة قرارا يف أجلوبناء عىل 
 أيام ويبلغ هذا القرار للمصلحة املتعاقدة ولصاحب الطعن.10انقضاء أجل 

ويف حالة الطعن يف املنح املؤقت للصفقة اليمكن أن يعرض مرشوع الصفقة عىل جلنة  
يوما، ابتداء من تاريخ نرش إعالن املنح  30الصفقات املختصة لدراسته إال بعد انقضاء أجل 

املؤقت للصفقة املوافق لآلجال املحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف اللجنة 
املختصة ولتبليغ قرارها، وجتتمع يف هذه احلالة وفق تشكيلتها املحددة قانونا بحضور ممثل 

 املصلحة املتعاقدة بصوت استشاري. 
 تنفيذ :ية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يف مرحلة الآليات التسو ثانيا /

-15تضمن قسم التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية من املرسوم الرئايس رقم  
ثالث مواد، حافظ بموجبها عىل آليات للتسوية الودية للمنازعات املتعلقة بتنفيذ  247

واستحدث إجراءات  ،فقات العموميةالصفقة عرفتها التنظيامت القانونية السابقة للص
وتدابري أخر من أجل تفعيل هذه التسوية نظرا ملزاياها اهلامة يف فض هذه النزاعات بصورة 

 جدية وهنائية.
إذ أفاد هذا املرسوم بأنه تسو النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار األحكام  

 املصلحة املتعاقدة ودون املساس بتطبيق هذه الترشيعية والتنظيمية املعمول هبا. كام جيب عىل
أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاهتا كلام سمح هذا  ،األحكام

 احلل بام يأيت :
 ،إجياد التوازن للتكاليف املرتتبة عىل طرف من الطرفني -
 ،التوصل إىل أرسع إنجاز ملوضوع الصفقة -
 رسع وبأقل تكلفة .احلصول عىل تسوية هنائية أ -
 ،ويف حال عدم اتفاق الطرفني يعرض النزاع أمام جلنة التسوية الودية للنزاعات املختصة 

 لدراسته . 154املنشاة بموجب أحكام املادة 
كام جيب عىل املصلحة املتعاقدة أن تدرج يف دفرت الرشوط املتعلق بالصفقة املربمة  

قبل كل مقاضاة أمام العدالة. وهنا وجب عىل  ،اللجوء إلجراء التسوية الودية للنزاعات
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اللجنة أن تبحث عىل العنارص املتعلقة بالقانون أوالوقائع إلجياد حل ودي ومنصف 
للنزاعات النامجة عن تنفيذ الصفقات واملطروحة أمامها.والتي ألزم القانون أن ال يكون 

 الصفقة املعنية . أعضاءها(اللجنة) قد شاركوا يف إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ
هذا وخيضع جلوء املصالح املتعاقدة يف إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ 

إىل هيئة حتكيم دولية بناء عىل  ،الصفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب
 . 18اقرتاح من الوزير املعني للموافقة املسبقة أثناء اجتامع احلكومة

 247-15من املرسوم الرئايس رقم  154أفادت املادة فقد ارد أعاله وبناء عىل الو
بأنه تنشأ لد كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وال جلنة للتسوية املربمة مع املتعاملني 

 االقتصاديني اجلزائريني .
ة ، ختتص بدراسة نزاعات اإلدار/ جلنة التسوية الودية للنزاعات يف الوزارة واهليئة العمومية1

 أواهليئة العمومية واملؤسسات العمومية الوطنية التابعة هلا. ،املركزية ومصاحلها اخلارجية
 بحيث تتشكل هذه اللجنة كام يأيت : 

 ،رئيسا ،ممثل عن الوزير أو مسؤول اهليئة العمومية -
  ،ممثل عن املصلحة املتعاقدة -
  ،ممثل عن الوزارة املعنية بموضوع النزاع -
 ديرية العامة للمحاسبة .ممثل عن امل -
ختتص بدراسة نزاعات الوالية والبلديات  ،/ جلنة التسوية الودية للنزاعات يف الوالية2

 : كزة للدولة والتي تتشكل كاآليتواملؤسسات العمومية املحلية التابعة هلا واملصالح غري املمر
 ،رئيسا ،ممثل عن الوايل -
  ،ممثل عن املصلحة املتعاقدة -
  ،عن املديرية التقنية للوالية املعنية بموضوع النزاع ممثل -
 ممثل عن املحاسب العمومي املكلف . -
بحيث يعني أعضاء اللجان املختارون نظرا لكفاءهتم يف امليدان املعني بموجب مقرر من  

 مسؤول اهليئة العمومية أوالوزير أوالوايل املعني. مع إمكانية إستعانة رئيس اللجنة بكل كفاءة
من شأهنا توضيح أشغال اللجنة عىل سبيل اإلستشارة . ويعني مقررا من ضمن أعضاء 

 والذي توضع أمانة اللجنة لديه . ،اللجنة من قبل رئيس اللجنة
ملتعاقدة عرض متعامل املتعاقد واملصلحة الليمكن  أوضح ذات املرسوم بأنههذا وقد  

اللجنة تقريرا مفصال مرفقا بكل وثيقة ثبوتية بحيث يوجه الشاكي إىل أمانة  النزاع عىل اللجنة 
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وتدعى اجلهة الشاكية من طرف رئيس اللجنة برسالة استالم .برسالة موىص عليها مع وصل 
موىص عليها مع وصل استالم، إلعطاء رأهيا يف النزاع، وجيب عليها أن تبلغ رأهيا لرئيس 

 أيام من تاريخ مراسلتها . 10اللجنة برسالة موىص عليها مع وصل استالم يف أجل أقصاه 
يوما ابتداء من تاريخ جواب الطرف اخلصم  30وعليه تؤدي دراسة النزاع يف أجل أقصاه  

لرأي مربر. مع امكانية استامع اللجنة لطريف النزاع و/أو تطلب منهام إبالغها بكل معلومة أو 
ضائها وعند تعادل وثيقة من شأهنا توضيح أعامهلا،وتأخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أع

 األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 
وترسل  ،ومن ثم يبلغ رأي اللجنة لطريف النزاع بإرسال موىص عليه مع وصل استالم 

نسخة من هذا الرأي إىل سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام . عىل أن 
ابتداء  ،أيام 8املتعاقد يف أجل أقصاه  تبلغ املصلحة املتعاقدة قرارها يف رأي اللجنة للمتعامل

 .19من تاريخ تبليغها برسالة موىص عليها مع وصل استالم وتعلم اللجنة بذلك
وبناء عىل ماسبق عرضه حول آليات التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية التي  

لفض يتضح لنا أهنا تدابري وإجراءات هامة  ،247-15تضمنها املرسوم الرئايس رقم 
 ،اخلالفات القائمة بني طريف الصفقة املربمة ألهنا وردت بطريقة بسيطة وسهلة وغري مكلفة

كام أهنا رسيعة لربط تراتيبها بمواعيد حمددة واجبه اإلحرتام يف حال اتباع طريق التسوية 
 وعىل الرغم من ذلك فإن املتعامل املتعاقد حتديدا وباعتباره أحد ،الودية حلل هذه اخلالفات

الطرفني املتنازعني يف الصفقة  قد ال جيد ضالته يف هذه التسوية نظرا للتشكيلية اإلدارية 
ومن ثم فإهنا التتمتع باملوضوعية واحلياد بشكل أو بآخر، ضف إىل ذلك أن عدم  ،البحتة هلا

 متتع القرارات املتمخضة عنا بالقوة اإللزامية يضعف من فعاليتها .
  اخلامتة :

كطريـق حلـل منازعـات الصـفقات لتسـوية الوديـة لهـذه الدراسـة  تم التطرق يف
العمومية بالتعرض ملضموهنا وأمهيتها، وكذا ملختلف آلياهتا التي جـاء هبـا التنظـيم القـانوين 

 ،هامـة يف هـذا الغـرض خصـائصفقد اتضح أن هلذه الوسيلة  ،املتعلق بالصفقات العمومية
وضع حل هنائي هلذا النوع لتي تبحث بشكل جدي لوا ةإجراءاهتا السهلة والبسيطفهي متتاز ب

األمر الذي  ينتج عنه اختصار للجهد و الوقت يف جتـاوز  ،من املنازعات بصيغة ودية رضائية
كام أهنا غري مكلفـة لكـال الطـرفني مقارنـة بـالطريق القضـائي الـذي يسـتلزم غالبـا  ،النزاع

اجلزائري حيرص ويواظـب عـىل ولعل هذا ما جعل املرشع  ،مصاريف و إجراءات قد تطول
تعد بـال شـك مـن فهي بذلك  ،إفادته هلا عرب خمتلف التنظيامت القانونية للصفقات العمومية



 م 2017)  جوان 02لة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزءجم             210

، وتنعكس إجيابا عىل خمتلف املجـاالت الضامنات اهلامة التي تتقرر ألطراف الصفقة املتنازعة
 التي هتم الصفقات العمومية.

ة اإلنتشار يف حل املنازعات يف الوقت وسيلة كثريالتسوية الرضائية أصبحت  فقد
أين توجه  ،احلايل، فرضتها نتائج التطور اإلجتامعي والثقايف واحلضاري احلاصل يف املجتمع

أفراده حاليا إىل ثقافة التسوية الودية والتوافقية حلل منازعاهتم سواء فيام بينهم أوبينهم وبني 
كام أن مزاياها املعددة  ،ائية حاسمة للنزاعخمتلف األشخاص املعنوية العامة، بصفة رضائية هن

 أعاله ساعدت يف تشجيع اعامهلا واعتامدها .
غري أن نظام التسوية الودية يف جمال الصفقات العمومية وجب أن خيص بإجراءات 

خاصة وأن أحد أطرافها إدارة عامة  ،مميزة تتامشى والطبيعة القانونية ألطراف هذه املنازعة
السلطة العامة، كام جيب أن تكون النتائج والقرارات املتوصل إليها من قبل  تتمتع بإمتيازات

وهذا يلزمها أيضا بتتبع نتائج احلل الودي حتى يكون  ،جلان التسوية إلزامية لكال الطرفني
حال منهيا للنزاع القائم بينهام. ذلك أن إيرادها بالصورة السابق عرضها دون أي تفصيل 

 ،يؤدي إىل عدم فعالية هذه واحللول ،عدم اإللتزام والتقيد بنتائجهاأوضبط إلجراءاهتا مع 
وهذا من شأنه أن يعيق التوصل حلل فعال مريض جلميع األطراف، ومن ثم تعطيل املرشوع 

 أو اخلدمة حمل التعاقد 
ن التسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية هلا أمهية اليستهان هبا يف إجياد حل وعليه فإ 

إال أن هذا الدور حيتاج للتفعيل  ،وتسوية خالفاهتم بشكل هنائي ،لألطراف املتنازعة مريض
 ،بتدعيمه بمختلف النصوص القانونية الشارحة واملفصلة آلليات هذه التسوية وإجراءاهتا

من أجل ضامن تسخريها كأداة حلامية طريف الصفقة ومصاحلام وبالتبعية محاية املصلحة العامة 
لصفقة العمومية يف األصل . مع وجوب تكميل ذلك بمختلف الدراسات مناط إبرام ا

باإلضافة إىل العمل عىل نرش قيم املواطنة احلقة والروح العلمية املتخصصة يف املوضوع . 
وكذا خلق رؤية اسرتاتيجية متكن من حتديد  ،التشاركية بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني

 مية بدقة .األهداف املتوخاة من الصفقات العمو
 : هوامش املقال

سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15املرسوم الرئايس رقم من   155و  154 ،153حسب ما هو بني من املواد  
 . 50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج ر 20015

ووقائع اإلجتهاد   منازعات الصفقات العمومية  عىل ضوء النص القانوين ،كوثر أمني ،هناء العلمي 2
 . 9ص  ،2010 ،طوب بريس، الطبعة األوىل ،الرباط ،القضائي املغريب
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 .-بترصف  –وما يليها  33ص  ،املرجع السابق ،كوثر أمني وهناء العلمي  3
 . 36ص  ،املرجع السابق ،كوثر أمني وهناء العلمي   4
املتضـمن تنظـيم الصـفقات  1967ان جـو 17املؤرخ يف  90-67األمر رقم من  160إىل  152املواد من  5

 . 57العمومية،ج ر
 .  90-67من األمر رقم  109و  108 ،155طبقا للمواد  6
منشور باملجلة  ،43731ملف رقم  ،9/11/1985الصادر بتاريخ  ،الغرفة اإلدارية ،قرار املجلس األعىل 7

 ومايليها . 175ص  ،1990 ،2العدد  ،القضائية
منشـور  ،62252ملـف رقـم  ،31/12/1988الصـادر بتـاريخ  ،لغرفة اإلداريـةا ،قرار املجلس األعىل 8

 وما يليها . 161ص  ،1992 ،2العدد  ،باملجلة القضائية
املديريـة العامـة للتكـوين واإلصـالح  ،كتـاب صـادر عـن وزارة الداخليـة ،العقود اإلدارية ،أمحد فاضل 9

 . 110، ص اجلزائر ،اإلداري

 نازعات اإلدارية (رشوط قبول دعو جتاوز السلطة ودعو القضـاء الكامـل)،قانون امل ،شيد خلويفر 10
 .يليهاو ما  86ص  ،1995طبعة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر

واملتضمن تنظيم الصـفقات  1991نوفمرب  9املؤرخ يف  434-91من املرسوم التنفيذي رقم  101املادة  11
يعـدل  1996جـانفي  22  املـؤرخ يف 96-54 ملرسوم التنفيذي رقمواملعدلة بموجب ا ،57ج ر  ،العمومية

 . 6ج ر  ،املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 434-91ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 
يتضمن تنظيم  2002جويلية  24املؤرخ يف  250-02من املرسوم الرئايس رقم  102و 101دتان املا 12

 338-08من املرسوم الرئايس رقم  18و  17 بموجب املادتني تم تعديلهام ،52ج ر  ،الصفقات العمومية
املتضمن تنظيم الصفقات  250-02يعدل ويتمم املرسوم الرئايس رقم   2008أكتوبر  26املؤرخ يف 
 . 62ج ر  ،العمومية

 وألكثر تفاصيل راجع: 13
جملـة جملـس  ،"-تطبيقيـةدراسـة -تطورها وخصائصـها املنازعة اإلدارية يف اجلزائر: "،نويري عبد العزيز -

 .  78ص  ،2006- 8العدد  ،اجلزائر، جملس الدولة ،الدولة
ديوان املطبوعات  ،اجلزائر ،اهليئات واإلجراءات ،اجلزء األول ،املبادئ العامة اإلدارية ،د/مسعود شيهوب -

 وما يليها . 351ص  ،2009،اجلامعية، الطبعة اخلامسة
منشور جملة  ،21173ملف رقم  ،07/06/2005الصادر بتاريخ  ،الغرفة األوىل ،قرار جملس الدولة14

 .90ص  ،7،2005جملس الدولة العدد  ،اجلزائر ،جملس الدولة
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يتضمن تنظيم  2010أكتوبر  7املؤرخ يف  236-10املرسوم الرئايس رقم من  115و  114ملادتان ا 15
 23-12من املرسوم الرئايس رقم  12 ، تم تعديلهام وتتميمهام بموجب املادة58 ج ر ،الصفقات العمومية

 . 04ج ر ،236-10يعدل ويتمم املرسوم الرئايس رقم  ،2012جانفي  18املؤرخ يف 
6  Brahim Boulifa , Marchés publics , Alger , Berti éditions , 2013 , P 243 .  

حتدث  "نص عىل أنه : ت 247-15من املرسوم الرئايس رقم  165وللتوضيح يف هذا اإلطار أن املادة   17
جلنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية  ،من هذا املرسوم 6لد كل مصلحة متعاقدة مذكورة يف املادة 

من هذا  184و  173اخلارجية للصفقات العمومية يف حدود مستويات اإلختصاص املحددة يف املادتني 
 . "املرسوم 

جلنة الصفقات  ،من ذات املرسوم ) 171لصفقات (املادة وعليه فهذه اللجان تتمثل يف : اللجنة اجلهوية ل
للمؤسسة العمومية الوطنية واهليكل غري املمركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري ( املادة 

جلنة الصفقات  ،) 174اللجنة البلدية للصفقات ( املادة  ،) 173اللجنة الوالئية للصفقات (  ،)172
املحلية واهليكل غري املمركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري غري للمؤسسة العمومية 

) .هذا باإلضافة إىل اللجان القطاعية 175( املادة   172املذكور يف القائمة املنصوص عليها يف املادة 
يف املادة للصفقات العمومية التي حتدث لد كل دائرة وزارية تكون خمتصة يف حدود املستويات املحددة 

 من قانون الصفقات العمومية . 184
 . 247-15من املرسوم الرئايس رقم  153املادة   18

-Brahim Boulifa, op.cit , P 243 .  
 . 247-15من املرسوم الرئايس رقم  155طبقا ملا نصت عليه املادة   19

 قائمة املراجع 
 باللغة العربية : -1

 : والقرارات القضائيةأوال / النصوص القانونية والتنظيمية 
 .52، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر 1967يونيو  17املؤرخ يف  90-67األمر رقم  -
 . 52ج ر  ،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002جويلية  24املؤرخ يف  250-02املرسوم الرئايس رقم  -
-02سوم الرئايس رقم تمم املريعدل وي 2008أكتوبر  26املؤرخ يف  338-08املرسوم الرئايس رقم  -

 .62ج ر ،250
 .58يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر 2010أكتوبر  7املؤرخ يف  236-10املرسوم الرئايس رقم  -
-10يتمم املرسوم الرئايس رقم ، يعدل و2012جانفي  18املؤرخ يف  23-12املرسوم الرئايس رقم  -

  04، ج ر236
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يتضمن تنظيم الصفقات العمومية   2015سبتمرب  16املؤرخ يف   247-15املرسوم الرئايس رقم  -
 .50ج ر  ،وتفويضات املرفق العام

ج ر  ،واملتضمن تنظيم الصفقات العموميـة 1991نوفمرب  9املؤرخ يف  434-91املرسوم التنفيذي رقم  -
57  

-91لتنفيـذي رقـم يعدل ويتمم املرسـوم ا 1996جانفي  22املؤرخ يف 96-54 املرسوم التنفيذي رقم  -
 . 6ج ر ،434

منشور جملة جملس ،21173ملف رقم ،07/06/2005الصادر بتاريخ ،الغرفة األوىل،قرار جملس الدولة -
 .  7،2005جملس الدولة العدد  ،اجلزائر ،الدولة

منشور باملجلة  ،43731ملف رقم  ،9/11/1985الصادر بتاريخ  ،الغرفة اإلدارية ،قرار املجلس األعىل -
 . 1990 ،2العدد  ،ضائيةالق
منشـور  ،62252ملـف رقـم  ،31/12/1988الصـادر بتـاريخ  ،الغرفة اإلدارية ،قرار املجلس األعىل -

 . 1992 ،2العدد  ،باملجلة القضائية
منشور جملة جملس ،21173ملف رقم ،07/06/2005الصادر بتاريخ ،الغرفة األوىل،قرار جملس الدولة -

 .  7،2005ولة العدد جملس الد ،اجلزائر ،الدولة
 ثانيا / املقاالت :

، جملـة جملـس "-دراسـة تطبيقيـة-املنازعة اإلدارية يف اجلزائر:تطورها وخصائصـها "نويري عبد العزيز، -
  2006- 8ئر، جملس الدولة، العدد اجلزا ،الدولة

 ثالثا / املؤلفات العامة :
املديريـة العامـة للتكـوين واإلصـالح  ،اخليـةكتاب صادر عـن وزارة الد ،العقود اإلدارية ،أمحد فاضل -1

 .اجلزائر ،اإلداري
ــول دعــو جتــاوز الســلطة ودعــو القضــاء رشــيد خلــويف،  -2 ــة (رشوط قب ــانون املنازعــات اإلداري ق

 . 1995طبعة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائرالكامل)،
اجلزائر، ديـوان  ،ل، اهليئات واإلجراءاتاجلزء األو ،املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ،مسعود شيهوب -3

 .  2009،املطبوعات اجلامعية، الطبعة اخلامسة
منازعات الصفقات العمومية  عىل ضوء النص القانوين  ووقائع اإلجتهاد  ،كوثر أمني ،هناء العلمي -3

 . 2010 ،طوب بريس، الطبعة األوىل ،الرباط ،القضائي املغريب
 : / باللغة الفرنسية2

-Brahim Boulifa , Marchés publics , Alger , Berti éditions , 2013.   

-Jean.Marie Auby – Robert Ducos.Ader , Droit administratif ,  Paris ,  Dalloz , 4e édition , 

1977.  
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 رشعية اقتطاع وزرع األعضاء البرشية بني
 يف القانون اجلزائري األحياء

 
 د. عبد الرمحن بن جياليل

 اذ حمارض قسم أأست
 كلية احلقوق والعلوم السياسية  

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 ملخص:

جلسم اإلنسان حرمة حيميها الدستور والقانون الدويل، والقانون الداخيل للدولة، فال 
جيوز الترصف فيه إالّ بام يتوافق مع النصوص القانونية، هذه األخرية التي تؤكد عىل رشوط 

القتطاع ونقل وزرع األعضاء البرشية، وهي تتعلق أساساً بأن يكون ذلك يف فائدة حمددة 
املتلقي من تلك العملية، وأن ال تتأثر صحة املتربع بالعضو مادامت عملية اقتطاعه وزرعه 

كام جيب احرتام األشكال واإلجراءات القانونية يف حالة إباحة مثل هذه تتم بني األحياء، 
ن هدفها يعود بالفائدة ملصلحة الغري أو إلجراء جتارب علمية طبية. كام ال العمليات سواء كا

واملستفيد إذ مها أساس عملية اقتطاع  يمكن االستغناء عن موافقة صحيحة قانونية للمتربع
 األعضاء البرشية. وزرع

 اقتطاع وزرع، األعضاء البرشية، املتربع، املتلقي. الكلامت املفتاحية:
Résumé : 

Le caractère sacré du corps humain, est protégé par la constitution, le 
droit international, ainsi que le droit interne de l’Etat, et il ne peut être traité 
qu’en conformité avec les dispositions légales, ces dernières mettent 
l’accent sur les conditions spécifiques du prélèvement, du transfert et de la 
transplantation d’organes humains. Ces dispositions précisent 
essentiellement, que cela doit être dans l’intérêt du bénéficiaire de cette 
opération et, que la santé du donateur ne soit pas affectée par le don de 
l’organe en question, étant donné que le prélèvement et la transplantation se 
font entre des personnes vivantes. 

Aussi, il faut  respecter les formes et les procédures juridiques dans le cas 
ou ces opérations sont permises, que se soit dans l’intérêt d’autrui ou pour 
l’expérimentation scientifique et médicale. En outre, on ne peut se passer 
dans ce processus, du consentement valide, juridique et indispensable du 
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donateur et du bénéficiaire, puisque ces deux sont la base de l’opération 
du prélèvement et de la transplantation des organes. 
Mots clé : Prélèvement et transplantation, Les organes humains, Don, 
Bénéficiaire. 

 :مقدمة
يعترب احلق يف احلياة من حقوق اإلنسان األساسية التي ال جيوز االعتداء عليها بشكل 

ية كيانه البرشي. واحلديث من األشكال.وأن حقه يف سالمته اجلسدية ما هو إالّ سبيل حلام
عن حق اإلنسان يف احلياة   ويف التمتع باحلقوق امللحقة بذلك، أصبح من مسلامت وبدهييات 

ويكفي يف بيان أمهية هذا احلق أن نشري إىل أن الرشيعة اإلسالمية قد جعلته من  راألمو
فظة عىل حياة مقاصدها األساسية التي تدور أحكامها كلها عليها، فكان مطلب واجب املحا

 اإلنسان يف أعىل مراتب التكليف؛ سواء بالنسبة لصاحب احلياة أو يف مواجهة الكافة.
وحق احلياة مكفوال عىل مستو القانون الدويل؛ فقد نص اإلعالن العاملي حلقوق 

لكل فرد حق يف احلياة واحلرية، ويف األمان عىل "بأن:  3يف مادته  1948اإلنسان الصادر سنة 
هذا احلق  1966كام ضمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام  ."شخصه

احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان، "منه. حيث نصت عىل أنه:  6من خالل نص املادة 
 ."وعىل القانون أن حيمي هذا احلق، وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً 

فولة دستورياً وجنائياً؛ ال جيوز االعتداء كام أن حياة اإلنسان وسالمته اجلسدية مك
عليها وإالّ وقع صاحب االعتداء حتت طائلة املسؤولية اجلنائية. ومن ذلك حظر الدستور 
املرصي إيذاء مواطن يف بدنه، أو أن يؤدي إىل ذلك بأية طريقة؛ بأن يتم إجراء جتارب أو 

حق اإلنسان يف سالمته اجلسدية؛  . كام كفل الدستور اجلزائري)1(عملية طبية عليه دون رضاه
   )2(بأن حيظر املساس بسالمة اإلنسان البدنية، أو ممارسة أي عنف بدين.

من هذا املنطلق، يعترب جسم اإلنسان حرمة ال جيوز االعتداء عليه بإزهاقه أو تشوهيه، 
وبات أو إحداث عاهة مستديمة بشأنه، وأن يف هذا االعتداء جريمة يعاقب عليها قانون العق

 باحلبس والسجن والغرامة
غري أن تطور احلياة اإلنسانية يف املجال الطبي؛ وما صاحب ذلك من تطور الوسائل 
التكنولوجية الطبية، وكثرة اإلنجازات العلمية الطبية، حال دون اإلحاطة بكل التجاوزات 

 حلق يوالدستور الدويل األساس مع يتعارض الذي بالشكل  –الواقعة عىل جسم اإلنسان 
 املجال يف احلاصلة للتطورات الترشيعات مواكبة رسعة حمدودية ظل يف خاصة – احلياة

 .الطبي
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ومن أهم اإلنجازات الطبية وأعظمها عىل اإلطالق، التلقيح االصطناعي، وعمليات 
حتويل اجلنس، االستنساخ، وعمليات نقل وزرع األعضاء البرشية. فهذه األخرية تعد من 

الطبية يف الوقت احلارض، إذ هي الوسيلة الوحيدة إلنقاذ اإلنسان من  أعظم االنتصارات
نقل األعضاء السليمة من أجسام صحيحة إىل أجسام أعضاء منها "الفناء، ويقصد هبا: 

، وقد توسع جمال زراعة األعضاء البرشية )3("مريضة أو تالفة، لتقوم مقامها يف أداء وظائفها
وقرنية العني، زرع القلب والبنكرياس والكبد  وبعض ليشمل باإلضافة إىل زرع الكىل 

 اجلينات.
 –وإذا كان من الواجب التنويه بدور هذه اإلنجازات العلمية الطبية يف جمال احلفاظ 

 املامرسات أمام مفتوح املجال فإن. اجلسدية اإلنسان وسالمة احلياة يف احلق عىل – عملياً 
 عضو اقتطاع حال يف حمتم موت إىل به تؤدي قد بل ان،اإلنس حياة عىل سلباً  تؤثر التي الطبية

لبرشية أمام رجال ا األعضاء وغرس نقل مسألة تثري األساس هذا وعىل. جسمه أعضاء من
 رشعيتها، وعن املسؤولية اجلنائية التي قد تنتج عنها. فام مد القانون إشكالية حول مد

ورة حفظ حياة اإلنسان كحق مكفول رشعية اقتطاع وغرس األعضاء اآلدمية؟ بالنظر إىل رض
 دولياً ودستورياً.

بناء عىل طرح هذه اإلشكالية، نقسم موضوع بحتنا إىل ثالثة أقسام. نتطرق يف األول إىل 
رشعية اقتطاع األعضاء البرشية وزرعها لفائدة الغري، ويف الثاين لفائدة املجتمع، أما القسم 

 املوافقة للمتربع واملتلقي عىل حد سواء. األخري فنتعرض بالدراسة لرضورة توفر رشط
 رشعية اقتطاع وزرع األعضاء البرشية لفائدة الغري .1

يعترب جسم اإلنسان حرمة ال جيوز االعتداء عليه، وهو خارج عن دائرة التعامل 
القانوين. غري أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ بل يف إطالقها هالك وزوال حلياة اإلنسان. فإن 

اقتطاع عضو من أعضاء جسم املتربع محاية له؛ فإن ذلك قد يؤدي إىل هناية حياة كان ال جيوز 
 إنسان آخر وهو شخص املريض الذي كان سيتلقى عضو من أعضاء جسم املتربع.

وعىل هذا األساس جيوز التعامل القانوين يف جزء من جسم اإلنسان بالشكل الذي ال 
إنقاذاً حلياة إنسان آخر. كل ما يف األمر أن يتم  هيدد سالمته البدنية، وحقه يف احلياة، وذلك

احرتام رشعية الترصفات القانونية الواقعة عىل جسم اإلنسان؛ بأن تكون لسبب مرشوع، 
وأن يقع االقتطاع يف العضو الذي ال يسبب ختلفه خطر للمتربع؛ وذلك عندما تكون 

 األعضاء مزدوجة.
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من أعضاء املتربع؛ بأن يكون ذلك ومن األسباب املرشوعة التي تسمح بنزع عضو 
لفائدة املريض الذي يشكو من تلف األعضاء املزدوجة، مما يشكل ذلك محاية حلياته من خطر 
 الفناء؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إىل ترقية حياة اإلنسان وفقاً ملا هو مكفوالً عىل مستو

 القانون الدويل، والدستور عىل حد سواء. 
ري عىل هذه الرضورة العالجية التي تبيح نزع عضو من أعضاء وقد أكد املرشع اجلزائ

جسم إنسان سليم متاماً، إذا كان ذلك يؤدي إىل الشفاء التام للمريض. وهذا من خالل نص 
ال تزرع األنسجة "من قانون الصحة وترقيتها، حيث جاء فيها ما ييل:  166/1املادة 

لة الوحيدة للمحافظة عىل حياة املستقبِل واألعضاء البرشية إالّ إذا كان ذلك يمثل الوسي
 . )4("وسالمته البدنية...

 وعىل هذا األساس، نستشف رشوط اقتطاع وزرع األعضاء اآلدمية لفائدة املريض:
 . أن يكون اقتطاع العضو مرشوعاً 1.1

ففي سبيل أن يكون اقتطاع األعضاء البرشية مرشوعاً؛ ينبغي أن يكون املستفيد مريضاً 
للحصول عىل فائدة من زرع العضو اجلديد فيه، بحيث يبعث األمل بالعيش الطبيعي وقابالً 

احلقيقي، وأن تكون عملية االقتطاع والزرع احلل النهائي واخليار الوحيد لنجاته من موت 
 من قانون محاية الصحة وترقيتها املذكورة آنفاً. 166/1حمتم. وهذا ما أكدت عليه املادة 

هذه النتيجة، حيث استنتج القواعد الرضورية ملرشوعية كل  Coste Floretوقد أكد 
جيب أن يكون الشخص املستفيد مريضاً، وجيب "عمليات نقل األعضاء وزرعها بشكل عام: 

أن هتدف املحاولة لتحقيق مصلحة خاصة فقط... وجيب أن يتناسب اخلطر مع اآلالم 
حمدد إالّ يف احلاالت امليؤوس واملضاعفات املمكنة وال يمكن أن يكون هذا اخلطر غري 

 )5(."منها

بالتايل ال يمكن أن حيمل اقتطاع األعضاء البرشية طابعاً مرشوعاً إذا كان ألغراض 
إشهارية، أو هبدف اإلعفاء من أداء اخلدمة العسكرية، أو إذا كان منافياً للنظام العام واآلداب 

 واألخالق العامة.
 ورياً حلياة املتربع. أالّ يكون العضو املتربع به رض2.1

إنّ املحافظة عىل حياة اإلنسان مطلب دويل، وواجب دستوري. وأن عدم تقديم يد 
املساعدة لشخص يف خطر، أو قتله، أو املسامهة يف ذلك؛ جريمة يعاقب عليها قانون 
العقوبات للدول املعرتفة بحق احلياة. وعىل هذا األساس ال جيوز اقتطاع األعضاء البرشية 

تؤدي إىل موت حقيقي للمتربع، بأن يتم اقتطاع قلبه مثالً أو كبده، حتى وإن كان ذلك التي 
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مبني عىل رضاء املتربع. فال يمكن التذرع بحجة إنقاذ املريض، وإالّ اعترب ذلك بمثابة انتحاراً 
يعاقب عليه القانون ملا حلياة اإلنسان من حرمة وقداسة خاصة. وإذا وافق الطبيب عىل 

ثل هذه األعضاء الرضورية حلياة اإلنسان فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للمسؤولية اقتطاع م
 اجلنائية.

 . أن يكون خطر االقتطاع أدنى من فرص نجاح عملية الزرع 3.1
بام أن اقتطاع عضو سليم من جسم شخص لزرعه يف شخص آخر ليس له بالنسبة 

خلطر الذي يقع عىل املتربع مع فرص للمتربع أي فائدة عالجية، فإنه ينبغي مقارنة الرضر وا
 النجاح املعطاة للمستفيد.

وتظهر خصوصية زرع األعضاء بأن هذه املوازنة لألخطار واملزايا تطبق عىل شخصني 
خمتلفني حيث يتحمل األول األخطار فيام يستفيد اآلخر من فرص النجاح، وهذا يعني أن 

من أجل تربير األخطار التي يتحملها  الفائدة املراد حتقيقها جيب أن تكون ملحة للغاية
املتربع، وال يمكن االكتفاء بأن تكون الفائدة املحتملة للمريض أعىل بشكل بسيط من اخلطر 
الواقع عىل املتربع، بل جيب أن تتجاوز فرص إنقاذ املستفيد األخطار التي يتعرض هلا املتربع 

 )6(بشكل كبري.

د نسبة فرص إنقاذ املريض باملقارنة مع نسبة ويعترب الطبيب اجلراح املسؤول عن حتدي
األخطار التي يتعرض هلا املتربع، وذلك بالنظر للمؤهالت الطبية العلمية التي حيملها. ذلك 

 أن نسبة اخلطر الكبري يعرض حياة املتربع للهالك أثناء العملية اجلراحية.
نقل وزراعة األعضاء ونظراً للتطورات العلمية يف املجال الطبي بشكل عام، ويف جمال 

البرشية عىل وجه اخلصوص؛ أصبح من اليسري التحكم يف حاالت اخلطر التي قد يتعرض هلا 
املتربع أثناء عملية اقتطاع عضو من أعضائه، وفرص النجاح املحققة من خالل عملية زرع 

ة يف العضو للمستفيد، بالشكل الذي يؤدي إىل إلغاء عمليات االقتطاع وزرع األعضاء البرشي
حالة الفائدة املحتملة للمستفيد واخلطر الكبري الذي يقع فيه املتربع. وهذا ما جيعل عملية نقل 
وزراعة األعضاء البرشية منسجمة مع اعتبارات محاية احلق يف احلياة املكرس دستورياً وعىل 

 مستو القانون الدويل.
 . رشعية اقتطاع األعضاء البرشية لفائدة التجارب العلمية2

ال يمكن التذرع بفوائد التطورات العلمية الطبية من أجل تربير اقتطاع أعضاء جسم 
اإلنسان وإخضاعها لتجارب علمية بحتة. ذلك أن هدف اإلباحة بنقل وزرع األعضاء 
البرشية هو محاية احلق يف احلياة كحق أسايس يتمتع به اإلنسان، بالتايل أهداف اقتطاع 
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حتت طائلة بطالن الترصفات الطبية الواقعة عىل جسم اإلنسان  األعضاء اآلدمية عالجية فقط
خارج نطاق العالج، وإالّ سريتب ذلك مسؤولية الطبيب املدنية واجلنائية عىل حدٍ سواء. عىل 
أساس عدم رشعية هذا النوع من عمليات اقتطاع األعضاء البرشية. غري أن هذه القاعدة 

للسامح بإجراء هذه التجارب عىل جسم اإلنسان  ليست بمطلقة، إذ جيوز أن يتدخل املرشع
حتت طائلة احرتام اإلجراءات املشددة يف هذا الشأن؛ ذلك أهنا إجراءات هتدف يف هناية 

 املطاف إىل محاية حياة اإلنسان من اخلطر املؤكد.
 مرفوض اإلنسان جسم عىل - القانون حيدده ما نطاق خارج –وإجراء التجارب الطبية 

 ثبوت لعدم وذلك التجارب، هلذه سيخضع الذي الشخص موافقة ذلك بصاح وإن حتى
 .له عالجية فائدة

فال يمكن إذن أن يامرس نقل وزرع األعضاء البرشية إالّ باعتباره جتربة عالجية، 
وبالتايل التجربة التي أجريت ضمن هدف علمي حمض بدون اعتبار ملصلحة املريض متثل 

نثري يف هذا الصدد التجارب التي أجراها األطباء األملان طابعاً غري مرشوع. ويمكننا أن 
خالل احلرب العاملية الثانية يف السجون أو يف مراكز التعذيب، فإىل جانب التلقيح التجريبي 

وزرع األعضاء والعقم  لألمراض مثل احلمى الصفراء أو املالريا تم ترشيح البرش وهم أحياء
ة أرادت عدة دول الوقاية ضد جتدد مثل هذا اإلفراط، ، لذا فعقب احلرب العامليعند البرش

واستناداً ملبادرة املؤسسة الطبية العاملية، قائمة من عرش مبادئ  1947فتم حترير منذ عام 
، وحددت هذه NUREMBERGتتعلق بالتجارب عىل اإلنسان، وقد عرضت باسم قانون 

  )7(خطراً للشخص اخلاضع هلا.القواعد كل التجارب املحتملة عىل احلاالت التي ال تسبب 
ختضع "من قانون محاية الصحة وترقيتها عىل ما ييل:  168/3وقد نصت املادة 

التجارب التي ال يرجى من ورائها العالج للرأي املسبق للمجلس الوطني ألخالقيات 
 ."أعاله 168/1العلوم الطبية املنصوص عليه يف املادة 

ه يرمي إىل جواز إجراء التجارب العلمية الطبية فواضح أن املرشع اجلزائري سلك اجتا
عىل جسم اإلنسان، غري أن ذلك لن يكون إالّ بقيود خاصة برضورة احلصول مسبقاً عىل 
موافقة املجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية وكذا موافقة املتربع. وهذا ما يستشف من 

خيضع  "إذ أكدت عىل أنه:  حة وترقيتها،من قانون محاية الص 168/2خالل نص املادة 
، "التجريب للموافقة احلرة واملنرية للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه ملمثله الرشعي

ال تربئ موافقة الشخص موضوع التجريب "من املادة نفسها عىل أنه:  4ونص يف الفقرة 
. "املدنية ورأي املجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية املبادر إىل التجريب من مسؤوليته
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وهذا يرمي إىل مسؤولية الطبيب يف حالة التقصري حتى وإن وافق عىل هذه التجارب كل من 
 املجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية والشخص موضوع التجريب عىل حدٍ سواء.

أما بالنسبة للموقف الفرنيس فإنه أجاز مثل هذه التجارب العلمية الواقعة عىل جسم 
فظ بشأهنا بشدة؛ إذ ال جيوز إجراء مثل هذه التجارب وفقاً للقانون الفرنيس اإلنسان، لكنه حت

إذا مل تكن مؤسسة للمعارف العلمية، وكذا إذا كان اخلطر املتوقع عىل األشخاص الذين 
خيضعون لألبحاث هو خارج التناسب مع الفائدة املرجوة هلؤالء األشخاص أو الفائدة من 

ال هيدف إىل نرش املكتسبات العلمية عىل الكائن البرشي هذا البحث، وأخريا إذا كان 
 والوسائل القابلة لتحسني وضعه الصحي.

ومن جهة أخر يفرض القانون إجراء فحص طبي لألشخاص املعنيني، وجيب إجراء 
التجربة يف مكان جمهز بوسائل مادية وتقنية تكون متأقلمة مع البحث ومنسجمة مع 

  )8(عني هلا.مقتضيات أمن األشخاص اخلاض
 . اشرتاط رضاء املتربع3

من الرضوري احلصول عىل موافقة املتربع بعضو من أعضائه، وإالّ كان االقتطاع غري 
رشعي مما يرتب املسؤولية املدنية واجلنائية عىل عاتق الطبيب، عىل أساس انتهاك حرمة سالمة 

رتط تبصريه باألخطار اجلسد كحق مكفول دستورياً. وحتى يكون رضاء املتربع صحيحاً يش
املحتملة من خالل عملية اقتطاع عضو من أعضائه من طرف الطبيب، وأن يكون الرضاء 

 بدون مقابل، وحراً. 
 . رشوط صحة رضاء املتربع1.3

حتى يكون رضاء املتربع صحيحاً منتجاً آلثاره املتمثلة يف قيام عملية االقتطاع؛ ينبغي 
 الرضاء بدون مقابل وحراً.تبصري املتربع، وكذا أن يكون هذا 

 . تبصري املتربع1.1.3
يشرتط يف موافقة املتربع أن يكون عىل علم مسبق باألخطار املحدقة به من جراء عملية 
اقتطاع عضو من أعضاء جسده. وهو التزام قانوين يقع عىل عاتق الطبيب طبقاً لنص املادة 

... وال جيوز للمتربع "ص عىل أنه: من قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري، حيث تن 162
أن يعرب عن موافقته إال بعد أن خيربه الطبيب باألخطار الطبية املحتملة التي قد تتسبب فيها 

 )9(."عملية االستئصال

 أساس عىل مبنياً  يكون أن ينبغي –من خالل النص القانوين  -ومضمون تبصري املتربع 
 واملخاطر االقتطاع عملية إجراء حال واملحتملة اديةالع الطبية املخاطر بجميع املتربع إخبار
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ية املهنية والطبيعية. وكذا إخباره باحلالة العمل حياته عىل تؤثر أن شأهنا من التي املستقبلية
الصحية ملتلقي العضو وبالفوائد املرجوة من عملية االقتطاع التي تنرصف ملصلحة صحة 

احلالة بمقتضيات الرس املهني؛ عىل أساس أن املريض املتلقي. وال يمكن التذرع يف هذه 
  )10(املتربع طرف أسايس يف عملية نقل وزرع العضو.

من قانون محاية الصحة  162/2و  2، 206/1ونستشف ذلك من خالل نص املادتني 
يضمن احرتام رشف املريض "عىل أنه:  206/1/2وترقيتها اجلزائري. حيث تنص املادة 

رس املهني الذي يلتزم به كافة األطباء... ما عدا الرتخيص القانوين، ومحاية شخصيته بكتامن ال
يكون االلتزام بكتامن الرس املهني عاماً،   ومطلقاً يف حالة انعدام رخصة املريض الذي يكون 

 )11(."بدوره حراً يف كشف كل ما يتعلق بصحته

افقته إالّ بعد أن ... وال جيوز للمتربع أن يعرب عن مو"عىل أنه:  162/2وتنص املادة 
 )12(."خيربه الطبيب باألخطار الطبية املحتملة التي تتسبب فيها عملية االنتزاع...

فواضح أن املرشع اجلزائري جييز خرق قاعد الرس املهني برتخيص قانوين، وعىل أساس 
أن عملية نقل وزرع األعضاء البرشية هلا ميزات طبية خاصة، وأن املتربع طرف أسايس فيها، 

إنه ال يمكن التذرع بحدود الرس املهني يف سبيل إخبار املتربع عن حالة املريض املتلقي ف
 الصحية، حتى تأيت عملية الزرع ثامرها بطريقة رشعية.

وقد أخذ برشط رضورة تبصري املتربع إلجراء عملية االقتطاع القانون الفرنيس؛ حيث 
هلا، وبالنتائج املتوقعة من اقتطاع أكد عىل رضورة إعالم املتربع باألخطار التي يتعرض 

املؤرخ يف  654/94من القانون رقم  671-3األعضاء من خالل نص املادة ل 
من املرسوم التنفيذي  4/1املتعلق بقانون الصحة العمومية، وكذا املادة  29/07/1994

 )13(املتعلق بزراعة األعضاء. 31/03/1978املؤرخ يف  801/78رقم 
 ضاء حراً . أن يكون الر2.1.3

يقصد بالرضاء احلر؛ الرضاء الذي مل يشبه عيب من عيوب اإلرادة املعروفة يف إطار 
  )14(القانون املدين، كالغلط، واإلكراه، والتدليس، الغبن واالستغالل.

وإذا كان املرشع اجلزائري مل ينص رصاحة عىل رشط الرضاء احلر يف قانون الصحة 
لك من خالل رشط تبصري املتربع باألخطار التي تنجر عن وترقيتها؛ فإنه يمكن أن نستنتج ذ

عملية االقتطاع، وفكرة تراجع ذات املتربع عن موافقته السابقة بخصوص تربعه بعضو من 
املذكورة آنفاً. فهذا  162من املادة  2أعضائه ملصلحة املريض املتلقي التي جاءت هبا الفقرة 

أو األفعال التي كانت متارس عليه نوعاً من الرتاجع ينم عن ختلص املتربع من األفكار 
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الضغوطات النفسية التي أدت به إىل إصدار موافقة عىل اقتطاع عضو من أعضاء جسمه. كام 
من قانون الصحة وترقيتها عىل أساس أن القارص ال  163يستشف ذلك من خالل نص املادة 

لية. وعىل هذا األساس يملك سلطة التربع بعضو من أعضاء جسمه وكذا الراشد عديم األه
 )15(ينبغي أن تصدر املوافقة من متربع حر وراشد غري مكره أو عديم األهلية.

 –املذكورة سابقاً  - 163فبالنسبة للراشدين املحرومني من قدرة التمييز بحسب املادة 
 اجلزائري املرشع اعترب حيث غفلة، أو سفه أو عته، أو جنون اعرتاه من شخص كل هم

 ال لذلك وتبعاً . مطلقاً  بطالناً  باطلة ترصفاهتم تعد وبالتايل األهلية، عديمي املعتوهو املجنون
ون حمل ترصف قانوين مفاده التربع بعضو من أعضاء جسمهم لفائدة مريض. يك أن يمكنهم

 )16(أما السفيه وذو الغفلة يعتربوا بحكم القانون ناقيص األهلية.

وتضييعه عىل خالف مقتىض الرشع أو العقل تبذير املال "ويقصد بالسفه والغفلة: 
كالتبذير واإلرساف يف النفقة، وأن يترصف ترصفات ال لغرض أو لغرض ال يعده العقالء 
من أهل الديانة غرضا، كدفع املال إىل املغنيني، ورشاء احلاممة الطيارة بثمن غال، والغبن يف 

 )17("التجارات من غري حممده 

لغفلة وصفان يتعلقان باملال، وال عالقة هلام بقدرة اإلنسان من هذا يتبني أن السفه وا
عىل تقدير مصاحله يف غري جمال املال، وملا كان التربع بعضو من أعضاء جسم اإلنسان ترصف 
غري مايل؛ فإنه ال أثر للسفه والغفلة عىل صحة الترصفات القانونية الواقعة عىل األجساد. 

 )18(غفلة بعضو من أعضاء جسمه.وبالتايل جيوز تربع السفيه وذو ال

وأما بالنسبة للقارص، فقد منع املرشع اجلزائري من أن يكون جسده حمل اقتطاع عضو 
من أعضائه هبدف التربع به ملصلحة املريض؛ حتى وإن كان هذا األخري أخاً أو أختاً له، وال 

نستشفه من خالل  يعتد يف كل األحوال بالرضاء الصادر ممن يمثل القارص قانوناً. وهذا ما
يمنع القيام "من قانون محاية الصحة وترقيتها، حيث تنص عىل أنه:  163/1نص املادة 

 )19(."بانتزاع األعضاء من القرص...

ولعل هذا املنع جيد مداه يف االجتاه القائل بأن اقتطاع عضو من أعضاء القارص من 
ن وافق عىل ذلك القارص. وال الترصفات الضارة رضراً حمضاً له، لذا تكون باطلة حتى وإ

جيوز االعتداد بموافقة من ينوبه قانوناً، ذلك أن النيابة القانونية للويل أساسها مراعاة مصلحة 
القارص. وليس يف املوافقة عىل اقتطاع عضو من أعضاء القارص أدنى منفعة له، حتى وإن كان 

الدين سلطته حلامية أحد ذلك ملصلحة أخ أو أخت له؛ فال يمكن قبول أن يامرس أحد الو
  )20(أبنائه عىل حساب صحة ابن آخر.
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غري أنه هناك من الترشيعات األجنبية ما خالفت االجتاه الذي سلكه املرشع اجلزائري؛ 
بحيث أجازت إخضاع القارص لعمليات اقتطاع عضو من أعضائه يف حدود ضوابط معينة. 

اً من رضورة االعرتاف للقارص املدرك وذلك عىل أساس ما استقر عليه القانون الطبي حالي
 )21(باألهلية املدنية الصحيحة أكثر اتساعاً من تلك املمنوحة له يف إطار القانون بصفة عامة.

ويف هذا املجال نجد القانون الفرنيس قد أجاز استئصال عضو من أعضاء القارص يف 
ء عىل موافقة املمثل حدود استفادة شقيقه أو شقيقته من ذلك العضو، وبأن يتم ذلك بنا

من القانون املسمى  2القانوين للقارص، أو موافقة جلنة اخلرباء. وذلك وفقاً للامدة 
CAILLAVET  اخلاص بعمليات  22/12/1976الصادر بتاريخ  76/1181حتت رقم

 )22(نقل وزرع األعضاء.

ىل كام أخذ املرشع السوري بذات االجتاه الذي سلكه املرشع الفرنيس؛ حيث أكد ع
جواز استئصال عضو من أعضاء القارص لفائدة أخيه أو أخته التوأم، يف حدود موافقة 

من القانون  2/2الوالدين أو الويل الرشعي يف حالة عدم وجودمها. وذلك طبقاً لنص املادة 
املتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها، حيث نصت عىل أنه:  2003لسنة  30رقم 

من متربع قارص إالّ إذا كان املستفيد واملتربع شقيقني توأمني ويشرتط يف .أن ال يتم النقل "
 )23(."..أو أحدمها أو الويل الرشعي   هذه احلالة موافقة األبوين يف حال وجودمها

 . أن يكون الرضاء بدون مقابال3.1.3
ة من قانون محاي 161/2ينبغي أن يكون التربع بدون مقابل، وهذا ما نصت عليه املادة 

ال جيوز أن يكون انتزاع األعضاء أو األنسجة "الصحة وترقيتها، حيث أكدت عىل أنه: 
وبالتايل استبعد املرشع اجلزائري جسم اإلنسان "البرشية وال زرعها موضوع معامالت مالية

من دائرة املعامالت املالية؛ بأن ال جيوز االجتار باألعضاء البرشية وبيعها، ذلك أن جسم 
 من أن يقوم بامل، وأن القيم اإلنسانية املتعلقة بفكرة التربع تسمو عىل املال، اإلنسان أغىل

 )24(فاإلنسان بدافع احلب واخلري بتربع بعضو من أعضائه لفائدة اآلخر.

وقد أخذت هبذا املسلك العديد من الترشيعات املتعلقة بنقل وزرع األعضاء البرشية. 
مؤكداً عىل منع احلصول عىل  94/654رقم  حيث جاء قانون الصحة العمومية الفرنيس

ال يعطى للمتربع أي عوض من أي "تعويض من جراء التربع بعضو برشي، حيث جاء فيه: 
 ."شكل كان مقابل التربع بأعضاء جسمه

كام أكد القانون السوري عىل ذات املبدأ يف قانون تنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها؛ 
أن ال يتم تنازل املتربع "السادس للتربع بعضو عىل ما ييل: يف الرشط  2/2حيث نصت املادة 
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عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعىل أن يكون له احلق بالعالج يف 
 )25(."مشايف الدولة وعىل نفقتها

وإذا كان األصل عدم التربع لقاء مبلغ مايل، فإنه ال يمنع من أن يقدم للمتربع مقابل 
وي متمثل يف رشف إنقاذ حياة إنسانية، وذلك عن طريق منحه بعض املزايا االجتامعية معن

تعويضاً ملا أصاب املتربع من أرضار؛ بفقد أجر عمله مثالً أثناء إجراء عملية االقتطاع أو 
. وقد يكون )26(انتقاص قوته اجلسدية، ورضر أديب يتمثل يف إحساسه بفقد أحد أعضائه

تخفيف من هذه األرضار فقط وليس مقابل العضو نفسه، وهذا ما عرب التعويض مادياً لل
عليه املرشع السوري من خالل فكرة التقدم ملشايف الدولة قصد العالج عىل نفقة الدولة من 

 جراء أرضار حلقت باملتربع نتيجة ختلف العضو املتربع به. 
 . صور رضاء املتربع2.3

. وتشرتط املوافقة "ة وترقيتها عىل ما ييل: من قانون محاية الصح 162/2تنص املادة 
 الكتابية عىل املتربع بأحد أعضائه، وحترر هذه املوافقة بحضور شاهدين اثنني، وتودع لد

 ."مدير املؤسسة والطبيب لد رئيس املصلحة...
من خالل هذه املادة يتضح بأن املرشع اجلزائري يشرتط إفراغ موافقة املتربع يف شكل 

 قوم ترصف املتربع صحيحاً منتجاً آلثاره بعد الكتابة، وذلك من خالل ما ييل:معني حتى ي
 أن يكون التعبري عن رضاء املتربع كتابياً. -
 أن يكون التعبري عن الرضاء بحضور شاهدين. -
 إيداع موافقة املتربع لد مدير املؤسسة والطبيب رئيس املصلحة. -
 . الشكل الكتايب لرضاء املتربع1.2.3

بب يف ذلك يعود إىل مزيد من احلامية للمتربع، وتنبيهه ملد خطورة اإلجراء ولعل الس
املقدم عليه، وإعطائه الوقت الكايف إلصدار رضائه بعد تفكري وتروي، وهذا ما يكفل له 

 )27(احلامية يف عدم تعرضه ألي ضغط أو إكراه قد جيعل إرادته معيبة.

من  -يف الرشط الثالث  2/2الل املادة ولقد أكد عىل هذا الرشط املرشع السوري من خ
لرشعية اقتطاع  -املتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها  2003لسنة  30القانون رقم 

... أن ال يتم نقل العضو إالّ من املتربع "عضو من األعضاء البرشية، حيث نصت عىل ما ييل: 
 "ثقة كامل األهلية وبعد احلصول منه عىل موافقة خطية رصحية مو
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 . حضور شاهدين.2.2
فالشخص بمفرده يمكن أن ينساق وراء أهوائه ويترسع يف إعطاء موافقته متأثراً ببعض 
الظروف املحيطة به، لكن وجود شاهدين قد يقلل من ترسعه وتأثره، فلهام دور كبري يف 

التفكري قبل وإرشاده بإعطائه نصائح يف هذا املجال، فيأخذ وقته يف  "املتربع"تبصري املتنازل 
 )28(اختاذ قراره.

 . إيداع موافقة املتربع لد مدير املؤسسة و الطبيب رئيس املصلحة3.2.3
وقد أخذ هبذا الرشط املرشع السوري يف قانون تنظيم عمليات نقل وزرع األعضاء 

. ولكن كان ذلك الرشط بشكل خمتلف باملقارنة مع الترشيع 2003لسنة  30البرشية رقم 
يث أكد الترشيع السوري عىل رضورة موافقة جلنة مكونة من ثالثة أطباء اجلزائري؛ ح

اختصاصيني بفحص املتربع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم املتربع يشكل خطراً عىل 
  )29(حياته ومد حاجة املستفيد من عملية النقل.

جاء به  ومل خيتلف هذا الرشط الذي تضمنه الترشيع اجلزائري كثرياً مع ذلك الذي
املؤرخ يف  78/801من املرسوم التنفيذي رقم  2/1الترشيع الفرنيس؛ حيث جاءت املادة 

املتعلق بزراعة األعضاء لتنص عىل أنه إذا كان العضو املتربع به غري متجدد  31/03/1978
ع مثل الكلية والرئة، فإن التعبري عن رضاء املتربع يكون أمام رئيس املحكمة االبتدائية التي يق

يف دائرهتا موطن املتربع، أو أمام قايض يعينه رئيس املحكمة، وعىل هذا الرئيس التوقيع عىل 
الوثيقة املثبتة للرضاء بعد تأكده من تطابق هذا الرضاء مع القواعد الرشعية ومن توقيع 
الرضاء من املتربع، ويرسلها بعد ذلك إىل مدير املؤسسة اإلستشفائية التي سيتم فيها عملية 

  )30(الستئصال وحتفظ النسخة األصلية لد قلم كاتب الضبط.ا
ا املادة  من املرسوم املذكور آنفاً فقد أكدت عىل أنه إذا كان العضو املتربع به من  1/2أمّ

األعضاء املتجددة فإن رضاء املتربع يكون يف شكل كتايب موقع منه ومن شاهد خيتاره املتربع، 
 ؤسسة اإلستشفائية.وتودع هذه الوثيقة لد مدير امل

 . عدول املتربع عن رضائه3.3
يف الفقرة األخرية من قانون الصحة وترقيتها اجلزائري عىل أنه:  162نصت املادة 

 .".يستطيع املتربع يف أي وقت كان أن يرتاجع عن موافقته السابقة..."
 فواضح من خالل هذه املادة بأن من حق املتربع أن يعدل عن رضاه بمنح عضو من
أعضائه ملصلحة الغري، ويف أي وقت كان قبل القيام بعملية استئصال العضو، دون أن تقوم 
علية مسؤولية حتى وإن كانت معنوية اجتاه متلقي العضو أو عائلته. وهذا ينم عن خطورة 
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العمل املقدم عليه من طرف املتربع؛ فله احلق من ذلك أن يعدل عنه. ويف ذلك محاية حلرمة 
ن وسالمة جسده، كحق مكفول دستوري وعىل مستو القانون الدويل. ومن حياة اإلنسا

ذلك يفهم بأن رشط رضاء املتربع أسايس لقيام عملية االستئصال، ويف ذلك خروج عن 
القاعدة العامة التي مفادها توافر الرضاء وقت التعاقد، وهذا بالنظر للطبيعة اخلاصة 

 )31(نسان.بالترصفات القانونية الواقعة عىل جسم اإل

إذن رضاء املتربع أسايس وجوهري لقيام عملية نقل وزرع األعضاء البرشية؛ متى 
كان صحيحاً  ورشعياً منتجا آلثاره دون عدول صاحبه عنه، وأن يف خالف ذلك ترتيب 
مسؤولية مدنية وجنائية عىل عاتق الطبيب، إن كان اقتطاع العضو دون تبصري املتربع بخطورة 

ليه، أو إذا كان ذلك بمقابل مادي، أو دون اإلجراءات املحددة يف صلب العمل املقدم ع
القانون، أو كان الرضاء نابع عن ضغط مادي أو نفيس كاإلكراه، أو أن يكون حمل عملية 
االقتطاع قارص مل يبلغ سن الرشد. فهذا جمال يدخل يف إطار ما يسمى بالرضاء الباطل الذي 

 ىل قيام عملية االقتطاع لعضو برشي.ال يرتب أثاراً قانونية تؤدي إ
 . اشرتاط رضاء املستفيد (متلقي العضو)4

نظراً خلطورة عملية زرع األعضاء البرشية يف جسم متلقي العضو، ومد جتاوب 
اجلسم مع العضو اجلديد املزروع فيه، فإنه يشرتط كذلك موافقة املستفيد من عملية نقل 

الف ذلك قيام مسؤولية الطبيب املدنية واجلنائية. وال وزراعة األعضاء البرشية.   وأن يف خ
يمكن اعتبار دخول املريض املستشفى للعالج رضاء ضمني مقدماً منه هبدف إجراء عملية 
زرع العضو البرشي، بل يشرتط رضاء رصيح مبني عىل تبصري متلقي العضو من طرف 

 الطبيب.
ثم صور رضاء متلقي  ويف هذا املجال ندرس صاحب احلق يف إصدار املوافقة،

 العضو، ويف األخري تبصري املتلقي.
 . صاحب احلق يف إصدار الرضاء1.4

كقاعدة عامة يشرتط يف رضاء املتلقي حتى يقوم صحيحاً منتجاً ألثاره؛ أن يصدر من 
شخص املتلقي بالغاً ويف كامل قواه العقلية، إالّ إذا كان يف ظروف صحية ال متكنه من إصدار 

أن يكون يف غيبوبة يف الوقت الذي تستدعي حالته التدخل الرسيع، أو كأن يكون املوافقة، ك
 قارصاً.

وبالنسبة لرشط بلوغ املتلقي سن الرشد، فإن املرشع اجلزائري مل حيدد سناً معينة يف 
قانون محاية الصحة وترقيتها يعترب فيها املتلقي أهالً للتعبري عن رضائه بعملية زرع العضو، 



  227              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

تلقي ختتلف عن أهلية املتربع، إذ هذا األخري يشرتط فيه أن يكون بالغاً لسن الرشد وأهلية امل
حتى يتمكن من التربع بعضو من أعضائه، بينام املتلقي قد يكون بالغاً سن الرشد، كام قد 

 )32(يكون قارصاً أو عديم التمييز.

قد حددت سن  40غري أنه بالرجوع ألحكام القانون املدين اجلزائري، نجد أن املادة 
اشد متى . وعىل هذا األساس يعتد برضاء املتلقي الر)33() سنة كاملة19الرشد بتسعة عرشة (

وكان متمتعاً بقواه العقلية يف القانون اجلزائري، وإالّ كان رضائه سنة كاملة  19بلغ سن 
 باطالً.

و يف جسم وجتدر اإلشارة إىل أن الطبيب ال تقوم مسؤوليته إذا كان تدخله بزرع العض
املتلقي دون رضائه عىل أساس أنه يف حالة خطر ال يمكن معها أن يصدر موافقته بأي شكل 
من األشكال، وأن يف حالة عدم التدخل مسؤولية جنائية ملقاة عىل عاتق الطبيب عىل أساس 
ارتكاب جريمة عدم مساعد شخص يف خطر، رشط أن يثبت الطبيب عجز املريض عىل 

 ية زرع العضو. موافقته إجراء عمل
وقد عالج املرشع اجلزائري هذه احلالة يف إطار انعدام األهلية الفعلية؛ فرغم امتالك 
املستفيد ألهليته القانونية، فإنه قد تعذر عليه ممارستها بسبب حالته الصحية كغياب الوعي 

، فإن تعذر ذلك مثالً. ويف هذه احلالة يتم التعبري عن املوافقة من قبل أحد أفراد أرسة املستفيد
يف حالة الظروف االستثنائية أو تعذر االتصال يتم زرع األعضاء دون رضاء املستفيد أو من 

من قانون محاية الصحة وترقيتها. حيث  166/2يف حكمه. وذلك كله طبقاً لنص املادة 
ه إذا كان املستقبل غري قادراً عىل التعبري عن رضائه أمكن أحد أعضاء أرست"نصت عىل أنه: 

. وقد رتبت املادة "أعاله أن يوافق عىل ذلك كتابياً  164حسب الرتتيب األول املبني يف املادة 
أفراد عائلة املتلقي الذين جتب موافقتهم يف حالة تعذر احلصول عىل موافقة املتلقي  164/2

 كالتايل: األب أو األم، الزوج أو الزوجة، االبن أو البنت، األخ أو األخت.
جيوز زرع األعضاء واألنسجة البرشية "عىل أنه:  166من املادة  6الفقرة كام جاء يف 

أعاله إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعذر  2و 1دون املوافقة املذكورة يف الفقرة 
االتصال يف الوقت املناسب باألرسة أو املمثلني الرشعيني للمستقبل الذي ال يستطيع التعبري 

ي قد يسبب أي تأخري يف وفاة املستقبل ويؤكد هذه احلالة الطبيب عن موافقته يف الوقت الذ
. بحيث اعترب املرشع اجلزائري الطبيب اجلراح رئيس "رئيس املصلحة بحضور شاهدين اثنني

املصلحة ممثالً طبيعياً للمتلقي يف هذه احلالة، فله املوافقة للمتلقي بزرع العضو برشط أن 
 )34(ن.يثبت حالة االستعجال أمام شاهدي
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كام عىل الطبيب أن ال يأخذ بعني االعتبار رفض املتلقي إجراء عملية الزرع عىل 
أساس أن رفضه ليس يف صاحله، فحرية املتلقي يف رفض عملية نقل وزرع العضو ليست 
مطلقة، بل جيب التفرقة بني ما إذا كانت هذه العملية خطرية أو كانت عملية بسيطة وعادية ال 

حياة املتلقي؛ ففي احلالة األوىل يتدخل الطبيب دون اعتبار ملوافقة  ترتب أي خطر عىل
 )35(املريض أو رفضه.

كام يمكن للطبيب اجلراح أن يرفض زرع العضو للمتلقي رغم موافقة هذا األخري 
وموافقة أهله إذا قدر أن هذا التدخل اجلراحي يصيب املتلقي بأرضار جسيمة ألنه هو 

لة عدم األهلية القانونية للمتلقي، كام أنه هو وحده الذي يقدر املسؤول األول عنه يف حا
 )36(رضورة إجراء عملية الزرع ومد مناسبتها مع حالة املتلقي.

وإذا كان رضاء املتلقي شخصياً يف حالة كونه راشد ومتمتعاً بقواه العقلية، فإن هذا 
القارص؛ بحيث يكون رضاء  املبدأ يرد عليه استثناءات يف حالة املتلقي عديم األهلية، أو

 الوالدين أو املمثل الرشعي هو أساس إجراء عملية زرع العضو.
وإذا تعلق األمر "من قانون الصحة وترقيتها عىل ما ييل:  166/3فقد نصت املادة 

بأشخاص ال يتمتعون باألهلية القانونية، أمكن أن يعطي املوافقة األب أو األم أو الويل 
وعىل هذا األساس ال يكون الرضاء يف حالة عدم التمتع باألهلية  ."الرشعي حسب احلالة

القانونية شخصياً بأن يصدر من عديم األهلية؛ بل املوافقة التي يعتد هبا هي تلك الصادرة 
 عن األب أو األم أو الويل الرشعي.

غري أن املرشع اجلزائري قد استثنى من هذا املجال القارص ناقص األهلية القانونية؛ 
لذي خصص له فقرة أخر من املادة نفسها وهي الفقرة الرابعة واشرتط أن يكون الرضاء ا

عىل  )37(صادر عن األب وإن تعذر احلصول عىل موافقة األب تم اللجوء للويل الرشعي.
خالف املرشع الفرنيس الذي اشرتط احلصول عىل موافقة كل من األب واألم معاً بسبب 

 )38(ضاء.خطورة عملية نقل وزرع األع

 . صور رضاء متلقي العضو2.4
ال تنزع األنسجة "من قانون محاية الصحة وترقيتها عىل ما ييل:  166/1تنص املادة 

أو األعضاء البرشية إالّ إذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة عىل حياة املستقبل أو 
طبيب رئيس املصلحة التي سالمته البدنية، وبعد أن يعرب هذا املستقبل عن رضاه بحضور ال

 ."قبل هبا حضور شاهدين اثنني
 وعىل أساس هذه املادة يشرتط يف رضاء املتلقي حتى يقوم صحيحاً منتجاً آلثاره ما ييل:
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 . أن يصدر الرضاء يف شكل مكتوب بحضور رئيس املصلحة الطبية 1.2.4
الرضاء ما  وسبب ذلك هو رغبة املرشع اجلزائري يف الكشف عن رضاء املتلقي، ألن

هو إالّ تعبري عن اإلرادة الكامنة يف نفس املتلقي، وال سبيل للكشف عن هذه اإلرادة 
وإظهارها للوجود يف صورة مادية ملموسة إالّ بالتعبري عنها كتابة، وهذا التعبري جيب أن 

 )39(يكون أمام رئيس املصلحة الصحية التي سيجر للمتلقي فيها عملية الزرع.

لشكل الكتايب لرضاء املتلقي القانون السوري لزرع األعضاء البرشية؛ وقد نص عىل ا
حيث ال جيوز نقل وغرس األعضاء البرشية عىل جسد املستفيد إالّ بناء عىل موافقة خطية 

 )40(رصحية منه أو من وليه الرشعي أو من عائلته.

 . حضور شاهدين2.2.4
 ة زرع العضو. وهذا كدليل عىل صحة رضاء املتلقي كرشط لوجود عملي

وعىل هذا األساس نالحظ أن املرشع اجلزائري قد ساو يف بني املتربع و املتلقي فيام 
 خيص شكل التعبري عن اإلرادة بموافقة عملية استئصال وغرس األعضاء البرشية.

 . تبصري املتلقي3.4
بري ال يمكن التع"من قانون محاية الصحة و ترقيتها عىل ما ييل:  166/5نصت املادة 

عن املوافقة إالّ بعد أن يعلم املعالج الشخص املستقبل أو األشخاص املذكورين يف الفقرة 
 )41(."السابقة باألخطار الطبية التي تنجر عن ذلك...

فنستشف من خالل هذه املادة أن املرشع اجلزائري يؤكد عىل رضورة تبصري املستقبل 
التي يمكن أن تنجر عن عملية غرس  للعضو؛ برشح مجيع األخطار احلالية واملستقبلية

العضو، وذلك يف سبيل صدور رضاء صحيح قانوناً ومنتج ألثاره القانونية من جانب 
 املتلقي، حتى تنفى أية مسؤولية تقع عىل عاتق الطبيب يف احلالة العكسية.

فال يمكن التذرع بحجة جهل املتلقي لقواعد الفن الطبي، وعدم إمكانية تفهمه 
وبذلك نجد أن املرشع  )42(نة الطبية حتى نستغني عن فكرة تبصري املتلقي.ألصول امله

اجلزائري قد ساو بني املتربع واملتلقي من حيث رضورة تبصريمها حتى تصدر املوافقة عنهام 
 صحيحة من الناحية القانونية.

 اخلامتة
 املتربع ةبحيا تودي قد أخطار البرشية األعضاء وزراعة نقل عمليات عن – إذن –ينتج 

له تشوهات جسدية مثالً. وعىل  حتدث بأن اجلسدية سالمته عىل سلباً  تؤثر أو املريض أو
أساس هذه اخلطورة ليست إرادة األطباء اجلراحني مطلقة يف إجراء مثل هذه العمليات؛ وإنام 
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هي مقيدة برضورة احلفاظ عىل حياة اإلنسان وسالمة جسده كحق من احلقوق األساسية 
ة دستورياً وكذا عىل مستو القانون الدويل. وبالتايل تثار فكرة املسؤولية املدنية املكفول

للطبيب يف حالة عدم االلتزام بالنصوص القانونية التي نظمت عملية نقل وزرع األعضاء 
البرشية، واملسؤولية اجلنائية يف حالة هالك اإلنسان بوفاته أو حدوث تشوهات وعاهات يف 

 جسمه.
ألساس ينبغي أن يكون اقتطاع وزرع األعضاء البرشية يف فائدة رشعية وعىل هذا ا

للمتلقي بالشكل الذي ال يؤثر سلباً عىل صحة املتربع. وبالتايل ال يعتد بالتربعات الواقعة عىل 
األعضاء األساسية احليوية لإلنسان كالقلب أو الكبد أو البنكرياس أو املعدة ما دام أن عملية 

ء تتم بني األحياء. كام جيب احرتام األشكال واإلجراءات القانونية يف حالة نقل وزرع األعضا
إباحة مثل هذه العمليات سواء كان هدفها يعود بالفائدة ملصلحة الغري أو إلجراء جتارب 
علمية طبية. كام ال يمكن االستغناء عن موافقة صحيحة قانونية للمتربع واملستفيد إذ مها 

 س األعضاء البرشية.أساس عملية اقتطاع وغر
 اهلوامش

 .2014يناير  18دستور مجهورية مرص العربية الصادر يف من  60 املادة راجع) 1(
 6املؤرخ يف  01-16التعديل الدستوري اجلزائري الصادر بموجب القانون رقم من  40 املادة راجع) 2(

 .2016مارس  7املؤرخة يف  14، ج ر رقم 2016مارس 
الرشع اإلسالمي يف العالج بغراسة األعضاء أو ترقيعها، جملة املجلس اإلسالمي ) حممد فارح، حكم 3(

 .106، ص1999األعىل، العدد الثاين، السنة الثانية، اجلزائر، جانفي 
 املتعلق بحامية الصحة وترقيتها. 16/02/1985املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  166املادة  راجع) 4(

(5) Michele. Harichaux, La prise en charge du coût des transplantations d’organes, Revue 
trimestrielle Dr. Sanit et Soc, N° 25 juillet-septembre 1989,p132.    

) مشكور خليدة، املسؤولية املدنية للطبيب يف جمال زراعة األعضاء البرشية، رسالة ماجستري، كلية 6(
  . 15، ص20001-2000احلقوق، جامعة اجلزائر، 

 .17، 16) املرجع نفسه، ص7(
 .18) املرجع نفسه، ص8(
 املتعلق بحامية الصحة وترقيتها. 16/02/1985املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  162املادة  راجع) 9(
) انظر د. أمحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، دار النرش العربية، القاهرة، 10(

 .75، ص1986مرص، 
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املتعلق بحامية الصحة  16/02/1985املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  206املادة  راجع) 11(
يوليو  31املؤرخ يف  17-90من القانون رقم  206/2و 206/1واملعدلة بموجب املادتني  وترقيتها.

 .1990غشت  15املؤرخة يف  35، ج ر رقم 1990
 . من القانون نفسه 162املادة  راجع) 12(
 .22) انظر مشكور خليدة، مرجع سابق، ص13(
لقانون املتضمن ا 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر رقم  من 90إىل 80املواد من  راجع) 14(

 2005يونيو  20املؤرخ يف  10-05املعدل واملتمم (آخر تعديل كان بموجب القانون رقم  املدين اجلزائري
 ).44ج ر رقم 

املتعلق بحامية الصحة  16/02/1985املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  163املادة  راجع) 15(
 وترقيتها.

 من القانون املدين اجلزائري. 43و  42املادتني  راجع) 16(
، ديوان 3) د. عيل عيل سليامن، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري، ط17(

 .49، ص1993زائر، املطبوعات اجلامعية، اجل
 .27) انظر مشكور خليدة، مرجع سابق، ص18(
املتعلق بحامية الصحة  16/02/1985املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  163املادة  راجع) 19(

 وترقيتها.
) انظر ماروك نرص الدين، زرع األعضاء البرشية يف الرشيعة اإلسالمية والقانون اجلزائري، دراسة 20(

 .161، ص1993ماجستري،  مقارنة، رسالة
 .156) املرجع نفسه، ص21(

)22 (  Jean De Savigny, Le guide juridique de prélèvement d’organes, Assistance publique 

hôpitaux de paris, paris, p 41. 
املتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء  2003لسنة  30من القانون السوري رقم  2املادة  راجع) 23(

 رعها.وز
 .127) انظر د. نرص الدين ماروك، مرجع سابق، ص24(
املتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء  2003لسنة  30من القانون السوري رقم  2املادة  راجع) 25(

 وزرعها.
 .86) انظر د. عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص26(
 .108) انظر د. نرص الدين ماروك، مرجع سابق، ص27(
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 .38مرجع سابق، ص ) مشكور خليدة،28(
املتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء  2003لسنة  30من القانون السوري رقم  2/2املادة  راجع) 29(

 وزرعها.
(30) Jean De Savigny, Op. Cit. p 41. 

 .44) انظر مشكور خليدة، مرجع سابق، ص31(
 .149) د. نرص الدين ماروك، مرجع سابق، ص32(
 القانون املدين اجلزائري.من  40املادة  راجع) 33(
 .45) د. نرص الدين ماروك، مرجع سابق، ص34(
 .52) مشكور خليدة، مرجع سابق، ص35(
املتعلق بحامية الصحة  16/02/1985املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  163املادة  راجع) 36(

 وترقيتها.
 من القانون نفسه. 166/4املادة  راجع) 37(
 .54مرجع سابق، ص ) انظر مشكور خليدة،38(
 .59) املرجع نفسه، ص39(
املتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء  2003لسنة  30من القانون السوري رقم  2/2املادة  راجع) 40(

 وزرعها.
) يكون تبصري املتلقي بعملية الزرع أو من يف حكمه؛ الويل الرشعي أو املمثل القانوين ملن ال يمكنهم 41(

 انونية.إصدار موافقة رصحية ق
 .144) د. نرص الدين ماروك، مرجع سابق، ص42(
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 والتقادم املكسب اخلاصةاألمالك الوطنية العقارية 
 يف ظل املسح العام

 
 جبوري أمحد أ. 

  و العلوم السياسيةكلية احلقوق 
 املديةحييى فارس جامعة 

  
  :ملخص

لألرايض، أين تصبح املرشع اجلزائري اعتمد نظام الشهر العيني، وسياسة املسح العام 
الوضعية العقارية واضحة املعامل، وال يشوهبا أي عيب عن طريق إعداد بطاقات عقارية 
تتضمن بطاقة تعريف كل عقار وحجية مطلقة لعملية الرتقيم العقاري الناجتة عن عملية 

غري أن املرشع اجلزائري سمح بإمكانية الطعن القضائي يف مواجهة الرتقيم  مسح األرايض،
لناتج عن عملية املسح لذا فانه ال يعتمد احلجية املطلقة، كام أنه مل ينص عىل عدم إمكانية ا

التمسك بالتقادم يف العقارات املمسوحة وهذا ما جيعل التساؤل عن مد إمكانية التمسك 
بالتقادم املكسب يف قطعة ممسوحة باسم الدولة، وهذه اإلشكالية كانت موضوع دراسة من 

 ملقال.هذا ا  خالل
الشهر العيني، املسح العام لألرايض، العقار، الرتقيم العقاري، األمالك  الكلامت املفتاحية:

 العقارية.
Résumé 

le législateur algérien à adopté le système de publicité foncière 
comme moyen parmi les moyens de purge de la propriété foncière et la 
politique du cadastre general ou la  situation foncière se trouve avoir des 
indices bien définis, et n’est entachée d’aucun vice, par l’établissement de 
fiches immobilières portant identification de chaque bien immobilier et la 
preuve absolu mais le législateur algérien n’a pas opté pour cette approche et 
a permis la possibilité d’un recours judiciaire à l’encontre de 
l’immatriculation résultant de l’opération cadastrale. Ainsi il n’a pas adopté 
la preuve absolue tout comme il n’a pas prévu que la prescription acquisitive 
ne peut être invoquée sur les biens immobiliers cadastrés, d’où il convient 
de s’interroger dans quelle mesure il est possible d’invoquer la prescription 
acquisitive sur un terrain cadastré ou non de l’Etat et cette problèmatique a 
ètè etudiè par cette etude. 
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 مقدمة 
) جعل 1من القانون املدين اجلزائري( 773لقد قرر املرشع اجلزائري بموجب املادة 

الدولة مالكة للملك الذي ال مالك له، وكذا جعلها وارثة للملك الذي ال وارث له، 
واملتمعن يف هذا النص القانوين، جيد أن مجيع األمالك التي بدون مالك ملك للدولة، وهذه 

ة تتعارض مع كسب امللكية العقارية عن طريق احليازة، أي ما يسمى التقادم املسكب، الفكر
وما يليها من نفي القانون، ويقتيض التقادم أنه من حاز  883املنصوص عليه بموجب املادة 

 عقارات ملدة معينة وتوفر رشوط معينة أصبح ملكا له.
تي عرفها القضاء العقاري يف اجلزائر لذا وانطالقا مما سبق فان جل النزاعات العقارية ال

سواء أمام القايض العادي أو القايض اإلداري كانت ناجتة أصال عن اكتساب امللكية عن 
)، وبعد 2طريق التقادم املكسب، خاصة ملا تدعي الدولة ملكية العقار املراد اكتسابه بالتقادم(

ضح املرشع اجلزائري ) أو3املتضمن قانون األمالك الوطنية( 90/30صدور القانون 
أي أن الدولة  773الطريقة التي من خالهلا يمكن للدولة التحجج بامللكية عىل أساس املادة 

ال يمكنها أن تدعي ملكية عقاري إال بعد اختاذ إجراءات الشغور املنصوص عليها بموجب 
امللكية نفس القانون، وانطالقا من ذلك أصبح يمكن للحائز املكمل ملدة التقادم أن يدعي 

عىل أساس التقادم يف العقارات التي مل تتخذ فيها الدولة إجراءات الشغور، وال يمكن للدولة 
 أن تدعي امللكية بدون هذه اإلجراءات حتى يف مواجهة احلائز املدعي للتقادم املكسب.

ولقد استقر العمل القضائي عىل هذا املبدأـ القانوين، لكن اإلشكال بالنسبة للعقارات 
رقمة باسم الدولة ترقيام مؤقتا(ما يسمى الرتقيم باسم جمهول) أو ترقيام هنائيا، كام طرح امل

) أين قرر املرشع اجلزائري بموجب 4(2015اإلشكال بحدة بعد صدور قانون املالية لسنة 
املتعلق باملسح العام  74/75مكرر هلذا لألمر  23منه والتي أضافت املادة  67املادة 

لتي قررت أن األمالك العقارية التي مل يطالب هبا خالل عملية املسح (نشري )، وا5لألرايض(
أن عملية املسح تعرف يف بعض القوانني املقارنة بالترشيع التونيس بالتحفيظ العقاري) تدمج 
بطريقة ألية ضمن األمالك الوطنية اخلاصة للدولة، ويمكن لكل من له مصلحة االعرتاض 

عقاري بموجب عقد ملكية رسمي، وهنا أجاز املرشع هلذا األخري عىل ذلك امام املحافظ ال
 تصحيح الوضعية القانونية هلذا العقار بإدماج املالك احلقيقي للعقار.

وعليه فهل يفهم من هذا النص أن املرشع اجلزائري منع التمسك بالتقادم املكسب يف 
الة ما كان العقار قد مسح ، يف ح2015مواجهة األمالك العقارية للدولة سواء قبل أو بعد 
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ورقم باسم الدولة، أو أنه يمكن للشخص احلائز ملدة تتجاوز النصاب القانوين، الطعن يف 
 مواجهة هذا الرتقيم النهائي، وإن كان ذلك ممكنا فكيف يكون ذلك؟

إن هذه اإلشكالية سيكون حمل مناقشة من خالل هذا املقال، والذي سيتم تقسيم الدراسة 
طتني أساسيتني، األوىل تتعلق بالتفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة يف املناطق فيه اىل نق

التي مل تشملها عملية املسح، والثانية تتعلق بتفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة يف 
 املناطق التي شملتها عملية املسح.

 لتي مل تشملها عملية املسحأوال: التفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة يف املناطق ا
، لكن هذه العملية مل تتم 1975لقد اعتمد املرشع اجلزائري سياسة الشهر العيني منذ سنة 

بصفة مطلقة اىل غاية اليوم هذا ما جعل الدولة تعرف نظامني يف جمال الشهر العقاري الشهر 
املطلقة لوثائق  الشخيص الذي يعرف حجية نسبية، والشهر العيني الذي يعتمد عىل احلجية

املسح والرتقيم، وعليه فانه بالنسبة للمناطق اخلاضعة لنظام الشهر الشخيص فانه بالنسبة هلذه 
 املناطق يثار مشكل التقادم املكسب بحدة حتى يف مواجهة الدولة.

وبالنسبة للمناطق املمسوحة والتي ختضع لنظام الشهر العيني فانه ووفقا ملبادئ الشهر 
مللكية العقارية مطهرة وال جيوز التمسك بأي وسيلة من وسائل الطعن يف العيني فان ا

مواجهة وثائق املسح والرتقيم (الدفرت العقاري، والبطاقة العقارية)، لكن وطاملا أن املرشع 
اجلزائري مل يأخذ باحلجية املطلقة التي أخذت هبا بعض الترشيعات املقارنة مثل الترشيع 

يم العقاري سواء كان مؤقتا أو هنائيا جيوز خماصمته أمام القضاء، لذا )، فان الرتق6املغاريب(
فانه وفقا لذلك فان إمكانية التمسك بالتقادم املكسب يف مواجهة حتى الدولة ممكنا حتى مع 

 وجود ترقيم هنائي.
وإنه وكام سبقت اإلشارة له فان حائز العقار الذي تتوفر فيه رشوط التقادم املكسب يعد 

لعقار املحاز، ما مل يكن ذلك العقار مملوكا للدولة بصفة رسمية أي أن الدولة سبق هلا مالكا ل
وان امتلكته بصفة رسمية، ومن بني هذه الطرق اكتسابه بموجب إجراءات الشغور، إذ أن 
اكتساب هذا العقار من طرف احلائز مرهون بمد عدم قيام الدولة بإجراءات الشغور، 

يف تطهري امللكية العقارية، وتسوية املشاكل العقارية، سهل هلذا احلائز  ورغبة املرشع اجلزائري
يف احلصول عىل سندات ملكية انطالقا من احليازة والتقادم املكسب، ولقد اعتمد املرشع 
اجلزائري نظامني قانونني يف هذا املجال، وكأن املرشع طلب من احلائزين تسوية هذه العقارية 

إن كانت مل تقيض بملكيتها للعقار بموجب الشغور، وهذين حتى وعىل حساب الدولة 
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النظامني القانونني يتمثالن يف عقد الشهر والتحقيق العقاري وسيتم تفصيل كل منهام عىل 
.حد 

 عقد الشهر -أ
) لتطهري امللكية العقارية 7( 83/352جاء املرشع هبذا اإلجراء بمقتىض املرسوم 

حمرر رسمي يعد  "رشع هذا العقد وقد عرفه الفقه كام ييل:والوضعيات العالقة، ومل يعرف امل
من قبل موثق طبقا لألشكال القانونية ويف سلطته واختصاصه, يتضمن إشهار امللكية عىل 

)، ورغم أن هذا اإلجراء قد تم 8("أساس التقادم املكسب بناء عىل ترصيح طالب العقد
مل تتم بعد، كام منازعات هذا العقد ال تزال  إلغائه غري أن املرشع سمح بإمتام اإلجراءات التي

 عالقة أمام املحاكم اىل غاية اليوم.
ولقد سمح املرشع بموجب هذا العقد للحائز املكتمل لرشوط التقادم املكسب ونصابه 
القانوين احلصول عىل عقد رسمي مشهر إلثبات ملكيته العقارية، لكن من رشوط هذا 

احلصول عليه يف منطقة غري خاضعة لعملية املسح، وغري مملوك  القانون أن تكون العقار املراد
للدولة، وهنا نقصد ان الدولة مل تتخذ أي إجراء من أجل إدماجه يف ملكيتها العقارية لكون 
الدولة مالكة للملك الذي ال مالك له، ومن بني رشوط هذا اإلجراء أن يكون العقار غري 

) وقد أقرت 9ألهنم مدينون بالوفاء ألبديته( موقوف ذلك انه ال يقبل أن جيحد الوقف
املحكمة العليا مبدأ عدم جواز التمسك بالتقادم املكسب يف استغالل األرايض املحبسة 

 ).10النعدام نية التملك(
وعليه فان للحائز احلق يف تفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة عن طريق عقد 

إلجراء املوثق املحرر لعقد الشهرة بتبليغ البلدية الشهرة، ولقد الزم املرشع بموجب هذا ا
وإدارة أمالك الدولة إن كانت تعرتض عىل هذا العقد ويف حالة السكوت عن إبداء 
االعرتاض خالل هذه املدة فإن ذلك يعد بمثابة موافقة ضمنية عىل إعداد عقد الشهرة, مثلام 

أشهر يبقى هلذه  04رضة املحدد ب )،  وإذا فات ميعاد املعا11أكده قرار املحكمة العليا(
اإلدارات اللجوء إىل القضاء مثلام أكدته الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا القرار رقم 

 ).12( 29/03/2000املؤرخ يف  190541
 التحقيق العقاري -ب

بعد إلغاء تكريس التقادم املكسب عن طريق عقد الشهرة تم إنشاء طريقة جديدة 
)، هي آلية 13تة للملكية بموجب احليازة، وهي التحقيق العقاري(للحصول عىل سندات مثب

لتطهري امللكية العقارية اخلاصة  بموجبها يتاح لكل شخص طبيعي أو معنوي يامرس حيازة 
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عىل عقار مل خيضع إلجراء املسح بعد، وبدون سند  سواءا  بنفسه أو بواسطة شخص آخر أن 
امللكية و تسليمه سند امللكية يوجه إىل مسؤول  يتقدم بطلب فتح حتقيق عقاري ملعاينة حق

مصالح احلفظ العقاري الوالئي املختص إقليميا من أجل املعاينة املادية والقانونية لألمالك 
 العقارية التي هي حمل هلذه احليازة. 

)، وإن 14وتطلب املرشع رشوطا تتعلق بالعقار موضوع طلب املعاينة والتحقيق(
ء بحوث وحتريات عىل مستو املحافظة العقارية للتأكد فيام إذا كان للمحقق العقاري إجرا

اإلشهار املسبق أو سند هلذا العقار قد يعارض حيازة طالب التحقيق أو هناك حقوق عقارية 
 ).15للدولة أو الوالية أو البلدية، أو جهات األوقاف تغري من الطبيعة القانونية هلذا امللك(

التأكد إن كان العقار مملوكا للدولة من عدمه، وعليه فان هذا كام انه عىل هذا األخري 
اإلجراء يعد أيضا إجراء يعتد به يف مواجهة الدولة بصفته يملك احلائز سندا ملكية يتمثل يف 
بطاقة عقارية تثبت الرتقيم النهائي لفائدة احلائز، غري أن كل هذا يعد يف إطار مناطق غري 

إن كان العقار حمل احليازة والتملك عن طريق التقادم  ممسوحة لكن السؤال يطرح نفسه
 املكسب مملوكا بموجب ترقيم هنائي أو مؤقت للدولة، وهذا سيتم مناقشته يف النقطة املوالية.

 ثانيا: التفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة يف املناطق التي شملتها عملية املسح
تسمى يف بعض الترشيعات املقارنة كالترشيع  إن عملية املسح أو التحفيظ العقاري كام

التونيس، واملغريب، ينتج عنها ترقيم عقاري مؤقت أو هنائي، أما عن األول فيجوز خماصمته 
أمام القضاء العادي يف حني أن الثاين خياصم أمام القايض اإلداري، وهلذا الرتقيم خاصة 

م القضاء ويف بعض الدولة حيوز حجية الرتقيم النهائي حجية مطلقة ال جيوز خماصمته إال أما
السالف الذكر فان  75/74اىل درجة ال جيوز الطعن ضده أمام القضاء، ويف إطار االمر 

العقارات ترقم باسم الدولة أو باسم اخلواص حسب احلالة، ويف حالة عدم وجود مالك أو 
باسم الدولة وهذا  حائز يدعي امللكية عىل العقار فان العقار املعني يرقم يف حساب جمهول
أصبح يرقم  2015يعد ترقيم مؤقت لفائدة الدولة، لكن بعد صدور قانون املالية لسنة 

مبارشة باسم الدولة، لذا من خالل هذه النقطة سيتم تفصيل الدراسة اىل نقطتني األوىل تتعلق 
 .2015الية ، والثانية تتعلق بالتفعيل بعد قانون امل2015بتفعيل التقادم قبل قانون املالية 

 2015التفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة قبل قانون املالية لسنة   -1
منح املرشع اجلزائري مرة أخر ألصحاب  2015إنه وقبل صدور قانون املالية لسنة 

التقادم املكسب احلق يف تأسيس السجل العقاري باسمهم وحصوهلم عىل سند ملكية عىل 
، إضافة اىل عقد الشهرة والتحقيق العقاري  سابقا، عن طريق ما العقار املحاز من طرفهم
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يسمى الرتقيم املؤقت ويتقسم الرتقيم املؤقت اىل قسمني ترقيم مؤقت سنتني، وترقيم مؤقت 
 أربعة أشهر.

 الرتقيم املؤقت أربعة أشهر -أ
ؤقت املتعلق باملسح العام لألرايض السالف الذكر فان الرتقيم امل 74/75طبقا لألمر 

أربعة أشهر يمنح للحائزين الذين أثبت أهنم حائزون للعقار حمل الرتقيم، وفقا للرشوط 
املقررة قانونا، والذين استمرت حيازهتم ملدة تتجاوز نصاب التقادم أو أهنم حيوزون وثائق ال 
ترقى اىل درجة السند الرسمي، غري أن املرشع اجلزائري مل يوضح الطريقة التي من خالهلا 

ن ملصالح املسح العام لألرايض، واملحافظ العقاري عند إيداع وثائق املسح من التأكد يمك
عن مدة احليازة، لذا فقد كان ترقيم جل العقارات اخلاضعة للرتقيم املؤقت ترقيم مرقت 

 سنتني.
 الرتقيم املؤقت سنتني  -ب

 يتمكنوا من إن الرتقيم املؤقت سنتني يمنح لألشخاص الذين هلم حيازة عىل عقار، ومل
إثبات مدة تقادمهم، وهنا خرج املرشع اجلزائري عن األصل ومكن من اكتساب امللكية 
العقارية عن طريق احليازة ملدة تقل عن النصاب املنصوص عليه قانونا بموجب القانون 

 املدين.
إنه ومن خالل ما سبق فان املرشع اجلزائري وبموجب الرتقيم املؤقت جعل حائز العقار 

دولة يف نفس املركز، إذ أن احلائز الذي مل يثبت ملكيته للعقار املحاز من طرفه يرقم ترقيام وال
مؤقتا كام سبق بيانه، وللدولة يف هذه احلالة االعرتاض عىل ذلك بصفة رسمية، وهنا جيري 
املحافظ العقاري صلح بني الطرفني ويف حالة عدم الصلح يلجأ األطراف للقضاء، ونفس 

سبة للدولة فاذا مل تقدم ما يثبت ملكيتها للعقار، حمل الطلب ومل يتقدم من يدعي اليشء بالن
ملكيته أو حيازته ففي هذه احلالة يرقم ترقيام يف حساب جمهول، أي يرقم ترقيام مؤقتا باسم 
الدولة، إذ أنه بعد مرور سنتني من ترقيم العقار يف حساب جمهول يرقم ترقيام هنائيا باسم 

 الدولة.
فان املرشع اجلزائري ويف إطار تطهري امللكية العقارية حاول بشتى الوسائل القانونية  لذا

محاية التقادم املكسب لألشخاص، وذلك من خالل عقد الشهرة والرتقيم العقاري، وكذا 
الرتقيم املؤقت وأجاز املرشع أيضا ملن يدعي التقادم املكسب عىل عقار االعرتاض عىل ترقيم 

لدولة أي يف حساب جمهول أمام املحافظ العقاري، يف غضون السنتني، ويمكن العقار باسم ا
يف هذه احلالة املحافظ العقاري إجراء صلح بني الدولة ممثلة يف مدير أمالك الدولة وشخص 
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الذي يدعي امللكية عن طريق التقادم، ويف حالة عدم الصلح جيوز للشخص املدعي التقادم 
ا الرتقيم، وهنا أمام القضاء اإلداري عمال باملعيار العضوي أن يلجأ للقضاء ملنازعة هذ

 ).16من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية( 800املنصوص عليه بموجب املادة 
 2015التفعيل التقادم املكسب يف مواجهة الدولة قبل قانون املالية لسنة   -2

مكرر لألمر  23أضافت املادة  والتي 2015من قانون املالية  67إنه وبقراءة بسيطة للامدة 
، نجد أن املرشع اجلزائري عدل من مبادئ الرتقيم العقاري، إذ أن املرشع قرر ترقيم 74/75

العقارات ترقيام مؤقتا باسم احلائز ملدة أربعة أشهر، او سنتني حسب احلالة كام سبق بيانه، 
يف النقطة السابقة، غري وهنا للدولة االعرتاض عىل ذلك وفقا للرشوط واألحكام املذكورة 

أعطى امتيازا للدولة، إذ أنه يف حالة عدم تقدم  2015أن املرشع بموجب قانون املالية لسنة 
يف إطار إجراءات املسح أي مالك يدعي ملكية العقار حمل املسح والرتقيم، ـأو أي حائز 

وليس ترقيام مؤقتا  يدعي حيازته، فان العقار يف هذه احلالة يرقم ترقيام هنائيا باسم الدولة
(حساب جمهول) كام يف السابق، وال يمكن التحجج أمام املحافظ العقاري يف هذه احلالة 
سو بموجب عقد رسمي مشهر، وعليه فان احلائز واملدعي التقادم املكسب ال يمكنه 

 االعرتاض عىل هذا الرتقيم.
أن يمنع املتمسك بالتقادم وانطالقا مما سبق يثور التساؤل إن كان املرشع اجلزائري يريد 

 املكسب أن يكسب العقار، بعد ترقيمه باسم الدولة؟
جيد أن سياسة املرشع اجلزائري هتدف اىل منع  2015إن املتمعن يف قانون املالية لسنة 

السالف الذكر، يبقى  75/74من األمر  16احلائز اىل ذلك، غري أنه ومع عدم تعديل املادة 
ال يملك احلجية التامة، لذا جيوز خماصمته أمام القضاء، لذا فان  الرتقيم النهائي ترقيام

للشخص الذي يدعي التقادم الكسب أن يتقدم  أمام القضاء اإلداري عمال باملعيار العضوي 
كام سبق بيانه من أجل خماصمة الرتقيم حتى وإن تم الرتقيم ترقيام هنائيا باسم الدولة، وهنا 

اقشة خماصمة الرتقيم أمام القضاء والذي يمكن أن يكون عن من خالل هذه النقطة سيتم من
 طريق دعو االستحقاق أو عن طريق الدفع.

 التمسك بالتقادم املكسب عرب دعو استحقاق 
إن حق اللجوء اىل القضاء حق دستوري، وعليه فان لكل من يدعي أنه اعتدي عىل حقه 

ية اللجوء اىل القضاء للمطالبة بإثبات أن يلجأ للقضاء، غري أن التساؤل املطروح حول إمكان
امللكية العقارية عن طريق التقادم املكسب، والتي يطلب من خالهلا املتمسك بالتقادم 
املكسب حكم قابل للشهر يثبت ملكيته للعقار، وهذه احلالة غري مستساغة من الناحية 
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دارية اجلزائري، وقانون القانونية، وذلك لكون القضاء وطبقا للقانون اإلجراءات املدنية واإل
املسطرة املدنية املغريب، وجملة املرافعات املدنية والتجارية التونيس يفصل يف منازعة، وال يثبت 

 حق عيني.
وعليه فانه ال يمكن تصور التمسك بالتقادم املكسب إال يف إطار دعو هتدف اىل محاية 

التعرض للعقار، وجتدر اإلشارةـ أنه  احلق يف مواجهة الغري، هتدف إما لطرد الغري أو منعه من
ال بد من التفريق بني دعاو احليازة التي هتدف ملنع التعرض ومحاية احليازة والتي ال يمكن 
يف أي حال من األحوال أن تكون يف مواجهة املالك األصيل بموجب عقد رسمي مشهر، 

ري بامللكية عن طريق ودعو التمسك بالتقادم املكسب والتي يتمسك رافعها يف مواجهة الغ
من  527التقادم املكسب، والتي ال جيوز التمسك هبا يف نفس الدعو مع احليازة طبقا للامدة 

من قانون املسطرة املدنية  169قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، والفصل 
ءات الشغور من العقار الذي ال مالك له، والذي مل تتخذ يف مواجهته إجرااملغريب، ونشري ان 

طرف الدولة يعد عقارا ال مالك له، وليس عقار مملوك للدولة، وعليه فانه يف حالة حيازته 
من طرف الغري، وتوفر رشوط التقادم املكسب فانه يف هذه احلالة يصبح احلائز مالكا للعقار، 

ة العقار ويف هذه احلالة يمكنه رفع دعو يف مواجهة الدولة ملنعها من التعرض له يف حياز
عىل أن تكون الدعو أمام القضاء اإلداري، و ذلك ما أكدته املحكمة العليا يف القرار رقم 

جيوز إكتساب العقار عن طريق التقادم )، كام أنه 17(02/10/1984املؤرخ يف  38213
املكسب حتى عىل عقار مملوك للغري وإن كانت الدولة وهذا لعموم النص املتعلق بالتقادم 

 .)18أكدته العديد من الدراسات الفقهية( وهذا ما
غري أن دراستنا يف هذه النقطة ال تتعلق باحلالة املذكورة يف الفقرة السابقة وإنام تتعلق 
بمد إمكانية التمسك بالتقادم املكسب يف مواجهة الدولة رغم ترقيم العقار باسم الدولة 

وكام سبقت اإلشارة له سابقا فان  نقول أنه وهنا 2015ترقيام هنائيا يف إطار قانون املالية لسنة 
بعض الترشيعات مل تفصل بشكل دقيق يف مسألة التمسك بالتقادم املكسب يف مواجهة املالك 
يف إطار منطقة ممسوحة، وهنا ال بد من اإلشارة أنه ونظرا لكون املرشع اجلزائري مل يفصل يف 

النصوص القانونية التي تسمح بإكتساب هذه النقطة كام فعل ذلك الترشيع املغريب، مع بقاء 
العقار عن طريق التقادم نصوص عامة وسارية املفعول، كام أن املرشع أجار الطعن فيام 
أسفرت عليه عملية املسح املتمثلة يف الرتقيم أمام القضاء املختص، خاصة وأن عملية املسح 

وح ملدة طويلة رغم أنه عملية تدوم ملدة طويلة، وعليه فقط تستمر حيازة شخص لعقار ممس
عقار ممسوح، وله مالك بموجب بطاقة عقارية أو دفرت عقاري، فهل يفهم من عدم تطبيق 



  241              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

األليات القانونية املتمثلة يف عقد الشهرة والتحقيق العقاري املتعلقة بالتقادم عىل العقارات 
 ات املمسوحة؟ املمسوحة أن املرشع منع اكتساب العقار بموجب التقادم املكسب عىل العقار

ولقد استقرت إجتهادات جملس الدولة اجلزائري عىل أن الطعن يف الرتقيم العقاري يكون 
أمام القضاء اإلداري، وذلك لكون ما نتج عن عملية املسح يعد قرار إداري صادر عن 
املحافظ العقاري ووفقا للمعيار العضوي املعتمد من طرف الترشيع اجلزائري، فان 

راجعة ما تضمنه الدفرت العقاري الذي يعد قرار إداري يعد طعنا يف قرار االختصاص يف م
)، وعليه فان التمسك بالتقادم املكسب يف 19إداري فهو من اختصاص القايض اإلداري(

، يعد مراجعة ملا تضمنه قرار إداريإطار عقار ممسوح يكون أمام القضاء اإلداري لكونه 
داري أن يتخذ موقفا رصحيا وواضحا يف مسألة اكتساب ال بد عىل القضاء اإلهبذا املفهوم و

 امللكية العقارية عن طريق التقادم يف إطار الشهر العيني، والبد يف رأيي أن ال تقبل الدعاو
الرامية لذلك، عىل أساس أنه ينتج عن املسح األرايض حجية، كام أنه بالقياس عىل ما توصل 

حقيق العقاري أنه ال يمكن إكتساب امللكية عن طريق اليه الترشيع يف جمال عقد الشهرة والت
 التقادم يف عقار ممسوح.

 اخلامتة 
لقد قررت الترشيعات املغاربية بعد استقالهلا بسبب املشاكل التي عرفتها يف جمال امللكية   

العقارية وحدودها، بام فيها الترشيع اجلزائري بأن التقادم املكسب يعد سببا من أسباب كسب 
ية العقارية، والذي مضمونه حيازة العقار ملدة وبرشوط معينة، ولقد لعب هذا األسلوب امللك

من أساليب كسب امللكية دورا معتربا يف جمال تطهري امللكية العقارية، وكمرحلة إنتقالية اىل 
غاية االنتقال من نظام الشهر الشخيص لنظام الشهر العيني أي اىل غاية إمتام عملية املسح 

 لألرايض، أو ما يعرف التظهري العقاري يف بعض الترشيعات.العام 
رمضان  9من  ظهري  63وقد جعلت بعض الترشيعات كالترشيع املغاريب يف الفصل  

املعدل واملتمم، االنتهاء من عملية املسح العام لألرايض  1913غشت  12املوافق ل 1331
ل العقار، وقررت منع اكتساب العقار أو التظهري العقاري حدا لتطبيق التقادم املكسب يف جما

هلذا السبب يف األرايض والعقارات اخلاضعة لنظام الشهر العيني، غري أن بعض الترشيعات 
بام فيها الترشيع اجلزائري مل تنص عىل ذلك، وبقي اللبس واضحا يف جمال اكتساب العقار عن 

اصة وأن النصوص املقررة طريق التقادم يف ظل العقارات اخلاضعة لنظام الشهر العيني، خ
للتقادم جاءت عامة، ومل تستثني العقارات املمسوحة كام أن املرشع سمح بالطعن القضائي يف 

 مواجهة العقارات املمسوحة.
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ويف ختام هذه املداخلة نرتقب تدخل املرشع اجلزائري والترشيعات املقارنة التي تعتمد بام 
التقادم املكسب، وذلك من أجل منع التقادم املكسب اعتمد عليه املرشع اجلزائري فيام يتعلق ب

عىل العقارات اخلاضعة لنظام الشهر العيني، كام أنه عىل القايض اإلداري أن يؤسس اجتهادا 
يف هذا املجال يعتمد عليه املرشع اجلزائري، خاصة  وأن عملية املسح تعرف تقدما ملحوظا 

 31هبا الديوان الوطني ملسح األرايض بتاريخ  يف الرتاب الوطني، إذ أنه وفقا إلحصائيات قام
% 62فان عملية املسح يف األرايض الفالحية تقدر ب 226085202رقم  2013ديسمرب 

 %.10ويف األرايض العمراين يقدر ب
 املراجع واهلوامش:

، املتضمن القانون املدين 1975سبتمرب   26املوافق ل  ،1395رمضان  20املؤرخ يف  75/58األمر  )1(
 .1975سنة  ،78جريدة رسمية العدد ،دل و املتمماملع

، منشور يف 2003فيفري  19بتاريخ  239797قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم  )2(
 .2010، 3اجلريدة الرسمية للمحكمة العليا، العدد اخلاص للغرفة العقارية، العدد 

، سنة 52العدد  ج.ر. ،ون األمالك الوطنية، املتضمن قان1990ديسمرب  1املؤرخ يف  90/30القانون  )3(
املتضمن قانون األمالك  ،2008يوليو  20املؤرخ يف  08/15املعدل واملتمم بالقانون  ،1990
 .2008سنة  ،44العدد ج.ر. ،الوطنية

، املتضمن قانون املالية 2014ديسمرب  30املوافق ل 1436ربيع األول  8املؤرخ يف  14/10القانون   )4(
 .2014، لسنة 78جريدة رسمية العدد ، 2015لسنة 

املتضمن إعداد مسح  ،1975أفريل  17املوافق ل ،1395ذي القعدة  8املؤرخ يف  75/74األمر  )5(
 .1975، سنة 92األرايض العام وتأسيس السجل العقاري املعدل واملتمم، جريدة رسمية العدد  

 الصادر 14 – 07قانون رقم املعدل واملتمم بال 1913غشت  12املوافق ل 1331رمضان  9ظهري  )6(
 نونرب 22 موافق ه 1432 احلجة ذي 25 يف املؤرخ 1  11  177 رقم الرشيف الظهري بتنفيده
 .2011 نونرب 24 بتاريخ 5998 عدد ج.ر. ،2011

املتضمن سن إجراء إلثبات التقادم املكسب وإعداد عقد  1983ماي  21املؤرخ يف  83/352املرسوم  )7(
 .1983لسنة  21اف بامللكية، اجلريدة الرسمية العدد الشهرة املتضمن اإلعرت

 .17 صفحية ،اجلزائر، الطبعة الثانية ،دار هومة ،،احليازة شهر حمررات ،عمر باشا محدي   )8(
 صفحة 1996سنة  ،دار النرش منشاة املعارف ،الفقه و القضاء يف التقادم أحكام: الشواريب احلميد عبد )9(

59 ,102. 
 .96صفحة  ،اجلزائر ،القضاء العقاري, دار هومة محدي باشا عمر , مبادء )10(
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 ,35 صفحة 02 العدد 1992 القضائية املجلة  ,1990سبتمرب  24املؤرخ يف  71952رقمقرار  )11(
 .151صفحة  2000سنة  01جملة قضائية عدد  )12(
املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية  2007فيفري  27املؤرخ يف  07/02القانون  )13(

 .2007لسنة  15سندات امللكية عن طريق التحقيق العقاري، اجلريدة الرسمية العدد وتسليم 
 التحقيق بعمليات املتعلق 2008-05-19 يف  املؤرخ 147-08 رقم التنفيذي املرسوم من 2 املادة )14(

 حق معاينة إىل الرامية العقاري التحقيق عمليات تطبق" تنص  امللكية سندات وتسليم  العقاري
 27 يف املؤرخ 02-07 رقم القانون من 2 املادة يف املحددة العقارية األمالك عىل,  لعقاريةا امللكية
 . 2007 فرباير

 منشورات ،اجلزائري الترشيع يف اخلاصة العقارية امللكية تطهري آليات العزيز، عبد حممودي )15(
 .310 صفحة ،2009 سنة،بغدادي

املتضمن قانون  ،2008فرباير   25  املوافق ل ،1429صفر  18املؤرخ يف  08/09القانون  )16(
 .2008سنة  ،21جريدة رسمية العدد  ،اإلجراءات املدنية و اإلدارية

 .200 صفحة 1 العدد 1990 لسنة القضائية املجلة )17(
من  129947رقم  1998مارس  09تعليق عىل قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا صادر بتاريخ  )18(

العدد  1999حكمة العليا، منشور بمجلة املحكمة العليا لسنة إعداد السيد زودة عمر مستشار بامل
 األول.

الشهر العيني بني النظرية والتطبيق يف الترشيع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستري، من إعداد  )19(
 .70، صفحة 2007-2006الطالب ضيف أمحد، جامعة تلمسان السنة اجلامعية 
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 اندور األمم املتحدة يف محاية حقوق اإلنس
 يف جمتمعات ما بعد النزاع

 

 أ.رشيدة مصباح
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 املدية -جامعة حييى فارس 
 

 امللخص:
تعد حقوق اإلنسان من أكثر املجاالت التي تستقطب االهتامم يف العالقات 

وهكذا فانه بعد أن كان البحث ينصب بأكمله حول الدول وما هلا من حقوق وما ،الدولية
أصبح اإلنسان يف حد ذاته جماال لالهتامم بالنسبة للحقوق التي جيب إن ،ا من التزاماتعليه

 يتمتع هبا ال سيام احلق يف احلياة وحتريم التعذيب والتمييز العنرصي واإلبادة اجلامعية...الخ
ومع ذلك فان هذه احلقوق عرفت انتهاكات واسعة خاصة يف أواخر القرن العرشين،أين 

لرصاعات األهلية ذات الطابع السيايس والعرقي والديني...الخ،مما أد إىل ازدادت حدة ا
 اتساع ظاهرة العنف يف العديد من املجتمعات ال سيام دول العامل الثالث.

هلذا بات لزاما عىل األمم املتحدة حتمل مسؤولياهتا يف حتقيق السالم واحرتام حقوق 
ز عرقي أو جنيس أو لغوي يف إطار ما كرسته اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متيي

هذه املنظمة من مبادئ وأهداف يف ميثاقها بعيدا عن سياسة الكيل باملكيالني التي تنتهجها 
بعض الدول التي تر لنفسها مصالح خاصة تعيق من دور األمم املتحدة يف جمال إعادة 

 السالم ومحاية حقوق اإلنسان. 
جمتمعات ما بعد النزاع، العالقات  ،حقوق اإلنسان ،ملتحدة: األمم االكلامت املفتاحية

 .الدولية، الرصاعات األهلية، إعادة السالم
Résumé  

Les droits de l’homme se compte du la plupart les domaines que l'intérêt pour 
les relations Internationales, de cette façon de sorte qu'il après que la recherche ait 
été spécifiquement dans le plus complet autour des états et ce qui pour ses droits et 
ce qui sur ses engagements.  

L'humain est devenu en soi domaine pour l'intérêt pour le rapport pour droits 
qui soient nécessaires qu'apprécie spécialement le droit de vie – droit de vivre- et  
l’interdiction de la torture et de la discrimination  et  génocide… etc.…Malgré cela 
ce les droits ont présenté des violations larges particulièrement ci-après au 20ème 
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siècle, où le conflit intérieur a augmenté l'individu marquant politique et raciaux et 
religieux.et ça cause a l’extension d’événement de la violence apparente dans 
plusieurs les sociétés particulièrement de son tiers monde. 
En conséquence est devenue impérativement sur la résistance des Nations Unies 
des responsabilités réaliser et assurer  la paix et de respect  des droits de l'homme et 
les libertés essentielles des tous sans discrimination raciaux où sexuel où 
linguistique dans le cadre de quel consacré cette organisation des principes et des 
buts en son engagement à partir de la politique sans distinction aux deux measures 
ce qui suit quelques états désignent et des cibles des affaires spéciales posant 
obstacle le rôle des Nations Unies dans le domaine d’assurer la paix et de la 
construction et la protection des droits de l’homme. 

 
 مقدمة:

عىل الرغم من أن مسألة حقوق اإلنسان من املوضوعات الداخلية التي ختص الدول، إال 
أن املجتمع الدويل ير أن هدف القانون سواء كان ذلك عىل الصعيد الدويل أم عىل الصعيد 

عادة له،وأن من واجب الداخيل هو محاية حقوق اإلنسان وتوفري االطمئنان والرفاهية والس
املجتمع الدويل االهتامم باإلنسان ومحايته وتوفري حد معني للحقوق واحلريات األساسية 

 . 1بغض النظر عن املكان الذي يعيش يف كنفه والنظام السيايس الذي خيضع له
فليس من املنطقي ألي جمتمع ديمقراطي إنساين متحرض أن يقف مكتوف أمام ما   

فحقوق اإلنسان حجر الزاوية ،ان اليوم من انتهاك حلقوقه وحرياتهيتعرض له اإلنس
واحرتامها ورعايتها عامد احلكم العادل يف املجتمعات احلديثة والسبيل الوحيد خللق العامل 

 .2احلر اآلمن واملستقر
وعليه أصبحت حقوق اإلنسان موضع اهتامم العامل خصوصا بعد انتهاء احلرب العاملية 

كلت هذه األخرية حدثا مهام وجوهريا يف تطور االعرتاف العاملي بحقوق حيث ش،الثانية
اإلنسان نظرا ملا صاحب هذه احلرب العديد من األهوال والفضائع وما نتج عنها من 
سياسات التنكر حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية خاصة من طرف الدول الشمولية النازية 

أين أضحت هذه احلرب بمجموعة من ،كرية يف اليابانيف أملانيا والفاشية يف ايطاليا والعس
املامرسات البشعة من سياسات االضطهاد لألقليات وجرائم اإلبادة وغري ذلك من 

 3االنتهاكات الفضيعة التي اقرتفت بحق البرشية

األمر الذي دعا باألمم املتحدة إىل إجياد منظومة قانونية غايتها حتقيق احلامية الفعالة   
وقد جتسد ذلك من خالل تضمني امليثاق ملسألة حقوق اإلنسان ،مة هلذه احلقوقواملستدا
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وحرياته األساسية وبكرامته وقيمته،وجعل من األجهزة الرئيسية للمنظمة من حقوق 
 .4اإلنسان وحرياته األساسية احد أهم الواجبات امللقاة عىل عاتقها

وذلك بصدور العديد من  ومل تقف األمم املتحدة عند هذا احلد،بل تتابع عملها
املعاهدات واإلعالنات التي هتدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان عىل املستو الدويل كاإلعالن 

أين أكدت األمم املتحدة بصورة واضحة وبسيطة ،1948العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
للذين ،باإلضافة إىل العهدين الدوليني ا5احلقوق التي يتمتع هبا كل فرد بالتساوي مع غريه

كانا بمثابة اتفاقيات ملزمة للدول التي تتضمن معاجلة وتنظيام مفصال ودقيقا للحقوق 
 واحلريات املعلنة يف اإلعالن.

ومع ذلك وعىل الرغم من هذه التشكيلة القانونية التي جعلت من حقوق اإلنسان احد 
غيبوبة حقيقية من إال إن ممارستها أو تطبيقها عرفت ،أهم املبادئ األساسية لقيام املجتمع

واألمر الذي زاد حدة العقيدة الليربالية التي أصبحت تقود العامل حتت مفهوم ،طرف الدول
 وهتدف من ورائه إخضاع الشعوب ملصاحلها السياسية واالقتصادية.،حقوق اإلنسان

كل ذلك نجم عنه رصاعات داخلية عنيفة يف العديد من املجتمعات نظرا خلصوصية 
،وما نجم عن هذه النزاعات جتاوزات حقيقية حلقوق اإلنسان يف إطار  وظروف كل جمتمع

مسرية الدولة نحو فرض األمن واستدامته من خالل فرضها لسلطتها السيادية والقانونية عىل 
 .6حساب احلقوق واحلريات التي يطالب هبا الفرد وخاصة يف املجتمعات ما بعد النزاع

كان عىل األمم املتحدة التفكري يف إجياد نظام محاية ،نسانأمام هذا الوضع املرتدي حلقوق اإل 
فعال يمكن االعتامد عليه من اجل محاية حقوق اإلنسان وحرياته خاصة يف املجتمعات التي 

 وعليه كانت اإلشكالية املطروحة كام ييل:،متر بمرحلة ما بعد النزاعات
امن إعامل احرتام حقوق اإلنسان ما هي االسترياتيجية املتبناة من طرف األمم املتحدة لض  

 يف املجتمعات التي شهدت جتاوزات عنيفة وهتديدات خاصة يف مرحلة ما بعد النزاع؟
 وعليه متحورت اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل املبحثني اآلتيني: 

 املبحث األول:دور األمم املتحدة يف إرساء دولة القانون:
يف عدد النزاعات الداخلية البالغة السوء  يوهلا زيادةإن هناية احلرب الباردة جلبت يف ذ

وأنواعا شتى من الرصاعات العرقية التي أدت إىل تفتت وتفكيك العديد من الدول 
مما أد إىل دعوة األمم املتحدة من اجل التدخل حلامية حقوق اإلنسان ،كالسودان مثال

ما تتصاعد األحداث يف اجتاه والديمقراطية كون هذا التدخل يبعد الكثري من املآيس عند
 7يصعب السيطرة عليها عند حدوث مثل هذه العمليات العنفوانية كاإلبادة والتطهري العرقي
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وعليه يقف مفهوم التدخل يف الشؤون الداخلية حجرة عثرة أمام مفهوم السيادة خاصة 
ناك ربط وثيق وعليه ه  ،عندما يتعلق األمر بانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان أومأساة معينة

وقد ،بني حقوق اإلنسان والسلم واألمن الدوليني اللذان يعتربان من أهداف األمم املتحدة
أصدرت األمم املتحدة خالل فرتة احلرب الباردة العديد من القرارات التي تدين انتهاكات 

  8حقوق اإلنسان باعتبار أهنا هتدد السلم واألمن الدوليني
قانون عند انتهاء النزاع وحيث إن الفوىض وانعدام األمن ففي جمال سيادة دولة ال  

فان األمم املتحدة تقوم بإدارة ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ال تزال مستمرة يف أغلب األحوال
،فتعمل األمم املتحدة من اجل 9املجتمع والسيطرة عىل الوضع وإن أمكنإعادة بناء املجتمع

 عىل الصعيد الوطني متمثال يف: دعم وجود إطار تتحقق فيه سيادة القانون
 املطلب األول: ترسيخ سيادة القانون:

أكدت األمم املتحدة عىل أمهية سيادة القانون باعتباره سببا رئيسيا لتجنب نشوب 
النزاعات املسلحة وعامل أسايس حلامية حقوق اإلنسان ومن بني ذلك العدالة يف املرحلة 

ات السالم املستدام يف البلدان التي متر بأوضاع ما بعد االنتقالية لكوهنا لبنة أساسية من لبن
وشددت األمم املتحدة عىل رضورة أن يقدم املجتمع الدويل املساعدة إىل ،الرصاع املسلح

وان يمدهم بالدعم الالزم بناء عىل طلبها ملا قد تواجه من حتديات خاصة يف ،تلك البلدان
 .10املرحلة االنتقالية

ملقرر اخلاص املعني بتعزيز احلقيقة والعدالة وجرب الرضر وضامنات ويف هذا الصدد أكد ا
عدم تكرار اللجوء إىل العمل املسلح عىل أمهية إتباع هنج شامل فيام يتعلق بالعدالة يف املرحلة 
االنتقالية لضامن اختاذ جمموعة كاملة من التدابري القضائية وغري القضائية لكفالة املسائلة 

وفري سبل االنتصاف للضحايا،وضامن التعايف بوضع رقابة مستقلة عىل وحتقيق العدالة وت
النظام األمني والرشوع يف املصاحلة الوطنية،وأن عمليات تقيص احلقائق عن أنامط انتهاكات 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وأسباهبا وعواقبها تعد أدوات هامة 

ال سيام تلك املتخذة أثناء الفرتة االنتقالية يف ،راءات القضائيةيمكن إن تكون مكملة لإلج
مرحلة إهناء الرصاع املسلح،حيث غالبا ما يتم ارتكاب أخطاء مقصودة من بعض أطراف 
النزاع بسن قوانني العفو الشامل من أجل مساعدة بعض القادة من اإلفالت من 

يف تلك الفرتة هشة،إذ رسعان ما يندلع وهذا ما جيعل من اتفاقات السالم التي تربم ،العقاب
ومن بني املهام التي ،النزاع املسلح من جديد بسبب سوء إعامل إجراءات العدالة االنتقالية

عملت األمم املتحدة يف دورها يف ترسيخ سيادة القوانني إدانة تدابري العفو عن االنتهاكات 
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احلرب واإلبادة اجلامعية كون هذه اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
التدابري تتناىف مع التزامات الدول بموجب العديد من املعاهدات املصادق عليها،كام أهنا 

 .11تدابري يستبعد إن تفيض إىل حد دائم
 املطلب الثاين:اإلصالح الديمقراطي:

ن أو إن ويمكن إن ختدم االنتخابات الديمقراطية عملية التنمية حلقوق اإلنسان واألم
وعليه وجب إعطائها األولوية باعتبار االنتخابات متثل العمود الفقري ،تقوضها مجيعا

للديمقراطية،فمتى كانت االنتخابات حرة وعادلة يصبح الناخبون عامال حمفزا حلكم 
أفضل،وعند غياهبا تنعدم السبل للمواطنني للتغيري السيايس السلمي ويزيد احتامل نشوب 

ي الفساد والتخويف والتزوير دون حماسبة،مما يؤدي شيئا فشيئا إىل تعفن الرصاع عندما يرس
النظام السيايس بأكمله من الداخل ببطء وهذا ما شهدته العديد من الدول مثل االنتخابات 

التي تسببت يف قتل وترشيد السكان،وهلذا تقوم األمم املتحدة  2007املزورة يف كينيا عام 
عم الديمقراطية يف مجيع أنحاء العامل من خالل توفري املساعدة ببذل كل جهودها من اجل د

أثناء العمليات االنتخابية وتقديم دعم طويل املد هليئات إدارة االنتخابات،ومساعدة 
الربملانات وهياكل احلكم املحلية غري املركزية يف تعزيز إعامل الرقابة التي من شاهنا أن تسمح 

 . 12من خالل ضامن نتائج انتخابات نزهية وشفافة برتقية املامرسة الديمقراطية
ومن ضامنات نجاح استرياتيجية األمم املتحدة يف هذا املجال يضطلع اخلبري املستقل 
املعني بإقامة نظام ديمقراطي عادل بمعاينة حاالت االنتقال الديمقراطي يف الدول التي 

ذلك إىل جملس حقوق  شهدت هزات عنيفة نتيجة العنف املسلح،ثم يرفع تقارير عن
اإلنسان،الذي حييط بدوره األمني العام لألمم املتحدة بكل التفاصيل ذات الصلة حتى يتسنى 
ملنظمة األمم املتحدة إن تقدم املساعدة الالزمة يف الوقت املناسب ومساعدة األطراف املعنية 

اإلنسان يف فقد شدد جملس حقوق ،عىل ختطي الصعاب التي تعرتض املامرسة الديمقراطية
عىل  2001أكتوبر  21،سبتمرب 30-12تقريره عن دورته الثامنة عرش املنعقدة يف الفرتة من 

أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب بل هلا أبعاد اقتصادية واجتامعية أيضا،وأن 
الديمقراطية واحرتام مجيع حقوق اإلنسان وشفافية احلكم واإلدارة وخضوعها للمسائلة يف 

يع القطاعات ومشاركة املجتمع املدين مشاركة فعلية هي جزء أسايس من الدعائم الالزمة مج
 لتحقيق التنمية االجتامعية املستدامة التي يكون الناس حمورها األسايس.
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 املطلب الثالث:اإلصالح الدستوري:
وجتدر اإلشارة إىل أن أمهية رضورة وضع الدستور تظهر من خالل دوره يف إنجاح 

ألن ،عالن عن الدولة من الناحية الدولية وال سيام دوره يف القبول يف املنظمة الدوليةاإل
الدستور يعد ضامنة أولية من ضامنات خلق دولة القانون وبالتايل حتقيق االستقرار القانوين 
الداخيل للدولة ومحاية حقوق وحريات املواطنني وظهور الدولة أو احلكومة اجلديدة املعلن 

الن اإلعالن عن الدولة حيتاج إىل أدوات ،14ظهر الئق ومقبول لكسب التأييد العامليعنها بم
وتعد إقامة دولة قانونية أين يشكل فيها الدستور ضامنة  ،لتشجيع العامل عىل االعرتاف هبا

أساسية حلقوق اإلنسان واحلريات العامة سواء جلهة إقراره هبا أو جلهة احتوائه عىل املعايري 
التي ينبغي عىل املرشع االلتزام هبا عند ترشيعه للقوانني املنظمة هلا،واحتوائه أيضا الالزمة 

عىل املبادئ األساسية الضامنة هلا وال سيام مبدأ سيادة القانون والفصل بني السلطات مع 
 إجازة التعاون والتوازن فيام بينها والرقابة عىل دستورية القوانني والرقابة القضائية عىل إعامال
إلدارة واستقاللية القضاء باإلضافة إىل تضمنه ما ينص عىل التعددية احلزبية يف حدود القانون 

 .15التي تلعب دورا مهام يف بناء الدولة الديمقراطية والقانونية
إال أن عمليات اإلصالح الدستوري يف بلد معني غالبا ما تكون استجابة للتحديات 

اإلدماج والتنمية االجتامعية واالقتصادية بطريقة تعترب الواسعة كبناء السالم واملصاحلة و
ونظرا لتزايد املطالب التي تلقى عىل عاتق الدساتري فقد ،رشعية ومقبولة عىل نطاق واسع

أصبحت معقدة وطويلة وبالتايل أكثر صعوبة يف تصميمها وتنفيذها وغالبا ما تكون املخاطر 
اصة عندما يتعلق األمر باملصالح اخلاصة كبرية يف عمليات اإلصالح الدستوري ذاهتا خ

 .16والتقسيامت الوطنية
وهلذا تعمل األمم املتحدة عىل توفري املساعدة إلنشاء وتعزيز البنية األساسية حلقوق 
اإلنسان واملبادئ األساسية لدولية القانون من خالل تقديم جمموعة من األحكام 

لداخلية للدول اخلارجة من النزاع وتقديم واالقرتاحات التي يتم إدراجها ضمن الدساتري ا
املالحظات حول مشاريع الدساتري التي تعدها هذه األخرية،وقد أوضح األمني العام لألمم 

أن املساعدة "املتحدة بطرس بطرس غايل خالل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف فينا 
نظرا لالجتاه املتزايد  الدستورية أصبحت تشكل جزء هام من برنامج اخلدمات االستشارية

 17"نحو ضامن التحول نحو الديمقراطية
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 1995يناير  1ومثال عىل ذلك برنامج التعاون التقني الذي بدأ يف ماالوي يف  يناير يف 
مدته سنتان استند إىل اإلعالن املشرتك للتعاون عىل وضع برامج لتعزيز حقوق اإلنسان الذي 

مهورية وساعد يف تنفيذ هذا الربنامج مكتب املفوض وقعه املفوض السامي ونائب رئيس اجل
،وقد قدم هذا 1994السامي حلقوق اإلنسان الذي افتتح يف ليولنغي يف منتصف شهر نوفمرب 

املكتب العديد من التوصيات لتسهيل الصياغة اجلديدة لدستور الدولة بعد االستفتاء الذي 
لتوصيات اجلوانب املتعلقة بإقامة تم يف جوان بمساعدة األمم املتحدة،وقد خصت هذه ا

ترصيح حول حقوق اإلنسان يتم تضمينه ،األحكام اخلاصة بالتعددية السياسية،الديمقراطية
يف الدستور،توزيع والفصل بني السلطات،استقاللية النظام القضائي وطرق التظلم أمام 

 .18املحاكم ووضع هيئات وطنية حلامية حقوق اإلنسان
 األمم املتحدة يف إنشاء املحاكم اجلنائية الدولية:املبحث الثاين:دور 

فقد شهد أقل من ثالثة عقود ،لقد متيز القرن العرشون بعنف قل نظريه يف تاريخ البرشية
حربني عامليتني كلفتا العامل عرشات املاليني من الضحايا ودمار ال يوصف فضال عن 

 . 19انتهاكات أخر مروعة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية
فقد خطت البرشية خطوة عمالقة نحو كفالة احرتام حقوق اإلنسان خاصة عندما يأيت 
انتهاكها يف صورة مجاعية صارخة تتمثل يف جرائم إبادة مجاعية للبرش وتطهري عرقي جلنس 

 .20معني من السكان أو يشنون حرب شاملة فتبيد كل األعراق واأللوان من البرش
وذلك من خالل جهود ،كم الضمري اإلنساين إىل صوابهومن أجل مكافحة كل ذلك احت

األمم املتحدة يف إنشاء املحاكم اجلنائية الدولية يف جمتمعات ما بعد النزاع وذلك من خالل 
إرساء العدالة اجلنائية الدولية وحتقيق االنتصاف للضحايا ومعاقبة املجرمني الذين ارتكبوا 

بادة اجلامعية والتطهري العرقي، وذلك بعد ما تم النص أبشع اجلرائم ضد اإلنسانية بام فيها اإل
عىل إن مثل هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان اجلامعية تعد جرائم دولية خمالفة لقواعد القانون 

وبالتايل فيجب حماكمة مرتكبيها أيا كانوا سواء كان حكاما أو حمكومني قادة ،الدويل اآلمرة
من املحاكمة حصانات وامتيازات سواء كان مصدرها  آمرين أو مأمورين منفذين وال متنع

وال تسقط هذه اجلرائم بالتقادم وختول للمجتمع الدويل ،القانون الدويل أو القانون الداخيل
القبض عىل مرتكبيها وحماكمتهم وال حتميهم سيادة الدول أو حصانتها القضائية أو االدعاء 

جلرائم ال ختالف القانون الوطني فحسب وإنام الن هذه ا 21بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
وعليه يطلق عىل مثل هذه اجلرائم ،خترج عىل القانون والنظام لدول أخر يف الوقت نفسه

بجرائم ضد قانون األمم أو ضد النظام والقانون العام اجلنائي،وعليه أصبح القضاء الدويل 
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وبالتايل تطبيق القانون اجلنائي العام بمثابة الوسيلة التي يمكن هبا حتديد اجلرائم الدولية 
وذلك من أجل حتقيق 22الدويل حلامية حقوق اإلنسان عىل نحو التكامل الدويل وحسن تنفيذه
 املصاحلة الوطنية وإرساء السالم والقضاء عىل العنارص املسببة للنزاع.

 هاء النزاع ما ييل:ولعل من بني جهود األمم املتحدة يف إنشاء املحكم اجلنائية الدولية بعد انت
 املطلب األول: املحاكم الدولية اجلنائية املؤقتة:

وينحرص ،فهي املحاكم الدولية اجلنائية املنشاة ملعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان  
نطاق اختصاصها بإقليم دولة معينة ولفرتة زمنية حمددة،وأبرز مثال هلذا النوع من املحاكم 

 .23نائيتان ليوغسالفيا ورواندااملحكمتان الدوليتان اجل
ويعترب إنشاء هاتني املحكمتني خطوة حقيقية إلنشاء قواعد موضوعية تتضمن جتريم 
انتهاكات حقوق اإلنسان باعتبارها جرائم دولية كوهنا تناهض ما تذهب إليه املواثيق الدولية 

يتم من خالهلا  وباإلضافة إىل القواعد املوضوعية إنشاء قواعد إجرائية،حلقوق اإلنسان
 24مالحقة مرتكبي تلك اجلرائم ومقاضاهتم

قام ،وقبل إنشاء جملس األمن الدويل للمحكمتني اجلنائيتني ليوغسالفيا السابقة ورواندا
املجلس بتشكيل جلنتني لتقيص احلقائق عن االنتهاكات التي حصلت يف أرايض كل من 

 . 25حكمتنييوغسالفيا ورواندا ويف ضوء تقريرمها قام بإنشاء امل
الصادر يف  827فقد أنشأ املجلس املحكمة الدولية اجلنائية بيوغسالفيا بموجب القرار املرقم 

،الذي صادق فيه عىل مسودة مرشوع النظام األسايس للمحكمة التي 25/05/1993
قدمها األمني العام بموجب التكليف الصادر له عن جملس األمن بإعداد هذه املسودة 

 .22/2/261993يف  "808"بموجب القرار 
ولعل القصد الوحيد من إنشاء هذه املحكمة هو مقاضاة األشخاص املسؤولني عن 

وهي  1991االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين التي ارتكبت يف هذا اإلقليم عام 
بشأن مرىض وجرحى وأرس  1864اجلرائم التي حرمتها اتفاقات جنيف لعام 

التي تولت تنظيم قواعد احلياد  1907وعام  1899هاي لعام احلرب،ومعاهديت ال
 . 27باإلضافة إىل جناية إبادة اجلنس البرشي واجلرائم ضد اإلنسانية،واحلرب

) يف 955أما فيام يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا فقد أنشاها املجلس بموجب القرار (
 القرار أن املجلس إذ يترصف بموجب ،وقد جاء يف3452يف اجللسة املرقمة  8/11/1994

ولعل إنشاء هذه املحكمة هو حماكمة األشخاص ،الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
 املسؤولني عن أعامل اإلبادة وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف
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إبادة األجناس وغريها من  واملواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب أعامل إقليم رواندا
 31-1994كانون الثاين  1االنتهاكات املامثلة املرتكبة يف أرايض الدول املجاورة يف الفرتة 

 .281994كانون األول  
ولعل التفكري يف إنشاء حمكمة جديدة لرواندا مع وجود حمكمة قائمة خاصة بيوغسالفيا يعود 

سائدة يف الدولتني،ففيام يعترب النزاع يف سببه إىل وجود اختالف يف طبيعة النزاعات ال
طابع  دويل من جهة وطابع غري دويل من جهة أخر،بينام املؤكد عليه ،يوغسالفيا ذو طابعني

أن النزاع اخلاص برواندا هو نزاع ذو طابع غري دويل،وهكذا فان اختصاص حمكمة رواندا 
التي قد ترتكب يف إطار النزاعات يكون منعقدا بالنسبة النتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

 .29املسلحة غري الدولية
 املطلب الثاين:املحكمة اجلنائية الدولية:

أدت األمم املتحدة دورا هاما يف إنشاء هذه املحكمة نظرا ملحدودية املحكمتني السابقتني 
التي  حيث كانت مكلفتني بالنظر يف األحداث،اللتان كانتا مقيدتا الصالحية بالزمان واملكان

وقعت يف هذين البلدين فقط،وهلذا كان لزاما التفكري يف إنشاء قضاء دويل ثابت دائم حلامية 
 17املؤرخة يف  "51/207"، متخض عن ذلك صدور الئحة 30حقوق أساسية لإلنسان

من اجل انجاز  1998و  1997،أن جتتمع اللجنة التحضريية يف عامي 1996ديسمرب 
لتقديمه إىل املؤمتر الدبلومايس بروما يف جويلية  صياغة مرشوع إنشاء املحكمة

،فواصلت اللجنة عملها من أجل إعداد نص موحد ومقبول عىل نطاق واسع من 1998
انتهت اجلنة التحضريية من أعامهلا وتم  1998أجل إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية ويف أفريل 

ر الدبلومايس بروما الذي تقرر انعقاده من إقرار مرشوع إنشاء املحكمة متهيدا ملناقشته يف املؤمت
،وقد أنشئت املحكمة كنتيجة لتطور القانون الدويل اجلنائي 1998جويلية  17جوان إىل  15

إدراج قانون النزاعات املسلحة يف  1949وذلك منذ أن قررت جلنة القانون الدويل سنة 
يف مؤمترها  "مونيي"لفكرة جدول أعامهلا وتبني فيام بعد اللجنة الدولية للصليب األمحر 

،إىل إن أصبحت أحكام نظام روما ضمن الترشيعات الوطنية 1957السابع املنعقد سنة 
 .31للعديد من الدول التي صادقت عليه

وقد حددت املادة اخلامسة من ،للمحكمة سلطة ممارسة اختصاصها إزاء أشد اجلرائم خطورة
اجلرائم ،كمة وهي:جريمة اإلبادة اجلامعيةهذا النظام اجلرائم التي تعد من اختصاص املح

ضد اإلنسانية،جرائم احلرب،إضافة إىل جريمة العدوان وتعترب اجلهود الدولية إلنشاء قضاء 
 .32جنائي دائم قرارا تارخييا وهو إنجاز إنساين ضخم
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 املطلب الثالث:املحاكم اجلنائية املدولة يف سرياليون وكمبوديا:
 22/5/1995ان إنشائها نتيجة خرق اتفاق سالم لومي املربم يف أما بالنسبة لسرياليون فك

وقد أدت هجامت جبهة الوحدة الثورية عىل قوات حفظ  ،الذي وقع بإرشاف األمم املتحدة
منهم،إىل زيادة املطالب الدولية إلعادة قاعدة  500السالم التابعة لألمم املتحدة واختطاف 

وعىل اثر ذلك طلبت حكومة ،رق القضاء اجلنائيالقانون يف سرياليون من خالل وسائل وط
سرياليون من جملس األمن املساعدة يف مقاضاة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

قدم األمني العام تقريرا إىل جملس األمن  04/10/2000والقانون الدويل اإلنساين،ويف 
م األسايس للمحكمة حول مفاوضاته مع حكومة سرياليون وقدم مع التقرير مسودة النظا

وقد أوضح األمني العام يف تقريره طبيعة املحكمة وتكوينها ،ولالتفاقية مع حكومة سرياليون
وقد وافق جملس األمن عىل معظم املقرتحات التي قدمها األمني العام ومع ذلك كان هناك 

ص مفاوضات طويلة بني جملس األمن واألمني العام حول بعض األمور من أمهها االختصا
الشخيص للمحكمة وخاصة الوالية القضائية للمحكمة عىل األطفال وكذلك متويل املحكمة 

وقد أسفرت ،وقد تم يبادل الرسائل بني األمني العام واملجلس هبذا اخلصوص،يف املستقبل
اآلراء املتبادلة إىل أن تكون الرؤية األخرية للمحكمة تتمحور يف حمكمة داخلية مدولة 

م القضائي اجلنائي السرياليوين تتم إدارهتا من قبل األمم املتحدة منفصلة عن النظا
وبموجب النظام األسايس يكون للمحكمة مقاضاة أولئك الذين يتحملون ،وسرياليون

املسؤولية الكرب وخاصة القادة عن ارتكاب اجلرائم وهددوا إقامة وتنفيذ عملية السالم يف 
 .33سرياليون

إىل  17/04/1975تم إنشائها للنظر يف اجلرائم املرتكبة ما بني أما بالنسبة لكمبوديا فقد 
من األمم املتحدة  1997،وذلك عىل اثر طلب حكومة كمبوديا سنة 16/01/1979غاية 

خاصة ما قامت به عنارص ،مساعدهتا يف حماكمة مرتكبي اجلرائم املقرتفة يف تلك املرحلة
واستجابة لذلك عني األمني العام فريق  اخلمري احلمر من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان

أجر جمموعة من اللقاءات مع ممثلني عن وزارات ومنظامت غري ،خرباء دوليني
،خلص فيه إىل ثبوت ارتكاب جرائم خطرية 1999فيفري  22قدم تقريره يف ،حكومية

ق بموجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الكمبودي،نتيجة لذلك تم التوصل إىل االتفا
،الذي وقع 17/03/2003املنشئ للدوائر االستثنائية بعد مفاوضات شاقة بني الطرفني يف 

 34 06/06/2006يف العاصمة الكمبودية بتاريخ 
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وعليه استطاعت األمم املتحدة مساعدة هذه الدول يف إنشاء هذه املحاكم عىل الرغم من 
ذلك أن ،مة مرتكبي اجلرائموذلك من اجل حماك،وجود املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة

النظام األسايس للمحكمة اجلناية الدولية الدائمة ال يمتد اختصاصها إىل املايض وإنام من 
وهلذا كانت هذه املحاكم بمثابة االجتاه الذي يسمح بتطبيق األثر ،تاريخ نفاذ النظام األسايس

ة ملساعدة هذه الدول كام سامهت األمم املتحدة يف حتمل نفقات ضخم،الرجعي عىل اجلرائم
يف إنشاء مثل هذه املحاكم وبالتايل ختفيف العبء عىل احلكومات الوطنية يف الدول الفقرية 

،وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل اهتامم األمم املتحدة بحامية حقوق اإلنسان وتكريس 35
 مبدأ عدم اإلفالت من العقاب.

 اخلامتة: 
رساء مثل هذه الضامنات الدولية املهمة حلامية حقوق وعليه تسعى األمم املتحدة إىل إ

اإلنسان بعد انتهاء النزاع ويف املجتمعات التي مزقتها احلروب وذلك ملا هلا من قوة وسلطة 
كوهنا تعد قمة التنظيم الدويل وتتبوأ مكانة القيادة العاملية يف ،إنسانية نبيلة ونفوذ وأهداف

العالقات اإلنسانية وتثبيت دعائم السلم العاملي عىل  رعاية شان الشعوب واالرتقاء بمستو
 .36أسس املساواة

وعىل الرغم من كل اجلهود التي تبذهلا األمم املتحدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان إال أهنا 
تبقى عاجزة أمام حمدودية مواردها سواء املالية أو البرشية نظرا ملا متر به هذه الدول اخلارجة 

أزمات شهدت دمار يف كل البنى التي تقوم عليها السياسية واالقتصادية من النزاع من 
وهلذا كان لزاما تعزيز دور األمم املتحدة من خالل املعونات التي تقدم ،واالجتامعية ..الخ

من طرف الدول األعضاء واجلهات املانحة كاملنظامت غري احلكومية أو التنظيامت اإلقليمية 
اخلارجة من النزاع يف بناء قدراهتا عىل منع جتدد الرصاعات وبناء  يف مساعدة مثل هذه الدول

 السالم ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها. 
 

 قائمة املراجع واهلوامش:
دار الثقافة ، لعام يف السلمالقانون الدويل ا سهيل حسني الفتالوي:.د-1

 .462،ص2010،للنرشوالتوزيع،عامن
كتاب د/فهيل جبار حلبي:ضامنات حقوق اإلنسان يف جمتمعات ما  مقدمة د/مازن ليو مايض:منشورة يف-2

 13،ص2014،دار قنديل للنرش والتوزيع،عامن،"دراسة حتليلية مقارنة"بعد النزاع 
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املصادر ووسائل "د/حممد يوسف علوان و د/ حممد خليل املوسى:القانون الدويل حلقوق اإلنسان-3
 .40،ص2005التوزيع،عامن،،اجلزء األول،دار الثقافة للنرش و"الرقابة

 .46املرجع نفسه،ص-4
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 .256د/فهيل جبار حلبي:املرجع السابق،ص-9

،استرياتيجية لتحسني "تعميق الديمقراطية"تقرير اللجنة العاملية لالنتخابات والديمقراطية واألمن-10
 .3،5،ص2012نزاهة االنتخابات يف مجيع أنحاء العامل،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،السويد،

ش سعيد:تزايد دور األمم املتحدة يف مكافحة النزاعات املسلحة غري الدولية،مذكرة لنيل شهادة دروي-11
 بوقرة،تلمسان،جامعة حممد ،املاجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية،كلية احلقوق

 .208،209،ص2014
 .03طية،املرجع السابق،صتعميق الديمقرا"تقرير اللجنة العاملية لالنتخابات والديمقراطية واألمن -12
 .212،213درويش سعيد:املرجع السابق،ص-13
 .125فهيل جبار حلبي:املرجع السابق،ص-14
 ،اإلنسان،منشورات احللبي احلقوقيةد/سعد حممد اخلطيب:الدولة القانونية وحقوق -15
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صالح الدستوري و األحزاب مارتن فان فليت و وينالك واهيو و اوغسطني ماغولوندو: عمليات اإل-16

 . 5ص  ،السويد ،املؤسسة الدولية  للديمقراطية و االنتخابات ،السياسية
حفصة نجية:دور منظمة األمم املتحدة يف إرساء الديمقراطية داخل دول العامل الثالث،مذكرة لنيل -17
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 التعاون الدويل يف مكافحة االجتار غري 
 املرشوع يف املخدرات

 
 حممد حسان كريم.أ

 "أ"أستاذ مساعد 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعة مخيس مليانة
 ملخص:

عد مشكلة املخدرات خطرا هيدد البرشية، ملا هلا من أرضار خمتلفة خاصة يف جانب ت  
االجتار غري املرشوع فيها، حيث أصبحت كل املجتمعات تعاين منها سواء املتقدمة أو املتخلفة 
عىل حد سواء، مما جيعلها مشكلة ذات أبعاد دولية ووطنية، جيب مواجهتها من طرف كل 

نت من االستحالة املواجهة الفردية هلا، من أجل ذلك جتندت أغلب دول دول العامل، وملا كا
العامل وتضافرت اجلهود ملواجهة شبح املخدرات، من خالل حترك دويل مجاعي هيدف إىل 
إجياد سبل تعاون إسرتاتيجي مشرتك عىل كافة األصعدة وخمتلف االجتاهات، من خالل إجياد 

جتمع الدويل هذه الظاهرة، فظهرت عدة اتفاقيات أرست اإلطار القانوين التي هبا يواجه امل
فيها كافة املبادئ القانونية التي يتم هبا املواجهة، وكذلك حماولة إنشاء هيئات وأجهزة دولية 
تضطلع بصفة خاصة مهام الرقابة الدولية عىل املواد املخدرة واالجتار غري املرشوع هبا، ويف 

يط الضوء عىل دور التعاون الدويل املشرتك يف مواجهة هذا السياق جاءت هذه الدراسة لتسل
 االجتار غري املرشوع يف املخدرات. 

املخدرات، املؤثرات العقلية، السالئف، االجتار غري املرشوع يف  :الكلامت املفتاحية
املخدرات، اجلريمة املنظمة، التعاون الدويل، مكافحة جرائم املخدرات، االتفاقيات الدولية، 

 الدولية ملكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات. هليئاتا
Résumé: 

La drogue est un danger qui menace toute l’humanité, en raison de ses 
différents dommages causés, spécialement le trafic illicite des produits 
stupéfiants qui fait souffrir toutes les sociétés développées  et sous-
développés, ce qui a donne a ce problèmes des dimensions nationale et 
internationale, et cela oblige les pays du monde à l’affronter en raison de 
l’impossibilité d’affronter ce problème. 
Pour cela la plupart des pays du monde ont uni leurs efforts pour faire face 
au spectre de la drogue, par une action collective internationale visant  à 
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trouver de moyens de coopération collective commune a tous les niveaux, et 
divers aspects en créant un cadre juridique par le quel la communauté 
internationale fera face a ce problème, ce qui a donné naissance a plusieurs 
conventions qui étaient la plate forme de tous les principes juridique a 
havers lesquels au affronte ce problème.  

Ainsi, ils ont tente de créer des organismes internationaux qui  jouent 
notamment les fonctions du contrôle international des stupéfiants et son 
trafic illicite. 
 Et dans ce contexte, cette étude était de mettre en évidence le rôle de la 
coopération internationale commune contre le trafic illicite de stupéfiants.  

 مقدمة: 
مشكلة املخدرات واملؤثرات العقلية يف الســنوات األخرية تفاقام كبريا عىل  تفاقمـت

وامتدت أرضارها الالمتناهية إىل الفرد واألرسة واملجتمع،بل  ،الصعيدين الوطني والدويل
 واملجتمع الدويل بأرسه.

من اجل ذلك جتـندت أغلب دول العامل ملواجهة شبح املخـدرات عن طريـق إصدارهـا 
أرست فيها كافة املبادئ  ،إضافة إىل الترشيعات الوطنية ،اتفاقيات دولية يف هذا املجاللعدة 

القانـونية التي جترم خمتلف صور التعامل يف املخدرات، وقرص استخدامــها عىل األغراض 
الطبية والعلمية ومنع ترسهبا لالستعامل غري املرشوع ومكافحة االتـجار غري املرشوع هبا 

 مان عليها .وعالج اإلد
ويرجع االهتامم الدويل بمشكلة املخدرات واملؤثرات العقلية غري املرشوعة إىل السعي 
اجلاد نحو محاية اإلنسانية من آثارها املدمرة عىل خمتلف األصعدة االجتامعية واالقتصادية، 
فضال عن أن االجتار غري املرشوع هبا والذي يعد نشاط إجرامي دويل يتطلب التصدي له 

 فعالية من جانب كل دول العامل ب
فعىل مستو اجلانب االجتامعي ينعكس تعاطي املخدرات وإدماهنا إىل تدمري الدولة 
اجتامعيا، وهذا بتدهور الصحة العامة واألخالق وتعطيل القو البرشية بام يصيبها من 

فسية الوهن واملرض وعزوف عن العمل، فتلحق بالفرد واألرسة الكثري من املشكالت الن
 والصحية وال يتوقف األمر عند هذا احلد بل يتعداه إىل البناء االجتامعي كله.

أما عىل مستو اجلانب االقتصادي فإن انتشار املخدرات له انعكاسات كبرية سواء  
بالنسبة للفرد  من ناحية وبالنسبة للمجتمع من ناحية أخر، فالدولة تنفق أمواال طائلة يف 

مة، والعقاب فكان يمكن أن تستغل هذه األموال يف ميادين إنتاجية ترفع املكافحة، واملحاك
املستو االقتصادي للدولة، أما بالنسبة للفرد فيعترب الشخص املدمن خسارة عىل نفسه وعىل 
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املجتمع من حيث هو قوة عاملة معطلة عن العمل واإلنتاج، وحتى ولو يعمل يكون إنتاجه 
 حيث الكيف بالنظر إىل ضعف صحته وقلة محاسه. ضئيال من حيث الكم ورديئا من

وبام أن مواجهة هذه الظاهرة فرديا يعترب مستحيال، الرتباط االجتــار غري املرشوع 
اإلجرام العابر للحدود واألوطان (اإلجرام العاملي)،األمر  باملخـدرات باإلجرام املنظم أو

منه، ألنه قد يكون خارج قدرة الذي يتطلب تعاونا وتضامنا دوليا ملكافحته والوقاية 
وإمكانيات سواء القانونية أو املادية ألي دولـة منفردة التحكم فيه أو احتوائه والسيطرة 

 عليه، وعىل اعتبار أن جريمة االجتار غري املرشوع باملخدرات أصبحت ذات بعد دويل ال
 مع الدويل.تستطيع أي دولة  معاجلتها بمعزل عن باقي الدول األخر املكونة للمجت

وهذا مايطرح  تساؤالت عديدة حول مد نجاح اإلسرتاتيجية الدولية واإلقليمية يف 
جمال مكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات، وبناء عىل ما سبق  نطرح اإلشكاليات 

 التالية:
ما هو مفهوم االجتار غري املرشوع يف املخدرات، وكيف أصبح اليوم يشكل خطرا  -

 ؟ املجتمع الدويلحقيقيا عىل
وهل يتوفر لد املجتمع الدويل عىل إسرتاتيجية أو آلية التي يمكن من خالهلا التصدي  -

 ؟هلذه الظاهرة
 ولإلجابة عىل هذه التساؤالت سوف نقوم بتقسيم البحث عىل النحو التايل: 

 االجتــار غري املرشوع باملخـــدرات.املبحث األول: ماهية 
 االجتــار غري املرشوع باملخـدرات. ود الدولية يف مكافحةاملبحث الثاين: اجله

 االجتــار غري املرشوع باملخدرات.املبحث األول: ماهية 
من أجل اإلحاطة بظاهرة االجتار غري املرشوع يف املخدرات من مجيع جوانبها، كان ال بد من 

، ومن ثم إجياد أنجع تعريفها ابتداء، بقصد الوصول إىل حتديد أهم اخلصائص التي تتميز هبا
 الوسائل ملكافحتها.

 املطلب األول: تعريف االجتار غري املرشوع يف املخدرات
 من أجل اإلحاطة بأي موضوع البد من تناوله من خمتلف جوانبه 

 التعريف اللغوي واالصطالحي: -أوال
ء، جتر: االجتار يف اللغة: فجاء يف لسان العرب، حرف الراء فصل التاالتعريف اللغوي:  -1

 جتر جترا وجتارة، باع ورش، وكذلك إجتر وهو افتعل، وقد غلب عىل اخلامر، قال األعشى:
 ولقد شهدت التاجر األمان، موردا رشائه
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 والعرب تسمي بائع اخلمر تاجرا، قال األسود بن يعفر:
 مذال باميل، لينا أجيادي    ولقد أروح عىل التجار مرجال
جل تاجر، واجلمع جتار، بالكرس والتخفيف، وجتار وجتر، مثل أي مائال عنقي من السكر، ور

 .)1(صاحب وصحب، وقيل أصل التاجر عندهم اخلامر خيصونه به من بني التجار
 واالجتار هو مزاولة أعامل التجارة وذلك بتقديم السلع إىل الغري بمقابل بطريق البيع والرشاء.

وتسرته بحيث يفقد معها الـوعي واإلدراك : فهي مواد تؤثر عىل عقل اإلنسان أما املخدرات
 ويصاب بالضعف والكسل والفتور.

توالت اجلهود الفقهية للبحث عن صيغة مثىل لتعريف هذه  التعريف االصطالحي: -2
اجلريمة، لذلك تعددت التعريفات التي تتميز كل منها بالرتكيز عىل عنرص قانوين من عنارص 

 ملختصة من بينها:اجلريمة هبدف تيسري األمر للسلطات ا
يقصد باالجتار باملواد املخدرة أن يقوم الشخص حلسابه اخلاص بمزاولة عمليات جتارية "

متعددة، قاصدا أن يتخذ منها حرفة معتادة له، فال يكفي لثبوت االجتار عملية واحدة وال 
مليات عدة عمليات متفرقة يف أوقات متقطعة ال اتصال بينها، وإنام يلزم فضال عن تعدد الع

أن ينظمها غرض حمدد هو أن يكون اجلاين قد كرس بصفة معتادة للقيام هبذا العمل 
واالرتزاق منه والتعيش عن طريقه، وال يشرتط بعد ذلك أن يكون هذا النشاط هو حرفة 
الشخص الوحيدة، فقد حيرتف الشخص عدة حرف من بينها التجارة دون أن يمنع ذلك من 

لك كانت احلرفة التجارية هي حرفته الرئيسية أو كانت حرفة اعتباره تاجرا، سواء يف ذ
 .)2(ثانوية

يف حني ذهب البعض األخر إىل أن االجتار يف املواد املخدرة يتحقق كلام كان تقديمها للغري 
أو نقدا أو منفعة، وعليه فإن االجتار وفق هذا املنظور  بمقابل، سواء كان هذا املقابل عينيا

بمقابل يف املواد املخدرة، وال جيور التزام باملعنى الضيق لالجتار  يتسع ليشمل كل ترصف
الذي حدده القانون التجاري، ويتحقق قصد االجتار إذا ثبت أن اتصال املتهم باملخدر كان 

 .)3(بقصد تقديمه للغري بمقابل، سواء حصل فعال عىل هذا املقابل أم ال
يشمل كل صور التعامل يف املخدرات بحيث وهناك من توسع يف معنى االجتار يف املخدرات ل

ال يقترص عىل الترصفات القانونية كالبيع والرشاء واالجتار واملبادلة والتنازل والوساطة يف 
كل هذه الترصفات، وإنام يشمل أيضا األعامل املادية املتعلقة باملخدر كالنقل والتسليم، وقد 

كومية املحلية والدوليـة، أو غري مشـروع يكون االجتار مرشوعا أي يتم يف نطاق الرقابة احل
 وهو ما يكون خمالفـا
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 .)4(للقوانني املحلية وخارجا عىل نظام الرقابة الدولية
فاالجتار غري املرشوع إذن هو كل صور التعامل باملواد املخدرة التي يكون إجرائها خمالفة 

ت صورته سواء أكان بمقابل أم للقوانني املحلية، أو خروج عىل نظام الرقابة الدولية، أية كان
بغري مقابل، وسواء أكان املقابل عينا أو مبلغا من املال أو جمرد منفعة، وسواء أكان من 

 .)5(شخص غري مرخص له به، أم من شخص مرخص له به إذا وقع خارج نطاق الرتخيص
 : املفهوم القانوين لالجتار غري املرشوع باملخدرات -ثانيا

إن مهمة إعطاء التعاريف ري مرشوع يف املخدرات يف القوانني الوطنية:ماهية االجتار غ -1
ليست من مهمة القوانني بل الفقه، لذلك نجد جل القوانني قد بينت لنا األفعال التي تدخل 

 ضمن مفهوم االجتار والعقوبة املقررة هلا دون أن تعطينا تعريفا هلذه اجلريمة.
املتعلق بالوقاية  2004ديسمرب  25املؤرخ يف  18-04فنجد مثال يف القانون اجلزائري رقم 

من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعامل واالجتار غري املرشوعني هبام، أنه مل يعرف 
لكنه  نص عىل األفعال التي تدخل ضمن هذه اجلريمة  ،االجتار غري مرشوع يف املخدرات

مجيع هذه األفعال التي تشكل الركن املادي  وبني لنا العقوبة املقررة هلا، بحيث قام بتحديد
هلذه اجلريمة دون أن يقوم بتعريفها، فنالحظ أنه قد وسع من دائرة التجريم بحيث شمل كل 

 ).23إىل 17تعامل غري مرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية ( املواد 
املعدل  1960لسنة  182وهذا ما ذهب إليه القانون املرصي كذلك من خالل القانون رقم 

يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعامهلا واالجتار فيها،  1989لسنة  122بالقانون رقم 
بحيث اعترب هذا القانون أن االجتار والتعامل غري املرشوع يف املخدرات أين كان نوعها من 

عريفا هلذه صور الركن املادي جلنايات املخدرات وبني فيه العقوبة املقررة هلا، دون أن يعطينا ت
 .)6(اجلريمة

يتم حتديد ماهية االجتار غري  ماهية االجتار غري مرشوع يف املخدرات يف القانون الدويل: -2
مرشوع يف املخدرات يف القانون الدويل بالرجوع إىل االتفاقيات الدولية املختلفة يف هذا 

غري املرشوع،  املجال، فلقد تضمنت هذه االتفاقيات عىل تعريف واسع املضمون لالجتار
 بحيث جعلته يتسع لكل اتصال غري مرخص به للمخدرات واملؤثرات العقلية، كذلك نر

قد مددت نطاق االجتار غري املرشوع ليشمل اجلرائم املتعلقة باألموال  1988أن اتفاقية 
 عائدات جتارة املخدرات واملؤثرات العقلية غري املرشوعة.

اختذ االجتار غري املرشوع باملخدرات يف  :1961لسنة  يف االتفاقية الوحيدة للمخدرات -أ
هذه االتفاقية  مضمونا موسعا، حيث جاء يف نص املادة األوىل تعاريف يف فقرهتا (ل) بأنه 
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يقصد بتعبري االجتار غري املرشوع زراعة املخدرات أو االجتار هبا خالفا ألحكام هذه "
التي تستهدف قرص زراعة وإنتاج  ، كذلك قد تضمنت االتفاقية األحكام"االتفاقية

املخدرات عىل األغراض الطبية والعلمية والبحثية والعمل عىل توفريها وقرصها لتلك 
األغراض فقط، وذلك عن طريق فرض نظام للرقابة قائم عىل إتباع نظام التصاريح 

 والرتاخيص.
لوطني أو الدويل كام استهدفت أحكامها مكافحة املخدرات غري املرشوعة سواء عىل الصعيد ا

يقصد بتعبري الزراعة زراعة خشخاش األفيون  "فنصت يف املادة األوىل الفقرة  (ط) بأنه
يقصد "وشجرية الكوكا ونبتة القنب، كذلك نصت يف الفقرة (م) من نفس املادة عىل أنه 

خر بتعبريي االسترياد والتصدير، نقل املخدرات ماديا من دولة إىل أخر، أو من إقليم إىل أ
يقصد بتعبري الصنع مجيع العمليات غري اإلنتاج "، أما يف الفقرة (ن) فنجد أنه "يف الدولة ذاهتا

التي حيصل هبا عىل املخدرات، وتشمل التنقية وحتويل املخدرات إىل خمدرات أخر". 
 بالرجوع إىل املادة األوىل :1971االجتار غري املرشوع يف اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  -ب

من هذه االتفاقية التي جاءت حتت عنوان مدلول املصطلحات نصت يف الفقرة () بأنه 
يقصد بتعبري االجتار غري املرشوع صنع املؤثرات العقلية أو االجتار هبا خالفا ألحكام هذه "

مجيع العمليات التي يمكن  "، ولقد عرفت لنا نفس املادة يف الفقرة (ط) الصنع بأنه "االتفاقية
صل هبا عىل مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية وحتويل املؤثرات العقلية إىل مؤثرات عقلية أن نح
أي مزج عدة مواد للحصول عىل مركب جديد حيتوي عىل املؤثر العقيل، ويدخل يف "أخر ،

الصنع بصفة عامة يف معنى اإلنتاج، مثل تصنيع مادة األمفيتامني من بعض العنارص 
  )7(االكيميائية املختلفة عنه

املخدرات ملكافحة االجتار غري املرشوع يف  االجتار غري املرشوع يف اتفاقية األمم املتحدة -ج
جاء يف نص املادة األوىل من هذه االتفاقية والتي جاءت حتت  :1988واملؤثرات العقلية لسنة 

اجلرائم يقصد بتعبري االجتار غري املرشوع "عنوان تعاريف بحيث نصت يف الفقرة (م) عىل أنه 
، وبالرجوع إىل "املنصوص عليها يف الفقرتني واحد واثنني من املادة الثالثة من هده االتفاقية

املادة الثالثة من االتفاقية والتي جاءت بعنوان اجلرائم واجلزاءات، بحيث نصت يف الفقرات 
نالحظه  منها عىل صور متعددة للركن املادي جلرائم املخدرات واملؤثرات العقلية، وما 2و1

عىل هذه الفقرات أن املجتمع الدويل يف حماولة القضاء عىل أي اتصال غري رشعي هبذه املواد 
أنه توسع توسعا ملحوظا يف تعداد األفعال غري املرشوعة املتصلة باملخدرات واملؤثرات 

 .)8(العقلية، بحيث يكاد يشمل مجيع النواحي



  263              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

 وع يف املخدراتاملطلب الثاين:خصائص جريمة االجتار غري املرش
إن االنفتاح العاملي وتداخل العالقات بني الشعوب وعوملة اجلريمة، أسهم بشكل مبارش يف 
تطور جريمة االجتار الغري مرشوع يف املخدرات وانتشارها يف كافة أرجاء املعمورة وكذلك 

رم اإلجرامي ترسهبا إىل خمتلف جماالت احلياة، مما جعلها تتفاقم وتنجح يف الرتبع عىل قمة اهل
يف الوقت الراهن، هذه الطبيعة اخلاصة هلذه اجلريمة جعلها تتسم بخصائص عديدة متيزها 

 عن غريها من اجلرائم منها:
 التنظيم والتخطيط: -أوال

، مما يعطي الشئ هيكال عضويا، وجيعله ذا بنية حية، أي أن )9(التنظيم يعني الرتتيب والتنسيق
يؤدون أعامهلم بصورة منفردة أو بشكل عشوائي، بل البد من أعضاء املنظمة اإلجرامية ال 

وجود نظام أو آلية عمل، وتقسيم لألدوار بني األعضاء، وحتديد العالقة بني مجيع عنارص 
التنظيم، حيث نجدها قائمة عىل التدرج يف القوة طبقا ملد كفاءة وفعالية تنظيمها، بام حيقق 

الوصول إىل غاية التنظيم هذا من جهة، وكذلك حتديد  التنسيق والفعالية بني أعضائها هبدف
عالقتهم باملنظمة اإلجرامية  ككل من جهة أخر، وليس هناك معيار حمدد لبيان درجة 
التنظيم املطلوب توافره يف املنظمة اإلجرامية، فهو خيتلف من منظمة إىل أخر، لكنه يتأرجح 

عقيد والتنظيم وموزعة فيها األدوار بني بني منظمة بسيطة ومنظمة عىل درجة عالية من الت
 .)10(أعضائها بشكل هرمي دقيق

هذه اهلرمية التي متيز تكوين املنظامت اإلجرامية تأخذ شكل شبيه بام هو موجود يف الرشكات 
التقليدية، من حيث إهنا هيكل منظم يتخذ النموذج اهلرمي القائم عىل أساس املستويات 

لون) من جهة، وجمموع العاملني السلطة الرئاسية (املسؤوالوظيفية املتدرج فيام بني 
املوظفون التنفيذيني) من جهة أخر، وهو ما يكفل مركزية إصدار القرارات، حيث يامرس (

الرئيس سلطاته املطلقة ويتمتع باالحرتام بل إنه قد حياط هبالة من التقديس أحيانا، األمر 
ملطلق قاعدة رئيسية حتكم العالقات فيام بني كل الذي جيعل من التمسك بالطاعة وااللتزام ا

 درجة وظيفية.
وحتى تتكامل احللقة التنظيمية يتطلب األمر وجود عنرص التخطيط، ألن جريمة االجتار غري 
املرشوع يف املخدرات من اجلرائم املتكاملة واملنظمة تنظيم عايل املستو، التي يتوفر فيها 

ر املتخصصة بدقة ومهارة وإتقان، ألن تنفيذها يرتبط عنرص التسلسل وضبط وأداء األدوا
بسلسلة من األفعال املرتابطة التي تتطلب أقىص درجات التنسيق والتعاون، والتي جيري 
التحضري هلا وفق تنظيم وختطيط حمدد لكل مرحلة من مراحل تنفيذها، بحيث جيري االتصال 
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املراحل األوىل، بداية من عملية إنتاج والتنسيق املنظم هلذه اجلريمة بطريقة تسلسلية منذ 
العقار املخدر زراعة أو تصنيعا إىل أن يتم توزيعه واستهالكه بصورة غري رشعية مرورا 
بعمليات النقل والتهريب والتوزيع والرتويج، وهذه السلسلة تدعم بعضها البعض ألن 

التعامل غري املرشوع يف  تفكك إحداها يؤدي ال حمالة إىل فشل املرشوع املراد حتقيقه من جراء
املخدرات واملؤثرات العقلية، فهناك نوعا من الرتابط العضوي فيام بني كل جمموعة قائمة 
بتنفيذ إحد حلقاهتا، وجلميع هذه العمليات واملراحل بعنارصها املختلفة أدوار منسقة 

حلظة إىل  وخمططة وفق أساليب وإجراءات متتابعة، قابلة للتعديل والتغيري والتطوير من
 .)11('أخر حسب احلاجة واملستجدات لكل عملية عىل حدة

من سامت جريمة االجتار غري املرشوع يف السعي املستمر للكسب غري املرشوع:  -ثانيا
املخدرات هو السعي املستمر ملرتكبيها حتقيق الكسب غري املرشوع، وبطبيعة احلال ال يتحقق 

صائص التي متيز هذه اجلريمة والتي يمكن إجازها هذا اهلدف إال من خالل جمموعة من اخل
 يف ما ييل:

باعتبار هذا النوع من جرائم اجلريمة االستمرارية يف ممارسة النشاط اإلجرامي ورسيته:  -1
املنظمة فهي تتميز باستمرارية والثبات يف ممارسة النشاط اإلجرامي بصورة طبيعية، وهي 

رئيسها بسبب الوفاة أو السجن، أو زوال أي عضو من ممتدة زمنيا وال تنتهي بمجرد هناية 
أعضائها مهام كانت درجة سلطته فيها، ألن العربة يف استمرارية املنظمة اإلجرامية هي 
مبارشهتا لنشاطها غري املرشوع، فال تتوقف بمجرد كشف عملية من عملياهتا أو مواجهة مع 

ها حتى عىل املستو الدويل، الدولة، وذلك لتعدد أنشطتها وكثرهتا، ويصعب مواجهت
 .)12(وبالتايل فإن املنظامت اإلجرامية مستمرة يف أنشطتها منذ عقود دون اهنيارها 

فصفة االستمرار مستمدة من طبيعة السلوك اإلجرامي، الذي يتكون من عمل أو حالة 
ا متجددا ، وتتطلب من اجلاين نشاط)13(حتتمل بطبيعتها الديمومة لفرتة غرب حمدودة  من الزمن

للمحافظة عليها وبذلك ال  يبدأ رسيان مدة التقادم إال بانتهاء حالة االستمرار، ومتى تعلق 
األمر بالتنظيامت اإلجرامية فإن حالة االستمرار ال تنتهي إال بحل التنظيم، وبام أن القانون مل 

أفراد اجلامعة  يتطلب يف اجلرائم املستمرة حتقق وقوع النتيجة، حيث أنه بمجرد إحتاد إرادة
الرتكاب أحد األفعال املكونة للجريمة تــــعترب قـــــد وقعت حسب ما حدده القانون، 

 .)14(ألن النشاط اإلجرامي الالزم لتحقيق نموذجها القانوين يستغرق فرتة من الوقت 
 ومن أجل استمرارية  النشاط اإلجرامي هلذه املنظامت اإلجرامية البد أن يكون مقرون بطابع
الرسية، أو ما يعرف بقاعدة الصمت، فطابع الرسية هو السمة املميزة لعمل كل املنظامت 
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اإلجرامية ومنها بطبيعة احلال العاملة يف جمال االجتار غري املرشوع يف املخدرات، وذلك من 
 .)15(أجل ضامن بقائها وممارسة أنشطتها بعيدا عن إرشاف ورقابة اهليئات القانونية املختصة

د بمبدأ الرسية، التزام أعضاء املنظمة اإلجرامية بالوالء التام وحتى املوت ألجل خدمة ويقص
أغراضها، وهو ما أد إىل صعوبة اخرتاقها من قبل أجهزة تنفيذ القوانني والسلطات 
القضائية، خاصة أن قانون الصمت ال حيكم فقط عىل املنتمني لتلك املنظامت بل يلتزم به 

ضاء، إما نتيجة ملواالة فطرية تعود إىل ما تقدمه هذه املنظامت أشخاص من غري األع
اإلجرامية من خدمات وتسهيالت للمواطنني بحسن تعاملهم معهم، أو لوقوعهم حتت 

 .) 16(ضغط اخلوف وخشية التنكيل هبم
إن من أبرز اخلصائص التي تتميز هبا جريمة االجتار غري املرشوع االحرتاف والتخصص:  -2

ات هو احرتاف فاعليها هلذا العمل، وهذا ما يربز قوهتم وسيطرهتم عىل هذا يف املخدر
النشاط اإلجرامي،  فاالحتــــــراف يعرب عىل املعرفة الكلية والدقيقة لألشياء يف جمال معني، 
أما يف جمال اإلجرام فهو يعترب من أعىل مستويات السلوك اإلجرامي وأخطرها بالنظر ملا 

حرتف من مهارات وقدرات فائقة عىل تنفيذ أي عمل إجرامي لتحقيق يمتلكه املجرم امل
 .)17(أهدافه 

وقد يصل احرتاف أعضاء املنظامت اإلجرامية العاملة يف جمال االجتار غري املرشوع يف 
املخدرات إىل حد التخصص يف نشاط معني، باعتبار أن هذه اجلريمة يف أصل هي عبارة عن 

وذلك بأن يتخصص كل تنظيم إجرامي يف ارتكاب نوع معني سلسلة مرتابطة من اجلرائم، 
منها، يتحدد وفقا إلمكانيات وخربات اجلامعة اإلجرامية، فنجد منظامت إجرامية فرعية 
خمتصة يف إنتاج العقار املخدر زراعة أو تصنيعا، وأخر بالتهريب عرب احلدود، إىل أن تصل 

تصة بالرتويج ونرش اإلدمان حتى تضمن إىل جتار اجلملة فتجار التجزئة، وهناك أخر خم
أسواق دائمة هلذه املواد الغري مرشوعة، أو غريها من األنشطة  اإلجرامية املختلفة التي ربام 
تكون هلا عالقة هبذا النوع من اجلرائم، والتي متارسها هذه املنظامت، ومن بينها الترسب إىل 

دية والتجارية بفرض النفوذ والسيطرة، وذلك احلياة السياسية واالجتامعية واملشاريع االقتصا
 .)18(من أجل حتقيق املكاسب املادية والنفوذ السيايس واالقتصادي

إضافة إىل هذا التخصص النوعي جيب كذلك عدم إغفال التخصص املكاين للمنظامت 
اإلجرامية، بحيث نالحظ عىل أرض الواقع أهنا تتمتع بسيطرة ونفوذ يف مساحة جغرافية 

، ال يسمح ملنظمة إجرامية أخر أن متارس عليها نشاطا إال بموافقة املنظمة اإلجرامية حمددة
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صاحبة االختصاص املكاين، ويرتتب عىل ذلك نشوب النزاعات فيام بني املنظامت 
 . )19(اإلجرامية

جاءت كرضورة حتمية، استعملتها املنظامت اإلجرامية حتى تتجنب هذه املرونة : املرونة – 3
ع يف أيدي السلطات املختصة بمكافحة املخدرات واجلريمة بصفة عامة، بحيث تظهر الوقو

هذه اخلاصية من خالل التنظيم التسلسيل واهليكل اهلرمي املوجود داخل املنظامت اإلجرامية، 
وكذلك وجود منظامت إجرامية فرعية متعددة ومتخصصة، مرتبطة بالتنظيم األصيل بحيث 

من هياكل شبكية فضفاضة تساعدها عىل رسعة التنقل واحلركة، أصبح هذا األخري يتكون 
عن بعضها البعض، فهي ال ترتبط  بحيث تعمل هذه املنظامت اإلجرامية الفرعية مستقلـة

بمثيالهتا من املنظامت األخر بل فقط تتصل بمستو قيادي معني داخل التنظيم الرئييس 
يل يوفر هذا النوع من التسلسل املزيد من احلامية يكون له ترتيب أعىل يف اهليكل اهلرمي، وبالتا

واحلصانة للقيادات لعدم إمكان إثبات ارتباطهم بأي أنشطة إجرامية، ومتنحها فرصة تغيري 
واستبدال قادهتا التي تم الكشف أو القبض عليهم بقيادات جديدة، هذه القدرة الكبرية عىل 

جدد حتى بعد الرضبات القوية التي التكيف مع خمتلف الظروف، وكذلك قدرهتا عىل الت
تواجهها أحيانا من قبل أجهزة املكافحة، كان نتيجة نبذها للشكل التقليدي لتسيري التنظيم 
الذي قد يعرقل حتقيقها ألغراضها اإلجرامية، وكذلك له مفعول إجيايب داخل هذه املنظامت 

ت، ويعزز القدرة عىل اإلجرامية حيث يولد الشعور بالقوة وعدم االهتزاز هلذه الرضبا
االستقرار ومواصلة النشاط اإلجرامي دون النظر إىل املواجهات التي ربام حتدث مع أجهزة 

 .)20( املكافحة
عالوة عىل ذلك ما حيققه هلا الشكل الفضفاض من إمكانية أكرب إلجياد أسواق جديدة لرتويج 

 .)21( واسعةنشاطها وللتغلغل إىل األنشطة االقتصادية يف مساحة جغرافية 
إن طبيعة األنشطة اإلجرامية التي : أهدافها لتحقيق والعنف الفساد وسائل استخدام – 4

متارسها اجلامعات اإلجرامية املنظمة تقتيض بطبيعتها استخدام أساليب التهديد أو العنف 
سواء كان جسدي أو معنوي إلخضاع اآلخرين، وألن تلك الوسائل تساعدها عىل بسط 

منتها، وبث الرعب والرهبة يف نفوس الضحايا،  فضال عن كونه إجراء يتخذ نفوذها وهي
لردع أطراف التنظيم اإلجرامي، أيضا يعترب رسالة حتذير للمنظامت اإلجرامية املنافسة، 

 . )22(وأيضا للسلطات الرسمية من خالل استهداف موظفيها وأعواهنا
ساد، فتعمل عىل إفساد املوظفني كذلك تقوم املنظامت اإلجرامية باستخدام وسائل الف

العموميني من خالل دفع الرشاو هلم، أو عن طريق الضغط والتخويف بام يمتلكونه 
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ضدهم من نقاط سلبية ماسة باالعتبار والرشف، فأصبحت متفوقة يف جمال رشاء الذمم 
 وتسخري اآلخرين خلدمة أغراضهـا، حـتى تتمكن من ممارسة أنشطتها وزيادة فرص نجاحها

 .)23( وتقليل خماطر كشفها من قبل السلطات املختصة
 املردودية اهلائلة لالجتار غري املرشوع يف املخدرات وحماولة إضفاء الرشعية عليها: -ثالثا

من املؤكد أن املنظامت اإلجرامية  العاملة يف جمال االجتار غري املرشوع يف املخدرات تسعى  
ل إىل غايات وأهداف تتمثل يف حتقيق األرباح اهلائلة، من وراء نشاطها يف هذا املجال الوصو

إذ أن نمو الثروة من هذا املصدر غالبا ما يكون بشكل مضطرد وكبري، نتيجة للمردودية 
وتفيد تقارير بأن حجم التجارة العاملية يف  ،)24(الكبرية الذي يدره هذا النشاط اإلجرامي

اد غري املسموح هبا قانونيا يف بعض بلدان العامل، املخدرات واألدوية والعقاقري املمنوعة واملو
) مليار دوالر سنوياً، حسب تقرير للهيئة الدولية للمخدرات لسنة 80قــد جتاوز حالياً (

وهو ما يزيد عىل جمموع ميزانيات عرشات من الدول النامية والفقرية، فهذا املبلغ  ،2010
بينام يصنفها البعض األخر بأهنا تفوق هذا  يساوي عرشة باملائة من معدل التجارة العاملية،

املبلغ بكثري، بحيث أصبحت تشكل ثاين سوق اقتصادي من حيث املداخيل يف الرتتيب 
 .)25( الدويل بعد جتارة األسلحة ومردودها يفوق مردود سوق النفط

 هذه األرباح الكبرية جعلت جتار املخدرات يعملون عىل إخفاء مصدرها احلقيقي، وحماولة 
إضفاء الرشعية عليها، وذلك عن طريق املامزجة بني األنشطة اإلجرامية واألنشطة القانونية، 
من خالل إدخال هذه األرباح يف دائرة النشاط االقتصادي املرشوع كأسلوب جديد للتمويل 
وإضفاء املرشوعية عىل أنشطتهم، عن طريق استثامر أموال املخدرات يف مشاريع قانونية، 

 .)26(ات جتارية أو رشكات عقارية وغريها من األنشطة القانونية كإنشاء رشك
يرتكز نشاط جتار املخدرات عىل ارتكاب جمموعة من األفعال التي خطورة اجلريمـة:  -رابعا  

تعترب من اخلطورة ما هيدد أمن واستقرار املجتمعات سواء عىل املستو الوطني أو الدويل، 
طريق جتريمها بواسطة القوانني الوطنية أو املعاهدات لذلك كان لزاما التصدي هلا عن 

الدولية، وتظهر خطورة جريمة االجتار غري املرشوع يف املخدرات من خالل بعض اخلصائص 
 التي متيزها والتي يمكن إمجاهلا يف ما ييل:

تعد جريمة االجتار غري املرشوع يف املخدرات من اجلرائم اخلفية، حيث ال : خفية جريمة – 1
مكن اكتشافها ومالحظة أثارها إال من خالل  ما ترتكه من أثار تظهر يف كثرة عدد املدمنني ي

واملتعاطني، فهي خفية ألن البائع يستفيد من الثمن، واملشرتي يسعى وبكل السبل بحثا عن 
البائع لكي يسد رمقه من املادة املخدرة، التي يقف القانون حائال دون إشباعها بالطرق 
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إال يف احلاالت التي توصف فيها هذه املادة كدواء من قبل الطبيب املختص املرشوعة 
وبكميات حمدودة، فنالحظ إذن أن البائع مستفيد وكذلك املشرتي فرغم أن هذا األخري هو 
الضحية هنا إال أنه بطبيعة احلال ال يقوم بالتبليغ لد السلطات املختصة، إذن فهي جريمة 

والكتامن الذي يسيطر عىل هذه اجلريمة حيول دون اكتشافها بدون شاكي، فطابع الرسية 
ومكافحتها، وهذا ما نالحظه عىل أرض الواقع فرغم جتند الكل سواء الدول أو املجتمع 
الدويل أو حتى األشخاص العاديني يف التصدي هلذه اجلريمة نالحظ أهنا يف ازدهار وتطور 

شطتها، أو من حيث ظهور مواد خمدرة مستمر سواء من حيث استعامل الوسائل لتنفيذ أن
جديدة، مما ترتب عليه خلق طوابري من  املدمنني، وال تقترص أثار ممارسة هذا النشاط عىل 

 .)27(املتعاطني واملدمنني بل يمتد إىل أرسهم وجمتمعهم 
ومن اخلصائص املميزة جلريمة االجتار غري املرشوع يف املخدرات هو  :املخدرة املواد وفرة – 2

وفرة حمل اجلريمة واملتمثل يف املواد املخدرة فهي منترشة يف كل الدول واملجتمعات، إما 
بشكل مرشوع لالستفادة منها يف األغراض العلمية والطبية واألبحاث، وإما بشكل غري 
مرشوع عن طريق ترسهبا إىل األسواق غري رشعية من اإلنتاج املرشوع، أو ما يتم إنتاجه 

مل غري املرشوع، وهبذه الوسائل يتم متويل السوق غري املرشوع يف أساسا لغرض التعا
املخدرات باملواد املخدرة، بحيث مل يعد هناك أي جمتمع يف منأ عن هذه املشكلة، وإن 

 . )28(اختلفت حدهتا من جمتمع إىل أخر
 كذلك ما يؤكده خرباء مكافحة املخدرات سواء عىل الصعيد الوطني أو الدويل، عىل أن ما
يقع يف قبضتهم من املواد املخدرة إنام يمثل حوايل عرشة باملائة من حجم الكميات املتداولة يف 

وبالتايل فالكمية األكرب من املخدرات واملؤثرات العقلية تبقى خارج  ،األسواق غري املرشوعة
 .)29(اقعنطاق املراقبة والسيطرة، وبالتايل صعوبة معرفة احلقيقة الكاملة ملا هو موجود يف الو

جتار ومروجو املواد املخدرة بصورة غري مرشوعة، بالبحث املستمر   يقوم:الوبائي الطابع – 3
عن أسواق جديدة ومتعاطني جدد لتسويق جتارهتم غري املرشوعة، التي مل يسبق أن وصلها 

ذاك، بغية زيادة أرباحهم وضامن استمرارية نشاطهم، وذلك عن  أو هذا النوع من املخـــدر
ريق اإلغراءات املختلفة كتقديم املخدر ألول مرة جمانا، حتى يتمكن تاجر املخدرات من ط

جعل جمريب التعاطي يصلون إىل حالة من االعتامد عىل هذا املخدر، ثم يبدأ البيع أو االبتزاز 
ملن ال يستطيع رشاء املخدر من املدمنني عن طريق جتنيدهم للقيام بالرتويج والتوزيع هبدف 

وتوسيع األسواق القائمة، أو اكتشاف أسواق جديدة عن طريق زيادة أعداد املتعاطني ضامن 
 .)30(واملدمنني
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ومن العوامل األساسية والتي ساعدت عىل انتشارها، إضافة بطبيعة احلال إىل وجود عدد 
فهي تعترب من  ،كبري من املتعاطني، هو عدم وجود شاكي عندما يتعلق األمر هبذه اجلريمة

احلق العام وذلك لعدم توافر عنرص اإلدعاء الشخيص، وبام أهنا تصيب املجتمع كله ملا  جرائم
هلا من أثار مدمرة، فقد تكلف بطبيعة احلال هذا األخري يف ممارسة اإلدعاء عن طريق احلق 
العام ممثال يف النيابة العامة، كذلك تعترب هذه اجلريمة من اجلرائم الوقائية، ألن القضاء عليها 

تطلب اختاذ إجراءات وقائية ذات طبيعة متميزة تساعد عىل كشف عن مصادر اجلريمة قبل ي
 .)31( وقوعها

 املبحث الثاين: اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار غري املرشوع باملخـدرات
منذ بداية القرن العرشين، بدأت املجموعة الدولية تشعر بالقلق واخلوف من اآلثار املدمرة 

ذلك بعدما أصبحت تنترش بشكل كبري خاصة مع التطورات التي جاء هبا للمخدرات و
القرن اجلديد يف خمتلف املجاالت العلمية والتقنية، فبدأ التفكري يف إجياد آليات ملواجهة هذه 
الظاهرة من خالل إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودويل قائم عىل أساس املصالح املشرتكة 

 الظاهرة.للدول، من أجل وضع حد هلذه 
ومتثلت هذه اجلهود املشرتكة يف عقد لقاءات واالجتامعات واملؤمترات من أجل التشاور 
وتبادل اآلراء وحماولة الوصول إىل إبرام اتفاقيات متعلقة بمكافحة املخدرات حتدد رشوط 

 التعاون املطلوب وسبله.
 رشوع يف املخدراتاملطلب األول: دور منظمة األمم املتحدة يف مكافحة االجتار غري امل

بمدينة شنغهاي، والذي كان من  1909لقد عقد أول مؤمتر يف جمال مكافحة املخدرات سنة 
 1912نتائجه عقد أول اتفاقية دولية ملراقبة ومكافحة املخدرات والتي تم التوقيع عليها سنة 

 .عرفت باتفاقية الهاي
يات الدولية، خاصة مع ظهور وبعد ذلك أبرمت الدول حتى يومنا هذا العديد من االتفاق 

عرص التنظيم الدويل وما ترتب عليه من إنشاء منظامت دولية كعصبة األمم بعد هناية احلرب 
العاملية األوىل، والتي خالل وجودها قامت بعقد جمموعة من االتفاقيات يف هذا املجال نذكر 

ا جاءت اتفاقية جنيف ، بعده1925فرباير  19منها منها اتفاقية جنيف لألفيون املربمة يف 
، تلتها اتفاقية جنيف 1931يوليو  13للحد من تصنيع املخدرات وتنظيم توزيعها املربمة يف 

 .1936يونيو  26لردع التجارة غري املرشوعة يف املخدرات املربمة يف 
لتبارش  1945أكتوبر عام  24وبعد ظهور منظمة األمم املتحدة للوجود، والذي كان يف  

من الطبيعي أن تواجه مشكلة املخدرات خاصة بعد أن أسند إليها امليثاق  نشاطها فكان
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العديد من املهام االجتامعية بجانب مهام سياسة أخر، ويف هذا اإلطار فقد توصلت إىل 
 إبرام العديد من االتفاقيات منها:

هم تعترب هذه االتفاقية أ :1961مارس  30االتفاقية الوحيدة للمخدرات املؤرخة يف  -أ
اتفاقية يف نظام الرقابة الدولية عىل املخدرات الساري املفعول، ولقد دخلت حيز التنفيذ يف 

. جاءت من أجل تعويض مجيع االتفاقيات السابقة املوجودة والتي تم )32( 1964ديسمرب  13
هبا العمل سابقا ومجع هذا الشتات يف اتفاقية واحدة، هلذا سميت باالتفاقية الوحيدة، من 

وضع سياسة رقابية دولية مقبولة من قبل مجيع عنارص املجتمع الدويل قائمة عىل اقتصار  أجل
استعامل املخدرات عىل األغراض الطبية والعلمية، وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليني دائمني 

 ، وتتلخص أهم أحكامها يف ما ييل:)33(لتحقيق هذه األهـداف و األغـــراض 
 وليا.رصد حركة املخدرات د -
 فرض رقابة عىل زراعة وإنتاج وتوزيع املخدرات. -
 العقاب عىل جرائم املخدرات. -
 توسيع نطاق الرقابة الدولية عىل املخدرات. -
 مكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات. -
 عالج مدمني املخدرات. -

مارس  26 املؤرخة يفاملعدل واملكمل لالتفاقية الوحيدة:  1972بروتوكول جنيف   -ب
 ، ومن أهم أحكامه نجد:)34(1975أوت  08، و قد أصبح ساري املفعول يف 1972

توسيع اختصاصات وصالحيات اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، وتعزيزها بالقدرات  -
 الرضورية من أجل القيام باألعامل التي أوكلت هلا.

اطي املخدرات إىل وجوب خفض الطلب عىل املخدرات، وذلك عن طريق إخضاع متع -
تدابري عالجية وإىل اإلرشاد وتربية والرعاية وإعادة التأهيل، وإعادهتم إىل حظرية املجتمع 

 بدال من معاقبتهم عقوبات جنائية كاحلبس مثال.
كذلك أجاز الربتوكول للدول األطراف ومن أجل عىل القضاء عىل العرض من املواد -

 راءات الرقابة املفروضة عىل هذه املواد.املخدرة،أجازها هلا يف أن تشدد من إج
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أوت  16والتي دخلت حيز التنفيذ يف : 1971اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لسنة  -ج
1976، 

املبادئ القانونية العامة لنظام الرقابة عىل  1961عن اتفاقية  1971ولقد أخذت اتفاقية 
ة، بسبب أن املؤثرات العقلية املخدرات، لكن مع منح احلكومات قدرا أكربا من املرون

 تستخدم عىل نطاق واسع يف العالج عكس املواد املخدرة.
 :)35(وعليه يمكن إجياز أهم ما نصت عليه االتفاقية فيام ييل 

حظر كافة استعامالت املواد املدرجة يف اجلدول األول فيام عدا االستعامالت لألغراض  -
أشخاص مرخص هلم بذلك، ويعملون يف العلمية والطبية املحدودة، بحيث يتواله 

 مؤسسات علمية أو طبية خاضعة ملراقبة احلكومة أو حاصلة عىل ترخيص بذلك.
إخضاع تصنيع وتصدير واسترياد واالجتار وتوزيع املواد املدرجة اجلدول الثاين والثالث  -

 اثلة.والرابع إىل إجراءات رقابية عن طريق نظام الرتاخيص، أو تدابري رقابية أخر مم
 حظر مجيع اإلعالنات واإلشهار عن املؤثرات العقلية لعامة اجلمهور. -
إمساك سجالت خاصة تبني فيها وبالتفصيل حركة املؤثرات العقلية من جانب التصنيع أو  -

 االجتار أو الكميات املخزنة أو األشخاص املتعاملون فيها.
مني العام واهليئة الدولية للرقابة عىل تلتزم الدول األطراف بتقديم تقارير سنوية إىل األ -

 .)36( عن مد تنفيذ االتفاقية يف أقاليمها. ،املخدرات
وجوب اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري الرضورية ملنع سوء استعامل املؤثرات العقلية  -

 واكتشاف ذلك يف وقت مبكر، بغرض عالج وإعادة تأهيل املدمنني إعادة دجمهم يف املجتمع.
مت االتفاقية اإلجراءات الالزمة التي تقوم هبا الدول من أجل مكافحة االجتار غري نظ -

 املرشوع يف املؤثرات العقلية، ووضع أسس للتعاون الدويل يف هذا الشأن. 

جتريم مجيع األفعال املخالفة ملا نصت عليه هذه االتفاقية إذا ما وقعت عمدا، وفرض  -
 سجن أو غريها من العقوبات السالبة للحرية.العقوبات املناسبة عليها سواء ال

تطور هام يف جمال مكافحة املــخدرات  1971وبذلك تعترب اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
حيث امتدت الرقابة الدولية من خالهلا لتشمل املؤثرات العقلية التي كانت قد استثنتها 

واد التي أصبحت مشكلة هتدد االتفاقية الوحيدة بحيث سامهت يف احلد من إنتاج هذه امل
البرشية من خالل ما ترتكه من أثار لذلك كان البد من جتند مجاعي يعرب عن الضمري الدويل 

 ملواجهتها.
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  -4
1988: 

راحل تدخل املجتمع الدويل عن طريق منظمة تعترب هذه االتفاقية املرحلة الثالثة من م
األمم املتحدة، وذلك بغرض صياغة سياسة جنائية مشددة جتاه مشكلة املخدرات بمختلف 
أبعادها، حتى يمكن احلد من انتشارها والوقوف يف وجه الشبكات املنظمة وما تقوم به من 

 .1990نوفمرب  11ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ أنشطة غري مرشوعة، 
ولقد جاءت هذه االتفاقية ملعاجلة أمور مل تعاجلها االتفاقيات السابقة خاصة املتصلة بأمور 

، ويمكن تلخيص حمتو هذه )37(االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية
 االتفاقية يف ما ييل:

العاملني  األخذ بمبدأ املصادرة من خالل حرمان املنظامت اإلجرامية الدولية واألشخاص -
يف جمال االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية من مجيع ما جينونه من نشاطهم 

 اإلجرامي.
بحيث اعتربته هذه االتفاقية أهم األساليب الناجحة يف  تعميم أسلوب التسليم املراقب -

ما سمحت  مكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات، هلذا أوصت الدول بالعمل به إذا
مبادئها ونظمها الداخلية بذلك، وتتخذ قرارات التسليم املراقب بالنظر إىل كل حالة عىل 
حدة، بعد االتفاق عىل األمور املالية التي تتطلبها عملية السامح بمرور الشحنة حتت رقابة 

 .)38(املحكمة
صدي ملختلف النهوض بالتعاون الدويل وتعزيزه من أجل حتقيق الفعالية املطلوبة، لت -

 أشكال االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات، سواء عىل املستو الوطني أو الدويل.
القضاء عىل أسباب مشكلة إساءة استعامل املخدرات واملؤثرات العقلية، والطلب غري  -

 املرشوع عليها، واالجتار غري املرشوع هبا.
لية بطريقة غري مرشوعة، وذلك عن طريق القضاء عىل صناعة املخدرات واملؤثرات العق -

فرض تدابري رقابية دولية فعالة عىل املواد التي تدخل يف صناعتها والتي يسهل احلصول 
 عليها، خاصة السالئف والكميائيات واملذيبات.

باعتبار أن القضاء عىل االجتار غري املرشوع هو مسؤولية مجاعية تقع عىل عاتق مجيع الدول  -
اذ إجراءات منسقة يف إطار من التعاون الدويل وتعزيزها للقضاء عىل هذا هلذا جيب اخت

االجتار، خاصة عن طريق البحر بحيث أصبحت تستغل هذه املجموعات اإلجرامية املنظمة 
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مجيع التسهيالت التجارية البحرية يف املوانئ واملناطق احلرة يف هتريب الكميات الضخمة من 
 .)39(من ومناطق اإلنتاج إىل مناطق االستهالك املخدرات واملؤثرات العقلية

 1961تعزيز واستكامل التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية الوحيدة ملخدرات لسنة  -
 .1971، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1972وتلك املعدلة بروتوكول 

جلنائية لغرض منع تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدويل يف املسائل ا -
األنشطة اإلجرامية الدولية يف االجتار غري املرشوع سواء من حيث التجريم أو تبادل املساعدة 

 .)40(القانونية أو القضائية
 املطلب الثاين:اهليئات الدولية ملكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات 

يم استعامل املواد املخدرة تتعدد هذه األجهزة بني عدة هيئات والتي تعمل يف جمال تنظ
واملؤثرات العقلية، ومكافحة االجتار غري املرشوع هبا، والتي تعمل حتت مظلة منظمة األمم 

 املتحدة، وهناك من خيرج عن تكوينها العضوي وهذه اهليئات تتمثل يف ما ييل:
بقرار ) CNDتعترب جهاز دويل تابع ملنظمة األمم املتحدة أنشئت (جلنة املخدرات:  -أوال

 16الصادر عن املجلس االجتامعي واالقتصادي يف أول اجتامع له بتاريخ  01/09رقم 
، كإحد اللجان الفنية الرئيسية املتخصصة التابعة له، بحيث تعترب بمثابة 1946فيفري 

املستشار األول للمجلس االجتامعي واالقتصادي يف مجيع األمور املتعلقة باملخدرات من 
فهي التي  تعمل عىل رسم السياسة املنتهجة يف ،ح واملشورة هلذا املجلسخالل تقديم النص

جمال مكافحة املخدرات وإعداد مشاريع االتفاقيات الدولية املتعلقة هبذا املوضوع، وتنسيق 
التعاون الدويل ووضع السياسات املتعلقة بذلك، والسهر عىل تطبيق االتفاقيات الدولية 

 .)41(املتعلقة بمكافحة املخدرات 
و تعتمد يف ممارستها هلذه املهام من خالل ما تتلقاه من تقارير سنوية من الدول سواء بتنفيذ 
إلتزماهتا أو يف ضبطها هلذه املواد، حيث أصبحت مستودعا لكل املعلومات والبيانات املعلقة 

يات بتطبيق االتفاقيات، وبجميع القوانني واألنظمة املتبعة يف هذا الشأن، وبتفاصيل عمل
االجتار غري املرشوع وبأسامء وعناوين السلطات يف هذا الشأن يف إصدار تراخيص االسترياد 

 .  )42(والتصدير
: تعترب شعبة املخدرات كإحد أجهزة األمم املتحدة التابعة ألمينها شعبــة املخـدرات -ثانيا

 تعمل ،1946 سنة له دورة أول يف واالجتامعي العام، أنشئت من قبل املجلس القتصادي
 انتقلت حيث 1979 سنة حتى جنيف مقرها كان املخدرات، للجنة عامة أمانة أو كسكرتارية

 .)43(إليها املخدرات جلنة بانتقال فيينا إىل
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 كان اهلدف الرئييس من إنشائها هو تسهيل ومساعدة جلنة املخدرات ومجيع اهليئات األخر
ال مكافحة املخدرات وفق ما تنص عليه االتفاقيات التابعة لألمم املتحدة يف أداء مهامها يف جم

الدولية، وتنسيق األعامل واألبحاث التي يساهم هبا العلامء والباحثني من سائر الدول يف جمال 
 .)44(املخدرات، فهي تعترب كمستودع مركزي لألمم املتحدة للخرباء والفنيني والتقنيني

) OICSشئت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات (أناهليئة الدولية ملراقبة املخدرات:  -ثالثا
،وتضطلع هذه اهليئة بمقتىض )45(1961بمقتىض االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

االتفاقيات الدولية بمسؤولية تنفيذ هذه االتفاقيات والسعي بالتعاون مع احلكومات إىل 
 حتقيق ما ييل:

هلا عىل األغراض الطبية والعلمية، قرص زراعة املخدرات وصناعتها وإنتاجها واستعام -
 والعمل عىل عدم جتاوز ذلك وضامن توافرها هلذه األغراض.

منع زراعة وإنتاج وتصنيع املخدرات واملؤثرات العقلية، واالجتار فيها واستعامهلا عىل نحو  -
 .)46(غري مرشوع

اختاذ مجيع التدابري تشجيع التعاون الدويل يف جمال مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، و -
 التي من شأهنا تعزيز هذا التعاون يف ما بني احلكومات ذاهتا وما بني احلكومات واهليئة.

 إعداد التقارير عن أعامهلا ونرشها بحيث تتضمن مالحظاهتا وتوصياهتا . -
تم إنشاء هذا الصندوق يف صندوق األمم املتحدة ملكافحة إساءة استعامل املخدرات: -رابعا
) الصادر 25-(د 2719بمقتىض القرار الصادر عن اجلمعية العامة رقم  1971مارس  29

 .)47(، كجهاز تابع لألمم املتحدة يقع مقره بمدينة فيينا1970ديسمرب  15بتاريخ 
)، FNULADإن اهلدف من إنشاء صندوق األمم املتحدة ملكافحة إساءة استعامل املخدرات(

تحدة ملكافحة املخدرات، وتقديم املساعدات إىل هو متويل برامج ومشاريع األمم امل
احلكومات واملنظامت الدولية وبصفة خاصة الوكاالت املتخصصة يف دعم جهودها الرامية 

 إىل حتقيق ما ييل:
تقديم املساعدات إىل احلكومات واملنظامت الدولية لدعم جهودها التي هتدف إىل قرص  -

الحتياجات املرشوعة، وذلك بالقضاء عىل كل عرض املخدرات واملؤثرات العقلية عىل ا
 أوجه التعامل غري املرشوع هبا سواء كان إنتاجا أو تصنيعا أو زراعة أو غري ذلك من األوجه.

حتسني ورفع مستو أداء األجهزة املختصة بضبط جرائم املخدرات، ومراقبتها وتقديم  -
 املساعدات املالية والتقنية هلا.
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مية واحلمالت اإلعالمية لتوعية املجتمع بأخطار املخدرات، وذلك إعداد الربامج العل -
 .)48(باالستعانة بمختلف وسائل اإلعالم ألجل حتقيق ذلك

ختطيط وتنفيذ برامج املعونة التقنية ملرشوعات نموذجية للتنمية الريفية املتكاملة كإنتاج  -
 من ميزانية الصندوق. باملائة 40الزراعات البديلة، حيث متثل هذه املرشوعات حوايل 

توفري املرافق وإعداد وتقرير برامج وأساليب معاجلة املدمنني وتأهيلهم وإعادة إدماجهم يف  -
 املجتمع.

 تدريب العاملني يف جمال إنفاذ القانون واجلامرك عىل الصعيد الوطني . -
ت، وعقد دعم ومساندة التعاون اإلقليمي يف املناطق احلساسة من حيث مراقبة املخدرا -

 املؤمترات لدعم هذا التعاون بني كافة األجهزة املعنية بمكافحة املخدرات.
القيام بإجراء بحوث كيميائية وطبية وسسيولوجية حول املواد التي يتم إساءة استعامهلا،  -

 .)49(ومد االنعكاسات التي ترتكها هذه املواد، وكيفية مواجهتها والوقاية منها
وكان اهلدف من إنشاء هذا مم املتحدة الدويل للرقابة عىل املخدرات: برنامج األ -خامسا   

الربنامج إجياد نظام دويل ملكافحة املخدرات أكثر فعالية وترابط يعتمد عىل دمج هياكل ومهام 
وأجهزة األمم املتحدة املختصة يف جمال مكافحة املخدرات يف هيكل واحد، وبناء عىل ذلك 

م املتحدة الدويل للرقابة عىل املخدرات مهام شعبة املخدرات التي فقد أدمج يف برنامج األم
كانت جزءا من األمانة العامة هليئة األمم املتحدة، وأمانة اهليئة الدولية للرقابة عىل املخدرات، 
وصندوق األمم ملكافحة إساءة استعامل املخدرات، باعتبارها هيئات ينفصل كل منها عن 

 األخر يف هذا الربنامج.
وهذا الربنامج ال يعتمد يف متويله عىل ميزانية األمم املتحدة، بل يعتمد عىل مسامهات الدول 
من أجل توفري املساعدة املالية والفنية للحكومات واملنظامت الدولية وبصفة خاصة 
الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف دعم جهودها الرامية لتحقيق أهداف هذا 

 الربنامج.
 :)50(اختصاصات برنامج األمم املتحدة الدويل ملكافحة املخدرات ما ييل  ومن

التنسيق والقيادة الفعلية لكل أنشطة األمم املتحدة يف جمال املخدرات، وتقديم العون  -
 والدعم ملختلف هيئاهتا.

العمل عىل تقديم املساعدة القانونية الالزمة للدول لكي تصبح أطرافا يف االتفاقيات  -
 دولية اخلاصة بمكافحة املخدرات، ومساعدهتا يف تنفيذها. ال
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إعداد مشاريع التعاون التقني، وتوفري اخلربة الفنية التي تطلبها الدول واملنظامت، ووضع  -
 االسرتاتيجيات وطرق العملية من أجل االرتقاء بالتعاون الدويل ملعاجلة مشكلة املخدرات.

 ة حول مشكلة املخدرات العاملية.نرش التقارير والدراسات التحليلي -
 العمل مع منظمة الصحة العاملية فيام يتصل بإخضاع املواد املخدرة للرقابة الدولية. -
تنظيم املؤمترات واحللقات الدراسية املتعلقة باملخدرات يف مجيع أنحاء العامل واملشاركة  -

 فيها.
 امج املتصلة بمكافحة املخدرات.القيام بدور مركز لتبادل املعلومات واملنشورات والرب -
التعاون والتنسيق مع خمتلف الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، وكل املنظامت  -

الدولية أو اإلقليمية احلكومية أو غري احلكومية، التي هتتم بمكافحة املخدرات بشكل رئييس 
 او ثانوي.

لدول يف إنفاذ القوانني املتعلقة دعم تنفيذ املرشوعات املحاصيل البديلة، ومساعدة ا -
 بمكافحة املخدرات والوقاية ومعاجلة وإعادة تأهيل املدمنني.

التعاون مع خمتلف األجهزة املعنية بإنفاذ القوانني املخدرات، وحماولة حتسني أدائها وتعزيز  -
  تأثريها
حكومية هلا كيان هي منظمة دولية  املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية ( األنرتبول ): -سادسا

دائم، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وهي من أقدم األمثلة عىل التعاون الدويل يف جمال 
مكافحة اجلريمة، وحتى تتمكن منظمة األنرتبول من القيام بالعمل املنوط هبا، فقد تم وضع 

معية العامة ، يتكون من جمموعة من األجهزة تتمثل يف اجل1956بناء تنظيمي هلا وضع سنة 
واملكاتب املركزية الوطنية، أما فيام خيص دور ،لألنرتبول، واللجنة التنفيذية، واألمانة العامة

 أنرتبول يف مكافحة جرائم املخدرات فإهنا كثرية نذكر منها:
عقد مؤمترات إقليمية أو دولية بشأن مواضيع حمددة تتعلق باملخدرات لتقييم مد تفيش  -

 شاكل املرتبطة هبا.مشكلة معينة من امل
تعزيز التعاون الدويل يف جمال الوقاية من اإلجرام والبحث اجلنائي، من خالل أجهزهتا التي  -

تتمتع بدرجة عالية من املرونة والقدرة عىل التأقلم مع األوضاع املختلفة للدول، وذلك 
التحقيقات،  بتعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون، وتبادل أحدث التقنيات يف جمال

واملعلومات املتعلقة باملضبوطات واملجرمني، والطلبات املتصلة بتعقبهم أو القبض عليهم 
 برسعة وأكثر فاعلية.
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إنشاء مكتب دويل لشؤون املخدرات للقيام بعمل استخبارايت ومجع املعلومات ورصد  -
نظامت حركة املخدرات، من أجل حتديد التوجهات اجلديدة لالجتار والكشف عن امل

اإلجرامية الناشطة عىل الصعيد الدويل، وتنبيه املكاتب املركزية الوطنية إىل األنشطة التي 
 تنفذها هذه املنظامت.

وضع نظام لالتصال يعرف بمنظومة األنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية  -
فاذ القوانني ، يتميز بالرسعة واألمان يف تبادل املعلومات، ولتحذير أجهزة إنI-7/24املأمونة

 إزاء حاالت خاصة أو تقنيات جديدة يف جمال االجتار أو بشأن التوجهات الناشئة.
إعداد دراسات حتليلية تسلط الضوء عىل الصالت اجلنائية بني خمتلف القضايا املبلغ  -

 .)51(عنها
 حث الدول األعضاء عىل إنشاء إدارة مركزية خمتصة يف مكافحة املخدرات. -
مج للتدريب اخلاص باملوظفني التابعني لألجهزة املختصة بمكافحة املخدرات تنظيم برنا -

لرفع مستواهم من أجل إنفاذ قوانني املخدرات، والتعرف عليها، وإطالعهم عىل كل 
 املستجدات التي تظهر يف هذا املجال.

 تقوم املنظمة بإصدار وبصفة منتظمة جمموع من الوثائق خالل فرتات زمنية حمددة، قد -
تكون أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية، تبني فيها حجم االجتار غري املرشوع يف 
املخدرات، وكذلك اجتاهات التهريب، وحجم املضبوطات، يف سبيل إعداد برامج للمواجهة 

 .)52(والوقاية والعالج
ما نظا 1972وضع نظام اتصال مع اهليئات الوطنية، حيث أنشأت األمانة العامة يف سنة  -

 لضباط االتصال، من أجل حتقيق تنسيق عاملي يف جمال رصد حركة املخدرات عىل املستو
الدويل، حيث تكلف كل ضابط اتصال بزيارة جمموعة من البلدان يف منطقة جغرافية معينة، 
بحيث جيمع املعلومات عن االجتاهات اجلديدة يف التهريب، واالجتامع باهليئات املختصة عىل 

 نني، وتقديم املساعدة حلل مشكالت التعاون العميل.إنفاذ القوا
التعاون مع املنظامت الدولية العاملة يف جمال مكافحة املخدرات، خاصة اهليئات املرتبطة  -

بمنظمة األمم املتحدة، و املنظمة العاملية للجامرك، بحيث حيرض مراقبون من تلك املنظامت 
 .)53(كذلك بالنسبة الجتامعات تلك اهليئات بصفة منتظمة اجتامعات األنرتبول، والعكس 

باإلضافة إىل هذه اهليئات التي تم تناوهلا فإنه هناك جمموعة أخر من املنظامت واهليئات   
تقوم بمحاربة اجتار غري املرشوع يف املخدرات بطريقة ما من خالل نشاطها الذي قد يرتبط 

 املثال: هبذه الظاهرة بشكل من األشكال نذكر منها عىل سبيل
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 )OMSمنظمة الصحة العاملية (  -
 )  FAOمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ( -
 )OITمنظمة العمل الدولية ( -
 )UNESCOمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو -
 ) OMDملنظمة العاملية للجامرك ( -

 اخلامتة:
اضيع التي أصبحت مطروحة بشكل واسع يمكن القول أن ظاهرة املخدرات من املو

سواء عىل مستو املحافل الدولية أو عىل املستو الداخيل، بحيث أصبحت تشكل هاجسا 
جلميع عنارص املجتمع الدويل، ملا هلذه الظاهرة من أثار وانعكاسات مدمرة عىل شتى امليادين 

 االقتصادية واالجتامعية والسياسية وعىل أمن واستقرار الدول.
مر الذي جعل مهمة الدول يف التصدي هلذه الظاهرة مهمة شاقة وشائكة نظرا لطبيعة األ

 من حيث كوهنا جرائم بدون مشتكي فالبائع مستفيد واملشرتي راغب يف ذلك، هذه اجلرائم،
باإلضافة إىل ارتباطها باجلريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن ثم صعب احلد منها ملا 

 اثف اجلهود والتنسيق يف شتى املجاالت خاصة املجال الترشيعي للدول.تتطلبه من تك
فكان لزاما عىل املجتمع الدويل مواجهتها بشكل فعال، من خالل بذل املزيد من التنسيق 
والتعاون الدويل، وذلك عن طريق تكاتف وتضافر اجلهود الحتوائها، بغرض توفري اآلليات 

فحة ظاهرة االجتار غري املرشوع يف املخدرات، باختاذ كل واألساليب الصحيحة واملناسبة ملكا
ما يلزم من اإلجراءات الرضورية، من أجل ضبط منظومة قانونية قادرة عىل التصدي 
خلطورهتا،وتشجيع الدول عىل التوقيع والتصديق عىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودعم 

عىل سن القوانني الالزمة ملكافحتها، وإنشاء الدول املوقعة عليها عىل االلتزام هبا، وتشجيعها 
كل ما يستدعيه املوقف من اهليئات الرضورية لذلك، ووضع اخلطط واسرتاتيجيات الكفيلة 
من احلد من انتشارها وتفاقمها، وتعزيز التعاون الفعال بني خمتلف األجهزة القانونية 

 نني. والقضائية واألمنية والسلطات املعنية األخر بإنفاذ القوا
 املراجع:اهلوامش وقائمة  
 الراء، حرف ،4/89 الرابع،  املجلد  بريوت، الصادر دار -العرب لسان–ابن منظور مجال الدين  -)1( 

 .2005 الرابعة الطبعة املثناة، التاء فصل

، أثر حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية، مذكرة ماجستري، جامعة املدية، كلية فايزة بورياح  -1
 . 1،5،ص2011،2012احلقوق،
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املكتب املرصي احلديث،  -ات والتهريب اجلمركي والنقدياملخدر جرائم–د.حممد عوض  -)2(
 نفسية دراسة احلشيش تعاطي ظاهرة –، ود.سعد املغريب 49، ص1966ون طبعة سنة اإلسكندرية، د

 .38ص ،1984سنة الثانية، الطبعة بريوت، اجلــامعية، الراتب دار – اجتامعية
دار  -يف جرائم املخدرات،األسلحة والذخائر)(التكمييل العقوبات قانون رشح–د د.رؤوف عبي -)3(

 .40، ص 1979ة، الفكر العريب، الطبعة الثاني
  .78 ص ،1988 سنة الثانية، الطبعة غريب، مكتبة -املخدرات جرائم–د.إدوار غايل الذهبي  -)4(
 مرجع -)والذخائر املخدرات،األسلحة جرائم يف( التكمييل العقوبات قانون رشح–د.رؤوف عبيد  -)5(

 .37ابق، صس
 القانونية، الكتب دار -املخدرات مكافحة عمليات يف البحري التعاون –د.سمري حممد عبد الغني  -)6(

 .41 ص ،2006 سنة مرص،
 ص ،1990 سنة مرص، العربية، النهضة دار -املخدرات مكافحة قانون رشح–د.فوزية عبد الستار  -)7(

29. 
تطرق إىل حتديد الركن  03من املادة 03ومل يقف املجتمع الدويل عند هذا احلد حتى أنه يف الفقرة -)8(

جيوز االستدالل من الظروف الواقعية املوضوعية عىل "ام يعد اجتارا غري مرشوع حيث جاء فيها املعنوي في
من هذه  01العلم أو النية أو القصد املطلوب ليكون ركنا جلريمة من ال رائم املنصوص عليها يف الفقرة 

 ."االتفاقية
 ص ،1983  سنة الكويت، لرسالة،ا دار الصحاح، خمتار –د. حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي  -(9)

668. 
- .36 ص ،2001 األوىل، الطبعة عامن، الدولية، العلمية دار – املنظمة اجلريمة –د. كوركيس يوسف داود 

(10) 

 العربية، النهضة دار –خدرات دراسة مقارنة امل جرائم يف اجلنائية السياسة –د. فائزة  يونس الباشا  -(11)
  .41صالثانية،   الطبعة مرص،
 طبعة، دون اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار –اجلريمة املنظمة عرب الوطنية  -د. نرسين عبد احلميد  -(12)

 .61 ص 2006 سنة
القاهرة، الطبعة السادسة،  العربية، النهضة دار – العقوبات قانون يف الوسيط –د. أمحد فتحي رسور  -(13)

 .152ص 1996سنة 
،ص 1976دار الفكر العريب، مرص، سنة  -دئ القسم العام من الترشيع العقايبد. رؤوف عبيد، مبا -(14)
199. 
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 .38 ص سابق، مرجع – املنظمة اجلريمة –د. كوركيس يوسف داود  -(15)
 النهضة دار –فاقيات الدولية والقوانني الوطنية االت ظل يف املنظمة اجلريمة –د. فائزة يونس الباشا  -(16)

 .69 ص ،2002 سنة القاهرة، العربية،
 والتدريب، األمنية للدراسات العريب املركز – املنظم اإلجرام مكافحة –د.حممد فاروق النبهان  -)17(

 .46 ص ،1989 سنة طبعة، دون الرياض،
 الطبعة بريوت، والنرش، لطباعة ميزار دار –ياة املعارصة احل أفرزهتا التي اجلرائم –زوار رياض حيدر  -)18(

 .34،33 ،ص1994 سنة األوىل
 مرجع - الوطنية والقوانني الدولية االتفاقيات ظل يف املنظمة اجلريمة –د. فائزة يونس الباشا، -)19(

 .71ص سابق،
 .64،65ص  سابق، مرجع –اجلريمة املنظمة عرب الوطنية  -د. نرسين عبد احلميد  -)20(
 مرجع - الوطنية والقوانني الدولية ياتاإلتفاق ظل يف املنظمة اجلريمة –د. فائزة يونس الباشا، -)21(

 .72ص سابق،
 رشطة كلية والقانون، األمن جملة –اجلريمة املنظمة عرب احلدود والقارات  –عبد الكريم درويش  -)22(

 .107، ص1994، جويلية 2العدد الثانية، السنة املتحدة، العربية ديب،اإلمارات
 األوىل، الطبعة األردن، عامن، اجلامعة، دار – املنظم ماإلجرا مكافحة –د.حممد فاروق النبهان  -)23(

  .45 ص ،1992سنة
 –ووسائل مكافحته دوليا  اإلجتار غري املرشوع يف املخدرات -د. عبد الطيف حممد أبو هدمة البشري  -)24(

 .131، ص 2003رات الثقافية، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة لالستثام الدولية الدار
 الوطني الديوان طرف من منظم دويل ملتقى  - للديوان العام املدير مداخلة –الك السايح عبد امل -)25(

 املخدرات من للوقاية الوطنية السياسات إعداد يف العلمي البحث دور( وإدماهنا املخدرات ملكافحة
 . 2006/ديسمرب/ 03/04ي اجليش، اجلزائر ناد ،)ومكافحتها

كلية  –الدويل والعريب الصعيدين عىل املخدرات جرائم مكافحة ةإسرتاتيجي –د.قايس يس يوسف -)26(
 .45ص  ،1،2007/2008احلقوق، جامعة اجلزائر

 –ووسائل مكافحته دوليا  االجتار غري املرشوع يف املخدرات -د. عبد الطيف حممد أبو هدمة البشري  -)27(
 .124 ص سابق، مرجع

 .42 سابق، مرجع -مقارنة دراسة املخدرات جرائم يف ئيةاجلنا السياسة –د. فائزة  يونس الباشا  -)28(
مرجع   -الدويل والعريب  الصعيدين عىل املخدرات جرائم مكافحة إسرتاتيجية –د.قايس يس يوسف)29(

 .46سابق، ص 
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املجلة العربية  -سسات اإلعالمية يف الوقاية من املخدراتاملؤ دور–د.أمحد حممود اخلطيب  -)30(
  .72، ص1986، أوت 03، العدد 02ة، الرياض، املجلد للدراسات األمني

ووسائل مكافحته دوليا  االجتار غري املرشوع يف املخدرات -د. عبد الطيف حممد أبو هدمة البشري  --)31(
 .124 ص سابق، مرجع –
 -الدولية الطبيعة ذات اجلرائم بمكافحة املتعلق الدويل القانون أحكام–د.حممد منصور الصاوي  -)32(

 .245سابق،ص مرجع
(33)-Francis Caballero-droit de la drogue- Dalloz 1989, P50.   
(34)- commentaire sur le protocole portant amendement de la convention unique, ONU, 
New Yourk, 1977. 

قارن، أطروحة جريمة تعاطي املخدرات يف القانون املرصي والقانون امل -د.حممد فتحي عيد -)35( 
–، و د.حممد بن راشد القحطاين 111، ص1981دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مرص، سنة 

 كلية دكتوراه، أطروحة -السعودي املجتمع يف املخدرات ملتعاطي والديمغرافية االجتامعية اخلصائص
إسرتاتيجية  -يوسف ، ود.قايس يس262، ص2002العلوم اإلنسانية واإلجتامعية، جامعة تونس، سنة 

 –، و د.سمري عبد الغني طه82مرجع سابق، ص -مكافحة جرائم املخدرات عىل املستويني الدويل والعريب
مرجع  -لدويل العاما القانون يف البحار عرب العقلية واملؤثرات باملخدرات املرشوع غري االجتار مكافحة

 وطنية إسرتاتيجية رؤية( اجلريمة مكافحة الجم يف الدويل التعاون–، ود.عالء الدين شحاتة 75سابق، ص
، السنة 01هرة، الطبعةدار إيرتاك للنرش والتوزيع، القا -)املخدرات مكافحة جمال يف الدويل للتعاون
 .326.ص 2000

 .1971من اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لسنة  4الفقرة  16أنظر املادة  -)36(
 .1988االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة اتفاقية مكافحة أنظر ديباجة  -)37( 
 .25ص سابق، مرجع -املخدرات مكافحة جمال يف الدويل التعاون مقومات –د.حممد فتحي عيد   -)38(
مرجع  -لدويل والعريبإسرتاتيجية مكافحة جرائم املخدرات عىل املستويني ا -د.قايس يس يوسف -)39(

 .227مرجع سابق،  -مقارنة دراسة املخدرات ملكافحة اجلنائية السياسة–أمحد راغب .د.عىل 90سابق، ص 
 للتعاون وطنية إسرتاتيجية رؤية( اجلريمة مكافحة جمال يف الدويل التعاون–د.عالء الدين شحاتة  -)40(

 .349ص  مرجع سابق، -ل مكافحة املخدرات)جما يف الدويل
 - الدولية الطبيعة ذات اجلرائم بمكافحة املتعلق الدويل القانون أحكام –د.حممد منصور الصاوي  -)41( 

 .549 ص سابق، مرجع
 للتعاون وطنية إسرتاتيجية رؤية( اجلريمة مكافحة جمال يف الدويل التعاون–د.عالء الدين شحاتة  -)42(

 293ص مرجع سابق، -جمال مكافحة املخدرات) يف الدويل
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 العريب باملركز النرش دار األول، اجلزء -املخدرات مكافحة اءاتوإجر أساليب–د.أمني احلادقة  -)43(
 .163 ،ص1991 سنة الرياض، والتدريب، األمنية للدراسات

 -ذات الطبيعة الدولية اجلرائم بمكافحة املتعلق الدويل القانون أحكام–د.حممد منصور الصاوي  -)44(
 .563مرجع سابق،ص 

 .1961لوحيدة للمخدرات لسنة من االتفاقية ا 05أنظر املادة  -)45(
 .183 ص سابق، مرجع -املخدرات مكافحة وإجراءات أساليب–د.أمني احلادقة  -)46(
 -أحكام القانون الدويل املتعلق بمكافحة اجلرائم ذات الطبيعة الدولية –د.حممد منصور الصاوي  -)47( 

  .564مرجع سابق،ص 
دار النهضة العربية، مرص  -واجهة الدولية للمخدراتالوجيز يف آليات امل -د.أسامة حممد حسن  -)48(

 .84، ص 2016سنة 
 .216 ص سابق، مرجع -املخدرات مكافحة وإجراءات أساليب–د.أمني احلادقة  -)49(
مكتبة دار النهضة  -الوجيز يف آليات املواجهة الدولية للمخدرات -د.أسامة حممد حسن  -)50(

 والديمغرافية االجتامعية اخلصائص –د.حممد بن راشد القحطاين و ، 87، ص 2016العربية،القاهرة، سنة 
 .278ص سابق، مرجع -السعودي املجتمع يف املخدرات ملتعاطي

 .http.//www.interpol.int/frأنظر املوقع الرسمي لألنرتبول عىل شبكة اإلنرتنت: -)51(
 باملخدرات املرشوع غري االجتار ملواجهة ةالعملي واخلطط الدويل التعاون–سليامن العبد اهللا الشعيبي  -)52(

 ،ص1987 سنة الرياض، والتدريب، األمنية للدراسات العريب املركز ماجستري، مذكرة -العقلية واملؤثرات
131. 

  .334مرجع سابق،ص  -أساليب وإجراءات مكافحة املخدرات -د.أمني احلادقة  -)53(
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 تاالجتاهااستخدام القوة لتدابري إنسانية بني 
 واملامرسة الدولية الفقهية 

 

 أستاذة مساعدة -كرليفة ساميةأ. 
 و العلوم السياسية كلية احلقوق

 جامعة حيي فارس املدية (اجلزائر)
 

 امللخص:
مل يرتك ملبدأ حظر استخدام القوة  يف العالقات الدولية،  ميثاق األمم املتحدة  إثر إقرار

بام فيها  ،ثناءات اختلف الفقه الدويل بشأهناظر عىل إطالقها، وإنام أورد استاحلمسألة 
 . استخدام القوة العتبارات إنسانية

يتفق بال شك مع االجتاه العاملي املعارص لنشأة األمم  االستثناءإن التسليم هبذا 
، وإقرار مجيع حقوقه األساسية، إال أن ااملتحدة، املؤكد عىل كرامة اإلنسان وتعزيز احرتامه

مع العديد من املبادئ املقررة هي األخر ضمن ميثاق األمم املتحدة، هذا الطرح يصطدم 
والتي بات املجتمع الدويل املعارص يتأسس عليها كمبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات 

ذلك أن هذا الطرح يفتح بابا  ،الدولية، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
ن الداخلية للدول األخر بدعو محلها عىل احرتام واسعا أمام الدول للتدخل يف الشؤو

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، يف حني أن الدافع احلقيقي هلذا التدخل حتقيق مصالح 
خاصة إثر ازدواجية املعاملة يف  خاصة، وهنا تكمن خطورة هذا الترصف يف تأكيد رشعيته

 الواقع الدويل.
 ،حقوق اإلنسان ،األمم املتحدة ،املامرسة الدولية،إنسانيةتدابري ال ،القوة :الكلامت املفتاحية

 ازدواجية املعاملة يف الواقع الدويل.األساسية، احلريات 
 

Lorsque le traité des nations unies a approuvé le principe de l’interdiction 
du recours à la force dans les relations internationales, cela n’était pas 
définitif, car il ya eu des exceptions tel que l’usage de la force pour des 
raisons humanitaires .l’adoption de cette règle d’exception se conjugue à 
l’aspect mondiale contemporain des nations unies basé sur la considération 
et le respect de la dignité de l’homme. 
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Ce sujet est confronté aux différents principes déclarés au traité des nations 
unies, et qui représentent la base de la communauté internationale tout 
comme les concepts de l’interdiction du recours à la force et non 
intervention dans les affaires internes d’un pays mais cela a laisser le champ 
libre pour les pays qui réalisent leurs intérêts personnels en proclamant 
l’instauration du respect des droits de l’homme. 

 مقدمة:
ية املرتبطة تعترب مسألة استخدام القوة يف العالقات الدولية من بني أهم الظواهر الطبيع

باملصالح القومية للدول، والتي تسعى من خالهلا للحفاظ عىل بقائها، وحتقيق مصاحلها يف 
السيطرة عىل ثروات الدول األخر، حيث أباح القانون الدويل استخدام القوة، واعتربها 
وسيلة قانونية مرشوعة للدول يف حسم خالفاهتا فيام بينها واحلصول عىل حقوقها ورفع 

ر عنها، مما دفع إىل انتشار الفوىض يف العالقات الدولية خاصة يف ظل اعتبار مبدأ الرض
 )1(استخدام القوة  كأحد مظاهر السيادة املطلقة للدول

ثر ما خلفته مرشوعية استخدام القوة عىل إطالقها من مآيس يف العالقات الدولية، إ
خدام املطلق للقوة، فبعد إنشاء دفع باملجتمع الدويل إىل السعي قدما للحد من هذا االست

منظمة األمم املتحدة اعترب ميثاقها نقطة البداية يف جمال دراسة الوضع القانوين الستخدام 
من امليثاق، والتي ألزمت مجيع الدول باالمتناع  4الفقرة  2القوة بموجب ما ورد ضمن املادة 

 ).1(عن اللجوء إىل استخدام القوة
القوة  يف العالقات الدولية بمثابة ثورة عىل مفاهيم القانون اعترب مبدأ حظر استخدام 

الدويل التقليدي بموجب ميثاق األمم املتحدة، حيث اعترب مبدأ حظر استخدام القوة أو 
 )1(التهديد هبا  أصال من أصول القانون الدويل العام ترد عليها استثناءات يف غايات حمدودة

ك مسألة حظر استخدام القوة عىل إطالقها، وإنام لك أن ميثاق األمم املتحدة مل يرتذ
أورد استثناءات اختلف الفقه الدويل بشأهنا، فمنهم من أقر أن مجيع هذه االستثناءات ما ورد 
ضمن امليثاق، ومنهم من أقر أن هناك استثناءات عن  حظر استخدام القوة  غري منصوص 

سف، املحاكامت الدولية ملجرمي احلرب والتطهري العرقي وجرائم اإلبادة، املركز القانوين للدراسات يوسف حسن يو -2
  .96، ص2011القانونية، القاهرة، 

حلرش فضيل رشيف، مبدأ حظر استخدام القوة يف القانون الدويل، املرشوعية القانونية الستخدام القوة، دار الكتاب  -3
  2. 13ص ،2016احلديث،اجلزائر، 

  .116حسن يوسف، مرجع سابق، ص  يوسف   -4

                                                 



  285              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

القانون الدويل بام فيها استخدام القوة  عليها ضمن امليثاق، باعتبارها ال تتعارض  مع قواعد
 .)1(العتبارات إنسانية

، وتضمني ميثاقها 1945إن ظهور منظمة األمم املتحدة ودخوهلا حيز الوجود عام 
العديد من املبادئ العامة التي حتكم سري العالقات الدولية، كمبدأ عدم التدخل من قبل 

 7ن الداخيل لدولة ما، املؤكد عليه يف املادة املنظمة يف الشؤون التي تكون من صميم السلطا
، جعل من الصعب استخدام دولة ما للقوة بغرض محاية حقوق اإلنسان دون أن 2الفقرة 

يقابل هذا الترصف االعرتاض الشديد من قبل دولة أخر، وقد زادت حدة االعرتاض عىل 
ة مبدأ حتريم استخدام هذا الترصف إثر ما أكد عليه ميثاق األمم املتحدة من مبادئ خاص

منه، هذا ما زاد من النقاشات احلادة حول مرشوعية  4الفقرة  2القوة الوارد يف املادة 
استخدام القوة حلامية حقوق اإلنسان، إال أن هذا مل يمنع الكثري من الدول واملنظامت الدولية 

 .)1(عتبارات اإلنسانيةبام فيها منظمة األمم املتحدة من التدخل العسكري وتربير أعامهلا باال
إن الواقع الدويل يؤكد بأن التدخل حتت مربرات إنسانية ليس بالظاهرة احلديثة يف 
مسار العالقات الدولية، حيث وجدت سوابق كثرية مورس فيها التدخل لتحقيق أهداف 

أن ذلك أن ظاهرة استخدام القوة حلامية حقوق اإلنسان إذا مل تكن باحلديثة، إال )، 1إنسانية(

وجه رئيس الواليات املتحدة  1840عرفت وقائع العالقات الدولية العديد من األمثلة الواقعية الستخدام القوة ففي عام -1
املسيحيني يف تركيا، األمريكية حتذيرا لرتكيا بسبب اضطهادها لليهود يف دمشق ورودز، كام عملت الدول جمتمعة عىل محاية الرعايا 

بالتعهد بحاميتهم، كام تدخلت فرنسا عسكريا يف سوريا حلامية  1878ومعاهدة برلني  1856حيث ألزمتها يف معاهدة باريس 
أرسلت السلطات األوروبية بعثات  1863املارونيني من أعامل العنف التي وقعت بينهم وبني الدروز يف لبنان، ويف عام 

ب الطريقة غري اإلنسانية التي كان يعامل هبا الثوار الوطنيني البولونيني، كام استخدمت الواليات املتحدة دبلوماسية لروسيا بسب
وهذا بسبب املذابح التي حصلت،  1900يف الصني عام  "Boxers"األمريكية وجمموعة من الدول األوروبية القوة لقمع ثورة 

وقد أشارة الدراسات أن الواليات املتحدة األمريكية  1965أحداث الكونغو  كام تدخلت الواليات املتحدة األمريكية وبلجيكا يف
) راجع يف ذلك إبراهيم 1932-1812مرة يف أعوام(من  60قد استخدمت القوة حتت حجة االعتبارات اإلنسانية أكثر من 

ات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، الدراجي، جريمة العدوان و مد املسؤولية القانونية الدولية عنها، الطبعة األوىل، منشور
 .296، 295، ص 2005

 1961وتدخل اهلند يف باكستان الرشقية عام  1958من أهم هذه التدخالت نجد تدخل الواليات املتحدة األمريكية يف لبنان -2
م أمحد ، راجع يف ذلك حسا1978عام  وأملانيا الغربية يف الصومال 1976وتركيا يف قربص وإرسائيل يف أوغندا 

دار النهضة العربية ، التدخل الدويل اإلنساين، دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويلهنداوي، 
 .227، 226ص القاهرة، دون سنة النرش، 

،راجع إبراهيم الدراجي، 1999كوسوفو ووالبوسنة واهلرسك  1992ال والصوم 1995مثلام حدث شامل العراق -3
 .296مرجع سابق، ص 

                                                 



 م 2017)  جوان 02لة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزءجم             286

ما ميز العالقات الدولية يف السنوات األخرية هو أن أعامل األمم املتحدة اإلنسانية قد اتسمت 
 .)1(بالعنف أي اللجوء إىل استخدام القوات املسلحة ألهداف إنسانية

إن التسليم هبذا الطرح يصطدم مع العديد من املبادئ املقررة هي األخر ضمن ميثاق 
املجتمع الدويل املعارص يتأسس عليها كمبدأ حظر استخدام القوة األمم املتحدة، والتي بات 

ير أن الدافع احلقيقي هلذا التدخل حتقيق مصالح خاصة، ذلك أن )،غ1يف العالقات الدولية(
التدخل اإلنساين الذي يعتمد يف اختاذه عىل استخدام القوة املسلحة يثري العديد من النقاشات 

 .)1(اسية التي يقوم عليها املجتمع الدويل املعارصبني هذا الترصف واملبادئ األس
استخدمت لغايات أساسية،  ،إن هذا املنطلق يؤكد أن استخدام القوة ظاهرة طبيعية

وأخذت يف التطور يف ضوء القانون الدويل بالنظر إليها كوسيلة مرشوعة لتسوية النزاعات يف 
م القانون الدويل، إال يف حاالت العالقات الدولية إىل حتريمها بشكل قاطع بمقتىض أحكا

 استثنائية والتي من بينها محاية حقوق اإلنسان، مما يقتيض منا اإلجابة عىل اإلشكالية التالية:  
ما مد نجاعة قواعد القانون الدويل املعارص يف  تكريسها ملسألة استخدام القوة كاستثناء 

هذا ما يقتيض منا التطرق إىل  الدويل؟ عن األصل العام لتدابري إنسانية وإعامهلا يف الواقع
العالقة التي باتت تربط استخدام القوة بحامية حقوق اإلنسان،  من خالل التطرق إىل أسس 
مرشوعية الستخدام القوة بغرض محاية حقوق اإلنسان، وواقع هذا التدخل العسكري يف 

 ضل املستجدات الراهنة.
لقد اختلفت من استخدام القوة لتدابري إنسانية:  املبحث األول: موقف الفقه الدويل املعارص

آراء الفقه الدويل بني مؤيد ومعارض وكل طرف معتمد عىل حجج معينة، بشأن مسألة 
مرشوعية التدخل اإلنساين واستخدام القوة لتدابري إنسانية، فهناك من ير أنه انتهاكا مليثاق 

يف العالقات الدولية، وهناك من يقر هذا  األمم املتحدة الذي يمنع اللجوء إىل استعامل القوة
 االستخدام، ويعتربه آلية حلامية حقوق اإلنسان.

يذهب أنصار هذا املطلب األول: اآلراء الفقهية املعارضة الستخدام القوة العتبارات إنسانية: 
االجتاه إىل عدم االعرتاف بمرشوعية التدخل العسكري العتبارات إنسانية، وعدم اإلقرار 

بأنه ال ينبغي  "Charles Rousseaux"د مبدأ يربر التدخل، حيث أقر األستاذ بوجو

 .9حسام أمحد هنداوي، مرجع سابق، ص -1
 .9،10نفس املرجع السابق، ص -2
 .231حسام أمحد هنداوي، مرجع سابق، ص  -3
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وقد استند أنصار هذا ، )1(احلديث عن حق التدخل، فاملبدأ الوحيد املقبول هو عدم التدخل
 االجتاه عىل عدة مربرات أمهها:

طار العتبارات إنسانية املستندة عىل اإل ول: مربرات معاريض استخدام القوةالفرع األ
: اعتمد معارضو استخدام القوة عىل عدة مربرات مستوحاة من الصياغة القانونية املفاهيمي

 للنصوص األممية:
يربر معارضو استخدام القوة أوال: خمالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية للمبادئ األممية: 

قانون الدويل العتبارات إنسانية رفضهم هلذا الترصف كونه خيالف العديد من مبادئ ال
اآلمرة، التي نص عليها ميثاق األمم املتحدة، وعىل رأس هذه املبادئ قاعدة حظر استخدام 

من ميثاق األمم املتحدة،  4الفقرة  2واملنصوص عليها يف املادة ، )1(القوة يف العالقات الدولية
يد هبا يف العالقات واملؤكدة عىل امتناع أعضاء هيئة األمم املتحدة عىل استخدام القوة أو التهد

الدولية إذا مل تكن تتفق مع مقاصد األمم املتحدة، وكانت متس بالسالمة اإلقليمية 
 .)1(واالستقالل السيايس ألي دولة

إن اهلدف األسايس الذي تسعى إليه منظمة األمم املتحدة هو حفظ السلم واألمن 
يف  "ميشال فريايل"ويذهب من أجل حتقيق هذا اهلدف،  2/4الدوليني، وقد تم وضع املادة 

تعليقه عىل نص هذه املادة إىل أن العبارات املستعملة فيها تدل عىل أن احلرب ليست وحدها 
هي املحظورة، بل حيظر أيضا استعامل القوة يف العالقات الدولية، حتى وإن كان الباعث 

وإن كان من أجل  الستخدامها اعتبارات إنسانية، إذ ير أن اللجوء إىل استعامل القوة، حتى
 محاية حقوق اإلنسان ال يتامشى وهدف األمم املتحدة املنصوص عليه يف الديباجة.

 نفس املرجع، نفس الصفحة. -1
 من امليثاق. 4 الفقرة 2راجع املادة -2
جريان يف "يف تقريرها  وفق ما أقرته من جانب آخر جلنة إدارة شؤون املجتمع الدويلإن النقاش ضمن هذا الطرح تأكد  -3

أكدت من خالله عىل التكامل بني محاية حقوق اإلنسان وحفظ السلم واألمن الدوليني، مؤكدة بأن كلتا املسألتني  "عامل واحد
تشكالن هدفا مشرتكا لألمم املتحدة، كام أن الصلة الوثيقة بني حفظ السلم واألمن الدوليني ومحاية حقوق اإلنسان قد تأكدت 

بأن غياب  31/01/1992لية ضمن املسار العميل ملجلس األمن، حيث أقر يف بيان له إثر القمة املنعقدة بتاريخ بصورة ج
احلروب والنزاعات العسكرية بني الدول ال يعني استتباب السلم واألمن الدوليني، بل سوء األوضاع االجتامعية واإلنسانية 

لس األمن اعتامدا عىل التدابري العسكرية بموجب ما ورد يف الفصل  السابع مل يشكل هتديدا للسلم واألمن، مما يؤكد أن تدخل جم
يعد يقترص عىل احلروب والنزاعات الدولية وغري الدولية بل امتد إىل العديد من املشاكل املطروحة عىل الساحة الدولية،والتي من 

، مطبعة روغي، األغواط اجلزائر، 1ة احلامية، الطبعة) راجع حممد عبيدي، التدخل و مسؤولي3ضمنها ما تعلق بحقوق اإلنسان (
 .58، ص 2010
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يقر ثانيا:خمالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية هلدف حفظ السلم واألمن الدوليني:
أن هذا  "Michelvirally"معارضو استخدام القوة العتبارات إنسانية أمثال األستاذ

تفق مع اهلدف الرئييس لألمم املتحدة املتمثل يف صون السلم واألمن الدوليني، الترصف ال ي
فاستخدام القوة حسب نظره حتى ولو ألغراض إنسانية يتناىف مع هدف حفظ السلم واألمن 
الدوليني، وإن كان احرتام حقوق اإلنسان هدفا أسمى تسعى إليه األمم املتحدة، فال جيب أن 

داف، بحيث ال يمكن التضحية بأي هدف من األهداف األساسية يسمو عىل غريه من األه
 ).1من أجل محاية حقوق اإلنسان (

الفرع الثاين: مربرات معاريض استخدام القوة العتبارات إنسانية املستندة عىل اآلليات 
برر أنصار الرافضني لفكرة التدخل باعتامد القوة العتبارات إنسانية يف الواقع العميل  الدولية:

 عىل عدة حجج من ضمنها:
برر أنصار أوال: خمالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية  ملوقف حمكمة العدل الدولية:

الرافضني لفكرة التدخل باعتامد القوة العتبارات إنسانية باستناد إىل موقف حمكمة العدل 
أعامل  الدولية من هذا الترصف، حيث أكدت يف العديد من قراراهتا عىل عدم مرشوعية

التدخل، حتى تلك التي تتم حتت مربر محاية حقوق اإلنسان، وهذا ما تأكد يف حكمها يف 
قضية النشاطات العسكرية والشبه عسكرية يف نيكاراغوا، إثر إدانتها لتدخل الواليات 
املتحدة األمريكية يف نيكاراغوا، بإشارهتا إىل أنه إذا كانت الواليات املتحدة األمريكية تبدي 

قها حول حالة حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا، إال أن استخدام القوة ال يعد الوسيلة املناسبة قل
 . )1(حلامية حقوق اإلنسان 

كام أكدت حمكمة العدل الدولية عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف 
شكل  حق التدخل ال يمكن تصوره إال يف«حكمها املتعلق بقضية مضيق كورفو معتربا أن 

سياسة قوة بينت يف املايض التعسفات اخلطرية التي ال يمكن أن جتد لنفسها مكانة يف القانون 
 .)1(»الدويل، مهام تكن التناقضات التي يعاين منها املجتمع الدويل

وضمن املبدأ الذي أكدته حمكمة العدل الدولية يف حكمها املتعلق بالنشاطات 
غوا، الذي أعلنت فيه أن استخدام القوة ليس األسلوب العسكرية وشبه العسكرية يف نيكارا

 .305ابراهيم الدراجي، جريمة العدوان و املسؤولية املرتتبة عنها، مرجع سابق، ص -1
 .183،184نفس املرجع السابق، ص-2
علوم السياسية،جامعة ،  كلية احلقوق والمحاية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة، رسالة دكتوراه جعفور إسالم، -3

 .185،186ص، 2014مولود معمري، تزي وزو، اجلزائر، 
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املناسب لضامن احرتام حقوق اإلنسان، وأن الدافع املبني عىل محاية حقوق اإلنسان يف 
ال أن املحكمة مل تعترب فعل تقديم دولة ما مساعدات .إ)1(نيكاراغوا ال يمكن أن يربر قانونا

ها تدخال غري مرشوع، برشط أن تكون إنسانية لقوات أو أشخاص متواجدين خارج إقليم
 تلك املساعدات ذات طابع إنساين خالص.

إن هذا ثانيا: معارضة استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا لسلطات جملس األمن: 
الطرح فيام يتعلق بالسلطة املمنوحة ملجلس األمن املرتبطة بتكييف انتهاكات حقوق اإلنسان 

األمن، واختاذ التدابري العسكرية الالزمة بموجب ما ورد ضمن عىل أهنا هتديد للسلم و
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يف ظل أحادية النظام العاملي يفتح الباب أمام 
ازدواجية املعايري، فإذا كانت الدولة هلا عالقة وطيدة مع الواليات املتحدة األمريكية، فإن 

كات، ويقر بوجود انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد جملس األمن يتغاىض عن هذه االنتها
 .)1(الدولة التي تتعارض مصالح أمريكا معها

من ميثاق األمم  39إن استناد جملس األمن عىل سلطته التقديرية املستمدة من املادة 
املتحدة، جعلته تارة يكيف انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أهنا تشكل هتديدا للسلم واألمن 

ر التدخل العسكري لوضع حد هلا، كام حدث يف العراق، حيث أكد  هذا الدوليني، ويقر
 . )1(اخلاص بالعراق  4/05/1991املؤرخ يف  688ضمن القرار رقم 

اخلاص بالتدخل يف الصومال  3/12/1992املؤرخ يف  794كام شكل القرار رقم 
عسكريا يف أيضا نموذجا إلقرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصومال، وقد تم التدخل 

الصومال، بموجب هذا القرار، كام أن جملس األمن يف بعض ممارسته الواقعية الختصاصاته 
بموجب الفصل السابع من امليثاق، كان يكيف الترصفات عىل أهنا انتهاك حلقوق اإلنسان 

، وتم التجاوز مصلحيهلقد عرفت معايري التدخل اإلنساين عسكريا تطبيقا انتقائيا استهدفت من خالله دول معينة ألسباب -1
ىل إجراء استفتاء لتقرير املصري يف عن هذه املامرسات يف دول أخر، حيث تم تدخل الدول الغربية وأرغمت األمم املتحدة ع

تيمور الرشقية بحجة حدوث انتهاكات فضيعة حلقوق اإلنسان، ويف املقابل جتاهلت حق الشعب الشيشاين املنتهك وسمحت 
، هذا زيادة عىل استثناء إرسائيل من اخلضوع ألي رشعية أو منطق قانوين أو 1999باإلبادة ضدهم من طرف اجليش الرويس سنة 

 عىل الرغم من انتهاكاهتا العديدة من اإلنسان يف فلسطني ويف الدول املجاورة، هذا باإلضافة إىل التعامل مع األكراد يف إنساين
العراق وتركيا كمثال يؤكد التعامل وفق سياسة االزدواجية، حيت تم إصدار العديد من القرارات حتت مربرات إنسانية ضد 

.، 310الترصف أمام تركيا يف تعاملها مع األكراد، إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص العراق، يف حني تم التغايض عىل نفس
312،313. 

 .59حممد عبيدي، مرجع سابق، ص-2
 نفس املرجع السابق، نفس الصفحة.-3
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وحيجم عن التدخل يف بعض األحيان، وهذا إثر ما وقع يف كوسوفو، بموجب ما جاء به 
حيث أكد القرار عىل تدهور األوضاع يف  23/09/1998املؤرخ يف  1199القرار رقم 

 .)1(كوسوفو، إال أنه مل يتوصل إىل إقرار التدخل عسكريا مثلام وقع يف الصومال والعراق
استند أنصار معارضو التدخل العسكري باعتامد القوة العتبارات إنسانية إىل استغالل 

مصالح خاصة للدول، ويقرون بأن الدافع اإلنساين هذه الفكرة واعتامدها لتحقيق أغراض و
ليس هو املربر األسايس للسامح بالتدخل الدويل، وإنام هناك دوافع املصلحة اخلاصة هلذه 

 .)1(الدول، وهذا ما تأكد يف حاالت عديدة ضمن الواقع الدويل
د كذلك الرأي اعتمثالثا: خمالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا ملوقف الدول: 

املعارض إلعامل القوة يف العالقات الدولية العتبارات إنسانية عىل حجة أن الدول األعضاء 
 4الفقرة  2يف األمم املتحدة مل تقبل االلتزام بأحكام امليثاق، بام يف ذلك ما جاءت به املادة 
حدة، وهذا املؤكدة عىل حظر استخدام القوة، إال بضامنات مؤكدة ضمن ميثاق األمم املت

يؤكد أن عجز جملس األمن عن ممارسة اختصاصاته املتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليني 
من  4الفقرة  2البد وأن يؤدي إىل حتلل الدول األعضاء من التزاماهتا املؤكدة يف نص املادة 

 . )1(امليثاق
إن التسليم ت إنسانية: املطلب الثاين: مربرات اآلراء الفقهية املؤيدة الستخدام القوة العتبارا

باحلجج الرافضة الستخدام القوة العتبارات إنسانية أمر ليس باملطلق، وهذا راجع إىل 
املرحلة التي كان يعرتف فيها القانون الدويل بحق اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية 

لك من برشعية ما يرتتب عن ذلك من نتائج، كان من الصعب جتاوز هذه املرحلة، جيعل ذ

 واألمثلة عىل مثل هذا عديدة يف الواقع ذلك أن الواليات املتحدة األمريكية عندما قامت بإنزال عسكري يف مجهورية-1
بحامية  "جونسون"الدومينكان تذرعت بحامية إنسانية، لكن رسعان ما تراجعت عن هذا املربر، وتذرعت عىل لسان الرئيس 

كان يف البداية  1983تدخلت الواليات املتحدة األمريكية يف جرينادا عام  األمن القومي ضد خطر الشيوعية، و كذلك عندما
ين يف هذا البلد و لكن يف الواقع باعتباره قاعدة هتدد األمن القومي األمريكي، كذلك ملا هبدف محاية الرعايا األمريكيني املوجود

كان ألغراض إنسانية، لكن يف الواقع ألسباب إسرتاتيجية وسياسية، وكذلك ما  1989غزت الواليات املتحدة األمريكية بنام عام 
ية رشكات البرتول األمريكية، و كان حتت شعار اعتبارات حدث يف الصومال حتت شعار إعادة األمل، و لكن يف الواقع حلام

  315، 314 إنسانية، راجع يف ذلك إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص
 .233حممد هنداوي، مرجع سابق، ص حسام امحد -2
 .234ص نفس املرجع السابق، -3
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، رغم ما يصاحب التطبيق املعارص هلا من قصور يف 4الفقرة 2غري املناسب التنازل عن املادة 
 . )1(الواقع

الفرع األول: تأييد استخدام القوة العتبارات إنسانية استنادا إىل مضمون النصوص األممية: 
 تم االعتامد عىل عدة حجج من ضمنها:

ن هذا من امليثاق: إ 4الفقرة2تبارات إنسانية لنص املادة أوال: عدم خمالفة استخدام القوة الع
من امليثاق، حيث برز  4الفقرة  2الواقع مل يمنع من اهنيار احلجج املشككة يف رشعية املادة 

فريق آخر حاول إثبات رشعية مثل هذه التدخالت املقررة حلامية حقوق اإلنسان معتربين 
، وير بعض الفقه رضورة وجود حق 4الفقرة 2ادة إياها خترج من نطاق احلظر املقرر يف امل

التدخل باعتبار إن الدوافع اإلنسانية كفيلة بجعل أي تدخل عسكري مباحا، ذلك أن 
االنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنسان داخل إقليم ما يعد مربرا كافيا للتدخل، وهذا األخري 

ة حلقوق األفراد مباح بموجب غري حمظور فالتدخل املعتمد للحد من االنتهاكات اجلامعي
، وإنام 4الفقرة 2أحكام ميثاق األمم املتحدة، وال يمكن إدراجه ضمن مفهوم ومنطوق املادة 

يعد استثناء من القاعدة، باالعتامد عىل تفسري املادة التي تقر بأن القوة املحظورة هي تلك 
أي هدف من أهداف  املوجهة ضد الوحدة اإلقليمية واالستقالل السيايس للدولة أو ضد

األمم املتحدة، ومن هذا املنطلق فإن التدخل العسكري العتبارات إنسانية عادة ال يكون 
موجه للمساس بإقليم وسيادة الدولة املتدخل فيها، وإنام يكون الغرض منه إنساين، وبالتايل 

   . )1(متاشيا مع مقاصد وأهداف األمم املتحدة
حججه يف تأييده للتدخل العسكري  "Reisman"يعزز كذلك الفقيه األستاذ

من امليثاق طاملا أنه يتوافق مع مقاصد  4الفقرة  2العتبارات إلنسانية ال خيالف أحكام املادة 
األمم املتحدة ومعظم القواعد اآلمرة املنصوص عليها ضمن امليثاق، والقانون الدويل الناظم 

وضع حد لالنتهاكات اخلطرية  الستخدام القوة، فامدام أن التدخل العسكري يستهدف
حلقوق اإلنسان، ويتم يف الوقت املناسب، وحيقق هدفا مرشوعا فاستخدام القوة للدفاع عن 

فهو وسيلة  4الفقرة  2حقوق اإلنسان عىل أوسع نطاق ال يشكل انتهاكا ألحكام املادة 
الوصول إىل  لتحقيق مقاصد األمم املتحدة وغاياهتا، خاصة يف حالة عجز األمم املتحدة يف

 .)1(حد للجرائم املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

، 132، 131، ص 1999زائر؟، دار الكتاب احلديث، اجلفوزي أوصديق، مبدأ التدخل والسيادة ملاذا و كيف -1
133. 

 .57مرجع سابق، ص حممد عبيدي،  -2
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من امليثاق حسب هذا التوجه الفقهي يقترص عىل  أن  4الفقرة  2إن تفسري نص املادة 
حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية يقترص عىل ممارسة هذه 

االستقالل السيايس وأي طريقة ال تتفق مع مقاصد األمم القوة ضد السالمة اإلقليمية و
 .)1(املتحدة

إضافة إىل ثانيا: استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا إىل نصوص االتفاقيات الدولية: 
ذلك فإن هناك جمموعة من النصوص يف امليثاق، حسب ما جاء يف الفصل السابع الذي جيد 

م جواز التدخل باستثناء اإلجراءات القرسية، إن نص هذه ، يقتيض بعد2/7أساس يف املادة
املادة يمنع منظمة األمم املتحدة من التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، غري أن التفسري 
 الواسع للجملة األخرية منه يتيح إمكانية تدخل الدولة يف الشؤون الداخلية لدولة أخر

 بقرار من جملس األمن.
وما إىل فرض قراءة واسعة ألحكام ميثاق األمم املتحدة، فرت يسعى أنصار التدخل د

أن مبدأ حظر استعامل القوة املنصوص عليه يف امليثاق، جيب تغيريه حاليا  "جان كريباتريك  "
ألسباب كثرية، أمهها اللجوء إىل القوة من أجل الدفاع عن بعض القيم املكرسة يف امليثاق، 

، كان يسعى إىل "ماريو بيطاطي"بدأ عدم التدخل كام ير مثل حرية وحقوق اإلنسان، ألن م
 محاية الدول الصغر من هيمنة الدول.

متسك  استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا إىل موقف حمكمة العدل الدولية:ثالثا: 
أنصار الرأي املؤكد لفكرة التدخل باعتامد القوة العتبارات إنسانية بتفسري حمكمة العدل 

ولية لنصوص حقوق اإلنسان املؤكد عليها ضمن امليثاق باعتبارها نصوصا ملزمة مثلام الد
حيث أدانت  -ناميبيا-أقرته املحكمة يف رأهيا االستشاري يف قضية جنوب غرب إفريقيا

املحكمة حكومة جنوب إفريقيا بإخالهلا بالتزام دويل يقيض باحرتام حقوق اإلنسان باعتبارها 
ز والفصل عىل أساس اجلنس واللون والقومية، مما يشكل إهناكا حلقوق طبقت قواعد التميي

 . )1(اإلنسان
إن هذا الوضع  الفرع الثاين: املربرات اإلنسانية كأساس الستخدام القوة يف العالقات الدولية:

الذي بات يتعرض فيه اإلنسان النتهاكات جسيمة حلقوقه جعل من الرضوري املوازنة بني 

 .136، ص حسام أمحد حممد هنداوي، مرجع سابق- 1
 .333الدراجي، مرجع سابق، ص إبراهيم  -2
  57حممد عبيدي، مرجع سابق، ص  - 3
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يف محاية الوحدة الرتابية والسالمة اإلقليمية، وبني  4الفقرة  2رس يف املادة حق الدولة املك
 .)1(محاية حقوق اإلنسان األساسية وصون كرامته اإلنسانية

عىل التدخل اإلنساين قائال بأنه جائز يف شؤون الدولة املتهمة  "أوبنهايم"علق الفقيه 
ساسية لرعاياها بصفة متس الضمري بخرق حقوق اإلنسان عىل إقليمها متجاهلة احلقوق األ

 هذا وفق ما تتميز به حقوق اإلنسان.) و1اإلنساين بأكمله (
تستند مسألة استخدام أوال: عاملية حقوق اإلنسان كمربر الستخدام القوة بغرض محايتها: 

القوة العتبارات إنسانية عىل مسألة عاملية حقوق اإلنسان  يف ظل تطور مبدأ اإلنسانية، حيث 
ل من حقوق اإلنسان ذات صفة عاملية وأخرجها من املجال املحفوظ للدول، وإلزام جع

 ).1الدول  بالتدخل إثر انتهاكها (
يربر االجتاه  ثانيا: صلة محاية حقوق اإلنسان بحفظ السلم واألمن كمربر الستخدام القوة:

بني محاية حقوق املؤكد عىل رضورة التدخل العسكري حلامية حقوق اإلنسان بالصلة الوثيقة 
أنه ما دام من أهداف األمم  "Lillich"اإلنسان وحفظ السلم واألمن الدوليني، ويعترب الفقيه 

هلا صلة  4الفقرة  2املتحدة حفظ السلم واألمن الدوليني ومحاية حقوق اإلنسان، فإن املادة 
بل عىل  وثيقة هبذين اهلدفني، وهي ليست متناقضة ومتعارضة مع مقاصد األمم املتحدة،

العكس هتدف إىل تعزيز أحد أهم أهداف األمم املتحدة وهو محاية حقوق اإلنسان، ويربر 
هو ملا  4الفقرة  2ذلك بأن احلالة الوحيدة التي يكون فيها، التدخل العسكري خمالفا للامدة 

يؤثر عىل السالمة اإلقليمية واالستقالل السيايس للدولة املتدخل فيها، وال يمس بأي هدف 
من األهداف األساسية لألمم املتحدة، أما إذا كان يرمي إىل استعادة حقوق اإلنسان املنتهكة 

 ).1فهو مباح(
اعتمد أنصار ثالثا: استخدام القوة بغرض محاية حقوق اإلنسان  استنادا إىل اتفاقيات دولية:
سس قانونية الفقه املؤيد للتدخل العتبارات إنسانية يف إقرارهم ملرشوعيته استنادا عىل أ

مؤكدة ضمن نصوص واتفاقيات ومعاهدات دولية تربر تدخل األمم املتحدة باستخدام 
القوة ألسباب إنسانية، فإن التأكيد عىل هذا احلق ال يعد خمالفا للقواعد للمبادئ األساسية 

 ).1املقررة ضمن ميثاق األمم املتحدة(

 ،.181جعفور إسالم، مرجع سابق، ص-1
  .184، ص 2010كادمية، اجلزائر، الطبعة األوىل، األ أمحد يس عيل، التدخل الدويل اإلنساين،  دار -1
 .55مرجع سابق، ص حممد عبيدي، - 3
 .334نفس  املرجع السابق، ص  4
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عىل حق األطراف يف  1948ام لقد تأكد هذا الطرح يف اتفاقية إبادة اجلنس البرشي ع
أن تطلب من أجهزة األمم املتحدة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملنع أعامل اإلبادة اجلامعية املقررة 

عىل  1973ما أكدت أيضا اتفاقية قمع الفصل العنرصي املوقعة يف )،ك1يف نصوص االتفاقية(
حدة اختاذ اإلجراءات املناسبة أن أي دولة طرف يف االتفاقية من حقها أن تطلب من األمم املت

 )1ملنع ارتكاب جريمة الفصل العنرصي(
إن واقع ملبحث الثاين: واقع استخدام القوة لتدابري إنسانية يف ظل املجتمع الدويل املعارص:ا

املتغريات الدولية  التي يشهدها املجتمع الدويل اليوم أظهرت مد تأثري القوة بمعناها يف 
ريها لغايات وأهداف صاحب القوة، وهنا يربز دور القوة يف صياغة إحداث املتغريات وتسخ

شكل ومضمون القاعدة القانونية وتفسريها، مما يشكل خطرا عىل الدول النامية التي 
هذا من خالل العديد من ) و1أصبحت يف دائرة تلقي القرار وليس املشاركة يف صنعه.(

 األمثلة الواقعية نذكر منها:
: إثر سس القانونية الستخدام القوة العتبارات إنسانية يف العراق والصومالاملطلب األول: األ

االنتهاكات املتكررة  للحقوق  اإلنسان يف كل من العراق والصومال أقرت اجلامعة الدولية 
 رضورة التدخل وفق استخدام القوة للحد من االنتهاكات استنادا إىل قرارات أممية.

إن معاجلة واقع التدخل القوة العتبارات إنسانية يف العراق: الفرع األول: واقع استخدام 
العسكري باستخدام القوة يف العراق، والكشف عن األساس القانوين املحدد هلذا اإلطار 
معناه حماولة البحث عن التوافق هلذا الواقع مع القانون الدويل، وهذا ما يضفي عىل مسألة 

 من اتفاقية إبادة اجلنس البرشي. 8راجع املادة  1
صل العنرصي إن هاتني االتفاقيتني تشكالن أساس قانوين جييز ويقر بتدخل األمم املتحدة لقمع جريمة اإلبادة وجريمة الف -2

من ميثاق األمم املتحدة، مما جيعل التدخل لقمع هذين اجلريمتني أمر مرشوع وغري خمالف  4الفقرة  2كاستثناء من أحكام املادة 
لقاعدة حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية، وهذا املفهوم متناسب مع ما أقره ميثاق األمم املتحدة من اهتامم بالغ األمهية 

نسان وآلية محايتها وهذا ما تقرر يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة املقررة واملؤكدة عىل محاية األجيال القادمة ومن ويالت بحقوق اإل
احلرب واحرتام احلقوق األساسية لإلنسان وكرامته املتأصلة فيه، كام أن ميثاق األمم املتحدة أقر ضمن مقاصد األمم املتحدة بام يف 

 8من اتفاقية التمييز العنرصي، واملادة  8يز احرتام حقوق اإلنسان، وضامهنا لكل فرد دون متييز، راجع املادة ذلك تأكيده عىل تعز
 .331منه، إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص 55 املادة من اتفاقية التمييز العنرصي، وديباجة امليثاق و

ية الرشعية واملرشوعية، اجلزء األول،  القضية أمام جملس لوكريب وأحكام القانون الدويل، جدل ميلود املذهبي، قضية -  3
 .60، ص ، القاهرة2000األمن وحمكمة العدل الدولية، مركز احلضارة العربية،  معهد الدراسات والبحوث، الطبعة 

حلقوق، اجلزائر، طويل نصرية، التدخل اإلنساين، دراسة حالة، العراق، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر، كلية ا-4
 .18، ص2002، 2001
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الرشعي، وخيرجه من دائرة االهتامات التي باتت  استخدام القوة لتدابري إنسانية الطابع
 ) .1تالحقه والتي كثريا ما تقر بافتقاره للرشعية الدولية(

لقد اختلفت املربرات واألسانيد املعتمد عليها من قبل الواليات املتحدة األمريكية 
لدويل لتأكيد قرارها باحلرب عىل العراق، فقد استندت عىل مجلة من األهداف سعى القانون ا

حلاميتها، وتم انتهاكها من طرف العراق، فاعتربت الواليات املتحدة األمريكية أن التدخل 
العسكري وسيلة قانونية ناجعة حلامية قواعد القانون الدويل، سواء تعلق األمر بتلك القواعد 

أو املتعلقة باحلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو تلك الرامية إىل مكافحة اإلرهاب، 
محاية حقوق اإلنسان، إن تضمني ميثاق األمم املتحدة عىل مبدأ رضورة احرتام وتعزيز محاية 
حقوق اإلنسان املنصوص عليه يف أكثر من ستة بنود، السيام ما جاء يف ديباجة امليثاق، التي 
أشارت إىل كون شعوب األمم املتحدة يؤكدون من جديد إيامهنم باحلقوق األساسية لإلنسان 

 ).1امة الفرد (وكر
لقد استخدمت الواليات املتحدة األمريكية  قضايا حقوق اإلنسان ومحايتها كوسيلة 
للتدخل العسكري يف شؤونه الداخلية، وهذا نظرا ملا بلغته قضية انتهاك حقوق اإلنسان يف 

محد نذير بن عرفة، األمم املتحدة و التدخل األمريكي يف العراق، مذكرة للحصول عىل شهادة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية -م1
 .54، 53، ص 2010احلقوق، 

راقي حلقوق أحداث حلبجة كمربر النتهاك حقوق اإلنسان يف العراق والتي بلع انتهاك النظام العتعد  -2
، حيث تم قتل املدنيني األكراد إثر اهلجوم باألسلحة الكياموية الذي خلف  1988اإلنسان أوجه عام 

انتهاكات فضيعة حلقوق اإلنسان باملنطقة، وهذا ما كشفته العديد من التقارير الدولية بشأن انتهاكات حقوق 
هجوم عىل منطقة حلبجة باستعامل األسلحة  اإلنسان يف حلبجة، كام قامت القوات العسكرية العراقية بشن

قرية، إن كل هذه االنتهاكات، وأمام  478وتدمري  5000أد إىل وفاة  1988الكيميائية خالل شهر مارس 
قناعة املجموعة الدولية بمبدأ اإلنسانية ومرشوعيته حلامية حقوق اإلنسان، إال أهنا بقيت مكتوفة األيدي أمام 

التدخل اإلنساين ملا رأت أن الظروف ختدم مصاحلها مما أضفى عليه الطابع هذه االنتهاكات وطبقت 
االنتقائي، حيث تتدخل اجلامعة الدولية يف حاالت تشهد أهنا كانت فضيعة حلقوق اإلنسان كالعراق، وال 

الت، كام أن يطبق التدخل حلامية حقوق اإلنسان يف كل احلاتتدخل يف دول أخر تشهد نفس الوقائع رغم أنه يفرتض 
دبابة منعطفا  1800ألف جندي و 140بجيش قوامه  1990/8/2شكلت أزمة اخلليج الثانية إثر غزو العراق لدولة الكويت يف 

حاسام زاد من االهتامات املوجهة للنظام العراقي بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، والتي انعكست آثارها يف شكل عقاب دمر 
ية، حيث تم إخضاع العراق لرصد دويل ومتابعة من جملس األمن إذ أصدر مخسة عرش قرارا بشأن العراق وقىض عىل بنيتها األساس

األزمة، لقد تورط النظام العراقي إثر حرب اخلليج الثانية يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف إطار قمع التمرد الكردي يف 
ي أبشع وسائل القمع أدت إىل حرمان املواطن العراقي من أدنى الشامل والتمرد الشيعي يف اجلنوب، حيث اعتمد النظام العراق
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العراق إىل درجة ال يمكن إغفاهلا خاصة فيام يتعلق باالنتهاكات التي مارسها النظام منذ 
ضد األكراد يف كردستان وضد الشيعة واألقليات األخر من سياسة التمييز والقمع  1968

وما تبعها من  1980واالضطهاد، والتي ازدادت حدهتا بعد حرب اخلليج األوىل عام 
واحتالل  1988استعامل للسالح الكياموي يف عدة مناطق من العراق، خاصة يف حلبجة عام 

 ).1ت إخالال واضحا بااللتزامات الدولية و القيم اإلنسانية(والتي شكل 1990الكويت عام 
لقد أنشئ مكتب حقوق اإلنسان ضمن بعثة األمم املتحدة لتقديم مساعدات للعراق 

الصادر عن جملس األمن، حيث أوكلت له مهمة تعزيز  1546بموجب القرار األممي رقم 
 ).1ان يف العراق و حتسني وضعها(محاية حقوق اإلنسان يف العراق يقوم بمراقبة حقوق اإلنس

إن الوضعية املأساوية التي كشفت عنها تقارير اهليئات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان 
يف العراق شكلت منطلقا للتدخل اإلنساين يف هذه الدولة نتيجة اعتبارات إنسانية، وعاملية 

تطور مبدأ اإلنسانية   حقوق اإلنسان التي أصبحت خترج عن النطاق املحجوز للدول، كام أن
الذي يستوجب السعي لتخفيف معاناة البرش، ويقيض بأن هناك حقوق إنسانية أساسية للفرد 
يستوجب األمر محايتها مما يضفي املرشوعية عىل التدخل اإلنساين، إال أن تأكيد هذه 

م املرشوعية للتدخل يف العراق كان حمال للشك نظرا للتجاهل الدويل النتهاكات النظا
واالنتقائية وازدواجية املعايري يف التدخل حلامية  1991العراقي حلقوق اإلنسان قبل وبعد 

حقوق اإلنسان يف العراق، وبرر دول التحالف بتدخلهم يف العراق كان عىل أساس محاية 
حقوق اإلنسان مل يؤخذ عىل إطالقه إثر مجيع االنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنسان والتي عانى 

حقوقه، بام يف ذلك احلق يف احلياة إذ اعترب مربرا للتدخل يف العراق، باعتبار الوضعية املأساوية التي طبعت حقوق اإلنسان يف 
 ).2العراق شكلت منطلقا للتدخل اإلنساين فيه(

سان يف العراق عن القلق الناجم عن عدم محاية حقوق اإلنسان االجتامعية كشفت تقارير صادرة عن مكتب حقوق اإلن -1
واالقتصادية والثقافية، كام أكد املكتب عىل االستخدام املفرط للعنف واالعتقال اجلامعي، وعدد يف ذات السياق القضايا املثرية 

ج األطر القانونية وقتل املدنيني واالعتقاالت للقلق بشأن حقوق اإلنسان يف العراق سواء تعلق األمر باإلعدام العاجل  خار
التعسفية، فقد لعب مكتب حقوق اإلنسان يف العراق دورا هاما يف كشف انتهاكات حقوق اإلنسان، إال أنه ما يؤخذ عليه أن 

إنشاء جلان حتقيق يف التقارير التي كشف عنها مل ترش إىل االنتهاكات التي تقوم هبا القوات األمريكية، كام مل يتطرق إىل إمكانية 
التجاوزات املرتكبة من قبل العراقيني أو األجانب، ومل يتناول مسألة إمكانية مساءلة املتورطني يف التجاوزات الواقعة يف العراق 

 .55،56، 54بشأن حقوق اإلنسان، حممد نذير بن عرفه، مرجع سابق، ص 
ص ،2013تربير اإلنساين والتوظيف السيايس،  دار اهلد، اجلزائر، ختال هاجر، التدخل الدويل اإلنساين يف العراق بني ال -2

30. 
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واألمثلة عديدة عىل مثل هذه املامرسات حيث قام )، 1لشعب العراقي منذ سنوات(منها ا
قرية كردية تقع عىل احلدود مع إيران،  63قائد كردي وتدمري  227النظام العراقي بإعدام 

مواطن  300قرية كردية وإعدام  450وواصل النظام العراقي اضطهاد الشعب بقصفه 
تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق  حسبام كشفه 1985كردي يف أكتوبر 

 ).1(1987اإلنسان  يف الوطن العريب لعام 
 665والقرار رقم   661لقد تم اعتامد العديد من القرارات األممية  بام فيها لقرار رقم 

الذي أشار إىل أن جملس األمن يترصف وفق الفصل السابع من امليثاق  678والقرار  رقم 
الذي سمح بالتدخل استنادا للفصل  688و كذلك القرار رقم 51موجب املادة وليس ب

 ).1السابع دون موافقة العراق(
أمام الوضع يف الصومال أصدر الفرع الثاين: استخدام القوة ألغراض إنسانية يف الصومال: 

خ التي تعترب منعرجا هاما يف تاري 688، الالئحة رقم 1991أفريل  5جملس األمن بتاريخ 
وقد كيف املجلس بعد نقاش حاد حول الوضع يف )، 1تدخل املجلس يف املسائل اإلنسانية،(

الصومال بأنه يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني، ويعود سبب النقاش إىل األساس الذي 
تم عليه تكييف الوضع بأنه هتديد للسلم واألمن الدوليني، إذ كان رأي ممثل اإلكوادور هو 

ع املأساوي من التجويع الذي يعيشه املدنيني هو األمر الذي يشكل هتديدا للسلم اعتبار الوض
 واألمن الدوليني، يف حني أن هناك دوال رأت خالف ذلك.

غري أن إمجاعا تم داخل املجلس، خاصة بعد إدراك املجتمع الدويل بأن الوضع الذي 
عىل تكييف الوضع يف يعيشه املدنيون الصوماليون خيالف مقتضيات ضمري اإلنسانية، 

الصومال بأنه يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني باالستناد إىل أساسني، أوهلام هو استحالة 
إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املدنيني املحتاجني إليها، وثانيهام هو عجز احلكومة القائمة 

ات املسلحة، وهو عىل توفري األمن للمدنيني الذين يامرس عليهم العنف من طرف اجلامع
األمر الذي يشكل تطورا يف تفعيل احلامية املمنوحة للمدنيني، إذ رخص املجلس باستعامل 
القوة يف غياب حالة العدوان، ويرجع ذلك خلصوصية الوضع يف الصومال الذي وصفه 
املجلس بالفريد واالستثنائي مما يستوجب ردة فعل رسيعة واستثنائية، تتمثل يف ترخيص 

 .125ص  نفس املرجع، -1
  .32،33نفس املرجع، ص  -4
 .195جعفور إسالم، مرجع سابق، ص-3
 .213صمرجع سابق،   ،  جعفور إسالم -4
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باستعامل كل الوسائل الرضورية من أجل وضع حد ملعاناة املدنيني الصوماليني، املجلس 
وهو االقرتاح الذي تقدمت به الواليات املتحدة األمريكية املتضمن وجوب توفري األمن يف 
الصومال من أجل ضامن تقديم املساعدات اإلنسانية، وهو ما يقتيض استعامل القوة 

خلطر القائم من جانب اجلامعات املسلحة التي هتدد سالمة العسكرية من أجل القضاء عىل ا
 )1املدنيني الصوماليني وسالمة العاملني يف امليدان اإلنساين. (

املتحدة األمريكية بسبب ارتكاهبا جتاوزات ضد  قد وجهت انتقادات حادة للوالياتو
 نزاع مل ينته الصوماليني،مما زاد من تأزم الوضع إذ هي أول مرة تنسحب فيها املنظمة يف

 ).1بعد(
املتعلق بتوقيع العقاب  794يالحظ أنه إىل جانب ذلك يتم تفعيل مضمون الالئحة رقم

عىل املسئولني عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين إذ مل تتم متابعة أي شخص،كام مل 
اندا يتم إنشاء حمكمة جنائية خاصة بالصومال كام هو األمر بالنسبة إىل كل من رو

 )1ويوغوسالفيا(
اعترب انتهاك حقوق ملطلب الثاين:  واقع استخدام القوة ألغراض إنسانية يف ليبيا وسوريا: ا

اإلنسان التي شهدهتا ليبيا وسوريا مؤخرا سببا للتدخل العسكري باستخدام القوة للحد من 
 .هذه االنتهاكات

إن ممارسة االعتقاالت التعسفية  بيا :الفرع األول:  واقع استخدام القوة ألغراض إنسانية يف لي
وانتشار ظاهرة االختفاء القرسي ووضع العديد من نقاط التفتيش واحلواجز عند مداخل 
املدن واملعابر احلدودية، وإساءة معاملة املدنيني وفق تقرير اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان، 

ليبيا، وممارسة قوات القذايف  هذا بإضافة إىل تعرض قوات القذايف إىل الرعايا األجانب يف
لعمليات االغتصاب يف حق املدنيني من النساء، وقصف املدن بطريقة عشوائية باستخدام 

 . 2011الصواريخ والقنابل، وهذا كله جراء االحتجاجات التي ظهرت يف ليبيا يف فيفري 
تبني جملس األمن  إن استخدام القوة يف النزاع الليبي حلامية حقوق اإلنسان املنتهكة إثر    

تعد املرة األوىل التي أذن فيها جملس األمن باستخدام القوة حلامية املدنيني، مع  1973للقرار 
 1970، كام أن القرارين رقم 1973أن اللغة املوسعة تركت جماال للتدخل بموجب القرار 

 .215،216، صنفس املرجع السابق-1
 .216ص نفس املرجع السابق،-2
 بشأن استخدام القوة يف ليبيا. 1973و 1970ارات جملس األمن  رقم راجع أحكام القر -4
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سية، وهذا تضمنا نوعا من اخلليط جيمع بني األهداف اإلنسانية واالعتبارات السيا 1973و
 ).1ما دفع املجتمع الدويل إىل  التخوف من حتريف مرشوعية استخدام القوة حلامية املدنيني(

شهدت الفرع الثاين: واقع استخدام القوة إثر النزاع السوري بغرض محاية حقوق اإلنسان: 
احتجاجات حمدودة متصلة بقضايا الفقر والفساد وحرية التعبري  2011سوريا يف فيفري 

لب هذه االحتجاجات كانت تدعو إىل احرتام حقوق اإلنسان وإصالحات اقتصادية وأغ
وسياسية وقانونية، وقد أد رد األجهزة األمنية عىل هذه املظاهرات إىل وقوع اشتباكات 
مسلحة، ويف اختذت األزمة طابعا عنيفا ومسلحا، متيز باستخدام القوة املفرطة ضد 

 2014شارت إليه ضمن تقرير جملس حقوق اإلنسان عام املتظاهرين املدنيني، وهذا ما أ
باعتبار القوات النظامية السورية والقوات املوالية للحكومة نفذت عمليات عسكرية موسعة 
يف سوريا، بام يف ذلك عمليات قتل مجاعي، كام أشارت جلنة تقيص احلقائق إىل عدم استقاللية 

لتعسفي واحلبس االنفرادي، دون توجيه القضاء واالستخدام الواسع النطاق لالحتجاز ا
اهتامات، كام أقرت جلنة تقيص احلقائق أن النظام السوري انتهك بشكل ممنه حتى الفرد يف 

من العهد  14و 10و 9احلرية، وعدم احرتام معايري املحاكمة العادلة املقررة ضمن املواد 
 ).1الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(

موقعا لرضبات بقنابل عنقودية  35أن  "هيومن رايتس ووتش" كام أقرت منظمة
وعرضت بذلك السكان للخطر نتيجة االستخدام غري القانوين لألسلحة واختاذ الدروع 
البرشية،كام أد النزاع املسلح يف سوريا إىل انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتامعية، إذ أدت 

دات الطبية للجرحى واملرىض وحرماهنم منها، كام اهلجامت العسكرية إىل عرقلة تقديم املساع
انتهك احلق يف الغذاء واملساء خاصة يف املدن التي جرت فيها عمليات عسكرية واسعة 
النطاق، كام انتهكت اجلمهورية العربية السورية حرية التنقل واختذت تدابري تقييد حرية 

 ).1ودية وقتلهم(مغادرة البالد وتعمدت استهداف األشخاص يف املعابر احلد
وأمام املجازر واالنتهاكات املتعددة حلقوق اإلنسان يف سوريا جراء النزاعات يف املنطقة، 
إال أن املجتمع تعددت أبعاده من إنسانية إىل سياسية وعسكرية يف موقفها من النزاع 
السوري،  ذلك أن موقف جملس األمن يعد من خالل القرارات املتخذة من طرفه يؤكد عىل 

مبدأ مسؤولية احلامية وتطبيقاهتا يف ظل أحكام ومبادئ القانون الدويل العام،  رسالة دكتوراه، كلية احلقوق  مصطفى، ن رقزا - 1
 .424-423-422، صوالعلوم السياسية، جامعة تلمسان اجلزائر

 .427-426، صنفس املرجع -  2
 .431نفس املرجع، ص  3
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مجود عمله وتعطي آلياته بسبب اختالف مواقف أعضائه، وهذا من خالل القرارات التي 
والذي أكد فيه عىل نرش  14/04/2012املؤرخ يف  2042اختذها والتي من بينها القرار رقم 

مراقبني دوليني لإلرشاف عىل مسألة وقف إطالق النار وألزم النظام السوري برضورة 
 ).1ة املراقبني، وهذا ما رحب به املجلس الوطني السوري(التزامهم بضامن حرية حرك

الذي طالب  21/04/2012بتاريخ  2043كام أصدر عىل األمن الدويل قراره رقم 
بوقف فوري للقتال وخول لألمني العام زيادة بعثة املراقبني الدوليني ورضورة تقديم تقرير 

 ).1يوما( 15خالل 
عرب فيه عن قلقه  2014بتاريخ فيفري  2039قم كام أصدر جملس األمن أيضا القرار ر

 الشديد إزاء تدهور احلالة اإلنسانية يف سوريا، كام هتدد من خالل هذا القرار عىل رضورة 
احرتام مبادئ األمم املتحدة التوجيهية لتقديم املساعدة اإلنسانية، وطالب مجيع األطراف 

 ت الواقعة عىل القانون الدويلبوضع حد فوري جلميع أشكال العنف واحلد من انتهاكا
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واعترب األفعال املرتتبة منها ما يدخل ضمن جرائم 

  ).1احلرب ومنها ما يدخل ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية(
 :ةــخامت

سانية  يمكن أن نخلص إىل القول بأن  مسألة اجلهود الدولية يف تفعيل إعامل القوة لتدابري إن 
مازالت متعثرة، ورغم وجود اإلطار القانوين املنظم ملسألة استخدام القوة بغرض محاية 
حقوق اإلنسان عىل املستو الدويل، وسعي أنصار التدخل العسكري العتبارات إنسانية إىل 
تأكيد رشعيته باعتباره ال يتعارض وأهداف األمم املتحدة، وإنام يأيت مؤكدا عىل هذه 

اعتباره يضمن احرتام حقوق اإلنسان يف الدولة التي يتم فيها التدخل، لذا يلزم األهداف ب
، باعتبار أن أغلب 4الفقرة 2حسبهم االعرتاف برشعيته وعدم اعتباره خروجا عن املادة 

النصوص القانونية املعنية باملسألة  يكتنفها جانب من النقص واالختالل وعدم التوازن، 
ديدة تم التنصل منها والتحايل عليها، دفع هذا إىل كثرة االنتهاكات ووجود  ثغرات قانونية ع

ملختلف قواعد القانون الدويل يف هذا الشأن، وهذا مرده إىل ازدواجية التعامل يف القانون 
الدويل، فمن خالل األسس القانونية املعتمد عليها يف القرارات الدولية املتعلقة باستخدام 

 .432نفس املرجع، ص-  1
 .433نفس املرجع، ص - 2

، اجلوانب األخالقية والدينية إلجراء األبحاث عىل اخلاليا اجلذعية ، جملة الرشيعة فواز صالح  3
 .377، ص 2006والقانون،العدد اخلامس والعرشون، جانفي 
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يف كل من العراق والصومال وليبيا وغريها ففي بعض األحيان  القوة العتبارات إنسانية
تنتهك سيادة هذه الدول باستخدامها للقوة العتبارات إنسانية، وأحيانا أخر مل يكن 
استخدام القوة هو آخر اخليارات  حلامية حقوق اإلنسان، كام مل يكن هناك تناسب بني 

 .استخدام القوة كوسيلة ومظاهر خرق حقوق اإلنسان
وبالتايل نر رضورة حتديد املعايري بدقة والتي من خالهلا يعترب ترصف دولة ما انتهاك 
حلقوق اإلنسان ورضورة التناسب بني اخلروق املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان واستخدام 

 القوة للحد منها. 
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 استخدام اخلاليا اجلذعية بني احلاجة العلمية
 -مقارنة  دراسة –القانونية  واألطر

 
 "أ"أستاذة مساعدة - بغدادي ليندة أ.

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة آكيل حمند أوحلاج بالبويرة

 امللخص:
يف مجيع امليادين باألخص يف التقنيات احليوية، وكل ما  عرف التطور العلمي طفرة هائلة

ز ذلك باكتشاف وع زل اخلاليا اجلذعية، بام تتيحه من حلول له صلة بصحة اإلنسان، وتعزّ
 ،عالجية للكثري من األمراض املستعصية، مثرية بذلك إشكاالت قانونية وأخالقية ودينية

 تفرض هذه االكتشافات رضورة تبيان املوقف القانوين من ذلك 
القانون  اخلاليا اجلذعية البالغة، اخلاليا اجلذعية اجلنينية، األجنة البرشية،الكلامت الدالة: 

 اجلزائري، القانون الفرنيس.
Abstract 

The scientific searches about human’s foetus or stem cells proves their 
effectiveness to lot of sikness. Concerning the use of human’s embryo in 
treatments and researches, these laws have been the source of much controversy by 
countries.   

Mots clé : cellules souches adultes, cellules souches embryonnaires, embryon 
humain, droit algérien, droit français. 
Résumé : 

Notre siècle pourrait bien devenu celui des sciences de la vie, des 
développements très importants pour la santé de l’être humain, notamment après la 
découverte et l’utilisation des cellules souches dans le traitement des maladies. 
Notre étude sert a rechercher l’existence des textes juridique qui pourrait encadrer 
les enjeux liées a cette application médicale.  

  مقدمة 
يسعى العلامء واألطباء جاهدين من أجل إجياد أنجع السبل والوسائل العالجية من 
أجل ختفيف ما يعانيه املرىض من اآلالم،  وختليصهم من شبح املوت، بام يتوفر لدهيم من 

، "العالج باخلاليا اجلذعية"تقنيات، ولعل من أحدث ما استجد يف جمال التقنيات الطبية: 
، حيث من املؤمل أن تساهم يف عالج "ثورة علمية بكل املقاييس"تي يعترب اكتشافها وال

الكثري من األمراض املستعصية، وتعيد األمل لقلوب املرىض التي استوىل عليها اخلوف 
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واليأس بالنظر إىل ما يمكن أن تقدمه من حلول طبية عالجية ودوائية، لكن باملقابل يرافق 
كثري من املخاوف واملحاذير األخالقية والقانونية والدينية، يف حال ما إذا هذا الفتح العلمي ال

أسيئ استعامل هذه التقنية، التي يمكن أن تبني نجاحاهتا عىل االجتار باألجنة وتدمريها، مما 
يشجع ال ريب عىل ممارسة اإلجهاض باعتبار األجنة أغنى مصدر للخاليا اجلذعية، مما يدفنا 

اجلت الترشيعات استخدام اخلاليا اجلذعية يف العالج يف إطار موازنتها بني للتساؤل:  كيف ع
 الفائدة املرجوة منها واملخاوف التي تثريها؟  

 املبحث األول: مفهوم اخلاليا اجلذعية 
أتاح العلم احلديث الرفاهية لإلنسان بام توصل إليه من تطور،  وأعاد األمل للمرىض عىل 

الطب احلديث من عالج للمرىض وختفيف آالمهم، خاصة يف وجه اخلصوص، بام يوفره 
 بعض األمراض التي كان عالجها رضبا من املستحيل. ويعد العالج باخلاليا اجلذعية إحد
احللول الطبية املستحدثة للعالج تتيح للمرىض إمكانية الشفاء. لكن قبول املرشع هلذه التقنية 

ة (مطلب أول)، دون التغافل عن ما يمكن أن يثريه  يتطلب اإلحاطة باملقصود باخلاليا اجلذعي
 ات قانونية وأخالقية (مطلب ثان).استعامهلا من انعكاس

 املطلب األول: حتديد املقصود من اخلاليا اجلذعية
إن ارتباط املوضوع باجلانب العلمي يف شقه الطبي يستدعي منا حماولة اإلحاطة باجلانب 

ا اجلذعية ( فرع أول)، واحللول الطبية العالجية والدوائية املفاهيمي له بدءا بتعريف اخلالي
  املتوخاة من استخدامها ( فرع ثان)، وكذا مصادرها ( فرع ثالث).

 الفرع األول: تعريف اخلاليا ااجلذعية 
كثرية هي التعاريف العلمية التي وجدناها يف موضوع اخلاليا اجلذعية، نذكر البعض منها 

رص. يقصد باخلاليا اجلذعية بأهنا: خاليا منشئة تتكون من األعضاء عىل سبيل املثال ال احل
 ،املختلفة أثناء التطور اجليني، فهي خاليا غري خملقة بذاهتا، ولكن تنشئ أعضاء خملقة أخر
ومن ثم ينشأ جسم اإلنسان بمجموعه. للخاليا اجلذعية القدرة عىل االنقسام والتكاثر 

نواعا خمتلفة من اخلاليا املتخصصة كخاليا العضالت، وخاليا وجتديد نفسها أو ذاهتا لتعطي أ
الكبد واخلاليا العصبية، واخلاليا اجللدية التي يمكن أن تعطي أي نوع من اخلاليا، باستبدال 
خاليا أخر عاطلة، واحلفاظ عىل وظيفة األعضاء اجلسمية، مما جعل العلامء واألطباء 

عالج العديد من األمراض املزمنة التي ال يوجد هلا  هيتمون هبا، ويفكرون يف استخدامها يف
 .)1(عالج شايف إىل اآلن



  305              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

اخلاليا ذات القابلية للتحول إىل أي نوع من خاليا "تعرف اخلاليا اجلذعية أيضا بأهنا: 
اجلسم وفق معامالت بيئية حمددة يف املخترب، غري متخصصة وال مكتملة االنقسام، تتميز 

 انقسامات متتالية إىل طيف واسع من اخلاليا الناضجة واملتخصصة بقدرهتا عىل التاميز عرب
مثل خاليا العظم، اجللد أو العضالت، من وظائفها إصالح وتعويض اخلاليا اجلسدية التالفة 

 . )1("اخلاليا السحرية"بشكل مستمر لذا يسميها الغرب 
اليا اجلذعية، وقد املالحظ أن هذه التعاريف علمية بحتة ال حتدد الوضع القانوين للخ

من الرضوري واملستعجل أن نحدد ماهية  "عن ذلك بقوله:   (Eliane Gluckman)عرب 
اخلاليا اجلذعية، ألنه يف الوقت احلايل ليس هلا أي وجود قانوين، مثال الدم املتأيت من احلبل 

يف الرسي مادة مشتقة غري حممي من الترشيع، رغم أن هذا الدم يمكن أن يستعمل لينفذ 
األعضاء، وعليه فهو خاضع للترشيع املتعلق باألعضاء، يف حني أنه ليس بعضو،  وإذا اعتربنا 
اخلاليا اجلذعية  أنسجة فمن املفروض أن ختضع للترشيع اخلاص باألنسجة، لكن إذا  حقنت 

مما جيعل موضوع الوضع القانوين هلذه اخلاليا  . )1("هذه األنسجة  يف الوريد تصبح دما
  معقد. غامض و

 الفرع الثاين: احللول الطبية العالجية والدوائية املتوخاة من استخدام اخلاليا اجلذعية  
يراهن األطباء عىل استخدام اخلاليا اجلذعية يف العالج لكوهنا تستطيع تكوين أي نوع من 

يا اجلذعية اخلاليا املتخصصة بعد أن تنمو وتتطور إىل اخلاليا املطلوبة. وقد بدأ االهتامم باخلال
عن طريق االهتامم بالعالج اخللوي كبديل للعالج العادي الذي يتضمن أدوية ومواد كيامئية. 
(والعالج اخللوي هو إجياد خاليا باجلسم تعمل لتعويض نقص معني). كام تأيت أمهية هذه 

د اخلاليا من قدرهتا عىل تكوين أي نوع من اخلاليا املتخصصة كخاليا العضالت وخاليا الكب
 .)1(واخلاليا العصبية واخلاليا اجللدية

تساعد اخلاليا اجلذعية كذلك يف توفري األعضاء البرشية، والقضاء عىل مشكلة رفض 
، كام يتم اختبار العقاقري، -خاصة بعد زيادة الطلب عىل األعضاء واألنسجة-األعضاء 

، جملة األكاديمية للدراسات -دراسة مقارنة -ذعية اجلنينيةأمحد داود رقية، أخالقيات أبحاث اخلاليا اجل 1
 .    115، ص 2016، جامعة الشلف، اجلزائر، جانفي 15االجتامعية واإلنسانية، العدد 

2  Eliane Gluckman, cellules souches : des thérapies pour futur, Commission européenne/ 
D.G Recherche/ Directorat des Science de la vie, 2002, p 12. 

  .342ص  ،2010هادي عيل عطية اهلاليل، املركز القانوين للجنني، منشورات احللبي، لبنان،  3 
، دار اجلامعة اجلديدة، -دراسة مقارنة-الطبية والعلمية يف ضوء حرمة الكيان اجلسديمريفت حسن منصور، التجارب  4

 .433، ص 2013القاهرة، 
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ىل األشخاص، لتجنب واألدوية اجلديدة عىل اخلاليا اجلذعية بدال من استخدامها مبارشة ع
ويتم ذلك قبل جتربته عىل احليوانات، ومن ثم عىل اإلنسان، كام تستعمل  ،حدوث مضاعفات

لتخليق خاليا وأنسجة الستخدامها يف العالج باخلاليا للمرىض الذين حيتاجون لزرع أعضاء 
ن أنسجة خاليا م  .)1(عينةوال تتوفر هلم األعضاء املناسبة، ويتم استثار هذه اخلاليا لتكوّ

يمثل استخدام اخلاليا اجلذعية نقطة التحول يف أبحاث الطب، كام أن هناك جتارب 
ملحاولة عالج األمراض املتصلة بأمراض الشيخوخة باستخدام اخلاليا اجلذعية من خالل 

 .)1(استخدام خاليا من جلد املريض نفسه لتجديد اجللد يف مرحلة الشيخوخة
جلذعية يف خطوات تتمثل اخلطوة األوىل يف إعطاء املريض تتلخص عملية زراعة اخلاليا ا

جرعات من العالج الكيميائي واإلشعاعي كافية للقضاء عىل اخلاليا الرسطانية، ويف كثري من 
نة للدم، واملوجودة يف  احلاالت يصاحب ذلك القضاء عىل اخلاليا اجلذعية السليمة املكوّ

الفرتة إىل عناية ورعاية متخصصة، ومتابعة دقيقة نخاع العظام، ولذلك حيتاج املريض يف هذه 
نظرا ملا يصاب به من ضعف شديد يف املناعة، يصبح الدم معه عرضة لإلصابة باألمراض 

 اجلرثومية املختلفة. 
تليها اخلطوة الثانية واملتمثلة يف حقن اخلاليا اجلذعية التي تم جتميعها من املتربع يف 

ر يف نخاع العظام، وتبدأ يف التكاثر واالنقسام، وإنتاج خاليا املريض عن طريق الوريد، لتستق
الدم الرضورية للحياة، كام أهنا تقوم بتكوين جهاز مناعي جديد يساهم يف القضاء عىل اخلاليا 

%، وتسمى 15و 10مصدرها الرئييس أطفال األنابيب، الن احتامل نجاح عملية التلقيح الصناعي ما بني  البييضات املخصبة
باألجنة االحتياطية ألن األطباء يلجؤون إليها إذا ما فشلت عمليات زراعة البييضة املخصبة األوىل، وقد يكون مصدرها التربع أو 

لبحوث عليها وذلك بدراسة عمليات االنقسام والتكاثر واألمراض الوراثية وغري البيع كام حيدث يف الدول الغربية، أما إلجراء ا
ذلك وإما زراعتها يف رحم امرأة أخر ال تنجب بيعا أو تربعا، أمحد عمراين محاية اجلسم البرشي يف ظل املامرسات الطبية 

، ص 2010خلاص، كلية احلقوق، جامعة وهران، رسالة دكتوراه يف القانون ا -يف القانون الوضعي والرشيعة -والعلمية احلديثة
110. 

  .433مريفت حسن منصور، مرجع سابق ص  - 1
 تصدرها فصلية جملة والتقنية، العلوم جملة واألوهام، احلقائق –الشنقيطي، العالج باخلاليا اجلذعية عيل  - 2

 ص ص2010 مارس ،94 عددال ،24 السنة السعودية، العربية اململكة العزيز، عبد بن سعود امللك مدينة
29،30.  
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وهي نفسها الوظائف التي تقوم هبا اخلاليا اجلذعية السليمة ، )1(الرسطانية املتبقية بعد العالج
 . )1( عالج الكيميائي واإلشعاعي.قبل أن يقيض عليها ال

أثبتت التجارب فعالية  استخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية خاصة عىل الكثري من األمراض 
نذكر أمهها:  أمراض اجلهاز العصبي ( كالباركنسون، الزهايمر، واجللطة الدماغية...)، كذا 

 . )1(يف عالج السكري، أمراض القلب، أمراض الدم واجلهاز املناعي
 الفرع الثالث: مصادر اخلاليا اجلذعية 

تتعدد مصادر اخلاليا اجلذعية وتتنوع، ومتثل األجنة البرشية املصدر األول واألغنى 
باخلاليا اجلذعية، حيث تؤخذ اخلاليا اجلذعية اجلنينية من اجلنني البرشي يف أوىل مراحل 

ر يف املخترب إىل ما ال هناية، طاملا أهنا تكوينه، وهي خاليا جذعية هلا القدرة عىل التاميز، والتكاث
نوع من األنسجة  200تركت يف حالة غري متاميزة، ويمكن هلذه اخلاليا أن تتحول إىل أكثر من 

 .  "اخلاليا املتعددة القدرات"املختلفة، ولذلك تسمى 
يتم  هي التي -تبدأ اخلاليا اجلذعية اجلنينية بالظهور من اليوم الثالث لتلقيح البويضة، 

، وهي متلك القدرة -يوما 15احلصول عليها من أجنة برشية ال يزيد عمرها عن مخسة عرش 
 .)1( والقابلية عىل التطور والنمو واالنقسام دون حدود، وإعطاء خاليا متخصصة كلها

ولكنها بالطبع ليست املصدر الوحيد فالبالغون واألطفال قد يشكلون مصدرا آخر 
تخرج من خمتلف خاليا اجلسم مثل النخاع العظمي، والرئة للخاليا اجلذعية حيث تس

والقلب، والعضالت، وتؤخذ اخلاليا اجلذعية من البالغني من جهتني: أوهلا من النخاع 

أبعد من ذلك توصل األطباء يف جامعة سان دييغو بكاليفورنيا إىل املزاوجة بني العالج باخلاليا اجلذعية  -1
للحصول عىل أفضل النتائج، فعىل سبيل املثال إذا تعرضت الركبة أو  "تقنية النانو"بـتقنية جديدة تسمى 

ع قضيب من التيتانيوم، وبعدها يسري املريض عىل عكازين ملدة ثالثة القدم للكرس فان العالج يكون بزر
أشهر تقريبا، إال أنه لو استخدم اجلراح األنابيب النانوميرتية املصنعة من أكسيد التيتانيوم مع اخلاليا اجلذعية 

واحد فقط قد تتم عملية معاجلة العظام املكرسة بشكل أرسع، وربام يتمكن املريض من امليش يف غضون شهر 
بدال من االعتامد عىل العكازين، كام يمكن احلصول عىل مزايا أخر باالستعانة هبذه التقنية يف عالج أشهر 

  .33،34مشكالت العظام مي سامي النباهني، تقنية النانو واخلاليا اجلذعية، ص ص 
  .117أمحد داود رقية، مرجع سابق، ص   2
  .350مهند صالح ابوعزة، مرجع سابق، ص   3
الوهاب البكري، احلكم الرشعي يف استخدام اخلاليا اجلذعية، ورقة عمل مقدمة إىل الندوة الوطنية للخاليا واصف عبد   4

  .06-05، عامن األردن،  ص ص 2011أكتوبر  06-05اجلذعية املنعقدة يف الفرتة ما بني 
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ا.  ،العظمي كعظمة احلوض أو الصدر، وهذه مشكلتها أهنا تعترب مؤملة وتتطلب ختديرا عامّ
 ذعية التي تؤخذ منها قليلة جدا. وحتتاج إىل وقت طويل، إضافة إىل أن اخلاليا اجل

الوجه الثاين من الدم، ويف هذه احلالة ينبغي أخذ كمية كبرية من الدم تم تصفيته، ويف 
كام أن أدمغة األموات تعد . )1(النهاية ال نحصل إال عىل كمية قليلة جدا من اخلاليا اجلذعية

الذي تنتج عنه السكتة من مصادر اخلاليا اجلذعية، وهي تعمل عىل إصالح تلف الدماغ 
الدماغية وغريه، بل إن تأكيدات حديثة ملختصني تبني أن املشيمة تعد مصدرا مهام وغنيا 

كام يمكن احلصول عىل اخلاليا اجلذعية عن . )1(باخلاليا اجلذعية فضال عن ميزات أخر
 طريق االستنساخ العالجي وذلك بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ،  واستخراج نواهتا

ودجمها يف بييضة مفرغة من نواهتا، هبدف الوصول إىل مرحلة البالستوال ثم احلصول منها 
 .)1(عىل اخلاليا اجلذعية

لكن توجد إشكاالت تواجه العلامء حتول دون إمكانية االستفادة من اخلاليا اجلذعية 
 البالغة  عىل الوجه األمثل يمكن أن نذكر  أمهها يف ما ييل:

 يلة مما جيعل من الصعب عزهلا.وجودها بكميات قل -
 ليس هلا نفس القدرة عىل التكاثر كام هو موجود يف اخلاليا اجلذعية اجلنينية. -
 أن عددها يقل مع تقدم العمر باإلنسان. -

 .)1(حتتوي عىل بعض العيوب نتيجة تعرضها لبعض املؤثرات كالسموم
هي اخلاليا التي يتم   إن اخلاليا اجلذعية املعول عليها يف عالج األمراض املستعصية

احلصول عليها من أنسجة اجلنني ومن احلبل الرسي كون اخلاليا اجلذعية املنبثقة من األجنة 
كوهنا تتيح إنزيم ( التيلومريز ، )1(هي األكثر قدرة عىل التحول إىل أشكال متعددة ومتنوعة

Telomerse اخلاليا اجلذعية ) الذي يساعدها عىل االنقسام باستمرار وبشكل هنائي، بينام
البالغة ال تنتج هذا اإلنزيم إال بكميات قليلة أو عىل فرتات متباعدة مما جيعلها حمدودة العمر، 

  .330فواز صالح، مرجع سابق، ص  1
 .06ع سابق، ص واصف عبد الوهاب البكري، مرج  2
عبد العزيز بن حممد سويلم، جملة العلوم والتقنية، جملة فصلية تصدرها مدينة امللك سعود بن عبد العزيز، اململكة العربية    3

  .05، ص 2010، مارس 94، العدد 24السعودية، السنة 
، 2008، 06عة بوبكر بلقايد، تلمسان، رقم شاممة خري الدين، االستنساخ، جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، جام 4

 .06ص
  .06بن حممد سويلم ، مرجع سابق، ص عبد العزيز    5
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إضافة إىل قدرة اخلاليا اجلذعية اجلنينية عىل التحول إىل مجيع األنسجة املوجودة يف جسم 
 .)1(ة عىل التحولاإلنسان، بينام ال تتمتع اخلاليا اجلذعية البالغة هبذه القدرة الكبري

 املطلب الثاين: االنعكاسات القانونية واألخالقية الستخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية
أثارت أبحاث وجتارب اخلاليا اجلذعية خصوصا التي يتم احلصول عليها من أجنة برشية 
بشكل رئييس يقاس عمرها باأليام، من خالل إهالك بعض األجنة، بغرض العالج الطبي أو 

جدال علميا ودينيا وأخالقيا وإنسانيا يف العامل برمته جعلت علوم األحياء ، )1(مة اإلنسانخد
والبيولوجيا متر بأزمة أخالقية حادة، هي أكرب امتحان للبرشية كلها عىل مر التاريخ 

ويمكن أن نميز يف هذا الصدد بني االنعكاسات القانونية ( فرع أول)، . )1(اإلنساين
 خالقية ( فرع ثان).واالنعكاسات األ

 الفرع األول: االنعكاسات القانونية الستخدام اخلاليا اجلذعية 
من أجل احلصول عىل خاليا جذعية جنينية البد من عزل الكتلة اخللوية الداخلية لكبسة 
اجلرثومة عن قرشهتا اخلارجية لعزل اجلنني، كام كان ممكن أن يتطور إليه من املشيمة، ثم 

فإذا اعتربنا احلياة القانونية للجنني . )1(ة بعينها من املشيمة ألغراض بحثيةتؤخذ خاليا جذعي
تبدأ من حلظة بداية احلمل، فالنتيجة أن التخلص من اجلنني بعد انتزاع اخلاليا واألنسجة يعد 
إجهاضا. أبعد من ذلك، أال خيشى أن يؤدي إباحة هذه العمليات إىل زيادة جلوء النساء إىل 

 .! ض أجنتهن لتعرض عىل العلامء مقابل نظري نقدياحلمل، وإجها
كام أن طموح بعض العلامء يف تطوير التقنيات احليوية، مع عدم وجود أجنة للتجريب، قد 
يؤدي إىل ظهور جتارة احلمل. يف حقيقية األمر اإلجابة عىل هذا السؤال معقدة وغامضة، ألهنا 

لد اجلنني من الناحية القانونية يتعلق بعدم تعيدنا إىل اجلدل حول بداية احلياة اإلنسانية 

لقيحة يف براميل اآلزوت السائل،  171000تم حفظ  2010ديسمرب  31أشار تقرير وكالة الطب احليوي يف فرنسا أنه لغاية  1  
 2013جوان  03لقيحة برشية املنشور يف  270000عي جيب تلقي طفل عن طريق التلقيح الصنا 14000ومن أجل ميالد حوايل 

 . 2016ديسمرب  09يوم االطالع    http://www.bioethique.net /que-fa  عىل املوقع التايل:
  .4واصف عبد الوهاب البكري، مرجع سابق، ص    2
 .300جلني ماكجي، مرجع سابق، ص    3

4 C.E.D.H, 8 juillet 2004,Vo c/France « De l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la 
vie relève de l’appréciation des Etats. Cela tient d’une part, au fait que la majorité des pays 
ayant ratifié la Convention n’ont pas arrêté la solution à donner à cette question, et en 
particulier en France où elle donne lieu à un débat et, d’autre part,  à l’absence de consensus 
européen  sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie ».    
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حتديد حلظة بداية احلياة لد اجلنني، ومن ثم وقت متتعه باحلق يف احلياة وهذا ماعربت عنه 
 )1(املتحدة ضد اململكةو) 1(اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قرارها ضد فرنسا

لكرامة اإلنسانية التي جيب أن حيظى رتبط موضوع استعامل اخلاليا اجلذعية اجلنينية أيضا باي
 هبا الكائن البرشي منذ حلظة وجوده.

أبعد من ذلك يرتبط استخدام اخلاليا اجلذعية بإمكانية استخدامها يف االستنساخ ألغراض 
التكاثر وهذا ما حظرته خمتلف النصوص الداخلية والدولية، مما جيعل وضع ضوابط قانونية 

   صارمة  حتمية ال مناص منها.
 الفرع الثاين: االنعكاسات األخالقية الستخدام اخلاليا اجلذعية 

 نمكن أن نميز من ناحية اجلدل األخالقي بني ثالث اجتاهات:
االجتاه األول الرافض االعرتاف بأي وضع أخالقي للجنني، وفقا هلذا االجتاه  فاألجنة أوال :

فام دام اجلنني يعتمد اعتامدا كليا  ليس هلا أي وضع أخالقي، وال ختضع للمعايري األخالقية،
عىل أمه الذي يعيش يف رمحها حيث ال يمكن النظر إىل اجلنني عىل أنه كيان مستقل. يف هذا 

أن أفضل تشبيه لوصف وضع اجلنني هو   Judith Jarvis Thomson)1(تر األستاذة 
التي جتر عىل عليه ال يمكن معارضة الدراسات و )1(الطفيليات (النافعة والضارة منها)

األجنة يف مراحل تطورها املختلفة، بل حتى أن إتالف األجنة ال يمثل مشكلة أخالقية 
 .)1(أصيلة

 "قتل"ال ير أن فرضية ورود  Robert Nozickيمكن يف هذا الصدد أيضا أن نذكر أن 
جلنني اجلنني مرفوضة أصال، ألن القتل يف األصل حيرم شخصا متمتعا باحلياة منها، وما دام ا

ليس واعيا أو مدركا لقيمة احلياة، ومادام أنه غري متمتع فعليا بأمدها، فمنه مل حيظى بأي وضع 
، كام أنه ليس للجنني حق إجيابيا يف أن يذاب بعد Robert Nozickأخالقي وفقا لنظرية 

1 C.E.D.H, 7 mars 2006, Evans c/Royaume-Uni «  La Cour rappelle que la détermination 
du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats. Le droit 
britannique ne reconnait pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et n’autorise 
pas à se prévaloir – par personne interposé- du droit à la vie garanti par l’article 2. Dés lors, 
la Cour conclut à la non violation de l’article 2 ».  

الدفاع عن  "أستاذ من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، هلا عدة مؤلفات أمهها  Judith Jarvis Thomson ةالفيلسوف 2
 .2016سنة   High Heatherton، و آخرها كتاب 1971سنة  A Defense of Abortion "اإلجهاض

 .158جلني ماكجي، مرجع سابق، ص  3
 .158، صجلني ماكجي، مرجع سابق  4
 .164اشامعو، مرجع سابق، حممد   5
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أخذه من حوض نيرتوجيني ويزرع يف رحم ما، وليس له باملقابل حق سلبي ضد أن يتلف يف 
 .)1(ء تطوره يف الرحمأثنا

كام يستند هذا الرأي إىل حجة علمية مفادها أن اخللية اجلذعية وإن كانت مستمدة من 
اجلنني نفسه ليس جنينا يف حد ذاهتا، وهكذا فإهنا لن تنمو لتكون جنينا غري خملق أو إنسانا 

وال يمكن أن بالغا. فاخللية اجلذعية هي اخللية التي يمكن أن تستثار لتصبح نسيجا بعينه 
 تستثار لتصبح فردا.

كام أن األجنة املستخدمة يف دراسات اخللية اجلذعية تؤخذ يف العادة من األجنة املتبقية يف 
لكننا نتساءل إذا كان هلذه . )1(أنابيب االختبارات، ويتم التخلص منها الحقا يف مجيع األحوال

أو إعاقة سببه تلك الدراسات التي  الدراسات  من تأثري طويل األمد  كأن يولد الطفل بعاهة
 أجريت عليه أثناء احلمل، أال يعد هذا غري أخالقي؟

ثانيا: االجتاه  الثاين: ير أن الوضع األخالقي للجنني ال يبقى ثابتا أو حمددا وهذا من منطلق 
التغيريات الطارئة عىل اجلنني، حيث قسمت فرتة احلمل إىل ثالث مراحل، حتدد كل مرحلة 

ما الوضع األخالقي  Roe Deusonبحسب تطور اجلنني نفسه.ولقد تساءل األستاذ منها 
لكائن ختلق يف املخترب، أن يكون كائنا يشبه اجلنني ولكنه يضم أجزاء مأخوذة من أحياء 
خمتلفة؟ وما الوضع األخالقي للخاليا املتخصصة يف اإلنسان البالغ إذا ما ثبت أنه يمكن 

غة إىل أجنة مستنسخة بصعقة كهربائية أو من خالل وضعها يف حوض حتويل هذه اخلاليا البال
 ؟)1(إنزيمي

ثالثا: االجتاه الرافض الستخدام اخلاليا اجلذعية : ترفض أوساط اجتامعية خمتلفة مثل هذه 
التجارب ألسباب أخالقية وديني نابعة من احرتام احلياة ومحاية الروح البرشية. ويضيف 

الذي ينقذ حياة برشية ال جيوز أن يقوم عىل قتل روح برشية أخر، هؤالء أن البحث العلمي 
هلا أيضا حق احلياة، كام ال ينبغي للتجارب العلمية أن تطغى عىل احرتام وتقدير وهيبة 

عن النتائج املذهلة التي حققتها التقنية  (Jeremy Rifkin)1 عرب جريمي رفكن   احلياة.

    .334مهند صالح أبو العزة، مرجع سابق، ص  1
 .159جلني ماكجي: املرجع السابق، ص 2
  Jeremy Rifkin 3  20لورادوا بالواليات املتحدة األمريكية، باحث ومنظر اجتامعي واقتصادي، ألف بكو 1945من مواليد 

 the  end of the  "هناية العمل"، وكتاب the third industrial revolution  "الثورة الصناعية الثالثة"كتاب منها: 

work 

 4ا على معرفة ال حدود لها.بموجبه اإلنسان في األساطیر األلمانیة صفقة مع الشیطان، یحصل  عقد فاوست 
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... إننا ندخل قرن التقنية احليوية، وعقدنا صفقة ضخمة  "احليوية، واملخاطر املصاحبة هلا: 
اذ نر أمامنا خطوات واسعة ونحقق انجازات عظيمة ونعيش ، )1(تشبه صفقة فاوست

مستقبال زاهرا.ولكن مع كل خطوة نقطعها نحو هذا العامل يبقى السؤال يطاردنا ما هي 
لقرن التقنية احليوية مشؤومة، كام  ... إن املخاطر املصاحبة"، ثم يستطرد قائال:"تكلفة ذلك؟

أن البشائر املصاحبة له مغرية. إن احلرية بني اجلوانب املظلمة للتقنية احليوية تعد اختبارا لكل 
 )1("واحد منا

 ملبحث الثاين:املوقف القانوين من استخدام اخلاليا اجلذعيةا
ا يمكن أن تقدمه من تباين موقف الترشيعات من استخدام اخلاليا اجلذعية بالنظر إىل م

مطلب نني مها موقف القانون اجلزائري (حلول عالجية، لكن دراستنا ستقترص عىل قانونني اث
 أول)، والقانون الفرنيس (مطلب ثان).

 املطلب األول: موقف القانون اجلزائري من استخدام اخلاليا اجلذعية 
ج باستخدام اخلاليا يمكن استقراء موقف املرشع اجلزائري يف استخدام تقنية العال 

اجلذعية من خالل األحكام الواردة يف قانون الصحة ( فرع أول)، و يف قانون العقوبات ( 
 فرع ثان)، أو يف خمتلف التنظيامت ( فرع ثالث).

 الفرع األول:األحكام القانونية  الستخدام اخلاليا اجلذعية يف قانون الصحة 
باملؤسسة  2013فيفري  18عية البالغة يف اجلزائر يف متت أول عملية العالج باخلاليا اجلذ    

نوفمرب بوهران، تعلق األمر بزرع النخاع، كام يتم استعامل هذه  01االستشفائية اجلامعية  
لكن املشكل يف استخدام مثل هذا النوع من العالج  ،اخلاليا أيضا يف عالج مرض اللوكيميا

%، يف املرحلة األوىل، 20و 15حلادة بنسبة ما بني حيمل احتامالت الوفاة يف حاالت اللوكيميا ا
 .)1(% يف الثالث األشهر األوىل من العالج 30وبنسبة 

ال يطرح استخدام اخلاليا اجلذعية البالغة يف العالج إشكاالت قانونية كالتي تثريها اخلاليا 
سجة املريض اجلذعية اجلنينية، كوهنا تتطلب موافقة املريض واملتربع ومد التوافق بني أن

 . 09-08أحمد عمراني، مرجع سابق، ص ص  1
2 - Meddah Benabou, Textes internationaux et nationaux de la bioéthique face aux enjeux 
du progrès biomédicale, mémoire de Magister, faculté des sciences de la nature et de la vie, 

Université d’Oran, 2015, p 136. 
يتضمن قانون محاية الصحة وترقيتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية  1985فيفري  16مؤرخ يف  05-85قانون رقم   3

 .1985 فيفري 17صادر بتاريخ  08اجلزائرية، عدد 
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واملتربع، يف حني اإلشكال يف استخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية يتطلب وجود أجنة فائضة أو 
 جمهضة، وهذا األمر هو اآلخر يتطلب وجود بنوك حلفظ األجنة.

خيضع العالج باستخدام اخلاليا اجلذعية البالغة كأصل للرشوط املتعلقة بزرع األعضاء 
ال  ":161ويف هذا تنص املادة  ،)1(رشع اجلزائري  يف قانون الصحةالبرشية، والتي نظمها امل

جيوز انتزاع أعضاء إنسان وال زرع أنسجة إال ألغراض عالجية أو تشخيصية حسب 
الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون، وال جيوز أن يكون انتزاع األعضاء واألنسجة  

 ."البرشية حمل معاملة مالية 
 ،زائري األعضاء البرشية، بل ومل يفرق بني األعضاء البرشية ومشتقاهتامل يعرف املرشع اجل

جزء حمدد من اجلسم يقوم باداء وظيفة معينة أو "لذا بالرجوع إىل التعريف الطبي هلا فهي:
أكثر سواء كان ذلك كأعضاء مثل القلب، والرئة والكبد وما يفرزه من سوائل كالدم وخاليا 

العظام فهو اذن حسب تعريف األطباء جزء حمدد من اجلسم يقوم  كاحليوانات املنوية ونخاع
ما اخلاليا واألنسجة فال يمكن أن تؤدي وظيفة لوحدها مثل . أ1بأداء وظيفة معينة أو أكثر

اخلاليا العصبية التي ال تستطيع أداء وظيفة عضوية حمددة إال إذا ارتبطت بمكونات اجلهاز 
 ت اجلسم البرشي.العصبي األخر، لذلك فهي من مشتقا

مجيع  "بمفهوم املخالفة، لتعريف األعضاء يمكن استنتاج أن مشتقات اجلسم هي:
العنارص واملواد البرشية التي تتسم بطابع التجدد، بحيث يمكن للجسم استبداهلا تلقائيا إذا 

 .1"فقد جزء منها، وال يرتتب عىل انتزاعها فقداهنا لألبد كام هو احلال بالنسبة لألعضاء
ما فيام يتعلق باستخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينية فنفس األمر مطلوب حيث جيب أن خترج أ

أي ممارسة عىل األجنة البرشية عن الغاية العالجية أو التشخيصية، وأال تتعداها إىل غري ذلك، 
 وال يشرتط املرشع أن يتعلق األمر بالنفع عىل اجلنني فقط، حيث يمكن أن متتد الغاية إىل غري

 .1ذلك

، جملة  09/01ن أمنة حممدي بوزينة، احلماية اجلنائية للجسم البشري من جرمية االجتار باألعضاء يف ظل القانو  1
   .137،138ص ص  2016، جامعة الشلف، اجلزائر، جانفي 15األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 

  .120أمحد داود رقية، مرجع سابق، ص   2
  121أمحد داود رقية، املرجع نفسه، ص   3
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 الفرع الثاين: األحكام القانونية الستخدام اخلاليا اجلذعية يف قانون العقوبات اجلزائري
فعال االجتار أ )1(املتعلق بقانون العقوبات  01-09جرم املرشع اجلزائري يف قانون رقم 

 "من قانون العقوبات حتت عنوان: 01باألعضاء البرشية ومشتقاهتا يف القسم اخلامس مكرر 
، لكنه باملقابل مل يضع نصا خاصا ورصحيا يتناول فيه حلظر االستخدام غري "جتار باألعضاءاال

 املرشوع للخاليا اجلذعية.
من هذا القانون بشأن عمليات اقتطاع األعضاء  17/1مكرر  303باستقرائنا لنص املادة  

ت ) سنوا10) سنوات إىل عرش(05يعاقب باحلبس من مخس ( "نجدها تنص عىل أنه: 
دج كل من ينتزع عضوا من شخص عىل  1000000ألف دينار إىل  500000وبغرامة من 

 ."قيد احلياة دون احلصول عىل املوافقة وفقا للرشوط املنصوص عليها يف الترشيع الساري
) 05يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس ( "عىل ما ييل:  18مكرر  303كام تنص املادة  

ألف دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خاليا أو 500000 إىل 100000سنوات وبغرامة من 
بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مايل أو أي منفعة أخر مهام كانت طبيعتها. 
وتطبق نفس العقوبة عىل كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل احلصول عىل أنسجة أو 

 ."خاليا أو مجع مواد من جسم شخص
احلامية اجلنائية ال تطال األجنة بدليل أهنا تتجه نحو محاية  يبدو من صياغة املادتني أن

الشخص عىل قيد احلياة فحسب، وفقا ملبدأ التفسري الضيق للنص اجلزائي للنص وملبدأ 
الرشعية اللذان يقضيان بعدم التوسع يف تفسري نصوص قانون العقوبات. لكن بالرجوع  

 والذي جاء كام ييل: بالغة الفرنسية 18مكرر  303لصياغة نص املادة 
 « Quiconque, procède à des prélèvements de tissu, de cellules ou  la 

collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme 
d’argent ou l’offre de tout autre avantage d’emprisonnement  d’un (1) an à 
cinq (5) ans et d’une amende de 10000 DA à 500000 DA. 
 Et puni des mêmes peines tout intermédiaires qui encourage ou favorise 
l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélèves  sur  personne » .  

 أما باللغة الفرنسية "جسم شخص "يالحظ أن املصطلح  املستعمل باللغة العربية  
أي جسم اإلنسان، و عىل اعتبار أن األجنة  ،« Corps humain"      فاملصطلح املستعمل هو

، يتضمن 1966جوان  08مؤرخ يف  156-166يعدل ويتمم األمر رقم  2009فيفري  25مؤرخ يف  01-09قانون رقم   1
  .2009مارس  08صادر بتاريخ  15قانون العقوبات، اجلريدة الرسمية للجمهورية، عدد 

 
  .122داود رقية ، مرجع سابق، ص   2
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من  01مكرر  303يمكن أن تشملها احلامية القانونية الواردة باملادة   "كائنات آدمية "البرشية 
لكن تبقى هذه احلامية قارصة يف ظل عدم التنصيص عليها رصاحة يف ، )1( 01-09القانون 

 خاصة.نصوص 
 ثالثا: موقف التنظيامت من استخدام اخلاليا اجلذعية

بشأن  300بالرجوع للتنظيامت التي صدرت بشأن املوضوع نذكر التعليمة الوزارية رقم  
لتي  حتظر اللجوء إىل تقنية ا )1(حتديد املامرسات اجلديدة يف جمال تقنيات اإلنجاب املساعد

دراسات واألبحاث أو يف التجارب، باستثناء األنبوب الستعامل األجنة البرشية يف ال
 األهداف العالجية.

حتظر التعليمة الوزارية أيضا ختليق أجنة يف املخترب هبدف إجراء الدراسات أو األبحاث أو  
االختبارات عليها. لكن باملقابل تسمح بإجراء البحوث عىل األجنة ألغراض عالجية رشط 

تعني يف كل األحوال احلصول عىل إذن بذلك من أال يصاب اجلنني بأي رضر، كام أنه ي
 السلطات.

املذكورة آنفا عملية جتميد بعض اللقائح الزائدة عن احلاجة  300نظمت التعليمة رقم  
بعد موافقة الزوجني إلعادة استعامهلا من طرفهام يف حالة فشل املحاوالت األوىل إلحداث 

عدم هذه اللقائح إما بعد انقضاء هذه احلمل، حيث حددت مدة جتميدها بثالث سنوات، و ت
 املدة، أو يف حالة وفاة أحد الزوجني،  وحيرر حمرض بذلك. 

ألزمت التعليمة رضورة إعالم الزوج بنوعية منيه املحفوظ وعدده، وحددت مدة حفظ  
وهلذا األخري طلب اسرتجاعه أو  ،املني بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء عىل طلب الزوج

 هداره  بعد إمضائه وثيقة تثبت ذلك بمعية الطبيب البيولوجي. املطالبة بإ
 املطلب الثاين: موقف الترشيع الفرنيس من استخدام اخلاليا اجلذعية 

كثر دقة وتفصيال يف األ أنه -الترشيعات من بغريه مقارنة –يتميز القانون الفرنيس  
لترشيعية (أ)، أو من خالل موضوع البحوث عىل  األجنة  البرشية سواء من خالل األحكام ا

إسهامات املجلس الدستوري وجملس الدولة وقرارات اهليئات القضائية يف معاجلة املوضوع 
 (ب).

 

1 Instruction ministérielle n° 300 du 12 mai 2001 fixant les bonnes pratiques cliniques et 
biologiques en PMA. 

2 Loi n° 88-1138 du 02 décembre 1988,relative à la protection des personnes qui se prêtent  
à des recherches biomédicales ,http// :www.legifrance .gouv .fr /affichtexte.doc  
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 الفرع األول: األحكام الترشيعية للبحوث عىل األجنة البرشية 
تدرج املرشع الفرنيس يف تنظيمه ملوضوع استخدام  األجنة البرشية عموما، واخلاليا 

 20الصادر يف  1138-188جلنينية عىل وجه اخلصوص حيث يعد القانون رقم اجلذعية ا
  أول قانون  )1(املتعلق بحامية األبحاث اخلاضعني للتجارب البيوطبية 1988ديسمرب 

لألخالق احليوية يف ميدان البحث يف  فرنسا لكنه  مل يتعرض للتجارب العلمية التي جتري 
واكتفى بالتعرض للتجارب التي جتر عىل املرأة عىل األمشاج البرشية خارج الرحم، 

الفقرة  التي منعت  152، والتي جاء يف املادة 1994احلامل. وبإصدار قانون الصحة لسنة 
إجياد أجنة يف األنابيب هبدف إجراء التجارب و أورد استثناء يتعلق بإجازة إجراء البحوث 

 ب اللقيحة.ألهداف طبية رشط املوافقة الرصحية واملكتوبة ألصحا
منع املرشع الفرنيس كأصل استحداث أجنة برشية يف األنابيب لغايات الدراسة والبحث  

من قانون الصحة العامة، لكن املادة جاءت  08فقرة  2141والتجارب حسب نص املادة 
أيضا باستثناء يكمن يف موافقة املرأة والرجل قبول إجراء دراسات عىل األجنة التابعة هلام، 

 أن تكون هذه املوافقة بشكل كتايب. ويشرتط
اشرتطت املادة عالوة عىل ذلك أن يكون اهلدف أو الغاية من الدراسة غاية طبية وأن ال  

جتنبا ألن تصبح اللقائح .و)1(تشكل اعتداء عىل اجلنني كام تشرتط املوافقة من جلنة خمتصة
الفرنيس استحداث األجنة لغايات البرشية حمال للتعامالت املالية أو االجتار هبا، منع املرشع 

 .)1(من قانون الصحة العامة 07فقرة  2141صناعية أو جتارية حسب ما جاء يف املادة 
وحدودها   08فقرة  2141بني املرشع  الفرنيس مفهوم الغاية الطبية الواردة بنص املادة  

 )1(جنة البرشيةاملتعلق بالبحوث عىل األ 1997ماي  27املؤرخ يف  613-97يف املرسوم رقم 

1-L’article l2141-8 du code de la santé publique dispose : la conception in vitro d’embryons 
humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite toute 
expérimentation sur l’embryon est interdite. A titre exceptionnel l’homme et la femme 
formant le couple peuvent accepter que soit mener des études sur leurs embryons, leurs 
décisions est exprimées par écrit , les études doivent avoir une pénalité médicale et ne 
peuvent porter atteinte à l’embryons elle ne peuvent être entreprise qu’âpres airs conformé 
de la commission l’article  l2113-1, la commission rend publique chaque année la liste des 
établissement ou s’effectuent ces études, ainsi que leurs projets. 
2- L’article l. 2141 .07du C.S.P dispose : «  un embryon ne peut être conçu ni utilisé à des 
fins commerciales ou industrielle ». 
3- Décret n° 97-613 du 27 mai 1997 relative aux études menée sur des embryons humains 
in vitro et modifiant le code de la santé publique, journal officiel n°126 du 01 juin 
1997,p8623,http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTewte-
JORFTEXT000000383414&categorieLien=id.html 
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تعد الدراسة أو البحث الذي جير عىل األجنة ذو غاية "عىل أنه : R-152-01ي املادة ف
إذا كانت هيدف إىل تقديم منفعة مبارشة للجنني حمل الدراسة خاصة إذا كانت ترفع  -طبية

 من نسبة نجاح زرعه.  إذ كانت هتدف إىل املسامهة يف تطوير تقنيات املساعدة الطبية عىل
اإلنجاب، وينتفي اهلدف الطبي للدراسة إذا كانت غايتها تعديل املواصفات الوراثية 

 . "للجنني
عاقب املرشع الفرنيس عىل استعامل اخلاليا دون الرضا املسبق ألصحاهبا ويف هذا   

عندما تتم الدراسات "الفقرة اخلامسة من قانون الصحة العامة :  2151تنص املادة 
ول مسبقا عىل الرضا بصورة خطية  يسحب الرتخيص أو يعلق كونه تم واألبحاث دون احلص

دون االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية أو تلك التي وردت يف القوانني، ويعاقب 
 )1(أورو 100000مرتكبها بالسجن ملدة سبع سنوات وغرامة قدرها 

ارس يف م  Roger-Gerard Schwartzenbergسمح وزير الصحة الفرنيس  
باسترياد اخلاليا اجلذعية اجلنينية لغايات التجارب، مثريا بذلك نقاشا حقيقيا وحادا  2002

عند الرأي العام، وكان ذلك بعد توصيات اللجنة الوطنية االستشارية لألخالق احليوية، كذا 
األكاديمية الوطنية للطب وجملس أخالقيات الطب بتخفيف النظام القانوين الساري املفعول 

 )1(السامح بإجراء التجارب عىل األجنة التي ختىل عنها أصحاهبا.ب
ال يمكن وضع وال تصور األجنة البرشية احلية إال بالطرق التي تساعد عىل تقدم الطب  

الفقرة الثالثة من تقنني الصحة العامة)، وهذا النص مدعم  2141والعالج والتناسل (املادة 
الفقرة  2151ى لغرض البحث والتجارب الطبية املادة بحظر االجتار يف األجنة البرشية حت

البحث عىل األجنة  2004جويلية  29الثانية من تقنني الصحة العامة). كام منع قانون 
البرشية الزائدة عن احلاجة ومل يرخص إال بالدراسة التي ال متس اجلنني بأي رضر، إال أن هذا 

ازة األبحاث عىل إج)1(ملتعلق باألخالق احليويةا 2004-800املبدأ يعترب أكثر مرونة يف قانون 
منه  40اخلاليا اجلذعية اجلنينية خالل مخس سنوات من صدور القانون. نص القانون يف املادة 

تتوىل اهليئة  -عىل أن يتم تقييم تطبيق القانون يف أجل أقصاه مخس سنوات من طرف الربملان 

1-Article 2151-5 Code de la santé publique ( Loi n° 2004-800) Journal Officiel l de 07 Aout 
2004. 
2 -  Sylvia- lise Bada :Validation de la loi autorisant la recherche sur l’embryon humain et 
les cellules souches embryonnaires ; publie 27 Aout 2013 par CPDH . 
3-Loi n° 800-2004 du 06 aout 2004 relative à la bioéthique, http :// www.legis-
france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-JORNFTEXT000000441469.html. 
4- L’office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST). 
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  الل مدة ال تتجاوز أربع سنواتخ )1(نولوجيةالربملانية لتقييم االختيارات العلمية والتك
 .املوضوع بشأن تقرير تقديم

اقرتح التقرير إزالة القيد الزمني املفروض عىل الدراسات والبحوث عىل اخلاليا اجلذعية  
اجلنينية واالعتداد بخمس سنوات، إضافة إىل رضورة تبسيط اإلجراءات اإلدارية املفروضة 

قرير كذلك إنشاء بنك للخاليا اجلذعية يتم اعتامده من طرف وكالة عىل الباحثني،  اقرتح الت
تشجيع البحوث األساسية عىل األجنة وإباحة اإلخصاب و )ABM()1األخالق احليوية(

والتحويل النووي مع الرقابة الصارمة من وكالة األخالق احليوية ملنع زرع األجنة التي كانت 
ل النووي موازاة مع ذلك إنشاء رشكة وطنية لإلعالن حمل اختبار، كام تناول التقرير التحوي

يف كل األحوال ال .و)1(حول الدم واحلبل الرسي (رشط موافقة األرسة عىل احلفظ والتجميد)
 يوما. 14يسمح للجنني بالنمو خارج جسم اإلنسان أكثر من 

ىل  االجتار حرصا من املرشع الفرنيس عىل أن ال خترج اإلباحة عن الغاية التي حددها هلا إ 
كذا تقنني الصحة العامة  15-1511باألجنة البرشية  نص القانون اجلنائي الفرنيس يف املادة 

ذ به يؤخ الذي الشكل كان أيا –عىل أن احلصول عىل أجنة برشية مقابل مال  2152يف املادة 
قرة ف 511أورو غرامة، كام نص يف املادة  100000يعاقب بعقوبة سبع سنوات و -هذا املال

من تقنني الصحة العامة عىل أن إجراء أي عملية عىل  2162من القانون اجلنائي واملادة  17
 أورو غرامة. 100000األجنة البرشية احلية ألغراض جتارية يعاقب بسبع سنوات سجن و

الفرع الثاين: إسهامات املجلس الدستوري وجملس الدولة الفرنيس يف موضوع  استخدام 
  البحوث العلميةاألجنة البرشية يف

أكد فيه  عدم  1994جويلية  27كام أصدر املجلس الدستوري الفرنيس بدوره قرارا يف         
جواز اعتبار األجنة البرشية احلية وسيلة ألغراض بحثية، ومنع التالعب باألجنة يف املخترب 

 . )1(احرتاما ملبدأ محاية الكرامة اإلنسانية للكيان البرشي 

1- Agence de la biomédecine ABM 
2- Le Rapport sur l’évaluation de l’application de la loi du 06-08-2004 relative à la 
bioéthique, fiche concours de la direction de  Monique pagés, la documentation française, 
2010, p89. 
3-Décision n°94-343 /344 du Conseil Constitutionnel le 27 juillet 
1994,http :// www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959-1994/343/344-dc/decision-n-94-343-344-
dc-du-27-juillet-1994.10566.html. 
4-Le Rapport du Conseil d’Etat français  , notification des lois de la bioéthique avis du 25 
nov.1999,http :// www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959-1994.html. 
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لدولة الفرنيس يف إجازة  الدراسات عىل األجنة أو استحداثها بغرض ساهم جملس ا 
البحث حيث أجاز األبحاث والدراسات العلمية عىل األجنة الفائضة التي قبل أصحاهبا 
التخيل عنها،  رشط أن يتم التأكد عىل أن هذه األجنة التي أجريت عليها الدراسة لن يعاد 

 .)1(و تشوهات قد تصيب اجلنني الحقازرعها يف األرحام جتنبا ألي أمراض أ
نبه املجلس يف تقريره أنه ال جيب حرص الدراسات عىل األجنة  يف تطوير املساعدة الطبية  

عىل اإلنجاب فقط، بل جيب أن يشمل البحث عن عالج لألمراض والرسطانات، وأكد أنه 
ياة والذي يرتتب يقع عىل القانون خلق توازن بني مصلحتني من جهة احرتام حلظة بدء احل

عليه منع إجراء األبحاث عىل أجنة األنابيب، ومن جهة أخر بني حق املرىض واملصابني 
 ببعض األمراض املستعصية يف االنتفاع بنتائج التقدم الطبي.

اقرتح املجلس وضع رشوط قانونية دقيقة إلجازة إجراء التجارب عىل األجنة يف إطار  
لق باستحداث األجنة البرشية لغاية البحث، رأ جملس قانوين منظم وصارم، وفيام يتع

 )1(الدولة أنه ال مربر لذلك واقرتح أن تكون إجراء هذه األبحاث ملدة مخس سنوات فقط

املجلس الدستوري الفرنيس حيث  2013جويلية  18أخطر النواب املعارضون لقانون            
 07أكد فيه توافق أحكام قانون   2013ت أو 01أصدر هذا األخري عىل إثرها قرارا  بتاريخ 

املتعلق باألخالق احليوية مع  أحكام الدستور الفرنيس من حيث احرتامه  2011جويلية 
للمبدأ الدستوري املتعلق باحرتام كرامة الكائن البرشي مؤكدا أن القايض الدستوري قد ترك 

  )1(مسألة حتديد املركز القانوين للجنني وجمال محايته للمرشع
 
 

1- Le Rapport du Conseil d’Etat français  , notification des lois de la bioéthique,  avis du 25 
nov.1999, op cit. 
2- Décision du Conseil Constitutionnel (Français) n°2013-674 du 01 Aout 2013, 
http://www.conseil-consyitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date-/depuis-1959-2013-674-dc-du-1-aout-2013.137.html. 

  .10أمحد عمراين، مرجع سابق، ص  3

                                                 

http://www.conseil-consyitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date-/depuis-1959-2013-674-dc-du-1-aout-2013.137.html
http://www.conseil-consyitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date-/depuis-1959-2013-674-dc-du-1-aout-2013.137.html
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 خامتة
تشكل مسألة استخدام اخلاليا اجلذعية فتحا طبيا وسبيال لعالج الكثري من األمراض 
املستعصية خاصة وأن تقدم فائدة كبرية للبرشية إذا تم إجراؤها وفقا لضوابط وقيود من 

 شأهنا أن سد باب جتارة األجنة واخلاليا، وهذا يعني مزيدا من عمليات اإلجهاض.
ع الفرنيس ملوضوع استخدام اخلاليا اجلذعية بالشمولية، بالنظر إىل أنه اتسم تنظيم املرش

حدد اجلوانب اإلجرائية واملوضوعية له، كام أنه قرر عقوبات رصحية يف قانون العقوبات 
الفرنيس عن كل مساس برشوط االستفادة من اخلاليا البرشية . بينام تبقى احلامية القانونية 

، .عرب للخاليا اجلذعية اجلنيني  ": )Xavier LABBEE(ة يف الترشيع اجلزائري يشوهبا القصورّ
إذا كان القانون غري متكيف وغري قادر عىل حل هذه املشاكل ذات الصلة باالكتشافات 

 .1"العلمية احلديثة، فان األمر يقتيض تبني نصوص جديدة
  
 
 
 
 

 فيه، خمتلف وبعضه عليه متفق الفقهاء، فبعضه بني اتفاق حمل به العمل يكن مل منها العلم أفاد ما إن :نقول أن بقي ولكن" 1

 عن أخرمها الذي الظاهري حزم ابن عن جاء ما سو ذلك يف خيالف أحد ومل واإلقرار، فالتواتر، تقديمه عىل اتفق ما فأما

 يةھفق دراسة" اإلثبات : طرق يف الرجوب، التعارض والرتجيح مسلم عيل ،  انظر: سليم"العلم عليهام  فقدم القايض، علم

 89،ص  2006األردنية، االردن ،  العليا ، اجلامعة الدراسات دكتوراه ، كلية ، رسالة "مقارنة قانونية
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 مد حجية النكول عن اليمني أمام القايض
 يف الفقه اإلسالمي

 رضا قربة أ.
 أستاذ مساعد قسم ب

 كلية احلقوق و العلوم السياسية
 جامعة حيي فارس املدية

 
 ملخص البحث:

يدور هذا املوضوع حول سلطة القايض يف احلكم بناءا عىل نكول املدعى عليه الذي وجهت 
ومد حجية النكول يف ،إليه اليمني يف املسائل التي تعترب فيها (اليمني)من أدلة اإلثبات

واجهة القايض، فهناك من رأ بمنح القايض سلطة القضاء بالنكول أو رد اليمني عىل من م
أو برد اليمني عىل من  ،وجهها، بينام ير البعض األخر برضورة القضاء بناءا عىل النكول

كام ،أو بإرغام املدعى عليه عىل احللف للفصل يف النزاع كام ير آخرون،وجهها عند غريهم
عىل مرتبة النكول من بني وسائل اإلثبات األخر فمنهم من رأ بأنه بمثابة  مل يتفق الفقه

 ومنهم من اعتربه بمثابة البينة وهناك من بر انه ال يتعد كونه بذال أو ترك . ،اإلقرار
 االثبات .  ،رد اليمني ،: النكول الكلامت املفتاحية

Abstract 
This topic is about the authority of the judge in the judgment which is 

based on rejecting the oath of the defendant who was sworn in though the 
means of proof where as the swearing is considered as the clues at the 
extend of the need of the reject oath in a confrontation of the judge. There 
are those who saw that the judge forbid the jurisdiction of judiciary while 
others saw the need to eliminate the villain on reject the oath or force the 
defendant to the alliance to resolve the dispute. 
The jurisprudence did not agree on the status of immorality among the 
means of proof. 

Some of them saw it as a confirmation and some of them saw it as 
evidence and some of those who saw that he was a believer and others saw 
it as proof of the evidence and there are those who see that is not missing 
because it is permissible  

Key words:  Reject the oath _answer oath – the proof  
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 مقدمة:
القضاء من أهم الوسائل التي تضمن استقرار املجتمعات و النهوض هبا عن طريق  عتربي

إشاعة العدل ورد احلقوق ألصحاهبا، حيث يضمن تفعيل القواعد الدينية والسلوكية التي 
حيث أولت الرشيعة  ،صبح كيان هذا األخري مهدد بالزوالوبغري ذالك ي ،حتكم املجتمع

وهو يتضح من خالل النصوص اإلسالمية أمهية بالغة هلاذا اجلانب من أساسيات املجتمع 
وكذا  الواردة يف كتاب اهللا عز وجل أو ماثبت عن رسوله صىل اهللا عليه وسلم يف هذا اإلطار 

مرونة الرشيعة اإلسالمية التي تضفي عليها اجتهاد الفقهاء املعارصين، وهو مايتاميش مع 
  ،الصالحية الن حتكم يف كل زمان ومكان

وال شك يف انه عىل من يدعي حقا أمام القضاء أن يثبت ما تقدم به  بالطرق املعرتف هبا 
لينال مبتغاه حيث يتوىل القايض إنصاف الطرفني من خالل تقدير احلجج التي تقدم هبا 

تتلخص طرق اإلثبات املعرتف هبا رشعا حيث  ،قائع التي تعززهااخلصوم بعد إثبات الو
القايض  وعلم والكتابة والشهادة : اإلقرار حسب ما استقر عليه رأي الفقهاء يف زماننا يف

ويف هذا السياق يمكن تقسيم طرق اإلثبات بالنظر إىل حجيتها أمام  ،واليمني والقرائن
 القايض،  وعلم واإلقرار، يتعلق األمر بـ التواتر،و ،1ذلك نحو القايض إىل ما يفيد اليقني أو

 ويتعلق األمر ببقية الطرق التي ارشنا إليها . الظن غالب يفيد وما
حيث تعرف يف منظور  ،وتعترب اليمني من بني طرق اإلثبات اخلاضعة لتقدير القايض

إذ تعترب  ،1"القايض أمام تعاىل اهللا باستشهاد نفيه أو احلق ثبوت تأكيد " الرشع عىل أهنا :
من اضعف وسائل اإلثبات حجية أمام القايض  إذ يلجئ إليها يف حال تعذر إثبات احلق 
املدعى به بالطرق األخر املعرتف هبا فتكون كدليل إثبات مستقل، أو لتقوية الدليل املقدم 

ممة هلا من طرف املدعي يف حال عدم كفاية أدلة اإلثبات املعرتف هبا  حيث تكون اليمني مت
يف هذه احلالة كام يعرتف هبا كدليل إثبات يف بعض الدعاو دون البعض األخر عىل غرار 

بينام اليعتد هبا فيام كان حقا  ،مسائل األموال وما يلحق هبا وكذا األبدان واألحوال الشخصية
كن ان غري انه يم ،وتوجه اليمني للمدعى عليه  ،خالصا هللا تعاىل عىل غرار احلدود والعبادات

يتصور نكول هذا األخري عن أدائها فهل يعتد القايض بنكول من وجهت إليه اليمني يف إثبات 

   137نفس املرجع ، ص   1
   137فان اجاب باالجياب كان يمينا وان اشار باالباء كان نكوال انظر نفس املرجع ، ص   2
ب بن صقر الغويري العتيبي ، االثبات باليمني يف نظام املرافعات الرشعية السعودي،دراسة تاصيلية انظر يف هذا املعنى : غال -

 73، ص 2008مقارنة، رسالة ماجيستري ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض ، 

                                                 



  323              م 2017)  جوان 02جملة الدراسات القانونية  املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء

احلق املتنازع عليه أم هناك وسائل أخر لتحقيق هذا الغرض، وماهي مرتبة النكول من 
 حيث احلجية من بني ادلة االثبات املعرتف هبا يف الفقه اإلسالمي؟

 :أمام القايض أوال:حجية النكول عن اليمني 
اتفق الفقهاء عىل انه إذا اقدم  املدعي شاهدين قبلت شهادهتام وأقام البينة عىل ما ادعاه 

أمكنه طلب حتليف املدعى عليه بالنسبة للحقوق حكم له بام ادعى، أما إذا عجز عن ذالك  
إذا أما  ،فان حلف هذا األخري قيض له ورفضت دعو املدعي التي يمكن إثباهتا باليمني 

رفض أداء اليمني اعترب ناكال ويتحقق ذالك  إما رصاحة بان يقول من وجت إليه اليمني ال 
احلف أو حكام بان يسكت دون ان يصدر منه مايدل عىل امتناعه أو موافقته يف غري حاالت 
وجود مانع عىل غرار الصمم أو اخلرص، حيث والتي جييب فيها من وجهت إليه اليمني 

االمتناع عن حلف اليمني التي  "ف النكول يف اصطالح الفقهاء عىل انهويعر ،1باإلشارة
هبذا اخلصوص اختلف الفقهاء حول حجية النكول عن اليمني أمام ، و1"طلبها القايض

القايض و مد اعتداده به يف إثبات احلق  املدعى به و يمكن تقسيم أرائهم يف هذا اإلطار إىل 
 أربع اجتاهات :

وحممد  ،املشهور واملنصوص عن اإلمام امحد يف احلنابلةو ،1ير األحناف : األول االجتاه
انه يف حال نكول املدعى  ،1بن احلكم من املالكية (يف حال ما إذا مل تكن الدعو مشبهة عرفا)

أي يعتد به القايض يف إثبات الواقعة حمل  ،عليه عن أداء اليمني املوجهة إليه يقىض بالنكول
دون احلاجة إىل رد  -حسب رأهيم  -ابة حجة أو طريق من طرق احلكم اليمني ويعترب بمث

 قد استدىل عىل ذالك بالعديد من احلجج ، و1اليمني عىل من وجهها 
ونَ  "استدلوا عىل ذالك من قوله تعاىل يف سورة آل عمران :  ا/ من القران : ُ رتَ ينَ يَشْ إِنَّ الَّذِ

نً  ِمْ ثَمَ هنِ امَ أَيْ دِ اهللاَِّ وَ هْ مَ بِعَ مْ يَوْ نظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ مُ اهللاَُّ وَ هُ لِّمُ كَ الَ يُ ةِ وَ رَ خِ مْ يفِ اآلْ قَ هلَُ الَ لِيالً أُولَٰئِكَ الَ خَ ا قَ

 274،ص 2007النفائس، االردن، حممود حممد نارص بركات،السلطة التقديرية للقايض يف الفقه االسالمي، الطبعة االوىل، دار 1
، ويري احلنفية انس قىض للمدعى بمجرد نكول املدعى عليه بعد تكرار  143الرجوب، املرجع السابق ، ص  مسلم عيل سليم  2

  469ص  1982، داراملعارف، بريوت  6،ط  2اليمني عليه ثالثا ، انظر حممد بن رشد القرطبي ، بداية املجتهد وهناية املقتصد ، ج 
 276حممود حممد نارص بركات ، املرجع السابق، ص  3
ابن القيم اجلوزية ، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، املجلد االول ، دار عامل الفوائد للنرش ، دون بلد نرش ، والتوزيع  بدون  4

 310سنة نرش ص 
 77سورة آل عمران اآلية   5
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ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ هلَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ ةِ وَ يَامَ ووجه الداللة يف ذالك أن اهللا منع أن يستفيد إنسان  ،1"الْقِ
األساس  الترد اليمني عىل املدعي كي ال يستفيد من حق  من حق عىل غريه بيمينه، وعىل هذا

يف  الصحيحني  من حديث ابن جريج عن ابن أيب  ما جاءمن السنة : ب/ 1املدعي بيمينه  عىل 
لو يعطى "هللا صىل اهللا عليه وسلم قال : ، أن رسول ا ريض اهللا عنهامابن عباس عن  ،مليكة

جه وو 1"ولكن اليمني عىل املدعى عليه ،الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ،الناس بدعواهم
داللتهم يف ذالك ان احلديث جعل جنس اليمني يف جانب املدعى عليه وليس املدعي فورود 

 املدعى عليه أي املنكر الذي فظ اليمني معرفا يفيد االستغراق أي اقترص اليمني عىلول 1الالم 
ومتى نكل املدعي قيض بالنكول واستحق   ،ن ان تتعداه إىل املدعي بأي حالدو 1حدد بجنسه 

 1املدعي ما ادعى دون أن ترد اليمني عليه 
كام استدلوا بام روي أن ابن عمر ريض اهللا عنهام قد باع عبدا عنده  / من اثر الصحابة :جـ

ءة فخاصمه صاحب العبد فيه عند عثامن بن عفان ريض اهللا عنه، فطلب بثالثامئة درهم بالربا
عثامن ريض اهللا عنه  من ابن عمر أن حيلف عىل انه قد باع العبد ومابه عيب يعلمه  فأبى  

ووجه الداللة يف ذالك  أن عثامن بن عفان وجه  ،1فقىض عثامن ريض اهللا عنه  برد العبد عليه 
فقىض عليه بالنكول دون رد اليمني عىل املدعي الذي استحق ما  اليمني إىل ابن عمر فامتنع

 .1حيث اشتهر هذا القضاء عند الصحابة دون أن يعرتضوا عليه  ،ادعى
: أن نكول املدعى عليه عن أداء اليمني حيمل إما معنى اإلقرار ضمنا بصدق  / من املعقول د

ادقا يف ما يدعيه لربا نفسه باليمني، املدعي يف دعواه، ويف هذا السياق لو كان املدعى عليه ص

 74ابق ، ص غالب بن صقر الغويري العتيبي، املرجع الس  1
حديث حسن ، انظر البيهقي ، سنن البيعقي لكرب، كتاب الدعاو والبينات،باب البينة عىل املدعي واليمني عىل من انكر ج   2
 . 36، أشار إليه  غالب بن صقر الغويري العتيبي، املرجع السابق ،  ص  427،ص 10
 237شهاب الدين اهلمذاين احلموي ، املرجع السابق ، ص    3
شمس الدين بن حممد اخلطيب الرشبيني ، مغني املحتاج  اىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، اجلزء الرابع الطبعة األوىل دار املعرفة   4

 180، ص   1997بريوت لبنان 
 74غالب بن صقر الغويري العتيبي، املرجع السابق ، ص   5
 227انظر ابن القيم اجلوزية ،املرجع السابق ،ص    6
 . 238ص 1984شهاب الدين اهلمذاين احلموي ، أدب القضاء ، اجلزء األول ، الطبعة األوىل ، مطبعة االرشاد ، بغداد ،  ظران  7

. 
 . 75غالب بن صقر الغويري العتيبي، املرجع السابق ،  ص   8
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و معنى البذل للحق من خالل اإلعراض وترك ، أ1فاليمني الصادقة مباحة يف هذا اإلطار 
وعىل هذا األساس فمتى امتنع املدعى عليه عن أداء اليمني التي  ،منازعة املدعي فيام ادعاه

 وجهت اليه  قيض عليه بالنكول دون رد اليمني عىل املدعي  .
(بخصوص مايثبت بشاهد ويمني أوشاهد وامرأتني يف غري مسائل  ير املالكية االجتاه الثاين:

وكذا  ،1اخلطاب أبو صوبه اإلمام امحد واختاره قول يف واحلنابلة الشافعية،و  1التهمة)
عدم القضاء ب،1وابن سريين، والنخعي ،و االوزاعي ،اإلمام عيل ريض اهللا عنه، ورشيح

املدعي يف هذه احلالة  فان حلف قيض له وان نكل سقطت  عىل اليمني بالنكول بل ترد
  الدعو، وحججهم يف ذالك : 

نُ " استدلوا عىل ذالك من قوله تعاىل يف سورة املائدة : ا/ من القران : ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ ةُ يَ ادَ هَ وا شَ
مْ  كُ ِ ريْ نْ غَ انِ مِ رَ مْ أَوْ آخَ نكُ لٍ مِّ دْ ا عَ وَ نَانِ ذَ يَّةِ اثْ صِ نيَ الْوَ تُ حِ مُ املَْوْ كُ دَ َ أَحَ رضَ ا حَ مْ إِذَ يْنِكُ إِنْ أَنتُمْ بَ

يُقْ  ةِ فَ الَ دِ الصَّ عْ ن بَ ُامَ مِ وهنَ بِسُ ْ تِ حتَ يبَةُ املَْوْ صِ م مُّ تْكُ ابَ أَصَ ضِ فَ َرْ تُمْ يفِ األْ بْ َ بْتُمْ الَ رضَ تَ نِ بِاهللاَِّ إِنِ ارْ امَ سِ
نيَ  ثِمِ ِنَ اآلْ ا ملَّ ا إِذً ةَ اهللاَِّ إِنَّ ادَ هَ تُمُ شَ الَ نَكْ بَٰى وَ رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ نًا وَ مَ ي بِهِ ثَ ِ رتَ ٰ  (106) نَشْ ىلَ ثِرَ عَ إِنْ عُ فَ

سِ  يُقْ لَيَانِ فَ َوْ مُ األْ يْهِ لَ قَّ عَ تَحَ ينَ اسْ نَ الَّذِ امَ مِ هُ امَ قَ انِ مَ قُومَ انِ يَ رَ آخَ امً فَ ا إِثْ قَّ تَحَ ُامَ اسْ نِ بِاهللاَِّ أَهنَّ امَ
 ِ هتِ ادَ هَ ن شَ قُّ مِ نَا أَحَ تُ ادَ هَ ِنَ الظَّاملِِنيَ لَشَ ا ملَّ ا إِذً نَا إِنَّ يْ تَدَ ا اعْ مَ ادَ  (107) امَ وَ هَ أْتُوا بِالشَّ ٰى أَن يَ نَ لِكَ أَدْ ةِ ذَٰ

ْدِ  اهللاَُّ الَ هيَ وا وَ عُ مَ اسْ وا اهللاََّ وَ قُ اتَّ ِمْ وَ هنِ امَ دَ أَيْ عْ نٌ بَ امَ دَّ أَيْ رَ وا أَن تُ َافُ ا أَوْ خيَ هَ هِ جْ ٰ وَ ىلَ قِنيَ عَ اسِ مَ الْفَ وْ  ي الْقَ
 ذالك أن اآلية نصت عىل رد اليمني من  الشاهدين ومها اجلهة وجه داللتهم يفو  1"  (108)

هو ما يفيد بجواز رد اليمني بعد و  1التي رشعت فيها اليمني يف هذا السياق إىل غريمها
وعىل هذا األساس يمكن حتويل اليمني يف اخلصومة يف حال  ،توجيهها إىل من رشعت فيه

املدعى عليه )، إىل الطرف الذي طلب نكول الطرف الذي رشعت يف حقه ووجهت إليه (
 توجيهها (املدعي) فيقيض القايض برد اليمني كطريق إلثبات احلق املدعى به .
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كام استدل هذا الفريق عىل رضورة رد اليمني يف اخلصومة دون القضاء ب/من السنة : 
 بالنكول بـعدة شواهد منها:

وهذا  ،1رد اليمني عىل طالب احلق  ماورد عن ابن عمر أن رسول اهللا صىل هللا عليه وسلم -
مايدل رصاحة عىل عدم لقضاء بالنكول فلو كان وحده كافيا الثبات احلق املدعى به لقىض به 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الذي رد اليمن عىل املدعي، وعىل هذا األساس يسعى 

 ابن عمر . ا ثبت يف قولكم 1القايض إلثبات احلق عن طريق رد اليمني عىل املدعي 
ما رواه سهل بن أيب حثمة ريض اهللا عنه (أن عبد اهللا بن سهل األنصاري  وحميصة بن  -

مسعود خرجا إىل خيرب فتفرقا حلاجتهام فقتل عبد اهللا بن سهل فجاء عبد الرمحان بن سهل 
وحويصة وحميصة إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فذهب عبد الرمحان اخو املقتول يتكلم 

يعني الكرب يف  -فقل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : كرب ،صاحبيه وكان اصغر القوم قبل
فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهام فذكروا لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مقتل  -السن 

أو قاتلكم قالوا كيف  ،فقل هلم أحتلفون مخسني يمينا فتستحقون صاحبكم ،عبد اهللا بن سهل
قالو وكيف نقبل إيامن قوم كفار فلام رأ  ،ال فتربئكم هيود بخمسني يميناق ،نحلف ومل نشهد

ث أشار النص إىل  رد اليمني عىل حي 1ذالك الرسول صىل اهللا عليه وسلم  أعطى عقله )
 املدعي يف حال رفض املدعى عليه أدائها.  

 روحيث كام استدلوا بام ثبت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم  جـ/ من اثر الصحابة :
الشعبي ( أن املقداد استقرض من عثامن ريض اهللا عنه سبعة أالف درهم فلام تقاضاه قال إنام 

فقال املقداد احلفه اهنا سبعة أالف فقال  ،هي أربعة أالف فخاصمه اىل عمر ريض اهللا عنه
وجه داللتهم يف ذالك ان عمر ، و1فأبى أن حيلف فقال عمر خذ ما أعطاك ) ،عمر أنصفك

اهللا عنه مل يقيض بالنكول عىل عثامن ريض اهللا عنه بل قىض برد اليمني عىل املقداد وقىض ريض 
له بعد ان حلف حيث اقر عثامن ريض اهللا عنه ذالك ومل خيتلف مع عمر ريض اهللا عنه هبذا 

 اخلصوص. 
 :  استند أصحاب هذا الرأي عىل قاعدة البينة عىل من ادعى واليمني عىل من د / من املعقول

أما  ،فكقاعدة عامة يكون إثبات املدعي حلقه عن طريق البينة وهي حجة له يف اإلثبات ،أنكر

 237ين اهلمذاين احلموي ، املرجع السابق ،ص شهاب الد انظر  1
 76ص   غالب بن صقر الغويري العتييب، املرجع السابق ، 2
 228ص انظرابن القيم اجلوزية ، املرجع السابق ، 3
 237شهاب الدين اهلمذاين احلموي ، املرجع السابق،ص  انظر  4
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وعىل هذا فإذا  ،املدعى عليه فينكر ما ادعى خصمه عن طريق اليمني وهو حجة له يف النفي
كان عدم تقديم املدعى لدليل يوجب توجيه اليمني إىل املدعى عليه فان نكون املدعي عليه 

د اليمني عىل املدعي إلثبات حقه فإما أن حيلف ويقيض له بام ادعى أو ينكل يستوجب ر
كام أن النكول اليعني بالرضورة صدق املدعي فيام ادعاه وكذب املدعى  ،وتسقط الدعو

عليه يف ما أنكر إذ يمكن أن يكون امتناع هذا األخري ترفعا عن أداء اليمني بالرغم من تأكده 
وإذا مل  ،ع إىل جهله باحلال أو تورعه عن احللف عىل أمر مل يتيقن منهأو راج ،من صدق إنكاره

يكن النكول دليل عىل صدق املدعي وجب رد اليمني عىل املدعي عليه الذي اليمكن القضاء 
له بغري دليل ومتى حلف هذا األخري اعتربت يمينه دليال لعدم وجود ما هو أقو حجية منها  

1. 
حابه انه ال النكول وال رد اليمني يعتربان بمثابة طريق للحكم أو ير أص : الجتاه الثالثا

فالجيور للقايض يف  ،حجة إلثبات صدق للمدعي فيام ادعاه، أو صدق املدعى عليه فيام أنكر
حيث  ،1حالة امتناع املدعى عليه عن أداء اليمني القضاء بالنكول وال رد اليمني عىل املدعي

القول برضورة إجبار املدعى عليه عىل اإلقرار باحلق أو إىل لظاهرية وا 1ذهب ابن حزم
وال  ،اإلنكار مع احللف إلثبات احلق املدعى به أو نفيه وذالك عن طريق الرضب واحلبس

جيوز القضاء بنكول املدعى عليه أو رد اليمني عىل املدعي لعدم وجود نص يف الكتاب أو 
ثبات احلقوق والقضاء هبا بناءا عىل بينة وبحسب رأهيم  يكون إ ،1السنة أو إمجاع عىل ذالك

ليثبت صدق إنكاره بحسب ما يستشف من   املدعى حلف تعذر ذالك  فإن يقدمها املدعي،
 ،الثابت من النصوص

واإلمام  ،وقد ذهب الشافعية إىل القول هبذا الرأي يف حال ما إذا تعذر رد اليمني عىل املدعي
لنفس واملالكية يف بعض احلاالت بالقصاص يف ا أبو حنيفة فيام اذا تعلق موضوع الدعو

 استدل أصحاب هذا الرأي عىل ذالك بعدة حجج  منها : و  1اإلمام امحد يف قول و
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ٰ  " استدلوا عىل رأهيم بقوله تعاىل يف سورة املائدة : ا/من القران : وَ التَّقْ ِّ وَ ىلَ الْربِ نُوا عَ اوَ تَعَ وَ
ثْمِ  ِ ىلَ اإلْ نُوا عَ اوَ عَ الَ تَ يدُ الْعِقَابِ  وَ دِ وا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ شَ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ وجه الداللة يف ذالك أن و  1"وَ

اليمني واجبة عىل من رشعت يف حقه و أن نكول  من وجهت إليه اليمني التي أوجبها اهللا 
يل فان القايض برده اليمني عىل من وجهها (املدعي) يكون قد أعان من اوبالت ،عليه إثم

رشعت اليمني يف حقه(املدعى عليه الذي ترك اليمني التي فرضها اله عليه ) عىل اإلثم 
  1والعدوان.

عن أيب سعيد اخلدري  استدل أصحاب هذا الرأي يف تعليل رأهيم بام ورد ـ /من السنة :ب
من رأ منكم منكرا " ريض اهللا عنه انه قال : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

 1 "وذلك أضعف اإليامن ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،ه بيدهفليغري
تلخص وجه الداللة حسب رأهيم يف أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أمر بتغيري وي

وعليه وجب تغيري هذا املنكر باليد  ،واالمتناع عن اليمني التي رشعها اهللا منكر ،املنكر باليد
ت إليه اليمني ونكل عنها عىل أن يقر باحلق عن طريق الرضب وذالك بإجبار من وجه

 واحلبس.
كان بيني وبني رجل خصومة يف بذرف "كام استدلوا بام ثبت عن األشعث بن قيس انه قال  

اختصمنا إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له انه اذا حيلف وال 
فانطلق ليحلف، قال الرسول صىل اهللا عليه وسلم : من حلف ،فقال ليس لك إال ذالك ،يبايل

جه الداللة املستشف من النص  أن وو 1"عىل يمني يقتطع هبا لقي اهللا وهو عليه غضبان 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أمر املدعى بالبينة( الشاهد) إلثبات صدق مايدعيه و املدعى 

ذمته، ومل يرش إىل القضاء بالنكول وال إىل رد اليمني عليه باليمني إلثبات صدق إنكاره وتربئة 
كطريق للحكم عىل املدعي ولو أمر بالقضاء هبذه الطرق( النكول أو رد اليمني ) ألخرب 

 بذالك .
استند أصحاب هذا الرأي يف تعليل ما ذهبوا إليه عىل انه من الثابت ان القضاء  من املعقول :

والوصية يف   ،ع يف ثالث حاالت وهي القسامةبرد اليمني قد تم لنص عليه يف الرش

 77غالب بن صقر الغويري العتيبي، املرجع السابق ،  ص   1
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واليمني مع الشاهد الواحد العدل، أو مع املرأتني العادلتني، فابقوا الرد يف موضعه (يف ،السفر
ويمني املدعي خارجة عن هذا اإلطار وبالتايل فال يقيض  ،1السياق الذي ورد فيه) دون تعديه 

 نص لعدم وجود ا كطريق للحكم وبالتايل التردبالنكول وال برد اليمني وال يمكن اعتبارمه
 )1(والسنة  (ويقترص عىل الكتاب ،إمجاع عىل هذا األمر وال

هناك من رد عىل هذا الرأي نظرا العتبار أن امتناع املدعى عليه عن أداء اليمني اليعني و
متناع بالرضورة صدق املدعي يف ما ادعى وكذب املدعى عليه فيام أنكر اذ حيتمل أن يكون ا

فال يعقل إجباره عىل  تورعه عن أداءها أو ترفعه عن ذالك، من وجهت إليه اليمني راجع اىل
 1حيث ثبت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم تورعهم وترفعهم عن أداء اليمني ،ذالك

:ذهب البعض اىل التوفيق بني الرأيني السابقني أي القضاء بالنكول يف مواضع  اجتاه الرابعال
ني عىل املدعي يف مواضع أخر وهو ماذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ورد اليم

حيث يرتك للقايض أمر تقدير القضاء عىل أساس النكول أو برد القيم،  ابن واستحسنه
اليمني عىل من وجهها بحسب الظروف فإذا كان املدعي يشارك املدعى عليه يف معرفة املدعى 

ال يقيض بناءا عىل النكول بل يلتزم برد  سبيل اليقني به (ماتم توجيه اليمني يف شانه) عىل
أما إذا مل يكن املدعي عىل علم باملدعى به أي يستقل املدعى عليه  ،اليمني إىل من وجهها

بمعرفته فيحكم القايض بناء عىل نكول هذا األخري إذ الجدو من رد اليمني عىل املدعي 
 عن املنقول وليس ..."سالم ابن تيمية قوله شيخ اإل عن القيم ابن يف هذا السياق نقلو،1

 له وهذا موضع له هذا بمختلف بل اليمني ورد النكول الصحابة ريض اهللا عنهم يف
إن  فإنه اليمني، عليه املدعى فرد به والعلم معرفته املدعي أمكن موضع فكل موضع،

 ثامنع كحكومة وهذا عليه، املدعى بنكول له حيكم مل حيلف مل وإن استحق، حلف
 ،"وخذها آالف سبعة كان إيل دفعته الذي أن احلف" :لعثامن قال فإن املقداد واملقداد،

 له حيكم مل حيلف مل فإذا به؟ ادعى وقد كيف به، والعلم ذلك يمكنه معرفة هنا املدعي فإن
 .إقرار أو ببينة إال

 77السابق ،  ص غالب بن صقر الغويري العتيبي، املرجع   1
 مسلم عيل سليم :الصادقة انظر اليمني عن الرتفع بعضهم عن ثبت كام أيامهنم، يفتدون كانوا أهنم الصحابة بعض عن ثبت 2 
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 نكل إذا فإنه فته،بمعر املنفرد هو عليه واملدعى ذلك، يعلم ال املدعي كان إذا وأما       
 يف وغريمه عمر بن اهللا عبد كحكومة املدعي، عىل ترد بالنكول، ومل عليه حكم عن اليمني

 أن يمكن وهذا "يعلمه داء به وما الغالم باع أنه حيلف أن" عليه قىض عثامن الغالم، فإن
 هذه من نعامت فلام داء، به يعلم ال أنه :العلم نفي عىل استحلفه إنام البائع، فإنه يعلمه
 .عليه بنكوله قىض اليمني

عليه،  به فادعى وكذا، كذا فالن عىل له أن :دفرته يف أبيه بخط وجد إذا :هذا وعىل
 اليمني، عليه ترد مل إياه، أقرضني أو هذا، أعطاين أباه أن :املدعي إحالف وسأله فنكل

 .ذلك يعلم عليه املدعى ألن بالنكول، عليه قيض وإال عليه، املدعى فإن حلف
 عن ونكل عليه املدعى فأنكر بامئة، عليك أحالني فألنا أن :عليه ادعى لو وكذلك

 مل إن فهاهنا وخذ، احلف ولكن ،"أحالك فالنا أن أعلم ال أنا :للمدعي اليمني، وقال
 1 " .عليه املدعى له بنكول حيكم مل حيلف

تعلقة بالفضاء ث استدل أصحاب هذا الرأي بجميع احلجج السالف ذكرها سواء املحي
 بالنكول او برد اليمني فمن بني ما استدلو به : 

الذي سبق وان ارشنا إليه حيث   -ريض اهللا عنهم  -قضاء عثامن بن عفان عىل ابن عمر  -
روي أن ابن عمر قد باع عبدا عنده بثالثامئة درهم بالرباءة فخاصمه صاحب العبد فيه عند 

اهللا عنه  من ابن عمر أن حيلف عىل انه قد باع العبد  عثامن ريض اهللا عنه، فطلب عثامن ريض
 ومابه عيب يعلمه  فأبى  فقىض عثامن ريض اهللا عنه  برد العبد عليه.

ووجه الداللة يف ذالك ان عثامن ريض اهللا عنه مل يرد اليمني عىل املدعي بل قىض بناءا عىل 
الة علم ابن عمر بالعيب)  نكول ابن عمر ريض اهللا عنهام، الن ماوجهت بشأنه اليمني (مس

 1هو مما ال يمكن للمدعي معرفته واجلزم به وبالتايل فال جدو من رد اليمني عىل هذا األخري 
اء عمر ريض اهللا عنه عىل عثامن ريض اهللا عنه الذي سبق وان ارشنا إليه حيث استقرض قض

ي أربعة آالف فخاصمه إىل املقداد سبعة آالف درهم من عثامن  اهللا عنه فلام تقاضاه قال إنام ه
فأبى عثامن أن  ،فقال املقداد احلفه أهنا سبعة آالف فقال عمر أنصفك ،عمر ريض اهللا عنه

ووجه الداللة يف ذالك أن املقرض ان كان يعلم مقدار ما  ،حيلف فقال عمر خذ مااعطاك
حيق  اقرض خصمه فان كان صادقا يف ما ادعى حلف وقيض له بام ادعى ويف حال العكس ال

فإذا نكل املستقرض عن اليمني (خصمه ) مل يقىض له بمجرد ،له أن يدعي مااليعلم صحته

 79صقر الغويري العتيبي، املرجع السابق ،  ص  غالب بن  1
 79نفس املرجع ،  ص   2
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فهذا األخري اليكون عاملا بصحة دعواه وعىل هذا اذا قيل للمدعي احلف ان كنت  ،النكول
 1عاملا بصحة دعواك فحلف وقيض له كان احلكم عادال 

ان يتوىل القايض تقدير القضاء بناءا عىل حيث ير ابن أيب ليىل ب ،ناك من يضيف رأي آخروه
النكول او رد اليمني بالنظر إىل شخص املدعي املدعي  فإذا كان هذا األخري متهام بريبة او 
تواطوء قىض برد اليمني عليه  ويف غري ذالك حيكم القايض بمجرد نكول املدعى عليه دون 

 1احلاجة لرد اليمني 
فيام أن ،ك فرضان يف حال نكول من وجهت إليه اليمنيمكن القول يف هذا السياق أن هناوي

 اإلسالم ترد اليمني عىل املدعي أو ان يذهب القايض للقضاء بالنكول وما ذهب إليه شيخ
القيم يشمل الرأيني وهو مارجحه العديد من الفقهاء و الذي نميل إليه كونه  ابن ابن تيمية و

 . جل حتقيق العدليض ألجيمع مابني القولني ويضفي مرونة يف عمل القا
 طبيعة و حجية النكول ويمني الرد بالنظر لوسائل اإلثبات األخر: -ثانيا

متى أقام من ادعى احلق البينة أمام القايض قيض له كأصل عام وال يمكن ملن أقيمت عليه 
إذ يعترب ذالك بمثابة طعن يف  ،بعد ذالك طلب توجيه اليمني إىل املدعي إلثبات صدقه

ما يف حال تعذر ذالك أ ،1وإلزام املدعى بحجة أخر بعد إقامته الدليل او احلجةالشهود 
أمكن املدعي طلب توجيه اليمني إلثبات صدق املدعى عليه يف إنكاره وحيتمل مع ذالك ان 
حيلف هذا األخري ويقىض لصاحله أو ينكل حيث حيث اختلف الفقهاء حول إمكانية القضاء 

حول طبيعته ويمني الرد وقوهتام  و الذي سبق وان ارشنا إليه     وبناء عىل النكول عىل النح
 االثباتية بالنظر لطرق اإلثبات األخر  من جهة ثانية . 

 :النكول ومرتبته بالنظر لوسائل اإلثبات األخر   طبيعة -1

 277حممود حممد نارص بركات ، املرجع السابق، ص  1
استثني من ذالك صورتان : االوىل اذا اقيمت بينة بعني لشخص النعلم هل باعها ام وهبها حيلف كام قال الشافعي باهنا مل خترج    2

ثم تدفع اليه ، والثانية اذا اقيمت بينة باعسار املديون جلواز ان يكون له مال يف الباطن فان ادعى بعد عن ملكه بوجه من الوجوه 
اقامة البينة مقسطا له او ابراء منه يف الدين او رشاء عني من مدعيها او هبتها او اقباضها منه حلفه خصمه عىل نفي ما ادعاه وهو انه 

ن وال باعه العني وال وهبه اياها  الرشبيني  وهناك من بر ان احللف مع البينة يمون يف عرش ماتاد منه احلق وال ابراه من الدي
حاالت انظر شمس الدين بن حممد اخلطيب الرشبيني ، مغني املحتاج  اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ، اجلزء الرابع الطبعة االوىل 

 620هامش ص   1997دار املعرفة بريوت لبنان 
 146الرجوب، املرجع السابق ، ص  مسلم يلع سليم 3
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 ،حول طبيعته وقوته االثباتية بالنظر لطرق اإلثبات األخرالقائلني بالنكول اختلف الفقهاء 
 :ويمكن تصنيف أقواهلم  يف ثالث آراء

:  ا/طبيعة النكول بالنظر لوسائل االثبات االخر 
ومجاعة من احلنابلة يف قول  ،: ير بعض األحناف النكول بمثابة اإلقرار :األول الرأي
مؤسسني رأهيم عىل أن  ،أمحد، بان النكول بمثابة اإلقرار من حيث احلجية اإلمام صوبه

وان ،و كان صادقا يف إنكاره ملا امتنع عن أداء اليمني املوجهة إليه تأكيدا لصدقهاملدعى عليه ل
يف هذا و،1القرتاهنا بشبهة العدم كان النكول كاإلقرار كام سبق وان ارشنا إال انه قارص الداللة

السياق ير الشافعية يف الصحيح من مذهبهم أن النكول بمثابة اإلقرار غري أهنم اشرتطوا رد 
 هو مامل يقل به أصحاب هذا الرأي.، و1ني عىل املدعي حلسم النزاعاليم

أن اعتبار نكول املدعى عليه بمثابة إقرار اليمكن اجلزم ويرد عىل حجة أصحاب هذا الرأي 
به يف مجيع األحوال إذ يمكن أن يكون هذا االمتناع راجعا إىل رغبة من وجهت إليه اليمني يف 

 ،1أدائها وهو ما ثبت عن صحابة رسول اهللا رضوان اهللا عليهم تركها إما تورعا أو ترفعا عن
فالنكول حيتمل إما االمتناع عن اليمني الكاذبة او والرتفع عن اليمني الصادقة وبالتايل 

هذا ، و1اليمكن اعتباره بمثابة حجة عىل عدم صدق املدعى عليه يف إنكاره الحتامل داللته
 إلقرار يف مجيع األحوال . مااليتاميش مع احلجية املعرتف هبا ل

 أن 1احلنابلة و البعض من أبو حنيفة، ير اإلمامالنكول كالبذل والرتك : :الثاين الرأي
النكول حيتمل إما البذل أو الرتك، فيكون تورع املدعى عليه وترفعه عن اليمني الصادقة 

ولوال ذالك  ،بمثابة إقراربمثابة إباحة أو ابذل أما تركه وامتناعه عن أداء اليمني الكاذبة فيعد 
درءا للرضر الذي قد يلحقه مما هو مدعى به لقام املدعى عليه عىل بأداء اليمن املوجهة إليه 

واداءا ملا هو واجبه عليه عىل اعتبار أن اليمني املوجهة إليه يف هذا اإلطار واجبة جهة  من 1عليه
 ،"...واليمني عىل من أنكر"لم استنادا إىل ما جاء يف حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وس

 183شمس الدين امحد بن قودر ، املرجع السابق ، ص   1
 146الرجوب، املرجع السابق ، ص  مسلم عيل سليم  2
 183شمس الدين امحد بن قودر ، املرجع السابق ، ص  3
 146الرجوب، املرجع السابق ، ص  مسلم عيل سليم :انظر 4
، وهناك من ير ان امتناع املدعى عليه 186. 185قودر ، املرجع السابق ، ص.ص  شمس الدين امحد بن  5

ظلم للمدعي اال انه تم الرد عىل هذا الراي يف كون انه من حق املدعى عله الرتفع عن اليمني الصادقة و عن الواجب (اليمني) 
 ل ظامل صدق املدعى عليه يستلزم كذب املدعي والكاذب ليس بمظلوم يف هذا املعنى ب

  147الرجوب، املرجع السابق ،  ص  مسلم عيل انظر يف هذا املعنى : سليم 6
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يف حال  -ومن األوىل اعتبار نكول املدعي بمثابة بذل أو إباحة لتفادي تكذيب املدعى عليه 
فالبذل صانة ،وما يرتتب عن ذالك من إنكار وقدح يف عدالته -ما إذا اعتربنا نكوله إقرارا 

صدقه أو كذبه يف إنكاره  لعدالة املدعى عليه اذ اليعني تكذيب هذا االخري بل تبقى مسالة
مسالة تقديرية احتاملية حيث يتنازل عن منازعة املدعي فيام ادعاه دون االعرتاف له باحقيته 

 ، 1بام ادعى فيحل النزاع دون احلاجة إىل تكذيب
النكول  أن مذهبهم من الراجح ير بعض احلنابلة يف النكول كالبينة :  :الثالث الرأي

جحه اإلمام ابن القيم بعد مناقشته لالراء السالف ذكرها ويف هذا و ما روه 1بينة بمثابة 
 وال اإلقرار مقام ال والبينة، الشاهد مقام يقوم النكول أن ...والصحيح"السياق يقول: 

 ذلك، عىل مرص وهو به، املدعى يستحق ال وأنه باإلنكار، رصح الناكل قد ألن البذل،
لنفسه؟،   مكذبا وجيعل اإلنكار، عىل إرصاره مع ،مقر إنه :فكيف يقال اليمني، عن متورع
لنفسه،  مكذبا يكون فإنه،واألداء باإلبراء نكوله بينة منه تسمع مل مقرا كان لو وأيضا
نفسه  عىل شاهدا مقرا جيعل فكيف نفسه، عىل املرء وشهادة إخبار اإلقرار فإن وأيضا

 املدعى يكون وقد قلبه، عىل خيطر ومل ذلك، يقصد مل وهو وتربع، إباحة والبذل بنكوله،
 الثلث، من املدعى خروج اعترب وإباحة بذال النكول كان فلو املوت، مرض عليه مريضا

 ملا اسم " البينة " فإن والبينة، الشاهد جمر جار هو وإنام إباحة، وال ال إقرار أن فتبني
 ويتخلص عليه دعىامل من هبا يربأ التي الصادقة اليمني من متكنه مع -احلق، ونكوله  تبني

 شاهد مقام فقام حق، أهنا وبيان خصمه دعو صحة عىل ظاهر دليل - خصمه من هبا
 1 "القرائن

حسب رأي اإلمام ابن القيم فان النكول اليكتسب نفس قوة وحجية البينة بل أقيم وي
مقامها فهو اضعف منها حيث وضعه موضع شاهد القرائن فيحكم به القايض يف حال عدم 

وهذا يف نطاق الدعاو التي يقىض فيها بناءا عىل اليمني أما بالنسبة  ،يل إثبات آخروجود دل
للذين اعتربوه بمثابة إقرار فيعترب كطريق للحكم فيام تعلق بدعاو املال وما يدخل يف 
مفهومة وكذا مايثبت به املال يف دعاو القصاص من دية غريها مما يستحق للضحية يف هذا 

 1علق األمر بالنفس او يف ما دوهنا .سواء أت ،االطار

 147الرجوب، املرجع السابق ، ص  مسلم عيل سليم 1 
 147نفس املرجع ، ص   2
 148الرجوب، املرجع السابق ،   ص  مسلم عيل سليم :انظر  3
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لنسبة للذين اعتربوه بذال فيعترب كطريق للحكم يف الدعاو التي يقىض فيها باليمني وعىل با
أما فيام  ،وجه اخلصوص فيام يتعلق بدعاو املال وما يدخل يف مفهومه من حقوق العباد

 ،القضاء فيها بناءا عىل النكولتعلق باحلقوق اخلالصة هللا عز وجل عىل غرار احلدود فال جيوز 
أو إقرار مشوب بشبهة العدم كام  ،كونه بذل عد البعض واحلدود الحتتمل البذل واإلباحة

ومن جهة ثانية يقوم النكول  ،سبق وان ارشنا حيث اليمكن اثبات احلدود بدليل فيه شبهة
اخلالصة هللا عىل  ومادامت احلقوق ،عند هؤالء مقام اإلقرار أي انه ليس إقرار بوجه الدقة

 .1غرار احلدود  التثبت باإلقرار بعد الرجوع فاهنا التقام بالنكول الذي يقوم مقام اإلقرار
أو ترك من  هناك من يرجح  الرأي الذي اجته إليه األحناف والذي يعترب النكول بمثابة بذلو

إما امتناعا  فيكون نكوله ،طرف املدعى عليه الذي عجز عن إقامة الدليل وتورع عن اليمني
 وال ،م يثبت لعكسمال1 عن اليمني الكاذبة أو ترفعا عن اليمني الصادقة وهو ليس متربعا

أما اعتباره بمثابة بينة فهو اليتوافق مع طبيعة  ،نكوله بمثابة اإلقرار كام سبق وان ارشنا
 باذل.إذ اليمكننا وصف املدعى عليه (الناكل يف هذا السياق )بغري انه مقر او  ،األشياء

 حجية النكول بالنظر لوسائل االثبات االخر ب/ مد: 
كام سبق وان ارشنا ختتلف نظرة املذاهب الفقهية حلجية النكول بالنظر إىل وسائل اإلثبات 
األخر إذ يعترب اقو حجية عند الذين أقاموه مقام اإلقرار عن تلك التي اعرتف له هبا 

كن ان يقدم املدعى عليه بينة عىل صدق إنكاره أو ان ومع ذالك يم ،الذين أقاموه مقام البذل
حيث اليمكن نقض  ،يقبل احللف حيث اختلف الفقه حول حجية النكول يف هذا السياق

احلكم الذي تم تأسيسه عىل نكول املدعى عليه لقبول هذا األخري احللف إذ اليعتد القايض 
باحللف فيمكن تلخيص آراء  لتعلق األمر بحق املدعى أما إذا ريض هذا األخري  بذالك

حجية نكول املدعى عليه  ما بخصوصأ ،1  الفقهاء يف قولني أرجحهام أن حيلف املدعى عليه
فهناك من ذهب إىل عدم سامع البينة يف هذه  ،يف حال تقديمه لبينة عىل صدق إنكاره

س عىل لنقض احلكم الذي أس بينام أجاز بعض األحناف للمدعى عليه  إقامة البينة،احلالة
  1.النكول

 148نفس املرجع ،   ص   1
 وما اىل ذالك والقبول رىضال من صورته املعروفة فللتربع 2 

 488-487شهاب الدين اهلمذاين احلموي ، املرجع السابق ،ص .ص   3
  149الرجوب، املرجع السابق ،   ص  مسلم عيل اخلانية  سليم عن الرائق والبحر املختار الدر صاحبي هذا نقل  4
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 :الرد بالنظر لوسائل اإلثبات األخر  مد حجية يمني -2
بالنسبة للمسائل التي جيوز اإلثبات فيها باليمني اعترب فريق من الفقهاء رد اليمني عىل 
املدعي طريقا من طرق احلكم يف حال نكول من وجهت إليه اليمن كام سبق وان ارشنا، فان مل 

ويف هذا  ،ني سقطت الدعو اما إذا حلف اثبت مايدعيه وقيض لهحيلف من ردت عليه اليم
السياق اختلف الفقهاء حول مد حجية يمني املدعي التي حلفها بعد الرد يف حال إقامة 

:وير بان األولاملدعى عليه البينة عىل صدق إنكاره  ويمكن تلخيص أرائهم يف قولني  : 
فإذا تقدم املدعى عليه ببينة يف هذا  ،ا للبينةيمني املدعي تكتيس نفس احلجية املعرتف هب

أن حجية هذه اليمني (يمني  غري1 السياق يأخذها القايض باحلسبان يف تقديره للحكم
 . 1املدعي) كبينة تكون نافذة يف حق املدعي كأصل ال يف حق طرف آخر  

األظهر عند  : وير بان يمني املدعي تكتيس نفس احلجية املعرتف هبا لإلقرار وهو الثاين
وعىل هذا األساس فحتى ولو اظهر املدعى عليه بينة بعد ذالك فال يأخذ  ،الشافعية واحلنابلة

وهناك من يرد عىل الشافعية انطالقا من أن اعتبار نكول املدعى عليه بمثابة  ،1القايض هبا
 إقرار وهو من أقو البينات حجية بنفي الغرض من رد اليمني عىل املدعى.

 145الرجوب، املرجع السابق ،   ص  مسلم عيل سليم :انظر 1
 494اهلمذاين احلموي ، املرجع السابق ص شهاب الدين   2
  146الرجوب، املرجع السابق ،  ص  مسلم عيل سليم   3
)  التي عقدت بمفاطعة وستفاليا بأملانيا اسس العالقات الدولية التي Westpahalia)  وضعت معاهدة أو صلح وستفالليا ( •

الكاثوليكية والربوتستانتية  يف أوربا بني أبناء الكنيستنيإثر سنوات طوال من احلروب الدينية  استمرت راسخة لقرون. عىل
هذه  حيث أقروا مجلة مبادئ اتفقوا عىل أن حتكم العالقات الدولية ، آملني أن حتقق 1648اجتمع كبار قادة القارة ىف وستفاليا عام 

ة من جديد ، بكل ما جرته هذه احلروب عىل احلروب الديني املبادئ االستقرار يف العالقات الدولية وأن حيول تطبيقها دون اندالع
  :ورصاعات دامية وأحقاد مستعرة، وكان أبرز هذه املبادئ ثالثة هي القارة من ويالت

 قصد به أن يكون والء األفراد والشعوب هو للجنسية (للقوم) وليس للكنيسة . مبدأ الوالء القومي والذي 
 التام بإصدار قراراهتا داخل حدود إقليمها ورفض االمتثال (اخلضوع) ألية ادمبدأ السيادة ويعني : سلطة الدولة يف االنفر 

تبني  البيئة الدولية تسعى إيل حتقيق مصاحلها يف ضوء قوهتا ، كام أن مقدرهتا عىل إن كل دولة يف  قرارات خارجية إال بإرادهتا .
 وحتقيق أهداف طوح تتناسب طرديا مع حجم قوهتا . 

هذا املبدأ بسابقه ويؤكد عليه وهو يعني حق كل دول يف اختيار كافة   الشئون الداخلية للدول: ويرتبطمبدأ عدم التدخل يف 
ودونام تدخل من جانب أي قو خارجية ،  السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واحلياتية ...إلخ ،بحرية تامة أنظمتها

  1945 طويلة ونص عليه بوضوح ميثاق األمم املتحدة منذ نشأهتا يف عاماملبدأ حلقب  وقد ارتبطت العالقات الدولية هبذا
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 : ة ــخامت
تعترب اليمن من بني وسائل اإلثبات املتفق عليها حيث تعترب بمثابة دليل اإلثبات األخري 
للمدعي الذي مل يتمكن من إقامة البينة عىل ما ادعاه حيث يتوقف توجيهها عىل طلب املدعي 
وذالك يف املسائل املتعلقة باملال او ما يقوم مقامه دون حقوق اهللا كاحلدود فاذا حلفها من 

أما إذا نكل فقد اختلف الفقه حول مد اعتبار  ،جهت إليه اثبت إنكاره و كسب الدعوو
فهناك من را بالقضاء بناءا عىل نكول املدعي وهناك  ،النكول كدليل إثبات وطريق للحكم

فاذا حلف كسب دعواه وان ابى سقطت ،من را برضورة رد اليمني عىل من وجهها
لقول بوجوب اداء اليمني وبالتايل البد من ارغام من وجهت الدعو بينها ذهب البعض ايل ا

اليه عىل ذالك، بينهام بقيض الرأي الراجح يف هذا السياق بمنح القايض صالحية تقدير 
القضاء بناءا عىل النكول او رد اليمني وذالك بحسب تقديره ملد معرفة و اطالع األطراف 

سالة منزلة النكول  من بني وسائل اإلثبات من جانب ثاين مل تكن م ،عىل احلق املدعى به
فهناك من اعتربه بمثابة إقرار بينام ذهب البعض األخر  ،األخر من حيث احلجية حمل اتفاق

إىل اعتباره بمثابة بينة بينام ير البعض اآلخر انه ال يتعد كونه بذال او ترك إذ يفرتض 
رفعه عن اليمني الصادقة وإباحته وهو النكول امتناع احلالف عن أداء اليمني الكاذبة او ت

مارجحه عدد من الفقهاء حيث تعكس هذه االجتاهات املرونة التي تتمتع هبا قواعد الفقه 
اإلسالمي والتي متكنها من مسايرة كل زمان ومكان وحتقيق العدالة التي تبقى غاية مجيع 

 املتقاضني .
 قائمة املراجع :

دار عامل الفوائد  ،املجلد االول ،ية يف السياسة الرشعيةالطرق احلكم ،ابن القيم اجلوزية -
 والتوزيع بدون سنة نرش  . ،دون بلد نرش ،للنرش

 قانونية فقهية دراسة" اإلثبات : طرق يف الرجوب، التعارض والرتجيح مسلم عيل سليم -
 . 2006 ،األردنية، االردن اجلامعة ،العليا الدراسات كلية ،دكتوراه رسالة ،"مقارنة

دار ،الطبعة االوىل ،نتائج االفكار يف كشف الرموز واالرسار ،شمس الدين امحد بن قودر -
 .2003الكتب العلمية بريوت 

 ،مغني املحتاج  اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ،شمس الدين بن حممد اخلطيب الرشبيني -
   1997اجلزء الرابع الطبعة االوىل دار املعرفة بريوت لبنان 

يرسوا بيئة دولية تستمد استقرارها من املبادئ الثالثة ، وتقوم عىل  وهكذا فقد أراد املؤمترون يف وستفاليا من خالل هذه املبادئ أن
 إىل حتقيق مصلحتها القومية. عى بكل السبلبني دول قومية ذات سيادة ترفض التدخل يف شئوهنا الداخلية ، وتس عالقات
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مطبعة  ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول ،أدب القضاء ،الدين اهلمذاين احلمويشهاب  -
 1984 ،بغداد ،االرشاد

اإلثبات باليمني يف نظام املرافعات الرشعية  ،غالب بن صقر الغويري العتيبي -
جامعة نايف العربية للعلوم ،السعودي،دراسة تاصيلية مقارنة، رسالة ماجيستري

 . 2008 ،الرياض،األمنية
الطبعة  ،اجلزء الثاين ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن رشد القرطبي -

 . 1982بريوت، ،داراملعارف،السادسة
حممود حممد نارص بركات،السلطة التقديرية للقايض يف الفقه االسالمي،الطبعة االوىل، دار  -

 . 2007النفائس، االردن،
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 عقد حفظ احلق كتقنية للرتقية العقارية
 بن عامر حممد أ.

 "أ "قسم -أستاذ مساعد
 جامعة حيي فارس باملدية -كلية احلقوق

 
 امللخص:

أزمة السكن التي عرفتها والزالت تعرفها اجلزائر، اقتضت تدخل السلطات العمومية 
للتكفل هبا، والسيام من خالل تنويع املتدخلني وتقنيات التدخل يف سوق الرتقية العقارية. 

نيات التدخل، يعد عقد حفظ احلق أحد أبرز اآلليات املعول عليها لبعث ويف سياق تنويع تق
وتفعيل سوق الرتقية العقارية. من خالل هذا املقال، حاولنا البحث عن أهم ما يثريه هذا 
العقد من إشكاالت، وخاصة منها: أمهيته العملية، طبيعته القانونية، خصائصه، االلتزامات 

 التي يرتبها عىل طرفيه.
: السكن، السلطة العامة، سوق الرتقية العقارية، امللكية العقارية، عقد لامت املفتاحيةالك

 حفظ احلق.
Résumé 

Face à la crise de logement, les pouvoirs publics  sont intervenus  pour  
prendre en charge ce fardeau  social, en optant pour  une solution qui se 
décline en deux volets : la diversification des intervenants, et la 
diversification des techniques d’interventions sur le marché de la promotion 
immobilière. Ainsi, et dans le sillage de la diversification des techniques 
d’interventions, le contrat de réservation vient occuper une place de choix, 
dans la mesure où les pouvoirs publics attendent beaucoup de ce contrat 
pour booster et relancer le marché de la promotion immobilière.  

Par le biais de cet article, on a tenté de traiter les problématiques majeurs 
que suscite ce contrat, et notamment : son intérêt pratique, sa nature 
juridique, ses caractéristiques et les obligations qu’ils incombent  sur ses 
parties prenantes.   

 مقدمة
احلق يف السكن أحد أكثر االحتياجات االجتامعية حيوية، وهلذا وضعت الدولة، منذ   

ىل لالستقالل، هذا احلق  عىل رأس األولويات وعملت جاهدة عىل إشباعه من السنوات األو
خالل تبني سياسات عمومية سكنية  وتكريسها عىل أرض الواقع عن طريق أداة إنجاز 

 عمومية.
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وعىل الرغم من اجلهود املبذولة للنهوض بقطاع السكن، فإن املعروض منه ظل بعيدا عن 
األمر الذي استوجب من السلطات العمومية مراجعة  الطلب الذي ظل يف نسق تصاعدي،

اإلطار القانوين الذي حيكم االستثامر يف جمال السكن، والسيام من خالل فتح جمال الرتقية 
 العقارية أمام املبادرة اخلاصة وكذا العمل عىل تنويع تقنياهتا وعقودها.

عقد البيع الذي يبقى ففي سياق تنويع تقنيات وعقود الرتقية العقارية، و إىل جانب 
األداة القانونية الطبيعية لنقل امللكية العقارية، والعتبارات مالية  وعملية  ختص كل من 
املرقي و املكتتب، أقر املرشع أنامط جديدة للبيع، استمدها من الترشيع الفرنيس، تعرف حتت 

  "بيع العقار يف طور اإلنجاز "مسمى 
حفظ احلق باعتباره تقنية من تقنيات الرتقية العقارية  من خالل هذا املقال، سنتناول عقد

وصورة من صور بيع العقار يف طور اإلنجاز، و الذي تبناه املرشع اجلزائري جمددا، عىل اعتبار 
املتعلق بالرتقية  1986مارس سنة  4املؤرخ يف  86-07أنه سبق تنظيمه بموجب القانون 

املؤرخ يف أول مارس سنة  93-03رسوم الترشيعي العقارية ليتم ّإلغاؤه الحقا من خالل امل
فرباير سنة  17املؤرخ يف  11-04و املتعلق بالنشاط العقاري، بموجب القانون  1993
املحدد للقواعد املنظمة لنشاط الرتقية العقارية، وذلك من خالل البحث يف  2011

األمهية العملية ملثل  اإلشكالية اآلتية: ماهي الطبيعة القانونية لعقد حفظ العقد؟ وما هي
 هكذا تقنية؟ وما هي طبيعة االلتزامات التي يرتبها عقد حفظ احلق عىل عاتق طريف العالقة؟

لإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة وكذا التساؤالت املثارة، سنحاول معاجلة املوضوع من 
 خالل مبحثني:

رق لتعريف هذا العقد نتطرق فيه ملفهوم عقد حفظ احلق؛ وذلك بالتطاملبحث األول:  -
 وبيان أمهيته العملية، وكذا البحث يف طبيعته القانونية وصوال للكشف عن أهم خصائصه،

نعرج فيه عىل آثار هذا العقد؛ بتناول أبرز االلتزامات التي يرتبها عىل طريف  املبحث الثاين: -
 العالقة. 

 كلام اقتىض األمر؛ ومن خالل هذه الدراسة، سنحاول التطرق ملوقف الترشيع الفرنيس
 عىل اعتبار أنه يشكل املصدر املادي التارخيي للترشيع اجلزائري.

 املبحث األول: مفهوم عقد حفظ احلق
يعد عقد حفظ احلق صورة من صور بيع العقار يف طور اإلنجاز، وهلذا قد يتداخل 

لذي يقتيض بنا مفهومه مع صور  أخر من البيوع الواردة عىل العقار حتت اإلنشاء، األمر  ا
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عىل أن نخصص نقطة ثانية للبحث  (املطلب األول)، تعريفه وبيان أمهيته العملية يف نقطة أوىل
املطلب يف التكييف القانوين هلذا العقد وصوال لتحديد طبيعته القانونية وأهم خصائصه ( 

 )الثاين
 التعريف بعقد حفظ احلق و أمهيته العمليةاملطلب األول: 

-07ل هذا املطلب التعرض لتعريف عقد حفظ احلق من خالل القانون سنحاول من خال
املحدد للقواعد املنظمة لنشاط  11-04املتعلق بالرتقية العقارية وكذا القانون األخري 86

مع بيان األمهية العملية هلذه التقنية يف سبيل النهوض بقطاع  (الفرع األول)،الرتقية العقارية
 ثاين).(الفرع الالرتقية العقارية

 الفرع األول:التعريف بعقد حفظ احلق
يف جمال البيوع العقارية، جر العرف يف فرنسا عىل إعداد عقد أويل يسبق العقد النهائي 
وذلك بغية إلزام طريف املعاملة  أو إحداها عىل احرتام تعهداهتا، اليشء الذي جيسد عادة يف 

د النهائي يرتك الحقا، كون حتريره  صورة وعد بالبيع من جانب واحد عىل اعتبار أن العق
 يستوجب تدخل املوثق.

املؤرخ يف  67-03ويف سياق ما تقدم، فقد رسم املرشع الفرنيس من خالل القانون 
عقد حفظ احلق جاعال منه الشكل واألداة القانونية الوحيدة السابقة عن  1967جانفي3

   .(1)(2)إبرام العقد النهائي يف املجال املحمي
 "من قانون البناء والسكن عىل أنه: L.261-15فه املرشع الفرنيس يف نص املادة وقد عر

عىل حجز عقار أو جزء من  -البائع املستقبيل -)réservant(العقد الذي بموجبه يلتزم البائع 
يف مقابل دفع  -املشرتي املستقبيل-،)réservataire(العقار املقرر إقامته لفائدة املحجوز له

 contrat préparatoire(فعقد حفظ احلق يعد بمثابة عقد حتضريي وابتدائي. "مبلغ ضامن

et préliminaire ( (3)للبيوع العقارية التي هي يف طور اإلنشاء. 
 86-07أما املرشع اجلزائري، فقد تناول عقد حفظ احلق ألول مرة بموجب القانون     

 "منه عىل أنه: 29حيث نصت املادة املتعلق بالرتقية العقارية، وهذا يف إطار البيع ألجل، 
يمكن اهليئة العمومية، التي خيوهلا قانوهنا األسايس إنجاز عمليات الرتقية العقارية، أن تقرتح 

، بناء عىل خمططات متت املوافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر هبا املصالح "البيع"
مليات الرتقية العقارية، الذي يستويف املكلفة بالتعمري. كام يمكن املكتتب إلنجاز إحد ع

بناء عىل تصاميم متت املوافقة  "البيع"قانونا مجيع احلقوق وااللتزامات املتعلقة هبا، أن يقرتح 
عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر هبا املصالح املكلفة بالتعمري، واملستخلصة من دفرت 
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جيب أن يسبق كل تنازل، يف إطار البيع  "من نفس النص عىل أنه: 30. وقضت املادة "رشوط
، وبالفعل "الذي حيدد منواله النموذجي بالطرق التنظيمية "حفظ احلق"اآلجل، حترير عقد 

حيدد رشوط االكتتاب بإحد  1986مارس  4املؤرخ يف  86-38فقد صدر املرسوم رقم 
وال النموذجي لعقد عمليات الرتقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفرت الرشوط النموذجي واملن

 . )4(حفظ احلق
بتسمية واحدة  86-07واملالحظ عىل اإلرادة الترشيعية، أهنا مل تلتزم من خالل القانون     

و  "البيع بناء عىل التصاميم "وأحيانا  "عقد حفظ احلق "هلذا العقد، فمرة تطلق عليه عبارة 
 رشع الفرنيسعىل النحو الذي تبناه امل "العقد التمهيدي "أحيانا أخر)contrat 

préliminaire( ،يمهد للعقد النهائي الناقل مللكية العقار موضوع عقد  هذا العقد يبقى أن
حفظ احلق، ومن خالله يلتزم املرتشح للملكية بصب ضامن يف حساب خاص، باسم طالب 

يغ حافظ احلق ، و يف املقابل يلتزم املكتتب بتبل)5(حفظ احلق، يفتح لد املؤسسة املالية املخولة
  . )6(بمرشوع عقد البيع، قبل شهر عىل األقل من تاريخ توقيع العقد النهائي

و عىل الرغم من االنتشار امللحوظ يف امليدان لعملية بيع العقارات ذات الطابع السكني 
وهي الزالت يف طور اإلنجاز، غري أن املرشع اجلزائري مل يتناول من خالل املرسوم الترشيعي 

دائية (بام فيها عقد حفظ احلق) املتعلق بالنشاط العقاري رصاحة فكرة العقود االبت 03-93
النهائية، حيث ترك أمر حتديد نموذج العقد الواجب اإلتباع حلرية اختيار األطراف عىل و

النحو الذي خيدم مصاحلها،  وهو األمر الذي ينطوي عىل خلل كبري ال بد وأن يؤخذ بعني 
هذا النص حتى يكيف و واقع سوق البيع عىل التصاميم أو عىل األقل مع  االعتبار عند تعديل

 .  )7(الترشيع الفرنيس
املحدد للقواعد املنظمة لنشاط الرتقية العقارية، جعل  11-04غري أن صدور القانون 

املرشع يتدارك الوضع ويتناول جمددا عقد حفظ احلق كأحد تقنيات الرتقية العقارية، حيث 
العقد الذي يلتزم بموجبه املرقي العقاري  "منه عىل أنه: 27ل نص املادة عرفه من خال

بتسليم العقار املقرر بناؤه أو يف طور البناء، لصاحب حفظ احلق، فور إهنائه، مقابل تسبيق 
يدفعه هذا األخري. يودع مبلغ التسبيق املدفوع من طرف صاحب حفظ احلق يف حساب 

ضامن عمليات الرتقية العقارية املنصوص عليها يف املادة  مفتوح باسم هذا األخري لد هيئة
هذا، و يتعني عىل  .(8) "من هذا القانون. حيدد نموذج عقد حفظ احلق عن طريق التنظيم 56

املرقي العقاري، بعد ثالثة أشهر كحد أقىص، عىل إثر االستالم املؤقت للبناية أو جلزء منها، 
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لبناية املحفوظة، أمام موثق مقابل التسديد الكيل لسعر إعداد عقد بيع البناية أو جزء من ا
  (9)البيع من طرف صاحب حفظ احلق

واملالحظ من خالل مقارنة تعريف عقد حفظ احلق يف كل من الترشيع اجلزائري و نظريه 
الفرنيس، هو وقوع املرشع اجلزائري يف خلط بني عقد حفظ احلق و العقد النهائي، كون 

هذا األخري يلتزم بتسليم العقار املقرر بناؤه لصاحب حفظ احلق فور املرقي العقاري يف 
االنتهاء من األشغال، وهو نفس االلتزام الذي يقع عىل عاتق البائع يف عقد البيع العادي، 
واحلقيقة أن تعريف املرشع اجلزائري ال يتامشى وطبيعة عقد حفظ احلق الذي يعد من قبيل 

عقد النهائي، والذي هيدف إىل التحضري إلبرام البيع النهائي االتفاقات التي تسبق إبرام ال
 . )10(فضال عن كونه أداة جلس نبض السوق

، التي نصت 11-04من القانون  32كام يتعارض تعريف املرشع مع فحو نص املادة      
عىل إمكانية فسخ عقد حفظ احلق يف أي وقت خالل إنجاز املرشوع العقاري، بطلب من أحد 

ني مع قبول الطرف اآلخر، أو بطلب من صاحب حفظ احلق، أو بطلب من املرقي يف الطرف
حالة عدم احرتام صاحب حفظ احلق اللتزاماته، وبذلك كان األجدر باملرشع اجلزائري 

 . )11(مسايرة التعريف الذي أقره املرشع الفرنيس للعقد التمهيدي
 الفرع الثاين:األمهية العملية لعقد حفظ احلق 

طار البيع عىل التصاميم، العديد من األسباب جتعل من غري املمكن أو عىل األقل من يف إ
غري املحبذ إبرام العقد النهائي مبارشة. ويف املقابل، فإن األسباب نفسها جتعل من إبرام عقد 
ابتدائي مسألة رضورية تستجيب العتبارات عديدة ختدم يف جمموعها مصالح البائع(املرقي 

 ملشرتي معا(املكتتب)، نوجزها فيام ييل:العقاري) وا
 )Tâter le terrain( أوال:جس نبض السوق

يمكن العقد التمهيدي املرقي العقاري من تقييم درجة نجاح مرشوعه من خالل اختبار 
مد تقبل السوق ملرشوعه اإلسكاين الذي يظهر من عدد األشخاص الذين يريدون إبرام 

ذلك أنه بوسع  ،)12(خطر اخلوض يف مرشوع مآله الفشلعقود حجز معه، وبالتايل تفادي 
املرقي التخيل عن املرشوع مع رده ملبلغ التسبيق املودع كضامن ألصحابه. فمن الناحية 
العملية،  تتضمن عقود حفظ احلق بند مفاده أن إنجاز املرشوع يتوقف عىل بلوغ معدل معني 

 . )13(من احلجوز
 )Mobilisation des fonds( ثانيا: تعبئة املوارد املالية
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أمام الصعوبات التي توجه املرقي العقاري  يف إنجاز أو إهناء البناء بصفة جيدة باعتباره ال 
يملك يف أغلب احلاالت الوسائل  واإلمكانيات املالية الكافية، اقتضت مصلحته أن يرتبط 

ائي بعد هناية مع املشرتي بموجب اتفاق ما قبل التعاقد يف انتظار إبرام العقد النه
 .  (14)األساسات

من تعبئة املوارد املالية للمرشوع املعول  -عقد حفظ احلق -يسمح العقد االبتدائي
إنجازه، سواءا من خالل التسبيقات املدفوعات من قبل املالك املستقبلني أو من خالل 

نة للحصول عىل املسامهة املالية  للبنوك يف املرشوع عىل اعتبار أن العقد التمهيدي يعد ضام
 .)15(متويالت(قروض) أمام اهليئات املرصفية

 ثالثا:  حتديد العنارص األساسية للعقد النهائي 
يتيح العقد التمهيدي الرتيث و حتديد العنارص األساسية للعقد النهائي من سعر و طبيعة 

 .)16(اخلدمات املؤداة بصفة  توقعية قبل االلتزام النهائي هبا
 التكييف القانوين لعقد حفظ احلقاملطلب الثاين: 

، كون )17(لقد ثار جدل حاد يف الفقه الفرنيس حول الطبيعة القانونية لعقد حفظ احلق 
يف طياهتا أمهية نظرية وفقط، بل يرتتب عىل هذا  التكييف الكشف عن أهم   املسألة ال حتمل

املرقي العقاري  خصائص ومميزات هذا الترصف القانوين من جهة، وحتديد نطاق التزامات
لنتطرق (الفرع األول)، من جهة ثانية. وهلذا سنحاول البحث يف الطبيعة القانونية هلذا العقد

   (الفرع الثاين). يف نقطة ثانية ألهم خصائصه
 الفرع األول: الطبيعة القانونية لعقد حفظ احلق

ول الطبيعة يثور التساؤل يف اجلزائر، عىل غرار ماهو واقع يف الترشيع الفرنيس، ح
القانونية لعقد حفظ احلق، هل يتعلق األمر بوعد بالبيع من جانب واحد أو من 

) ؟ أو أنه وعد promesse unilatérale ou synallagmatique de venteجانبني(
 contrat sui( أو أنه عقد ذو طبيعة خاصة ؟(pacte de préférence)بالتفضيل

generis؟( 
ظ احلق يف اجلزائر، يستحسن بنا استعراض موقف الفقه قبل احلسم يف طبيعة عقد حف

والقضاء يف فرنسا من املسألة، خاصة وأن املرشع اجلزائري قد استقى معظم أحكام هذا العقد 
 من الترشيع الفرنيس.

 أوال: العقد التمهيدي وعد بالبيع
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من أحكام  الظاهر أن املرشع الفرنيس ير يف هذا العقد أنه وعد بالبيع، وهو ما يستشف 
 ،"بالرشاء أو بالبيع وعد آخرويعد باطال كل  "و التي تقيض: L261-15نص املادة 

غري أن هذا التكييف غري مستساغ عىل اعتبار أن الوعد بالبيع يفرتض حتديد الثمن، و هو 
 prix prévisionnel(.(18)(اليشء الذي ال حيصل دائام كون الثمن يبقى توقعي

 وعد بالتفضيل ثانيا: العقد التمهيدي
أن عقد حفظ احلق هو وعد بالتفضيل، وهو األمر الذي انتهت    )19(ير جانب من الفقه

إليه حمكمة النقض الفرنسية من خالل حماولة التقريب بينهام، حيث قضت أن احلاجز ال يلتزم 
جاز بالبيع بمجرد التوقيع عىل العقد التمهيدي، ولكن بالعرض للبيع، بالتفضيل، يف حالة إن

 .  )20(املرشوع
 ثالثا: العقد التمهيدي ذو طبيعة خاصة 

، )21(اعتربت حمكمة النقض الفرنسية، من خالل القرار الصادر عن الغرفة املدنية الثالثة
، و بالرغم  من هذا القرار يبقى "عقد ذو طبيعة خاصة ملزم للجانبني "عقد حفظ احلق بأنه 

 سنة عىل تطبيق القرار املشار إليه أعاله   30هذا املوضوع حمل اختالف رغم مرور 
أما عن طبيعة عقد حفظ احلق يف القانون اجلزائري، فقد تباينت املواقف بني اجتاه ير أن 

يلتزم فيه الواعد وهو املرقي  ،"وعد بالبيع"اعتربه  11-04املرشع و من خالل القانون 
للموعود له وهو صاحب حفظ احلق فور العقاري بتسليم العقار املقرر بناؤه أو يف طور البناء 

االنتهاء من بنائه مقابل التزام هذا األخري بدفع تسبيق  يف  حساب مفتوح باسمه لد هيئة 
 . (22)ضامن عمليات الرتقية العقارية

وفقا ،عىل عقد حفظ احلق 11-04والتكييف الذي أصبغه املرشع من خالل القانون 
التي نصت 86-07 من القانون  31الوارد يف نص املادة لنفس االجتاه دائام، يطابق التكيف 

واملتضمن  1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70-91من األمر  12خالفا ألحكام املادة  "عىل أنه:
عقد  "من القانون املدين، حيرر العقد التمهيدي املسمى  71تنظيم التوثيق، و أحكام املادة 

، فإشارة املرشع إىل نص املادة "اء التسجيل، وخيضع إلجر"عقد عريف "يف شكل  "حفظ احلق
من القانون املدين اجلزائري التي تتعلق بالوعد بالتعاقد تفيد بام ال يدع جماال للشك أن  71

 . )23(املرشع قد حسم يف مسألة الطبيعة القانونية لعقد حفظ احلق واعتربه وعد بالبيع
يعد وعد بالبيع كون هذا األخري ووفقا ، فري أن عقد حفظ احلق ال )24(أما االجتاه الثاين

قانون مدين ال يكون له أثر إال إذا عينت املسائل اجلوهرية للعقد املراد إبرامه  71لنص املادة 
واملدة التي جيب إبرامها فيه، يف حني أن كل من عنرصي الثمن (السعر)  واملدة (اآلجال 
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كام أن الوعد بالبيع أصبح بموجب   القانونية إلبرام العقد النهائي) تبقى تقديرية فقط،
يشهر يف  ) 25(2004املتضمن قانون املالية لسنة 25-12-2003املؤرخ يف  03-22القانون 

املحافظة العقارية وهذا خالفا لعقد حفظ احلق الذي خيضع للنموذج  الوارد يف املرسوم 
زام اإلشهار السابق ذكره وكذا للتسجيل غري أنه معفى من الت 13-431التنفيذي رقم 

، خيص عقار مقرر عقد ذو طبيعة خاصة ملزم للجانبنييعد   فعقد حفظ احلق ،)26(العقاري
بناؤه أو يف طور البناء،  هذه الطبيعة اخلاصة تتجىل من خالل ما يتميز به من خصائص نتناوله 

 من خالل الفرع الثاين.
 الفرع الثاين: خصائص عقد حفظ احلق  

، تبني لنا أن لعقد حفظ احلق طبيعة خاصة متيزه عن باقي العقود من خالل الفرع املتقدم
 والتي يمكن الكشف عنها من خالل البحث يف أهم اخلصائص التي تطبعه، ولعل أبرزها:

 أوال:عقد حفظ احلق عقد تباديل
، فيلتزم )27(العقد التباديل هو العقد الذي ينشئ التزامات متبادلة عىل عاتق كل من الطرفني

امللك العقاري املقرر بناؤه أو يف طور  )28(بتخصيصي العقاري بموجب عقد احلفظ املرق
البناء لصاحب حفظ احلق بغرض اقتنائه عند إمتامه، كام يلتزم  وفور االنتهاء من البناء 

يلتزم صاحب حفظ احلق بدفع  ويف مقابل ذلك  ،)29(وفقا لآلجال القانونية املحددةبتسليمه 
 اب مفتوح باسمه لد هيئة ضامن عمليات الرتقية العقارية تسبيق كضامن يف حس

 ثانيا: عقد حفظ احلق عقد مكتوب
إىل شكل عقد حفظ احلق؛ عرفيا  11-04مل يتطرق املرشع اجلزائري من خالل القانون 

حيدد نموذج عقد  "منه عىل أنه: 27كان أو رسمي، بل أحال عىل التنظيم؛ فنصت املادة 
املحدد لنموذجي عقد  13-431، وبصدور املرسوم التنفيذي رقم "يماحلفظ عن طريق التنظ

حفظ احلق وعقد البيع عىل التصاميم املشار إليه أعاله، نجده يف امللحق الثاين منه تناول 
نموذج عقد حفظ احلق، حيث أوجب أن يتم لد املوثق و هو األمر الذي يضفي عىل هذا 

 .)30(قائم بإعدادهالعقد الطابع الرسمي بالنظر إىل صفة ال
ويمكن تفسري رغبة املرشع يف إضفاء الرسمية عىل عقد حفظ احلق  يف تاليف التجربة 

املتعلق بالرتقية العقارية، والذي مل يكن يشرتط  86-07السيئة التي عرفها تطبيق القانون 
عقد "منه كانت تكتفي بإفراغه  يف شكل  31الرسمية يف عقد احلفظ، حيث أن نص املادة 

، غري أن هذه الصيغة مل تكن ختلو من خماطر مرتبطة بالطابع للتسجيلمع إخضاعه  "عريف
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من القانون  63من جهة، عالوة عىل ما أصبحت تفرضه أحكام نص املادة ) 31(العريف للعملية 
 يمنع "عىل أنه: 1992املتضمن قانون املالية لسنة 16-12-1991املؤرخ يف  91-25رقم 

 أو األموال العقاريةاملتضمنة  تسجيل العقود العرفيةن القيام بإجراء مفتشو ا التسجيل م
  .)32(، فعملية تسجيل العقد تقتيض إفراغه يف قالب رسمي"...احلقوق العقارية

إضافة إىل رضورة اختاذ عقد حفظ احلق صورة النموذج املشار إليه أعاله و بمعرفة املوثق، 
التسجيل والطابع، غري أنه مل يعني أجال لذلك  فقد استوجب املرشع تسجيله لد مفتشيه

، ونشري )33(أيام حتت طائلة البطالن 10خالفا للمرشع الفرنيس الذي يشرتط تسجيله يف أجل 
كونه ال يرتب إال التزامات  )34(أن املرشع أعفى عقد حفظ احلق من التزام اإلشهار العقاري

 .-له أثر عيني ليس-شخصية وال ينقل ملكية العقار املقرر بناؤه 
تضمني عقد حفظ احلق  11-04من القانون  30وقد أوجب املرشع من خالل نص املادة 

البيانات املتعلقة بأصل ملكية األرضية ورقم السند العقاري، عند االقتضاء، ومرجعيات 
رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء، كام تضمن 

بيانات أخر دقيقة تتعلق  13-431فظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم نموذج عقد ح
بموقع ووصف البناية أو جزء من البناية موضوع عقد احلفظ وكذا األمالك املشرتكة والسعر 

 . )35( التقديري للبيع و اآلجال التقديرية للتسليم...
حول املرشوع املقرتح فهذه البيانات تسمح لصاحب حفظ احلق من تكوين فكرة دقيقة 

عليه، وكذا إجراء مقارنة، وقت التسليم، مع العقد النهائي، وبالنتيجة التوقيع أو التخيل عن 
 .  )36(العملية

 ثالثا: عقد حفظ احلق عقد غري ناقل للملكية
يعد عقد حفظ احلق صورة من صور العقود التمهيدية التي تسبق العقد النهائي، فهو عقد 

ة العقار املحفوظ، بل يقترص آثره عىل ترتيب التزامات شخصية بني طرفيه؛ غري ناقل مللكي
فاملرقي العقاري يلتزم بتخصيص امللك العقاري املقرر بناؤه أو يف طور البناء لفائدة صاحب 

 ).37(حفظ احلق، مقابل التزام األخري  بدفع تسبيق كضامن يف حساب مفتوح باسمه
هو العقد النهائي الذي يلتزم    -نقل ملكية العقار -والعقد الذي يرتب األثر العيني

املرقي بإعداده، بعد ثالثة أشهر كحد أقىص عىل إثر االستالم املؤقت للبناية أو جزء منها،  
 .)38(أمام املوثق مقابل التسديد الكيل لسعر البيع من طرف صاحب حفظ احلق

 املبحث الثاين: آثار عقد حفظ احلق
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اديل يرتب التزامات متبادلة عىل طرفيه؛ فيلتزم صاحب حفظ احلق عقد حفظ احلق عقد تب
بإيداع مبلغ تسبيق يف حساب مفتوح باسمه لد هيئة ضامن عمليات الرتقية العقارية، عالوة 

 عىل االلتزام بالرشاء. 
أما املرقي العقاري، فيقع عليه االلتزام بتخصيص وحجز امللك العقاري املقرر بناؤه أو يف 

ناء لصالح صاحب حفظ احلق بغرض اقتنائه عند إمتامه، كام يلتزم بإعداد عقد البيع طور الب
 وأخريا يلتزم بالتسليم.   ،النهائي

  التزامات صاحب حفظ احلقاملطلب األول: 
يقع عىل عاتق صاحب حفظ احلق التزامني أساسيني، مها: إيداع مبلغ التسبيق و كذا 

 التوايل من خالل الفرعيني التاليني.   االلتزام بالرشاء، نتطرق هلام عىل 
 الفرع األول: االلتزام بإيداع مبلغ الضامن

يعد إيداع مبلغ الضامن عنرص أسايس يف عقد حفظ احلق، كام يمثل االلتزام الوحيد لصاحب 
حفظ احلق الذي ال يعد ملزما برشاء العقار موضوع العقد؛ فصاحب حفظ احلق يعد مالك 

 .   )39(عن االكتساب مقابل ترك مبلغ التسبيق املودعحمتمل يمكنه التخيل 
عقد  هل يعد إيداع مبلغ الضامن عنرص إجباري يفويثور التساؤل عن طبيعة هذا االلتزام؛ 

 حفظ احلق؟
التساؤل ال يثور يف الترشيع اجلزائري، عىل اعتبار أن املرشع اجلزائري سواء من خالل 

املتعلق  86-07الرتقية العقاري، أو القانون السابق، املنظم لنشاط  11-04 القانون احلايل،
بالرتقية العقارية، جعل من دفع التسبيق عنرصا إجباريا يف عقد احلفظ، و يف هذا الصدد تنص 

عىل  يتعني يف حالة عقد حفظ احلق لبناية أو جزء من بناية، ": 11-04من القانون  52املادة 
أعاله، ال   27العقاري، وفقا ألحكام املادة صاحب حفظ احلق دفع تسبيق نقدي للمرقي 

، كام "يتجاوز عرشين يف املئة من السعر التقديري للعقار كام تم االتفاق عليه بني الطرفني
املرتشح للملكية بإيداع ضامن يساوي  يلزم "عىل أنه: 86-07من القانون  34نصت املادة 

 . "جلزئها املبيعمن الكلفة التقديرية للعامرة املبيعة أو 20% مبلغه 
أما يف الترشيع الفرنيس فاملسألة موضوع اختالف، حيث اعترب قرار صادر عن حممكة  

أن عدم إيداع مبلغ الضامن ال يعد سببا  1996أفريل  03مؤرخ يف  )Pau( "بو"استئناف 
. عالوة عىل ذلك، فإن التنظيم الذي حيكم العقود )40(لبطالن العقد التمهيدي حلفظ احلق

هيدية ال يشرتط إيداع مبلغ الضامن يف حالة ما إذا كانت اآلجال املقررة إلنجاز البيع التم
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جتاوز السنتني. يف حني قضاة آخرون جيعلون من إيداع مبلغ الضامن مقابل إجباري 
، )42("امللزم جلانبني ".  أما حمكمة النقض الفرنسية، فتصف العقد التمهيدي بالعقد)41(للحجز

صة مل تسنح بعد ملحكمة النقض للفصل يف املوضوع، فإن الطابع األسايس وإذا كانت الفر
إليداع الضامن يمكن أن يؤدي إىل البطالن الذي يقرر  يف حالة أي إخالل من قبل األطراف 

 .  (43)بالقواعد التي حتكمهم
ء من السعر التقديري للعقار، سوا  % 20فإنه ال يتجاوز أما فيام خيص مبلغ تسبيق الضامن،

، أما يف الترشيع الفرنيس فإن نص املادة 11-04أو القانون  86-07بالنسبة للقانون 
R.261.28  من قانون البناء والسكن تفرتض مبلغ أقىص خيتلف حسب املواعيد املقررة

 إلنجاز البيع، فإيداع الضامن ال يمكنه أن يتجاوز:
 تقل عن السنة؛من السعر التقديري للبيع إذا كانت آجال إنجاز البيع  -%5
 من السعر التقديري للبيع إذا كانت آجال إنجاز البيع ال تزيد عن السنتني. -%2

 هذا ويمنع النص إيداع أي ضامن إذا كانت آجال إبرام البيع تزيد عن السنتني 
يصب مبلغ الضامن املودع يف  86-07، فطبقا للقانون فيام يتعلق بصب مبلغ تسبيق الضامن

، ويكون غري )44(الب حفظ احلق، يفتح لد املؤسسة املالية املخولةحساب خاص، باسم ط
قابل للتنازل أو احلجز  أو الترصف فيه، كام ينتج فوائد طبقا للترشيع املعمول به طبقا لنص 

فقد أوجب إيداع مبلغ  11-04من القانون املذكور أعاله. أما  القانون  35و  34املادتني 
 . )45(صاحب حفظ احلق لد هيئة الضامن والكفالة املتبادلة التسبيق يف حساب مفتوح باسم

بالنسبة لترشيع الفرنيس، فإن إيداع الضامن يكون يف حساب خاص مفتوح باسم صاحب 
حفظ احلق يف بنك أو مؤسسة مالية متخصصة مؤهلة هلذا الغرض أو لد موثق؛ اإليداعات 

مكن مجعها يف حساب وحيد خاص التي ختص حجوز يف بناية أو جمموعة عقارية مشرتكة ي
وفق لنص املادة  – حق حفظ صاحب – لكل حاجز) rubrique(يتضمن عنوان أو خانة 

R.261-29  من قانون البناء والسكن. وال يمكن، عالوة عىل ماتقدم،  صب إيداع الضامن
 R.261-27إال بعد تسليم نسخة من عقد حفظ احلق لصاحب حق احلفظ حسب نص املادة 

ن البناء والسكن. وتكون األموال املودعة غري قابلة للترصف أو التنازل عنها أو من قانو
 R.261-29 ( املادة  احلجز عليها إىل غاية إبرام عقد البيع

) وال يمكن حتصيل إيداع الضامن من قبل املرقي العقاري اليشء  من قانون البناء والسكن
 الذي يسمح باستعادته إذا اقتىض األمر ذلك.  

 لفرع الثاين:االلتزام بالرشاءا
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تقدمت اإلشارة أن عقد حفظ احلق ال يرتتب عليه نقل ملكية العقار املحفوظ، بل أنه يرتب 
التزامات شخصية بني طرفيه، فيحق لصاحب حفظ احلق إما رشاء البناية أو جزء من البناية 

 موضوع عقد احلفظ أو العدول عن الرشاء.
فوظ عقب اعذراه من قبل املرقي العقاري، فإنه يتم إعداد عقد البيع فإذا قرر اقتناء العقار املح

النهائي أمام املوثق مقابل التسديد الكيل لسعر البيع، ويف هذا احلال فإن تسبيق الضامن 
 .)46(حيتسب ضمن ثمن البيع

املحدد  11-04من القانون  32أما إذا قرر العدول عن الرشاء، فإن أحكام نص املادة 
يمكن فسخ عقد حفظ احلق يف أي  "التي تنظم نشاط الرتقية العقارية تقيض بأنه:للقواعد 

بطلب من صاحب حفظ احلق، ويف هذه احلالة  -وقت خالل إنجاز املرشوع العقاري.. 
) من مبلغ التسبيق 15%يستفيد املرقي العقاري من اقتطاع بنسبة مخسة عرش باملائة (

املتعلق بالرتقية  86-07من القانون  37ه نص املادة ، وهو نفس احلكم الذي جاء ب"املدفوع
إذا ختىل املرتشح للملكية، خالل إنجاز املرشوع، فإن املكتتب  "العقارية والتي نصت عىل أنه:

 ."من مبلغ الضامن املودع 25%يستفيد اقتطاعا نسبته 
غري  بخصوص موقف املرشع الفرنيس من االلتزام بالرشاء، فإنه يتيح لصاحب حفظ احلق

املهني لبناية أو جزء من بناية ذات استعامل سكني احلق يف العدول يف آجل أقصاه سبعة أيام 
، ولضامن حرية العدول )47(يبتدئ احتساهبا من اليوم املوايل ألول تقديم  لرسالة تبليغ العقد

من قانون البناء والسكن حظر مبدئيا كل دفع  L.271-2خالل هذه الفرتة فإن نص املادة 
لتسبيق خالل هذه املهلة، فإيداع الضامن املؤد تنفيذا للعقد التمهيدي حلفظ احلق يبقى يف 
مصاف االستثناء. هذا التسبيق، املودع يف حساب خاص مفتوح باسم صاحب حفظ احلق، 
غري قابل للترصف فيه أو التنازل عنه أو احلجز عليه، يعاد له دون صعوبة  إذا قرر خيار 

يوجد مانع من صب إيداع الضامن بمجرد إبرام العقد التمهيدي حتى ولو  العدول. هذا وال
 مل ينقيض أجل العدول.  

يف األخري، يمكن القول أن تسبيق الضامن ال يعد التزام بالرشاء بالنسبة لصاحب حفظ احلق، 
   Philipe   Malinvaudيؤكده األستاذ  ولكنه يشكل أكثر وسيلة ضغط عىل إرادته؛ وهو ما

 03يق بحثه، فحسبه النصوص القانونية، وبخاصة النص املرجعي املتمثل يف قانون وفر
عىل صاحب حفظ احلق التزامات  املتعلق ببيع العقار يف طور البناء، تفرض 1967جانفي 
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) من بينها الرشاء حتت رشوط، ويف حالة العدول obligations facultatives( اختيارية
 .)48(فظ احلق، فإنه يفقد مبلغ إيداع الضامندون مربر رشعي من طرف صاحب ح

 
 املطلب الثاين: التزامات املرقي العقاري

يلتزم املرقي العقاري طبقا لعقد حفظ احلق، بتخصيص امللك العقاري املقرر بناؤه أو يف    
طور البناء لفائدة صاحب حفظ احلق، كام يلتزم بإعداد عقد بيع البناية املحفوظة أمام املوثق، 

 وأخريا يلتزم بتسليمها كأثر من آثار نقل امللكية العقارية.  
 الفرع األول: االلتزام بتخصيص أو حفظ البناية

يعد التزام املرقي العقاري بتخصيص أو حجز امللك العقاري املقرر بناؤه لفائدة صاحب 
 لنهائي.التي تسبق إبرام العقد ا حفظ احلق جوهر عقد احلفظ باعتباره من قبيل االتفاقات

قد   11-04وعىل الرغم من أمهية هذا االلتزام، فإن املرشع اجلزائري ومن خالل القانون 
منه هذا  27وقع يف خلط يف حتديد موضوع عقد حفظ احلق مع العقد النهائي، فعرفت املادة 

يف املقرر بناؤه أو  بتسليم العقارالعقد الذي يلتزم بموجبه املرقي العقاري   "العقد عىل أنه:
، فااللتزام بتسليم العقار املقرر بناؤه إىل صاحب حفظ احلق فور االنتهاء من "طور البناء...

البناء هو  موضوع العقد النهائي أي عقد البيع وليس موضوع عقد حفظ احلق، وكان 
األجدر باملرشع اجلزائري اإلقتداء بالتعريف الذي وضعه املرشع الفرنيس لعقد احلفظ يف 

املتعلق ببيع العقار يف طور البناء، حيث عرفته  1967جانفي  03من قانون  11نص املادة 
أو جزء من عقار للمشرتي يف مقابل  بحجز عقارالعقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع  "عىل أنه:

 ."إيداع هذا األخري ضامن يف حساب خاص
رسوم وقد حاول املرشع تدارك الوضع من خالل نموذج عقد حفظ احلق امللحق بامل

املحدد لنموذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع عىل التصاميم لألمالك  13-431التنفيذي رقم 
يلتزم املرقي العقاري بموجب  "العقارية، ففي معرض حتديد موضوع العقد نص عىل أنه:

امللك العقاري املقرر بناؤه املعني أعاله،  حفظ احلقلصاحب  بتخصيصعقد حفظ احلق هذا، 
 ."بغرض اقتنائه عند إمتامه...، الذي تم وصفه أدناه ناء،أو يف طور الب

فااللتزام بالتخصيص أو احلفظ ال يلزم املرقي العقاري(احلاجز) ببيع العقار أو جزء من 
العقار موضوع عقد احلفظ؛ بل يلتزم وفقط بعدم بيع اجلزء املحفوظ للغري يف حالة إنجاز 

فااللتزام باحلفظ يرد   .)49(أمام الوعد بالتفضيلاملرشوع العقاري، و هو األمر الذي جيعلنا 
عىل عقار خصائصه الدقيقة (السعر بالتدقيق، آجال التسليم...) غري حمددة بصفة هنائيه، 
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وال    contrat sui generis((50)( وهلذا السبب فإن عقد حفظ احلق يعد عقد ذو طبيعة خاصة
البيع من جانب واحد البد أن يكون العقار يعد وعد بالبيع؛ عىل اعتبار أنه يف حالة الوعد 

 املبيع والثمن حمددان بصفة دقيقة، كون إعالن الرغبة من جانب املوعود له يؤدي للبيع.
عالوة عىل ماسبق، فإن املرقي العقاري وخالل مرحلة العقد التمهيدي يكون ال 

نجاح البحث يف فرص )؛  phase de prospection( يزال يف فرتة بحث و استكشاف
املحدد للقواعد املنظمة لنشاط الرتقية  11-04املرشوع، وهلذا السبب يتيح له القانون 

منه، احلق يف الفسخ يف أي وقت خالل إنجاز  32من خالل نص املادة  احلق، العقارية
املرشوع العقاري مع رضورة قبول الطرف اآلخر أو بطلب منه يف حالة عدم احرتام صاحب 

ته، وهو نفس املسلك الذي أقره املرشع الفرنيس من خالل نص املادة حفظ احلق اللتزاما
R.261-31  من قانون البناء والسكن مع رضورة رد إيداع الضامن لصاحب حفظ احلق؛

اليشء الذي يشكل عقوبة تقابل االلتزام باحلفظ، وإن كان هناك عدد من املختصني يف 
اعتبار أن رد إيداع الضامن ال يعدو، مثلام تدل ، عىل )51(القانون العقاري يعارضون هذه النظرة

أي عودة إىل احلالة السابقة عن  "Restitutio in integrum"عليه تسميته، أن يكون جمرد
 التعاقد،  ناجتة عن انحالل تلقائي لعقد حفظ احلق.

ة واحلقيقة أن القانون مل يضع عقوبات، ويف هذه احلالة ال بد من العودة إىل القواعد العام
للمسؤولية العقدية؛ أي أن عدم تنفيذ االلتزامات من قبل املرقي العقاري ينتج عنه التزامه 

 بجرب األرضار أي تعويض صاحب حفظ احلق عام حلقه من رضر و ما فاته من كسب.  
 الفرع الثاين: االلتزام بإعداد عقد البيع النهائي

تمهيدية التي تسبق عقد البيع النهائي، أرشنا فيام تقدم، أن عقد حفظ احلق يعد من العقود ال
ومن ثمة فهو ال يرتب سو التزامات شخصية بني طرفيه، فاملرقي ال ينقل ملكية العقار 
املحفوظ، غري أنه وبعد االنتهاء من األشغال واستالم البناية املحفوظة يلتزم بإبرام عقد البيع 

املحدد للقواعد التي تنظم  11-04القانون  من 33تنص املادة  النهائي، ويف هذا السياق
يتعني عىل املرقي العقاري، بعد ثالثة أشهر كحد أقىص، عىل  "نشاط الرتقية العقارية عىل أنه:

إثر االستالم املؤقت للبناية أو جلزء منها، إعداد عقد بيع  البناية املحفوظة أمام املوثق مقابل 
فاملرقي العقاري ملزم بإعداد عقد  ،"التسديد الكيل لسعر البيع من طرف صاحب حفظ احلق

 )52(البيع النهائي أمام املوثق  يف أجل أقصاه ثالثة أشهر، تبتدئ من تاريخ االستالم املؤقت
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املتعلق بالرتقية العقارية  86-07للبناية املحفوظة، وهذا خالفا ملا هو مقرر يف كل من القانون 
 وكذا الترشيع الفرنيس.

املتعلق بالرتقية العقارية، أوجبت عىل املكتتب أن  86-07 من القانون 38فنص املادة 
عىل األقل من تاريخ توقيع هذا العقد الذي  قبل شهر، مرشوع عقد البيعيبلغ حلافظ احلق 

املؤرخ يف  70-91خيضع إلمكانية البطالن، تبعا للرشوط واألشكال التي نص عليها األمر 
ا النص جاء مطابقا للنص الفرنيس، فاملادة املتضمن تنظيم التوثيق، وهذ 1970ديسمرب 15

املتعلق ببيع العقار يف طور البناء تفرض عىل احلافظ أن يبلغ   67-03من القانون  30-261
صاحب حفظ احلق بمرشوع عقد البيع شهر عىل األقل قبل التوقيع عليه، فالتوقيع عىل العقد 

دي؛ و كل تأخري عن اآلجال املقرر يعد النهائي جيب أن تتم عىل النحو املقرر يف العقد التمهي
 سبب  مقبول لعدول صاحب حفظ احلق. 

فهذا التبليغ، من شأنه أن يسمح لصاحب حفظ احلق من مقارنة كل من مضمون العقد 
 النهائي والعقد التمهيدي؛ وبالنتيجة تقدير مواطن التوافق واالختالف بني العقدين.  

يرتب هذا األخري أثره العيني، ال بد أن يسجل و عالوة عىل توثيق عقد البيع، وحتى 
قانون مدين جزائري و التي تقيض  793ويشهر باملحافظة العقارية طبقا ألحكام نص املادة 

ال تنقل امللكية واحلقوق العينية األخر يف العقار، سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف  "بأنه:
ص عليها القانون وباألخص القوانني التي تدير حق الغري، إال إذا روعيت اإلجراءات التي ين

 . )53("مصلحة شهر العقار
 الفرع الثالث:االلتزام بالتسليم

املحدد للقواعد التي تنظم  11-04من القانون  27جيد هذا االلتزام مصدره يف نص املادة   
بموجبه عقد حفظ احلق هو العقد الذي يلتزم  "نشاط الرتقية العقارية والتي تنص عىل أنه:

املقرر بناؤه أو يف طور البناء، لصاحب حفظ احلق، فور إهنائه،  بتسليم العقاراملرقي العقاري 
،  فااللتزام بالتسليم يعد أثر لعقد البيع النهائي، ويف هذا "مقابل تسبيق يدفعه هذا األخري

حق عيني االلتزام بنقل  "من القانون املدين اجلزائري عىل أنه: 167السياق تقيض املادة 
، فرغم أنه يف عقد حفظ احلق "يتضمن االلتزام بتسليم اليشء واملحافظة عليه حتى التسليم

العقار حمل حفظ احلق غري موجود وقت إبرام العقد، غري أن املرقي العقاري يكون ملزم 
 .)54(بإجياده من خالل التزامه بإمتام اإلنجاز ويعد التزاما بنتيجة

 اخلامتة
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ق تقنية من تقنيات الرتقية العقارية، تبناه املرشع يف إطار جماهبة أزمة يعد عقد حفظ احل
السكن التي تعرفها اجلزائر؛ فإىل جانب تنويع املتدخلني يف سوق الرتقية العقارية كان البد 

املتعلق  93-03من تنويع آليات وعقود التدخل، غري أنه و بموجب املرسوم الترشيعي 
ع بالتخيل عنه ألسباب تبقى جمهولة، ليعود لتنظيمه جمددا ضمن بالنشاط العقاري قام املرش

 املحدد للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية. 11-04القانون 
مقرر بناؤه أو يف -تربز األمهية العملية لعقد حفظ احلق يف كونه يرد عىل عقار غري موجود

إلجيابيات سواء بالنسبة للمرقي ؛ وهو اليشء الذي ينطوي عىل عديد املزايا وا-طور البناء
 العقاري أو صاحب حفظ احلق؛

، يوفره عليه خطر اخلوض يف مرشوع قد ال يلقى النجاح، فمن فبالنسبة للمرقي العقاري
خالل هذه األداة  يمكنه جس نبض السوق من خالل اختبار مد تقبل مرشوعه اإلسكاين 

ن إبرام عقود حجز معه، هذا من وهو اليشء الذي يظهر من عدد األشخاص الذين يريدو
جهة. ومن جهة ثانية، يعد أداة لتعبئة املوارد املالية أمام املؤسسات املرصفية، خاصة وأن 
املرشع أصبح حيظر إبرام عقود البيع عىل التصاميم عندما يلجأ املرقيني الستعامل القروض 

 البنكية، عىل اعتبار أنه يشكل ضامنة مرصفية.
، فيسمح له بحجز بناية أو جزء من بناية  ضمن املشاريع ب حفظ احلقأما بالنسبة لصاح

العقارية املقرر إنجازها يف انتظار توفريه للموارد املالية الغري متوفرة آنيا، كام يعد عقد حفظ 
احلق مرجع يستند إليه يف التأكد من مد مطابقة مضمون عقد البيع النهائي مع االلتزامات 

 ىل نفسه بداية. التي أخذها املرقي ع
ما يميز عقد حفظ احلق هو أنه عقد تباديل، إذ يرتب التزامات متقابلة عىل كل من املرقي 

كام يلتزم بإعداد عقد ،العقاري بتخصيص العقار موضوع العقد لفائدة صاحب حفظ احلق
 البيع النهائي يف اآلجال وطبقا لألشكال املقررة قانونا عالوة عىل تسليمه، و يف اجلانب
اآلخر، يلتزم صاحب حفظ احلق بإيداع تسبيق الضامن ويلتزم بالرشاء.كام أنه عقد غري ناقل 
مللكية العقار املحفوظ بل تنتج عنه التزامات شخصية فقط، وأخريا يتم يف شكل مكتوب 

املحدد لنموذجي عقد حفظ احلق وعقد  13-431وفقا لنموذج حدده املرسوم التنفيذي 
ألمالك العقارية بمعرفة املوثق وهو األمر الذي يضفي عليه الطابع البيع عىل التصاميم ل

 الرسمي بالنظر إىل صفة القائم بتحريره.
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يبقى يف األخري أن نشري أن الطبيعة القانونية لعقد حفظ احلق تبقى مثار جدل، غري 
 contrat(أن الرأي الراجح، قياسا عىل ماهو احلال يف فرنسا، ير أنه عقد ذو طبيعة خاصة 

sui generis (.خيتلف يف جوهره وطبيعته عن الوعد بالبيع 
 اهلوامش:قائمة 

1- Kherradji(M), La vente d’immeuble à construire entre le droit Français et le 

droit Algérien, Mémoire de Master en droit privé et sciences  criminelles, 
Académie de Montpellier, Université de Perpignan, 2006-2007,p. 06. 

يمثل  ،أو قطاع البناء ذو االستعامل السكني أو املختلط  )secteur protégé( املجال املحمي -  2
   من قانون البناء و السكن الفرنيس. à L 261-L261 1-22ت السكنية و املهنية وفقا للمواد آاملنش

3- Faure-Abbad(M) : Droit de la construction, Gualino, Lextenso éditions, Paris, 
2013, p.163. 

 .10، العدد05-03-1986اجلريدة الرسمية املؤرخة يف  -4
 املتعلق بالرتقية العقارية. 86-07من القانون  35و 34أنظر نص املادتني 5- 
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اجلزائري، شعبان عيايش: عقد بيع العقار بناء عىل التصاميم، دراسة مقارنة بني القانونني الفرنيس و -14
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16- Kherradji (M), Op.cit, p. 07. 

17- Sur ce point voir : - Faure-Abbad(M) : Op.cit, p. 163 ; Moyse (J.F), Contrat 
de réservation et avant contrats, compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2011 
de la commission de droit immobilier du barreau de Paris, Lexbase Hebdo, édition 
privée, 2011, Paris, 02.  
18- Kherradji (M), Op.cit, p. 07. 
19- Par exemple : Bergel (J.L), Les contrats préliminaires de réservation dans les 
ventes d’immeuble à construire, Unité ou dualisme ? J.C.P, .N0 :14, 1974, p. 269 ; 
Saint Alary(R), La nouvelle réglementation des ventes d’immeubles à construire, 
Redi, 1968.    
20-Civ.3e, 30 novembre 2011, Bull. Civ, III, n0 203, pourvoi n0  10-25451. 
21- Civ.3e, 18 Déc, 1984, Bull Civ, III, n0 217, pourvoi n0 83-14793 ; 3 Juin 1987, 
Bull Civ, III, n0 114, pourvoi n0 85-17756. 

 56أ. عز الدين زوبة: املرجع نفسه، ص -22

 . 96شعبان عيايش: املرجع السابق، ص -23

راجع يف ذلك: أ.دوة آسيا: عقد حفظ احلق، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الوطني حول الرتقية   -24
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2012فيفري  27-28، املنظم يومي -الواقع واآلفاق-العقارية يف اجلزائر

 .204جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، ص 
 .  83، العدد 29-12-2013اجلريدة الرسمية املؤرخة يف  -25
 السابق ذكره.  13-431املرسوم التنفيذي رقم أنظر  -26

الطبعة  ،-مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري -عيل عيل سليامن: النظرية العامة لاللتزام  27-
 .12اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 

 السابق ذكره. 13-431قم املرسوم التنفيذي رأنظر يف ذلك مضمون  28-

 السابق ذكره. 11-04من القانون  27أنظر نص املادة  29-
ضابط عقد يثبت فيه موظف أو  العقد الرسمي "من القانون املدين اجلزائري عىل أنه: 324تنص املادة  30-

أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال  عمومي
 06-02من القانون رقم  03، و يعد املوثق طبقا لنص املادة "قانونية و يف حدود سلطته و اختصاصهال

املتضمن تنظيم مهنة املوثق ضابط عمومي.مفوض من قبل السلطة العمومية، يتوىل حترير العقود التي 
 صبغة.   يشرتط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب األشخاص إعطاء هذه ال

راجع يف ذلك: أ.صباحيي ربيعة: الضامنات املستحدثة يف بيع العقار عىل التصاميم عىل ضوء أحكام  31-
، -الواقع واآلفاق-مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الوطني حول الرتقية العقارية يف اجلزائر ،11-04القانون
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سية، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، ص ، كلية احلقوق والعلوم السيا2012فيفري  27-28املنظم يومي 
72-71. 

 .65 ، العدد18-12-1991اجلريدة الرسمية املؤرخة يف   -32
33- L’article 1840-A du CGI stipule que « est frappée de nullité toute promesse de 
vente unilatérale sous seing privé qui n’a pas été enregistrée dans un délai de 10 
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 السابق ذكره. 13-431املرسوم التنفيذي رقم أنظر نموذج عقد حفظ احلق امللحق ب  -34

 السابق ذكره. 13-431املرسوم التنفيذي رقم أنظر أحكام نموذج عقد حفظ احلق امللحق ب -35
36- Faure-Abbad (M): Op.cit, p. 166. 

ق ذكره وكذا أحكام نموذج عقد حفظ احلق امللحق الساب 11-04من القانون  27أنظر نص املادة  37-
 املرسوم التنفيذي رقمب
 السابق ذكره. 431-13 

 السابق ذكره 11-04من القانون  33أنظر نص املادة  38-
39- Faure-Abbad (M): Op.cit, p. 168. 
40- CA Pau, 1re ch., 3avr. 1996, JCP G 1997, IV, 117.  
41-CA Versailles, 23 novembre 1982, RDI, 1984, p. 198, obs. Groslière et Ph. 
Jestaz. 
42- Civ.3e, 18 Déc, 1984, Bull Civ, III, n0 217, pourvoi n0 83-14793 ; 3 Juin 1987, 
Bull Civ, III, n0 114.  

  43- Faure-Abbad (M): Op.cit, p. 169. 
ع اجلزائري لصناديق الضامن و الكفالة املتبادلة ما يمكن مالحظته، هو أنه وبالرغم من إحداث املرش -44

بموجب نص  1985املتضمن قانون املالية لسنة  24-02-1984املؤرخ يف  84-21بموجب القانون رقم 
منه، والتي كانت تعرف بصناديق الضامنة أو الكفالة املشرتكة، غري أهنا أنشئت هبدف ضامن  31املادة 

وك حتى يتسنى هلم احلصول عىل اعتامدات متنوعة، ومل تكن هلا نفس أعضائها املنخرطني فيها لد البن
-04املتعلق بالنشاط العقاري أو القانون  93-03األهداف التي وضعها املرشع يف إطار املرسوم الترشيعي 

 . 207املحدد للقواعد التي حتكم نشاط الرتقية العقارية. أ.دوة آسيا:املرجع السابق، ص  11

السابق ذكره، يتم حترير التسبيق  13-431املرسوم التنفيذي رقم ج عقد حفظ احلق امللحق بوفقا  لنموذ 45-
 املودع لد الصندوق أمام املوثق.

 السابق ذكره. 11-04من القانون  33و  31أنظر نص املادتني  46-
47- Article L.271-1 CCH issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
n0 2000-1208 du 13 décembre 2000. 
48-  Sur ce point voir : Kherradji (M), Op.cit, p. 16. 
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الوعد بالتفضيل صورة خاصة من الوعد بالبيع وفيه يتعهد الواعد بتفضيل املوعود له عىل غريه إذا ما    49-
رض الواعد اليشء رشط واقف هو أن يع عىلوهذا وعد معلق  ،عرض اليشء للبيع يف خالل مدة معينة

وتقرير عرض اليشء للبيع ليس حمض مشيئة، ألن إرادة الواعد ليست مطلقة بل هي مقيد بظروفها. للبيع، 
للمزيد حول املوضوع راجع: د. حممد حسنني: عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، الطبعة الثانية، ديوان 
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	إنّ هذه الاستثناءات في مجملها، تعكس توظيف المعيار المادي، أي ربط اختصاص الجهة القضائية بطبيعة النزاع وموضوعه، بحيث كلما كان موضوع النزاع يدخل في نطاق القانون الخاص ويستوجب تطبيق هذا القانون، كان القضاء العادي هو المختص، حتى لو كان أحد أطراف النزاع جهة...
	على عكس ما كان متوقع منه، لم يأت قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد( القانون 08-09 في 25/02/2008) بشيء جديد لجهة إصلاح قواعد اختصاص القاضي الإداري، بل أبقى على نص المادة 7 من القانون القديم التي تحولت إلى المادتين 800 و801 في القانون الجديد، وعد...
	وعلى هذا النحو، عمّق المشرّع حالة الغموض في تأسيس معيار اختصاص القاضي الإداري بدلاً من تقويمها.
	د.جديلي نوال - أستاذة محاضرة(ب)
	كلية الحقوق و العلوم السياسية
	جامعة المدية
	يعتبر التحقيق العقاري المؤسس بموجب قانون 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 آلية جديدة تهدف إلى تطهير الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة،وقد جاء لمعالجة السلبيات التي خلفها التعامل بعقود الشهرة الملغاة بموجب القانون المذكور أعلاه، وبمقتضاه يتم تس...
	وعملية التحقيق بمختلف مراحلها قد تنشأ عنها منازعات يتعين الفصل فيها عن طريق الصلح أو باللجوء إلى القضاء، وقد تناول قانون التحقيق هاته المنازعات وكيفية حلها بالإضافة إلى مرسومه التنفيذي، وكذلك مختلف التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ...
	وبناءا على ما تقدم قسمت هذا البحث إلى مبحثين:
	المبحث الأول: تسوية المنازعات أمام المديرية الولائية للحفظ العقاري.
	المبحث الثاني: الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الناتجة عن عملية التحقيق العقاري.
	تنص المادة 17 من قانون التحقيق العقاري على ما يلي: "إذا لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا يتضمن رفض الترقيم العقاري، و يكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة خلال الآجال المق...
	يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوالي في أجل أقصاء ستة (6) أشهر ابتداءا من تاريخ الطلب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه".
	بموجب هاته المادة فإن التحقيق العقاري إذا لم يؤد إلى أي نتيجة فإن المدير االولائي للحفظ العقاري يصدر مقررا مسببا برفض الترقيم العقاري، ويلاحظ في هذه الحالة أن المعني بالأمر لا يستطيع أن يتظلم أمام الجهة مصدرة القرار وإنما طبقا للمادة 17 أعلاه، فإنه يط...
	كما يقوم المحافظ العقاري على إثر ذلك بتسليم المعني سند ملكية يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب المرسوم 07/148 14 .
	وفي حالة اكتشاف أن الترقيم كان على أساس تصريحات غير صحيحة وبموجب وثائق مزورة هنا يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري برفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعنى، كما عليه أن يقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك ا...
	يترتب على الاعتراضات التي تثار أثناء عملية التحقيق العقاري منازعات يتعين عرضها على الجهات القضائية المختصة، طبقا لمعايير وضوابط موضوعية وشكلية حددتها القواعد العامة15  وتختلف الجهة القضائية المختصة باختلاف طبيعة النزاع أو إذا ما كان أحد طرفي النزاع جه...
	المطلب الأول: المنازعات التي يختص بها القضاء العقاري
	بما أن قانون التحقيق العقاري يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة فهو يعد على أساس قواعد الحيازة و التقادم المكسب، ولذلك تقضى أحكام قانون التحقيق العقاري بضرورة تنقل العون المحقق إلى الميدان لمعاينة توافر شروط ا...
	بالاظافة إلى أخلاقيات أخرى وردت في نصوص متفرقة منها:
	الفرع الثاني: المجلس الأعلى لآداب و أخلاقيات مهنة الصحافة
	مقدمة
	المبحث الأول: مفهوم البيئة وتلوثها.
	المطلب الأول: تعريف البيئة.
	المطلب الثاني: التلوث البيئي - صوره وأنواعه.
	المبحث الثاني: أثار ومخاطر التلوث على البيئة الاجتماعية.
	المطلب الثاني: مخاطر التلوث على البيئة الاجتماعية.
	المبحث الأول: مفهوم البيئة وتلوثها
	المطلب الأول: تعريف البيئة
	المطلب الثاني: التلوث البيئي - صوره وأنواعه
	المبحث الثاني: أثار ومخاطر التلوث على البيئية الاجتماعية
	المطلب الثاني: مخاطر التلوث على البيئة الاجتماعية
	لأن تزايد المشاكل البيئية في العديد من مناطق العالم أدى إلى وجود الاضطرابات البيئية المؤثرة في التوازن البيئي العالمي كثقب الأوزون مثلاً وغيره من المشاكل البيئية التي يمتد أثرها لأكثر من دولة أو إقليم أحياناً، فالاستغلال الجائر للعديد من الموارد...
	د. يحي شراد - أستاذ محاضر قسم – ب-
	كلية الحقوق والعلوم السياسية
	جامعة لونيسي علي(البليدة 2)
	ملخص:

	ا129Fلمبحث الثاني: واقع استخدام القوة لتدابير إنسانية في ظل المجتمع الدولي المعاصر:إن واقع المتغيرات الدولية  التي يشهدها المجتمع الدولي اليوم أظهرت مدى تأثير القوة بمعناها في إحداث المتغيرات وتسخيرها لغايات وأهداف صاحب القوة، وهنا يبرز دور القوة في ص...
	المطلب الأول: الأسس القانونية لاستخدام القوة لاعتبارات إنسانية في العراق والصومال: إثر الانتهاكات المتكررة  للحقوق  الإنسان في كل من العراق والصومال أقرت الجماعة الدولية ضرورة التدخل وفق استخدام القوة للحد من الانتهاكات استنادا إلى قرارات أممية.
	الفرع الأول: واقع استخدام القوة لاعتبارات إنسانية في العراق: إن معالجة واقع التدخل العسكري باستخدام القوة في العراق، والكشف عن الأساس القانوني المحدد لهذا الإطار معناه محاولة البحث عن التوافق لهذا الواقع مع القانون الدولي، وهذا ما يضفي على مسألة استخد...
	لقد اختلفت المبررات والأسانيد المعتمد عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد قرارها بالحرب على العراق، فقد استندت على جملة من الأهداف سعى القانون الدولي لحمايتها، وتم انتهاكها من طرف العراق، فاعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن التدخل العسكري...
	132Fلقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية  قضايا حقوق الإنسان وحمايتها كوسيلة للتدخل العسكري في شؤونه الداخلية، وهذا نظرا لما بلغته قضية انتهاك حقوق الإنسان في العراق إلى درجة لا يمكن إغفالها خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي مارسها النظام منذ 1968 ضد...
	133Fلقد أنشئ مكتب حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة لتقديم مساعدات للعراق بموجب القرار الأممي رقم 1546 الصادر عن مجلس الأمن، حيث أوكلت له مهمة تعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق يقوم بمراقبة حقوق الإنسان في العراق و تحسين وضعها( ).
	134Fإن الوضعية المأساوية التي كشفت عنها تقارير الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العراق شكلت منطلقا للتدخل الإنساني في هذه الدولة نتيجة اعتبارات إنسانية، وعالمية حقوق الإنسان التي أصبحت تخرج عن النطاق المحجوز للدول، كما أن  تطور مبدأ الإنسانية ...
	136Fلقد تم اعتماد العديد من القرارات الأممية  بما فيها لقرار رقم 661  والقرار رقم 665 والقرار  رقم 678 الذي أشار إلى أن مجلس الأمن يتصرف وفق الفصل السابع من الميثاق وليس بموجب المادة 51و كذلك القرار رقم 688 الذي سمح بالتدخل استنادا للفصل السابع دون مو...
	أ. بغدادي ليندة -أستاذة مساعدة "أ"
	كلية الحقوق والعلوم السياسية
	جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة
	Abstract
	The scientific searches about human’s foetus or stem cells proves their effectiveness to lot of sikness. Concerning the use of human’s embryo in treatments and researches, these laws have been the source of much controversy by countries.
	Mots clé : cellules souches adultes, cellules souches embryonnaires, embryon humain, droit algérien, droit français.
	Résumé :
	Notre siècle pourrait bien devenu celui des sciences de la vie, des développements très importants pour la santé de l’être humain, notamment après la découverte et l’utilisation des cellules souches dans le traitement des maladies. Notre étude sert a ...
	ب232Fـ /من السنة : استدل أصحاب هذا الرأي في تعليل رأيهم بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
	وي233Fتلخص وجه الدلالة حسب رأيهم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكر باليد، والامتناع عن اليمين التي شرعها الله منكر، وعليه وجب تغيير هذا المنكر باليد وذالك بإجبار من وجهت إليه اليمين ونكل عنها على أن يقر بالحق عن طريق الضرب والحبس.
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