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 (ASJPالبوابة اإللكترونية للمجالت العلمية )في التسجيل عبر مجلة الدراسات القانونية قواعد النشر في 
 

لدر الت  لالنوني   لتلبع  دلخرب  لسيلدة و  لعودل  جبلقع  حيىي فلرس بلدلدي  ) جلز ئر( حسب رالل قالل لمي  لجمم   إل       
       لتلبع لوزر ة  لتعميم  لعليل  (Dgrsdt دلديري   لعلق  لمبحث  لعمي  و  لتطوير  لتكنولوج ) إلجر ء ت  دلعميول هبل قن قبل 

 ( يستوجب أوال إتبلع  خلطو ت  لتللي :ASJPلكرتوني  لميجالت  لعميي  )و  لبحث  لعمي   جلز ئري  يف نطلق  لبو ب   إل
 :(Algerian Scientific Journal Platforms لبو ب   إللكرتوني  لميجالت  لعميي  ) لدخول دلوقع  -1

www .asjp.cerist.dz                

تذكرين+ أضغظ   إللكرتوين +كمي   لسر+مث أكيل  لبيلنلت  خللص  بللربيد  إضغط لمى زر دخول يف ألمى  لصفح  -2
 لمى كمي  تسجيل.

تظهر بعد ذلك إاتيلرة تسجيل تتضين بيلنلت شخصي  يستوجب إكيلذلل قن: إام و لاب+ بريد إلكرتوين+كمي   -3
إضغظ لمى : أقبل شروط  إلاتخد م        لسر و تأكيدىل+  لبمد+ لغ   لتو صل+ إدخلل  حلروف  ليت ير ىل  دلعين، مث 

 قو لد  خلصوصي  + إرالل. و
لربيده  إللكرتوين بللتسجيل، بعدىل جيب   لبو ب   إللكرتوني  لميجالت  لعميي بعد ذلك تأيت لميعين رالل  قن قوقع  -4

 لمى  دلعين فتح  لرالل  و  لضغط لمى  لر بط  إللكرتوين  دلرفق ليتم تفعيل دخولو.
( مث Social Sciencesلالت  دلوجودة لمى  جله   ليي،  ، مث إخرت )ألد  لدخول دلوقع  لبو ب   إللكرتوني  و حدد  لجم -5

(Law) :لتظهر قلئي   لجمالت  دلعتيدة قن  لوز رة، و إحبث لن رلم   لدر الت  لالنوني  )صنفNC لدور:نصف  /
 انوي (.

صفح  حتيل لنو ن: أدخل لن طريق: إنتال لميجم ، بعدىل توجو قبلشرة لمجلنب  أليسر إلرالل قالل، مث تظهر لك  -6
 تعمييلت  دلستخدم تشتيل لمى: إام  دلستخدم+ كمي   لسر  حملددة البال، بعدىل إضغظ لمى تسجيل  لدخول.

 (.بعد دخول  دلستخدم تظهر صفح  أخرى تتضين تادمي ورق   دلالل )أكيل  دلعموقلت مث إضغظ لمى إرالل قالل -7
 لجمم   دلعني ، و ايكون بإقكلن صحلب  دلالل قتلبع  قر جل قعلجل  إفتح بريدك  إللكرتوين ليأيت إشعلر بللوصول قن  -8

 قاللو لرب ولوجو حلسلبو يف قوقع  لبو ب .
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 شروط النشر في مجلة الدراسات القانونية )مخبر السيادة والعولمة(
 

 
 

  : يم يشرتط يف  لدر الت و ألحبلث  دلر د نشرىل قل  –أوال 
 .أن تكون قتسي  بللعيق و جلدي ، ويمتزم  لبلحث بلدلنهج  لعمي  -1
أن يكون  لبحث قكتوبل بلإللالم  آليل،قع  دلمخص بللمغ   لعربي  و إلصلميزي ، و  لكميلت  دلفتلحي  قع ذكر  الام و لماب  -2 

  .و لرتب  و جللقع  ورقم  ذللتف و لربيد  اللكرتوين
، إذ  كلن  دلالل بللمغ   لعربي  Traditional Arabic . نوع  خلط18خبط  (A4) صفح  20ث لن أن ال يزيد  لبح -3

 .Times New ROMAN ( .نوع  خلط14، أقل إذ  كلن  دلالل بللمغ   ألجنبي  فيكون خبط )
لدي  (، قع ضرورة إلطلء أن تكون  ذلو قش يف أافل كل صفح  )بطريا   لكرتوني ( وقلئي   دلر جع يف آخر  دلالل )بطريا  ل -4

 Times بللمغ   ألجنبي  11بللمغ   لعربي ، أو )  Traditional Arabic) 12 دلعموقلت  لبيبميوغر في  كلقم   ) نوع  خلط 
New ROMAN )  

 .أن ال يكون  دلالل قد نشر أو قد أرال لمنشر يف رلم  أخرى وطني  كلنت أو دولي  -5
 .قذكرة خترج أو قلجستري أو قلارت أو أطروح  دكتور هأن ال يكون  دلالل جزء  قن  -6
أن ال يكون  دلالل قد أرال لميشلرك  أو دتت  دلشلرك  بو يف ندوة وطني  أو دولي  ، قؤدتر إقميي  أو دويل ، يوم در ا  ،  -7

  .قمتاى وطين أو إقميي  أو دويل
  .لختضع  ألحبلث  دلرام  إىل  لجمم  لمتحكيم قبل نشرى -ثلنيــل 
  .ترتب  دلوضوللت وفق  لتبلر ت قوضولي  وفني  -ثللثــل 
حيكم لضو ن يف كل قالل، ويف حلل   الختالف حيكم لضو ثللث ، وتاوم إد رة  لجمم  بإلالم أصحلب  ألحبلث  دلرام   -ر بعل 

  .بار ر  حملكيني خبصوص أحبلثهم
قن قوقع  لجمم  يف  لبو ب   اللكرتوني  لميجالت  لعميي  )تعمييلت يرفق  دلالل  دلر د نشره بتصريح شريف يتم حتييمو –خلقسل 

  .  (scaner)لميؤلف( ويكون قكتوبل خبط  ليد وقرفال د خل  دلالل
ال جيوز لمبلحث أن يطمب لدم نشر حبثو بعد لرضو لمى ىيئ   لتحرير إال ألابلب تاتنع هبل ىيئ   لتحرير، وكلن ذلك  -الدال 

  .ثو لمنشرقبل إشعلره بابول حب
 .ال تدفع  لجمم  قكلفآت قالبل  لبحوث  دلنشورة، قل مل تكن بتكميف -البعل
 .تعرب  دلالالت  دلنشورة يف  لجمم  لن أر ء كتلهبل وال تعرب بللضرورة لن رأي  لجمم  -ثلقنل 
 .وضوعيرفض أي قالل مل يستويف  لشروط  لشكمي   حملددة البال بشكل تمالئ  دون  لرجوع لمي -تلاعل
   :  أي  اتفسلر يرجى  التصلل دبجم   لدر الت  لالنوني  لرب  دلوقع  اللكرتوين -للشر 
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 هيئــــت التحرير
 

 الرئيــــس الشرفي

 . / رئٍص جايعت انًذٌت .ٌىضف حًٍذياألضتار انذكتىر

 

 الوذير العــــبم هسؤول النشر

 خطال. ضهًٍاٌ ونذ األضتار انذكتىر
 (هذير هخبر السيبدة و العولوت)

 

 رئيـس التحرير

 انذكتىر . انحطٍٍ عًروظ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 اللجنت العلويت للوجلت
  .جايعت أ.د. عهً أبى هاًَ. كهٍت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت

ٌـت ذ  .ٌحً فارش .اًن

 .ٍبازة ت انحمىق ، انًركس انجايعً، ت  أ. د. يحًىدي يراد .كٍه

 ركس انجايعً تٍبازة.أ.د. انعٍذ حذ ت انحمىق، اًن  اد، كٍه

  أ.د.غرف انذٌٍ يحًذ كايم ، كهٍت انحمىق ، جايعت

 انًُار)تىَص(.

 .خروبت. اإلضاليٍتكهٍت انعهىو  ،د . ضهًٍاٌ ونذ خطالأ. 

  د. زكرٌا عاٌذ انحباغُت، كهٍت انًجتًع انعربً، )انًًهكت

 األردٍَت انهاغًٍت(.

  ، ًٍٍذ يضحً انًسيىي ت انحمىقد.يحًذ حً ًهك  كٍه ، جايعت ان

ت انطعىدٌت(.عبذ انعسٌس بجذة   ) انًًهكت انعرٍب

  ت انحمىق جايعت انماضً عٍاض بًراكع ً، كٍه    د.حطٍ زردَا

ت( غرٍب  ) انًًهكت اًن

 ٍَت ت األداب وانعهىو االَطا ذ.كٍه ٍَت ،د.ياغً عٍب  .انجايعت انهبُا

 ت انحمىق ٌحً . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د. أحًذ نكحم.كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د. تىفٍك غُذارنً. كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 . ت انحمىقتىفٍك لادري،  د . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

  ركس د. عاغىر فاطًٍت، يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، اًن

بازة.  انجايعً ، ٍت

   ًكهٍت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت د. يُصىر يجاج .

 انًذٌت.

  د.رغٍذ غًٍػى. كهٍت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت .جايعت

 انًذٌت.

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د.عًروظ انحطٍٍ . كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت د. يحً انذٌٍ إضطُبىنً، كٍه

 .02انبهٍذة

 ت انحمىقد. عبذ ا . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت نصذٌك غٍخ .كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

 .ت َا ًٍص يٍه ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، جايعت خ ٌبً، كٍه  د. ضعاد طا

  ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت. جايعت د. يحًذ يصطفاوي. كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

  ،ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت جايعت د.بٍ ٌىضف انمٍُعً، كٍه

 ٌحٍى فارش بانًذٌت.

 ٌت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت  حطٌا د.هارو . كٍه أوروٌا

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت ٍَع بغذاد، كٍه د. كر

 .02انبهٍذة

 .ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌحً فـارش حهٍى نعروضً د . كٍه

ٌـت. ذ  .اًن

 .ٍهت ٍب عائػتد ٌـت.. َب ذ ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت.اًن  كٍه

 .ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعتعبذ انمادر ضبتً د ٌـت. . كٍه ذ  اًن

 .ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌحً عبذ انمادر عًريد . كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

  ،ٌـت.د.أعًر غرٌف آضٍت ذ ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت اًن  كٍه

 ت.د.رواب ج ًٍص يهٍَا ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، جايعت خ  ًال ، كٍه

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌحً فـارش د.زرلظ عًر، كٍه

ٌـت. ذ   .اًن

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌحً فـارش ص، كٍه د. نخضر حٍه

ٌـت ذ  .اًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د. أضايت غربً.كٍه

ٌـت.فـارش .ا ذ  ًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د. ٌحٍاوي يحًذ.كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د. ربٍح زهٍرة.كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د. جٍذل كرًٌت.كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت انطٍاضٍت وانعهىو د. تىفٍك بابا عهً.كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د. بىغُافت جًال . كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د. يسعاد إبراهٍى .كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د. طبال إحطٌا .كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د.ٍب تغري يىضى ، كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

 ت انحمىق اتً يحًذ ، كٍه  . جايعتوانعهىو انطٍاضٍت د.عٍه

ٌـت. ذ  اًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د.هػاو فخار، كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق ً . جايعت ٌحوانعهىو انطٍاضٍت د.صفاي انعٍذ ، كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت ٌحً وانعهىو انطٍاضٍت د.جًال عٍاغً ، كٍه

ٌـت. ذ  فـارش .اًن

 ت انحمىق . وانعهىو انطٍاضٍت د.بىضٍاف يصطفى ، كٍه

ٌـت. ذ  جايعت ٌحً فـارش .اًن

  ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، جايعت د. أحطٍ عًروظ، كٍه

ت. َا ًٍص يٍه  خ

 جايعت نعهىو انطٍاضٍت. د. خانذ بىغًت. كهٍت انحمىق وا

 .02انبهٍذة 

  ،َىال ٍ رٌا ركس د. ٌإ يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، اًن

بازة.  انجايعً ، ٍت

  ،ٍهت بىحٍت ركس انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت،  يعهذد. وض اًن

بازة انجايعً  .، ٍت

 01د. يُاد ضعىدي، جايعت انجسائر. 

 .د. رابح عًىرة، جايعت بىيرداش 

 س، ك ت انعهىو االلتصادٌت، جايعت بىيرداشد. ضاٌج  فٌا  ٍه

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت د.يجاهذي إبراهٍى ، كٍه

 .02انبهٍذة

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت د. حػىد َطًٍت، كٍه

 .02انبهٍذة

  ركس د. حرز هللا كرٌى، يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، اًن

بازة.  انجايعً ، ٍت

 ت انحمىقأ. بابا عهى رضا . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت ، كٍه

ٌـت.  ٌحً فـارش .انًذ

  .ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، جايعت د ، كٍه ٍب جٍالًن عبذ انرحًٌا

ت. َا ًٍص يٍه  خ

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌحً فـارش د. جبار رلٍت، كٍه

ٌـت. ذ  .اًن

  .ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌ أ حً فـارش جًال رحال، كٍه

ٌـت ذ  .اًن



 

 

 8102األول، الوجلذ الرابع/ جبنفي  العذدقراءة لجنت 
 .كهٍت انعهىو اإلضاليٍت. خروبت ،د . ضهًٍاٌ ونذ خطالأ 

  ،ًت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت د. يحً انذٌٍ إضطُبىن كٍه

 .02انبهٍذة

   .ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت د.عًروظ انحطٍٍ . كٍه

ذٌـت.جايعت ٌحً فـارش   .اًن

  ،د. عاغىر فاطًٍت، يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت

 انًركس انجايعً ، تٍبازة.

  .ت انحمىقد . وانعهىو انطٍاضٍت عبذ انصذٌك غٍخ .كٍه

ذٌـت.  جايعت ٌحً فـارش .اًن

  ،ًت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، جايعت خًٍص د. ضعاد طاٌب كٍه

اَت.  يٍه

 ت انحمىق و ان عهىو انطٍاضٍت. د. يحًذ يصطفاوي. كٍه

ذٌـت.  جايعت ٌحً فـارش .اًن

  ،ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت د.بٍ ٌىضف انمٍُعً، كٍه

ذٌت.  جايعت ٌحٍى فارش باًن

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت د. كرٍَع بغذاد، كٍه

 .02انبهٍذة

  ًت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌح د.أعًر غرٌف آضٍت، كٍه

ذٌـت.  فـارش .اًن

 .ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، جايعت خًٍص رواب جًال ، د كٍه

اَت.  يٍه

  ،ٌت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، د. بٍ جٍالنً عبذ انرحًا كٍه

اَت.  جايعت خًٍص يٍه

  ًت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌح د.َبٍهت بٍ عائػت. كٍه

ذٌـت.  فـارش .اًن

 ٍت انحمىق وانعهىو انط اضٍت. جايعت ٌحً د.عبذ انمادر ضبتً . كٍه

ذٌـت.  فـارش .اًن

  ًت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت ٌح د.عبذ انمادر عًري. كٍه

ذٌـت.  فـارش .اًن

 

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د. أضايت غربً.كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د. ربٍح زهٍرة.كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

 ت انحمىقد. بىغُا . وانعهىو انطٍاضٍت فت جًال . كٍه

ذٌـت.  جايعت ٌحً فـارش .اًن

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د.هػاو فخار، كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

 ت انحمىق . جايعت وانعهىو انطٍاضٍت د.جًال عٍاغً ، كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

  ،ت انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت د. أحطٍ عًروظ، كٍه

اَت.جايع  ت خًٍص يٍه

  ركس ٍ َىال، يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت، اًن رٌا د. ٌإ

 انجايعً ، تٍبازة.

  ،د. وضٍهت بىحٍت، يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت

 انًركس انجايعً ، تٍبازة.

 ت انعهىو االلتصادٌت، جايعت بىيرداش  د. ضاٌج  فاٌس، كٍه

  ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت ، جايعت د. حػىد َطًٍت، كٍه

 .02انبهٍذة

  ،د. حرز هللا كرٌى، يعهذ انحمىق و انعهىو انطٍاضٍت

 انًركس انجايعً ، تٍبازة.

  ،ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت د.زرلظ عًر كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

  .ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت نخضر حهٍص، د كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

 ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت  د. جبار رلٍت، كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت.

  ،ت انحمىق وانعهىو انطٍاضٍت. جايعت أ. جًال رحال كٍه

 ٌحً فـارش .انًذٌـت
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 افتتاحية العدد
 صحبو و قن و اله.بسم  هلل و  لصالة و  لسالم لمى راول  هلل و لمى آلو و   

و يف   حليد هلل محد  كثري ، و  لشكر لو ابحلنو شكر  جزيال، يميق بنعيو  ليت ال حتصى،     
قادقتهل أنو  رتضى لنل  إلاالم دينل، و أكرقنل بأن بعث لنل راوال كرميل، زليد بن لبد  هلل  لذي 

 نصم  و نسمم لميو صالة و االقل د ئيني إىل يوم  لدين.
طلر  لعيل  دلستير لالرتالء دبركز رلم   لدر الت  لالنوني   لصلدرة لن سلرب  لسيلدة و  لعودل  يف إ    

  لسلبعلددىل  قن خالل لتلبع جللقع  حيىي فلرس بلدلدي  ) جلز ئر( كيجم  لميي  دولي  اد اي  
صنيف وفال لت ،8102 جلنف  -( ألول) لعدد   لر بعو ى  قصنف  ضين  لجممد (، 8102 جلنف )

 لبو ب   اللكرتوني  لميجالت  لوطني   لصلدر لن  دلديري   لعلق  لمبحث  لعمي  و  لتطوير 
          لرض رليول  قن  لبحوث  ألكلدميي  (، ايتم قن خالل ىذ   لعدد Dgrsdt لتكنولوج )

    فروع  لالنون و  لبلحثني، و طمب   لدكتور ه يف كلذة،  دلادق  قن  لسلدة  ألالتو  دلالالت  لعميي  
 ألكلدمي  و  الرتالء بللعيل  ، قصد تطوير  لبحث  لعمي و  لدر الت  دلالرن  و  لعموم  لسيلاي 

  دلتخصص. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.الحسين عمروش                                                                                                               
 رئيس حترير رلم   لدر الت  لالنوني                                                                    

      Houcine16@gmail.com                                                  
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 بين قوة المشرع و ضغط السلطة التنفيذيةفي المادة اإلدارية االجتهاد القضائي    
 لدرع نبيلة . الدكتورة                                                                

 كلية الحقوق و العلوم السياسية-قسم الحقوق                                             
 خميس مليانة، جامعة الجياللي بونعامة                                                  

houssemdine2013@gmai.com  
 الملخص:

اإلداري يف حل ادلنازعات اإلدارية  يعد االجتهاد القضائي أحد أىم ادلصادر اليت يعتمد عليها القاضي
منو مل جيعلو من ادلصادر  1يف ادلادة رقم  ادلعروضة أمامو، و ىذا على الرغم من أن ادلشرع اجلزائري

عندما ادلشرع ىذا االجتهاد يصدم دوما بقوة  والرمسية، إال أنو يدخل يف سياق ادلصادر غري الرمسية،
بالتايل  إخراج رلاالت كبرية من الرقابة القضائية ألن التشريعات و ،يوسع من نطاق السلطة التشريعية

اليت رباول السيطرة على  ضغط السلطة التنفيذيةيف اجلزائر ال زبضع لرقابة القضاء، و يصطدم أيضا ب
 .سياستهاهتربا من الرقابة على أعماذلا ادلعيبة يف إطار تطبيق  السلطة القضائية

Le résumé: 

La jurisprudence est l'une des sources les plus importantes sur lesquelles le juge 

administratif se fonde pour résoudre les litiges administratifs qui lui sont soumis. 

C'est en dépit du fait que le législateur algérien à l'article premier du code civil 

ne l'a pas fait comme source officielle, mais il relève de sources informelles. 

Cependant, cette jurisprudence est toujours confronterà la puissance du 

législateur qui élargit la sphère du pouvoir législatif et conduit ainsi à réduireles 

domaines de contrôle judiciaire parce que la législation en Algérie n'est pas 

soumise à ce contrôle, et confronte également la pression dupouvoir exécutif qui 

tente de dominer le pouvoir judiciaire pour éviter lecontrôlesurses actes 

défectueux dans l'application de sa politique. 

 
 لمفتاحية:االكلمات 

 تطوير القانون. -التشريع -السلطة التنفيذية -االستشارة -رللس الدولة -قاعدة اجتهادية
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 مقدمـــــــــــــــــــــة:
رع اجلزائري من االجتهاد القضائي مرجعا ثانويا غري رمسي، رغم أن القاضي شمن الغريب أن جيعل ادل

أىم  ن، و ىذا الوضع يعد مالقانونية ادلرتبة يف تقنني زلدداإلداري ال ديلك رلموعة من القواعد 
ذات القاضي ، كما أن على ينالذي يتميز بالتجددو التطور ادلستمر  خصائص القانون اإلداري

           عة متفرقة من القواعد القانونية ادلوجودة يف نصوص مبعثرة بني التشريعات الرجوع إىل رلمو 
، لذا يفًتض فيو التخصص الدقيق و الكفاءة العالية و القدرة التنظيمات شلا جيعل من عملو صعباو 

 على الربط بني ادلسائل و حلوذلا.
يف ىذه  ،إدارية غري زلكومة بنص قانوينو يف ظل ىذه الظروف قد يقع القاضي اإلداري يف منازعة 

للحل القانوين بناء على ما توصل  والذي ىو عبارة استخالص"االجتهاد القضائي"  احلالة يلجأ إىل
رلموعة من البيانات ادلستقاة من السوابق القضائية  إليو منتوجو الفكري الذي يوظف فيو

           ادلبادئ األساسية اليت تتسم بالعدل و من  يف نفس اجملال( ة)االجتهادات القضائية السابق
 ، و يطبقها على القضية ادلعروضة أمامو.و اإلنصاف

و يشكل رللس الدولة كجزء من السلطة القضائية، قمة ىرم القضاء اإلداري، وىو حيتـل بذلك مركز 
 موريـس دو فرجيـوعـرفالفقيـو  هبذا أعلى ىيئة قضائية إداريـة، و

(MauriceDUVERGER) ( القضاء، على أنو اجلهة اليت تقود القانون وتكمن السلطة
 ( 1القضائية يف تفسري القواعد القانونية، واستخالص نتائج ىذا التفسري.)

وىذا التعريف ينطبق على جزء ىام من ادلفهوم العام لدور رللس الدولة،ألهنصاحب االختصاص     
، إال أن اجلزء اآلخر من ىذا ادلفهوم يكمن الصادرة عن السلطة التنفيذيةمية يف رقابة األعمال التنظي

دلشاركة سيمكنو منايف شلارستهللرقابة على األعمال التشريعية طبقا الختصاصو االستشاري، وىذا ما 
 .اجتهاديةيف تثبيت قواعد 

دارية يف اإلالغرف  كان االجتهاد القضائي يف ادلواد اإلدارية من اختصاص قضاةو يف اجلزائر،      
عمال  ،ادلختصرللس الدولة ىو اجملالس القضائية ادلتخصصة، و بعد تبين االزدواجية القضائية أصبح 

رللس الدولة بتوحيد تنص على تكفل اليت ، 2016ي لسنة دستور من التعديل ال171بادلادة
 98/01العضوي رقم من القانون  02االجتهاد القضائي اإلداري، وىذا ما أكدتو أيضا ادلادة 

تعويض لــيوضع قواعد قانونية،ة فىذه اذليئة كسلطـة قضائيـ لس الدولة، شلا يدل على أمهيةاخلاص دبج
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القانونية أو اعد أي نقص أو إهبام أو غموض يف القانون، ما يدل على وجود تشريع موازي للقو 
 دبختلف درجاهتا. التنظيمية

االت اليت وذلذا السبب، يعترباختصاص رللس الدولة بوضع قاعدة اجتهادية موحدة لكل احل    
، على الرغم من أهنا ال ترق إىل ذات قوةة ذلا ، دبثابة خلق لقاعدتستجيب لنفس ادلواصفات

هبا ، ألن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تستطيعان تقرير إيقاف العمل لقاعدة القانونيةامقام
 دبجرد تبين قاعدة قانونية يف نفس ادلوضوع.

        الوقوف يف وجو ىذا االجتهاد،  و على ىذا ديكن لكل من السلطتني التشريعية و التنفيذية    
 و من ىذا ادلنطلق ديكننا طرح اإلشكالية التالية:، ماسبب لالتغيري يف وجهتو و 

للقضاء اإلداري يف و التنفيذية على ادلهام االجتهادية كيف تؤثر كل من السلطتني التشريعية  -
 اجلزائر؟

 و لإلجابة على ىذه اإلشكالية نقًتح اخلطة ادلوالية:    
و تأثريىا على دوره  ،نتناول عالقة رللس الدولة بالسلطة التشريعية يف احملور األول -

 االجتهادي.
بالسلطة على ضوء عالقتو لس الدولة جملنطاق االجتهاد القضائي ضلاول معرفة يف احملور الثاين  -

 .التنفيذية
 في الجزائر تأثير السلطة التشريعية على الدور االجتهادي لمجلس الدولة :المبحث األول

عالقة متعددة  و ىي، بالسلطة التشريعية وبالعالقة اليت تربط ثر الدور االجتهادي جمللس الدولةيتأ
دوره ينحصر يف و  يتأثر هبا، التشريعية، و يف نفس الوقتمجلس الدولة يؤثر على السلطة ف األبعاد،

 .قانونية ، بفضل تطبيقو دلا تضعو من قواعداجلماعية اليت سبثلها ىذه السلطةمحاية وذبسيد اإلرادة 
 و العمل التشريعيالدولة  مجلس :المطلب األول

يف ىذه ادلرحلة من الدراسة يتعني علينا ربديد الوسائل و اآلليات القانونية اليت تسمح جمللس     
دخل ت ألنالنطاق الذي ديكن أن يصل إليو اجتهاده، الدولة بالتدخل يف العمل التشريعي، دلعرفة 

كان أصلها رللس الدولة يف عملية سن القوانني ذبعل من اجتهاداتو ذات طبيعة تشريعية، و إن  
 قضائي.
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 الفرع األول: مجلس الدولة و الرقابة على التشريع 

يف  العملية يتعني علينا مناقشة اإلشكالية ادلتعلقة بدور رللس الدولة اجلزائري  ،يف ىذا الفرع
 انطالقا من مقارنتو دبجلس الدولة الفرنسي الرائد يف ىذا اجملال. التشريعية،

لقواعد ادلشكلة للمنظومة القانونية اخلاصة دبجلس الدولة باختالف درجتها و من خالل تفحص ا
ما يوحي إىل وجود أية سلطة ذلذا األخري على الربدلان، وعلى العكس من ذلك، فإن مل صلد وأنواعها، 

 التشريعات اليت يصدرىا الربدلان ىي األعمال الوحيدة احملصنة من كل طرق الطعن أمامو.

ع رللس الدولة الفرنسي عن فحص دستورية التشريعات، وكان ذلك يف قراره الصادر وقد تأكد امتنا 
ادلتعلق "بسكك حديد الشرق و غريىا"، حيث سبسك  بدوره القضائي  1907ديسمرب  06يف 

 (2).ليس إال ادلنحصر يف حل النزاعات، اليت تكون اإلدارة طرفا فيها

 كل شيء خادم للقانون الذي يصوت عليو الربدلان،ال وقبل  أو  رللس الدولة من باب أوىل يعدو     
قراراتو واجبة التطبيق على ىذا  سبكنو من جعلال ديكنو االستناد إىل أية قاعدة قانونية  لذا

 (3)الربدلان.

 يف توجيو أية أوامر احلق ،أوالتشريعيعمل الوهبذا الشكل، ال ديلك رللس الدولة احلق يف التدخل يف 
، أو ادلراسلة أو غريىا كاخلطاب  سلاطبتها بأي شكل من األشكالأو  ،التشريعيةللسلطة  أو تعليمات

 شلا يدل على وجود فصل شبو تام بينو وبني الربدلان. 
عمل من أعمال السلطة التشريعية، مهما كانت سواء كانت تشريعات أو   تقييم أيوبالتايل، ال ديكنو 

بالضرورة   كانت رلرد أعمال قانونية مادية تدخل يف إطار العمل الربدلاين، وعلى ىذا األساس زبرج
 (4)كل من التشريعات وكذا األنظمة الداخلية لغرفيت الربدلان عن االختصاص القضائي جمللس الدولة.

قضاة رللس الدولة منعا باتا من التدخل يف أعمال السلطة التشريعية، كإصدار قرارات حيث دينع     
تتضمن نصوص تشريعية، أو منع أو توقيف قانون معني، أو إجراء مداولة خاصة دلعرفة ما إذا كان 

 (5)من قانون العقوبات اجلزائري. 116سيتم نشر أو تنفيذ ىذه القوانني، وىذا ما أكدتو ادلادة 
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،  يدخل ىذا ادلنع ربت لواء ادلبدأ الدستوري القاضي بالفصل بني السلطات و يف نفس السياق    
احللول زلل السلطة كما يدخل أيضا يف إطار زلدودية سلطة القاضي اإلداري أو غري اإلداري يف 

 التشريعية.
 مجلس الدولة و تحضير التشريعالفرع الثاني: 

 ربضري التشريع من خالل ما يلي:يربز دور رللي الدولة أثناء 
 الفقرة األولى: من خالل دوره القضائي

إعطاء ىذا  يف عامال أساسيا أساسا على اجتهاداتودلعتمد جمللس الدولة و ادور القضائي يعترب ال
، بطريقة غري مباشرة ىاما يف إعداد القاعدة القانونية حيث جيعل منو شريكا مكانة متميزة، األخري

الدولة سلولون بصفة مباشرة لتطوير قواعد القانون اإلداري، وباخلصوص يف حالة ألن قضاة رللس 
، و 2016من التعديل الدستوري لسنة  171، و ىذا ما تؤكده ادلادة رقم تبين نظام القضاء ادلزدوج

، شلا يعين أنو يقوم االجتهاد القضائي يف ادلادة اإلدارية اليت تؤكد على دوره االجتهادي يف توحيد
 القاضي اإلداري، يف حالة قصور األحكام القانونية. دلعتمد عليها مناباجتهاد منشئ للقواعد 

 أو غري قابلة للحصراليت تتميز بكوهنا طبيعة قواعد القانون اإلداري  والسبب يف ذلك يرجع إىل     
اإلدارة على  ىي تعترب قواعد تعتمد على ادلصدر القضائي يف منشئها، بسبب عدم استقرار و ،للتقنني

 (6إتباع أسلوب وسلوك معني مدة زمنية طويلة.)
رللس الدولة أثناء تصديو حلل أية منازعـة إداريـة معينـة معروضة عليو، يقوم بدور  وىذا ما يؤكد لنا بأن

ألي نقص يف التشريع، يف ظل غياب نص أصلي، أو وجوده مع ثبوت  تشريعي من خالل سده
 (7قصور فيو.)

أمهية اجتهادات رللس الدولة، ودوره يف توحيد االجتهاد القضائي اإلداري، وىذا ىو من ىنا تظهر و 
الوجو الوحيد الذي تعرفو عالقتو بالسلطة التشريعية، ولذلك وصفو بعض رجال القانون بأنو صانع  

 (8)كل التشريعات، وأنو أيضا مستشار الدولة يف كل ما تتعرض لو من مشاكل قانونية.
نستخلص بأن رللس الدولة يؤثر على الربدلان من خالل اجتهاده القضائي، رغم أنو بإمكان وبالتايل، 

يعارض هبا ىذه االجتهادات وجيعلها زلل  ديكن أن ىذا األخري إصدار ما يشاء من تشريعات الحقة،
 .قواعد قانونية إذا كانت زلل تأييد من طرفو ويف احلالة العكسية قد حيوذلا إىل إلغاء،
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 ثانية: من خالل دوره االستشاري الفقرة ال
، فالكل يعلم بأنو ىو الدور األصلي ىذا بالنسبة للدور القضائي، أما بالنسبة للدور االستشاري

ديثل االختصاص األصيل الذي أنشأ من أجلو رللس الدولة يف فرنسا ألول مرة يف عهد  حيث أنو
التنفيذية لوحدىا، فكانت تستعني هبذا اجمللس "نابليون"، أين كان اقًتاح القوانني من حق السلطة 

 (9)قبل تقدديها إىل الربدلان للتصويت عليها.
و مل تستطع الدول اليت أخذت بنمط االزدواجية القضائية و منها اجلزائر منذ التعديل الدستوري     

زائري يف ، و تأكد ىذا دبوقف اجمللس الدستوري اجلالدولة من ىذه ادلهمةذبريد رللس  1996لسنة 
ادلتعلق دبجلس الدولة عندما نص فيو على  01/ 98رأيو اخلاص برقابة مطابقة القانون العضوي رقم 

 4و  2أن: ".....مشاريع القوانني دون سواىا تعرض وجوبا على رللس الدولة... "، مع أن ادلادتني 
ارة، وىذا راجع إىل ال تفيدان البتة بالصفة اإللزامية لالستش 98/01من القانون العضوي رقم 

 (10األلفاظ العامة اليت حررتا هبا.)
( احلكومة)اعتماد السلطة التنفيذية يف فهي تتمثل  أما عن دور ىذه االستشارة يف العمل التشريعي  

على األخذ بالرأي االستشاري جمللس الدولة، لذلك يعًتف لو بادلسامهة الكبرية يف التشريع بإعداد 
 على الرغم من الطابع غري اإللزامي ذلذه االستشارة.القواعد القانونية، 

، أصبح رللس الدولة يف اجلزائر شريكا يف صنع التشريع، ومل تعد ىذه ادلهمة حكرا على 1996ومنذ 
الربدلان لوحده، وىو ينفرد هبذا االمتياز الدستوري يف رلال االستشارة عن احملكمة العليا، دون أن 

 (11تتمكن من مزامحتو يف ذلك.)

وبفضل ىذا الدور االستشاري، أصبح يساىم يف صنع التشريع إىل جانب السلطات األخرى، كما 
صياغة النصوص ادلعروضة عليو صياغة قانونية سليمة، واقًتاح  ي ادلنظومة القانونية منثر يأصبح 

، وكذلك من خالل اآلراء 98/01من القانون العضوي رقم  12التعديالت الضرورية طبقا للمادة 
 (12التفسريية اليت يقدمها عندما يدرس تلك النصوص.)

وأبعادىا ادلصريية، ومن وآراء رللس الدولة ىي على القدر الكايف من األمهية بفضل أىدافها     
ادلؤسف أنو ال يوجد ما جيرب السلطة التنفيذية على األخذ هبا، وعلى العكس ذبد احلكومة نفسها 

من  80و  97حرة يف االلتزام هبا كلها أو جبزء منها فقط أو رفضها سباما، وذلك ما تؤكده ادلادة 
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مة يف ربديد كل األدوات ، حيث جاء فيهما بأنو انطالقا من حق رئيس احلكو 1996دستور 
القانونية لتحقيق برنارلو، فإن كل جزئية متعلقة هبذا الربنامج ربتاج إىل قانون، وذلذا فإنو يف حالة ما 

 (13)إذا مل يتماشى رأي رللس الدولة مع أىداف ىذا الربنامج، فإنو ال يكون ملزما.
 مجلس الدولة و عملالسلطة التشريعية  :المطلب الثاني

يكتسي أمهية بالغة، دلا لو من أبعاد و ىذا األمر على رللس الدولة التأثري لسلطة التشريعية ل ديكن
 من خالل ما يلي:يظهر قانونية وسياسية بارزة، من شأهنا ادلساس دببدأ الفصل بني السلطات، وذلك 

 : السيطرة على التشريعات الخاصة بمجلس الدولةالفرع األول
ادلختصة يف وضع القوانني، دبا فيها اخلاصة بالسلطة القضائية وتنظيمها إن السلطة التشريعية ىي 

ادلتعلق باختصاصات رللس الدولة وتنظيمو  98/01وعملها، لذلك فإن القانون العضوي رقم 
رللس الدولة  مادة، نظم سلتلف األحكام ادلتعلقة بسري 59ادلعدل وادلتمم جاء مكونا من  وعملو

 رية، وضعية قضاتو، تسيري زلاسبتو مع إحالة العديد من التفاصيل اذلامة إىلومهامو القضائية واالستشا
 كل من التنظيم والنظام الداخلي ذلذا اجمللس.

تسيطر السلطة التشريعية على السلطة القضائية دبا فيها رللس الدولة، من خالل  وعلى ىذا األساس،
 (14)، وعملها، وسريىا.تنظيمها ،و ااختصاصها يف إعداد النصوص التشريعية اخلاصة هبا يف ىيكله

رللس الدولة  ويظهر أن ذلذه السلطة متسع من اجملال دبا يكفي ليمكنها من تسيري توجهات    
)  122دبوجب ادلادة  حسبما تراه مناسبا، فتقلص أو سبدد أو تنوع من سلطاتو، فهي اليت تنشئو

عد ادلتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء ، اليت تنص على ".... القوا1996الفقرة السادسة( من دستور 
 اذليئات القضائية......"، وىذا تأكيد على أن الربدلان يتحكم دبصري رللس الدولة من خالل:

يف فقرهتا السادسة من التعديل  141طبقا للمادة رقم دبوجب قانون عضوي،  إنشاء ىذه اذليئة -
 ؛2016الدستوري لسنة 

واختصاصاهتا، من دون أن يكون ذلذا اجمللس أي حق يف اقًتاح وضع قواعد عملها وتسيريىا  -
نص دستوري أو تشريعي يقضي ، حيث أنو ال يوجد أي تعديلها أو االمتناع عنها، أو طلب إلغائها

بضرورة استشارة رللس الدولة يف وضع النصوص ادلتعلق بو خصوصا أو بالقضاء عموما، ما عدا 
 جاءو اليت تشمل مجيع مشاريع القوانني اليت تتقدم هبا احلكومة، فإذا  اليت يقوم هبا يةادلهمة االستشار 

     فإنو دير حتما على رقابة ىذا األخري  دبوجب مشروع قانون القانون العضوي ادلتعلق دبجلس الدولة
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، أما إذا قدمو النواب يف شكل اقًتاح قانون فال ديكن و ىذا ما ينطبق على الوضع بالنسبة للجزائر
يف رأيو ، طبقا دلا قرره اجمللس الدستوري أو تقدمي مالحظاتو و استشاراتو جمللس الدولة االطالع عليو

ادلتعلق دبجلس الدولة عندما نص فيو على أن:  01/ 98اخلاص برقابة مطابقة القانون العضوي رقم 
 (15.)"".....مشاريع القوانني دون سواىا تعرض وجوبا على رللس الدولة... 

دينع على السلطة يف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية دبجرد مباشرة رللس الدولة دلهامو  أنوغري 
، وتبقى متصلة بو على أو سلاطبتو بأي شكل التشريعية إصدار أية توصيات، أو توجيو أية أوامر،

مبدأ ضمان  عمال دببدأ الفصل بني السلطات و ،مستوى القوانني السارية ادلفعول ادلطالب بتطبيقها
 .استقاللية السلطة القضائية اليت ينص عليها الدستور

 بالنسبة للقواعد القانونية القواعد ذات األصل القضائي ضعف: ثانيال الفرع
غري لة أيعد ربديد ادلكانة اليت ربتلها القواعد ذات األصل القضائي يف ىرم تدرج القواعد القانونية مس

 القواعد يف األصل إىل نفس التصنيف الذي تنتمي إليوال تنتمي  ذه القواعد، حبكم أهنمنطقية
 القانونية.
         بالرغم من أن القاضي اإلداريو ىذا خصوصية القضاء اإلداري ينزع عنها ىذا الوصف، غري أن 

         ال ينتمي إىل قائمة األعضاء ادلؤىلني دستوريا إلنشاء القواعد القانونية، مثلو مثل أعضاء الربدلان،
، و السبب يف ذلك يعود إىل الدور أو أعضاء السلطة التنفيذية من أول السلم اإلداري إىل آخره

اإلنشائي جمللس الدولة عمال بالنصوص الدستورية و التشريعية اليت تتضمنها ادلنظومة القانونية 
 .اجلزائرية
 القاضي اإلداري و فكرة إنشاء القواعد القانونية :ىاألول الفقرة
يف الدولة ىي سلطة ادلشرع، إال  اليت تتوىل وضع القواعد القانونيةومن ادلستقر عليو، أن السلطة       

أنو يف ادلقابل ال يعترب القاضي اإلداري رلرد مطبق للنصوص التشريعية اليت ال جيوز لو التحرك إال يف 
يتمتع إطارىا، وعلى عكس ذلك، تقتضي منو متطلبات تأمني الضمانات القانونية للمتقاضيني موقفا 

من خالل دوره يف إعادة صياغة األفكار ادلبهمة و ذلك  ،و ادلرونة فيو بأكثر قدر من احلرية
 والغامضة.
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طبقا  ورغم وجود اعًتاف من ادلؤسس الدستوري جمللس الدولة بدوره يف إنشاء القواعد القانونية       
إال أن السلطة التشريعية تفرض العديد من ،2016من التعديل الدستوري لسنة  171للمادة رقم 

 :تتمثل يف قضائي، وىيالقيود على ىذا النشاط ال
 ؛ي اإلداري أن ينصب نفسو رقيبا عليومبدأ سيادة القانون، الذي حيظر على القاض -
 ادلشرع يف رلال خاضع للرقابة القضائية، وذلك من خالل توسيعو للمجال التشريعيعلىتدخل  -

ربصني بعض األحكام ذات الطبيعة التنظيمية وإفالهتا من الرقابة  حساب اجملال التنظيمي، شلا يسمح
القضائية، وحيدث ىذا التدخل أيضا من خالل توسيع ادلشرع للمجال التنظيمي على حساب اجملال 

 (16)التشريعي بتخليو عن بعض ادلواضيع الداخلة يف رلالو عن قصد.
ويبقى االجتهاد القضائي دوما ربت رمحة ادلشرع، الذي حيتفظ لنفسو دوما حبق إيقاف مفعول 
القاعدة االجتهادية من جهة، وبتقليص الدور القضائي للقاضي اإلداري من جهة أخرى، شلا يؤكد 

 زلدودية االجتهاد القضائي الذي يبقى دوما خاضعا إلدارة الربدلان. 
 لجان التحقيق للبرلمانيةة عن طريق : المنافسةالثاني الفقرة

، أن ينشا جلان ربقيق للحصول 2016من التعديل الدستوري لسنة 180حيق للربدلان طبقا للمادة 
على بعض االستفسارات اخلاصة ببعض ادلسائل ذات ادلصلحة العامة، ورغم الدور الذي تلعبو ىذه 

عاد وطنية، إال أنو يف كل األحوال ال حيق ذلا اللجان يف تقصي احلقائق ادلتعلقة بقضايا معينة ذات أب
 احللول زلل السلطة القضائية.

كوسيلة يتدخل عن طريقها يف ادلهام القضائية للسلطة القضائية   اكما ال جيوز للربدلان استعماذل     
بصفة عامة، ورللس الدولة بصفة خاصة، وىذا على الرغم من أن وجود ىذه اللجان يعد يف حد 

 (17)ذاتو دليال على تدخل السلطة التشريعية يف عمل السلطة القضائية.
داخل بردلان تطغى عليو األغلبية ادلوالية خاصة  ويف اجلزائر يبقى إنشاؤىا أمرا صعب التحقيق،   

ج مكتب اجمللس الشعيب الوطين، وىي معدومة األثر ا در أللسلطة التنفيذية، كما أن تقاريرىا ال تتعدى 
القانوين، ما عادا ما ديكن أن تثريه من ضجة يف اإلعالم والرأي العام، وذلذا يستبعد تأثريىا من 

وجود نوع من التأثري ادلتبادل بني رللس الدولة والسلطة التشريعية، ومن ىنا نستنتج ، الناحية العملية
ارية، إال أن ىذا ادلساس شلا ديس بقدرة رللس الدولة على أداء مهامو الرقابية قضائية كانت أم استش

 ، وإمنا ىو مساس منظم يف إطار قانوين.ال يعد مساسا عفويا
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 الدور االجتهادي لمجلس الدولة في الجزائرتأثير السلطة التنفيذية على  :الثاني المبحث
ىي ، ألن ىذه السلطة مسلم بوعالقة رللس الدولة بالسلطة التنفيذية دبختلف ىياكلها ووظائفها أمر 

الزدواجية و انطالقا من اذلدفالرئيسي لاإلدارة بكافة صورىا ودرجاهتا، يف حقيقة أمرىا ما يعرف ب
لق جهة قضائية متخصصة يف حل النزاعاتاليت تكون اإلدارة طرفا خ و ادلتمثل يفالقضائية يف اجلزائر 

رللس الدولة و اإلدارة دبختلف صورىا جهازان ، فإن فيها، دبمارسة رقابة ادلشروعية على كافة أعماذلا
 .متالزمان

يشارك رللس الدولة يف العمل اإلداري، من خالل إرساء قواعد ثقافة إدارية معينة، يف  هبذا الشكلو 
 (18)ظل تطبيقو للقوانني السارية ادلفعول.

 اإلدارةمجلس الدولة و العمل االجتهادي ل :المطلب األول
ما يهمنا يف ىذا ادلطلب ىو التعريج على سلطات رللس الدولة على اإلدارة من خالل دوره 

 االجتهادي، و ذلك كما يلي:
حالة اعتداء  من قانون العقوبات اجلزائري على توقيع عقوبة مالية يف 118ولذلك، قضت ادلادة 

د.ج ال  3000و 500اإلدارة على اختصاص القضاء، مع أن مقدار ىذه الغرامة ادلًتاوح بني 
ل يف عمل السلطة يتناسب مع فعل التعدي، وىو غري كايف لردع اإلدارة، ومنعها من التدخ

 (19)القضائية.
 اإلدارةمجلس الدولة على سلطة األول:  الفرع

بالرجوع إىل الدور األساسي القضائي واالستشاري الذي يلعبو رللس الدولة، تظهر مباشرة عالقتو 
 وذلك من خالل ما يلي: بالسلطة التنفيذية بتأثريه عليها،

 توجيو األوامر لإلدارة ى:ولالفقرة األ
ادلعدل و  98/01تفحصنا سلتلف القواعد ادلنظمة جمللس الدولة خاصة القانون العضوي رقم  إذا ما
حيث  ، فإننا ال صلد أية إشارة تدل على قدرة ىذا األخري يف توجيو أي نوع من األوامر لإلدارة،ادلتمم

حص وإما بف تقتصر مهامو إما على حل منازعة تكون اإلدارة طرفا فيها بإصداره لقرار قضائي،
 لرأي استشاري. مشروع قانون بتقدديو

اإلدارية،   اجلزائري على القاضي التدخل يف أعمال السلطات من قانون العقوبات 116وسبنع ادلادة 
 (20)كإصدار قرارات زبصها، أو منع تنفيذ األوامر الصادرة عنها.
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وهبذا، يظهر لنا أنو ال يوجد يف ادلنظومة القانونية اجلزائرية ما يثبت وجود حق للسلطة القضائية دبا 
فيها رللس الدولة يف توجيو أوامر لإلدارة مهما كان نوعها، ولو كان ذلك يهدف إىل تنفيذ أحكامها 

نطقو بقراره، سواء كان  وقراراهتا القضائية، شلا يوحي بأن مهمة القاضي يف رللس الدولة تنتهي عند
 ذلك يف صاحل اإلدارة أو ضدىا. 

يتمثل يف امتالكو احلق يف توجيو األوامر  يف ىذا اجملال، غري أن جمللس الدولة الفرنسي موقفا سلالفا    
لإلدارة، وبناء على ذلك أصدر قرارات ألزم فيها اإلدارة بتنفيذ قراراتو ) وذلك دبناسبة تطبيق قانون 

(، وأحيانا وصل إىل حد فرض غرامات مالية هتديديو ) وذلك دبناسبة تطبيقو 1985فرباير  08
 (21)(.1980يوليو  17لقانون 

 التقرير السنوي إعداد: ةثانيالفقرة ال
على رللس الدولة التدخل يف أعمال السلطة التنفيذية، إال أنو كلف من جانب  احملظورإذا كان من 

حىت  حىت تبذل من اجلهود ما يكفي للدفاع عن شلتلكات الدولة،آخر بإعطائها النصائح الالزمة، 
ىذه اإلدارة،  من أجل تفادي صدور أحكام قضائية ضد للمنازعات اإلدارية، تويل ادلزيد من األمهية

وىذا ما جاء التأكيد عليو يف التقرير السنوي األول الذي رفعو رللس الدولة لرئيس اجلمهورية يف 
 (22)اجلزائر.

اجلزائر، فبعد اعتماد التقرير السنوي الذي يقدمو رللس الدولة كوسيلة لتدعيم وسائل النصح وأما يف 
، مت إلغاء العمل بو 98/01من القانون العضوي رقم  06واالستشارة للسلطة التنفيذية يف ادلادة 

 98/01ادلعدل وادلتمم للقانون العضوي رقم  11/13من القانون العضوي رقم  12دبوجب ادلادة 
ضوع اخل تنطوي على مفهوم كرة التقرير السنوي فو ، ادلتعلق باختصاصات رللس الدولة وعملو

ا إجيابية من حيث ضلياز للسلطة التنفيذية ادلمثلة يف شخص رئيس اجلمهورية، إال أهنالتبعية واالو 
ول وجلب انتباه السلطات العمومية ح رللس الدولة نشاطات بإبراز تسمح اادلضمون واألىداف، ألهن

 النقائص ادلوجودة فيها، وكيفية معاجلتها، واإلصالحات الضرورية الالزمة بشأهنا.
 استقاللية مجلس الدولة و العمل االجتهادي :المطلب الثاني

تطبيقا دلبدأ استقاللية السلطة القضائية، فإنو من ادلنطقي أن سبتنع السلطة التنفيذية مهما كانت 
 (23)أو طلب تفسري. القضائية، كإعطاء توصية، أو رأي،درجتها عن التدخل يف عمل السلطة 
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على رللس الدولة من خالل الوضع  سلطة احلكومةفكرة االستقاللية على ضوء  وديكننا ربديد
جمللس األعلى للقضاء كهيئة وصية على قضاة رللس الدولة، االقانوين لقضاتو، ومن خالل سلطة 

رللس الدولة، وأخريا من خالل السلطات ادلوازية وأيضا من خالل سلطات وزير العدل على قضاة 
 للسلطة القضائية، وذلك كما يلي:

 األول: من خالل الوضع القانوني لرئيس مجلس الدولة الفرع
يف فقرهتا اخلامسة، على حق رئيس  2016ي لسنةدستور التعديل المن  92تنص ادلادة      

 (24)اجلمهورية يف تعيني رئيس رللس الدولة.
وىو ال خيضع ألية معايري أو مقاييس تقيده يف ىذا التعيني، ويشبو يف ذلك تعيينو للوزير األول      

ولرئيس اجمللس الدستوري، حيث ديلك رئيس اجلمهورية حرية مطلقة، وسلطة تقديرية واسعة ال 
 (25)تشاطره فيها أية ىيئة أو مؤسسة أخرى.

وينص ىذا القانون العضوي يف مواده ادلختلفة على مجلة من الصالحيات القضائية واالستشارية     
واإلدارية، لكن ما لفت انتباىنا بشدة ىو اختصاصو يف اجملال االستشـاري ادلتمثل يف امتالكو احلق يف 

انون ادلعروض ربديد جدول أعمال رللس الدولة، وتعيينو للمقرر ادلكلف بدراسة ملف مشروع الق
وىذا ما يدل بصفة واضحة، على تدخل ، علية لالستشارة، وكذا صوتو الًتجيحي أثناء ادلداوالت

لرئيسهذا الدولة بواسطة ما ديثلو تعيني رئيس اجلمهورية  السلطة التنفيذية يف اجملال االستشاري جمللس
الذي يسمح لرئيس جلمهورية من اجمللس، حيث أن التعيني حيمل معو معاين الوالء والتبعية، الشيء 

الكشف عن نواياه وتطلعاتو أمام رئيس رللس الدولة، الذي جيد نفسو رلربا من الناحية ادلعنوية على 
 السعي وراء ربقيق ىذه النوايا وىذه التطلعات.

 ثاني: من خالل سلطة المجلس األعلى للقضاء ال عالفر 
، 173، 167دبوجب أحكام الدستور يف ادلواد  اشاؤىمت إن، ىيئة دستوريةىو اجمللس األعلى للقضاء 

يف حل  ة، وىوىيئة قضائية غري سلتص2016التعديل الدستوري لسنةمن  176، 175، 174
وىذا ما أكده القانون العضوي رقم  ،كل ادلسائل ادلتعلقة هبذه السلطة تويليف ادلنازعات، وإمنا 

 .وصالحيات اجمللس األعلى للقضاء وادلتعلق بتشكيل 2004سبتمرب  06ادلؤرخ يف  04/12
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يعترب اجمللس األعلى للقضاء ىيئة وصية على أجهزة السلطة القضائية، وىو مكلف بإدارة شؤون و 
لو ىذه احلماية إال إذا كانت ، وال ديكن ألية مؤسسة أن توفر حلماية القاضي من كل ضغط القضاء،

 (26)قضائية مستقلة،  ىذا ما حرصت عليو أغلب الدول الدديقراطية.
يف دوره كهيئة وصية على السلطة القضائية دبا  يظهرالسلطة التنفيذية على رللس الدولة  وتأثري      

فيها رللس الدولة، حيث أنو ديارس على قضاتو سلطة إدارية ورقابية، وكلما كان مستقال عن السلطة 
 التنفيذية كلما مارس ىذه السلطات بكل موضوعية وحياد.

على أن اجمللس  ،2004سبتمرب  6ادلؤرخ يف  04/12من القانون العضوي رقم  3تنص ادلادة و     
 كما يلي:،  األعلى للقضاء يتشكل من مزيج من األعضاء

جزء التابع للسلطة التنفيذية فهو يتكون من: رئيس اجلمهورية رئيسا لو، وزير العدل نائبا للرئيس،  -
ــة ادلدير ادلكلف اة، مع مشارك( شخصيات خيتارىم رئيس اجلمهورية خارج سلك القضـ6ستة )

 العدل يف أعمال اجمللس، دون مشاركتو يف ادلداوالت. ـــة بوزارةاة باإلدارة ادلركزيالقضـبتسيري سلـك 
أما بالنسبة للجزء التابع للسلطة القضائية فهو يتكون من: الرئيس األول للمحكمة العليا، النائب  -

ف ( قضاة منتخبني من طرف زمالئهم موزعني على سلتل10العام لدى احملكمة العليا، عشرة )
 اذليئات القضائية، حسبما ينص عليو ىذا القانون.

فيما  خاصة وخبصوص سبثيل السلطة التنفيذية يف اجمللس األعلى للقضاء، فقد أثارت جدال كبريا،
الكلمة  يف من طرف رئيس اجلمهورية، حيث وجدنا تربير األساس القانوين ذلذه ادلسألة يتعلق بًتؤسو

، حيث 1999اليت ألقاىا دبناسبة انعقاد الدورة العادية ذلذا اجمللس سنة  عبد العزيز بوتفليقةالرئيس 
اجلمهورية منتخب باقًتاع عام و ىو هبذه الصفة أمني على السلطة القضائية كلها  "رئيس جاء فيها:

 (27)دبا يف ذلك اجمللس األعلى للقضاء".
اء، فقد أثار  نقاشا حادا بني وأما فيما خيص تعيني وزير العدل كنائب لرئيس اجمللس األعلى للقض

سبسكوا حبذفو و ، 04/12نواب اجمللس الشعيب الوطين أثناء دراستهم دلشروع القانون العضوي رقم 
اعتباره ادلسؤول األول إداريا عن قطاع بألنو عضو يف احلكومة، إال أن ىذا األخري دافع عن عضويتو 

يف  ضمن تفادي التكتل العضوي وسط القضاةو يالعدالة وعن ملفات القضاة ومسارىم ادلهين، كما أن
يف سري ىذا اجمللس، وعن خلل إمكانية مسائلتو يف حال وقوع أية  ظل وحدة السلطة القضائية، مع
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،ففسره على أنو تدعيم  رده عن األعضاء اآلخرين غري القضاة، وادلعينني من طرف رئيس اجلمهورية
 (28)دلبدأ االستقاللية.

ىو تكليفو بإدارة  ء ادلؤسس الدستوري اجلزائري للمجلس األعلى للقضاء،وكان اذلدف من إنشا
ادلسار ادلهين للقضاة، وجعلو مشكال بصفة تضمن سبثيل القضاة وتضمن أيضا سيطرة السلطة 

 (29)التنفيذية، خاصة بواسطة وزارة العدل.
من خالل استغالل وبالتايل ديكن للسلطة التنفيذية شلارسة الضغط على قضاة رللس الدولة،     

النفوذ اليت تتمتع بو على مستوى التشكيلة البشرية للمجلس األعلى للقضاء، وما جيسد من الناحية 
 العملية ىذا الضغط، ىو الصالحيات اإلدارية، والتأديبية اليت سبارس على القضاة، كما يلي:

 ثالث: من خالل السلطات التي يمارسها وزير العدل ال عالفر 
الدولة يف اجلزائر ىو ىيئة تابعة للسلطة القضائية، وإن كانت ىذه ادليزة نقطة إجيابية إىل رللس      

حد ما، إال أن ىناك من يرى فيها سببا يف ضعفو وزلدودية استقالليتو، وقد جاء يف عرض وزير 
 ادلتعلق باختصاصات 98/01العدل أمام رللس الوزراء بشأن تقدديو دلشروع القانون العضوي رقم 

رللس الدولة وعملو ما يلي:" إن رللس الدولة وضع ربت وصاية السلطة القضائية خالفا للنظام 
الذي تبنتو بعض الدول والذي يلحق رللس الدولة بالسلطة التنفيذية، وىكذا فإن ىذا االختيار 
 يشكل مرحلة إجيابية لتكريس مبدأ الفصل بني السلطات ومن مث توطيد السلطة القضائية يف دور

 (30)واحلريات". محاية احلقوق
حيث أنو  فانتماء قضاة رللس الدولة للسلطة القضائية، ال يضمن بالضرورة فكرة االستقاللية       

يظهر من خالل ىذا العرض، وضع رللس الدولة ربت وصاية السلطة القضائية بناء على رغبة من 
ة ادلتابعة التأديبية ضد زيادة على ذلك سلطالسلطة التنفيذية، اليت ديتلك وزير العدل ادلنتمي إليها 

ادلتضمن  04/11من القانون العضوي رقم  65و 20طبقا للمادة  القضاة أمام اجمللس التأدييب
ادلنبثق  وزير العدل احلق يف مباشرة الدعوة التأديبية أمام اجمللس التأدييبفالقانون األساسي للقضاء، 

تو يف ىذا اجملال واسعة، واحتمال شلارستو لضغوطات على عن اجمللس األعلى للقضاة، شلا جيعل سلط
 القضاة تكون واردة بشدة.

 04/11من القانون العضوي رقم  71و 6 تنيلمادطبقا ل توجيو إنذارات للقضاةإضافة إىل      
لوزير العدل توجيو إنذارات  انذبيز التان  ادلتضمن األساسي للقضاء، 2004سبتمرب  6ادلؤرخ يف 
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أنو حيضر وبصفة قطعية على السلطة التنفيذية سلاطبة السلطة القضائية بأي شكل من  للقضاة، مع
 من قانون العقوبات اجلزائري. 116األشكال، طبقا للمادة 

وتدل كافة ادلؤشرات على أن رللس الدولة كسلطة قضائية متأثر هبيمنة السلطة التنفيذية، شلا     
سلبا على مبدأ و ىذا يؤثر  يوحي بإمكانية اضليازه لصاحلها أثناء قيامو دبهامو القضائية واالستشارية،

 .احلياد و ادلوضوعية يف االجتهادات اليت يتبناىا
خاصة من  بتأثري السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ات القانونيةوتعًتف أغلب الدراس      

 ( 31خالل وسائل الضغط اليت سبتلكها بواسطة نفوذ رئيس اجلمهورية يف ىذا اجملال.)
 الخاتمة:

للقاضي اإلداري، تكمن يف اعتباره مصدرا أساسيا قصوى أمهية القضائي يف ادلادة اإلدارية الجتهاد ل
و بعد التطور الكبري الذي عرفو القضاء اإلداري على يد رللس الدولة الفرنسي أخذ ىذا االجتهاد 

 أصبح لو دور كبري يف صنع القاعدة القانونية بطريقة غري مباشرة. ومنحى آخر، 
دولة اجلزائري ، أوكل جمللس ال1996و بعد تبين نظام االزدواجية القضائية يف اجلزائر منذ سنة     

إعطاء االجتهاد القضائي مهمة توحيد االجتهاد القضائي، و كان ذلك دبثابة انطالقة رمسية يف 
 مكانتو و قيمتو يف ادلنظومتني القضائية و القانونية يف ادلادة اإلدارية.

ية ضغوطا من السلطة التنفيذ غري أن رللس الدولة اجلزائري كخالق للقاعدة االجتهادية، يواجو    
ة استقالليتو بالنسبة ينسب ذبعل من اجتهاداتو زلدودة اذلدف إىل حد ما، و السبب يف ذلك يعود إىل

كما أن ىذا االجتهاد يصطدم من جانب آخر بقوة القاعدة التشريعية ادلستمدة من قوة السلطة ،  ذلا
سلالفا دلا جاء يف التشريعية، اليت سبلك احلق يف إلغائو، دبجرد صدور نص قانوين يتضمن حكما 

 .، لسبب من األسبابالقاعدة االجتهادية
االجتهاد القضائي يف ادلادة اإلدارية و رغم أمهيتو يبقى مربوطا ببعض و هبذا نالحظ بأن     

( سنة من تأسيس رللس الدولة يف اجلزائر، إال أننا مل 19االعتبارات، و رغم مرور تسعة عشر )
و تنظيمي، على غرار رللس الدولة الفرنسي الذي سبق لو نسجل احتكاكو بأي نص تشريعي أ

و كانت قراراتو يف منتهى الروعة و الدقة و الصواب، و نرجو أن حيذو رللس الدولة يف اجلزائر  ،ذلك
حذوه، و ىذا ما يتطلب تكوينا عايل التخصص و الدقة للقضاة، و يتطلب أيضا مستوى سياسي و 

 للمحامني.ثقايف و قانوين 
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 ذات الموجب الجزائي الدولية المسؤولية
 (للقواعد والشروطتطور في المفاهيم وإرساء )

 فخار هشام .الدكتور                                                                             
 أستاذ زلاضر قسم )أ(                                                                             

 جامعة ادلدية –كلية احلقوؽ                                                                         
 :الملخص

ادلسؤولية بصفة عامة ىي حالة الشخص الذي ارتكب عمال أو قاـ بتصرؼ تستوجب ادلبادئ والقواعد ادلطبقة يف اجملتمع ادلؤاخذة 
ؤولية الدولية ذات ادلوجب اجلزائي فتتشابو مع مفهـو القانوف اجلنائي الوطٍت للمسؤولية اجلماعية، واليت ظلت تارخييا عليو، أما ادلس

عبارة عن مزيج من اجلزاء اجلنائي والتعويض عن األضرار مبفهـو القانوف ادلدين، مث شهدت تطورا ملحوظا نتيجة ارتكاب اجلرائم 
 ا أدى إىل تطور مفهـو ادلسؤولية الدولية ذات ادلوجب اجلزائي وإرساء قواعد وشروط خاصة هبا.اخلطَتة على الصعيد الدويل شل

Abstract : 

In general, responsibility is the case of a person who has committed an act or the 

conduct of the required principles and rules applied in society above reproach, 

like the international criminal responsibilitywhich  is similar to the concept of 

national criminal law of collective responsibility, which historically had a mix of 

criminal penalty and compensation for damage to the concept of civil law, and 

then witnessed a noticeable as a result of serious crimes at the international 

level, which led to the evolution of the concept of international criminal 

responsibility and establish the rules and conditions. 

 

 إرساء القواعد والشروط -تطور ادلفاىيم -زائيادلوجب اجل –: ادلسؤولية الدولية ةالكلمات ادلفتاحي
 

 مقدمة:
تعترب ادلسؤولية زلور أي نظاـ، وىي القادرة على تفعيل ىذا النظاـ وحتويلو من رلرد نظرية إىل      

قانونية، وإذا كاف ىذا ىو الدور ادلنوط بادلسؤولية القياـ بو يف القوانُت ادلختلفة إال أف ىذا  التزامات
الدور يكتسب بعدا أكثر خصوصية وأمهية يف رلاؿ القانوف الدويل الذي حيكم عالقات بُت كيانات 

رع، ويتمثل تتمسك بسيادهتا يف مواجهة بعضها البعض، وتقـو يف أحياف كثَتة على التنافس والتصا
يف ضبط ىذه العالقات الدولية وتوجيهها ضلو السلم  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيدور ادلسؤولية 

، ىذه الدولية ذات ادلوجب اجلزائيبادلسؤولية  االعًتاؼالقائم على العدؿ، من ىنا جاءت فكرة 
عد دقيقة وشديدة األخَتة اليت عرفت تطورا يف مفهومها وإرساء لشروط قيامها من خالؿ ضبط قوا

الدولية ذات الصلة باذلدؼ ادلراد حتقيقو، ومن ىذا ادلنطلق نتساءؿ عن ادلفهـو ادلعاصر للمسؤولية 
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، وعن الشروط الناظمة لتحققها من خالؿ ما توؿ إليو اجملتمع الدويل من قواعد ادلوجب اجلزائي
 أبانت عن تطلعات جديدة؟

الدولية ذات ادلسؤولية يف تطور مفاىيم بحث لااإلجابة عن التساؤؿ أعاله قتضي منا وت 
 شروط ىذه ادلسؤولية.قواعد و الوقوؼ عند مث ، ادلوجب اجلزائي

 الدولية ذات الموجب الجزائيمفهوم المسؤولية  المبحث األول: تطور
تفًتض جردية دولية قد وقعت، وثبتت رتيع  الدولية ذات ادلوجب اجلزائييالحظ أف ادلسؤولية  

أركاهنا، ألهنا ليست عنصرا يلـز توافره يف العمل غَت ادلشروع، بل تعترب أثرا لو، مقتضاه إلزاـ مرتكبو 
 (1)بتحمل النتائج القانونية على العمل غَت ادلشروع.

احل تطوره، حبيث موضوع حديث النشأة وال زاؿ يف مر  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيوادلسؤولية 
ذات ادلوجب يالحظ أف احلرب العادلية األوىل تعد نقطة البداية اليت قادت إىل حتريك فكرة ادلسؤولية 

الشخصية ضد مرتكيب اجلرائم الدولية، مث احلرب العادلية الثانية اليت تعترب نقطة البداية احلقيقية  اجلزائي
 .ذات ادلوجب اجلزائيضلو ترسيخ فكرة ادلسؤولية 

 الندالعقد الحت يف األفق نتيجة  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيوديكن القوؿ أف قواعد ادلسؤولية 
احلروب وجتاوزاهتا، وبالتايل فقد ظهرت احلاجة ادلاسة لتحديد ادلسؤولية دلقًتيف تلك اجلرائم، وللوقوؼ 

ادلسؤولية اجلنائية يف فقو البد من التطرؽ دلفهـو  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيعلى مفهـو ادلسؤولية 
 .الدويل اجلنائيلدى الفقو  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيالقانوف الداخلي، مث بياف مفهـو ادلسؤولية 

 في فقه القانون الداخلي:  زائيةالمطلب األول: مفهوم المسؤولية الج
الكامل  األعمناىا ناتج عن فعل أو حتمل عواقبو، وتتعدد صور ادلسؤولية يف مع التزاـادلسؤولية  

الفرد بواجباتو ضلو اهلل، وىناؾ ادلسؤولية األخالقية  التزاـلدى الفقو، فهناؾ ادلسؤولية الدينية ومفادىا 
الفرد بواجباتو أماـ  التزاـالفرد بواجباتو ضلو ضمَته، وىناؾ ادلسؤولية القانونية وفحواىا  التزاـ ىااومؤد

 (2)القانوف.
عن جردية من  زائياادلسؤولية ىي حتميل اإلنساف عملو، ولكي يسأؿ جكما يرى البعض بأف  

، فيكوف مدركا سلتارا فيما يفعل، وفوؽ ذلك يلـز زائيةاجلرائم جيب أف يكوف أىال لتحمل ادلسؤولية اجل
 أف يكوف سلطئا.
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اديا إىل فادلبدأ ادلسلم بو بصفة عامة ىو أنو ال يكفي لقياـ ادلسؤولية اجلنائية إسناد اجلردية م 
شخص ما، بل جيب أف تثبت قبلو معنويا أيضا، وبعبارة أوضح ال يكفي أف تكوف اجلردية من فعل 
يديو، بل جيب أيضا أف تكوف صادرة عن إدراكو وإرادتو أو خطئو وإمهالو، حبيث أنو لقياـ ادلسؤولية 

 جيب أف يكوف الشخص ادلتهم مسئوال ماديا ومعنويا. زائيةاجل
ىي العالقة اليت تنشأ بُت  زائيةشريعات الوطنية تعترب أف فحوى ادلسؤولية اجلويالحظ أف الت 

 زائيةالفرد والدولة حبيث يلتـز مبوجبها الفرد إزاء الدولة باإلجابة عن فعلو ادلخالف للقاعدة اجل
 باخلضوع لرد الفعل ادلًتتب عن تلك ادلخالفة.

 عموما ال خترج عن أحد ادلذىبُت الرئيسيُت: زائيةوادلسؤولية اجل 
 أوال/ المذهب األول: األخالقي:

 والستحقاؽويقـو ىذا ادلذىب على فكرة حتقيق العدالة، ومعٌت ىذا انو البد للمساءلة  
العقاب من أف يكوف اجلاين أذتا، فال يكفي رلرد اإلسناد ادلادي، بل يلـز فوؽ ذلك نسبة ىذه الواقعة 

الواقعة اإلجرامية وىو ال يستطيع ىذا  اختارإىل إرادة آذتة، واليكوف آذتا الشخص إال إذا كاف قد 
 وما ىو شر، أي حرية إال إذا كاف يتمتع مبلكية اإلدراؾ اليت تسمح لو بتمييز ماىو خَت االختيار
 (3).االختيار

 :االجتماعيثانيا/ المذهب الثاني: 
أو التفكك  االنسجاماالجتماعيفاجملـر يف تقدير ىذا ادلذىب يأيت سلوكو كأثر لعامل عدـ  

الذي يتخذ صورة تصارع القيم يف اجملموعات ادلختلفة، وذلك حُت يستجيب جملموعة  االجتماعي
، وعلى ىذا تتقرر مسؤولية اجلاين يف رتيع األحواؿ كلما كاف العقاب نسبة تستبيح ادلسلك اإلجرامي

الواقعة اإلجرامية إىل نشاطو ادلادي، وذلك على فرض ثبوت عدـ دتتعو باإلدراؾ واإلرادة، وادلقصود 
 من ىذه ادلسؤولية ىو رلرد زتاية اجلماعة ال حتقيق العدالة.

ؤولية األخالقية، ومقتضى ىذا أنو مىت توافرت وقد أخذت معظم التشريعات الوطنية بادلس 
ىاتُت  استعماؿللجاين ملكة اإلدراؾ أو التمييز وملكة حرية اإلرادة، فإنو يعترب أىال للمسؤولية، فإذا 

طريق اجلردية فهو عندئذ آمث، وهبذا ديكن إسناد العقاب إليو وعلى  اختارسيئا بأف  استعماالادللكتُت، 
ومن مث ال زلل  االختيارالعكس إذا فقد اجلاين إحدى ىاتُت ادللكتُت أو كلتيهما فال يتمتع حبرية 

 (4)للقوؿ مبسؤوليتو عن العمل اإلجرامي.
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 :الجنائي الدولي قهفي الف الدولية ذات الموجب الجزائيالمطلب الثاني: مفهوم المسؤولية 
إف اإلنساف ىو غاية كل تنظيم وما وجدت اجملتمعات وال احلكومات والادلنظمات إال لتحقق  

لإلنساف حريتو وإنسانيتو، ولكي تكفل لو أفضل السبل حلياتو كاف البد أف يهتم النظاـ القانوين 
وزتايتو أثناء النزاعات  الدويل باإلنساف أينما وجد وحيثما كاف، وأف تتجو قواعده لتقضي حاجتو

 الدولية ذات ادلوجب اجلزائي ادلسلحة الداخلية والدولية، وقد أدى ذلك على ظهور فكرة ادلسؤولية
، وسنعرض دلفهـو ادلسؤولية يف الفقو اجلنائي (5)بوصفها مسألة جديدة يف نطاؽ القانوف الدويل

 الدويل من خالؿ بياف مفهومها التقليدي مث ادلعاصر.
 :الدولية ذات الموجب الجزائيأوال/ المفهوم التقليدي للمسؤولية 

على غرار  دولية ذات موجب جزائيمل يعًتؼ القانوف الدويل التقليدي بإمكانية قياـ مسؤولية  
ادلسؤولية الدولية ادلدنية، بل أنو يف ظل القانوف الدويل التقليدي مل يكن مصطلح اجلردية الدولية من 

ائعة، ويرجع ذلك إىل أنو يف ظل ىذا القانوف مل يعرؼ من صدر اجلزاءات إال ما  ادلصطلحات الش
 (6)كانت تقـو بو الدوؿ إزاء بعضها البعض من أعماؿ عسكرية، وحصار، وتدخل.

 ذات موجب جزائيومن ىنا فقد أنكر الفقو الدويل التقليدي إمكانية وجود مسؤولية دولية  
ك أف الدولة ىي شخص القانوف الدويل الوحيد ادلخاطبة بأحكامو يف القانوف الدويل، وحجتهم يف ذل

يف القانوف الدويل فإف ىذه ادلسؤولية  دولية ذات موجب جزائيومن مث فإذا كانت ىناؾ مسؤولية 
الشخص الوحيد للقانوف الدويل، إال أنو دلا كاف من غَت  باعتبارىاجيب أف تًتتب يف حق الدولة 

ذات موجب على الدولة فمن مث فإنو ال ديكن أف توجد مسؤولية دولية  زائيةادلتصور توقيع عقوبات ج
الدولية ذات ، وذلذا السبب صلد أف القانوف الدويل التقليدي مل يتصدى أصال للمسؤولية جزائي

 (7).ادلوجب اجلزائي
 :الدولية ذات الموجب الجزائيثانيا/ المفهوم المعاصر للمسؤولية 

للقانوف الدويل مل يستمر الوضع السابق طويال، حبيث انو يف ظل ىذا  يف ظل ادلفهـو ادلعاصر 
ادلفهـو مل تعد الدولة ىي الشخص الوحيد للقانوف الدويل، فبجوار الدوؿ يوجد اآلف ادلنظمات 

الدولية،   بااللتزاماتالدولية، كما أف القانوف الدويل ادلعاصر أصبح يهتم بالفرد فيمنحو احلقوؽ وحيملو 
كما أف القانوف الدويل وفقا ذلذا ادلفهـو ال يرى أف فكرة الشخص ادلعنوي تصلح إلنكار وجود 

يف القانوف الدويل، ألف مسايرة ىذا القوؿ يعٍت أيضا إنكار ادلسؤولية الدولية  زائيةمفهـو ادلسؤولية اجل
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الواقع، فالدولة يسند إليها اخلطأ ادلدنية، ألف كال النوعُت يتطلب نوعا من اإلرادة، وىذا اليتفق و 
)وىو تصرؼ إرادي( احملرؾ للمسؤولية الدولية، كما أف القوؿ بعدـ خضوع الشخص ادلعنوي 

 (8)العادلي. االجتماعييؤدي إىل هتديد األمن  زائيةللمسؤولية اجل
ده من ىنا كاف البد أف يهتم النظاـ القانوين الدويل باإلنساف أينما وجد، وأف تتجو قواع 

، وأف يكوف إشباع تلك احلاجات من بُت الغايات ادلستهدفة يف نطاؽ (9)لتقضي حاجاتو األساسية
 متطلبات حريتو وإنسانيتو.

ذات ادلوجب وتعد احلرب العادلية األوىل نقطة البداية اليت قادت إىل حتريك فكرة ادلسؤولية  
إنشاء قضاء دويل جنائي حملاكمة مرتكيب ضد مرتكيب اجلرائم الدولية، كما أهنا بلورت فكرة  اجلزائي

 – 228يف ادلواد ) 1919يونيو لعاـ  28، حبيث قررت معاىدة فرساي ادلربمة يف (10)تلك اجلرائم
قوانُت احلرب وأعرافها، أي  انتهاكات( حق الدوؿ ادلتحالفة يف زلاكمة ومعاقبة ادلسؤولُت عن 230

العلٍت إىل اإلمرباطور السابق  االهتاـدلاف، مبا يف ذلك توجيو ادلسؤولية اجلنائية الدولية جملرمي احلرب األ
صارخة ضد مبادئ األخالؽ الدولية وقدسية ادلعاىدات، وتشكيل  انتهاكات الرتكابوغليـو الثاين 

 (11)زلكمة خاصة حملاكة ادلتهم.
 استناداوعلى الرغم من أف احملاكمة مل تتم نظرا لفرار القيصر إىل ىولندا اليت رفضت تسليمو  

الدولية ذات ادلوجب بادلسؤولية  اعًتاؼإىل حق اللجوء السياسي، فإف نصوص ادلعاىدة أعاله تشكل 
فتها ادلعاىدة بالنسبة لرئيس الدولة عن األفعاؿ اليت يرتكبها حاؿ شلارستو للسلطة واليت وصاجلزائي 

بأهنا جردية عظمى ضد األخالؽ الدولية وقدسية ادلعاىدات، ويعد ذلك تطورا كبَتا يف مساءلة رؤساء 
مثل ىذه اجلرائم  ارتكابالدوؿ الذين يتمتعوف باحلصانة القضائية، على ادلستوى الدويل يف حالة 

 اخلطَتة.
 قادت إىل حتريك فكرة ادلسؤولية اجلنائية وإذا كانت احلرب العادلية األوىل تعد نقطة البداية اليت 

الدولية، فإف احلرب العادلية الثانية تعد نقطة البداية احلقيقية ضلو ترسيخ فكرة ادلسؤولية اجلنائية وإنشاء 
 1945أغسطس/آب  08قضاء جنائي دويل لتحديد تلك ادلسؤولية، إذ أرتعت دوؿ احللفاء يف 

ولية حملاكمة رلرمي احلرب األدلاف وعقدت احملكمة العسكرية يف وصاغوا ميثاؽ احملكمة العسكرية الد
 (12)جلرائم دولية. ارتكاهبملألفراد عن  ذات ادلوجب اجلزائي نورمربغ وقررت ادلسؤولية الدولية
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التطبيق أماـ القضاء الدويل إثر  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيوبعد أف القت فكرة ادلسؤولية  
ة أماـ زلكميت نورمبورغ وطوكيو، فقد نصت عليو بعد ذلك العديد من الوثائق احلرب العادلية الثاني

 الدولية منها:
 (13).1948منع جردية اإلبادة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  اتفاقيةػ 
 (14).1949لعاـ  ةجنيف األربع اتفاقياتػ 
 (15).1973الدولية لقمع جردية الفصل العنصري وادلعاقبة عليها لعاـ  االتفاقيةػ 

 (16).1977جنيف لعاـ  التفاقياتػ الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ ادللحق 
 (17).1998ػ نظاـ روما للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 

 منها:  ائيالدولية ذات ادلوجب اجلز الفقو بادلسؤولية  اعًتاؼكما حدثت عدة تطورات أدت إىل 
 تقيد من تصرفاهتا. التزاماتأ ػ تطور مفهـو سيادة الدولة على ضلو أصبحت معو الدوؿ تقبل وجود 

الدولية حلماية حقوؽ  االتفاقياتبالفرد وحقوقو ودتثل ذلك يف عقد العديد من  االىتماـب ػ تزايد
 انتهاؾعليو أيضا حتمل تبعة وجيب  احًتامهاجيب عليو  التزاماتالفرد وحرياتو، ويف ادلقابل حتميلو 

 .االلتزاماتىذه 
ج ػ مع التطورات التكنولوجية العادلية أصبحت اجلرائم أكثر شراسة وأضخم عددا من حيث القتل 

 والتدمَت حىت أف ماليُت األطفاؿ والرجاؿ والنساء قد لقو حتفهم ضحايا جلرائم ال ديكن تصورىا.
ادلنطقي أف دتر اجلرائم البشعة اليت هتز الضمَت يف ظل ىذه التطورات السابقة مل يكن من  

اإلنسانية دوف زلاكمة وعقاب رادع، ودلا كانت ادلبادئ القانونية العامة تقرر أنو ال عقوبة بدوف 
كأساس حملاكمة   الدولية ذات ادلوجب اجلزائيبوجود ادلسؤولية  اعًتؼمسؤولية فإف الفقو الدويل 

 (18)مرتكيب اجلرائم شديدة اخلطورة على اجملتمع الدويل بأسره.
 الدولية ذات الموجب الجزائيشروط المسؤولية قواعد و إرساء الثاني:  مبحثال

 النحو التايل:  إىل ما سبق من حتديد مفهـو ادلسؤولية الدولية، ديكن حتديد شروطها على استناد
 ".اجلنائي الدويل "أي سلالف لقواعد القانوفػ وقوع عمل غَت مشروع دوليا وجنائيا 

       "الشخصية الطبيعية  الدولية ذات ادلوجب اجلزائيػ نسبة ىذا العمل إىل أحد أشخاص ادلسؤولية 
 زلل ادلسؤولية". االعتباريةأو 
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 أشخاص القانوف الدويل ػ أف يًتتب على ىذا العمل ضرر يقع على دولة أخرى أو شخص من
 أو مصلحة دولية. اجلنائي

 : وقوع فعل غير مشروع دوليا وجنائيا:المطلب األول
إف ادلسؤولية تستوجب عموما لقيامها حضور الفعل غَت ادلشروع أي ادلخالف للقواعد  

ادلسؤولية الدولية مبعزؿ  الستواءالدولية ال يكفي عمليا  االلتزاماتالقانونية الدولية، ولكن رلرد خرؽ 
عن نشوء الضرر عن مثل ىذا اخلرؽ، فادلسؤولية الدولية بتعريفها تصرؼ من طبيعة تعويضية خصوصا 
وإف قانوف العالقات الدولية ال يزاؿ نظاـ ال يعرؼ إلغاء القواعد واألفعاؿ كجزاء دلخالفة ادلبادئ 

 (19)الدولية. وااللتزاماتالقانونية العامة 
الفقهاء يف تعريف األفعاؿ غَت ادلشروعة يف حد ذاهتا، فعرفها البعض بأهنا األفعاؿ  فاختلوقد 

الدولة أو برضاىا أو بتشجيع منها ضد مصلحة دولية معتربة لدى دولة  باسماليت ترتكب 
 (20)أخرى.

ىا أي أف الفعل غَت ادلشروع دوليا وجنائيا ال يرتكب إال من دولة ضد دولة أو رلموعة دوؿ دوف غَت 
 من األفعاؿ اليت يرتكبها األشخاص الطبيعيُت بصفتهم الفردية ولو كانت ضارة بادلصاحل الدولية.

وال خيتلف مفهـو الفعل غَت ادلشروع داخليا عن مفهومو دوليا، حبيث يعرفو الدكتور زلمد  
ر عقوبة دلرتكبو حيظره القانوف ويقر  امتناعزكي أبوعامر ػ الفعل غَت ادلشروع أو اجلردية ػ ىي فعل أو 

وإذا كاف صحيحا أف معظمها تتشكل من فعل إجيايب، فإنو من ادلسلم بو أيضا أف القانوف اجلنائي 
، يف احلاالت اليت يوجب فيها القانوف على ادلمتنع إتياف فعل االمتناعيعاقب كذلك على بعض صور 

 (21)معُت يف ظروؼ معينة فيمتنع عن إتيانو رغم قدرتو على ذلك.
الفعل غَت ادلشروع لدى العالمة "بال" فهو الفعل الذي لو عقوبة أو جزاء يطبق وينفذ  أما 

للمصاحل اليت حيميها القانوف  انتهاكاا يعرفو األستاذ "جالسر" بأنو كل فعل يعد مبواسطة اجلماعة، ك
 (22)الدويل ويقرر دلقًتفيها عقوبة.

لفعل غَت ادلشروع دوليا وجنائيا ىو سلوؾ ويف رأي الدكتور زلمد عبد ادلنعم عبد الغٍت فإف ا 
الدولة أو رضاء أو تشجيع منها، وينطوي على مساس  باسمبشري إرادي غَت مشروع يصدر عن فرد 

 (23)مبصلحة دولية، تكوف زلال حلماية القانوف الدويل اجلنائي عن طريق اجلزاء اجلنائي.
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فعل غَت ادلشروع جنائيا لذلك خيرج عن والفعل غَت ادلشروع الذي نعنيو يف ىذه الدراسة ىو ال 
أحكاـ القانوف  انتهاؾإطار البحث فكرة الفعل غَت ادلشروع ادلدين أو ما يطلق عليو بالتعدي، أي 

من شأنو إحداث ضرر للغَت، لكنو ال يشكل جردية دولية جنائية، من اجلرائم  انتهاكاالدويل العاـ 
 وجو العمـو والقانوف الدويل اجلنائي على وجو اخلصوص.ادلسلم هبا لدى القانوف الدويل العاـ على 

والفعل غَت ادلشروع دوليا وجنائيا وحسب ادلفاىيم السابقة، يتمثل يف سلوؾ، وىذا السلوؾ  
غَت مشروع، وىو يصدر عن إرادة إجرامية، أو بعبارة أخرى عن شخص يكوف زلال للمساءلة 

الدولة أو بتشجيع أو  باسم، كما يتعُت كذلك أف يصدر ىذا السلوؾ غَت ادلشروع عن فرد زائيةاجل
رضاء منها، وأف يكوف أخَتا من شأف ىذا السلوؾ غَت ادلشروع ادلساس مبصلحة دولية تكوف زلال 

 (24)ة الدولية، وذلك مبوجب قواعد القانوف الدويل اجلنائي عن طريق اجلزاء اجلنائي.زائيللحماية اجل
دويل يكفي لكي يتحمل ادلسؤولية  اتفاؽفإف أي طرؼ يف  اجلنائي ويف ظل القانوف الدويل 
الواجب ادلفروض  بانتهاؾ، أف ينسب لو عمل دويل غَت مشروع وذلك ذات ادلوجب اجلزائي الدولية

ا الفعل أساسهذات ادلوجب اجلزائي عليو بواسطة القاعدة القانونية الدولية، إذف ادلسؤولية الدولية 
الدولية واإلنسانية ادلفروضة على  انتهاكااللتزاماتالدويل غَت ادلشروع جنائيا، وطبيعة ىذا الفعل ىي 

إجيابيا بالفعل أـ  االنتهاؾ، سواء كاف ىذا الدولية ذات ادلوجب اجلزائياألشخاص زلل ادلسؤولية 
 (25).باالمتناعسلبيا 

الدولية ذات الموجب : نسبة الفعل غير المشروع إلى أحد أشخاص المسؤولية المطلب الثاني
 الجزائي
ليست فكرة اإلسناد غريبة عن تعريف الفعل غَت ادلشروع، فهذا األخَت غَت مشروع ألنو  
الدولية، فالربط إذف بُت الفعل غَت ادلشروع والشخص الفاعل واضح، ومع ىذا  لاللتزاماتسلالف 

 (26)ضوح جيب التدليل على من وقع منو الفعل وتسبب يف الضرر.وزيادة يف الو 
والعمل الدويل غَت ادلشروع جنائيا كأي عمل ما، البد وأف يكوف لو فاعل يفعلو، وكذلك  
، فالبد من وجود ادلمتنع، وىنا البد من حتديد الشخصية اليت سلكت ىذا السلوؾ بأف االمتناع

 .تباريةاعتكوف إما شخصية طبيعية أو شخصية 
وقد سبق وأف قلنا أف التوجو الدويل اآلف ىو أف الفرد قد أويل بعناية كبَتة من طرؼ القانوف  

الدويل، وخاصة بعد مآسي احلربُت العادليتُت وإنشاء منظمة األمم ادلتحدة، كما أنو أصبح ىو 
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، وقد كانت احملاولة األوىل يف إسناد ادلسؤولية (27)اقًتافهاعن اجلرائم الدولية اليت يتم  زائياادلسؤوؿ ج
من معاىدة  227إىل الفرد ػ الشخص الطبيعي ػ ترجع تارخييا إىل ادلادة  الدولية ذات ادلوجب اجلزائي

، ومل تًتؾ زلكمة نورمربج أي رلاؿ 1945لندف سنة  اتفاقيةفرساي وظهرت بشكل أقوى مبقتضى 
الدويل يفرض واجبات ومسؤوليات على األشخاص للشك يف ذلك، حيث ذكرت "أف القانوف 

وأحيانا على الدوؿ"، وىذا احلكم يعد عالمة شليزة يف تاريخ قانوف الشعوب، وسابقة يف مستقبل 
على األشخاص  ذات ادلوجب اجلزائيادلسؤولية اجلنائي العمل القانوين تؤكد إلقاء القانوف الدويل 

 (28)الطبيعيُت.
ليت جاءت هبا الئحة نورمبورج، فقد أولت اجلمعية العامة دلنظمة األمم ونظرا ألمهية ادلبادئ ا 
طلبت  177/2، رقم 1947نوفمرب 21خاصا بتلك ادلبادئ، فأصدرت قرارا يف  اىتماماادلتحدة 

فيو من جلنة القانوف الدويل التابعة ذلا بتقنُت تلك ادلبادئ، وإعداد مشروع خاص باجلرائم ضد سالـ 
قامت اللجنة ادلذكورة بصياغة ادلبادئ ادلستخلصة من سابقة نورمربج، ومت عرض  وأمن البشرية وقد

، حبيث يالحظ أف 1950أغسطس سنة  13التقرير ادلتضمن ىذه الصياغة على اجلمعية العامة يف 
، وىو يقضي (29)اللجنة أقرت مبدأ ادلسؤولية الدولية الفردية ادلعًتؼ بو يف الئحة زلكمة نورمربج

 (30)وعقاب كل من يرتكب عمال يعد جردية يف القانوف الدويل.مبسؤولية 
وبرغم أف الدولة التتحمل ادلسؤولية ادلباشرة بصدد تصرفات األفراد العاديُت، إال أف القانوف  
قواعده وعدـ  احًتاـببذؿ العناية ادلعقولة لضماف  التزامايضع على عاتق الدوؿ  اجلنائي الدويل

من مواطنيها واألجانب ادلقيمُت على إقليمها،  االنتهاؾومعاقبة من يقـو هبذا على إقليمها،  انتهاكها
فإهنا تتحمل ادلسؤولية الدولية إذا أخلت بواجباهتا يف بذؿ العناية الالزمة للحيلولة دوف وقوع ىذا 

 (31)، والعقاب عليو عند وقوعو، وىي ما يطلق عليها بادلسؤولية غَت ادلباشرة أو النيابية.االنتهاؾ
 : أن يلحق العمل غير المشروع ضررا بمن حدث في مواجهتهالمطلب الثالث

، وأف ىذا الضرر يأيت من ذات ادلوجب اجلزائي يعترب الضرر شرطا ثالثا لنشوء ادلسؤولية الدولية 
وادلقصود بالضرر ىنا ، ، فرد، دولة، منظمة دولية أو إقليميةاجلنائي دويلأحد أشخاص القانوف ال

 (32)حلق أو مبصلحة مشروعة ألحد أشخاص القانوف الدويل.ادلساس 
ويشًتط يف ىذا الضرر أف يكوف جديا، أي ىناؾ إخالؿ حبق من حقوؽ شخص من  

أشخاص القانوف الدويل الذي يشكو الضرر، كما جيب أف يكوف الضرر نتيجة فعل غَت مشروع، أي 
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لواجب قانوين، وقد يكوف ىذا اإلخالؿ إجيابيا بإتياف عمل، وقد  باحًتاـأف يكوف ىناؾ إخالؿ 
 (33)يكوف سلبيا بعدـ القياـ بعمل كاف من الواجب تأديتو.

ترفعها الدولة عن ضرر حلق هبا   الدولية ذات ادلوجب اجلزائيوالدعوى ادلباشرة للمسؤولية  
مايتها الدبلوماسية فتلك حتتاج كشخصية مستقلة، أما إذا حلق الضرر برعاياىا، أو مبن خيضعوف حل

 (34).ذات ادلوجب اجلزائي إىل شروط معينة جيب توافره أوال قبل رفع دعوى ادلسؤولية الدولية
، فالضرر ادلادي قد يلحق بالوحدة الدولية (35)والضرر قد يكوف ماديا وقد يكوف معنويا 
اإلىانات اليت توجو ضد شلثليها أو جزء من إقليمها، وقد يكوف معنويا ويشمل كافة  كاحتالؿمباشرة  

 على مقارىا سواء بشكل تظاىرة أو غَت ذلك. االعتداء
ويف األخَت نقوؿ أنو لكي يكوف الضرر زلال للمسؤولية جيب أف أال يكوف قد سبق احلكم فيو  

حملاكمات عن  ازدواجسواء لصاحل أو ضد ادلضرور من أي زلكمة دولية أو وطنية حبيث ال يكوف 
 أصل واحد للضرر.

 خاتمة:ال
ادلسؤولية الدولية ذات ادلوجب اجلزائي قد سلكت مسلك التدوين واالنتظاـ دوليا، بل  إف 

، واليت طبقت أقرهتااليت  1919وأصبحت من ادلسلمات ادلعًتؼ هبا دوليا منذ معاىدة فارساي 
، وىو األمر الذي جتسد يف عديد من 1945فعليا بعدئذ أماـ زلكميت نورمربج وطوكيو عاـ 

ادلناسبات القضائية بشكل جزئي ضمن أنظمة احملاكم الدولية اجلنائية بأنواعها، غَت أف طبيعة ىذه 
لزمة جمللس األمن ادلسؤولية كوهنا ذات موجب جزائي وزلصورة باحملاكم الدولية اجلنائية وغَت ادل

 األفرادضد  األحيافيف كثَت من صاحب السلطاف اجلزائي الشمويل، جعل ىذا األخَت يلجأ إليها 
الدائمُت وليس طبقا للمعايَت القانونية وادلوضوعية، وىو ما جيب تالفيو يف  أعضائوطبقا لقناعات 

ادلستقبل من خالؿ جعل احملاكم الدولية اجلزائية صاحبة االختصاص احلصري والسلطاف القانوين ادللـز 
للفعل ادلؤمث  حبق ادلرتكب ألنظمتهاللتحقق من قياـ ادلسؤولية الدولية ذات ادلوجب اجلزائي وفقا 

 سلطة سياسية ذات اختصاص مشويل. أيادلنصوص عليو بنظامها حصرا وبعيدا عن 
 قائمة الهوامش:

دية الدولية، بدوف رقم طبعة، اإلسكندرية، القانوف الدويل اجلنائي دراسة يف النظرية العامة للجر  ،دلنعم عبد الغٍتد/ زلمد عبد ا (1)
 .445، ص ، دار اجلامعة اجلديدةمصر
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عي، النظرية العامة للمسئولية اجلنائية الدولية ، بدوف رقم طبعة ، القاىرة ، مصر ، مؤسسة افعبد احلميد زلمد الر د/ أزتد ( 2)
 . 36 – 35، ص  2005الطوجبى للتجارة والطباعة والنشر ، 

 . 37، ص ادلرجع نفسو(3)
 . 38، ص ادلرجع نفسو(4)
وارد ادلياه وادلنشآت ادلائية أثناء النزاعات ادلسلحة، الطبعة األوىل، بَتوت، احلماية الدولية دل د/ فارس زىَت جعفر احلسيٍت ، (5)

 .269، ص 2009لبناف، منشورات احلليب احلقوقية، 
 . 38عي ، ادلرجع السابق ، ص افد/ أزتد عبد احلميد زلمد الر  (6)
 . 39، ص ادلرجع نفسو(7)
، 2003تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين ، بدوف رقم طبعة ، القاىرة ، مصر ف دار النهضة العربية ،  د/ سعيد سامل جويلي ، (8)

 . 61ص 
 . 269، ادلرجع السابق ، ص د/ فارس زىَت جعفر احلسيٍت (9)
مصر، دار  اإلسكندرية،، ولية دراسة يف القانوف الدويل اجلنائي، بدوف رقم طبعةاجلرائم الد ،د/ زلمد عبد ادلنعم عبد الغٍت (10)

 .446، ص 2007، اجلامعة اجلديدة للنشر
 . 75 – 74 – 73، ادلرجع السابق ، ص د/ سعيد سامل جويلي (11)
 . 271سابق ، ص الرجع ادلد/ فارس زىَت جعفر احلسيٍت ،  (12)
 .1948منع جردية اإلبادة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  اتفاقيةمن  05و  04راجع: ادلادتُت (13)
 .1949تفاقية جنيف الرابعة لعاـ من ا 146اتفاقية جنيف الثالثة، و ادلادة من  129راجع: ادلادة (14)
 .1973الدولية لقمع جردية الفصل العنصري وادلعاقبة عليها لعاـ  االتفاقيةمن  04و  03راجع: ادلادتُت (15)
 .1977جنيف لعاـ  التفاقياتمن الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ ادللحق  86و  85ادلادتُت  راجع:(16)
 من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 28و  27و  25/3راجع: ادلواد (17)
 . 41 -40سابق ، ص الرجع ادلعي ، افد/ أزتد عبد احلميد زلمد الر  (18)
 . 358ق ، ص سابالرجع ادل، د/ أزتد سرحاؿ (19)
 . 63عي ، ادلرجع السابق ، ص افد/ أزتد عبد احلميد زلمد الر  (20)
قانوف العقوبات ػ القسم العاـ ػ ، بدوف رقم طبعة ، اإلسكندرية ، مصر ، دار اجلامعة اجلديدة ، عامرد/ زلمد زكي أبو  (21)

 . 35، ص 1996للنشر ، 
 . 64عي ، ادلرجع السابق ، ص افمشار إليو لدى: د/ أزتد عبد احلميد زلمد الر (22)
 .17، مرجع سابق، ص النظرية العامة للجردية الدولية ، القانوف الدويل اجلنائي دراسة يفد/ زلمد عبد ادلنعم عبد الغٍت (23)
 .18–17، ص ادلرجع نفسو(24)
 . 66عي ، ادلرجع السابق ، ص افد/ أزتد عبد احلميد زلمد الر  (25)
 . 360جع سابق ، ص ، مر د/ أزتد سرحاؿ (26)
أساس ادلسؤولية الدولية يف ضوء القانوف الدويل ادلعاصر ، الطبعة األوىل ، اجلزائر، منشورات دحلب،  د/ بن عامر تونسي ، (27)

 . 42، ص 1995
 . 67عي ، مرجع سابق ، ص افد/ أزتد عبد احلميد زلمد الر  (28)
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 .462دراسة يف القانوف الدويل اجلنائي، مرجع سابق، ص ، اجلرائم الدولية د/ زلمد عبد ادلنعم عبد الغٍت (29)
 لقد صاغت اللجنة النص األصلي كالتلي:(30)

 "Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international est 

responsable de ce chef et passible de châtiment" 

 . 70عي ، ادلرجع السابق ، ص افزلمد الر د/ أزتد عبد احلميد  (31)
 . 71، ص ادلرجع نفسو(32)
 250، 1975القانوف الدويل العاـ، الطبعة احلادية عشرة، اإلسكندرية، مصر، منشأة ادلعارؼ،  ،ىيفد/ على صادؽ أبو  (33)
. 
 .  78عي ، ادلرجع السابق ، ص افد/ أزتد عبد احلميد زلمد الر  (34)
 . 359، مرجع سابق ، ص ىذا الشأف: د/ أزتد سرحاؿكثر يف راجع أ(35)
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  االستقراء المقاصدي عند اإلمام محمد الطاىر بن عاشور
 القانون المقارن فيوأثره 

 أ.بن يمينة محمد                                                                   
 اصوهر  -1جامعة أمحد بن بلة                                                                         

 
 تمهيد:

بدددن وا(ددديل    لددد  اإلمددداش زلادددد ا  ددداهر بحدددىل إب إبدددراف ا اليتلدددة ا ددد  و ددد   دددا  يهددددذ هددد ا ا     
، اق القددا مددن ادديص ادلاارددد وأثددرع ولددق ا ادداقيص ادلاددالص ،االسددرارايف خم سلرلدد  رلدداالت ماارددد ا  ددريعة

ىت يصد ب  ا اداقيص بصدب ة ، وح-واالسرارايف من أبرف مدلااهتا–وا ااقيص ير ّيفاص إب حتصل  ا اللات 
ألص  لس ادلاارددددد ا  ددددرولة مددددن  ادلاارددددد، فل ددددرع، بروحهددددا، وال يباددددق حبددددل  مدددددوقات ا ر ددددري   

 ضرولات ا  هيض با ااقيص ادلاالص.
 .مبعلال االسرارايف ادلااردي وه ا يارضي مسحا اامال  ارابه ]ماارد ا  ريعة[    
 قساش ثالثة:ويالحظ أص  ابن وا(يل  قد قسم ارابه إب أ   
 ا اسم األوس: خم إثبات ماارد ا  ريعة واحرلاج ا يتاله إب معرفرها وطرر إثباهتا ومراتبها. -
  ا اسم ا ثاين: خم ادلاارد ا عامة من ا ر ري . -
 ا اسم ا ثا ىل: خم ادلاارد اخلارة بأقياع ادلعامالت ادلعرب و ها بأبياب فاه ادلعامالت. -
دلبحىل ولق وفق ا راسلم ا ثالثي  لاراب م  مراواة ادلياطن ا   جداس ه ا ا باحىل   ك، سرايص م 

 .فلها االسرارايف
 . وظيفة االستقراء المقاصدي في إثبات مقاصد الشريعة األول: بحثالم

ال يارصددر االسددرارايف ولددق أ ايف  ول م هظددي خم قاريددة ادلاارددد و ددد  ابددن وا(دديل ، بدد  يرعددد        
 ا  ألحااش ا  رولة  السلاا وأص ادلاصي  مدن ارداب ]مااردد ا  دريعة[ هديذ ك، بأص يصري   لال مدل  

  1 ي  خم قياقني ادلعامالت واآل اب""خصيص ا بحىل ون ماارد اإلسالش من ا ر ر 
وترظلدق مااقددة االسددرارايف و دد  ابددن وا(دديل  خم وددع أواددم ا  ددرر ادلثبردة دلاارددد ا  ددرع  حددىت        

، ولددق ا ددرنم مددن ايقدده ل يددربهن ولددق ا ياضددحة ا دال ددة -ق عددي ادلدد   -إقدده  لادمدده ولددق أ  ددة ا اددر ص 
 ؟ ذ ك
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  ابن وا(يل  إمندا قددش مسدلك االسدرارايف اق القدا شلدا تادرل سدليتا و دد  ا  داط  ،وأنلب ا ان أص     
 حلىل قدش االسرارايف ولق سائر األ  ة، وذ ك خم م اسبرني:

إذ قدددددش االسددددرارايف ولددددق سددددائر األخبددددال:  حا هددددا األوب: خم ادلادمددددة ا ثا ثددددة مددددن مادددددمات ادل  دددد ، 
  2 ومرياترها، م  (ييف من ا ريتصل  خبصيص األخبال ادلرياترة.

، إذ قدددددش االسددددرارايف ولددددق سددددائر األخبددددال:  حا هددددا ا ثاقلددددة: خم ادلسددددأ ة ا راسددددعة مددددن اردددداب ادلاارددددد
  3 .ومرياترها، وا ا ولق مسلك اإلمجاع، م  (ييف من ا ريتصل  فله

 سرارايف ادلااردي و دع إب طرياني:وي اسم اال
 الطريق األول:: األول مطلبال
،   4 "اسدددرارايف األحاددداش ادلعروفدددة وللهدددا اآلئددد  إب اسدددرارايف تلدددك ا علددد  ادلثبردددة ب دددرر مسدددا ك ا علدددة" 

 وذ ك بأص يسر بط اجملرهد حااة م رزوة من مجلة أحااش سلرليتة ا عل ، مسرخدما   ة االسرارايف.
 : 5 ذل ا ادلسلك مبثا ني ميث   ابن وا(يل 

 حترمي ا  رل خم ادلعاوضات. األول:المثال 
 وقد اسرخلص ه ا احلام من اسرارايف ثالث جزئلات: 

أينننننقر الرذننننب إ ا ﴿:قدددديس لسدددديس ا رددددلق ا وللدددده وسددددلم دلددددن سددددأ ه وددددن بلدددد  ا راددددر با رطددددب -1
حدد ا عيضدني وهدي ا رطدب وولدة ا  هدي هدي: ا هد  مباددال أ.  6 قا يا: قعم، ف هق ون ذ دك. ﴾؟جف

 م هاا ادلبل  با لاب .
 ا  هي ون بل  ا زاذ بادلال . وولره: جه  أحد ا عيضني. -2
إباحة ا الاش با  نب. وولرده: قيتدي اخلديعدة بدني األمدة بد ص قديس ا  د  ردلق ا وللده وسدلم  لرجد   -3

 . 7 ﴾إ ا بايعت فقل ال خالبة﴿ :ا  ي قاس  ه إين أخدع خم ا بليع
 ماصد  واش األخية.: الثانيال المث

 وقد اسرخلص ه ا احلام من اسرارايف جزئلرني: 
 ا  هي ون أص خي ب ادلسلم ولق خ بة مسلم  خر. -1
 ا  هي ون أص يسيش ادلسلم ولق سيش مسلم  خر. -2 

وولة ذ ك: ا يح ة ا   ت  أ ون ا سعي خم احلرماص مدن م يتعدة مبر داة، ف سدرخلص مدن ذ دك ماصددا 
األخية بني ادلسلاني  ف سرخدش ذ ك ادلاصدد إلثبدات ا دزش باقريتدايف حرمدة اخل بدة بعدد اخل بدة هي  واش 

 وا سيش بعد ا سيش إذا ااص اخلاطب األوس وا سائم األوس قد أورضا واا لنبا فله.
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 :الطريق الثاني الثاني: مطلبال
ا علددددة ماصددددد مددددرا   "اسددددرارايف أ  ددددة أحادددداش ا(ددددصا  خم ولددددة، نلددددىل  صدددد    ددددا ا لاددددني بددددأص تلددددك 

  8 ا  الع"
وا يترر بني ا  ريق األوس وا ثاين ياان خم ايص جزئلات األوس سلرليتة ا عل ، خبالذ ا ثاين، فدنص ولد   

 جزئلاته مريتاة.
  9 ميث   ابن وا(يل  ذل ا ادلسلك بثالث جزئلات:

 ا  هي ون بل  ا  عاش قب  قبضه. ولره: طلب لواج ا  عاش خم األسيار. -1
 هي ون بل  ا  عاش با  عاش قسلئة. ولره: أص ال يباق ا  عاش خم ا  مة فليتيت لواجه.ا   -2
 ا  هي ون االحراال خم ا  عاش. ولره: إقالس ا  عاش من األسيار. -3
 ا ا قاس  ابن وا(يل ، و عله تصحل  م بعي، وا صياب أص ا علة هي: لواج ا  عاش و ل  إقال ه.  
  10  ت او ه ماصد من ماارد ا  ريعة"م بأص لواج ا  عاش وتلسري"فبه ا االسرارايف  ص  ا عل 

 مالحظات على الطريقين: األول والثاني.
يالحددظ أص وددد  ا زئلددات ادلسددرارأة خم اددال ا  ددرياني ال  دداوف ا ددثالث ؟ بدد  خم ادلثدداس ا ثدداين  (1

 ايف و ديمن ا  ريق األوس ال صلد سي  جزئلرني؟ وهد ا ي دعر بدأص  ابدن وا(ديل  يسديق االسدرار 
مددن جددزئلرني فاددط؟ وبا رددان  ددالي ردد يع  ا ددرافي  خم اوربددال االسددرارايف ا بعضددي، ا دد ي ورفدده 

   11 بيته خم بعض جزئلاته"باي ه:"االسرارايف ادلا يص هي إثبات احلام خم الي،  ث
 ولددق أص  ابددن وا(دديل  ل يالددد ا زئلددات: ال بددبعض وال بادد ، إذ قدداس خم تعرييتدده  السددرارايف:"هي تربدد  

   12 ا زئلات إلثبات حام الي"
يالحظ ا  به ا ابدري إص ل قاد  االق بدار ا الدي  ل ريدق األوس مد  مدا شداع  ا  داط   ب دبه   2

 ا رياتر ادلع يي. وقيت  ادلالحاة با  سبة  ل ريق ا ثاين م  ما شاع  ا  اط   با رياتر ادلع يي.
ية، ولواج ا  عداش  أادا ندري سلرلد  فلهدا يالحظ ولق ادلاارد ا ثالثة: حترمي ا  رل، إ امة األخد  3

بددددني قاددددال األمددددة. ولددددق معددددف أص هدددد ع األمثلددددة ل تضدددد  (ددددلئا جديدددددا خم ملددددداص األحادددداش 
ا  دددرولة ولدددق ا صدددعلد ا عالدددي. إال أص ياددداس: إص  ابدددن وا(ددديل  اددداص بصدددد  ت دددللد وادددراص 

ئدددة   دددا ر يدددأ  ولددق سدددبل  ا راثلددد " لايص هتل -ادلادددرلة قدددبال -ادلاارددد، فسدددار تلدددك ا  اددداذج
    13 .بعدع"
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  وظيفة االستقراء المقاصدي في المقاصد العامة للتشريع. الثاني: بحثالم

خم ا اسم ا ثاين مدن ارداب ]مااردد ا  دريعة[ تعدرض  ابدن وا(ديل  إب مجلدة مدن ادلباحدىل ادلاارددية  
 لره خم فروني:ما  ه والقة باالسرارايف، مث جعبعض ذات ا صلة با ر ري  ا عاش  اسرخلص  م ها 

 األوس: أثر االسرارايف خم اخلصائص ا عامة  لر ري .
 ا ثاين: أثر االسرارايف خم مصا ل ا ر ري .

 : أثر االسرارايف ادلااردي خم اخلصائص ا عامة  لر ري .األول مطلبال
 إثبات مقصد حفظ نظام األمة: -1
ع مهلا ددا ولددق هدد ا ا عددال. مددن خصددائص (ددريعة اإلسددالش إرددالح حدداس اإلقسدداص و فدد  فسددا ع باوربددال  

وخم هدد ا يادديس  ابددن وا(دديل :"إذا ضلددن اسددراري ا مدديال  ا  ددريعة اإلسددالملة ا دا ددة ولددق مااردددها مددن 
ا عداش مدن ا ر دري  فلهدا هدي  ا ر ري  ، اسرباص   ا من اللات  الئلها ومدن جزئلاهتدا ادلسدراراة أص ادلاصدد

له وهي قيع اإلقساص. وي ا  رالحه: رالح حيتظ قااش األمة واسردامة رالحه بصالح ادلهلان ول
  14 ن ميجي ات ا عال ا  ي يعل، فله"واله ورالح واله ورالح ما بني يديه م

 وقد اسر    ابن وا(يل  ه ع اخلارلة من خالس اسرارائه  رس   يات من ا ار ص ا ارمي، م ها: 
ْلدُ  ِإْص أُلِيُد ِإالا اإْلِرْ  ﴿ :قي ه تعاب حااية ون لسي ه (علب  اَلَح َما اْسَر َْعُ  َوَما تَدْيِفلِاي ِإالا بِا لاِه َوَلْلدِه تَديَاا

وقي ه   15 فعلا ا أص ا أمر ذ ك ا رسيس بنلا ة اإلرالح مب رهق االسر اوة"[."88]هي :﴾ َوإِ َْلِه أُقِلب
  [.142]األوراذ:﴾ َواَل تَدراِبْ  َسِبلَ  اْ ُايْتِسِدينَ  َوقَاَس ُميَسق أِلَِخلِه َهاُلوَص اْخُليْتِِن خم قَدْيِمي َوَأْرِلحْ  ﴿ تعاب:

 إثبات مقصد الحرية:  -2
"مدددن اسدددرارايف تصدددرفات ا  دددريعة اإلسدددالملة خم أحدددياس ا رقلدددق وودددراهم اسدددرخلص ا يتاهدددايف قاوددددة: إص  

وه ا ثاب  من خالس اسرارايف"تصرفات ا  دريعة ا د    د  ولدق أص مدن   16 "ا  الع مر يذ  لحرية
  17 "ااردها: إب اس ا عبي ية وتعالم احلريةأهم م

  18 :يسر هد  ابن وا(يل  ذل ا ادلاصد اذلاش جبالة من األمثلة ، مدالها ولق (اني
 والج ا رر ادليجي . - حسم ما ة ا رر ادلريق . -

 فان أمثلة ا  ق األوس: 
بعدض أب ائهدا، وقدد اداص ذ دك  إب اس"االسصقار االخرلالي: وهي بل  ادلريف قيتسه أو بل  ابري ا عائلة -أ

   19 (ائعا خم ا  رائ "
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  20 "إب اس"االسصقار ألج  ا  اية: بأص  ام ولق ا اين بباائه وبدا  لاظِن ولله -ب
  21 "إب اس"االسصقار خم ا يت  واحلروب ا داخللة ا ياقعة بني ادلسلاني -ج

 ومن أمثلة ا  ق ا ثاين:
 . [177ا بارة:]﴾ َوخم ا رِّقَابِ ﴿ :ا عبلد ووراهم ب ص قي ه تعاب جع  بعض مصالذ ا زااة خم (رايف -أ

جعدد  ا عرددق مددن وجدديع ا ايتددالات ا ياجبددة خم قردد  اخل ددن، وف ددر لمضدداص وادددا، وا اهددال، وح ددىل  -ب
 األمياص.

  فَدددَك َلقَدبَدددٍة 12ُة    َوَمدددا أَْ لَاَز َمدددا اْ َعَابَددد11فَددداَل اقْددددَرَحَم اْ َعَابَدددَة   :﴿ا صنلدددب خم وردددق ا عبلدددد. قددداس تعددداب -ج
َربَدددددددددددددددٍة  15  يَِرلًادددددددددددددددا َذا َمْاَربَدددددددددددددددٍة  14  أَْو ِإْطَعددددددددددددددداٌش خم يدَدددددددددددددددْيٍش ِذي َمْسدددددددددددددددَ َبٍة  13  ﴾  16  أَْو ِمْسدددددددددددددددِالً ا َذا َمردْ

 [.13،12،11]ا بلد:
 إثبات مقصد االنضباط والتحديد. -3
  22 :وقد اسرارأ  ابن وا(يل  إلثبات ه ا ادلاصد سرة و ارر م ها  
 رلر  حتاق اإلسم: ويدخ  فله: -أ

قديط احلددد خم اخلادر ب ددرب جروددة مدن اخلاددر. ألقده  ددي قددلط احلدد نصدديس اإلسداال الخرلدد   بلددب  -
   ا سار خم ا عايس فلم ياد ي ضبط.

 قيط رحة بل  ا ثاال نصيس االمحرال واالريترال خم أر اذ ا رار.  -
 قيط  زوش ا عاي  نصيس رل ها من إ اب وقبيس. -

 ا رادير: ويدخ  فله: -ب
 أق  ادلهر. -ود  ا زوجات  -قصب ا زايات خم احلبيب وا  ادين  -
 ا ريقل : ويدخ  فله: -ج
مددرول ألبعددة أ(دددهر وو ددر خم وددددة  -مددرول ألبعدددة أ(ددهر خم اإليددداليف  -مددرول احلدديس خم فاددداة األمددياس  -

 ا يفاة.
دو  مددا ل تردديافر سددل ة لا وددة تادديش ولددق بلددد أص رلددر  حتديددد ادلاددا ير وتاريددر األحادداش يباددق قللدد  ا دد 

 لواية ت بلق األحااش ا  رولة. وه ا وني ا  ي قصدع  ابن وا(يل  و د حتدثه ون مراتب ا يافع.
 إثبات مقاصد الوازع: -4
يددر   ابددن وا(دديل  أص ا  ددريعة اسددرخدم  ثددالث   لددات تددزع ا  يتدديس وددن ا رهدداوص ندددو  ا  ددريعة:  

أص"معاددم ا يرددايا ا  ددرولة م دديط ت يتلدد ها بددا يافع ا ددديِن، وهددي وافع  سددل اين. ولددق - يددِن  -جبلددي 
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اإلميددداص ا صدددحلح ادلريتدددرع إب ا رجدددايف واخلددديذ. فلددد  ك اددداص ت يتلددد  األوامدددر وا  دددياهي مياددديال إب  يدددن 
  23 ."ادلخاطبني  ا

 ميث  ذل ا ا يافع بثالث  يات من ا ار ص ا ارمي:
دددددَ  ذَلُدددددنا  :﴿قي ددددده تعددددداب -  ﴾أَْص َيْادددددُرْاَن َمدددددا َخلَدددددَق ا لادددددُه خم أَْلَحددددداِمِهنا ِإْص ُادددددنا يدُدددددْ ِمنا بِا لادددددِه َواْ لَددددددْيِش اآْلِخدددددرِ َواَل  َِ

 [.228]ا بارة:
﴾ اَولِدددددَم ا لادددددُه أَقاُادددددْم َسدددددَرْ ُاُروقَدُهنا َوَ ِادددددْن اَل تُدَياِودددددُدوُهنا ِسدددددر ا ِإالا أَْص تَدُاي ُددددديا قَددددددْياًل َمْعُروفًددددد:﴿وقي ددددده جددددد  وودددددز -

 [.235]ا بارة:
 [.235]ا بارة:﴾ َواْوَلُايا أَصا ا لاَه يَدْعَلُم َما خم أَقْديُتِسُاْم فَاْحَ ُلوُع َواْوَلُايا أَصا ا لاَه َنيُتيٌل َحِللمٌ :﴿وقي ه تعاب -

وهددددي  ي ولددددق سددددبل  ا راثلدددد  وا بلدددداص، وإال، فا اردددداب وا سدددد ة  يتددددالص ب ريهددددا"من اآليددددات واآلثددددال  
  24 ". اسرارائها اثرةا  بيية، وخم

 إثبات مقصد تجنب التفريع وقت التشريع: -5
يسددرخلص هدد ا ادلاصددد مددن مجلددة جزئلددات اسددرارأها  ابددن وا(دديل  مددن اددالش ا رسدديس رددلق ا وللدده  

 وسدددلم تارضدددي ا اددد  ودددن ا بحدددىل ودددن أ(دددلايف سدددا  و هدددا ا  دددالع.ألص ا  دددالع احلادددلم إمندددا يادددرل
 ص س اس ادلال .األحااش مىت وجد ا داوي    ك و و 

 دددرا  ابددددن وا(دددديل   دددد  ك باي ه:" ادددد بدددداص   ددددا مددددن اسددددرارايف أقدددياس ا  ددددالع رددددلق ا وللدددده وسددددلم  
وتصدددرفاته، ومدددن االوربدددال بعاددديش ا  دددريعة اإلسدددالملة و وامهدددا، أص ماصددددها األوادددم قددديط أحاامهدددا 

  25 وردددداذ"يربددد  ت ددددري األحاددداش ت دددري األادلخرليتدددة بأورددداذ سلرليتدددة تارضددددي تلدددك األحاددداش، وأص 
قاس:"و ق ولل ا أص قأ  ب ييف من اسرارايف االش ا رسيس رلق ا ولله وسلم وتصدرفه خم هد ا ا  دأص 

 من ذ ك:  26 ". زيا ة اطائ اص ا  ا ر خم ه ا ادلااش
إن أعظن  المسنلمين جرمنا منن سن ل عنن شنيء لن  يحنرم فحنرم منن أجنل ﴿  :قي ده ردلق ا وللده وسدلم -أ

 . 27 ﴾مس لتو
إن اهلل فننرف فننراال  فننال تضننيعوىا وحنندد حنندودا فننال تعتنندوىا وحننرم ﴿ي دده رددلق ا وللدده وسددلم :وق -ب

 .  28 ﴾أشياء فال تنتهكوىا وسكت عن أشياء رحمة بك  غير نسيان فال تس لوا عنها
ما لأي  خريا من أرحاب زلاد، مدا سدأ يع إال ودن ثدالث و درة مسدأ ة :" 29  قيس  ابن وباس -ج

﴾ َوَيْسددأَُ يَقَك َمدداَذا يُدْ يِتُادديَص قُددِ  اْ َعيْتددي ﴿ - [220]ا باددرة:﴾ َوَيْسددأَُ يَقَك َوددِن اْ َلرَدداَمق :﴿ ا اددر صحددىت قددبض، الهددا خم
 وضليمها. [219]ا بارة:
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فاحلار ، أص م   ا ريتري  إمنا ااص سلرصا بعصر ا رسا ة، إذ ااص ا رسيس رلق ا وللده وسدلم بدني     
ني. وادلاصدددد ادلسدددريتا  مدددن ذ دددك هدددي تَبلددداص اددديص األحاددداش ا  دددرولة  هدددراين ا صدددحابة ي ددد وهم بدددا يحل

م يطددددة بأوردددداذ معلا ددددة تارضددددي تلددددك األحادددداش، وأص األحادددداش ا  ددددرولة قابلددددة  لر لددددري مددددىت ت ددددريت 
 األوراذ ا   تارضلها.

ولدق معدف أص ادل د  ل يعددد مدن مااردد ا  دريعة بعددد حليقده ردلق ا وللده وسددلم بدا رفلق األولدق  بدد   
لدددق ا عاددد  مدددن ذ دددك ردددالت األمادددة اإلسدددالملة ناجدددة ملحدددة إب حتصدددل  مددددالز االجرهدددا  ألجددد  و

 ا يتص  خم ما ونا أو يعَن ألفرا ها ومجاورها من معضالت.
 أثر االستقراء المقاصدي في بع  مصادر التشريع. الثاني: مطلبال

 أوال: إثبات المصلحة المرسلة.
بادلصدلحة. ويدر    30 مدن تر  مهدا خم ا عاد  ا  دزانني وتلالد ع يرعظب  ابن وا(يل  من إماش احلرم 

بأقه"ال ي ب ي ا ص   خم رحة االسر ا  إ لها ، ألق ا إذا ا ا قايس نظلة ا الاس ا  ي هي إحلار جزئدي 
ع جبزئي ثاب  حااه خم ا  ريعة  لاااثلة بل هاا خم ا علة ادلسر ب ة حا ث ال يعرذ  ه حام خم ا  ر 

فألص قاديس نظلدة قلداس مصدلحة اللدة  -وهي مصلحة جزئلة   لة نا با  الة ريل ا علة ادل صيرة  -
حا ثدة خم األمددة ال يعدرذ ذلددا حادم ولددق اللدة ثابدد  اوربالهدا خم ا  ددريعة باسدرارايف أ  ددة ا  دريعة ا دد ي 

  31 ". قريب من ا ا عي أوب ب ا وأجدل با الاس وا خ  خم االحرظاج ا  رويهي ق عي أو  ِن
 ب  إص"جزئلات ادلصاحل قد ير رر االحرااس إب: 

تعلدددني األورددداذ ا ددد  جعلددد  م دددا رها فلهدددا بسدددبب اإلحلدددار  -2أ  دددة أرددديس أقلسدددرها. وإب:  -1
 فلها.  رحة ادل ا ة-3وا الاس ، وهي األوراذ ادلسااة با عل . وإب: 

فهدد ع م ددالر احرادداالت ثالثددة ، خبددالذ أج دداس ادلصدداحل ، فددنص أ  ددة اوربالهددا حارددلة مددن اسددرارايف  
  32 ا  ريعة ق عا أو   ا قريبا من ا ا  "

فادد أول   ابدن وا(ديل  بعدض األمثلدة ادلسدرارأة  ه ا ولق ا صعلد ا  اري. أما ولق ا صعلد ا عالدي ، 
 اهدة ولق حظلة ادلصلحة ادلرسلة ، م ها:من أحياس ا صحابة وا رابعني، ا  

لو  ا بخدددالي أص فيدددد بدددن ثابددد  قاس:"ألسددد  إن أبدددي بادددر مارددد  أهددد   مجددد  ا ادددر ص خم ادلصدددح : -أ
ا لاامة وو دع وار فااس أبي بار: إص وار أتاين فااس: إص ا ار  قد اسرحر ييش ا لاامة با  داس، وإين 

 هب اثدددري مدددن ا ادددر ص إال أص يناعددديع، وإين ألل  أص أخ دددق أص يسدددرحر ا ارددد  بدددا ارايف خم ادلدددياطن فلددد
 ا  ا ار ص. فااس أبي بار: فال   عار: ال  أفع  (لئا ل ييتعله لسيس ا ردلق ا وللده وسدلم؟ 
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فااس وار: هي وا خري. فلم يزس وار يراجعِن فله حدىت (درح ا  د  ك رددلي، ولأيد  ا د ي لأ  
فاداس أبدي بادر: إقدك لجد  (داب واقد  وال  -و ددع ال يدرالم قاس فيد بن ثاب : ووار جدا   -وار

قرهاك، ا   تارب ا يحي  رسيس ا رلق ا وللده وسدلم. فرربد  ا ادر ص فامجعده. فدي ا  دي اليتدِن 
قادد  جبدد  مددن ا بدداس مددا ادداص أثادد  ولددي شلددا أمددرين بدده مددن مجدد  ا اددر ص. قلدد : الدد  تيتعددالص (ددلئا ل 

   32 "ه وسلم؟ فااس أبي بار: هي وا خريييتعله لسيس ا رلق ا ولل
فادديس واددر: هددي وا خددري، مث اق ددراح ردددل أن باددر قعلددم م دده أقدده مددن ادلصدداحل، ألص اخلددري مددرا  بدده  

ا صالح  ألمة. وقيس أن بار وفيد بدن ثابد  ل ييتعلده لسديس ا ردلق ا وللده وسدلم، قعلدم م ده أقده 
 د الوربالها.مصلحة مرسلة  ل  خم ا  ريعة ما ي ه

إمجددداوهم ولدددق جعددد  حدددد (دددالب اخلادددر مددداقني جلددددة خم خالفدددة وادددر. وتبعددده اخلليتدددايف وقضددداة  -ب
 اإلسالش.

 ترز وار قساة ادل امن من ألض سيا  ا عرار  رايص ودة   يائب ادلسلاني إذا قل  ا يتريح. -ج
  33 .اا ب يتاة ا الاسوير   ابن وا(يل  بأص ادلص   خم قبيس ادلصلحة ادلرسلة ي به أص يايص ملح 

 : إثبات قاعدة سد الذراالع.ثانيا
  34 ".قاس  ادلافلي :"سد ا  ليعة: م   ما  يف  ئال ير رر به إب ما ال  يف  

يددر   ابددن وا(دديل  بددأص سددد ا  لائ "ماصددد ت ددريعي واددلم اسددريتلد مددن اسددرارايف تصددرفات ا  ددريعة خم 
   35 "وخم ت يتل  مااردهات الي  أحاامها، وخم سلاسة تصرفاهتا م  األمم، 

 وقد قساها إب قساني:
 قسم ال مرية خم ايقه ذليعة إب ا يتسا   وهي أر  ا الاس. وقد مث   ه برحرمي اخلار. -
قسددم قددد يرخلدد  م  دده إب ا يتسددا  أليتددا قلددلال أو اثددريا  ويرظلددق فلدده ا الدداس وخييتددق. وقددد مثدد   دده  -

 ببليع اآلجاس.
ادلسرارأة خم ذي ك ا اساني، و ا ه قبه وللها مبثان: حترمي اخلادر وبلديع  ويالحظ أقه ل ي ار ا زئلات

  36 .اآلجاس
 : تحديد أنواع التحايل على الشرع.ثالثا

تير   ابدن وا(ديل  باالورادا  ولدق االسدرارايف إب ضدبط أقدياع اسدة مدن احللد  تريتداوت خم مدا بل هدا  
ا رأمدد  خم ا رحلدد  ولددق ا ددرخلص مددن مددن حلددىل جيافهددا أو حارهددا (ددروا. حلددىل قاس:"وو ددد ردددر 
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األحااش ا  رولة من حلىل إقه ييتل  ادلاصد ا  روي اله أو بعضه أوال ييتلرده، صلددع مريتاوتدا خم ذ دك 
 م ها:.  37 "تيتاوتا أ   ب ا االسرارايف إب ت ييعه إب اسة أقياع

ي حتلدد  ميتلدد   لااصددد ا  ددروي الدده: مثدد  مددن وهددب ما دده قبدد  مضددي احلدديس بلدديش  ددئال يع دد -
فااته، واسصجعه من ادليهيب  ه من ند  وا ا: من (رب سلدلا  ل اق ولله وق  ا صالة فال 

 يصللها.
حتلدد  ولددق تع لدد  أمددر م ددروع ولددق وجدده يسددلك بدده أمددرا م ددرووا هددي أخدد  وللدده مددن ادل رادد   -

م ه: اان أق دأ سديترا خم لمضداص   ددة ا صدلاش وللده خم احلدر فدأف ر ، ولدق أص ياضدي مدا فاتده 
ألفدق بده. ... وهد ا ماداش ا دصخص إذا حلارده م داة مدن احلادم ادل راد  م ده وهدي أقدي  خم وق  

    38 .من ا رخصة ادليتضلة إب إسااط احلام من أرله
 وظيفة االستقراء المقاصدي في مجال المعامالت. الثالث: بحثالم

[ ، تالددم خم بعددد أص تعددرض  ابددن وا(دديل  دلاارددد ا  ددالع خم ا يتصددلني األو ددني مددن اردداب ]ادلاارددد 
ا يتص  ا ثا ىل واألخري ون مااردد ادلالد   وفلده تعرض دلااردد ا  دريعة اخلاردة بدأبياب ادلعدامالت، 

أو تاالضديا أو  أو تعاطيا أو ت دالميا –أي ا  اس  -وا   ورفها باي ه:"هي ادلعاين ا   ألجلها تعاقدوا 
  39 تصاحليا"

     ذلا بياس ة االسرارايف. وسلايص ه ا ادلبحىل سلرصا برلك ادلاارد ا   
 مقصد أنواع التصرفات التي اتفق عليها العقالء. األول: مطلبال
وهددي ادلعددامالت ا  "وجدددوها مالئاددة القرادداش حلدداهتم االجرااولددة، مثدد  ا بلدد  واإلجددالة...ويعلم هدد ا  

   40 "ا  يع باسرارايف أحياس ا ب ر
 مسرحالها. ماصد تعلني أقياع احلاير ألقياع الثاني: مطلبال
"إص تعلني أريس االسرحاار أوام أساس وأثبره  لر ري  خم معامالت األمدة بعضدها مد  بعدض. فنقده  

 صدد  نرضددني والاددني مهددا أسدداس إيصدداس احلاددير إب ألبا ددا. ألص تعلل هددا ي يلهددا خم قيتدديس احلادداش 
  41 "ويارلها خم قليب ادلرحاااني فال  دوا و د ا اضايف وللهم نسبها حرجا

تيردددد   ابددددن وا(دددديل  إب ضددددبط تسدددد  مراتددددب  لحاددددير وذ ددددك باوراددددا ع ولددددق االسددددرارايف، حلددددىل  
 م ها:  42 "قاس:"وقسراري ما بدا   ا من أقياع احلاير ولق مراتبها إب تس  مراتب

احلددق األرددلي ادلسددرحق بددا رايين وأردد  ا بلددة: وهددي حددق ادلددريف خم تصددرفات بدقدده وحياسدده وم دداورع، 
   وا  يش وا  ار وا سا .مث  ا ريتاري واألا
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ما ااص قريبا من األوس و ا ه خيا يته بأص فله (ائبة من تياض  ار لح ولله قااش ا ااوة أو ا  دريعة. 
وذ ددك مثدد : حددق األب خم أوال ع ا دد ين جعلهددم ا  ددرع بسددبب االخرصدداص أوال ا  دده واورددربهم قسددال 

  43 م ه
 الثالث: مقاصد أحكام العااللة. مطلبال

 د النكاح:أوال: مقاص
قددداس  ابدددن وا(ددديل :"وقد اسدددراري  مدددا يسدددرخلص م ددده ماصدددد ا  دددريعة خم أحاددداش ا  اددداح األساسدددلة  

  44 "وا ريتريعلة فيجدته يرج  إب أرلني
  بالة ريل ما يريتق خم اقصاص ا رج  بادلرأة.  45 األر  األوس: اتضاح سلا يتة ريلة وادع.

 ريقل  وا رأجل .األر  ا ثاين: أص ال يايص مدخيال فله ولق ا 
 أما األر  األوس: فاد اسرارأع  ابن وا(يل  من ثالث جزئلات ، وهي:

 إ(هال ا  ااح. -ج  -مهر يب  ه ا زوج  لزوجة.  -ب -ا(صاط ا ين خم ا  ااح.  -أ
 وأما األر  ا ثاين: فاد اسرارأع من:

 واألارية. ايص واد ا  ااح ولق ا ريقل  ياربه من واي  اإلجالات  -أ
ايص ا  ييف ادل ج  يهظ  خم ا  يت  اقراال زل  أجله ، ويبعىل فلها ا ردبري إب هتلئدة مدا خيليتده  -ب

  46 .به و د إباص اقرهائه
 ثانيا: مقاصد النسب.

يعد ا  س  ادلعررب (روا هي ذاز ادلصتب ون قااح م روع. ه ا ما أفا ع اسرارايف  ابن وا(يل  حلىل   
سددب أفا قددا أاددا تاصددد إب قسددب ال (ددك فلدده وال زللددد بدده وددن قاس:"واسددرارايف ماصددد ا  ددريعة خم ا  

  47 ".طرياة ا  ااح بصيتاته ا   قرلقاها
 من مجلة جزئلات م ها: -خم ا يريس إب ه ا االسرارايف  -وقد اسريتا   ابن وا(يل  

وادددد ا  دددريعة إب إب ددداس ا اليتلدددات ا ددد  مدددن (دددأاا ت دددرر ا  دددك إ لهدددا، إذ ل تعردددرب إال ا  اددداح  -1
 ادل عاد رحلحا.

ايص ا  سب سائق ا  س  إب ا رب بأرله، واألر  إب ا رأفة واحل دي ولدق قسدله سديقا جبللدا و دل    -2
  48 .أمرا ومهلا
 خاتمة

 ه ا ا بحىل:من أهم ا  رائا ا   ميان اسرخدالرها من 
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ا   ، وهي ااذ خم اسرظالب ا و د  ابن وا(يل  االسرارايف ا  اقص ييتلد ا لاني ادليضيوي -1
 من ا زئلات ا  رولة.

ابن   االسرارايف و د إص ا رنبة خم حتصل  ا ا   خم ا  رولات من األس  اذلامة خم تبِّن  -2
 ، ألص ذ ك ما ة اإلقالس من اخلالذ. وا(يل

االسردالس باالسرارايف ولق أحااش (رولة تارلت سليتا، فاد أثب  ا  هي ون ا  رل، وا  هي  -3
وه ا إي اص  بايص  ق سيمه، وهي أحااش قد تارلت سليتا،وا سيش ول ون خ بة ادلسلم ولق أخله

 اإلماش بصد  ا رأسل   السرارايف اي يربيأ مااقة أساسلة اد ل  لاني خم اوربال ادلاارد.
والسلاا ما تعلق باضايا األحااش  -ا رأسل   ريتاري الي (ام  إفايف سلرل  ا اضايا،  -4

إذ االسردالس ب حا  اآليات وأفرا  األخبال م ذص با يقيع خم ، بعلد ون ا ريتاري ا زئي  -ا  رولة
 ا رعالض وا ر اقض. 

تيتر   ابن وا(يل  با االش ون ماارد ادلعامالت، حلىل أوا  رلانة ه ا ا اسم ا يتاهي  -5
  ا ب تيتريعاته بياس ة االسرارايف  ويايص ب  ك قد فرح ادلعروذ ضان إطال ماارد ا  ريعة، مد ال 

، نلىل يدلس ضان إطال من ا سااحة وادلروقة، وال ييتهم بيتهم  ااقيص ادلاالصا أماشوالاا  بابا
 أ يتا ه فحسب.

 قاالمة المصادر والمراجع
 ، مصدل سابق.9ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -1
 ، مصدل سابق.27د1/26،ج1ي ار: ا  اط ، ادليافاات، ما - 2
 .43د40/ص1،ج1ادلصدل قيتسه، ما - 3
 ، مصدل سابق.20، ماارد ا  ريعة، صابن وا(يل - 4
 ادلصدل قيتسه. - 5
، اراب ا بليع، حديىل 6/194أخرجه ما ك خم ادليطأ. أبي ا ي لد ا باجي، ادل راق (رح ميطأ ما ك، ج - 6

ش  وا صم ي وقاس: ه ا حديىل حسن 1999-هد1420، 1،  ال ا ارب ا علالة، بريوت، ط1296لقم:
اد بن ولسق ا صم ي، س ن ا صم ي، تعللق: قارر ا دين األ باين، رحلح، ورححه األ باين، ي ار: زل

، اراب ا بليع، باب: ما جايف خم ا  هي ون ااقلة، مصدل سابق  قاس ابن حظر: لواع ما ك وا  افعي 291ص
وأمحد وأرحاب ا س ن وابن خزمية وابن حباص واحلاام وا دالق ِن وا بلهاي وا بزال. ي ار: ا رلخلص احلبري، 

 ، مصدل سابق. 21-3/20، ج1143حديىل لقم: 
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، اراب ا بليع، باب: جام  ا بليع، حديىل 6/538أخرجه ما ك خم ادليطأ، ادل راق  لباجي، ج -7 
، اراب خم 5/88، مصدل سابق  وا بخالي خم ا صحلح، ي ار: ابن حظر، فرح ا بالي،ج1366لقم:

، مصدل سابق  ومسلم خم ا صحلح، 2341االسراراض، باب: من باع ولق ا ضعل  وضليع، حديىل لقم:
 ، اراب ا بليع، باب: من خيدع خم ا بل ، مصدل سابق.  5/11ج
 ، مصدل سابق.20ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -8 
 ادلصدل قيتسه. -9 
 .21-20ادلصدل قيتسه، ص -10 
، م سسة ا رسا ة، ط ، حتالق: طه جابر ا علياين6/161فخر ا دين ا رافي، اصيس خم ولم األريس، ج -11 

  ، ت  .
، مرج  سابق. من: حا(لة 356إشاول  احلسِن، قارية ادلاارد و د اإلماش زلاد ا  اهر بن وا(يل، ص -12 

 .2/224ا ريضلح، 
 ، مصدل سابق. 40ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -13 
 ، مصدل سابق.40ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -14 
 .63ادلصدل قيتسه، ص -15 
، مصدل سابق  وي ار: ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، 168ابن وا(يل، أريس ا  ااش االجرااوي، ص -16 

 ، مصدل سابق.131ص
 ادلصدل قيتسه. -17 
 .132-131ي ار: ادلصدل قيتسه، ص -18 
 .131ادلصدل قيتسه،  -19 
 ادلصدل قيتسه. -20 
 .132ادلصدل قيتسه، ص -21 
 ، مصدل سابق.122ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -22 
، 89-80  وي ار: ابن وا(يل، أريس ا  ااش االجرااوي، ص128ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -23 

 مصدل سابق.
 ، مصدل سابق..128ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -24 
 .136ادلصدل قيتسه، ص -25 
 ، مصدل سابق.136ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -26 
، اراب االورصاش، باب ما 13/278 صحلح، ي ار: ابن حظر، فرح ا بالي، جأخرجه ا بخالي خم ا -27 

 ، مصدل سابق.7021يارع من اثرة ا س اس، حديىل لقم:
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أخرجه ا  يوي خم األذاال وحسن إس ا ع، ووافاه وبد ا اا ل األلقأووط، ي ار: ا  يوي، األذاال،  -28 
ش  وأخرجه 1971-هد1391ح  ل باوة وا   ر، ط  ، ، خرج أحا يثه: وبد ا اا ل األلقأووط،  ال ادلال353ص

، حتالق: مص يتق ا سلد 2/356ابن اثري ب حيع خم ا ريتسري ورححه، ي ار: ابن اثري، تيتسري ا ار ص ا عالم، ج
ش  وضعيته األ باين، ي ار: ناية ادلراش خم أريا أحا يىل احلالس 2000-هد1421، 1و خرين، م سسة قرطبة، ط

 ش.1980-هد1400، 1، ادلارب اإلسالمي، بريوت، ط04لقم:، حديىل 17واحلراش، ص
، حتالق: حسني ا دالاين،  ال ادل ِن، 244،245أخرجه ا دالمي خم ا س ن، ي ار: س ن ا دالمي، ص -29 

ش  وأخرجه اذللثاي خم رلا  ا زوائد وقاس: لواع ا  رباين خم ا ابري، وفله: و ايف بن 2000-هد1421، 1ط
ه اخرلط، وبالة لجا ه ثاات. ي ار: ب لة ا رائد خم حتالق رلا  ا زوائد وم ب  ا يتيائد ا سائب، وهيثاة، و ا 

، اراب ا علم، باب ا س اس  القريتاع، حتالق: وبد ا زلاد ا دلوي،،  ال ا يتار، بريوت، 1/393 لهلثاي، ج
 ش.  1994-هد1414

 .84-83ادلصدل قيتسه، ص -30 
 .83ادلصدل قيتسه، ص -31 
 ، مصدل سابق.84يل، ماارد ا  ريعة، صابن وا( -32 
، اراب تيتسري ا ار ص، باب ﴿ َ َاْد َجايفَُاْم َلُسيٌس ِمْن أَقْديُتِسُاْم﴾، حديىل 8/201ابن حظر، فرح ا بالي، ج - 

 ، مصدل سابق.4494لقم:
 ، مصدل سابق.84ي ار: ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -33 
 ل سابق.، مصد116ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -34 
 .117ادلصدل قيتسه، ص -35 
 ي ار: ادلصدل قيتسه. -36 
 .112ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -37 
 .113-112ادلصدل قيتسه، ص -38 
 .146ادلصدل قيتسه، ص -39 
 .147ادلصدل قيتسه، ص -40 
 ، مصدل سابق.150ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -41 
 .151ادلصدل قيتسه، ص -42 
 . 152-151دل قيتسه، صي ار: ادلص -43 
 .158ادلصدل قيتسه، ص -44 
ول ت الاة"وادع" خم اراب ادلاارد بدوص حرذ هايف، وقد أضيترها اي يسرالم ادلعف، إذ  عله تصحل   -45 

 م بعي أو سهي من ادلص  .
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 ، مصدل سابق.161-158ي ار: ابن وا(يل، ماارد ا  ريعة، ص -46 
 .161ادلصدل قيتسه، ص -47 
 .162-161دلصدل قيتسه، صي ار: ا -48 
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  البرلمان سلطة على وأثره التشريع بأوامر 

 عبد الصديق شيخ د.                                                                              
    أستاذ زلاضر "أ"

 جامعة حيي فارس بادلدية
          كلية احلقوق والعلوم السياسية
abdelseddik@yahoo.fr 

 الممخص:
 ،في المجاالت التي حددىا الدستور يمارسو بكل سيادة لمبرلمان ع اختصاص أصيلالتشري يعد

الدستور  قد أجازف دون ممارسة البرلمان الختصاصاتو بصفة ظرفية، ىناك مانع يحول وألنو قد يحدث
ليس وضعا شاذا وخاصا بالنظام الدستوري الجزائري،  وىذا ،لرئيس الجميورية أن يتولى التشريع بأوامر

غير أن المجوء المفرط لمتشريع باألوامر من شأنو جعل  نما ىو وضع فرضتو ظروف وضرورات عممية.وا  
من أجمو، لذلك  وجدختصاصو األصيل الذي لمان في االبر  متجاوزةالسمطة التنفيذية تستأثر بالتشريع 

 .يسمح بالتشريع فييا لغير البرلمانيستحسن تحديد المجاالت التي 
Dans le droit constitutionnel algérien, l’ordonnance est une mesure prise 

par le président de la république dans des matières relevant normalement du 

domaine de la loi, en cas d’absence du parlement. Ce système est utilisé en cas 

de nécessité pour des raisons d’efficacité et de rapidité. Toutefois le recours 

excessif aux ordonnances, encourage le pouvoir exécutif à s’emparer de la 

législation, dépassant le rôle inhérent du parlement. 

التشريع بأوامر، الدستور، البرلمان، القانون العضوي. الكممات الدالة:  

 المقدمة

 الدولة، يف الوظائف أىم من والدستورية السياسية األنظمة سلتلف يف التشريعية الوظيفة تربتع
 نتاج اذلامة الوظيفة ذلذه الربدلانات اكتساب ولقد كانالشعبية،  اإلرادة عن أهنا تسمح بالتعبَت ذلك

 .الشعب باسم تصبح ادلشرع أن من تارخيية طويلة مكنتها نضاالت وتطورات
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ويف حاالت معينة جيوز للسلطة  إال أنولربدلان، ل ةمعقودالتشريع سلطة  عملية إذا كانتو 
 الظروفسواء يف ظريف  كبديل  وىذا 1التنفيذية عن طريق رئيس اجلمهورية أن تتوىل مهمة التشريع

وسيلة  وإمنا أساس، بـــدون قانونية حيـــلة أو شاذا وضعا بذلك ليـــس ئية، وىواالسـتثنا أو العادية
 مشروعا نظاما يعـــترب فإن التشريع بأوامر لذلكو  ،الربدلان غياب يف حالة العملية الضرورات فرضتها

 .2التشريع يف األصيل احلق صاحب غياب يف من ظروف يطرأ ما مواجهة إىل يهدف أنو طادلا

 بالظروف مباشرة عالقة على التشريعيال اجمل يف التنفيذية السلطة من ادلمارس لتدخلا ويعد
 حل يف الربدلانات عجز على دلتالعملية  التجربة أن ذلك دولة، أي هبا سبر قد اليت االستثنائية

ل أملتو ادلسائ كبديل التشريعي اجملال يف التنفيذية السلطة دور ظهر ىنا ومن ادلستعصية، ادلشاكل
 .3االستثنائية الظروفالعاجلة و 
 تعبَت حد على يف النظم الدستورية احلديثة التشريع يف األسلوب ىذا إىل اللجوء رجعوي

 ازدياد بسبب التشريعية، على حساب السلطة التنفيذية السلطة كفة ترجيح إىل ،بَتدو"" األستاذ
 اليت ادلتداخلة الصعبة ادلسائل هةمواج يف التشريعية صلاعة السلطة وعدم التنفيذية السلطة مهام

 .4فعالة سرعةبو  الفوري التدخل تتطلب
 وعليو ستتم معاجلة ىذا ادلوضوع انطالقا من اإلشكالية التالية:

باعتباره صاحب االختصاص األصلي يف  الربدلان سلطةىل ديكن أن يؤثر التشريع بأوامر على 
 ؟ىذا االختصاصالكافية اليت ربفظ للربدلان  رلال التشريع؟ وىل وضع ادلؤسس الدستوري الضمانات

التشريع بأوامر يف ظل الدساتَت  وستكون دراسة ادلوضوع من خالل ثالثة زلاور، وىي
 القيود الواردة على التشريع بأوامر. وحاالت التشريع بأوامر، مث اجلزائرية،

 المحور األول: التشريع بأوامر في ظل الدساتير الجزائرية

ال تشكل شلارسة  بذلك ريعية سبثل تشريعا زلضا يقابل التشريع الربدلاين، فهياألوامر التش
عملية للنشاط التشريعي، وإمنا اختصاصا دستوريا سلوال للسلطة التنفيذية لضمان االستقرار 
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، وىي كذلك نصوص تشريعية مصدرىا رئيس اجلمهورية تستمد 5واالستمرار للوظيفة التشريعية
  .6ن موافقة الربدلان عليها وفق ما جاء يف الدستورطبيعتها القانونية م

 فقد ذلذا النظامإقرارىا  معواليت  ،أوامر يف صبيع دساتَتىاعرفت اجلزائر سلطة التشريع بولقد 
الذي كان قد أهنى التدخل ادلباشر لرئيس  1989تو، باستثناء دستور معاجل كيفية يف اختلفت

 اجلمهورية يف اجملال التشريعي.
  حيث ،أوامربعد االستقالل لرئيس اجلمهورية سلطة التشريع بأول دستور  قد منحلك فبذو  

ىذه الشروط  نإال أ ،7وادلـدة وادلوضـوع بالطلب مشـروطاىذا الدستور  يف التشريع تـفـويـض كان
 اإلطار حيث من إال مشروط غَت أصلي دبثابة تشريع األوامر اعترب الذي ،1976 دستور يف ألغيت
منحت  حيث، 8ذلا معارضتو واحتمال اذباىها الوطٍت الشعيب اجمللس سلطة إىل اإلشارة ودون ،الزمٍت

أوامر فيما بُت دوريت التشريع بالسلطة كاملة لرئيس اجلمهورية يف مشاركة ادلؤسسة التشريعية عن طريق 
ادلتمثل يف عرض  ،9اجمللس الشعيب الوطٍت، وال قيد عليها إال من حيث ادلدة أو القيد الشكلي احملض

 . 10دون مناقشتها إصدارىاتلي  األوامر على اجمللس للموافقة عليها يف أول دورة
 حيث عزز اجلــــزائــري، الدستـوري النـظام يف قــــواعــد جـــديـدة أدخـل 1989دستـــور ورغم أن 

 1996 الدستورية لسنة ادلراجعة إال أن من مكانة الربدلان ومل ينص سباما على األوامر التشريعية،
 من رلـاذلا الواسع أصال، دباإلضافة إىل أهنا مل تــحــدف السلطة التنفيذية، تفوق على عادت وأبقت

 رئيس اختصاص نطاق بتوسيع وىذا ،وقها على حساب الربدلانتـفـ لضمان فعالـة وسـائـل ذلا أضافت
فبموجب ادلادة وجدت من أجلو، لذي األصيل ا يف اختصاصو التشريع ومشاركتو لو جملال اجلمهورية

من الدستور أصبح رئيس اجلمهورية يشارك الربدلان يف رلالو التشريعي وبدون أن يطلب  124
 تفويضا منو. 

رجعنا تقريبا إىل الوضعية اليت كانت سائدة يف ظل  1996دستور  دبوجب وعليو صلد أنو
، وما يؤكد ذلك مهورية والربدلانرئيس اجل، أي جعل التشريع اختصاص مشًتك بُت 1976دستور 

إىل غاية  1976خالل الفًتة ادلمتدة من  1976من دستور  153أنو صدر عن استخدام ادلادة 
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فقد نتج عن تطبيقها  1996من دستور  124، أما عن ادلادة 11أمرا 35ماال يقل عن  1989
 .12أمرا تشريعيا 64

 فيماالتشريع بأوامر سبثل  لنظامىم تعديل أإن ف، 2016أما دبناسبة ادلراجعة الدستورية لسنة 
األخذ برأي رللس الدولة قبل ازباذ ىذه  ادلؤسس الدستوري، حيث اشًتط 145جاءت بو ادلادة 

 .األوامر
  حاالت التشريع بأوامرر الثاني: المحو 

منو  142و 140 ،138واد السيما ادل 2016 لسنة التعديل الدستوري أحكام قراءة تبُت
يف حاالت  أوامر تشريعية إصدار طريق عن اجلمهورية ختصاص التشريعي لرئيساالمنح  بوضوح،

 زلددة وىي:
 .الوطٍت الشعيب اجمللس شغور حالة -
 .الربدلانيةخالل العطل   -
 . 107ادلذكورة يف ادلادة  االستثنائية احلالة خالل -
   وما.ي 75حالة عدم مصادقة الربدلان على مشروع قانون ادلالية يف خالل  -

عدم  بوجوب-نسبياولو -مل يًتكو على إطالقو بل قيدهو دستور التشريع بأوامر الولقد نظم 
خالل  تفويضو، وأن يكون دلدة زلددة تتمثل يف شغور اجمللس الشعيب الوطٍت بسبب احلل أو يف

 أخذ بعد، وأن يتخذ األمر يف رللس الوزراء 13شهرين أو أقل يف السنة، وىي مدة يةالربدلانالعطل 
  .رأي رللس الدولة

، فإن حاز على النصاب يف أول دورة لو يعرض على الربدلانال بد أن  األمر بعد صدورو 
 .14ال غياادلطلوب يف القوانُت العادية اكتسب شكل قانون وإال عد 

ادلعدل  17-84ن استقراء مواد الدستور وكذا القانون ادلتعلق بقوانُت ادلالية رقم كما أ
ذي صنف ضمن القوانُت العضوية يتضح لنا بشكل جلي بأن رلال األوامر مقيد من وادلتمم، وال
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حيث ادلوضوع، فال ينبغي أن يلجأ إليو يف رلايل قانون ادلالية العادي أو التكميلي باستثناء احلالة 
  .10و 9/ 120ادلذكورة يف ادلادة 

ري، قد حدد رلال من الدستور صلد بأن ادلؤسس الدستو  142وبالرجوع إىل نص ادلادة 
 حاالت ىي: مر، حيث أن الدستور ينص على ثالثالتشريع بأوا

ىي خاصة بادلواضيع اليت ال تندرج ضمن القوانُت العضوية، وىو األكثر و لى: الحالة األو 
 شغورخالل العطلة الربدلانية أو حالة سعة من حيث اجملال على أن تتخذ يف رللس الوزراء سواء 

 ، مث تعرض للموافقة على الربدلان. ٍتاجمللس الشعيب الوط
، فمن وادلميزات اخلاصة هبا طبيعتهامر لاستثناء القوانُت العضوية من رلال التشريع بأوا ويرجع

، كما أن خضوعها وجوبا لرقابة ادلطابقة أمسى من القوانُت العادية ومكملة للدستور حيث قوهتا تعترب
دبجرد تكتسب قوهتا التنفيذية واإللزامية ل األوامر اليت لدستور قبل إصدارىا يستثنيها من رلامع ا

قبول عرضها على اجمللس الدستوري دلراقبة مطابقتها قبل موافقة  يمن غَت ادلنطقف ولذلكصدورىا، 
وادلتمثلة يف وجوب حصول ادلشروع على األغلبية  ،الربدلان عليها، وفق اإلجراءات احملددة اخلاصة هبا

  نب ثالثة أرباع أعضاء رللس األمة.س الشعيب الوطٍت إىل جاادلطلقة لنواب اجملل
يسري مفعوذلا دبجرد إصدارىا يف حُت أن القوانُت العضوية ال جيوز  التشريعية كما أن األوامر

إصدارىا إال بعد مراقبة مدى مطابقتها للدستور، ومن غَت ادلعقول طرح مشروع أمر دلراقبة مدى 
 عد ذلك على أساس أنو يندرج ضمن أحكام القوانُت العضوية. مطابقتو للدستور، وإصداره ب

وىي خاصة باحلالة االستثنائية اليت تكون فيها البالد مهددة خبطر داىم الحالة الثانية: 
 107وفقا دلا نصت عليو ادلادة  يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالذلا أو سالمة تراهبا

 الذي جيتمع وجوبا غرفيت الربدلان س اجلمهورية بعد استشارة رؤساءرئي، واليت يقررىا من الدستور
باعتباره ادلعرب عن إرادة -، ما يسمح لو لس األعلى لنممن ورللس الوزراءاجملو واجمللس الدستوري، 

 حالةتثنائية وإجراءات تسيَتىا، وىي من متابعة األحداث الناصبة عن تقرير احلالة االس -األمة
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اجة لعرضها على الربدلان للموافقة احلبواسطة األوامر دون  فيها لتشريعاعجال استتتطلب ضرورة 
 عليها، كوهنا ليست نصوصا عادية دائمة وإمنا نصوص استثنائية مؤقتة مرتبطة باحلالة ادلسَتة ذلا.

وىي زبص التشريع بأوامر يف رلال قانون ادلالية، حيث أنو وبالرجوع إىل نص الحالة الثالثة: 
 صلدىا تنص على ما يلي: 10و 9من الدستور يف فقرتيها  138 ادلادة

من تاريخ إيداعو،  75"يصادق الربدلان على قانون ادلالية يف مدة أقصاىا مخسة وسبعون يوما 
 طبقا للفقرات السابقة.

ويف حالة عدم ادلصادقة عليو يف األجل احملدد سابقا، يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة 
 .15ذي لو " قوة قانون ادلالية "بأمر"، وال

يوما،  75يف اجملال ادلايل ينحصر فقط يف حالة عدم احًتام أجل  بأوامر وعليو فإن التشريع
أن األمر الذي يصدره رئيس كما ،  يةالربدلان العطلو وبالتايل فإنو ليس اختصاصا مطلقا خيص الشغور 

بل يكتسب  تلي صدورهان يف أول دورة اجلمهورية وفقا لإلجراءات السابقة، ال يعرض على الربدل
كما ىو احلال بالنسبة   عضوي، وليس حبكم موافقة الربدلانصفة القانون حبكم الدستور والقانون ال

 .16لغَته من األوامر

من الدستور،  142وبالرجوع إىل القاعدة العامة يف رلال التشريع بأوامر ادلقررة دبوجب ادلادة 
د خول رئيس اجلمهورية صالحية التشريع بأوامر يف حالة شغور اجمللس صلد بأن ادلؤسس الدستوري ق

تعد الغية حيث ، للربدلانعلى أن تعرض يف أول دورة  ويف حالة العطل الربدلانيةالشعيب الوطٍت، 
، كما أن ادلؤسس الدستوري نص يف الفقرتُت األخَتتُت من نفس ادلادة، امر اليت ال يوافق عليهااألو 

من  107لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية ادلذكورة يف ادلادة  على أنو ديكن
 الدستور.

 يتنب لنا من قراءة أحكام الدستور يف ىذا اجملال ما يلي: وبناء على ما سبق
 أن رئيس اجلمهورية يشرع بأوامر يف اجملاالت ادلنصوص عليها يف الدستور.-1
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 مستثٌت من التشريع بأوامر. أن رلال القوانُت العضوية-2
األصل أن موضوع قانون ادلالية )السنوي أو التكميلي( مستثٌت من التشريع بأوامر إال يف حالة  -3

يوما، وعندىا فقط يصدره  75 وىو عدم موافقة الربدلان على مشروع القانون يف األجل احملدد لو
على الربدلان للموافقة عليو خالفا لنموامر رئيس اجلمهورية بأمر لو قوة القانون، دون اشًتاط عرضو 

من الدستور، وإال فما ىي احلكمة من زبويل رئيس  142األخرى ادلنصوص عليها يف ادلادة 
للربدلان  ادلمنوحةيوما  75اجلمهورية صالحية إصدار ادلشروع بأمر لو قوة القانون بعد انقضاء أجل 

ا لنموامر األخرى، وما يؤكد ىذا الرأي أنو إذا كان لدراسة ادلشروع وعدم عرضو عليو للموافقة خالف
الربدلان مل يوافق عليو يف ادلدة احملددة لو، فإن موافقتو الالحقة أي بعد إصداره من طرف رئيس 

 .عدمي اجلدوىاجلمهورية يصبح 
إىل إقرار حق الرئيس  البتة بشكل واضح بأن ادلؤسس الدستوري مل تتجو نيتو لنا وعليو يتبُت

بذلك يعٍت أن الربدلان  اإلقرارلتشريع بواسطة األوامر عندما بتعلق األمر بالقوانُت ادلالية، ألن يف ا
، ومن شبة ربرم الدولة  142/3ديكنو أن يرفض ادلوافقة على تلك األوامر فتصبح الغية، وفقا للمادة 

ن كونو قانون سنوي ا وما يًتتب عن ذلك من حسن سَتىا، فميزة قانون ادلالية زيادة عمن ميزانيته
وىو األمر الذي ال ديكن تصوره على يتوقف على إصداره تنفيذ السياسة ادلالية واالقتصادية للدولة، 

 اإلطالق، خاصة وأن الدستور مل حيدد كيفيات مواجهة احتمال ىذا الرفض، وىو ما يؤكد مرة أخرى
نية ادلؤسس الدستوري على عدم إدراج قوانُت ادلالية ضمن القوانُت اليت ديكن أن تصدر يف شكل 

 . 142أوامر يف إطار ادلادة 
ال ينطبق ىذا االستنتاج على قانون ادلالية السنوي فحسب، وإمنا يسري على قانون كما 

كل منتظم، على اعتبار أن ادلالية التكميلي الذي درجت السلطة التنفيذية على اللجوء إليو بش
، 141/6، الذي يعد قانونا عضويا حبكم الدستور وفقا للمادة السالف الذكر 17-84القانون رقم 

 .17يدرج قوانُت ادلالية التكميلية ويعدىا من القوانُت اليت زبضع لنفس أحكام الدستور
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مره إذا ما استثنينا يف حل من أ اجلمهورية رئيس أن صلد أوامر،ب التشريع شروط إىل وبالرجوع
 التشريعية للسلطة ادلخصص اجملال يف رئيس اجلمهورية تدخل كان فإذا القيود اليت وضعها الدستور،

أو  الضرورة فكرة سببو التدخل ىذا أن فمعٌت ىذا عامة، قاعدة وليس استثناء يعد أوامر بواسطة
 دلواجهة ضرورية تدابَت الزباذ مربأوا التدخل تستدعي سرعة اليتادلسائل العاجلة وفقا للدستور، و 

 .وعلى درجة عالية من اخلطورة طبيعية غَت أوضاع
 على التشريع بأوامرالقيود الواردة  المحور الثالث:

رلموعة من القيود اليت يتعُت على رئيس اجلمهورية االلتزام هبا قبل وبعد  142حددت ادلادة  
  ايل:، وىذا على النحو التإصداره لنموامر التشريعية

 األخذ برأي مجلس الدولة-1

يعد األخذ برأي رللس الدولة قبل إصدار األوامر التشريعية من بُت ادلستحدثات اليت جاءت  
، حيث أن ادلؤسس الدستوري وعلى ما يبدوا حاول زلاكات 2016هبا ادلراجعة الدستورية لسنة 

فتوسيع دائرة االستشارة  بذلك ، ولقد أحسن فعال18نفس اإلجراء الذي يطبق على مشاريع القوانُت
، خاصة اقبل ازباذ إصدار نصوص قانونية أو تنظيمية تكون لو دائما انعكاسات إجيابية على مضموهن

     إذا كانت ىذه االستشارة تشمل مؤسسات متخصصة. 

قياسا على استشارتو يف مشاريع -بأن رأي رللس الدولة  ،ولكن ورغم ذلك ال بد من التنويو 
رئيس  ال يوجد ما يلزمما ىو إال رأي استشاري فقط، حيث - اليت تتقدم هبا احلكومةالقوانُت

 .باألخذ برأي رللس الدولةاجلمهورية 

  اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء-2

، والذي يشكل اإلطار الدستوري الوزراء رللس يف األوامر ازباذ يف للقيد الثاين ادلتمثلبالنسبة 
 شكلي إجراء رلرديكون  أنإال  يعدو الفإن األمر ، ا الكربى اليت هتم األمةاألمثل دلناقشة القضاي
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دبن فيهم  أعضاء احلكومةوصبيع  اجمللس، ىذا على كاملة ىيمنة ديارس اجلمهورية رئيس أن بسبب
، وإمنا ىدف وغاية 19من يعينهم وينهي مهامهمفهو ، بشكل كامل الوزير األول خيضعون لسلطتو

دبضمون األوامر اليت يتخذىا  احلكومةىو إعالم أعضاء  وراء ىذا اإلجراء منادلؤسس الدستوري 
، وبالتايل فازباذ رئيس اجلمهورية، خاصة وأن احلكومة ىي اليت سوف تشرف على تنفيذ برنارلو

هبا األوامر يف رللس الوزراء من شأنو أن يسمح ذلم بأخذ فكرة مسبقة عن موضوعها وعدم تفاجئهم 
 اجلريدة الرمسية. بعد صدورىا يف

 التشريع بأوامر في مسائل عاجلة-3

اليت  الضرورة حاالت يف إال سبارس ال استثنائية باألساس آلية ىي األوامر أن بالرغم من
 ربول أظهر العملي قد الواقع فإن ،تتطلب السرعة يف إصدار نصوص قانونية دلعاجلة أوضاع مستعجلة

خاصة وأن ادلؤسس  الضرورية، احلاالت التنفيذية متجاوزة السلطة اسبارسه اعتيادية أداة إىل اآللية ىذه
 الربدلان دوريت بُت فيما سبارس أنالتنفيذية  السلطة استطاعت وهبذا حيدد ىذه احلاالت، ملالدستوري 

 األوامر وأضحت مستقال، مشرعا لتصبح التشريع يف ادلساىم دور متجاوزة الكامل، التشريع سلطة
متجاوزة دور الربدلان يف العملية  الرئيسي ادلشرع مكنتها بأن تصبح التنفيذية ةالسلط بيد وسيلة

 .20التشريعية
وإن كان ذلك ال ديس بدستورية اإلجراء  –كما أن ادلبالغة يف اللجوء إىل األوامر التشريعية 

 ع.وجد من أجلو وادلتمثل يف التشريوز الدور األساسي للربدلان الذي أدى إىل ذبا-يف حد ذاتو

 عرض األوامر على الدورة البرلمانية الالحقة-4

 ،التشريعية السلطة اختصاص رلال يف تدخل صالحية دبمارسة لرئيس اجلمهورية اإلقرار إن
اجمللس  شغور فًتة يف الدولة ذلا تتعرض قد متوقعة، وغَت طبيعية غَت أوضاع مواجهةىو  منو الغرض
 منطقيا أمرا يعد الربدلان على األوامر ىذه عرض فإن ، لذانيةالعطلة الربدلا فًتةيف  أو الوطٍت الشعيب

 منو. البد
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 رئيس كون ،الدورة الربدلانية اليت تلي صدورىا على األوامر عرض وجوب سبب ويعود
 جيب الذي للربدلان األصل حبسب ادلكفول التشريعي، اجملال يف سلطة استثنائية يباشر إمنا اجلمهورية

 األوامر، حيث تلك يف كلمتو ليقول التشريع يف صاحب االختصاص األصيل باعتباره إليو الرجوع
 قوة عليها بذلك ويضفي إما ادلوافقة لو، مقبلة دورة أول يف الربدلان على عرض األوامر على يًتتب

 .الغيةتعترب  احلالة ىذه ويف صراحة القانون أو رفضها
 للموافقة الربدلان على األوامر اشًتاط ادلؤسس الدستوري ضرورة عرضالغاية من  وتكمن

 مقابل إجراءوبذلك فهو  والتنفيذية، التشريعية السلطتُت، بُت ىو إحداث نوع من التوازنعليها 
ذا كوى ،القانون نص على الربدلان تصويت اجلمهورية بعد رئيس بو يقوم الذي اإلصدار إلجراء

 بالتايل وتصبح اجلمهورية رئيس قبل و منعلي عرضها بعد األوامر ادلوافقة على رفض ديكنو فالربدلان
 مداولة إجراء الربدلان من يطلب أن القانون يصدر أن قبل من جهتو ديكن ورئيس اجلمهورية ملغاة،
 .21اجلمهورية رئيس صاحل التوازن يف ىذا حىت وإن كان ثانية،

 على ازبذىا اليت األوامر بعرض دستورال من 142 دبوجب ادلادة اجلمهورية رئيس إال أن إلزام
 رئيس التزام عدم عن ادلًتتب األثر تبُت مل زيادة على أهناو ازباذىا،  تلي دورة أول يف الربدلان

يصدره  طالق رفض الربدلان ألي أمرال يتوقع على اإلإنو الربدلان، ف على األوامر بعرض اجلمهورية
  .الدستوري احلايلو  السياسي ظل النظامرئيس اجلمهورية، خاصة يف 

 خاتمة  ال

ليس وضعا شاذا  أنو نظام التشريع عن طريق األوامرل بالنسبة إن ما ديكن أن ننتهي إليو،
ا بالنظام الدستوري اجلزائري أو حيلة قانونية ليس ذلا أساس، وإمنا ىو وضع فرضتو ظروف وخاص

ريع عن نية ادلؤسس الدستوري يف منح الرئيس اجلمهورية صالحية التش وضرورات عملية، ولذلك فإن
، واليت سبيزت 1996سنة  طريق أوامر ذلا ما يربرىا خاصة يف الفًتة اليت سبت فيها مراجعة الدستور

، لذلك فهو يعترب نظاما 1992سنة بتدىور األوضاع األمنية اليت تبعت إلغاء ادلسار االنتخايب ل
 التشريع.  مشروعا يهدف إىل مواجهة ظروف ومستجدات طارئة يف غياب صاحب احلق األصيل يف
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فإن التجربة العملية أثبتت أن اللجوء ادلفرط مربراتو وأسبابو، النظام غَت أنو إذا كان ذلذا 
فتو الربدلان يف وظي متجاوزة ستأثر بسلطة التشريعت لنموامر التشريعية، جعل السلطة التنفيذية

 بأن سياسي اجلزائري،ال النظام يف اجلمهورية مكانة رئيسمن  بأوامر عزز التشريع حيث، األساسية
من الذي يعاين أصال  الربدلان مواجهة يف أصيال مشرعا جيعلو شلا ادلسائل كل يف التشريع سلطة خولو

كان يستحسن ربديد اجملاالت اليت يسمح فيها لغَت   وعليو ،لسلطة التنفيذيةالصالحيات الواسعة ل
 . 2016الربدلان بالتشريع فيها دبناسبة ادلراجعة الدستورية لسنة 

 الهوامش:
                                                           

.843ص  7002عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، جسور لمنشر والتوزيع،   1  
، بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، التشريع عن طريق األوامر وأثره عمى السمطة نور الدين ردادة  2 
.812، ص 7001، ، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كمية الحقوق8441التشريعية في ظل دستور    

 أنظر كذلك5
.737، ص 7007ىومة، الجزائر، طة في النظام السياسي الجزائري، دار عبد اهلل بوقفة، أساليب ممارسة السم   

. 7 ردادة، المرجع السابق ص الدين نور   3  
  .833، ص 7083، الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء 4

.80، ص 7083، دار الكتاب الحديث، الطبعة األولى، القاىرة أحسن رابحي، النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذية،  5  

  6 .80، ص المرجع السابق، عبد اهلل بوقفة 
 بأنو5 8413من دستور  83جاء في المادة  7

" يجوز لرئيس الجميورية أن يطمب من المجمس التفويض لو مدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق 
  المجمس في أجل ثالثة أشير". أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجمس الوزراء وتعرض عمى مصادقة

 .33نور الدين ردادة، المرجع السابق، ص 8
 بأنو5  8421من دستور  883تنص المادة   9

طريق إصدار أوامر تعرض عمى موافقة  عن " لرئيس الجميورية أن يشرع فيما بين دورة وأخرى لممجمس الشعبي الوطني،
  المجمس الشعبي الوطني في أول دورة مقبمة".

.834سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص ال  10  
 . 8434-88-73إلى غاية  8421-80-08األعداد الصادرة من أنظر الجرائد الرسمية،  11
.7080-04-08إلى غاية  8442-08-83أنظر الجرائد الرسمية، األعداد الصادرة من  80  

من الدستور. 833المادة   13  
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من الدستور. 837المادة   14  
، يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني 8444مارس  3المؤرخ في  07-44وي رقم ضمن القانون الع 33دة أنظر الما  15

 بينيما وبين الحكومة.  ومجمس األمة وعمميما وكذا العالقات الوظيفية
.848السعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص   16 

  .843و 842السعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص 17
 يتعمق باختصاصات مجمس 8443مايو  30مؤرخ في ال 08-43م من القانون العضوي رق 31من أنظر المادة   18

   .عمموالدولة وتنظيمو و 
من الدستور. 43و 47و 48تنص المواد   19  
 .48نور الدين ردادة، المرجع السابق ص 20

 بالنسبة لفكرة القيد الزمني أنظر5
جزائري، الجزء الثالث الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري ال

 .830، ص 7003الجزائر، 
 .28ص ، المرجع السابق، نور الدين ردادة 81

 المراجع:
 الكتب العامة:

دار الكتاب الحديث، الطبعة األولى، القاىرة،  أحسن رابحي، النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذية، -
7083. 

 .7083، الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية والشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزءالسعيد ب -
 .0282حسين فريجة، شرع القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية  -
 .7007عبد اهلل بوقفة، أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري، دار ىومة، الجزائر،  -
 .7002جيز في القانون اإلداري، جسور لمنشر والتوزيع، عمار بوضياف، الو  -

 .0222، ور النشر والتوزيععمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، جس-
 .022، 8211عمار عوايدي، مبدأ تدرج فكرة السمطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  -
 .0221محمد الصغير بعمي، القانون اإلداري، دار العموم،  -
، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث الطبعة الثانية، ديوان فوزي أوصديق -

 .7003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 الرسائل والمذكرات:
 

، 8413، العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية في الدستور الجزائري لعام عبد اهلل بوقفة-
.8442ي اإلدارة والمالية، معيد الحقوق والعموم اإلدارية، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير ف  

ن طريق األوامر وأثره نور الدين ردادة، بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، التشريع ع -
 .7001، ، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كمية الحقوق8441التشريعية في ظل دستور  عمى السمطة

 

 لدساتير:ا
 

 .8413سبتمبر  80، الصادر بتاريخ 8413دستور  -

 .8421نوفمبر  77، الصادر بتاريخ 8421دستور  -
 .8434فبراير  73، الصادر بتاريخ 8434دستور  -
 .8441ديسمبر  3، الصادر بتاريخ 8441دستور  -
 .7081مارس  2، الصادر بتاريخ 7081التعديل الدستوري -
 

 النصوص التشريعية:
 

ق بقوانين المالية، صادر في الجريدة الرسمية يتعم 8433جويمية  2مؤرخ في  82-33 رقم القانون -
 .8433جويمية  80بتاريخ  73العدد 

يتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو  8443ماي  30المؤرخ في  08-43القانون العضوي رقم  -
 .8443ماي  38بتاريخ  32وعممو، صادر في الجريدة الرسمية العدد 

، يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني 8444مارس  3المؤرخ في  07-44رقم  العضويالقانون -
، صادر في الجريدة الرسمية العدد بينيما وبين الحكومة ومجمس األمة وعمميما وكذا العالقات الوظيفية

 .8444مارس  4بتاريخ  88
 المواقع االلكترونية:

 
 -     5Kenanaonline.com رية، الموقعألمن القانوني كقيمة دستو أحمد عبد الظاىر، مبدأ ا -
                                                    apn.dz-   موقع المجمس الشعبي الوطني -
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 2016المؤسسات الدستورية الجزائرية الفاعلة في ترشيد الحكم وفق دستور 

 األستاذة : موزاوي عقيلة                                                              
 أستاذ مساعد أ                                                               

 )جامعة اؼبدية( قانونيةالالعلوم السياسية و كلية                                                    
       Mouzaoui.akila@Gmail.com  

 
 ملخص :

رة على القدزائرية يف تسيَت الشؤون العمومية، و جتزم أن يبٍت هبذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري و " يع
 هورية" ربقيق العدالة االجتماعية، واؼبساواة وضمان اغبرية لكل فرد، يف إطار دولة ديبقراطية وصب

ه  تطوير الذي ىدف إليو الدستور ببنائو و  ، يستنتج اإلطار العاممن ديباجة الدستور اعبزائري إن اؼبتفحص ؽبذا اعبزء
عتبار أن ترسيخ اغبكم الراشد الذي يعد مطلب الظروف الراىنة، على اكفواعل ىامة يف بناء و   ، ألنبيتهادستوريةللمؤسسات ال

دة التأسيس لرشادة الدستور اغبارل لزيا، دفعت توفَت مناخ اغبكم الراشد، ال تتحقق القيم األخرى إال بأزمة اليوم ىي أزمة حكم
فكان الدستور ، مساءلة    إخل شفافية و قانون و  اغبكم الراشد من سيادة أحكام ال، باغبث على ربقيق معايَتاغبكم دستوريا

نو التعديل فرضتو رشادة ، وماؼبؤسسية الراىنةتقتاادية و االمستجيبا، لرغبات واحتياجات اؼبواطنُت ، وللتغَتات السياسية و اعبزائري 
 ان ترسيخا لو اغبكم وك

 Abstract : 

« This constitution isintended to build an institutions based on the participationof 

Algerians ;to conduct the public affairs and the ability to achieve the social justice, the 

equality and to Ensuring for individualsfreedomwithin the framework of a democratic and 

republican state » The examiner of this part from the preamble ; willconclude the 

generalframeworkwhichisintended by the constitution to build and develop a  constitutional 

institutions for its importance in building and consolidating good governance. Wishis a 

requirement of currentcircumstances on the grounds thatcrisistodayis a crisis of governance 

and other values do not materializeexcept in the atmosphere of good 

governance .thatwhatprompted the current constitution to look afterinstitutionalize 

constitution rules and Achieving standards of good governance ;rule of law ;transparency , 

accountability…etc.so the Algerian  a  constitution has responded the wishes ;the needs of 

citizens ; the political changes ;and the Economicdevelopment ;by all the modification 

imposed. 

 اؼبؤسسات الدستورية، اغبكم الراشد، سيادة القانون، اؼبساءلة، الشفافية، التشاركية، الرؤية اإلسًتاتيجية  الكلمات المفتاحية :

mailto:Mouzaoui.akila@Gmail.com
mailto:Mouzaoui.akila@Gmail.com
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 ة : ـــمقدم

ىو متمسك بسيادتو يبقراطية، و الديناضل دوما يف سبيل اغبرية و إن الشعب اعبزائري ناضل و 
زائرية يف جهبذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري و تزم أن يبٍت ، ويعاستقاللو الوطنيُتو 

، رة على ربقيق العدالة االجتماعية، واؼبساواة وضمان اغبرية لكل فردالقدتسيَت الشؤون العمومية، و 
  1صبهورية يف إطار دولة ديبقراطية و 

ف إليو لذي ىد، يستنتج اإلطار العام اعبزء من ديباجة الدستور اعبزائريإن اؼبتفحص ؽبذا ا
ألنبيتها كفواعل ىامة يف بناء  ،واستحداثو للمؤسسات الدستورية لوتفعيالدستور من خالل تنظيمو و 

،وىو ما يراد من خالل ناو على أن " بناء مؤسسات أساسها مشاركة كل وترسيخ اغبكم الراشد
 جزائري وجزائرية يف تسيَت الشؤون العموميــــــــة " 

فن إدارة التفاعالت تنطبق على تعريف اغبكم الراشد من حيث أنو :" ، حيث أن ىذه الفقرة
    2منظمات اجملتمع اؼبدين "بُت الدولة والقطاع اػباص و 

حُت تكملة الفقرة دبفهوم  ،لحكم الراشد يف الدستور اعبزائريوتتضح أكثر مالمح اإلشارة ل
، يف اؼبساواة وضمان اغبرية لكل فردمعايَت اغبكم الراشد، من ربقيق العدالة االجتماعية، و يتفق و 

 صبهورية إطار دولة ديبقراطية و 

،تقد ربط ليت ىي جزءا ال يتجزأ من الدستورعلى رأس ديباجتو اهبذا يكون الدستور اعبزائري و و 
 دورىا يف ترشيد اغبكم  ستورية و بُت اؼبؤسسات الد

                                                           
  6102اعبزائر ، ، دار بلقيس للنشر ،  6102مارس  10الاادر يف  01:  الاادر يف اعبريدة الرظبية عدد 6102أنظر الديباجة  ، دستور  -1
علوم ، كلية العلوم   ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الحزبية،الحكم الرشيد في الجزائر ، في ظل الحزب الواحد و التعددية  أبرادشة فريد-2

   30، ص:  6101، اعبزائر  3العالتقات الدولية ، جامعة اعبزائر السياسية و 
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مضمون يرجع إذل أنو ماطلح و م الراشد ، ؼبعايَت اغبكل تضمُت ديباجة الدستور ألبعاد و ولع
الدول ، اليوم كل اؼبنظمات و ق اإلنسانحقو من بعد عار سبجيد الديبقراطية و  ،فرضتو الظروف الراىنة

، ال تتحقق القيم زمة حكمربث على ضرورة ترشيد اغبكم ، على اعتبار أن أزمة اليوم ىي أسبجد و 
 األخرى إال بتوفَت مناخ اغبكم الراشد   

 :اؼبؤسسات عرف اغبكم الراشد على أنو  تطوير فكرة على اؼبستند الدورل نكالب تعريف ويف
               ية ــــــــــــــالسياسي( وغَت الرظب والتنظيمات،النظام )الدستور،القوانُت الرظبية القواعد ؾبموعة
          واؼبنظمات  األفراد وسلوكياتاالجتماعية( ، ،اؼبعايَت واؼبعتقدات القيم اؼبعامالت،نظام يف ) الثقة

  1اغبكومية(  غَت والنقابات،اؼبؤسسات ) الشركات
، من حيث إسهاماهتا ظبية فواعل رئيسة يف ترشيد اغبكمغَت الر ومنو تكون اؼبؤسسات الرظبية و 

 اإلسًتاتيجية الرؤية الشفافية والكفاءة و  إطاريف تسيَت رشيد للموارد يف 
، وىذا دبا ستور كفاعل أساسي يف ترشيد اغبكمأشار إذل الدوهبذا يكون البنك الدورل تقد 

دستورية تسهر على  مؤسسات، و ريات، ومبادئ دولة القانوناغبضمانات للحقوق و من يتضمنو 
 للدولة ضباية اؼبااحل اعبوىرية تسيَت اغبكم و 

تاادية ة السلطة اإلدارية واالتقكما عرفو برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي :على أنو " فبارس
من  اؼبؤسسات اليت يعرب، وىو ما يشمل اآلليات والعمليات و لسياسية إلدارة كافة شؤون الدولةاو 

يوفقون بُت و ، ، ويوفون بالتزاماهتمخالؽبا اؼبواطنون عن مااغبهم، و يبارسون حقوتقهم القانونية
 2االجتماعية "م يف إدارة اؼبوارد االتقتاادية و اختالفاهت
أهنا التعبَت عن إرادة  ، حيثور مؤسسات الدولة يف ترشيد اغبكملدىنا إشارة واضحة و 

أساس ىذه اؼبؤسسات منتخبيها، وأمال من سبثلهم وتسهر على اغبفاظ عن حقوتقهم ومااغبهم، و 
 االختااص يسند ؽبا تور الذي يضفي عليها اؼبشروعية و الدس

                                                           
1

-Jaques-OuldAoudia, gouvernance et pauvreté dans les payes MENA :analyse à 

partird’uneapproche multidimensionnelle, (Paris : Banque mondiale ,21Novembre 2003),pp.2-3 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf-2017/07/05a 13 :20. 
ؾبلس الوزراء ، مركز اؼبعلومات : مركز العقد اإلجتماعي ،  شيدة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادمبادئ الحوكمة الر حسُت أسامة :  -2
 2، ص :   6101ازباذ القرار ، مار ، و 
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 ذلك من ناحيتُت  :الدراسة، و  من ىذا اؼبنطلق تربز لنا أنبية 

ياغة التقارير من تقبل اغبكم الراشد مؤشر ىام يف تانيف الدول عند ص: أن  الناحية األولى
وفر ىذا اؼبؤشر يف دستوري اجملتمع اؼبدين ، فبا دفعٍت للبحث عن مدى تاغبكومات واؼبنظمات و 

 ، من خالل البحث يف دور اؼبؤسسات الدستورية يف ربقيق معايَته  الوطٍت
من اغبكم الراشد، يف ؿباولة لفهم  6102موتقف دستور : توضيح  الناحية الثانية

 والرؤية التوافق وبناء الستجابةمدى أخذه دبعيار او  ،إيديولوجيات واسًتاتيجيات ،الدستور اعبديد
لسلطة اؼبسؤولة عن منو تسجيل عالمة إهبابية لالذي يعد من معايَت اغبكم الراشد، و ، اإلسًتاتيجية

 عديل الدستوري  سبرير التاتقًتاح و 
على   أن موضوع اغبكم الراشد يفرض نفسوأما عن أسباب اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع فَتجع إذل 

،  باعتباره مطلب اعبماعة الدولية واحمللية يف الوتقت الراىن، كل باحث من أجل البحث فيو وإثرائو
من أجل فهم روح حل شفراتو ذل جهود كل الباحثُت لتفكيكو و كما أن الدستور اعبديد وبتاج إ

 الدستور  
 ومنو نطرح اإلشكالية  التالية:

ما ىو دور كل ؟ و 6102ا ترشيد اغبكم وفق دستور ىي اؼبؤسسات الدستورية اؼبناط هبما  -
 منها يف ربقيق معايَت اغبكم الراشد ؟

، التحليلي لتحليل ما جاء يف التحليلي الوصفيلإلجابة عن ىذه اإلشكالية اتبعنا اؼبنهج 
،أما ق ؼبعيار من معايَت اغبكم الراشدإسقاطو على ربقيتور من دور للمؤسسات الدستورية و سالد

 تعداد اؼبرتكزات  ي فكان لتحديد اؼباطلحات و الوصف

 ؿبدد وثابت،فبعض معياري دبعٌت مرتبط غَت ،فهو أشكالو بتعدد يتميز الراشد اغبكم ألنو 
 تبعا آلخر من ؾبتمع زبتلف ودالالتو للمفهوم اؼبعطى اؼبعٌت أن غَتىا،كما من أفضل اغبكم مباذج
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 واحملقق للفعالية اعبيد اؼبنتج الراشد اغبكم بُت مبيز األساس ىذا ،وعلى والعقائدية القيمية ؼبنظومتو
 واالتقتاادية السياسية اؼبنتج لالزمات السليم غَت أو السيئ واغبكم اػبدمات جودة على العام للرضا

  1يكون معيبا و منتهكا ؼبعايَت اغبكم الراشد  والذي واجملتمعات، للدول اؼبهددة واالجتماعية

اؼبعطاة لو من وجهة ف اؼبعايَت ختالاأدى إذل ىذا االختالف يف مفهوم و مبوذج اغبكم الراشد 
ر عرفة مدى توفعليها يف العمل الدورل، ؼبحاولنا التطرق ألىم اؼبعايَت اؼبتداول  نظر إذل أخرى، وؽبذا

 ترسيخها يف نظام اغبكم اعبزائري  ص اؼبؤسسات الدستورية بتفعيلها و واختاا

حبث اؼبؤسسات الدستورية ايَت اغبكم الراشد تقاد دراستها و اعتمدنا خطة عمل تلم بأىم معف
، تناولنا يف اؼببحث األول : اختااص اؼبؤسسات الدستورية إذل مبحثُتاؼبكلفة بتطبيقهافقسمناىا 

 اؼبساءلة   سيادة أحكام القانون والشفافية و  يذ معايَتبتنف

 الرؤيةو  الفعاليةو أما اؼببحث الثاين : اختااص اؼبؤسسات الدستورية بتنفيذ معايَت اؼبشاركة 
 اإلسًتاتيجية 

ام القانون والشفافية المبحث األول : اختصاص المؤسسات الدستورية بتنفيذ معيار سيادة أحك
 المساءلة  .و 

ىم معايَت رشادة اغبكم يف سيادة أحكام القانون أو سيادة مبدأ اؼبشروعية من أيعد معيار 
 مساءلة  بة باؼبعايَت األخرى من شفافية و ، إذ ىو اؼبناخ األورل إلمكانية اؼبطالالعادل

ا نتطرق ، ومن شببدأ سيادة القانونئرية ؼبو عليو سوف نبحث ترسيخ اؼبؤسسات الدستورية اعبزا
 اؼبساءلة  ية و ؼبعياري الشفاف

 
                                                           

مذكرة ماجستَت يف العلوم السياسية و العالتقات الدولية ، زباص ،  دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكم المحلي :خالف وليد :  -1
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 المطلب األول  : معيار سيادة أحكام القانون.

أو  أفرادا،سواء كانوا  –ينارف مفهوم سيادة القانون إذل مدى امتثال كافة األطراف 
، أو انُت أو تشريعات أو لوائح    اخلللمنظومة القانونية من تقو  –مؤسسات حكومية أو ؾبتمع مدين 

من حكومة والقطاع  –رجة التطابق بُت سلوكيات وسياسات الفاعلُت أهنا دبعبارة أخرى يبكن القول 
 1والقواعد القانونية   –اجملتمع اؼبدين اػباص و 

تطبيق مبدأ سيادة أحكام  ، قبد أنو أوكل مهمة السهر على 6102بتافح دستور اعبزائر 
التنفيذي التشريعي و تحقيق تقي تطابق العمل اليت تكون مكلفة بال ، إذل اؼبؤسسات الدستوريةالقانون

القضائية ،   دستوريتُت نبا : اجمللس الدستوري، واؽبيئة، و إذل مؤسستُت  2مع الدستور كإطار عام 
 أصيل  خاص و  كاختااص

 أوال : المجلس الدستوري : 

حيث يعترب القاضي الدستوري اؽبيئة اؼبستقلة اليت تكلف بالسهر على احًتام الدستور، من 
 3للدستور عدم ـبالفة الناوص التشريعية ، بالسهر على ذبسيد مبدأ اؼبشروعية حيث

، فال يتم التاديق ىدة أو اتفاق أو اتفاتقيةفإذا ارتأى اجمللس الدستوري عدم دستورية معا
من يوم تقرار  ابتداء، فيفقد أثره نص تشريعي أو تنظيمي غَت دستوري ، كما أنو يعد الغيا كلعليها
حىت ؼبلزمة عبميع السلطات العمومية واإلدارية و ارارات اجمللس بالابغة النهائية و صبغ تق، مع اجمللس

 4القضائية  

                                                           
  0 -2حسُت أسامة :اؼبرجع السابق  ، ص : -1
   6102من دستور   080اؼبادة  -2
  6102دستور  من 086اؼبادة  - 3
   6102من دستور  020 -021اؼبواد  -4
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يس نائب رئأعضاء ومن بينهم رئيس اجمللس و  11عضوا،  06لدستوري من يتكون اجمللس ا
ينتخبهما ؾبلس  16ينتخبهما اجمللس الشعيب الوطٍت، و  16، و اجمللس يعينهم رئيس اعبمهورية

 1ينتخبهما ؾبلس الدولة   16، و تنتخبهما احملكمة العليا 16األمة، و 
دائرة  6102عن مبدأ اؼبشروعية وسع دستور  اكبرافهاولضمان سيادة أحكام القانون ، و عدم 

، حيث مت توسيع ؾبال اإلخطار إذل : رئيس اعبمهورية أو اؼبختاة بإخطار اجمللس الدستوري اعبهات
إذا تقدمو  إخطاره، كما يبكن  ذا الوزير األولأو رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت وكرئيس ؾبلس األمة 

حبق اؼبعارضة يف  001، وىو تطبيق للمادة عضو يف ؾبلس األمة 31أو ثالثُت  نائبا 01طبسُت 
 6102كما اعتمد دستور ،  ت على النااب اؼبطلوب أعالهربال إخطار اجمللس الدستوري إذا

، حيث يبكن إخطار اجمللس قوانُت ؿبل التطبيق أمام احملاكمطريقة الدفع للمطابقة يف دستورية ال
، عندما يدعي ن احملكمة العليا أو ؾبلس الدولةالدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة م

عليو مآل النزاع ينتهك  جهة تقضائية أن اغبكم التشريعي الذي يتوتقف أحد األطراف يف اغباكمة أمام
  2اغبريات اليت يضمنها الدستور اغبقوق و 

 ثانيا :  الجهاز القضائي :

كام القانون اؼبوسومة باؼبشروعية، لسيادة أح األول،تعترب اؼبؤسسة الدستورية القضائية الضامن 
لكل واحد احملافظة على حقوتقهم والضامن للجميع و حيث تعد اغبامي للمجتمع واغبريات، 

 3األساسية 
حبيث أن الكل ، وعية واؼبساواةشر ، مبدأ اؼباؼبهمة اليت تسم عمل ىذا اعبهاز من اؼببادئو 

 4 القانون احًتامهبسد سواسية أمام القضاء، و ىو يف متناول اعبميع و 
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  6102من دستور  088-080اؼبادة   -2
  6102من دستور  000اؼبادة  -3
  6102من دستور  008اؼبادة  -4



 2012جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

63 
 

أن تقوم، يف كل وتقت، و يف كل  كل أجهزة الدولة اؼبختاةكما لزم اؼبشرع الدستوري على  
 1القضاء ، بتنفيذ أحكام مكان، ويف صبيع الظروف

القاضي  حبماية، القضاء استقالليةنص الدستور على مبدأ  استقالليتهالضمان سَت العدالة و 
 2 التدخل يف سَت العدالةمن كافة أوجو الضغط و 

على ضباية اؼبتقاضي من أي تعسف أو أي اكبراف يادر من كما نص يف اعبهة اؼبقابلة 
 3لضمان سيادة أحكام القضاءالقاضي 

تضمن الدستور اعبزائري مبدأ التقاضي على درجتُت والفال يف تنازع االختااص بُت احملاكم 
، وضمان تطبيق القانون لتسديد وتاويب األحكام القضائيةواجملالس القضائية العادية واإلدارية، 

 4 سيادتوو 

 المطلب الثاني : معيار الشفافية والمسائلة

، ومن ىنا يبكن النظر إليها معرفة اؼبواطنُت لقرارات اغبكومةإذل  تنصرف الشفافية : -
وضمان سهولة اغباول على  ،وجود عالتقة منفتحة بُت اغبكومة واؼبواطنُتتتعلق ب باعتبارىا
اجملتمع اؼبدين من جانب ، و اغبكومة، القطاع اػباص و االنفتاح يف العالتقة بُت ، ودرجة معلومات

  5جانب آخر ناؼبواطنُت م

 اؼبدين واجملتمع اػباص، والقطاع اغبكومة يف القرار، متخذو يكون تعٍت أن المساءلة: بينما -
 حسب اؼبساءلة وزبتلف طبيعة اؼبعنية، اؼبؤسسات تقبل من الناس، وكذلك تقبل من للمساءلة خاضعُت
 6.عنها خارجيا أو داخليا القرار كان إذا ما وحسب اؼبؤسسة
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سسات رتقابية فاعلة يف ىذا اجملال، ودعما للشفافية و اؼبساءلة نص الدستور اعبزائري على مؤ 
يف  اؼبؤسسات الدستورية الفاعلة تطبيقا لالتفاتقيات الدولية واعبهود اؼببذولة يف ىذا اجملال، ومن ىذه

لسابق باإلضافة إذل اؼبؤسسة القضائية اتطبيق نظام اؼبساءلة قبد، ؾبال ترسيخ ثقافة الشفافية و 
للسلطة ، تضمن الدستور مؤسسات تعٌت ترسيخ الشفافية من خالل علنية فبارستها اغبديث عنها

الربؼبان اليت الرتقابة اؼبتبادلة بُت اغبكومة و ىي هبا و  اؼبنوطاحملاسبة واؼبساءلة ومن خالل العمل الرتقايب و 
اؽبيئة الوطنية العمومية، ؾبلس احملاسبة، و الشفافية يف تسيَت األموال تطوير اغبكم الراشد و يف تسهم 

 للوتقاية من الفساد  
 البرلمان.الرقابة المتبادلة بين الحكومة و -أوال  

هام دستورية تتمثل يف التشريع ، تضطلعان دبان واغبكومة، مؤسستُت دستوريتُتيعد كل من الربؼب
رتقابة متبادلة بينها لضمان وتقوف كل سلطة عند حدودىا دون أن تتجاوز أو  جودوالتنفيذ، مع و 

و ىي رتقابة  1ليس اؼبطلقأي اؼبفهوم اؼبرن ؽبذا اؼببدأ و  تعتدي على اختااصات سلطة أخرى ،
 التعقيب من أجل ترشيد اغبكم  التاويب و 

اإلعتمادات اؼبالية اليت  يف ىذا اإلطار تقدم اغبكومة لكل غرفة من الربؼبان عرضا عن استعمال
 2أتقرهتا لكل سنة مالية  

عيب و يف إطار الرتقابة يقدم الوزير األول استقالة حكومتو يف حال عدم موافقة اجمللس الش
إذا دل ربال من جديد موافقة اجمللس الشعيب الوطٍت على ـبطط الوطٍت على ـبطط عمل اغبكومة، و 

حبل اجمللس الشعيب الوطٍت الغَت موافق على ـبطط عمل ، فإن العقاب يكون اعبديدةعمل اغبكومة 
   3حكومتُت متتاليتُت

                                                           
  680، ص:  6101، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  0، طة القضاء اإلداري ورقابتو ألعمال اإلدارة ، دراسة مقارن عاام الدبس : -1
  6102من دستور  002اؼبادة  -2
  6102من دستور  22-20اؼبواد  -3
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حول نقطة ما ألي عضو يف  كما ألعضاء الربؼبان توجيو األسئلة سواء الكتابية أو الشفوية
غرفيت تقضايا الساعة، وتقد يستدعي األمر  إحدىيبكن استجواب اغبكومة ككل يف اغبكومة، و 

 1ن ربقيق  يف تقضايا ذات مالحة عامة  الربؼبان إذل إنشاء للجا
روط اليت ، طبقا للشواألجوبة األسئلةنشر  الدستور على وجوب نص، تطبيقا ؼببدأ الشفافية

 2 مناتقشات الربؼبان ىبضع ؽبا نشر احملاضر و 
 ، أن ياوت على ملتمسلدى مناتقشة بيان السياسة العامة كما يبكن للمجلس الشعيب الوطٍت

وفق اإلجراءات الدستورية يقدم الوزير األول  تقبولو، يف حالة رتقابة يناب على مسؤولية اغبكومة
 3 استقالة حكومتو إذل رئيس اعبمهورية 

ان السياسة العامة تاويتا للوزير األول أن يطلب من اجمللس الشعيب الوطٍت بعد عرضو لبي
 4استقالتو ، ويف حالة عدم اؼبوافقة على الئحة الثقة يقدم الوزير األول بالثقة

، أن يقرر حل اجمللس الشعيب الوطٍت، أو إجراء انتخابات تقبل أواهنايف اؼبقابل رئيس اعبمهورية ل
الوزير يب الوطٍت، ورئيس اجمللس الدستوري، و ، ورئيس اجمللس الشعرئيس ؾبلس األمة استشارةبعد 

 5األول 
، فالقرار أو عدم موافقة اؽبيئات اؼبستشارةلكن ال تشًتط موافقة ىنا االستشارة وجوبيو و 

بقى أمر ، فيعمل سيادي ، دون إلزامو بالتسبيب والتعليل بنص دستوري النهائي لرئيس اعبمهورية 
 ناع الرأي العام   ، إلتقالتسبيب منطلقو أخالتقي وعريف

 
 

                                                           
  6102من دستور  081 - 006-000اؼبواد :  -1
  6102من دستور  006اؼبادة  -2
  6102من دستور  000-001-003اؼبادة  -3
  6102دستور من  28اؼبادة  -4
  6102من دستور  010اؼبادة  -5
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 مجلس المحاسبةثانيا :

اعبماعات بالرتقابة البعدية ألموال الدولة، و  يكلفلس احملاسبة باالستقاللية و تع ؾبحيث يتم
يساىم ؾبلس احملاسبة األموال التجارية التابعة للدولة، و ، وكذا رؤوس اإلتقليمية واؼبرافق العمومية

 1الشفافية يف تسيَت األموال العمومية  كم الراشد و حسب النص الدستوري يف تطوير اغب
نون تنظيم صالحيات ؾبلس الدولة وضبط تنظيمو وعملو وجزاء الدستور للقاتقد أحال 

  2التفتيش رى يف الدولة اؼبكلفة بالرتقابة و وكذا عالتقاتو باؽبياكل األخربقيقاتو، 
س احملاسبة يتكون من غرف وطنية وغرف إتقليمية، مهمتها الرتقابة على اإلنفاق قبد أن ؾبل 

 3 لمال العام لاحملاسبة حُت اإلىدار لشفافية يف اإلنفاق و فبا يضمن ا ،وتسيَت اؼبال العام
 ثالثا : الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات :

العملية  ، وىذا إلحاطةاؼبستقلة ؼبراتقبة االنتخابات اؽبيئة العليا 6102استحدث دستور 
استدعاء اؽبيئة الناخبة حىت إعالن ، منذ االنتخابية التشريعية واحمللية بالشفافية والنزاىة واغبياد

ىي ضباية وضمانة غبق االنتخاب والًتشح اؼبضمون دستوريا، الذي يعد روح الديبقراطية  و 4النتائج
  السياسي عالمة رشادة اغبكم و 

 :  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتو . رابعا
من  تتمتع باالستقاللية اإلدارية واؼبالية،ة مستقلة توضع لدى رئيس اعبمهوري إداريةوىي سلطة 

 بُت أىم اختااصاهتا :
ح سياسة شاملة للوتقاية من الفساد، وتكريس مبادئ دولة اغبق والقانون، تعكس النزاىة اتقًتا  -

 اؼبسانبة يف تطبيقها  افية واؼبسؤولية يف تسيَت اؼبمتلكات واألموال العمومية و الشفو 
اىتمام الدستور بًتشيد  فبا يوضحيف ترسيخ معايَت اغبكم الراشد واضحة لدور اؽبيئة  إشارةىذى

 مواكبة متطلبات العار اغبارل  اغبكم و 

                                                           
  6102من دستور  026اؼبادة  -1
  6102من دستور  026اؼبادة  -2
العام ، فرع اؼبؤسسات رسالة ماجستَت يف القانون  مجلس المحاسبة ، نظامو ودوره في الرقابة على المؤسسات الدستورية ،أؾبوج نوار :  -3

  02-00، اعبزائر ، ص :  6110-6112ق ، جامعة منتوري ، تقسنطينة ، اإلدارية ، كلية اغبقو السياسية و 
  6102من دستور  021-023اؼبواد  -4
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اؼبتحدة  معاىدة األممحيث أن ىذه اؽبيئة جاءت بناء على تاديق الدولة اعبزائرية على 
سياسية، حرص اؼبشرع على توفَت أكرب تقدر من الشفافية يف اغبياة الوتنم عن 1،ؼبكافحة الفساد 

اص اؼبكلفُت باػبدمة العمومية   والشؤون العامة وضباية اؼبمتلكات العمومية، وصون نزاىة األشخ
الوتقاية منو، سعى اؼبشرع إذل أعمال الفساد و من أجل تقوية دعائم اؼبراتقبة اؼبستمرة للكشف عن و 

كل سبيل يلجأ إليو اؼبوظف تنظيم وسائل ؿبددة ؼبتابعة الذمة اؼبالية للموظفُت العموميُت تقاد ؿباربة  
الدستور تقد ألزم على اؼبوظفُت  ، فنجد2لكي يتوصل إذل ما يزيد من ثروتو دون جهد يقره القانون

   3كآلية ؼبكافحة الفساد اؼبارل  ماؼبنتخبُت يف اؼبناصب اغبساسة التاريح دبمتلكاهتو 
         األموال تبييضو  الرشوة فرص كبحفمكافحة الفساد حسب صندوق النقد الدورل ىي  

، و الذي يعد العام القطاع يف الفساد مكافحة العامة،أي اؼبوارد إدارة يف الفاسدة اؼبمارسات كل و
، و تقدمي لراشد، يتم على أساسو  تانيف الدولمعيار ىام يف نظر الاندوق ؼبفهوم اغبكم ا

 4اإلعانات اؼبالية ؽبا وفق ما جاء يف تقاريره 
 الرؤيةو  الفعاليةالمشاركة  المؤسسات الدستورية بتنفيذ معيارالمبحث الثاني :  اختصاص 

 اإلستراتيجية.
، باإلضافة للمعايَت وللرشادة اغبكم يف الدالتنموية العاؼبية يف تانيفاهتا تعتمد اؼبنظمات 

ؼبعايَت يف تاويب ىذه اة ىذا ألنبي، و اإلسًتاتيجية الرؤيةو  لفعالية، ااؼبشاركةالسابقة على معايَت 
 عليو سوف نتطرق ؽباتو اؼبعايَت من منظور الدستور اعبزائري  ، و اغبكم وجودتو

 
 

                                                           
، اؼباادق عليها باؼبرسوم 6113اكتوبر 30،اؼبعتمدة من فبل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة بنيويورك يف  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -1

  6111أفريل 02يف اؼبؤرخ 068-11الرئاسي رتقم 

مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانون ،فرع تقانون جنائي،كلية  المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري"،شريفة سومايت،" -2
  12، 18، ص : 6101/6100، بن عكنون، 0اغبقوق ، جامعة اعبزائر 

  6102من دستور  63اؼبادة  -3
  20، ص : السابق  وليد خالف : اؼبرجع -4
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 المطلب األول : معيار المشاركة .

ا تسهم يف دعم ، لكوهن فاعال أساسيا يف عملية التنميةاجملتمع اؼبدينتعترب مشاركة اؼبواطنُت و 
نُت باؼبسانبة يف ازباذ اجملتمع من خالل مشاركة اؼبواطالدولة و ، وتسهل التفاعل بُت اغبكم الديبقراطي

اشًتاك كل فاعل من الفاعلُت يف وتعرف اؼبشاركة بأهنا البراط و  القرار مساءلة صانعي القرار و 
يد االحتياجات، إعداد اػبطط و الربامج، إعداد اؼبوازنات، ازباذ تقرارات التشغيل عمليات ربد

 1 ، التنفيذ يةاليومية، النواحي اؼبال

مؤسسات تشركو عليو الدستور من حقوق للمواطن و  يتحدد إشراك اجملتمع اؼبدين وفق ما نص
 أنبها:يف تسيَت شؤون الدولة 

نص الدستور على أن الدولة تشجع الديبقراطية التشاركية على مستوى اعبماعات احمللية  - 0
، من خالل تطبيق تسيَت الشؤون العمومية واطنُت يفحيث يبثل اجمللس اؼبنتخب مكان مشاركة اؼب،2

 3اغبق يف االنتخاب و الًتشح

وحق الدفاع ،، واالجتماع ، مضمونة للمواطنإنشاء اعبمعيات حريات التعبَت ، و  -6
  4اعبمعوي عن اغبقوق األساسية لإلنسان و إنشاء اعبمعيات مضمون  

  5اغبق يف اإلعالم مضمون   -3
  6اغبق النقايب مضمون  -1

                                                           
  2حسُت أسامة : اؼبرجع السابق ، ص :  -1
 6102من دستور  00اؼبادة  -2
  6102من دستور  26- 00اؼبادة  -3
  6102من دستور  01-18 -32اؼبواد  -4
 6102من دستور  -00-01اؼبواد :  -5
  6102من دستور  01اؼبادة  -6
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ما ىو إال إشراك للمجتمع ،على اؼبؤسسات االستشارية 6102 الدستور اعبزائري لسنةنص ف
انشغاالتو إذل اؽبيئة توصل و  ياسي خبلق مؤسسات دستورية سبثلو،اؼبدين بكافة طوائفو يف العمل الس

 تتمثل  يف : 6102اؼبؤسسات االستشارية حسب دستور اغباكمة و 
الفاصل يف الذي يعٌت باعبانب الروحي والعقائدي و  : المجلس اإلسالمي األعلى -أوال  

  1اؼبستشار يف أمور الدين الفتاوى الشرعية و 
: حيث يتوذل مهمة التحسيس وإبداء الرأي والتوصية لًتتقية  مجلس حقوق اإلنسان -ثانيا  

هاكات نظر انتو  م يف ؾبال احًتام حقوق اإلنسان،التقيي حقوق اإلنسان، اؼبراتقبة واإلنذار اؼببكر،
  2حقوق اإلنسان

يتكون من شارية توضع لدى رئيس اعبمهورية، : ىيئة است مجلس أعلى للشباب -ثالثا  
، وهبذا ت العمومية اؼبكلفة بشؤون الشبابفبثلُت عن اؼبؤسساعن الشباب وعن اغبكومة و فبثلُت 

ائل اؼبتعلقة ؼبسيشرك الشباب يف اغبياة السياسية من خالل فبثلهم الذي يقدم التوصيات حول ا
 الرياضي  حباجات الشباب وازدىاره يف اجملال االتقتاادي واالجتماعي والثقايف و 

التضامن االجتماعي اجمللس يف ترتقية القيم الوطنية والضمَت الوطٍت واغبس اؼبدين و كما يساىم 
 3الشباب   أوساطيف 

 اإلستراتيجية. الرؤيةو  الفعاليةالمطلب الثاني : معيار 
ىو ما سوف و  ،سًتاتيجية للحاضر واؼبستقبلنظرهتا اإلال بد من فعالية اإلدارة و اغبكم لرشادة 

 نتحراه يف الدستور اعبزائري  
يكون ىذا  الرضا اؼبواطنُت عنها و سياسات، و اليعٍت جودة اػبدمات و : معيار الفعالية-أوال 

 الكفاءة إذل بوجود االستجابة و 

                                                           
  6102من دستور  020اؼبادة  -1
  6102من دستور  022-028اؼبادة  -2
  6102من دستور  610-611اؼبواد   -3
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احتياجات ، لرغبات و اع اػباصالقطاؼبدين و استجابة اغبكومة واجملتمع  باالستجابة يقاد
        ،فيقاد هبا تقدمي اػبدمات الكفاءةاؼبؤسسية أما وللتغَتات السياسية واالتقتاادية و  اؼبواطنُت،

 1 اعبدارةو ، وبتكلفة مناسبة ووفقا ؼبعايَت الكفاءة نفيذ السياسات العامة يف أتقل وتقتأو ت
نظام و  ىذا عن طريق الالمركزية يف اغبكماإلدارة و بتقريب اؼبواطن من تتحقق االستجابة 

، حيث مركزية يف تسيَت الشؤون العموميةوتقد نص الدستور اعبزائري على اعتماده على الال التفويض 
  أن اعبماعات اإلتقليمية للدولة ىي : البلدية و الوالية 

مكان و  ،مركزيةالاليف كل منها ؾبلس منتخب يبثل تقاعدة البلدية ىي اعبماعة القاعدية و 
 2 مشاركة اؼبواطنُت يف تسيَت الشؤون العمومية 

ولضمان  ،3لضمان فعالية اإلدارة نص الدستور على أن عدم ربيز اإلدارة يضمنو القانون
اؼبهام دون و  يف تقلد الوظائف اؼبواطنُتاإلداريُت نص الدستور على اؼبساواة بُت الكفاءة يف اؼبوظفُت و 

جدر ، يوظف فيو األروط اليت وبددىا القانون، وىو فضاء تنافسيغَت الش أية شروط أخرى
 4 الكفءو 

د قبد الدستور اعبزائري تقد حد، و أمر معروف يف القانون اعبزائري، فهأما فيما ىبص التفويض
، فبا يفهم على أن اجملال مفتوح للتفويض ما 5االختااصات اليت يبتنع على رئيس اعبمهورية تفوضها 

ؼبسائل اليت تتطلب اؼبعاينة والوتقوف، اىو اغبل يف كثَت من األحوال و و  ،صريح يبنع ذلكنص دل يوجد 
 كثرة اؼبتطلبات اغبياتية   مع ضيق الوتقت واتساع الرتقعة اعبغرافية و 

 واسعا منظورا واعبمهور القادة يبتلك أن  :اإلستراتيجية حين تتطلب الرؤيةفي  –ثانيا 
 باؼبواك واالجتماعي والثقايف لتارىبيا السياق تفهم ،مع ومتطلباهتا اإلنسانية والتنمية الااحل للحكم

                                                           
  0حسُت أسامة : اؼبرجع السابق ، ص :  -1
  6102من دستور  00-02اؼبواد  -2
  6102من دستور  61اؼبادة  -3
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 اؼبااحل بُت التوفيق على الااحل اغبكم يعمل التوافق وىو بأن بناء وىذا يستدعي أوال اؼبنظور  ؽبذا
  1للجماعة  مالحة أفضل يشكل ما على واسع توافق إذل للتوصل اؼبختلفة

اظ عليها اغبفتعمال الرشيد للموارد الطبيعية و ضمان الدولة االسفنجد الدستور ينص على 
ضباية الدولة لألراضي ذلك ب : إطار نظرة مستقبلية إسًتاتيجية و ، يف لااحل األجيال القادمة

 ضباية الدولة األمالك العمومية للمياه  الفالحية و 
 ،نولوجياالتكالمجلس الوطني للبحث العلمي و دث تقد استح 6102كما قبد دستور 

 :2الذي من مهامو و 
 العلمي  ٍت يف ؾبال االبتكار العلمي والتكنولوجي و ترتقية البحث الوط -
 التطوير القدرات الوطنية يف ؾبال البحث و اتقًتاح التدابَت الكفيلة بتنمية  -
تقييم فعالية األجهزة الوطنية اؼبتخااة يف تثمُت نتائج البحث لفائدة االتقتااد الوطٍت يف  -

 إطار التنمية اؼبستدامة  
ة اإلسًتاتيجية ؼبستقبل الدولة بيان الرؤيالبحث يف سبل التطوير والتفعيل و وىو اجمللس الكفيل ب

 اغبم الراشد   أبعاداتقتاادي و اجتماعي من  سياسي، يق التنمية اؼبستدامة اليت ىي بعدتحقل
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  102 : السابق ،صاإلمبائي،اؼبرجع  اؼبتحدة األمم برنامجتقرير  -1
  6102  من دستور 610-612اؼبادة :  -2
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 ة :ــخاتم

لنا مقاربة الدستور  اتضح، 6102اعبزائري لعام مواد الدستور من خالل ربليل يف األخَت و 
مؤسسات دستورية فاعلة ؼبعايَت اغبكم الراشد من خالل احملافظة على اؼبكتسبات السابقة خباوص 

 اجمللس الدستوري يف ترسيخ وتفعيل معايَت اغبكم الراشد، كالسلطات الثالث و 
اغبكم دستوريا بإدراج اؼباطلح بافة كما وجدنا الدستور اغبارل تقد زاد من التأسيس لرشادة 
احملاسبة يف  حول مسانبة ؾبلس 026مباشرة ناوص الدستور على غرار اإلشارة الواضحة يف مادتو 

، أو بالنص يف إطار اختااصات مؤسساتو الدستورية على ربقيق معايَت اغبكم تطوير اغبكم الراشد
 إخل   سيادة أحكام القانون    ن مساءلة، شفافية و الراشد م
اتقتاادية ية جديدة تعٌت دبسائل اجتماعية و كما تضمن الدستور استحداث مؤسسات استشار   

أنبها  اؽبيئة العليا ساىم يف ترسيخ معياري اؼبشاركة والرتقابة ومنو ترسيخ مبادئ اغبكم الراشد، و ت
 ؼبراتقبة االنتخابات ، ؾبلس الشباب وؾبلس حقوق اإلنسان   

لراشد تقد كان كنتيجة ؼبتطلبات اغبكم االقول أن الدستور اعبزائر و يبكن ويف اإلطار العام 
 ، فيكونمستجيبا ، لرغبات واحتياجات اؼبواطنُت، وللتغَتات السياسية واالتقتاادية واؼبؤسسية الراىنة

 .التعديل فرضتو رشادة اغبكم 
ت الدستورية وربديد أمر تنظيم اؼبؤسسا ، قبده وبيلأن الدستور ويف كثَت من الناوص إال

أن تكون  ، نأملظومة التنفيذية للمواد الدستوريةىذه اؼبن اختااصاهتا للقانون، و إذل حُت صدور
ة حكم ال ، فكما تقال البنك الدورل أن األزمة اغبالية ىي أزممتطابقة وروح الدستور وال تلتف عنو

فعلى رشادة اغبكومة ، غبكم الراشدرى إال بتوفَت مناخ اال تتحقق القيم األخ، أزمة موارد وطاتقات
بَتوتقراطية تتعطل معو حىت اؼبواد كن أن تفرضو اإلدارة من عقبات و تتوتقف رشادة اغبكم دبا يب

 الدستورية  
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اإلسراع يف تفعيل ىاتو اؼبواد الدستورية  على أرض الواتقع دبا يضمن رشادة  اغبكم  فيكون
 واتقعيا، بعد ضمانو دستوريا  

 قائمة المراجع : 

 الكتب و الرسائل . -

، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،الحكم الرشيد في الجزائر ، في ظل الحزب الواحد و التعددية الجزبية أبرادشة فريد-1
   6101، اعبزائر  3معة اعبزائر الدكتوراه  علوم ، كلية العلوم السياسية و العالتقات الدولية ، جا

رسالة ماجستَت يف القانون  المحاسبة ، نظامو ودوره في الرقابة على المؤسسات الدستورية ،مجلس أؾبوج نوار : -6
 .، اعبزائر  6110-6112اإلدارية ، كلية اغبقوق ، جامعة منتوري ، تقسنطينة ، العام ، فرع اؼبؤسسات السياسية و 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي ، التنمية اإلنسانية العربية  -3
2002. 

،  االجتماعي: مركز العقد  مبادئ الحوكمة الرشيدة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادحسُت أسامة :   -4
 .  6101قرار ، مار ، ؾبلس الوزراء ، مركز اؼبعلومات و ازباذ ال

مذكرة ماجستَت يف العلوم السياسية و  دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكم المحلي :خالف وليد :   -5
-6112، تقسنطينة ، العوم السياسية ، جامعة منتوريوالرشادة ، كلية اغبقوق و  الديبقراطيةالعالتقات الدولية ، زباص ، 

 .اعبزائر  -6101
مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف  المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري"،سومايت،"شريفة  -2

 .6101/6100، بن عكنون، 0القانون ،فرع تقانون جنائي،كلية اغبقوق ، جامعة اعبزائر 
لتوزيع ، للنشر و ا ، دار الثقافة 0، طالقضاء اإلداري ورقابتو ألعمال اإلدارة ، دراسة مقارنة  عاام الدبس : -0

 . 6101عمان ، األردن ، 
 . االتفاقياتو القوانين   -
، دار بلقيس للنشر ، اعبزائر  6102مارس  10يف   01ادر يف اعبريدة الرظبية عدد الا  :2016 الجزائر دستور –1

 ،6102  
 30اؼبتحدة بنيويورك يف  بل اعبمعية العامة لألمم،اؼبعتمدة من تق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -2

  6111أفريل 02اؼبؤرخ يف 068-11، اؼباادق عليها باؼبرسوم الرئاسي رتقم 6113اكتوبر

 المراجع باللغة الفرنسية.

-Jaques-OuldAoudia, gouvernance et pauvreté dans 

lespayesMENA:analyseàpartird’uneapprochemultidimensionnelle،(Paris :Banquemondial

e,21Novebr2003). 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf- 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf-
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 نظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية الدوليةالت  

 فاطمة باباأ.                                                                                                                
 أستاذ مساعد قسم "أ"                                                                                                           

 كلية اغبقوق و العلوم السياسية                                                                                                     
 جامعة حيىي فارس باؼبدية )اعبزائر(                                                                                                  

 ملخص : 

 مكسبل ىيئة قضائية دولية دائمة ، أنشئت هبدف ؿباكمة مرتكيب أشد  اعبرائم خطورة على العامل ، و ىي بذلك احملكمة اعبنائية الدولية ىي أو        
  . 2002جويلية  01اريخ فاذ بتزاعات اؼبسل حة منذ دخول نظام روما حي ز الن  ربق ق لضحايا الن  

و الباب اغبادي عشر  -34سيما اؼبادة -قضائية و إدارية ورد ذكرىا يف الباب الرابع  امها ال بد  ؽبا من أجهزة و ىياكلو لكي تباشر احملكمة مه      
القضائي من ىيئة الرئاسة  نظيمة من حيث الت  ، حيث تتشك ل احملكمة اعبنائية الدولي 112ن من مادة واحدة ىي اؼبادة اؼبتكو  من نظام روما األساسي 

ظم القانونية اؼبختلفة ائد يف الن  اؼببدأ الس   ظيمتدائية و شعبة سبهيدية ، و بذلك حيق ق ىذا التن  لة يف شعبة استئناف ، شعبة ابالث اؼبتمث  حملكمة الث  و شعب ا
لدرجة االستئنافية ، و يبقى القضاة العنصر البشري األساسي يف تكوين ـبتلف ىياكل و مها الدرجة االبتدائية و ا "قاضي على درجتنيدببدأ الت  "اؼبعروف 
 . اعبنائية الدولية احملكمة 

اهتا على أكمل وجو ، لذلك كان ؽبا أيضا تنظيم إداري ؿبكم يتشك ل من تبقى تلك األجهزة القضائية وحدىا غري كافية لقيام احملكمة بصالحي      
يت تشك ل اإلدارة صبعية للدول األطراف ال  ق احملاكمة العادلة ، باإلضافة إىل اب احملكمة دبا يضمن سري االجراءات و حيق  و قلم كت   عاء العاممكتب لإلد  

 شريعية للمحكمة اعبنائية الدولية .و اؼبالية العامة و اؽبيئة الت  

Abstract: 

     The International Criminal Court is The first permanent judicial institution ,it was set up 

for who committed the most serious  and Dangerous crimes ,so it is a gain for the  victims of 

armed conflicts since the entry  into the Rome Statute on 01/07/2002 . 

 

     The court must have Judicial and administration structures wish can be found on Section 

IV subject 34 and section XI from the Rome Statute including only the  Subject  112; And in 

terms of judicial organization The International Criminal Court is composed from presidency 

; appeal; primary stage; pre-trial division; and that what  achieves the principle of litigation on 

two levels as well as judges the human element in the formation. 

 

     This just is not enough for the court wherefore we must add administrative organization 

consists of prosecution office; registry of the court; that all to guarantee procedures and 

achieves fair trial and also the association of states which form administration and public 

finance, and the legislature of the International Criminal Court. 

 

 

 
 الكلمات المفتاحية : 

 . صبعية الدول األطراف ،القضاة ، ىيئة الرئاسة ، شعب احملكمة ، اؼبدعي العام ، قلم كتاب احملكمة أجهزة احملكمة ، احملكمة اعبنائية الدولية ، 
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 مقدمة :

اعبنائية وقيع على اتفاقية روما اؼبنشئة للمحكمة إن  إنشاء قضاء دويل جنائي مل يتزامن مع الت         
ة احملاوالت اعباد  و الفقهية ، بل مر  بسلسلة من اعبهود فحسب  1998يوليو  17بتاريخ الدولية 

انية صبعاء ، يت تفتك باإلنسالدولية ال  ردع كل  من تسول لو نفسو ارتكاب أحد اعبرائم هبدف معاقبة و 
ؿباكم جنائية جر اء تصاعد اعبهود يف أواسط و أواخر القرن العشرين بإنشاء أربعة حبيث كل لت تلك 

سبث لت تلك يت حصلت خالؽبا ، و االنساين  ال   للقانون الدويل رية اغبروب و االنتهاكات اػبطريةوت
عام و احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو  1945ية الدولية لنورمبورغ عام احملاكم يف احملكمة العسكر 

حياتو يف حفظ السلم و األمن الدوليني بإنشاء من الدويل يف إطار صال. كما ربر ك ؾبلس األ 1946
يت حصلت ين ال  باالنتهاكات اػبطرية للقانون الدويل اإلنسا األوىل تتعل ق،  خاص تني نيؿبكمتني جنائيت

اػبطرية للقانون الدويل  تباالنتهاكا ( و الثانية تتعل ق827/1993القرار) يف يوغسالفيا سابقا
  ( .955/1994القرار ) يت حصلت يف رواندااإلنساين ال  

ذي حق قتو تلك احملاكم ، إال  أن و شاهبا العديد من القصور جاح احملدود ال  غم من الن  و بالر        
ا ربو  ا خاص ة حباالت معي نة ، لذلك كان إنشاء قضاء ل طابع الت  ماالنتقادات ، أمه ها أّن  أقيت و أّن 

ؼبفاوضني يف اؼبؤسبر الدبلوماسي بروما يف إعالن ، حبيث قبح ا فرض نفسودويل جنائي دائم مطلبا 
 . 2002جويلية  01فاذ يف يت دخل نظامها األساسي حي ز الن  ال  احملكمة اعبنائية الدولية  نشأة

يعترب مكسبا  إذ،  الذي طال انتظارهىذا اعبهاز القضائي الدائم تبدو أمهية إنشاء و ىكذا       
تعويضهم، بتحصيل حقوقهم و  ذلك، و اء الدولية أو الداخلية منها زاعات اؼبسل حة سو كل  ضحايا الن  ل
 . أمام ىذه احملكمةمرتكيب اعبرائم الدولية ؿبل اىتمام اجملتمع الدويل  سيتم  معاقبةباؼبقابل  و

 . 1(إدارية ومؤسسات قضائية كأي  ؿبكمة ال بد  أن تتكو ن من   إن  ؿبكمة اعبنايات الدولية)      
يت أنشئت احملكمة اعبنائية من أجلها خص ها واضعي ميثاق روما بتشكيلة األغراض ال  فعال لتحقيق و 
مل وجو ، و ذلك باالعتماد على نص اؼبادة اػبامسة من أجهزة تساعدىا على أداء مهامها على أكو 

                                                           

)القضاء الدويل اعبنائي( ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان  3سهيل حسني الفتالوي ، موسوعة القانون الدويل اعبنائي  -1
 . 135، ص  2011)األردن( ، 



 2012جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

47 
 

وذبربيت احملكمتني اعبنائيتني  1994مشروع عبنة القانون الدويل إلنشاء ؿبكمة جنائية دولية لعام 
 ةالقضائي ما ىي األجهزة. و منو نتساءل :  1يوغسالفيا و رواندا كمرجع يف تشكيل احملكمةل

 ؟ إدارة احملكمة ككل  تسيري و  كيف يتم  ؟ و  اعبنائية الدوليةللمحكمة 

و باالستناد إىل نصوص نظام  -ؿبل الدراسة يف ىذا اؼبقال–ساؤالت اؼبطروحة لإلجابة على الت       
جبمعية  ةاؼبتعل ق 112 لباب الرابع اؼبتعل ق بتكوين احملكمة و إدارهتا و كذا اؼبادةروما سيما مواد ا

األجهزة القضائية "األول ربت عنوان  س م اؼبوضوع إىل مبحثني رئيسيني :الدول األطراف ، سأق
ئية األجهزة اإلدارية للمحكمة اعبنا". أم ا اؼببحث الثاين فيحمل عنوان  "للمحكمة اعبنائية الدولية

 . "الدولية

 المبحث األول : األجهزة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

ظام القضائي الدويل للمحكمة اعبنائية الدولية و األجزاء يت حد دت بنية الن  ال   34إن  اؼبادة      
 حبتةسبارس وظائف قضائية يت األجهزة القضائية ال  من بني أجهزة احملكمة ، اؼبكو نة لو ، حد دت لنا 

يت هتم  البشرية صبعاء ، و ىي تتمث ل ذين يرتكبون إحدى اعبرائم األربع الكربى ال  ىي ؿباكمة اعبناة ال  و 
. و سواء تعل ق األمر هبيئة الرئاسة أو بالدوائر ال بد  من التطر ق  2عب اؼبختلفةيف ىيئة الرئاسة و الش  

 : اؼبطالب الثالث على النحو التايلنتناولو يف ، ىذا ما سص اؼبكو نني ؽبا أال و ىم القضاة إىل األشخا

 المطلب األول : القضاة 

 القضاة يف احملكمة اعبنائية الدولية موز عون على جهازين مها ىيئة الرئاسة و سلطة اغبكم أو إن        
 . 3إستئنافيةهيدية ، ابتدائية و سبالث : ثعب ش  ، و ديث ل ىذه األخرية اؼبقاضاة  ما يعرف بسلطة

انتخاهبم عن طريق  ، يتم   2قاضيا شبانية عشر 1يبلغ عدد قضاة احملكمة اعبنائية من حيث األصل     
 -شيحاتظر يف الرت  يت تنشئ عبنة استشارية للن  ال  - ي يف اجتماع عبمعية الدول األطرافاالقرتاع السر  

                                                           

،  2008عبنائية الدولية )شرح اتفاقية روما مادة مادة(، اعبزء األول بدون رقم طبعة ، دار ىومة ، اعبزائر ، راجع نصر الدين بوظباحة ، احملكمة ا -1
 . 137 -136ص 

،  2009لبنان( ، انظر زياد عيتاين ، احملكمة اعبنائية الدولية و تطور القانون الدويل اعبنائي ، الطبعة األوىل ، منشورات اغبليب اغبقوقية ، بريوت ) -2
 . 134و سهيل حسني الفتالوي ، مرجع سابق ، ص  289ص 

م لو ؿبمد اجملذوب( ، القضاء الدويل اعبنائي )احملاكم اعبنائية الدولية( ، الطبعة األوىل ، دار اؼبنهل اللبناين أنظر  -3 للدراسات علي صبيل حرب )قد 
 .  203، ص  2010بريوت )لبنان( ، 
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لغرض ، على أن تقد م ذين ترش حهم الدول األطراف يف نظام روما ؽبذا او ذلك من بني األشخاص ال  
، و أن  3الدولة الواحدة مرش حا واحدا من بني رعاياىا أو رعايا إحدى الدول األطراف يف نظام روما

 .  4حيصل على أكرب عدد من األصوات و على أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف اغباضرة

اضي بوجو عام ، و أمه ها اغبيدة فات اؼبطلوبة يف القو يتطل ب يف اؼبرتش ح أن تتوافر فيو الص         
، كما يشرتط فيو الكفاءة الواسعة  5الت اؼبطلوبة لتويل  أعلى اؼبناصب القضائيةاػبلق الرفيع و اؼبؤى  و 

لة سبة للقوانني الدولية ذات الص  يف ؾبال القانون اعبنائي و اإلجراءات اعبنائية و كذلك اغبال بالن  
ظري ، ىذا فضال عن اإلتقان الن   6اين و قانون حقوق اإلنسانباؼبوضوع مثل القانون الدويل اإلنس

على الدول األطراف عند اختيار  و . 7فظي للغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمةالل  و 
)مثلها  وزيع اعبغرايف العادلظم القانونية الرئيسية يف العامل ، الت  القضاة أن تراعي ضرورة سبثيل صبيع الن  

 .   8مثيل العادل لإلناث و الذكور من القضاةالعدل الدولية( ، و كذلك الت  مثل ؿبكمة 

مدة والية القضاة يف مناصبهم حد دىا ميثاق روما بتسع سنوات كاملة كقاعدة عامة ، و عن )      
القضاة اؼبنتخبني للعمل ؼبدة ثالث سنوات ، و خيتار  3/1ل خيتار بالقرعة لكن منذ االنتخاب األو  و 

سنوات و يعمل الباقون ؼبدة تسع سنوات .  القضاة اؼبنتخبني للعمل ؼبدة ست   3/1رعة أيضا بالق
يستمر القاضي يف منصبو إلسبام أي ة  جيوز إعادة انتخاب القاضي ؼبدة والية من ثالث سنوات ، وو 

                                                                                                                                                                                     

من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية  36/2( وفقا لنص اؼبادة 18ضاة احملكمة  إىل أكثر من العدد اؼبطلوب )لكن ديكن اقرتاح زيادة عدد ق -1
ت الدولية إذا تطل بت ضرورات العمل يف احملكمة ذلك ، حيث بي نت ىذه الفقرة االجراءات الواجب اتباعها إلقرار تلك الزيادة و كذلك وض ح

 . 18انتفاء اغباجة إىل عدد ال يقل عن األصل و ىو  إجراءات زبفيض تلك الزيادة عند
 . 1998/يوليو سبوز 17اؼبؤرخة يف   A/CONF.183/9 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية ، الوثيقة 36/1اؼبادة  -2
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية  . 36من اؼبادة  6 – 4راجع الفقرتني  -3
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 36/أ من اؼبادة 6قرة راجع الف -4
التوزيع ، الوادي )اعبزائر( ، ، دار القبة للنشر و 05، العدد  انظر رقية عواشرية ، كبو ؿبكمة جنائية دولية دائمة )نظرة عامة( ، ؾبلة دراسات قانونية -5

 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 36من اؼبادة  /أ3و راجع بصفة خاصة الفقرة  18، ص  2002ديسمرب 
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 36/ب من اؼبادة 3انظر الفقرة  -6
ية الدولية ىي من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . و للتذكري فإن  لغات العمل يف احملكمة اعبنائ 36/ج من اؼبادة 3انظر الفقرة  -7

 50من اؼبادة  2و  1غات الرظبية ؽبا فهي اإلسبانية ، االقبليزية ، الروسية ، الصينية ، العربية و الفرنسية . انظر الفقرتني لاالقبليزية و الفرنسية ، أم ا ال
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية .

 اسي للمحكمة اعبنائية الدولية .من النظام األس 36/أ من اؼبادة 8انظر الفقرة  -8
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ء كانت ظر فيها أمام الدائرة اؼبعني  هبا القاضي سواؿباكمة أو استئناف يكون قد بدأ بالفعل الن  
 . 1(ابتدائية أو استئنافية

و إذا حدث شغور يف منصب أحد القضاة ألي  سبب كان ، جيرى انتخاب الختيار قاض       
ابقة ، و يكم ل القاضي اعبديد اؼبنتخب اؼبدة الباقية من والية آخر مكانو بنفس االجراءات الس  

قل جيوز إعادة انتخابو ؼبدة والية  القاضي الذي سبقو ، و إذا كانت تلك اؼبدة ثالث سنوات أو أ
  ، كما ذكرنا ذلك أعاله . 2كاملة و ىي تسع سنوات

تها ، ضم نوا اؼبيثاق قواعد و حرصا من واضعي نظام روما على نزاىة احملكمة و استقاللي        
كيفية استقالل قضاة احملكمة و إجراءات تنحيتهم و إعفائهم من فبارسة مهامهم أحكام زبص  و 

يت قد تكون ألسباب شخصية أو ، فضال عن قواعد عزل القاضي و ال   3دة ؽبم وفق ىذا اؼبيثاقاؼبسن
يستدعي العزل فإن و يتعر ض إلجراءات ال ، و يف حالة ما إذا كان سلوك القاضي  4موضوعية بألسبا

     .قواعد االثبات  من نظام روما إىل أحكام القواعد اإلجرائية و 47أحالتها اؼبادة إلجراءات تأديبية 

 المطلب الثاني : هيئة الرئاسة 

سبارس مهامها بواسطة ،  5(تعد  ىيئة الرئاسة يف احملكمة اعبنائية الدولية أعلى ىيئة قضائية فيها)      
باألغلبية  يتم انتخاهبمبواسطة جهاز أساسي مؤل ف من ثالثة قضاة رئيس و نائبيو األول و الثاين ، 

، و  جديد ؼبرة واحدةهتا ثالث سنوات قابلة للت  لوالية مد   مةعشر للمحكمانية اؼبطلقة من القضاة الث  
 . 6غ طيلة مدة واليتهميعملون يف ىيئة الرئاسة على أساس التفر  

فضال عن مهام أخرى - 38/3،4تتمث ل اؼبهمة الرئيسية ؽبيئة الرئاسة حسب ما ورد يف اؼبادة       
مراقبة قلم  سيري اإلداري للمحكمة والت   يف اإلشراف على -منصوص عليها يف نظام روما األساسي

                                                           

و انظر أيضا  170، ص  2014، الدار البيضاء )اؼبغرب( ، يونيو  22رضا شدالن ، تشكيل احملكمة اعبنائية الدولية ، ؾبلة اؼبلف ، العدد  -1
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 36من اؼبادة  10 -9الفقرتني 

 ظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية .من الن 37انظر اؼبادة  -2
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 41 -40راجع اؼبادتني  -3
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 46ؼبعرفة ىذه األسباب بالتفصيل راجع اؼبادة و  207، صراجع علي صبيل حرب، مرجع سابق -4
م و احملاكم يف القانون الدويل اعبنائي )اؼبسؤولية اعبنائية للرؤساء و األفراد( ، الطبعة األوىل ، دار اؼبنهل اللبناين ، بريوت خليل حسني ، اعبرائ -5

 .  76، ص  2009)لبنان( ، 
 ية الدولية .من النظام األساسي للمحكمة اعبنائ 38من اؼبادة  2-1و انظر أيضا الفقرتني  217علي صبيل حرب، مرجع سابق، صانظر  -6
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اؼبستقل إداريا عن الرئاسة ، على أن  1احملكمة ، باستثناء األمور اإلدارية اؼبتعل قة دبكتب اؼبدعي العام
 ألخري على اؼبسائل اؼبشرتكة صبيعها نسيق بني ىيئة الرئاسة و مكتب اؼبدعي العام و يوافق ىذا ايتم  الت  

 .  2وريناؼبذك بني اعبهازين

شاور مع اؼبدعي العام ل و بعد الت  مو اؼبسج  كما تصيغ ىيئة الرئاسة على أساس اقرتاح يقد        
حني انتخاهبا قائمة باؼبرش   أيضا بعدلوك اؼبهين للمحامني ، و تعد  ىيئة الرئاسة نة للس  مشروع مدو  

حيث ربيل ىذه القائمة إىل ش ح ؼبنصب اؼبسج ل و نائب اؼبسجل ، لرت  روط اشذين تتوافر لديهم ال  
انتخاب قلم احملكمة تتقاسم  . و حينما يتم   3صبعية الدول األطراف مع طلب بتقدمي أي ة توصيات

من اإلدارة وفقا  ةواحي القضائيىيئة الرئاسة دورىا اإلداري معو ، غري أن  ىذا األخري غري معين بالن  
 . 4ة الدوليةاعبنائي من النظام األساسي للمحكمة 43لنص اؼبادة 

و تشمل الوظائف األخرى للهيئة تقرير دوام القضاة الكامل أو اعبزئي ، و زيادة عدد القضاة )      
  . 5(إعفائهم منها أوأو خفضو عند موافقة صبعية الدول األطراف و تقرير اؼبسؤوليات اؼبوكلة إليهم 

أثري عليهم ، منح نظام روما م الت  ام للقضاة يف أداء وظائفهم و عدو لضمان االستقالل الت        
مت ع باغبصانات و االمتيازات لكي ال يتعر ضوا لضغوطات من أي ة جهة  الت   األساسي للقضاة حق  

أن تعفي كل   -بناء على طلب أي  قاضي-كانت ، و ربقيقا لذلك أسند النظام ؽبيئة رئاسة احملكمة 
ذي من شأنو أن يتعارض مع وظائفهم ، و يكون قاضي ال يتمت ع باإلستقالل يف فبارسة وظيفتو و ال  

 . 6ىذا اإلعفاء بأغلبية القضاة

                                                           

 . 250، ص  2012، دار اػبلدونية ، اعبزائر ، ي وحقوق اإلنسان ، بدون رقم طبعةىشام ؿبمد فرجية ، القضاء الدويل اعبنائانظر  -1
 .92-91ص،2006، )لبنان(بريوتاغبقوقية،منشورات اغبليب ،العدالة الدولية، الطبعة األوىل، احملكمة اعبنائية الدولية كبو فيدا قبيب ضبد انظر -2
و راجع  131، ص  2005، ىومة للطباعة و النشر و التوزيع، اعبزائر ، دارمقدمة يف القضاء اعبنائي الدويل، بدون رقم طبعة ،ونوقي صبالانظر  -3

لمحكمة اعبنائية الدولية قواعد اإلثبات اليت اعتمدت يف صبعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي لمن القواعد االجرائية و  12–8أيضا القاعدتني 
 . (ICC-ASP/1/3 SUPPوثيقة األمم اؼبتحدة ) – 2002أيلول/سبتمرب  10إىل  03يف دورهتا األوىل اؼبنعقدة يف نيويورك خالل الفرتة من 

 . 92انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص  -4
 . نفس اؼبرجع و نفس الصفحة -5
 . 171انظر رضا شدالن ، مرجع سابق ، ص  -6
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أفريل  11و لإلشارة فقد مت  انتخاب أول رئيس للمحكمة اعبنائية الدولية ؼبدة ثالث سنوات يف      
، كما مت  انتخاب القاضية "اكواكوينهيا" من غانا   1و ىو القاضي الكندي "فيليب كريش" 2003
                  . 2ول للرئيس و القاضية "أوديوبنيتو" من كوستاريكا كنائب ثان لوكنائب أ

 المحكمة شعب : المطلب الثالث 

من نظام روما فإن  احملكمة اعبنائية تنظ م نفسها يف أقرب وقت فبكن بعد  39وفقا لنص اؼبادة      
و ىي شعبة االستئناف ، شعبة  34اؼبادة  الث اؼببي نة يفعب الث  يف الش  الثمانية عشر انتخاب القضاة 

يت ينبغي أن ال   عب على أساس طبيعة اؼبهامحيث يتم  تعيني القضاة يف الش  ،  3ابتدائية و شعبة سبهيدية
  . 4خربات القضاة اؼبنتخبني يف احملكمةالت و مؤى   شعبة و يها كل  تؤد  

معة سلطة اؼبقاضاة )سلطة اغبكم( يف احملكمة الث اؼبذكورة أعاله ؾبتعب القضائية الث  سبث ل الش  )      
األدلة اؼبتوف رة  ومراحل اؼبقاضاة ، بدءا من عرض الوقائع  اهتا و تكاملها يف كل  من حيث مسؤولي  

قاضي على درجات اؼبعتمد يعترب نظام الت  بذلك هائي . و  صدور اغبكم الن  لدى اؼبدعي العام و حت  
ب همني دبحاكمات عادلة و ذبن  الة من حيث إتاحة الفرصة للمت  يف نظام روما كضمانة حقيقية للعد

 .   5(األخطاء اؼبادية و البشرية و القانونية احملتملة

فيما ، و  6عب عن طريق دوائرو سبارس الوظائف القضائية للمحكمة داخل كل  شعبة من الش         
من نظام روما بنوع من  34فيما يلي نعرض شعب احملكمة اعبنائية الثالث بنفس ترتيب اؼبادة 

 :التفصيل 

 االستئنافشعبة ول : الفرع األ

من ذوي اػبربة الواسعة يف ؾبال القانون تتأل ف الشعبة االستئنافية من الرئيس و أربعة قضاة )       
، و تتأل ف الدائرة االستئنافية من صبيع قضاة الشعبة اعبنائي و  االجراءات اعبنائية و القانون الدويل 

                                                           

، و قد مت  ذبديد منصب  1998جويلية  17و لإلشارة فإن  القاضي "فيليب كريش" كان يشغل رئاسة مؤسبر روما الذي أعلن عن قيام احملكمة يف  -1
 . 217. انظر علي صبيل حرب ، مرجع سابق ، ص  2009رئاستو للمحكمة اعبنائية لوالية ثانية انتهت يف أفريل 

 . 170سابق ، ص  انظر رضا شدالن ، مرجع -2
 .68، ص2013، )اعبزائر(دار األمل، تيزي وزونائية الدولية بني قانون القوة وقوة القانون، بدون رقم طبعة،، احملكمة اعبد يوسف مولودانظر ول -3
 . 171انظر رضا شدالن ، مرجع سابق ، ص  -4
 .  221علي صبيل حرب ، مرجع سابق ، ص  -5
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 39ة /أ من اؼباد2انظر الفقرة  -6
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ال جيوز ؽبم العمل  وستئنافية ، و يعمل القضاة اؼبعي نون يف دائرة االستئناف لكامل مدة واليتهم ، اال
اكية أو إال  يف تلك الشعبة ، و من الطبيعي عدم جواز مشاركة قاضي ينتمي إىل جنسية الدولة الش  

 . 1(لقضيةيت تنظر ىذه اهم أحد مواطنيها يف عضوية الدائرة ال  يت يكون اؼبت  الدولة ال  

ج القضائي در  و ّناية الت  الدولية ة اؽبرم القضائي يف احملكمة اعبنائية شعبة االستئناف قم   ث لسبو       
القضائية اؼبناط هبا مسؤوليات الفصل يف قرارات اؼبدعي العام و قرارات الشعبة  اؽبيئةفيها ، فهي 

   . 2نظر يف األحكام النهائية الصادرة عنهاو كذلك إعادة ال التمهيدية و أحكام الشعبة االبتدائية ،

 

 اإلبتدائية الفرع الثاني : الشعبة 

تتأل ف الشعبة اإلبتدائية من عدد من القضاة ال يقل عن ستة ، و جيوز أن تشك ل داخل الشعبة      
ة من حبيث تتكو ن أي  دائرة ابتدائي ،االبتدائية أكثر من دائرة إذا كان حسن سري العمل يقتضي ذلك 

 .               3ثالثة قضاة ، مدة والية كل  منهم ثالث سنوات أو غبني إسبام القضية ؿبل النظر

من التحاق قضاة  -من النظام األساسي للمحكمة 39/4حسب اؼبادة –دينع  لكن ىذا ال      
ة أن  ذلك حيق ق إذا رأت ىيئة الرئاس 4مهيدية أو العكسالت   ةتة بالشعباالبتدائية بصورة مؤق   ةالشعب

بشرط أن ال يشرتك قاض من الدائرة االبتدائية يف نظر قضية سبق ) . 5حسن سري العمل باحملكمة
. و ىنا على القاضي اؼبعين أن يتنح ى عن  6(أن عرضت عليو عندما كان عضوا يف الدائرة التمهيديةو 

  . 7عن نظر مثل ىذه القضية أو تتنح ى احملكمة عن نظرىا من تلقاء نفسها

                                                           

عمان )األردن( ، عمر ؿبمود اؼبخزومي ، القانون الدويل االنساين يف ضوء احملكمة اعبنائية الدولية ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  -1
 .  203، ص  2008

لتفصيل يف األحكام و القرارات اليت زبضع لالستئناف أمام شعبة االستئناف راجع اؼبادتني . و ل 237علي صبيل حرب ، مرجع سابق ، ص انظر  -2
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 82 – 81

احملكمة  ندا وانظر علي يوسف الشكري ، القضاء اعبنائي الدويل يف عامل متغري  )دراسة يف ؿبكمة ليبزج ، نورمبورغ ، طوكيو ، يوغسالفيا ،روا -3
 .  116،ص  2005اعبنائية الدولية وفقا ألحكام نظام روما األساسي( ، الطبعة األوىل ، إيرتاك للنشر و التوزيع ، القاىرة )مصر( ، 

يف القضية يف  ىذا خبالف قضاة الشعبة االستئنافية ، حبيث ال جيوز إغباق قضاة االستئناف بالشعب األخرى ، كي ال يقوم قاضي االبتداء بالنظر -4
 . 96مرحلة االستئناف . انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص 

 . 68انظر ولد يوسف مولود ، مرجع سابق ، ص  -5
 . 116علي يوسف الشكري ، مرجع سابق ، ص  -6
 . 203انظر عمر ؿبمود اؼبخزومي ، مرجع سابق ، ص  -7
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الشعبة االبتدائية اؼبرحلة الفعلية لبدء اؼبقاضاة يف نظام روما ، و الدرجة األوىل من  ىذا و سبث ل      
حبق األشخاص ، و قد تصبح أحكامها ّنائية يف حال عدم االبتدائية يت تصدر األحكام احملاكمات ال  

 . 1عودة احملكوم عليو إىل استئنافها وفق األصول

ىيئة الرئاسة ، بعد أن طرف االبتدائية فبارسة مهامها بعد إحالة القضية إليها من تبدأ الشعبة       
 أو االشخاص الشخص هم اؼبوج هة من اؼبدعي العام ضد  تكون الشعبة التمهيدية قد اعتمدت الت  

 على العديد من مواد نظامقد توز عت الوظائف اؼبناطة بالشعبة االبتدائية اؼبالحظ أن   . و نيهماؼبت  
باعها أمامها و كيفية إصدارىا ( ، حبيث وض حت أيضا االجراءات الواجب ات  87 – 64روما )

 . 2للقرارات

 التمهيدية    الفرع الثالث : الشعبة

من عدد ال يقل عن ستة قضاة من  -مثلها مثل الشعبة االبتدائية–مهيدية تتأل ف الشعبة الت       
يتوىل  مهام الدائرة التمهيدية ثالث قضاة أو قاض واحد من  . و 3ذوي اػبربة يف احملاكمات اعبنائية

إىل حني  ديكن أن سبتديعمل القضاة اؼبعي نون للشعبة ؼبدة ثالث سنوات ، حبيث قضاة تلك الشعبة 
 . 4إسبام أي  قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها

أكثر من دائرة سبهيدية إذا اقتضى تشكيل  مناعبنائية أن و مل دينع نظام احملكمة  و اؼبالحظ على     
سبة لقضاة الشعبة االبتدائية ، فإنو ديكن لقضاة . و مثلما ىو اغبال بالن   5ذلك حسن سري العمل

الشعبة التمهيدية العمل بالدائرة االبتدائية ، إذا رأت ىيئة الرئاسة أن  يف ذلك ربقيق للعدالة و غبسن 
مراعاة عدم نظر القاضي يف قضية  -ا سبق اإلشارة إليوكم–سري العمل باحملكمة كذلك ، و ينبغي 

بسبب إبدائو لرأيو يف تلك الدعوى ،  6سبق أن عرضت عليو عندما كان عضوا يف الدائرة التمهيدية

                                                           

 . 234علي صبيل حرب ، مرجع سابق ، ص انظر  -1
 .و نفس الصفحة  نفس اؼبرجع  انظر -2
 . 78 -77انظر خليل حسني ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 172رضا شدالن ، مرجع سابق ، ص  انظر -4
، ، منشورات اغبليب اغبقوقية لية و احملاكم الدولية اعبنائية(، الطبعة األوىلعلي عبد القادر القهوجي ، القانون الدويل اعبنائي )أىم اعبرائم الدو انظر  -5

 . 319، ص  2001، بريوت )لبنان( ، 
مع منظمة األمم اؼبتحدة  ، عالقاهتا ، الشخصية القانونية الدولية ؽبا عبنائية الدولية )مقدمات إنشائها، احملكمة ا انظر عصام عبد الفتاح مطر -6
بدون رقم طبعة ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،  ، قواعد اإلختصاص اؼبوضوعي و اإلجرائي و طرق الطعن على األحكام و آليات التنفيذ( ، الدولو 

 . 148، ص  2010االسكندرية )مصر( ، 
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ألن  ىذا أمر تقتضيو )،  1، و من شبة ال جيوز لو الفصل فيها فيما بعد بصفتو قاضي حكمسابقا 
ألفراد يت يشك ل إىدارىا انتهاكا جسيما غبق امن ضمانات الدفاع ال  يعد   اعبنائية، وقواعد العدالة 

 . 2يف ؿباكمات عادلة و نظامية(

من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية ، سبارس الشعبة التمهيدية  57و دبوجب اؼبادة      
إجراء التحقيقات إذا ، حيث تأذن للمدعي العام ب 3مهمة إصدار األوامر و القرارات بأغلبية أعضائها

 .  4حقيق و أن  الدعوى تقع ضمن اختصاص احملكمةرأت أن  شب ة أساسا معقوال للشروع يف إجراء الت  

لذلك تعترب الشعبة التمهيدية جزء ال يتجز أ من سلطة اؼبقاضاة يف احملكمة اعبنائية اؼبؤل فة كما       
ر إىل التقاضي أو عدمو عرب جلسات علمنا من ثالث شعب ، و ىي بذلك تشك ل بوابة العبو 

هم يت يتقد م هبا اؼبدعي العام منها ، حيث تعترب قرارات جلسة النظر يف اعتماد الت  هم ال  إعتماد الت  
هم للمحاكمة أو الصادرة عن الدائرة التمهيدية الفيصل القانوين للمضي يف تقدمي الشخص اؼبت  

            .      5عدمها

 ألجهزة اإلدارية للمحكمة الجنائية الدولية المبحث الثاني : ا

 -كأجهزة قضائية–إن  كل  من قضاة ىيئة الرئاسة و شعب احملكمة ال ديكن ؽبم وحدىم       
اؼبتمث لة أساسا يف مالحقة إكمال اؼبهام اؼبناطة باحملكمة اعبنائية الدولية دبوجب نظامها األساسي 

لذلك أوجد نظام احملكمة ذاتو ، طورة على اجملتمع الدويل معاقبة مرتكيب أشد  اعبرائم الدولية خو 
ها مكتب أمه   ها الطابع اإلدارييغلب علي -إىل جانب األجهزة القضائية اؼبذكورة–أجهزة أخرى 

يت تشرف من عدة نواحي على إدارة احملكمة اؼبدعي ، قلم احملكمة و صبعية الدول األطراف ال  
    ذه األجهزة اإلدارية يف اؼبطالب الثالث التالية : و سنعرض ؽب بأجهزهتا اؼبتكاملة .

 

                                                           

 . 319علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص أنظر  -1
 . 172رضا شدالن ، مرجع سابق ، ص  -2
تمهيدية و قراراهتا أمام دائرة االستئناف على أساس ديكن للمدعي العام أو الشخص اؼبتهم أو الدولة اؼبعنية اغبق يف الطعن يف تدابري الدائرة ال -3

 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 82/2و انظر أيضا اؼبادة   227مستعجل . علي صبيل حرب ، مرجع سابق ، ص 
من النظام األساسي  61إىل  57ن . و للتفصيل أكثر يف صالحيات الشعبة التمهيدية راجع اؼبواد م 78انظر خليل حسني ، مرجع سابق ، ص  -4

 األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية .
 . 227انظر علي صبيل حرب ، مرجع سابق ، ص  -5
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 المطلب األول : مكتب المدعي العام 

األجهزة يف احملكمة اعبنائية الدولية ، و ىو جهاز يعمل  مكتب اؼبدعي العام من بني أىم   يعد  )      
عن جرائم تدخل يف قة ي اإلحاالت و أي ة معلومات موث  لق  ة عن باقي األجهزة ، مهم تو تبصفة مستقل  

ي . حيث يتوىل  اؼبدع 1(اؼبقاضاة والقيام دبهام التحقيق  من ث   اختصاص احملكمة هبدف دراستها ، و
ع بسلطة كاملة يف إدارتو و تنظيمو ، سواء من حيث اؼبوظفني أو ت  العام رئاسة اؼبكتب ، و ىو يتم

ال و ي أي ة تعليمات من مصادر خارجية اؼبرافق أو موارد اؼبكتب ، لذلك ال ديكن ألعضاء اؼبكتب تلق  
 . 2العمل هبذه التعليمات

ن مكتب اؼبدعي العام من اؼبدعي العام رئيسا و نائب أو عدد من النواب و عدد يتكو  ىذا و       
، و  3اؼبدعي العام للعمل داخل اؼبكتب قوم بتعيينهممن اؼبوظفني اؼبؤىلني للعمل يف ىيئة اإلدعاء ، ي

. و لسري  4غالعام و نوابو من جنسيات ـبتلفة و يضطلعون دبهامهم على أساس التفر  يكون اؼبدعي 
حقيقات على أحسن وجو ، يعني  اؼبدعي العام خرباء و مستشارين قانونيني متخص صني بأشكال الت  

اػبربة التوازن بني اعبنسني و  مثيل اعبغرايف وفني آخرين مع مراعاة الت  قني و موظ  العنف اؼبختلفة و ؿبق  
 . 5يف األنظمة القضائية على اختالفها

تقوم صبعية الدول األطراف بانتخاب مدع عام للمحكمة باألغلبية اؼبطلقة ألعضائها يف اقرتاع       
من بني الئحة أظباء يرش حها اؼبدعي  -بالطريقة ذاهتا-سر ي ، كما تقوم بانتخاب نائب أو أكثر 

هتا تسع سنوات ما مل يتقر ر وقت غ )لوالية مد  ى أساس التفر  العام اؼبنتخب يضطلعون بوظائفهم عل
. و يشرتط يف كل  من اؼبدعي العام و نائبو أو  6انتخاهبم مدة أقصر كما ال جيوز إعادة انتخاهبم(

نوابو أن حيملوا جنسيات ـبتلفة و يتمت عوا بأخالق عالية و خربة و كفاءة يف ؾبايل اإلدعاء و القضايا 

                                                           

التوزيع ، عمان )األردن( ، دار األول ، دار الثقافة للنشر و اإلص-، الطبعة األوىلية الدولية الدائمة و اختصاصاهتالندة معمر يشوي ، احملكمة اعبنائ -1
  . 228، ص  2008

 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 42من اؼبادة  2 -1انظر الفقرتني  -2
 . 116علي يوسف الشكري ، مرجع سابق ، ص انظر  -3
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 42من اؼبادة  2انظر الفقرة  -4
من النظام األساسي  44من اؼبادة  2و كذلك الفقرة  42من اؼبادة  9الفقرة و راجع أيضا  93انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص  -5

 للمحكمة اعبنائية الدولية .
 . 320علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص  -6
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)و اؼبشار إليها يف 1غات اؼبعتمدة لدى احملكمةلغة واحدة من الل   -على األقل-يتقنوا  اعبنائية ، و
 من نظام روما( . 50من اؼبادة  2 -1الفقرتني 

مدعي عام احملكمة اعبنائية و نوابو فرض نظام روما عليهم قيودا عقب  و لضمان استقاللية      
يت يقومون هبا أو أي  يتعارض مع مهام اإلدعاء ال  انتخاهبم ، و ىي عدم مزاولة أي  نشاط ديكن أن 

ؽبيئة الرئاسة أن تعفي اؼبدعي العام أو أحد  42/6. لذلك ذبيز اؼبادة  2عمل آخر ذو طابع مهين
. و وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات ،  3من العمل يف قضية معينة -بناء على طلبو-نوابو 

اؼبدعي أو نائبو أو أحد القضاة من منصبو ، كما حيق ؽبم طلب  فإن و جيوز أيضا تقدمي طلب بعزل
 .  4االستقالة دبحض إرادهتم

و خالل آدائهم ؼبهامهم جيب عليهم عدم اإلشرتاك يف أي  قضية ديكن أن يكون حيادىم فيها       
ها موضع شك ألي  سبب من األسباب ، و إذا ثبت اشرتاكهم بأي  صفة يف تلك القضية إذا مت  عرض

خص ؿبل صلة هبا على الصعيد الوطين تتعل ق بالش  على احملكمة اعبنائية أو يف قضية جنائية أخرى مت  
يت تثار بشأن التنحية ساؤالت ال  الت   . حيث تفصل يف كل   5حقيق أو اؼبقاضاة فيجب تنحيتهم فوراالت  

، وقت الطلب  أو اؼبقاضاة مهما كان حقيقدائرة االستئناف بناء على طلب الشخص ؿبل الت  
 .       6للمدعي العام أو نائبو حق التعليق على اؼبسألةو 

و خو ل نظام روما للمدعي العام من تلقاء نفسو أو بناء على شكوى مرفوعة إليو أو إحالة ،       
حقيق على أساس اؼبعلومات اؼبتعل قة جبرائم تدخل ضمن اختصاص احملكمة ، حيث مهمة مباشرة الت  

اؼبعلومات اؼبتعل قة بتلك اعبرائم ، كما ديكن لو أن يلتمس معلومات إضافية من الدول أو  حيل ل جدي ة
  . 7منظمة األمم اؼبتحدة أو اؼبنظمات غري اغبكومية أو أي ة مصادر موثوق هبا

                                                           

 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 42من اؼبادة  3 -2انظر الفقرتني  -1
 النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . من 42من اؼبادة  5انظر الفقرة  -2
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات . 35راجع أيضا القاعدة  -3
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات . 37 – 29 – 23راجع القواعد  -4
 .205ص،مرجع سابقاجع عمر ؿبمود اؼبخزومي،. ر اعبوازي بنظامي التنحي الوجويب والتنحي 42ادة يعرب  فقهاء القانون عن التنحي الوارد يف اؼب -5
من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . و للتفصيل أكثر حول أسباب تنحية اؼبدعي العام أو نائبو  42من اؼبادة  8 – 7انظر الفقرتني  -6

 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات . 34راجع القاعدة 
 18و  15راجع اؼبادتني خبصوص اإلذن دبباشرة التحقيق . و للتفصيل أكثر يف مهام اؼبدعي العام  80، مرجع سابق ، ص  انظر خليل حسني -7

 من النظام االساسي للمحكمة اعبنائية الدولية .
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إثبات وجود  هم والت   الكافية كل   ي العام مطالب بأن يدع م باألدل ةاؼبدع يف كل  األحوال و      
، كما تقع على  1هم قد ارتكب اعبردية اؼبنسوبة إليوجوىرية تدعو لالعتقاد بأن  الشخص اؼبت  أسباب 

اغبصول عليها أثناء  يت يتم  عاتق اؼبدعي العام مسؤولية االحتفاظ باؼبعلومات و األدلة اؼبادية ال  
 . 2يت جيريها مكتبو ، و عن زبزينها و تأمينهاحقيقات ال  الت  

م عمل تنظيم و إدارة مكتب اؼبدعي العام ، يضع اؼبدعي العام لوائح تنظ  و ضمانا غبسن       
اؼبكتب و ذلك باستشارة اؼبسجل سواء عند وضعها أو تعديلها ، يف أي ة موضوعات ديكن أن تؤث ر 

 . 3على عمل قلم احملكمة

يين بانتخاب األرجنت 2003أبريل  21قامت صبعية الدول األطراف يف  يف خطوة ىامة ،و      
عبنائية الدولية مدعيا عاما للمحكمة ا Luis Moreno Ocampo-"4"لويس مورينو أوكامبو 

كما قامت ، حزيران من العام ذاتو 16، و قد توىل  منصبو بشكل رظبي يف دولة  90الدولية بإصباع 
" نائبا Fatou Bensouda–بينسودا بانتخاب "فاتو 2004أكتوبر  10يف أيضا  اعبمعية

   . 785 صوتا من أصل 58اعبنائية الدولية بأغلبية  ؼبدعي عام احملكمة
   المطلب الثاني : قلم المحكمة 

و ىو ،  6(قلم كتاب احملكمة ىو اعبهاز األعلى اؼبسؤول عن اعبوانب غري القضائية يف احملكمة)      
ظام من ن 42)و الواردة يف اؼبادة 7ىو من يزو دىا باػبدمات شرط عدم اؼبساس بسلطات اؼبدعي العام

عقيد ، فإىل جانب ظام روما و اليت أشرنا أعاله إىل بعض منها( . و ديتاز دور قلم كتاب احملكمة بالت  ن
، و يدير وحدات  8الشهود مسؤولياتو غري القضائية يف إدارة احملكمة حيوي وحدة للمجين عليهم و

                                                           

 . 155عصام عبد الفتاح مطر ، مرجع سابق ، ص انظر  -1
 ات . من القواعد اإلجرائية و قواعد االثب 10انظر القاعدة  -2
 من القواعد االجرائية و قواعد االثبات . 9انظر القاعدة  -3
"لويس مورينو أوكامبو" معروف بدوره الفاعل كمدع عام يف احملاكمات ضد صباعات االنقالب العسكري يف األرجنتني ، كان أستاذا يف جامعة ) -4

لندة معمر .  ( ذات الوقت ىو رئيس فروعها يف أمريكا الالتينية و جزر الكارييبدبنظمة مكافحة الرشوة ، و يف ا"ىارفرد" األمريكية ، كما أنو كان عضو 
 .   229يشوي ، مرجع سابق ، ص 

 . 93انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص  -5
 . 119علي يوسف الشكري ، مرجع سابق ، ص  -6
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 43/1انظر اؼبادة  -7
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات . 16خبصوص مسؤوليات قلم احملكمة فيما يتعل ق باجملين عليهم و الشهود راجع القاعدة  -8
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ة و الدول التوقيف و برنامج اؼبساعدات القضائية ، و يؤم ن االتصاالت بني احملكمة من جه
  . 1اؼبنظمات الدولية اغبكومية من جهة أخرىو 

ة ىيئة اؼبسجل بعد موافق من اؼبوظفني يقوم بتعيينهم يتكو ن قلم احملكمة من اؼبسجل و ؾبموعة     
، و يتم  تعيني اؼبسجل باألغلبية اؼبطلقة للقضاة أعضاء  2لعمل يف احملكمةالال زم ل الرئاسة ، بالعدد
دد من صبعية القرتاع السري ، مع األخذ يف االعتبار أي ة توصية تقد م يف ىذا الص  احملكمة بطريق ا

. بشرط أن يكون   3الدول األطراف ، و إذا اقتضت اغباجة يتم  تعيني نائب مسجل بالطريقة ذاهتا
كل  من اؼبسجل و نائب اؼبسجل من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة و الكفاءة العالية و أن يتقنوا 

 .  4واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة لغة

يعمل على  يشغل اؼبسجل منصبو ؼبدة طبس سنوات و جيوز إعادة انتخابو مرة واحدة فقط ، و      
يف احملكمة ، كما يشغل نائب اؼبسجل منصبو أيضا ؼبدة طبس سنوات أو أقل حسب  أساس التفرغ  

 .  5قرار األغلبية اؼبطلقة للقضاة

غبسن سري العمل يف احملكمة اعبنائية الدولية ، ديكن أن يعزل اؼبسجل و نائبو و ذلك  و     
باألغلبية اؼبطلقة إذا أخال  بواجباهتما الوظيفية و مل يكونا على قدر من الكفاءة و النزاىة . ىذا 

قلم  دبا يف ذلك موظفي–يتمت عان حبصانة رؤساء البعثات الدبلوماسية أثناء قيامهما بعملهما و 
و ال ترفع عنهم اغبصانة إال  بقرار من ىيئة  -احملكمة وفقا التفاق امتيازات احملكمة و حصاناهتا

 . 6الرئاسة يف حالة اؼبسجل و بقرار من اؼبسجل يف حالة نائبو أو أحد موظفي قلم احملكمة

فهو ديارس  يرأس اؼبسجل قلم احملكمة و ىو اؼبسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة ، و مع ذلك      
، فيضع اؼبسجل أنظمة سري عمل احملكمة و يعد ؽبا بعد مشاورة  7مهامو ربت سلطة رئيس احملكمة

 . 1اؼبدعي العام فيما يتعل ق بسري عمل مكتبو و عند موافقة الرئاسة عليها

                                                           

 . 94انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 159عصام عبد الفتاح مطر ، مرجع سابق ، ص انظر  -2
 اعبنائية الدولية .من النظام األساسي للمحكمة  43/4انظر اؼبادة  -3
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 43/3انظر اؼبادة  -4
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 43/5انظر اؼبادة  -5
 . للمحكمة اعبنائية الدولية ألساسياغبصانات( من النظام ا)اؼبتعل قة باالمتيازات و 48ادة راجع أيضا اؼبو  302نظر زياد عيتاين، مرجع سابق،صا -6
 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 43/2انظر اؼبادة  -7
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 سبة للمحكمة ، و ذلك دون اؼبساس بسلطة مكتبصال بالن  يعترب اؼبسجل إذن دبثابة قناة االت       
ي اؼبعلومات اؼبتمث لة يف تلق   -كما ذكرت ذلك سابقا–اؼبدعي العام دبوجب النظام األساسي 

صال ؽبذا الغرض ، و يكون اؼبسجل أيضا مسؤوال عن اغبصول عليها و تقدديها و إقامة قنوات لالت  و 
يفة .كما شاور مع ىيئة الرئاسة و اؼبدعي العام فضال عن الدولة اؼبضاألمن الداخلي للمحكمة بالت  

يقوم اؼبسجل باالحتفاظ بسجالت احملكمة و يقوم بوضع قاعدة للبيانات ربتوي على صبيع تفاصيل  
يت كل القضايا اؼبعروضة على احملكمة مع ضباية البيانات الشخصية اغبساسة ، علما أن  اؼبعلومات ال  

         .      2ربتوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور و بلغات عمل احملكمة

ل مسجل " من فرنسا كأو  Bruno Cathala-الة فقد مت  تعيني السيد "برونو كاثاو لإلشار      
سبتمرب من نفس  09، و بتاريخ  2003، و كان ذلك يف جوان من سنة  للمحكمة اعبنائية الدولية

ؼبدة " نائبا للمسجل Serdj Brammertz-السنة انتخبت صبعية الدول األطراف "سريج برامريتز
 .  3ست سنوات

 المطلب الثالث : جمعية الدول األطراف 

"اؽبيئة اؼبسؤولة عن  -حسب الدكتور عصام عبد الفتاح مطر-يقصد جبمعية الدول األطراف     
رورة على قرارات الدول األطراف مثل اختيار القضاة ، اختيار اؼبدعي العام يت تتوق ف بالض  اؼبهام ال  

كون دبثابة قناة اتصال بني احملكمة و الدول األعضاء يف شأن اؼبسائل ذات ربديد اؼبيزانية ، و تو 
 . 4الطابع السياسي"

ا "مديرة احملكمة اعبنائية الدولية مثل مدير اعبمعية العامة         كما توصف صبعية الدول األطراف بأّن 
ىي و ،  6حكمة اعبنائية الدوليةشريعية للم. و ىناك من يعتربىا دبثابة اؽبيئة الت   5لشؤون األمم اؼبتحدة"

 . 1التنفيذ الكامل للنظام األساسي للمحكمة يت بفضلها تتحق ق العاؼبية وة ال  احملر ك لنشاط احملكم

                                                                                                                                                                                     

 . 255 -254انظر ىشام ؿبمد فرجية ، مرجع سابق ، ص  -1
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات . 15و  13و انظر أيضا القاعدتني  136انظر ونوقي صبال ، مرجع سابق ، ص  -2
.  2002قوات الشرطة قبل أن يعني  مدعي عام بلجيكا الفدرايل يف ماي ن اغبدودي بني اؼبدعني العامني و قد عمل "برامريتز" يف مسائل التعاو  و -3

 . 95 -94 فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، صانظر 
 . 163عصام عبد الفتاح مطر ، مرجع سابق ، ص  -4
 .89صىيمنة القانون أم قانون اؽبيمنة"،"ري خليل ؿبمود وباسيل يوسف، احملكمة اعبنائية الدوليةعن ضانقال 175ص رضا شدالن،مرجع سابق، -5
 أمثال األستاذة لندة معمر يشوي و األستاذ ىشام ؿبمد فرجية . -6



 2012جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

77 
 

ظام األساسي ، و يكون لكل دولة طرف تتكو ن ىذه اعبمعية من فبثلي الدول األطراف يف الن       
ين ، أم ا الدول األخرى اؼبوق عة فقط على النظام ل واحد ديكنو االستعانة دبناوبني أو مستشار فبث  

 .  2األساسي للمحكمة ديكن أن تتمت ع بصفة اؼبراقب يف اعبمعية

و جيوز للجمعية أن تنشئ أي ة ىيئات فرعية تقتضيها اغباجة ، دبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة )      
كمة ، و ذلك لتعزيز كفاءة احملكمة حقيق يف شؤون احملقييم و الت  فتيش و الت  مستقل ة ألغراض الت  

 .  3(اإلقتصاد يف نفقاهتاو 

وضع  و من أبرز مهام صبعية الدول األطراف سلطة إنشاء قواعد للعمل الداخلي للمحكمة و      
اؼبدعي العام  قواعد اإلجراءات دبا يت فق مع النظام األساسي ، و زبتص بامتياز انتخاب القضاة و

من  46إمكانية عزؽبم من منصبهم يف اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة اؼبسجل باإلضافة إىل و 
ا تراجع اؼبيزانية و تصادق عليها و سبنح الدعم للمحكمة عن طريق الت   عامل نظام احملكمة ، كما أّن 

 . 4مع الدول األطراف اليت ال تويف بالتزاماهتا اؼبقر رة عليها

حضريية دبا يتناسب و النظام جنة الت  عتمد توصيات الل  إضافة إىل ذلك فاعبمعية تنظر و ت)      
األساسي ، و توف ر الرقابة اإلدارية على ىيئة الرئاسة و اؼبدعي العام و اؼبسجل فيما يتعل ق بإدارة 

ا مهام إدارية شت   5(احملكمة ، تقوم هبا وفقا  6، ألن  األصل يف مهام صبعية الدول األطراف أّن 
 سي و القواعد اإلجرائية و قواعد االثبات .  ألحكام النظام األسا

                                                                                                                                                                                     

كامل للنظام األساسي للمحكمة بتوافق اآلراء خطة العمل الرامية إىل ربقيق العاؼبية و التنفيذ ال -يف دورهتا اػبامسة–و قد اعتمدت اعبمعية  -1
( ، ICC-ASP/13/36. انظر الوثائق الرظبية عبمعية الدول االطراف ) 2006ديسمرب  1-نوفمرب 23اعبنائية الدولية اؼبنعقدة يف الىاي بتاريخ 

(ICC-ASP/5/32 اعبزء الثالث، الوثيقة ،) ICC/ASP/Res.3 القضاء الدويل اؼبرفق األول مشار إليو لدى عمر سعد اهلل 2، الفقرة ،
 . 291-290ص ، 2015، اعبزائر،  اعبنائي والقانون الدويل اإلنساين يف عصر التطرف، بدون رقم طبعة، دار ىومة

 من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 112/1انظر اؼبادة  -2
 . 139ونوقي صبال ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 231، ص انظر لندة معمر يشوي ، مرجع سابق  -4
 .نفس اؼبرجع و نفس الصفحة  -5
 . 96انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص  -6
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و من أجل أداء مهامها على أكمل وجو ، قر ر واضعو نظام روما أن يكون للجمعية مكتب       
مراعية يف  1يتأل ف من رئيس و نائبني و شبانية عشر عضوا تنتخبهم اعبمعية ؼبدة ثالث سنوات

 .  2اؼبناسب للنظم القانونية الرئيسية يف العامل" مثيلاختيارىا "التوزيع اعبغرايف العادل و الت  

بنفس لغات العمل يف اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة وفق -و يعقد مكتب اعبمعية اجتماعاتو      
يف مقر احملكمة أو يف مقر األمم اؼبتحدة مرة واحدة على األقل يف السنة ، وكل ما  -112/10اؼبادة 

ة بناء على طلب اؼبكتب أو ثلث الدول األطراف ، حبيث جيوز لرئيس دعت اغباجة يف دورة استثنائي
، باعتبارىم  3احملكمة و اؼبدعي العام و اؼبسجل أو ؼبمثليهم اؼبشاركة يف اجتماعات اعبمعية و اؼبكتب

اذ قراراهتا  بتوضيح اؼبسائل اؼبطروحة –يتقاظبون مسؤولية إدارة احملكمة ، فيساعدون اعبمعية يف ازب 
 . 4لكن دون أن تعطى ؽبم صفة األعضاء -للنقاش

ينتخب صبيع أعضاء مكتب اعبمعية باالقرتاع السري ما مل تقر ر اعبمعية دون اعرتاض أن زبتار       
 .  5فق عليهادون اقرتاع مرش حا مت فقا عليو أو قائمة مرش حني مت  

احد ، و حياول اعبميع أم ا عن نظام التصويت يف اعبمعية ، فيكون لكل دولة طرف صوت و       
ل إىل القرارات بتوافق اآلراء ، فإذا مل يتحق ق ىذا التوافق ، فإن  القرارات اؼبتعل قة باؼبسائل التوص  

اؼبوضوعية تت خذ بأغلبية ثلثي األعضاء اغباضرين اؼبصو تني ، أم ا القرارات اؼبتعل قة باؼبسائل اإلجرائية 
 . 6راف اغباضرة اؼبصو تةفتت خذ باألغلبية البسيطة للدول األط

ري تأخحدث صويت يف اعبمعية و اؼبكتب إذا و قد أخذ نظام احملكمة بعقوبة اغبرمان من الت         
الدولة العضو عن سداد اشرتاكاهتا اؼبالية يف تكاليف احملكمة ؼبدة سنتني كاملتني ، و مع  من طرف

                                                           

 . 207انظر عمر ؿبمود اؼبخزومي ، مرجع سابق ، ص  -1
 ب من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . -112/3اؼبادة  -2
 ة اعبنائية الدولية .من النظام األساسي للمحكم 112من اؼبادة  5و  6انظر الفقرتني  -3
 . 98انظر فيدا قبيب ضبد ، مرجع سابق ، ص  -4
صبعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  اؼبعتمد من قبل األطرافمن النظام الداخلي عبمعية الدول األطراف  80إىل  78راجع اؼبواد  -5

-ICC)ثائق الرظبية و ال – 2002أيلول/سبتمرب  10إىل  03الفرتة من  نيويورك خاللبللمحكمة اعبنائية الدولية يف دورهتا األوىل اؼبنعقدة 
ASP/1/3 ).  

  من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية . 112/7. و انظر أيضا اؼبادة  257انظر ىشام ؿبمد فرجية ، مرجع سابق ، ص  -6
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عبمعية و يف اؼبكتب إذا اقتنعت بأن  عدم صويت يف اذلك جيوز للجمعية أن تسمح ؽبذه الدولة بالت  
 . 1لدولة الطرفاشئ عن ظروف قاىرة خارجة عن نطاق تلك افع نالد  

و و إن مل تكن جهازا من أجهزة لكن ما ديكن مالحظتو على صبعية الدول األطراف ىو أن        
حية القضائية جهازا من نظام روما مل تشر إليها( ، و إن مل تكن من النا 34احملكمة )ألن  اؼبادة 

يفوق احملكمة أو يعلو عنها ، إال  أن  صبعية الدول األطراف مع ذلك ذات ارتباط وثيق باحملكمة من 
، فلها أمهية بارزة يف احملكمة اعبنائية الدولية نظرا ؼبا تضطلع بو من  2الناحية اإلدارية و اؼبالية العامة

–ى النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية مهام على درجة من اغبساسية ، لكن ما يعاب عل
كونو أفرد ؽبذه اؽبيئة مادة واحدة فقط من مواد النظام -مثل ما توص لت إليو الكاتبة لندة معمر يشوي

 . 3فصيل فيها و يف أعضائها و مهامها أكثر من ذلك( ، مع أن و كان من اؼبفروض الت  112)اؼبادة 

،  2002دول األطراف قد اجتمعت يف شهر سبتمرب من عام جدير بالذكر أن  صبعية ال      
رئيسا للجمعية باإلصباع و ؼبدة ثالث سنوات ، و قد  4وانتخبت ظبو األمري األردين "زيد بن رعد"

اجتماعا من أجل انتخاب قضاة احملكمة الثمانية  2003فيفري من عام  06و  04عقدت يومي 
للمحكمة اعبنائية الدولية من أجل تنصيب القضاة الذين  عشر . ث  عقد االجتماع التأسيسي األول

           . 20035مارس  11مت  انتخاهبم من قبل صبعية الدول األطراف ، و كان ذلك يف 

 الخاتمة :

تها كهيئة قضائية و ربقيقا لفعالي  احملكمة اعبنائية الدولية  من خالل ما سبق تفصيلو يستنتج أن       
روعي يف ربديد أجهزهتا يت أنشئت من أجلها ، لتحقيق األغراض ال  و  ة الدديومة ،ع بصفت  مستقلة تتم

خص ها واضعو نظام لذلك  إدارة احملكمة . واؼبقاضاة  وحقيق الت   لة يفاؼبتمث  ـبتلف الوظائف الضرورية 
من  روما بأجهزة و تنظيم على درجة عالية من اعبدية و االحرتافية سواء من الناحية القضائية أو

 الناحية اإلدارية .

                                                           

 . 210عمر ؿبمود اؼبخزومي ، مرجع سابق ، ص أنظر  -1
 . 175ن ، مرجع سابق ، ص انظر رضا شدال -2
 .  232انظر لندة معمر يشوي ، مرجع سابق ، ص  -3
يف إعداد  ذبدر اإلشارة إىل أن  ظبو األمري "زيد بن رعد" ىو من أوائل الدبلوماسيني يف األمم اؼبتحدة الذين عملوا خالل السنوات السبع اؼباضية -4
 آنذاك عبانا خالل اؼبشاورات الرظبية و غري الرظبية للجان التحضريية للمحكمة اعبنائية الدولية .  صياغة النظام األساسي للمحكمة ، كما ترأ س ظبو ه و 
 . 232انظر لندة معمر يشوي ، مرجع سابق ، ص  -5
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يت تعاقب بواسطتهم احملكمة مرتكيب اعبرائم الدولية اػبطرية يشك ل القضاة التشكيلة الرئيسية ال   و     
يف  -اػبامسة من نظام احملكمة ةحسب ما ورد يف اؼباد–على أمن و سالمة اجملتمع الدويل و اؼبتمث لة 
 ، جرائم اغبرب و جردية العدوان .  نيةجردية اإلبادة اعبماعية ، اعبرائم ضد اإلنسا

و من حيث األجهزة و اؽبياكل فالوظائف القضائية البحتة تقوم هبا ىيئة الرئاسة و دوائر احملكمة      
ا ، أم  الث )شعبة استئناف ، شعبة ابتدائية و شعبة سبهيدية( يت تشك ل شعب احملكمة الث  اؼبختلفة ال  

ة ىي مكتب اؼبدعي العام ، مالحقة اجملرمني فتقوم هبا ىيئة مستقل  ت و حقيق  و صبع اؼبعلوماظيفة الت  و 
يبقى قلم احملكمة ديث ل اؽبيئة اإلدارية الرئيسية للمحكمة ، دون إغفال األدوار اؽبامة عبمعية الدول  و

 األطراف كهيئة تشريعية و مالية و مديرة عامة للمحكمة اعبنائية الدولية .

و إىل أجهزة و ىيئات معي نة  نائية ككل أحيانانظام روما إىل احملكمة اعبو رغم إشارة مواد       
ينبغي اعتبار أجهزة دة أحيانا أخرى ، إال  أن و و ألسباب نظرية و إدارية الغرض منها آداء وظائف ؿبد  

ا ، ا واحدا تشك ل نظاما قضائيا دولي و ىياكل احملكمة اعبنائية كل ها سواء القضائية منها أو اإلدارية أّن 
النزاىة و كذلك من حيث  ومري اؼبهين من حيث الض   ذي يفرض نفسوغم من االستقالل ال  بالر  

لتعترب بذلك احملكمة اعبنائية ىيئة  . مراعاة معايري احملاكمة العادلة بني اعبهاز القضائي و االدعاء العام
ألي  تعليمات تصدر عن عدالة دولية متكاملة تعمل من خالل فريق عمل دويل مؤى ل ال خيضع 

   حكومات الدول األطراف .

 المراجع : قائمة 

)القضاء الدويل اعبنائي( ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان  3سهيل حسني الفتالوي ، موسوعة القانون الدويل اعبنائي  -8
 . 2011)األردن( ، 

 .  2008دولية )شرح اتفاقية روما مادة مادة(، اعبزء األول بدون رقم طبعة ، دار ىومة ، اعبزائر ، نصر الدين بوظباحة ، احملكمة اعبنائية ال -2
 . 2009( ، زياد عيتاين ، احملكمة اعبنائية الدولية و تطور القانون الدويل اعبنائي ، الطبعة األوىل ، منشورات اغبليب اغبقوقية ، بريوت )لبنان -3
م لو -4 ؿبمد اجملذوب( ، القضاء الدويل اعبنائي )احملاكم اعبنائية الدولية( ، الطبعة األوىل ، دار اؼبنهل اللبناين ، للدراسات ،  علي صبيل حرب )قد 

 . 2010بريوت )لبنان( ، 
 . 1998/يوليو سبوز 17اؼبؤرخة يف   A/CONF.183/9 النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية ، الوثيقة -5
،  (اعبزائر)التوزيع ، الوادي  دار القبة للنشر و،  05، العدد دراسات قانونية ، ؾبلةكبو ؿبكمة جنائية دولية دائمة )نظرة عامة(  ،رقية عواشرية  -6

 . 2002ديسمرب 
 . 2014، الدار البيضاء )اؼبغرب( ، يونيو  22رضا شدالن ، تشكيل احملكمة اعبنائية الدولية ، ؾبلة اؼبلف ، العدد  -7
األفراد( ، الطبعة األوىل ، دار اؼبنهل اللبناين ، بريوت )لبنان( ولية اعبنائية للرؤساء و سني ، اعبرائم و احملاكم يف القانون الدويل اعبنائي )اؼبسؤ خليل ح -8
 ،2009 . 
 . 2012يع ، اعبزائر ، ىشام ؿبمد فرجيو ، القضاء الدويل اعبنائي ، و حقوق اإلنسان ، بدون رقم طبعة ، دار اػبلدونية للنشر و التوز  -9
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  . 2006فيدا قبيب ضبد ، احملكمة اعبنائية الدولية كبو العدالة الدولية ، الطبعة األوىل ، منشورات اغبليب اغبقوقية ، بريوت )لبنان( ،  -10
 . 2005، اعبزائر ، ونوقي صبال ، مقدمة يف القضاء الدويل اعبنائي ، بدون رقم طبعة ، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع  -11
صبعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية يف دورهتا األوىل  من قبل اؼبعتمدةالقواعد االجرائية و قواعد اإلثبات  -12

 ( .ICC-ASP/1/3 SUPPوثيقة األمم اؼبتحدة ) – 2002أيلول/سبتمرب  10إىل  03نيويورك خالل الفرتة من باؼبنعقدة 
وزو )اعبزائر( ، ولد يوسف مولود ، احملكمة اعبنائية الدولية بني قانون القوة و قوة القانون ، بدون رقم طبعة ، دار األمل ، اؼبدينة اعبديدة ، تيزي  -13

2013 .  
اإلصدار األول ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمر ؿبمود اؼبخزومي ، القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اعبنائية الدولية ، الطبعة األوىل ،  -14

 . 2008عمان )األردن( ، 
 رواندا و – يوغسالفيا السابقة– طوكيو – نورمبورغ – دراسة يف ؿبكمة يبزج) ، القضاء اعبنائي الدويل يف عامل متغري علي يوسف الشكري -15

 .  2005 ،)مصر(  القاىرة ، النشر والتوزيع إيرتاك للطباعة و، الطبعة األوىل، (اسياحملكمة اعبنائية الدولية الدائمة وفقا ألحكام نظام روما األس
،  ، منشورات اغبليب اغبقوقية ، الطبعة األوىل )أىم  اعبرائم الدولية ، احملاكم الدولية اعبنائية(، القانون الدويل اعبنائي  علي عبد القادر القهوجي -16

 . 2001، )لبنان(  بريوت
 عبد الفتاح مطر ، احملكمة اعبنائية الدولية )مقدمات إنشائها ، الشخصية القانونية ؽبا ، عالقاهتا مع منظمة األمم اؼبتحدة و الدول ، عصام -17

،  قواعد اإلختصاص اؼبوضوعي و اإلجرائي ، طرق الطعن على األحكام و آليات التنفيذ( ، بدون رقم طبعة ، دار اعبامعة اعبديدة ، األزاريطة
 . 2010السكندرية )مصر( ، ا

، عمان يشوي لندة معمر ، احملكمة اعبنائية الدولية الدائمة و اختصاصاهتا ، الطبعة األوىل ، اإلصدار األول ، دار الثقافة للنشر و التوزيع  -18
 . 2008)األردن( ، 

طرف ، بدون رقم طبعة ، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع ، عمر سعد اهلل ، القضاء الدويل اعبنائي و القانون الدويل اإلنساين يف عصر الت -19
 . 2015اعبزائر ، 

صبعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية يف دورهتا األوىل  اؼبعتمد من قبل ام الداخلي عبمعية الدول األطرافالنظ -20
 .( ICC-ASP/1/3)ثائق الرظبية و ال – 2002أيلول/سبتمرب  10إىل  03نيويورك خالل الفرتة من باؼبنعقدة 
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 طرق إبرام الصفقات العمومية
 ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة والشفافية
 فاطيمة عاشور.د                                                                                  

 أستاذة زلاضرة أ                                                                                   
 معهد احلقوق و العلوم السياسية                                                                          

 ادلركز اجلامعي مرسلي عبد اهلل تيبازة                                                                       
 

 :ملخص
ربرص كل النصوص التشريعية اليت تنظم الصفقات العمومية إىل إقامة ادلنافسة والشفافية يف إبرام الصفقات العمومية ، دلا سبنحو        

وض ديكن اإلدارة من االستخدام األمثل والرشيد  لألموال العمومية وتوفَت محاية فعالة للمال العام ، وذلذا كان من من تنوع يف العر 
 الضروري إجياد طرق إلبرام الصفقات العموميةمن شاهنا أن ربقق مبدأ ادلنافسة والشفافية .

إلبرام الصفقات لى أسلويب طلب العروض و الًتاضي ع 15/247وقد اعتمد ادلشرع اجلزائري يف قانون الصفقات العمومية       
العمومية دلا يقوم عليهما األسلوبُت من مبادئ من شأهنا ربقيق ادلنافسة احلرة بُت ادلشًتكُت. كما أحاط األسلوبُت جبملة من 

 اإللزامية لضمان النزاىة والشفافية يف إبرام الصفقات.  تاإلجراءا
Abstract 

 

All legislative texts regulating public transactions are keen to establish 

competition and transparency in the conclusion of public transactions, for what 

they provide variety of offers that enable management to make optimal and 

rational use of public funds and to provide effective protection for public funds. 

Therefore, it was necessary to find ways to conclude public transactions that 

achieve the principle of competition and transparency. 

In the Public Procurement Law 15/247, the Algerian legislator adopted the 

methods of solicitation and concurrence for the conclusion of public transactions 

for the two principles which would lead to free competition among the 

participants. The two methods also encompassed a set of mandatory procedures to 

ensure fair and transparent transactions. 

 
 .الصفقات العمومية ، ادلنافسة احلرة ، الشفافية ، النزاىة  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

 االستثمار شروعاتوتنفيذ م ،تعترب الصفقات العمومية وسيلة أساسية الستهالك األموال العامة
، التنمية الشاملة للدولةمن أجل ذبسيد الربامج التنموية وربقيق  اليت تغطى من ادليزانية العامة للدولة

 ظاىرة الفساد بصوره ادلختلفة. شيرلاال لتفولكن يف نفس الوقت أصبحت 
 ،وقد وقعت الصفقات العمومية يف شباك الشبهات اليت ربوم بصفة رئيسية حول كيفية منحها

كواليس، فأصبح العام واخلاص متيقنا من أن إبرام الصفقات ال يتم إال دبوجب صفقات باطنية تربم يف ال
 سوى سبثيل شكلي ال غَت. تعد ال اإلجراءاتوأن تلك 

لصفقات لقانون ادلنظم الوعلى ىذا األساس صلد أن ادلشرع  كان يف كل مرة يتدخل لتعديل 
لشيء إال ألمهية  عدة تعديالت ال عرفا، بل استقرار العمومية، حىت أن ىذا اجملال الشريعي مل يعرف 

كان إلبرام الصفقات العمومية،   ادلشرع من خالل التشريعات ادلتعاقبة طرقادلوضوع وحساسيتو، فقد أقر ا
هتدف إىل غلق الباب أمام الفساد والتجاوزات اليت  متكاملة  من ورائها إجياد منظومة قانونية نشدي

 يعرفها ىذا اجملال.
 ن شأهناكما يهدف إىل احلد من إرادة اإلدارة يف اختيار ادلتعاقد معها، بفرض بعض القيود م

.كما تضمن ىذه ادلتعهدين ادلتنافسُت فتح باب ادلنافسة الشريفة وإقرار النزاىة وادلساواة بُت ادلسامهة يف 
 ادلتعهدين ادلتنافسُتوتضع ، يف نفس الوقتالعمومية الوسائل اختيار ادلتعاقد األفضل وترشيد النفقات 

 ألفضل.افة يكون فيها اخليار يف األخَت ليف بيئة تنافسية شف
على وسيلتُت  (1)247–15قانون المن  41و 04 تُتدوقد اعتمد ادلشرع من خالل نص ادلا

طلب العروض كمبدأ العام وعلى أسلوب الًتاضي كاستثناء إلبرام الصفقات ، إلبرام الصفقات العمومية
 العمومية.

من خالل ىذين األسلوبُت فرض قواعد  ادلنافسة احلرة والشفافية وقد حاول ادلشرع اجلزائري 
لضمان صلاعة الطلبات العمومية " 247–15القانون من  05ومكرسا دلا جاء يف نص ادلادة 

واالستعمال احلسن للمال العام، جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات 
 ادلرشحُت وشفافية اإلجراءات، ضمن احًتام ىذا ادلرسوم". العمومية وادلساواة  يف معاملة

قانون ادلتعلق دبكافحة الفساد "جيب أن تؤسس المن  09وكذا ما  جاء يف نص ادلادة 
 .(2)اإلجراءات ادلعمول هبا  يف رلال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية وادلنافسة الشريفة........"

 ما جاء يف النصُت السابقُت من توصيات  يقودنا إىل طرح اإلشكالية التالية:  إن كل
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المنافسة هل كرست اإلجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية قواعد الشفافية و 
المتضمن قانون الصفقات  242–11قانون المن خالل  الجزائري عالمشر  هل وفقو ؟الشريفة
 ؟.نزيهة وشفافةخلق بيئة تنافسية في  العمومية
 

 تكريس مبدأ المنافسة والشفافية من خالل طلب العروض:المبحث األول
، فقد اختاره يعد أسلوب طلب العروض القاعدة العامة ادلعتمدة يف إبرام الصفقات العمومية

وسيلة أساسية إلبرام الصفقات العمومية كما يقوم عليو من مبادئ من شأهنا أن تكرس مبدأ ادلشرع 
 النزاىة وحرية ادلنافسة.

قد فادلتعلق بالصفقات العمومية،  247-15قانون الالعروض يف ادلشرع أسلوب طلب  يتبٌتو 
 ادلناقضة يف النص العريب يف  على ينص كان  والذي.(3)يف القوانُت السابقة احسم اخللط الذي كان موجود

الذي يقابلو بالعربية طلب ( ىذا ادلصطلح l’appel d’offreحُت النص بالفرنسية ينص على )
 العروض.

اليت مجع فيها ادلشرع  236 –10ادلرسوم الرئاسي من  33كما تدارك اخللط الذي تضمنتو ادلادة 
ادلناقصة رغم أن ادلصطلح  يف حد ذاتو ال حيتمل  أسلوب ىبُت مفهوم ادلناقصة وادلزايدة  عند نصو عل

 ادلعنيُت.
الذي جيمع بُت مفهوم  كون قد تبٌت ادلصطلح السليممصطلح طلب العروض ي ادلشرع بتبنيو إن

اليت تعرف طلب  237–15من قانون  40حيث جاء يف نص ادلادة  ،ادلناقصة وادلزايدة يف نفس الوقت
العروض على أنو اإلجراء الذي يهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسُت مع زبصيص 

 عرض. الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن
أن معيار االنتقاء جيمع بُت عاملُت السعر  ننا نستنتجإ، ف40من خالل ما جاء يف نص ادلادة 

 وكذلك أحسن أداء.
كما أنو من خالل تعريف ىذا األسلوب تظهر لنا مزايا عديدة لطلب العروض من شأهنا ربقيق 

 ادلساواة وحرية ادلنافسة والشفافية بُت ادلتنافسُت.
 المبادئ التي يقوم عليها طلب العروض :المطلب األول

طلب العروض يعد األسلوب وادلبدأ األساسي إلبرام الصفقات العمومية، نظرا لتوفره على عدة 
 تلخيصها يف ادلبادئ التالية : وديكن ،مزايا من شأهنا ربقيق منافسة حرة وشفافة
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 مبدأ العالنية األول:الفرع 

يف غاية من األمهية  م الصفقات العمومية إىل ربقيق مسألتُتسعى ادلشرع أثناء وضعو آلليات إبرا
محاية ادلركز القانوين للمتعامل ادلتعاقد، وذلك عن طريق إجبار اإلدارة ثانيهما و العام محاية ادلال أوذلما 
إيصال العلم إىل مجيع الراغبُت بالتعاقد  ىواإلعالن و  ،على ضرورة اإلعالن على ادلناقصة العامة

وزمان طلب  ومكان لوبةادلواصفات ادلطوإبالغهم عن كيفية احلصول على شروط التعاقد ونوعية 
 .(4)العروض

 : "يكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا......."247–15قانون المن  61فقد جاءت ادلادة 
لتحقيق مبدأ ادلساواة يف  ا، وضمانادلتعهدين ادلشًتكُت مجيع وقد جاء ىذا اإللزام حىت يتحقق علم 

ادلتعهدين  مظهر من مظاىر الشفافية بُت الفرص واإلعالن يعد دبثابة دعوى للمنافسة الشريفة وىو
 .ادلشًتكُت

إلعالن عن لا وضمانا لتحقيق مبدأي ادلنافسة والشفافية حدد قانون الصفقات العمومية آليات وطرق
 : 247–15قانون المن  65الصفقة، فقد جاء يف نص ادلادة 

 حيرر اإلعالن باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على األقل. -
 .(5)نشر اإلعالن يف النشرة الرمسية للصفقات العمومية -
 نشر اإلعالن يف جريدتُت يوميتُت وطنيتُت موزعتُت على ادلستوى الوطٍت. -
 جهويتُت. جريدتُت زلليتُت أونشر اإلعالن يف  -
 إلصاق اإلعالن يف الوالية، كافة بلديات الوالية. -

 يرية التقنية ادلعنية يف الوالية.غرف التجارة والصناعة التقليدية واحلرف والفالحة للوالية ادلد
 ات إجبارية جيب أن حيتويهايانتقوم بو اإلدارة فقد قيدىا ادلشرع بب اوحىت ال يكون اإلعالن صوري

 .(6)اإلعالن عن طلب العروض
ويتضح لنا شلا سبق حرص ادلشرع الشديد من خالل وسائل اإلعالن عن طلب العروض على 

نزاىة يف منح الصفقة  وىذا ما سينتج عليو بطبيعة احلال ضمان ادلساواة بُت ادلتعاملُت ودعوى للمنافسة
 وخباصة:من نتائج  اإلعالنذلك دلا حيققو و العمومية، 

ذلك أن اإلعالن وسيلة ربول بُت اإلدارة وبُت قصر عقودىا  ،أثناء إبرام الصفقة العموميةالنزاىة  -
 على طائفة زلددة حبكم أهنم وحدىم من ديكنهم الوفاء دبتطلباهتا.
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كل من تتوفر فيهم الشروط أن لحيقق اإلعالن ضمان فرص متساوية بُت ادلشًتكُت، حبيث حيق  -
 الشفافية وبالتايل احًتام القانون.وسيلة لضمان  فهو يتقدموا عروضهم.

 
 مبدأ المساواة بين المتنافسين الفرع الثاني: 

ادلقصود بادلساواة بُت ادلتنافسُت إجياد نفس الفرص لكل من يتقدم بطلب العروض ودراستها وفق 
ال بأوذلك ، سبييز بُت واحد عن األخر أو نفس اإلجراءات واألشكال اليت حيددىا القانون دون هتميش
تعديلها  حذفها أو إضافة شروط أو أو، يعفى بعض ادلتنافسُت من الشروط ادلعينة دون البعض اآلخر

 بالنسبة للبعض األخر.
، تتحقق فيهم الشروط وال جيوز لإلدارة إبعاد أي منهم نميع األفراد الذيجيب إفساح اجملال جلو 

 فيجب معاملة مجيع ادلتنافسُت معاملة متساوية.
فادلساواة ىي يف نفس الوقت أساس ادلنافسة ووسيلة  ،القة وطيدة دببدأ ادلنافسةودلبدأ ادلساواة ع

 .(7)خلدمة ادلنافسة
تنافسُت ويقتضي مبدأ ادلساواة عدم ادل يقوم ىذا ادلبدأ على أساس وقوف اإلدارة موقف احلياد إزاء

 أوتقنية. إقصاء أي متنافس ألسباب غَت قانونية
 أوال:  المنع لألسباب القانونية  

وض اليت ذبريها فئات معينة من ادلشاركة يف طلب العر ضرورة دلنع اإلدارة  يف بعض احلاالت ذبد
سلالفات، ورغم وجود ىذا ادلنع إال أنو ال يتعارض مع مبدأ ادلساواة وال يعد  جلرائم أو اإلدارة الرتكاهبم

 .(8)إخالال دببدأ حرية ادلنافسة
 ألسباب يشًتط تقدمي صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق األمر بشخص طبيعي.ذلذه ا

 ثانيا:  المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة  
إال أنو جيوز لإلدارة  ،الغاية األساسية من طلب العروض حرية ادلنافسة وىو إذا كان ادلبدأ العام ىو

ومن خالذلا يتم استبعاد األفراد  الية والفنية،تتعلق بالقدرة ادل أن تفرض بعض الشروط يف طلب العروض
 الذين يثبت عدم قدهتم ادلالية.

 الفرع الثالث:  مبدأ سرية العطاءات   
ويتحقق ذلك بوضع مجيع العروض يف ظروف مغلقة  ،يعد ىذا ادلبدأ من ادلبادئ ادلكرسة للشفافية

فقد جاء يف  ،بإحكام حبيث ال تعلم اإلدارة وال ادلًتشحُت دبضمون العطاءات قبل تاريخ فتح األظرفة
يوضع ملف الًتشح والعرض التقٍت والعرض ادلايل يف أظرفة " 247–15من قانون  67نص ادلادة 
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وتتضمن عبارة  ،ومرجع طلب العرض وموضوعو ة ادلؤسسةمنفصلة ومقفلة بإحكام يبُت كل منها تسمي
خر آوتوضع ىذه األظرفة يف ظرف  .حسب احلالة "عرض مايل" أو "عرض تقٍت" أو "ملف الًتشح"

 .وتقييم العروض"" من طرف جلنة فتح األظرفة إال ال يفتح"وحيمل عبارة  ومغفل مقفل بإحكام
ضرورة فتح األظرفة من قبل اللجنة يف جلسة علنية على ادلشرع  كددلبدأ الشفافية فقد أ اوإقرار 

.ويعد ىذا (9)احيضرىا ادلشًتكون الذين قدموا العروض وتكون ىذه اجللسة زلددة الزمان وادلكان مسبق
لى حرص من ادلشرع على ربقيق ادلساواة بُت ادلًتشحُت وضمان عاليت تدل  اإلجراءاتمن  اإلجراء

 شفافية يف منح الصفقة.
 األشكال التي يتخذها طلب العروض :ثانيالمطلب ال

لقد أصبح أسلوب طلب العروض أسلوبا مفضال عادليا يف الوقت الراىن نظرا دلا يتصف بو من شليزات 
اجلزائر مل تتوصل فعليا إىل اعتماد ىذا األسلوب إال بعد صراعات  اجيابيتو عن باقي األساليب، غَت أن

ا ادلشرع من خالل ولطلب العروض أربعة أشكال حددى طويلة يف قوانينها ادلتعلقة بالصفات العمومية.
 األشكالويتخذ  اأو دولي اديكن أن يكون طلب العروض وطني، 15/247من قانون   42نص ادلادة 

 التالية: 
 الفرع األول:  طلب العروض المفتوح 

يقصد بطلب العروض ادلفتوح ذلك اإلجراء الذي ديكن من خاللو ألي مًتشح تتوفر فيو 
ويتيح ىذا الشكل  ،اإلدارة ادلنافسة اليت تقوم بو اإلعالن عن بناء على (10)شروط أن يتقدم للمشاركةال

كما يفسح اجملال حىت للشركات احلديثة   ،من أشكال طلب العروض لكل الراغبُت يف الًتشح ادلشاركة
لإلدارة احلصول على عروض سلتلفة وبصورة نزيهة، ويغلق الباب أمام ادلشًتكُت من  متيحابالتنافس  

للمشروع ادلطروح للعرض ويعد ىذا الشكل من  قيمة معينة أو أسعارربديد على  االتفاق فيها بينهم
 لتحقيق الشفافية والنزاىة. أشكال طلب العروض مثاال

 قدرات دنيا الفرع الثاني:  طلب العروض المفتوح مع اشتراط 
إتاحة اجملال للمًتشحُت مع اشًتاط  ىذا الشكل من أشكال طلب العروض ىومن وراء قصد الو 

ربددىا و حيث جيوز لإلدارة أن ربدد بعض الشروط ادلتعلقة بادلؤىالت الدنيا  (11)بعض القدرات الدنيا
العامة، حبيث يكون الغرض من ذلك احلفاظ على ادلصاحل و ، عن طلب العروض مسبقا قبل اإلعالن

ال ديكن أن صلدىا يف مجيع واليت  ،ىناك بعض ادلشاريع تستوجب يف تنفيذىا قدرات مالية وفنية معينة
عواقب على تنفيذ  دلا قد تشكل من وقد أجاز ادلشرع ربديد ىذه الشروط مسبقا ادلتعاملُت االقتصاديُت،
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تعلق دبشاريع ضخمة ومعقدة تتطلب ادلشروع تعود بالضرر على ادلصلحة العامة، خاصة إذا كان األمر ي
 مهارات وتقنيات متطورة يعجز ادلتعاملون  االقتصاديون الصغار عن توفَتىا.

 الفرع الثالث: طلب العروض المحدود
حبيث يف ىذا الشكل من أشكال طلب العروض ال يسمح  وىي عكس طلب العروض ادلفتوح،

الشروط اخلاصة، ويتم اختيارىم مسبقا يف شكل تقدمي تعهد إال للمًتشحُت الذين تتوفر فيهم بعض ب
بالعمليات  االنتقاء القبلي. ويتم  االنتقاء األويل الختيار ادلًتشحُت عندما يتعلق األمر بالدراسات أو

 ذات األمهية اخلاصة. ادلعقدة أو
 الفرع الرابع: المسابقة

 أو جوانب فنية صلاز عملية تشتمل علىإادلسابقة إجراء يضع رجال الفن يف منافسة قصد 
. سبنح فيها الصفقة بعد ادلفاوضات اليت ذبري من جلنة التحكيم، (12)مجالية أوفنية خاصة إحصائية أو

 للفائز بادلسابقة الذي قدم أحسن عرض.
 تلجأ اإلدارة إىل ادلسابقة إذا تعلق األمر دبجال هتيئة اإلقليم والتعمَت واذلندسة ادلعمارية واذلندسة أو

 .معاجلة ادلعلومات
ونالحظ أن ادلشرع قد ضيق من اجملاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل ادلسابقة، نظرا خلطورة ىذا 

 اإلجراء وجيب أن يشمل دفًت شروط ادلسابقة على برنامج ادلشروع، ونظام ادلسابقة.
 التراضي كاستثناء إلبرام الصفقات العمومية :المبحث الثاني

ادلشرع على سبيل فلم يًتكو  ،إلبرام الصفقات العموميةيعد أسلوب الًتاضي أسلوب استثنائيا 
، يرجع ذلك إىل خطورة ىذا اإلجراء يف إبرام الصفقات (13)العموم وإمنا قيد حرية اإلدارة يف اللجوء إليو

يق  من ضيمن أثر كبَت على حرية ادلنافسة والت حلرية اإلدارة دلا ذلذا األسلوب ديالعمومية، وجاء ىذا  التقي
 عالن عن التنافس يف الصفقات العمومية. مبدأ اإل

مدى ارتباط أسلوب الًتاضي دببدأ ادلنافسة، واألشكال  دراسة خالل ىذا ادلبحث يتم منوسوف 
 اليت يتخذىا ىذا األسلوب.

 مدى ارتباط التراضي بمبدأ المنافسة :المطلب األول
ة يف أسلوب طلب العروض الذي تتحرر اإلدارة وفقا آللية الًتاضي من القواعد واإلجراءات ادلقرر 

 ايعتمد على الدعوة للمنافسة، فتتحاور مع من تراه قادرا على القيام بالعمل الذي ترغب يف إصلاحو وفق
 ادلال العام.  مقتضيات محاية دلا سبليو عليها
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قد فيف سلتلف التشريعات يف اجلزائر.  ويظهر ىذا األسلوب يف إبرام الصفقات العمومية متأصال
إجراء زبصيص صفقة دلتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل "نو أعلى  41عرفتو ادلادة 

 ."ادلنافسة
وقد جعل ادلشرع الًتاضي طريقة استثنائية عند إبرام الصفقات العمومية فقد ذكر يف نص ادلادة 

رة من خالل ىذا األسلوب فاإلدا " إجراء الًتاضي البسيط قاعدة استثنائية إلبرام العقود". 2فقرة  41
 ذلا حرية يف اختيار ادلتعاقد األنسب.  

ومن الوىلة األوىل يظهر لنا أن أسلوب الًتاضي يتعارض مع مفهوم ادلنافسة ومبدأ الشفافية 
احلرية لإلدارة يف اختيار  ذباوز عندما أعطىإال أن ادلشرع وتداركا منو دلا ديكن أن حيدث من  ،والنزاىة

 .(14)ادلتعامل فقد حد من حرية اإلدارة وقيدىا من جانبُت
ال فحصر احلاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل أسلوب الًتاضي وجعلها زلددة قانونا  وىو الجانب األول:

 اخلروج عن ىذه احلاالت. لإلدارةجيوز 
فمجرد وضع  ،ربديد أشكال الًتاضي وازباذىا كقاعدة استثنائية وليست عامة ىو الجانب الثاني:

ولتحقيق الشفافية جيب على  ،يق على اإلدارةضيالًتاضي يف خانة االستثناء يعد ذلك نوع من أنواع الت
 ادلصلحة ادلتعاقدة احًتام االلتزامات ادللقاة على عاتقها. 

اإلجراء الذي يتم اختياره، فادلالحظ على ادلنافسة تستوجب إن درجة توافر ادلنافسة مرتبطة بنوع 
عدم وجود حرية يف اختيار إجراءات إبرام الصفقات. واحلد من حرية اختيار إجراء إبرام صفقة يغطي 

 التعارض الذي يقوم بُت ادلنافسة والًتاضي.
ألصل ىو الدعوة إىل ادلشرع قد قيد وبشدة حرية اإلدارة يف اللجوء إىل ىذا األسلوب، وإذا كان ا

االستعجال أو أمهية الطرف  أوادلنافسة غَت أنو ألسباب معينة ذبعل ادلنافسة مستحيلة بسبب السرية 
ذا ما سنفصل فيو أكثر يف ىادلتعاقد فإن القانون يسمح بإبرام صفقات عمومة دون إقامة ادلنافسة و 

 ادلطلب ادلوايل.
 أشكال التراضي :المطلب الثاني

ًتاضي خيتلف عن طلب العروض حيث تتحرر اإلدارة من القواعد واإلجراءات إن أسلوب ال
وىذا ما يطلق  ة اختيار ادلتعامل االقتصاديادلعقدة اليت تفرض عليها عند طلب العروض، بل ذلا حري

 عليو بالًتاضي البسيط.
وانب العملية كما ذلا أن توسع دائرة التفاوض لتشمل أكثر من مًتشح شلن ذلم اخلربة والدراية باجل

 اليت ترد عليها الصفقة وىوما يعرف بالًتاضي بعد االستشارة.
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 الفرع األول: التراضي البسيط 
خطر األساليب اليت تلجأ إليها اإلدارة ألنو يلغي بادلفهوم الواسع مبدأ أيعد الًتاضي البسيط من 

 .(15)ادلنافسة
الذي تتعاقد معو، فال وجود ألي نوع  االقتصاديادلتعامل  باختيارفاإلدارة يف ىذا األسلوب تقوم 

 من التنافس بُت ادلتعاملُت.
، إال أن (16)اتقديري اوقد ظهر ىذا الشكل يف الًتاضي بصورة زلتشمة يف بداية األمر، حيث كان أمر 

حيث  وما يليو من القوانُت الناظمة للصفقات العمومية 02/250بعد صدور ادلرسوم  تغَت الوضع
 . (17)أكثر دقة وحذر يف تنظيمها ذلذا األسلوب جاءت النصوص

يتضح لكل من اطلع على ىذه النصوص أن ادلشرع تفطن للخطورة الناذبة عن ىذا اإلجراء على 
 ال العام، وكذا حظوظ ادلتعاملُتثر على ادلكن أن ينتج عنو من نتائج سلبية تؤ ادلستوى العملي وما دي

 الراغبُت يف التعاقد.
النصوص زلددة للحاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل ىذا األسلوب على سبيل وجاءت رلمل 

وىذا ما يتالءم مع النزاىة يف ادلعامالت حبيث ، احلصر مشددة يف العبارات باستعماذلا مصطلح "وفقط"
 تكون اإلدارة يف ىذه احلاالت رلربة على اللجوء إىل ىذا األسلوب وليست سلتارة. 

 :  اآليتاحلاالت يف وديكن أن نلخص ىذه 
يف احلالة اليت ال ديكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل اقتصادي وحيد حيتل  وضعية احتكارية 

ىي احلالة اليت يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج أو  (18)وادلقصود باالحتكار
 .ت أخرى دلنافستها خدمة وتكون ىذه الشركة مسيطرة على السوق ألنو ال يوجد شركا

 فنية. العتبارات ثقافية أو العتبارات تقنية أو محاية حقوق حصرية أو -1
االستعجال ادللح ومل يف حاالت االستعجال ادللح وقد حدد ادلشرع احلاالت اليت تدخل ضمن  -2

 اإلدارة وىي:   يًتكها ذلوى
 ادللك. أو االستثمار وجود خطر يهدد -
 أن يتجسد ىذا اخلطر يف ادليدان. -
 استدراكو ال يتالءم مع إجراءات إبرام الصفقة. أن -
 أن ال يكون متوقعا. -
 نتج عن طريق سباطل منها. أن ال يكون لإلدارة طرف فيو أو -
 والذي يشكل أمهية وطنية، وقد اشًتط ادلشرع:   حاالت التمويل ادلستعجل -3
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 عدم توقعو من قبل اإلدارة. -
 وأن ينتج نتيجة مناورات وشلاطلة من طرف اإلدارة. -
 دج. 000 000 000 10خضوع إىل ادلوافقة ادلسبقة من رللس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة  -
 ادلوافقة ادلسبقة أثناء اجتماع احلكومة إذا كان ادلبلغ أقل. أو  -
وقد ألزم ادلشرع اإلدارة احلصول على ادلوافقة ادلسبقة من رللس  ،عندما يتعلق األمر بًتقية اإلنتاج -4

لموافقة أثناء اجتماع وليفوق ذلك.  دج أو   000 000 10غ الصفقةالوزراء إذا كان مبل
 احلكومة إذا كان أقل.

تنظيمي دلنح مؤسسة عمومية ذات  يلجأ إىل الًتاضي البسيط يف حالة وجود نص شرعي أو -5
 اخلدمة. ةحصريا بالقيام  دبهم اطابع صناعي وذباري حق

لجأ فيها اإلدارة إىل ىذا األسلوب فقد ألزمها وباإلضافة إىل ربديد ادلشرع للحاالت احلصرية اليت ت
 .247–15من قانون  50مقرر يف نص ادلادة  دلا ىو ادبجموعة من اإلجراءات وفق

 الفرع الثاني: التراضي بعد االستشارة 
نو مل يقدم أي تعريف للًتاضي بعد إعلى خالف ما فعلو ادلشرع يف طرق إبرام الصفقات األخرى ف

ديكن القول بأنو " ذلك اإلجراء الذي تربم دبوجبو ادلصلحة ادلتعاقدة الصفقة بعد االستشارة، غَت أنو 
استشارة مسبقة حول أوضاع السوق وحالة ادلتعاملُت االقتصاديُت واليت تتم بكل الطرق ادلكتوبة ادلالئمة 

 . (19)"ومن دون شكليات أخرى
ىذا األسلوب يف التعاقد من خالل  وقد اكتفى ادلشرع بذكر احلاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة  إىل

 :  51ما جاء يف نص ادلادة 
 يف حالة عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية  -1
يف حالة صفقات الدراسات واللوازم واخلدمات اليت ال تستلزم اللجوء إىل طلب العروض وقد  -2

 حدد ادلشرع احلاالت اليت ال تستوجب طلب العروض ب:  
 فسة.يف حالة ضعف مستوى ادلنا -
 الطابع السري للخدمات. -
 لمؤسسة العمومية السارية يف الدولة.ل ةيف حالة صفقات األشغال التابع -3
 جال طلب العروض.آمع  تتالءميف حالة صفقات كانت زلل فسخ، وكانت طبيعتها ال  -4
إىل شاريع ادلشًتكة ادلنبثقة يف تعاون حكومي أويف إطار اتفاقية ثنائية اليت ربول الديون ادليف حالة  -5

 مشاريع تنموية.
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وادلالحظ شلا سبق أن مجيع احلاالت اليت حددىا ادلشرع وادلذكورة سابقا تكون اإلدارة يف حالة 
لإلضرار  وأن طلب العروض ليس لو أي جدوى وإمنا قد يؤدي إما ذلدر الوقت أو، إجبار وليس ذلا خيار

 ال توجد نزاىة يف اختيار ادلتعامل. ووعليو ال ديكن أن نقول أن صاحل العامة للدولة.ادلب
 الخاتمة 

إن إعمال ادلنافسة احلرة يف رلال الصفقات العمومية يعد من الشروط األساسية اليت يتوقف عليها 
صلاح الطلبات العمومية، فادلنافسة دبا سبنحو من تنوع يف العروض سبكن اإلدارة من استخدام ادلوارد 

ا يعترب تكريس مبدأ ادلنافسة احلرة يف رلال الصفقات من أكرب التحديات وذلذ العمومية استخداما رشيدا،
ألنو يتطلب إجياد منظومة قانونية صارمة وقد حاول ادلشرع من  ،دول دبا فيها اجلزائرالاليت تواجو كل 

 .إجياد ىذا ادلناخ القانوين 15/247قانون الخالل 
ألساليب إبرام الصفقات اليت كانت معتمدة يف التغَت الذي عرفتو ادلنظومة القانونية هبجرىا إن 

أن يكرس من خاللو القوانُت السابقة واعتمادىا أسلوب طلب العروض والًتاضي، قد حاول ادلشرع 
جياد بيئة كما شدد  من حيث اإلجراءات ادلتبعة إلختيار ادلتعاقد،  مبادئ ادلنافسة احلرة والشفافية يف ا

 تنافسية شريفة ونزيهة.
مة القانونية لوحدىا ال تكفي وإمنا جيب إجياد أنظمة رقابية فعالة من أجل ربقيق  ما ادلنظو إن 

 إليو قانون الصفقات العمومية. يصبو
ديكن أن  واليت الصفقات العمومية إبرامكما نقًتح ضرورة اعتماد تكنولوجيات االتصال احلديثة يف 

 تكون دعامة لتحقيق ىذه ادلبادئ.
 الهوامش

                                                      

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  2015سبتمرب  16ادلوافق  1436ذي احلجة عام  02ادلؤرخ يف  247-15ادلرسوم الرئاسي رقم -(1)
 ادلرفق العام.

 .ادلتعلق بالوقاية من الفاسد و مكافحتو 20/02/2006ادلؤرخ يف  10-06من القانون  09ادلادة -(2)
ادلناقصة ، أما النص  منو النص بالعربية يطلق عليو أسلوب 20يف نص ادلادة  ىنظم للصفقات العمومية ادللغادل 250-02ونقصد ىنا ادلرسوم -(3)

لصفقات لم ظادلن 236-10قانون الالذي يقابلو بالعربية طلب العروض. وىو نفس التناقض الذي وقع فيو ادلشرع يف و  l’appel d’offresالفرنسي
 منو. 26العمومية يف نص ادلادة 

 .67ص، 2010، الطبعة األوىل ،لنشر والتوزيعلدار الثقافة  ،العقود اإلدارية ،زلمود خلف اجلبوري-(4)
حداث نشرة رمسية ستادلتضمن ا 116-84من ادلرسوم  03عامل العمومي دبوجب نص ادلادة اخلاصة بصفقات ادلت ستحدثت النشرة الرمسيةأ -(5)

 للصفقات اليت يربمها ادلتعامل العمومي.
 .الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العامادلتضمن تنظيم  247-15من القانون  62نص ادلادة رجع لإ -(6)
 .122، ص2004 ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،عمليات إبرام الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري ،قدوج محامة-(7)
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 .ادلرفق العام الصفقات العمومية وتفويضاتادلتضمن تنظيم  247-15القانونمن  75ما جاءت بو ادلادة -(8)
 .وتفويضات ادلرفق العام ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15قانون المن  70راجع نص ادلادة -(9)

 .اداليت تعرف طلب العروض ادلفتوح على أنو إجراء ديكن من خاللو أي مًتشح مؤىل أن يقدم تعه 247-15قانون المن  43ادلادة -(10)
 .247-15قانون المن  44نص ادلادة  اجعر -(11)
 .247-15من قانون  47جع نص ادلادة ار -(12)
 ىلتأكيد علللًتاضي البسيط واستعمل ادلشرع عبارة  "فقط" وذلك ل احلاالت اليت تلجأ إليها اإلدارة 247-15من القانون  49حددت ادلادة فقد -(13)

 .أن احلاالت زلصورة
 .الًتاضي البسيط إىلاليت حددت حاالت اللجوء  247-15قانون المن  49ادلادة نص راجع -(14)
 .91ص ،2003 ،اإلسكندرية ،منشأة ادلعارف ،العقد اإلداري يف ضوء الفقو والقضاء و التشريع ،عبد احلميد الشواريب-(15)
 .90-67من األمر  02الفقرة  60ادلادة نص راجع -(16)
 .247-15من القانون  49وكذا ادلادة  250-02من ادلرسوم  02الفقرة  22ادلادة -(17)
دبعٌت آخر،ىذه الشركة تكون  ،ميع ادلستهلكُتجلاحلالة اليت يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج أو خدمة  وىار االحتك-(18)

أخرى وذلذا تسمى الشركة حينها باحملتِكرة. يف ىذه احلالة، تستطيع الشركة أن تفرض األسعار كيفما تشاء ألنو ال يوجد شركات  ،مسيطرة على كامل السوق
 ،رسالة ماجستَت يف احلقوق ،التنظيم القانوين للمنافسة التجارية يف القانون األردين ،مشيسة عبد الكرمي الكفاوين أنظر: كثر تفاصيل.ألالسوقدلنافستها في
 .2005،جامعة مؤتة

 .247-15من القانون  51ادلادة -(19)
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 لمياه والموارد المائية في التشريع الجزائري.حماية ادور الضبط القضائي في 
 يشطيب المالس عبدأ.                                                                         

 أ قسم مساعد أستاذ                                                                         
 .ادلدية جامعة                                                                             

ABDCHTE1987@ HOTMAIL.COM 
 ملخص باللغة العربية:

البيئة فهو يغطي اجلزء األكرب من الكرة األرضية حبيث تتوزع موارده بُت ماىو عذب وماىو يعترب ادلاء من أىم عناصر 
دلا تتعرض لو من شىت نظرا  ظة على التوازف البيولوجي ة أضحت مهددة وال تساىم يف احملافماحل غَت أف ىذه األخَت 

دخل ادلشرع للتصدي عن طريق ترسانة ولكوف اجلزائر ليس دبنأى عن ىذا ادلشكل فقد ت االستنزاؼأشكاؿ التلويث و 
 موزعة على قانوف العقوبات وقوانُت أخرى على غرار قانوف البيئة وقانوف ادلياه وغَتمها.تشريعية 

تأىيل أشخاصا متخصصُت يساندوف الضبط القضائي العاـ نظرا دلا زبوؿ ذلم  استلزمتتفعيل ىذه احلماية اجلزائية و 
من صبلحيات إضافة دلا يتمتعوف بو من مؤىبلت وقدرات علمية وىو ما يساعد كثَتا على القوانُت اليت يعملوف يف ظلها 

 رلاهبة ىذه األخطار اليت هتدد ىذه الثروة احليوية على الرغم ما يعًتضهم من معوقات وصعوبات عملية.
 نجليزيةملخص باللغة اإل

Water is one of the most important elements of the environment, itcovers the bulk of the 

globe sothatitsresources are distributedbetweenwhatisfresh and whatissalt, but the latter 

isthreatened and does not contribute to maintaining the biological balance due to the 

variousforms of pollution and depletion, and Algeriais not immune to thisproblem The 

legislator has intervened to addressthrough a legislative arsenal distributed over the 

Penal Code and otherlawssuch as the Environment Law, the Water Law and others. 

The activation of thispenal protection necessitated the rehabilitation of 

specializedpersonswho support the generaljudicial control in view of the powersgranted 

to them by the lawsunderwhichtheywork, in addition to theirscientific qualifications and 

abilitiesdifficulties. 

تدخل ادلشرع  االستنزاؼنظرا دلا تتعرض لو ادلياه وادلوارد ادلائية من مظاىر التلويث  مقدمة:
اجلزائري عن طريق تكريس محاية جزائية ذلا دبا تشملو من مياه عذبة وماحلة غَت أف إشكالية 
 عدـ كفاية قواعد قانوف العقوبات باعتباره الشريعة العامة للتجرمي دفعت بادلشرع إىل سن قوانُت

 تعٌت بالبيئة ادلائية.  خاصة
ولتفعيل ىذه احلماية كاف البد من زبصيص ضبط قضائي يتميز أشخاصو بقدر كبَت من 
الكفاءة وادلعرفة العلمية والتقنية تتناسب مع تعقيد اجلرائم وىو ما يدفعنا إىل التساؤؿ حوؿ من 

وما مدى تفعيلهم للقواعد  ائيةادل األشخاص ادلؤىلوف دلعاينة اجلرائم ادلاسة بادلياه وادلواردىم 
 اجلنائية.
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سوؼ ضلاوؿ اإلجابة عن ىذا التساؤؿ من خبلؿ خطة مكونة من مبحثُت األوؿ نتطرؽ 
معاينة اجلرائم ادلاسة بادلياه وادلوارد ادلائية أما ادلبحث الثاين فسنخصصو مهاـ الضبط فيو إىل 

 .ادلوارد ادلائيةالقضائي يف رلاؿ محاية ادلياه و 
 : معاينة الجرائم الماسة بالمياه والموارد المائية.المبحث األول

خوؿ ادلشرع اجلزائري للضبطية القضائية معاينة اجلرائم ادلاسة بادلياه وادلوارد ادلائية باعتبارىا 
ذات االختصاص العاـ يف البحث والتحري كما أعطى ألشخاص آخرين مهمة معاينة ىذه 

مؤىلُت دبوجب نصوص قانونية خاصة وذلذا سيتم التطرؽ إىل  اجلرائم وىم يعتربوف أشخاصا
 .)ادلطلب الثاين( ممث إىل ادلهاـ ادلنوطة هبادلطلب األوؿ( األشخاص ادلؤىلُت للمعاينة )

المائية:  ن لمعاينة الجرائم الماسة بالمياه والمواردالمطلب األول: األشخاص المؤهلو 
تتميز الضبطية القضائية يف رلاؿ معاينة اجلرائم ادلاسة بادلياه وادلوارد ادلائية بأمهية دورىا الذي 
يعتمد على الصبلحيات ادلمنوحة ذلا حيث ال ديكن أف يستقل هبذه ادلهاـ مأمورو الضبط 

يف دراسة مأموري الضبط ذوو يف ىذه العنصر عدـ اخلوض  ارتأيناالعاـ وقد  االختصاصذوو 
وف قان ومؤلفات راجعمنظرا لتفصيل األحكاـ اخلاصة هبم على مستوى العاـ  االختصاص

 .(1)من جهة أخرى الدراسة يف رلاؿ ادلياه حصراولة اإلجراءات اجلزائية من جهة وحمل
ال خيلو أي قانوف يهتم حبماية البيئة ادلائية إال وقد خصص فئة ضبط زبتص دبعاينة  ومنو

األسبلؾ  أعطى ىذه السلطة لكل من"مفتشي البيئة، موظفي البيئة قانوففمثبل اجلرائم ادلاسة 
التقنية لئلدارة ادلكلفة بالبيئة، متصرفو الشؤوف البحرية، ضباط ادلوانئ، أعواف ادلصلحة الوطنية 

أما  (2)حلراسة الشواطئ، قواد سفن البحرية الوطنية، مهندسو مصلحة اإلشارة البحرية "
 ىذه الصبلحية ماؿ السياحيُت للشواطئ فقد أعطىتغبلؿ واالستعادلتعلق باالس القانوف

أما  (4)فقد أنشأ شرطة للمياه بادلياه لقانوف ادلتعلقبالنسبة ل نفس الشيءو  (3)دلفتشي السياحة
ادلبلحة واألشغاؿ  وأعطى صبلحيات دلفتشيمناجم، فقد أنشأ شرطة للقانوف ادلناجم 

ىو ما يقتضي ، و (5)البحرية، مراقبو ادلبلحة البحرية، موظفو السلك التقٍت للمبلحة البحرية
 التطرؽ لكل فئة على حده فيما يلي:
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لمعاينة كافة الجرائم الماسة  ؤهلونالفرع األول: مفتشو البيئة وموظفو اإلدارة البيئية م
محاية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة من خبلؿ استقراء قانوف  بالمياه والموارد المائية:

مفتشي البيئة  أف على سلتلف القوانُت ادلهتمة حبماية ادلياه وادلوارد ادلائية صلد باالطبلعو 
سلطة البحث ومعاينة اجلرائم اليت سبس التقنية لئلدارة ادلكلفة بالبيئة ذلم األسبلؾ  وموظفي

 ها العذبة والبحرية البيئة ادلائية بنوعي
يكلف مفتشو البيئة بإثبات ادلخالفات واجلرائم ادلتعلقة بادلياه وادلوارد ادلائية مهما  حيث 

فيو وقد خصهم ادلشرع اجلزائري بإطار قانوين دلمارسة وظائفهم  ارتكبتكاف الوسط الذي 
ادلتضمن القانوف  2888يوليو  22ادلؤرخ يف  88/232من خبلؿ ادلرسـو التنفيذي رقم 

األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت إىل األسبلؾ اخلاصة باإلدارة ادلكلفة بالبيئة وهتيئة 
 .(6)اإلقليم

ادلرسـو وىي رتبة مفتش، ىذا من  32ع رتب طبقا للمادة ويضم سلك مفتشي البيئة أرب
فوف عن طريق ادلسابقة قسم، رتبة مفتش قسم رئيس وىم يوظ رتبة مفتش رئيسي، رتبة مفتش

شهادات متخصصة وخيضعوف إىل  من بُت ادلًتشحُت احلائزين على االختباراتعلى أساس 
 . (7)معينةشروط الًتقية وفق 

يضم رتبتُت رتبة تقٍت، رتبة تقٍت ف التقنية لئلدارة ادلكلفة بالبيئةموظفو األسبلؾ أما سلك 
و يرقوف عن طريق اتباع مراحل  االختباراتسامي، يوظفوف عن طريق ادلسابقة على أساس 

 .(8)قانونية
أشخاص الضبط القضائي المختصين بالبحث والتحري عن جرائم  :الفرع الثاني

لقد أعطى ادلشرع صبلحيات البحث والتحري لفئة من األشخاص أكثر  :البحريتلويث ال
تأىيبل دلعاينة اجلرائم ادلاسة دبياه البحر على غرار متصرفو الشؤوف البحرية، ضباط ادلوانئ، 
أعواف ادلصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ، قواد السفن البحرية الوطنية، مهندسو مصلحة 

 سنوضحو فيما يلي:ة البحرية وىو ما اإلشارة البحرية مراقبو ادلبلح
 83/18من القانوف رقم  111أشارت إليهم ادلادة  متصرفو الشؤون البحرية: -أوال

ادلتعلق حبماية البيئة، و قد مت ربديد اإلطار القانوين ذلم يف الفصل الثاين من ادلرسـو التنفيذي 
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ادلنتمُت لؤلسبلؾ اخلاصة ادلتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت  11/328رقم 
منو يضم سلك ادلتصرفُت يف الشؤوف  114وبالرجوع إىل ادلادة  (9)باإلدارة ادلكلفة بالنقل

البحرية ثبلث رتب رتبة متصرؼ يف الشؤوف البحرية، رتبة متصرؼ رئيس يف الشؤوف البحرية، 
ق شروط قانونية رتبة رئيس ادلتصرفُت يف الشؤوف البحرية، حبيث يتم توظيفهم وترقيتهم وف

 .(10)زلددة
ادلتعلق حبماية  83/18من القانوف رقم  111أشارت إليهم ادلادة  ضباط الموانئ: -ثانيا

ادلتضمن ربديد النظاـ العاـ الستغبلؿ  82/81البيئة وبالرجوع إىل ادلرسـو التنفيذي رقم 
تطبيق رلمل  فقد مت ربديد الصبلحيات ادلخولة ذلم حبيث يسهروف على (11)ادلوانئ وأمنها

 .(12)وأمن األمبلؾ العمومية ادلينائية استغبلؿالقواعد ادلنصوص عليها يف رلاؿ 
عرؼ التنظيم البحري الوطٍت منذ  أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ: -ثالثا

 حبيث أنشأ مصلحة متخصصةاالستقبلؿ ثبلث تغيَتات رئيسية يف رلاؿ حراسة الشواطئ 
في سنة ف (13)البحرية اإلقليميةتوىل مكافحة جرائم تلويث ادلياه تضطلع دبهاـ شرطية وت

مت ذبديد التنظيم البحري ادلوروث عن الفًتة االستعمارية من خبلؿ إحداث ثبلث  1963
أدخل ادلشرع تغيَتا بنيويا  1973دوائر حبرية يف كل من وىراف، اجلزائر وعنابة، ويف سنة 

السابقة بادلصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ دبقتضى  عميقا عن طريق تعويض اذلياكل البحرية
واليت كلفت بتطبيق القوانُت واألنظمة ادلتعلقة  1973أفريل  83ادلؤرخ يف  73/12األمر 

بادلبلحة البحرية وادلسامهة يف الوقاية وقمع التلوث البحري عن طريق تكريس رلموعة من 
 .(14)االختصاصات والصبلحيات

ث تغيَت ثالت وقد جاء فيو تأسيس ىياكل الشؤوف البحرية مت إحدا 1996ويف سنة 
والذي أكد على  96/358للمصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ وفقا للمرسـو التنفيذي رقم 

، ىذا و (15)بلؾ الوطنية العمومية البحرية والوسط البحريمعدة مهاـ شرطية تتعلق حبماية األ
 نشاط  ومهاـ ىذه ادلصلحة.قد سن ادلشرع عدة نصوص تنظيمية ربكم وربدد 
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ادلتعلق حبماية البيئة  83/18أشار القانوف رقم  مهندسو مصلحة اإلشارة البحرية: -رابعا
من قانوف ادلناجم وعليو أنشئ الديواف  172كذا ادلادة و  111إىل ىذه الفئة ضمن ادلادة 

سبلؾ اخلاصة وقد حدد األ 89/377الوطٍت لئلشارة البحرية دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم 
 32إىل  18وقد حددت ادلواد من (16)بو السيما ادلهندسُت، التقنيُت، ادلساعدين التقنيُت

منو األحكاـ ادلطبقة على ىذا السلك حبيث يضم أربع رتب رتبة مهندس دولة، رتبة مهندس 
 .رئيسي، رتبة رئيس مهندسُت 

ئم ادلتعلقة بالنشاط من أجل مواجهة اجلرا مراقبو المالحة والعمل البحري: -خامسا
ادلتعلق بادلناجم مراقبو  14/85من القانوف رقم  172ادلنجمي يف البحر يؤىل طبقا للمادة 

 11/328ادلبلحة البحرية دلعاينة جرائم التلوث البحري ويف ىذا حدد ادلرسـو التنفيذي رقم 
ادلكلفة بالنقل  ارةباإلدادلتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لؤلسبلؾ اخلاصة 

رتبتُت األوىل مراقب، والثانية مراقب رئيسي مع  يضمسلك شروط ترقيتهم وىو مهامهم و 
 يف طريق الزواؿ.و االشارة إىل أن

من القانوف  41يؤىل أعواف شرطة ادلناجم ادلنشأة دبوجب ادلادة شرطة المناجم:  -سادسا
بالبحث ومعاينة جرائم تلويث ادلياه اإلقليمية وىي مشكلة من سلك مهندسي  14/85رقم 

ادلناجم التابعُت للوكالة الوطنية للنشاطات ادلنجمية حبيث يؤدوف اليمُت القانونية أماـ رللس 
قواعد التنقيب والنشاط  احًتاـالسهر على ضماف بقضاء اجلزائر، وقد حددت مهامهم 

 ادلنجميُت.
ادلتعلق باالستغبلؿ واالستعماؿ  83/82إذا كاف القانوف رقم مفتشو السياحة:  -سابعا

السياحيُت للشواطئ قد أسس لعدة أىداؼ ومنها محاية وتثمُت الشواطئ، وتوفَت شروط 
يؤىل للبحث ومعاينة ىذه ادلخالفات مفتشو  فإنو افة والصحة واألمن ومحاية البيئةالنظ

يشتمل و  القانوف األساسي اخلاص 88/382قم السياحة وقد حدد ادلرسـو التنفيذي ر 
سلك مفتشي السياحة على ثبلث رتب رتبة مفتش، رتبة مفتش رئيسي، رتبة مفتش 

(17)قسم
. 
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الفرع الثالث: شرطة المياه السلك المكلف بمهمة البحث عن مخالفات أحكام قانون 
شرطة للمياه تتكوف من أعواف  85/12قانوف رقم أنشأ الالمياه والتحقيق فيها ومعاينتها: 

تابعُت لئلدارة ادلكلفة بادلوارد ادلائية وىم يتمتعوف ببعض مهاـ الضبط القضائي يف رلاؿ البحث 
 88/361قانوف ادلياه كما حدد ادلرسـو التنفيذي رقم ادلخالفة للتحقيق يف اجلرائم ومعاينة وا

، ويضم ىذا السلك ثبلث رتب رتبة مفتش، رتبة رئيس (18)القانوف األساسي اخلاص هبم
 .(19)مفتش، رتبة مفتش عميد

ضو ع اختصاصالنوعي مدى  باالختصاصيقصد النوعي:  االختصاص المطلب الثاني:
من  االختصاصادلشرع ىذا  قد كرسو (20)ن اجلرائم دوف غَتىاالقضائية بنوع معُت مالضبطية 

 وىو ما سنوضحو فيما يلي .قواعد قانوف العقوبات ب ومل يكتف قوانُتعدة  خبلؿ
يتوىل ادلوظفوف ادلكلفوف دبهاـ الضبط القضائي يف  :البيئة المائية تلويث جرائم الفرع األول:

عدة مظاىر  تتخذرلاؿ محاية ادلياه وادلوارد ادلائية بالكشف عن جرائم تلويث البيئة ادلائية واليت 
 .عاجلها ادلشرع اجلزائر يف مواضع سلتلفة كما يلي

أصبحت البيئة ادلائية من بُت األىداؼ ادلناسبة  :جريمة إرهابية تلويث البيئة المائية-أوال
 ىذه اجلرائم اعتبارإىل درجة (21)وهتديد أمنها الدوؿلؤلعماؿ اإلرىابية ألجل زعزعة استقرار 

على "يعترب فعبل إرىابيا أو  مكرر من قانوف العقوبات 87ادلادة  نصت وعليو(22)عابرة للحدود
زبريبيا يف مفهـو ىذا األمر كل فعل يستهدؼ أمن الدولة والوحدة الوطنية والسبلمة الًتابية 
واستقرار ادلؤسسات وسَتىا العادي عن طريق أي عمل غرضو...االعتداء على احمليط أو 

 باطن األرض أو إلقائها عليها أو يف ادلياه دبا فيها ادلياه إدخاؿ مادة أو تسرهبا يف اجلو أو يف
ووفقا ذلذا ادلفهـو (23)اإلقليمية من شأهنا جعل صحة اإلنساف أو احليواف أو البيئة يف خطر"

 .(24)ر أف تقع ىذه األخَتة بسلوؾ سليبفإنو ال يتصو 
تعد السفن أحد مصادر  :30/03البحرية في قانون البيئة رقم  جرائم تلويث البيئة -ثانيا

سفينة أو كل رباف  من قانوف محاية البيئة 89يعاقب طبقا للمادة وعليو (25)تلوث البيئة البحرية
قائد الطائرة اجلزائرية أو كل شخص يشرؼ على عمليات الغمر أو الًتميد يف البحر على منت 

كما يعاقب   للقضاء اجلزائري  ادلياه اخلاضعةآليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة يف
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متصريف الشؤوف  الغمر والًتميد إىلو  عمليات الصب عدـ التبليغ عن ىؤالء األشخاص على
 .(26)البحرية

مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة  ضدادلسؤولية اجلزائية  كما تقـو
وذبدر اإلشارة إىل أنو إذا مل إصدار أمر متضمن إحدى العمليات السابقة  حالةيف  القائمة

يعط ادلالك أو ادلستغل أمرا كتابيا لرباف السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص ادلشرؼ على 
حبماية  عمليات الغمر من اآللية أو القاعدة العائمة لبلمتثاؿ ألحكاـ قانوف محاية البيئة ادلتعلقة

 .(27)البحر يتابع بصفتو شريكا

لص من مواد ملوثة يف مياه البحر التخعلى  نفس القانوفمن  099ويعاقب طبقا للمادة 
ي نساف أو النبات أو احليواف أو يؤديتسبب مفعوذلا أو تفاعلها يف اإلضرار ولو مؤقتا بصحة اإل

ايات يف الشواطئ التخلص من النف كما يعاقب على  ذلك إىل تقليص استعماؿ مناطق السباحة
يعاقب كذلك على عدـ التبليغ عن حادث  87بالرجوع إىل ادلادة و ( 28)وعلى ضفاؼ البحر

 .(29)مبلحي 
"يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات  تنص علىالقانوف  ىذا من 82ادلادة  كما أف

وبغرامة من مليوف دينار إىل عشرة مبليُت دينار أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط، كل رباف 
 01خاضع ألحكاـ ادلعاىدة الدولية للوقاية من تلويث مياه البحر باحملروقات وادلربمة بلندف يف 

صب احملروقات أو اـ ادلتعلقة حبظر وتعديبلهتا الذي ارتكب سلالفة لؤلحك 0843مايو سنة 
 وال تقتصر جرائم تلويث ادلياه اإلقليمية على العمد إمنا عاقب ادلشرع علىمزجها يف البحر" 

 .القانوف نفسو 86لمادة طبقا ل التلويث غَت العمدي دلياه البحر
 المتعلق بالمناجم: 01/32ث البحري في ضوء القانون رقم يالتلو أفعال : تجريم اثالث

كل من يقـو أثناء البحث عن  ادلتعلق بادلناجم 03/94من القانوف رقم  066تعاقب ادلادة 
ترؾ تسرب أو حرؽ ادلواد ادلعدنية وادلتحجرة يف اجملاالت البحرية اجلزائرية أو استغبلذلا، بصب و 

 مواد أو منتوجات أو نفايات من جميةنادلانطبلقا من ادلنشآت أو التجهيزات  أو غمر يف البحر
شأهنا أف تلوث أو تعكر أو تفسد ادلياه أو ادلساحات البحرية أو الربية اخلاضعة للقانوف 

 اجلزائري.
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ادلنصوص عليها يف  االلتزاماتمن نفس القانوف رفض تنفيذ  067كما جرمت ادلادة 
عدـ ضماف استمرار جودة اإلشارة البحرية  على 054دلادة ىذا وتعاقب اقانوف ادلناجم 

شارة البحرية أو استعماؿ معدات من شأهنا أف تشتبو بعبلمات اإلوجيـر ادلشرع أيضا  وعملها
نفس من  071طبقا للمادة  كما يعاقب من قانوف ادلناجم 070طبقا للمادة  سبنع من رؤيتها

أو  مل ديسك سجل ادلواد ادلعدنية  كل شخص يقود أشغاؿ البحث أو االستغبلؿ إذا  القانوف
فة وتطبق نفس العقوبات على ادلسؤوؿ إذا رفض تقدمي السجل أو كاف حيمل بيانات مزي

 .(30)ض على فحصو أماـ السلطات ادلختصةاعًت 
رقم  قانوف ادلياه يقتصر :المعدل والمتمم المتعلق بالمياه في القانونتلويث الجرائم -ارابع
التخلص  يعاقب على أفعاؿحيث  فقط العذبة ادلوارد ادلائية محاية على ادلعدؿ وادلتمم 94/01

 060، 33 رخيص يف األمبلؾ العمومية للمياه طبقا للمادتُتمن ادلواد غَت السامة بدوف ت
 .(31)شروط وكيفيات منح ىذا الًتخيص 09/77وقد حدد ادلرسـو التنفيذي رقم 

 لوثة يف األمبلؾ العمومية للمياهإدخاؿ أجساـ م قانوف ادلياه من 061ادلادة  كما جرمت
ادلياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والودياف اجلافة والقنوات، أو وضع أو  التقاءأروقة يف و 

رمي  جيـركما  طمر ادلواد غَت الصحية يف اذلياكل وادلنشآت ادلائية ادلخصصة للتزويد بادلياه
قريبة من اآلبار واحلفر جثث احليوانات و/أو طمرىا يف الودياف والبحَتات والربؾ واألماكن ال

كل منشأة مصنفة والسيما    كما جيـر  (32)ادلياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية التقاءوأروقة 
ـ وضع منشآت تصفية مبلئمة ومطابقتها دلعايَت ال ربًت  كل وحدة صناعية تعترب تفريغاهتا ملوثة

 . (33)التفريغ احملددة عن طريق التنظيم
من ادلعلـو أف الثروة ادلائية ال مياه والموارد المائية: الماسة بالاألخرى : الجرائم ثانيال فرعال

دفع  ومساسا هبا وىو ما استنزافاتتعرض دلظاىر التلويث فحسب وإمنا إىل عدة أفعاؿ تشكل 
 لية.اادلو دراسة الاجلزائية اليت نبلحظها من خبلؿ ماية احل مظاىر بادلشرع إىل توسيع

ادلياه من بُت اجلرائم ادلاسة باألمبلؾ العمومية غَت تعترب جردية سرقة  جريمة سرقة المياه:-أوال
أف ادلشرع عاجلها يف قانوف العقوبات ضمن السرقات وابتزاز األمواؿ حيث تطبق نفس أحكاـ 
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يتمثل الركن ادلادي يف فعل االختبلس من خبلؿ االستيبلء على ادلياه دوف و  جردية السرقة
 .(34)ة اجلزائرية للمياهموافقة مصاحل إدارة ادلوارد ادلائية أو مصلح

ادلادة  دبوجب يعاقب الجرائم الماسة بالنظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري:-ثانيا
بتبليغ إدارة ادلوارد ادلائية مل يقم كل شخص سواء كاف طبيعيا أو معنويا من قانوف ادلياه  166

البناء داخل على  167ادلادة  عاقبتكما ادلختصة إقليميا عن كل اكتشاؼ للمياه اجلوفية  
الزراعة، تشييد سياج ثابت، وأي تصرؼ يضر بصيانة الودياف والبحَتات وكذا ناطق، بعض ادل

 .والربؾ والسبخات والشطوط
استخراج مواد الطمي من رلاري الودياف أو ضفافها دبوجب ادلادة  ذاتو قانوفال جـروقد 
(35)ادلوجودة يف رلاري الوديافسطحية دلياه الكل من ديس باعاقب  و  168

كما عاقب دبوجب ،
تصرؼ من شأنو عرقلة التدفق احلر للمياه السطحية يف رلاري الودياف  على كل 169ادلادة 

 ية ويضر باحلفاظ على طبقات الطمي.ديس باستقرار احلواؼ وادلنشآت العمومو 
ادلادة  الفقرة الثانية من دبوجب احملاؿ إليوالتنظيم غرس ادلزروعات إال يف ظل وقد جـر أيضا 

الغرس برخصة مستعارة، أو الغرس بواسطة رخصة وجيـر تبعا ذلذا أيضا (36)ادلياه قانوفمن  15
الغرس يف خارج ادلواقع ادلزمع استغبلذلا احملددة حصرا يف قرار الًتخيص،  وكذا منتهية اآلجاؿ،

 . (37)غرس مزروعات غَت مرخصة
 السيما 174طبقا للمادة  اجلردية إذ تقـواستعماؿ ادلوارد ادلائية بدوف رخصة  ىذا وجيـر

إصلاز منشآت تنقيب عن  ،(38)ستخراج ادلياه اجلوفية بدوف رخصةإصلاز آبار أو حفر ال عند
 ىياكل التحويل أو الضخ أو احلجزإصلاز منشآت و ع غَت ادلوجهة لبلستغبلؿ التجاري، باادلن
 كما يعاقب علىتخراج ادلياه اجلوفية أو السطحية  ىيكل آخر السإقامة أي منشأة أو و 

ادلساس  وعلى قانوف ادلياهمن  175طبقا للمادة  استعماؿ ادلوارد ادلائية بدوف قرار امتياز
 .من قانوف ادلياه 178طبقا للمادة  بنطاؽ احلماية الكمية للمياه

حبيث (39)العمومية للمياه والتطهَتاجلرائم ادلتعلقة باخلدمات على  ادلشرع أيضا عاقب وقد
 .(40)تصفية ادلياه القذرة إىل الًتخيصخيضع كل تفريغ يف الشبكة العمومية للتطهَت أو يف زلطة 
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إف  الموارد المائية:القضائي في مجال حماية المياه و  الثاني: مهام الضبط بحثالم
لعل األخرى و ادلوارد ادلائية تتميز بطبيعة خاصة خببلؼ اجلرائم التقليدية اجلرائم ادلاسة بادلياه و 

ي شلا يستلـز ضرورة التصدي مظاىر اإلجراـ البيئ أحداألمر يرجع بالدرجة األوىل إىل اعتبارىا 
ما جعل ادلشرع اجلزائري من جانبو يتدخل  وىو اإلجراءات ادلناسبةذلا ومكافحتها بالوسائل و 

 القيود الواردة عليها كما يلي.و  اتصختصااالحيدد و 
لقد وسع ادلشرع اجلزائري من حيث اإلجراءات  :الالزمةتحريات إجراء ال :ولالمطلب األ

إىل مرتكب لتحريات اليت توصل إىل احلقيقة و األشخاص الضبط القضائي إزبادىا و  اليت ديكن
 :ولعل أمهها ما يلي الفعل
إف  إجراء المعاينات المختلفة:الجريمة و التنقل إلى مسرح تلقي الشكاوي و  -أوال

بلغ حاؿ تلقيهم ب التنقل إىل مسرح اجلردية من قبل أشخاص الضبط القضائي يكوف يف العادة
التبليغ ما نصت  أمثلةمن و (41)ىو إجراء يف غاية األمهية أو شكوى بشأف إحدى اجلرائم و 

اليت ألزمت كل رباف البيئة و ادلتعلق حبماية  83/18م من القانوف رق 57عليو صراحة ادلادة 
و تعرب بالقرب من ادلياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري أمل بضائع خطَتة أو سامة ملوثة و سفينة رب

من شأنو أف يهدد تلويث أو إفساد داخلها أف يبلغ عن كل حادث مبلحي يقع يف مركبو و 
 . (42)وطنيةالسواحل البحري وادلياه و الوسط ال

تقدمي شكوى بشأهنا أمرا غَت جلرائم ذبعل اإلببلغ عنها و ذه اذلاخلاصة غَت أف الطبيعة 
يتحقق ضررىا دوف أف يدري هبا أحد اللهم ديكن أف تقع و  فهيحواؿ يف كثَت من األ امتصور 

ىنا يتوضح الدور التلقائي ألشخاص ، و بعض ادلتخصصُت اجملهزين بأدوات خاصة لكشفها
جراء ادلعاينات البلزمة بشأهنا دوف أي شكوى أو إقضائي للتواجد يف مكاف اجلردية و الضبط ال

 .(43)كجردية سرقة ادلياه  تبليغ
منو قد   33صلد أف ادلادة  سالف الذكر 88/232فبالرجوع إىل ادلرسـو التنفيذي رقم 

بيئة ادلائية التنظيم يف ميداف محاية الالبيئة ببحث ومعاينة ادلخالفات للتشريع و  كلفت مفتشي
الوسط البحري ضد كل أشكاؿ التشريع والتنظيم يف ميداف محاية ادلاء و والسهر على تطبيق 



 2012جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

116 
 

التدىور كما يكلف تقنيو البيئة جبمع ادلعلومات ادلتعلقة حبالة التلوث ادلائي و أخد عينات من 
 .(44)ادلياه و األوحاؿ

صُت يف اجملاؿ البحري عدة للمخت ادلشرع أعطىلتفعيل احلماية اجلزائية للوسط البحري و 
يف أواهنا فيقـو متصرفو الشؤوف البحرية دبراقبة ات تساعدىم على معاينة اجلرائم صبلحيمهاـ و 

مات ادلتعلقة بادلبلحة البحرية التنظييع النشاطات البحرية والسهر على تطبيق القوانُت و مج
 .(45)النشاط ادلينائيو 

نُت والتنظيمات احًتاـ القواكما يكلف مراقبو ادلبلحة والعمل البحري بضماف تنفيذ و 
حر والنظافة على منت احلفاظ على احلياة يف البادلتعلقة بشرطة وأمن ادلبلحة البحرية للسفن و 

ادلشاركة يف أشغاؿ جلاف التحقيق ادلبلحية كما يكلفوف بالقياـ بكل ادلهاـ األخرى السفن و 
 .(46)العمل البحريلوقاية من التلوث بواسطة السفن و اذلا صلة مباشرة باألمن البحري و  اليت

مات التقنية احًتاـ التنظيالبحرية بالسهر على تطبيق و يكلف مهندسو مصلحة االشارة و 
اإلشارة البحرية و استغبلذلا، وحسن سَت النشاطات  اصلاز منشآتيف ميداف الدراسات و 

كما (47)ةادلشاريع الكربى لئلشارة البحريشآت ادلعقدة و ادلن بإصلازادلتعلقة  واالقتصاديةالتقنية 
تسهر نجميُت و ادل واالستغبلؿالرقابة اإلدارية والتقنية لنشاطات البحث  شرطة ادلناجمتوىل ت

احملافظة و  االستغبلؿوشروط األمن النظافة و باييس اخلاصة ادلقالقواعد و  احًتاـماف على ض
 .على األمبلؾ ادلنجمية ومحاية ادلوارد ادلائية والصروح السطحية ومحاية البيئة

النصوص تطبيق أحكاـ القوانُت و تنفيذ سلططات تسيَت البيئة و يقوموف دبهاـ الرقابة و كما   
يف أي وقت طبقا للمادة ذلم و (48)التنظيمية ادلتعلقة حبماية البيئة ادلائية يف النشاطات ادلنجمية

ادلنجمية البقايا ادلنجمية و  دبعاينة اإلستغبلالت القياـ 14/85من قانوف ادلناجم رقم  44
معاينة وسائل النقل و  ادلنشآت ادللحقة هباالبحث ادلنجمي و  ورش األنقاض وأكواـ و 

يف اجملاالت البحرية أو يف استغبلؿ موارده الطبيعية و اجلرؼ القاري  استغبلؿادلستعملة يف 
 .اخلاضعة للنطاؽ اجلمركي

بالنشاط الفندقي ل ربقيق يتعلق السياحة بإجراء ك مفتشوو يف رلاؿ السياحة يكلف 
أنو ه البحر أو إفساد نوعيتها خاصة و السياحي ألنو عادة ما يؤدي ىذا األخَت إىل تلويث مياو 
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الفندقية ادلصنفة بالنسبة إىل الشواطئ اليت دينح حق االمتياز بصفة أولوية إىل ادلؤسسات 
عية مياه قد يتسبب يف إفساد نو أف االستعماؿ السياحي للشواطئ تكوف امتدادا ذلا كما 

 .(49)البحر أو إتبلؼ قيمتها النفعية عن طريق عدة سلوكياتكما سبق ذكره
ادلياه شرطة ادلياه بالبحث من قانوف  161كلف طبقا للمادة توبالنسبة للمياه العذبة 

التحقيق بشأف سلتلف األفعاؿ ادلخالفة ذلذا القانوف وىي الصبلحيات اليت أكدهتا وادلعاينة و 
 .سالف الذكر 88/361من ادلرسـو التنفيذي رقم  53ادلادة 
يتجلى الدور  الوثائق المختلفة:دخول األماكن والحصول على اإليضاحات و  -ثانيا

ادلوارد ادلائية من خبلؿ ه و ادلختصُت يف رلاؿ محاية ادلياالضبط القضائي األىم ألشخاص 
فضبل عن احلصوؿ  التنظيمللتحقق من مدى احًتاـ التشريع و  إلزامهم بالدخوؿ إىل األماكن

مجع ادلعلومات البلزمة يف مكاف ادلعاينة سواء كانت من طرؼ الشهود أو على اإليضاحات و 
، فضبل (50)قريبا منهاادلبلغ أو ادلتهم أو ادلشتبو فيو أو أي شخص كاف يف مسرح اجلردية أو 

 . (51)طلب تقدمي الوثائقعن أخد العينات وأخد القياسات و 
ما يقـو بو عناصر الضبط القضائي يف ىذا اجملاؿ من استعماؿ لبعض األجهزة  إضافة إىل

ادلقًتحات الكفيلة دبنع تكرار مثل ىذه ؿ و ادلعنية بعنصر ادلياه شلا يساعدىم على إجياد احللو 
ادلنشآت ادلختلفة باحملافظة على البيئة من  التزاـاحلوادث مستقببل فمثبل للتحقق من مدى 

ادلختصُت باحلصوؿ على عينات مظاىر التلويث ادلائي يعتمد غالبية مأموري الضبط القضائي 
 .(52)الشواطئإىل البيئة ادلائية و دلصرفة ادلواد اوإجراء رباليل دورية للمخلفات السائلة و 

بعنواف استعماؿ  اذلياكل ادلستغلةرطة ادلياه الدخوؿ إىل ادلنشآت و عليو حيق ألعواف شو 
اذلياكل لبة مالك أو مستغل ىذه ادلنشآت و األمبلؾ العمومية للمياه كما ديكنهم مطا

على كل  طبلعاالبتشغيلها من أجل القياـ بالتحقيقات البلزمة، كما ديكنهم أف يطلبوا 
كما ديكن لشرطة قانوف ادلياه  من  163ىذا طبقا للمادة لوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم و ا

تقدمي الوثائق دبختلف  من قانوف ادلناجم أف يشًتطوا 44ادلناجم طبقا للفقرة الثانية من ادلادة 
األمر دبراقبة يما عندما يتعلق تسليم كل عينة أو عتاد ضروري لتأدية مهامهم السأنواعها و 

 معاينة النشاطات ادلنجمية البحرية.و 
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إذا كاف من الواجبات  تقديم مرتكبيها أمام وكيل الجمهورية:التبليغ عن الجرائم و  -ثالثا
لشكاوي ايف رلاؿ ادلياه قبوؿ الببلغات و  ادلفروضة على أشخاص الضبط القضائي ادلختص

البحث ليها وازباد اإلجراءات ومجع األدلة و ة التحريات البلزمة بناء عمباشر اليت ترد إليهم و 
ادلختصة ، فإنو يقع عليهم من جهتهم اإلببلغ عن ىذه اجلرائم إىل اجلهات عن مرتكبيها

 .(53)و نيابة عامةسواء كانت ضبطية قضائية أ
من قانوف ادلناجم  43ة من ادلادة من أىم األمثلة على ذلك ما تنص عليو الفقرة الثانيو 

"خيرب مهندسو شرطة ادلناجم اإلدارة ادلكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل سلالف لؤلحكاـ 
طات ادلنجمية البحرية، يتصور كثَتا يف رلاؿ النشا البيئة" و ىذاالتشريعية ادلتعلقة حبماية 

أعطت لشرطة ادلياه صبلحية حُت ادلياه قانوف من  164جاءت بو ادلادة  نفس الشيءو 
يهم أماـ وكيل اجلمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي يكوف ملـز بتلقي تقدمي ادلشتبو ف

احملاضر اليت حررت يف ىذا الشأف مث إكماؿ اإلجراءات طبقا دلا ىو معموؿ بو يف باب قانوف 
من قانوف ادلياه قد خولت ألعواف شرطة  165إىل أف ادلادة  االجراءات اجلزائية مع االشارة

 مهامهم طلب تسخَت القوة العمومية دلساعدهتم.ادلياه خبلؿ شلارسة 
إرساذلا إىل وكيل اجلمهورية اليت ىذا كلو أف سلطة ربرير احملاضر و غَت أننا نرى زيادة على 

ب اإلببلغ عن اجلرائم ادلفروض ما ىي إال تكريس لواجاألشخاص ىؤالء يتمتع هبا كافة 
حكاـ ادلطبقة على ىذه احملاضر األا إىل إلقاء الضوء على القواعد و ىذا ما يدفعنو  عليهم

 الشرطة القضائية يف العنصر ادلوايل. مقارنتها دبحاضر ضباطو 
لدى  االعتقاديسود  إرسالها إلى وكيل الجمهورية:المحاضر و تحرير الثاني:  المطلب

ما بالضبط القضائي اخلاص بادلياه والبيئة ادلائية و  الكثَت أف ما يقـو بو األشخاص ادلكلفوف
زائري يرى ادلشرع اجلاذليئات القضائية زلدود جدا غَت أف قدمونو من معلومات لدى احملاكم و ي

بتحرير زلاضر  استثناءبدوف خبلؿ إلزاـ كل ىؤالء األشخاص و قد كرس ذلك من العكس و 
ذلا قوة إثبات  وتكوف عن ادلخالفات اليت يعاينوىاعن كل اإلجراءات اليت يتخدوهنا و تفصيلية 

 .(54)بإثبات العكسال ديكن الطعن فيها إال نو درجة أ إىل كاملة
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من قانوف البيئة قد نصت على أنو تثبت كل  112فعلى سبيل ادلثاؿ صلد أف ادلادة 
اليت نصت  144يف ادلادة قانوف ادلناجم  أيضاادلثاؿ و ة دبوجب زلاضر ذلا قوة اإلثبات سلالف

تنص شرطة ادلياه حبيث لبالنسبة  الشيء ونفسينة سلالفة إعداد زلضر ى أنو يًتتب على معاعل
تصرحيات خالفات يف زلاضر تسرد الوقائع و تثبت ادلأنو على  قانوف ادلياهمن  162ادلادة 

من  48بالنسبة دلفتشي السياحة حيث نصت ادلادة  الشأفصاحبها أو أصحاهبا، و نفس 
يسرد فيو بوضوح عداد زلضر أنو يًتتب على معاينة ادلخالفة إ على 83/82القانوف رقم 

 الوقائع و التصرحيات.
جيب أف  اجلرائم أـمن ىذا ادلنطلق يزيد التساؤؿ حوؿ ىل تكفي ىذه احملاضر إلثبات و 

لقينا الضوء على شروط اإلجابة إذا أتتوضح ة دبحاضر ضباط الشرطة القضائية و تكوف مدعم
 ما يلي.حجيتها كربريرىا، ومدى 
القضائي يف  إذا كاف ادلوظفوف ادلكلفوف دبهاـ الضبط شروط صحة المحضر: الفرع األول:

اليت تنظم مهنتهم شلارستهم دلهامهم إىل القوانُت البيئة ادلائية خيضعوف عند رلاؿ محاية ادلياه و 
إىل قانوف اإلجراءات اجلزائية فإف احملاضر اليت حيرروهنا دوف شك زبضع والتنظيم ادلتعلق هبا و 

ذكر اجلردية وطبيعتها و وصف وجب هبا  لبلعتدادو فس شروط زلاضر الشرطة القضائية لن
، اسم ولقب وصفة ربديد عدد األشخاص، توقيع ادلخالف، ىوية الشخص الفاعل و هاموقع

ساعة إصلاز اإلجراء إلضافة إىل تضمُت احملضر تاريخ و توقيع ادلوظف ادلؤىل بتحرير احملضر باو 
 .(55)و ساعة ربرير احملضر

سؤوليات فيما يتعلق باختصاص زلرر احملضر، أما ادلتكمن أمهية التوقيع يف تسهيل ربديد و 
ضر لئلثبات فقد قيدت معظم القوانُت زلرريها أمهية التأريخ فتكمن يف مدى صبلحية ىذا احمل

 ىو ما سندرسو فيما يلي.اجلمهورية يف أجل معُت و  بإرساذلا إىل وكيل
البيئة على ضرورة  محاية من قانوف 111تنص ادلادة  ل المحاضر:آجال إرسا الفرع الثاني:

من تاريخ ربريرىا إىل  شر يوما( مخسة ع15طائلة البطبلف يف أجل )إرساؿ احملضر ربت 
نفس األمر بالنسبة للمحاضر اليت حيررىا مفتشو وكيل اجلمهورية وإىل ادلعٍت باألمر و 

لمحاضر اليت حيررىا أعواف شرطة ادلناجم حبيث جيب ، وخيتلف الشأف بالنسبة ل(56)السياحة
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شارة إىل أف وذبدر اإل(57)عداده( أياـ من تاريخ إ85يتجاوز مخسة )أف ترسل يف أجل ال 
ىنا نطبق د أجل إرساؿ زلاضر شرطة ادلياه و التنظيم ادلتعلق بو قد أغفل ربديو قانوف ادلياه 

 اآلجاؿ الواردة يف قانوف البيئة.
إذا كانت زلاضر الشرطة القضائية ذلا حجية إىل حُت  حجية المحاضر: الفرع الثالث:

ثبوت عكسها فإف األمر ال خيتلف بالنسبة ألغلب احملاضر اليت حيررىا ادلوظفوف الذين 
ادلوارد ادلائية حيث تتمتع حبجية إىل حُت القضائي يف رلاؿ محاية ادلياه و  يتمتعوف دبهاـ الضبط

 . (58)كتايب أو شهادة الشهودإثبات العكس عن طريق دليل  
كل سلالفة   " تثبت عندما نصت 83/18من قانوف رقم  112ادلادة  تؤكدهىذا ما و 

يضا الفقرة أ"، و النصوص ادلتخذة لتطبيقو دبوجب زلاضر ذلا قوة اإلثباتألحكاـ ىذا القانوف و 
غاية إثبات  تبقى حجية احملضر قائمة إىلبنصها "قانوف ادلناجم  من 144اخلامسة من ادلادة 

ادلتعلق  83/82رقم  من القانوف 48كما أكدت على ىذا الفقرة الثانية من ادلادة  "العكس
ضر ذي حجية إىل غاية إثبات يبقى ىذا احملباالستعماؿ واالستغبلؿ السياحيُت للشواطئ "

 "العكس
ألف ادلياه وادلوارد ادلائية تعد من عناصر البيئة ومن القيم اليت يسعى ادلشرع إىل محايتها خاتمة:

واحلفاظ عليها أسبغ عليها محاية جزائية يف قانوف العقوبات ويف عدة قوانُت خاصة وكما رأينا 
بو ىل توقيع اجلزاء إال بالتعويل على الدور الذي يلعديكن تفعيل ىذه احلماية والوصوؿ إال 

 .موظفو وأعواف الضبط القضائي ادلختصُت يف رلاؿ محاية البيئة ادلائية
وعليو نشَت إىل أنو حىت يتم مباشرة ادلهاـ والصبلحيات ادلذكورة أعبله يتوجب أف يتمتع  

عناصر ىذا الضبط القضائي بقدرات وإمكانيات ديكن تصنيفها إىل صنفُت األوىل ذاتية 
ذي ديكن عنصر الضبطية من أداء مهامو بكفاءة كالقدرة على شخصية واليت تعترب األساس ال

ويتضمن  الصنف الثاين ادلعلومات وادلعرفة البلزمة باإلضافة إىل  واالستدالؿالبحث والتقصي 
 الضبط القضائي.لبيئة ادلائية فيما يتعلق بالضبط اإلدلاـ بالسياسات وإجراءات شؤوف ا

كما أنو ولتفعيل دور موظفي وأعواف الضبط القضائي ادلختصُت يف رلاؿ محاية البيئة 
 التالية. االقًتاحاتادلائية وجب التغلب على ادلعوقات والصعوبات العملية عن طريق 
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م وتعقيد ائجلر ذه اذل الطابع التقٍتأف الواقعيبُت ألف نقص التأىيل الفٍت والقانوين * تغطية 
اإلجرامي جيعل ادلشرفُت على ادلعاينة وادلتابعة القضائية عاجزين عن رلاهبتها وتفعيل  هاسلوك

 يف بعض األحياف.  نصوص التشريع اجلنائي البيئي
 الصبغة الفنية للنص اجلنائي البيئي* التدعيم ادلستمر ألعواف الضبط القضائي لفهم واستقراء 

القانوف واجملاالت العلمية البيئية ذلك بأنو  عن طريق دورات تكوينية يشرؼ عليها سلتصوف يف
تأىيل يف اليبلحظ معاناهتم من حيث نقص  ةعلميال لمؤىبلتل امتبلكهمعلى الرغم من 

الضار بالبيئة بل البد من اإلدلاـ بأركاف  اجملاؿ القانوين فبل يكفي معرفة الفعل ادلخالف أو
 . رة اإلحاالت على التنظيممع كث يف رلاؿ التجرمي خاصية الثراءناىيك عن  اجلردية

م حيتاج إىل ائاجلر  ىذا النوع من متابعةألف اإلمكانيات ادلرصودة دلواجهة اجلنوح البيئي  * توفَت
 .إضافة إىل ميزانية مستقلة طورةإمكانيات خاصة ووسائل مت

ىذا النوع من  ازباذفقد رأينا إمكانية  مبدأ إقليمية القانوف اجلنائي* ضرورة تفعيل تطبيق 
 .لطابع الدويلاجلرائم ل
  

                                                           
من قانوف اإلجراءات اجلزائية والذي يشتمل على  21، و15العاـ ما نصت عليو ادلادتُت  االختصاصيعد أفرادا للضبط القضائي ذوو  -1

وكذا الوالة وأعواف ثبلث فئات ضباط الشرطة القضائية، أعواف الشرطة القضائية، ادلوظفُت واألعواف ادلنوط هبم بعض مهاـ الضبط القضائي 
 احلرس البلدي.

 28،مؤرخة يف 43متعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، جريدة رمسية عدد  2883 جويلية 19مؤرخ يف  83/18قانوف رقم  -2
 . 2883جويلية 

حيدد القواعد العامة لبلستعماؿ واالستغبلؿ السياحيُت للشواطئ، جريدة رمسية عدد  2889فيفري  17مؤرخ يف  82 – 83قانوف رقم  -3
 .2883فيفري 19، مؤرخة يف 11

إىل غاية معدؿ ومتمم  93/98/1994مؤرخة يف  59ياه جريدة رمسية عدد دليتعلق با 1994اوت  93مؤرخ يف  01-94 قانوف رقم -4
 .15/96/1998مؤرخة يف  33، جريدة رمسية عدد 1998جويلية  11ادلؤرخ يف  91-98األمر رقم ب
 .1903مارس  29مؤرخة يف  92عدد  يتضمن قانوف ادلناجم، جريدة رمسية 1903فيفري  13مؤرخ يف  03/94قانوف رقم  -5
يتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت إىل األسبلؾ اخلاصة  1997يوليو  11مؤرخ يف  97/121مرسـو تنفيذي رقم  -6

 .1997يوليو  29مؤرخة يف  32باإلدارة ادلكلفة بالبيئة وهتيئة اإلقليم، جريدة رمسية عدد 
 سالف الذكر. 97/121يليها من ادلرسـو التنفيذي رقم  و ما 27، 26أنظر ادلواد  -7
 سالف الذكر. 97/121و ما يليها من ادلرسـو التنفيذي رقم  37أنظر ادلادة  -8
ادلتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لؤلسبلؾ اخلاصة  1900سبتمرب  04مؤرخ يف  00/217مرسـو تنفيذي رقم  -9

 . 10/98/1900مؤرخة يف  41نقل، جريدة رمسية عدد باالدارة ادلكلفة بال
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سالف الذكر اليت جاءت ربت القسم اخلاص بشروط توظيف  00/217من ادلرسـو التنفيذي رقم  010إىل  007أنظر ادلواد من  -10

 والًتقية.
مؤرخة يف  90، جريدة رمسية عدد حيدد النظاـ العاـ الستغبلؿ ادلوانئ و أمنها 1991جويلية  5مؤرخ يف  91/90مرسـو تنفيذي رقم  -11
 . 1991جانفي  95

 اليت ربدد الصبلحيات ادلخولة بضباط و مراقيب ادلوانئ . 018إىل  016أنظر ادلواد من  -12
 يتضمن إحداث ادلصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ، جريدة رمسية عدد     مؤرخة يف  0862أفريل  2مؤرخ يف  62/01أمر رقم  -13
يوسف تيليوانت، ادلصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ، مذكرة ماجستَت يف احلقوؽ فرع الدولة وادلؤسسات العمومية، جامعة اجلزائر، السنة  -14

 .    14إىل  04، ص ص من 1997/1998اجلامعية 
 19مؤرخة يف  51مسية عدد يتعلق باالدارة البحرية احمللية، جريدة ر  0885أكتوبر  08مؤرخ يف  85/249مرسـو تنفيذي رقم  -15

 .0885أكتوبر 
يتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لؤلسبلؾ اخلاصة  1998نوفمرب  05مؤرخ يف  98/266مرسـو تنفيذي رقم  -16

 . 1998نوفمرب  08مؤرخة يف  56بالديواف الوطٍت لئلشارة البحرية، جريدة رمسية عدد 
يتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت لسلك مفتشي  1997سبتمرب  13رخ يف مو  97/291مرسـو تنفيذي رقم  -17

 .1997سبتمرب  17مؤرخة يف  45السياحة، جريدة رمسية عدد 
يتضمن القانوف األساسي اخلاص بادلوظفُت ادلنتمُت إىل األسبلؾ اخلاصة  1997نوفمرب  97مؤرخ يف  97/250مرسـو تنفيذي رقم  -18

 .1997نوفمرب  06مؤرخة يف  53ادلكلفة بادلوارد ادلائية، جريدة رمسية عدد  باالدارة
ادلتعلق بادلياه  94/01من القانوف رقم  048يؤدي أعواف شرطة ادلياه أماـ زلكمة إقامتهم االدارية اليمُت القانونية الوارد نصها يف ادلادة  -19

 من القانوف ذاتو. 054إىل  059ضبط القضائي يف ادلواد من حبيث حددت مهامهم كذلك باعتبارىم يقوموف ببعض مهاـ ال
 .095، ص 1909عبد اهلل أوىابية، شرح قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، )التحري والتحقيق(، دار ىومة، اجلزائر،  -20
 .158، 157، ص 2889، احلماية اجلنائية للبيئة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، عادؿ ماىر األلفي -21
 /2884 السنة اجلامعية عبد البلوي جواد، احلماية اجلنائية للبيئة )دراسة مقارنة( ، مذكرة ماجستَت يف احلقوؽ، جامعة تلمساف، -22

 .11، ص 2885
، 0855 – 95 - 00مؤرخة يف  38، ادلتضمن قانوف العقوبات، جريدة رمسية عدد 0855يونيو  7ادلؤرخ يف  045-55أمر  -23

 .ف معدؿ ومتمم بالقانو 
 .38، ص 1998رفعت رشواف، اإلرىاب البيئي يف قانوف العقوبات )دراسة ربليلية نقدية مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  -24
عبده عبد اجلليل عبد الوارث، محاية البيئة البحرية من التلوث يف التشريعات الدولية والداخلية، ادلكتب اجلامعي احلديث، مصر،  -25

 .003، ص 1995
مل حيدد ادلشرع األجل الذي جيب احًتامو عند التبليغ وإمنا اقتصر على ذكر عبارة "يف أقرب اآلجاؿ" وىو ما يطرح إشكالية عملية أماـ  -26

ات عمليالقاضي اجلزائي ادللـز حبرفية النصوص ال سيما يف رلاؿ ادلواعيد واآلجاؿ، يف حُت أنو ألـز تضمُت ىذا التبليغ الظروؼ اليت سبت فيها 
 الصب أو الغمر أو الًتميد بالتدقيق.

 ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة. 92/09من قانوف رقم  91فقرة  81أنظر ادلادة  -27
يتعلق بتسيَت النفايات ومراقبتها وإزالتها، جريدة رمسية عدد  1990ديسمرب  01مؤرخ يف  90/08قانوف رقم  نص عليو كذلك وىو ما -28
 .04/01/1990مؤرخة يف ، 66

"يتعُت على رباف،   92/09من القانوف  90فقرة  46يقع التزاـ التبليغ عن احلوادث ادلبلحية على ربانية السفن كما تنص عليو ادلادة  -29
ل حادث مبلحي كل سفينة ربمل بضائع خطَتة أو سامة ملوثة، وتعرب بالقرب من ادلياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري أو داخلها، أف يبلغ عن ك

 .يقع يف مركبو ومن شأنو أف يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري وادلياه والسواحل الوطنية " 
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ادلشار إليها فإهنا تنص على:"ديسك سجل خاص بادلواد ادلعدنية أو ادلتحجرة على مستوى ادلنشآت  069وبالرجوع إىل ادلادة  -30

 أعبله "  050والتجهيزات ادلذكورة يف ادلادة 
لسامة يف يتضمن ربديد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي اإلفرازات غَت ا 1909مارس  09مؤرخ يف  09/77مرسـو تنفيذي رقم  -31

 .األماكن العمومية للمياه
 .21،22ص محاية البيئة من التلوث محاية للحياة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، مصطفى عبد اللطيف عباسي،  -32
 .التنمية ادلستدامةلبيئة يف إطار ادلتعلق حبماية ا 92/09من قانوف رقم  07يتعلق األمر بادلؤسسات ادلصنفة احملددة دبوجب ادلادة  -33
من قانوف العقوبات خص ادلشرع بالذكر ادلياه وقد اعتربىا من بُت األمواؿ أو األمبلؾ اليت تكوف زلبل  82فقرة  358بالرجوع إىل ادلادة  -34

 .للسرقة " تطبق نفس العقوبة على اختبلس ادلياه" 
حيدد شروط منع استخراج مواد الطمي  2889نوفمرب  16مؤرخ يف  89/376مرسـو تنفيذي رقم  89/376مرسـو تنفيذي رقم  -35

مؤرخة يف 67من رلاري الودياف أو أجزاء الودياف اليت تشكل خطرا لئلتبلؼ وكذا كيفيات استغبلذلا يف ادلواقع ادلرخص هبا، جريدة رمسية عدد 
 .2889نوفمرب  19

 .األمبلؾبغرس ادلزروعات السنوية داخل ىذه احملدد لكيفيات الًتخيص  89/225 مرسـو تنفيذي رقم -36
دلواد يف اكيفيات الًتخيص بغرس ادلزروعات السنوية يف األمبلؾ العمومية الطبيعية للمياه   89/225حيدد ادلرسـو التنفيذي رقم  -37

82،83،84. 
استعماؿ ادلوارد ادلائية بدوف رخصة حيث  تعترب ظاىرة حفر اآلبار بدوف رخصة، أو بطريقة غَت شرعية السلوؾ األغلب ارتكابا يف جنح -38

اىرة اإلجرامية نظرا لتضاعف عصابات احلفر غَت شرعي الذي ظيتم تكييف الوقائع مباشرة هبذا الوصف لتدقيق التهمة، وقد انتشرت ىذه ال
غالبا ما ربرؾ القضايا اجلزائية ادلتعلقة يتسبب يف استنزاؼ ادلياه الباطنية وهتديد األحواض والسدود اليت سجلت نقصا يف ادلخزوف اخلاص هبا، و 

لحفر هبذا ادلوضوع ضد أيادي أجنبية تقيم بطريقة غَت شرعية دلزيد من التفصيل أنظر: جريدة األمة العربية، مصاحل الدرؾ تعاجل سبعة قضايا ل
 . 84/85/2818العشوائي لآلبار وتوقيف ادلتورطُت 

 علق بادلياه ادلعدؿ وادلتمم.ادلت 85/12من القانوف  184أنظر ادلادة  -39
يتضمن ربديد كيفيات منح الًتخيص بتفريغ ادلياه القذرة غَت ادلنزلية يف  2889جواف  11مؤرخ يف  89/289مرسـو تنفيذي رقم  -40

 .2889جواف  21، مؤرخة  بتاريخ 36الشبكة العمودية للتطهَت أو يف زلطة التصفية، جريدة رمسية عدد 
صربينة، احلماية اإلجرائية للبيئة يف اجلزائر، رللة احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة عمار ثليجي األغواط، العدد  زحزاح زلمد وتونسي -41

 .228، ص 1905(، ديسمرب 01الثاين عشر )
تبليغ طبقا ولعل علة ادلشرع واضحة وىي أف ىذا احلادث قد يكوف عمديا ورلرما واألكثر من ذلك فقد عاقب على سلالفة اإللتزاـ بال -42

سالف الذكر وتشدد العقوبة يف حالة صلم عن ذلك صب زلروقات أو مزيج من احملروقات يف ادلياه اخلاضعة  83/18من القانوف  98للمادة 
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واليت ألزمت على كل شخص سواء طبيعي أو معنوي حبوزتو معلومات متعلقة بعناصر بيئية سبكنها باإلضرار أو حىت هتديد  09/  92القانوف 
 الصحة العمومية أف يبلغ هبا إىل السلطات احمللية أو األجهزة ادلكلفة حبماية البيئة.

شكبلت ادلتعلقة بالضبطية القضائية و االثبات يف نطاؽ التشريعات البيئية، دار اجلامعة أمُت مصطفى زلمد، احلماية اإلجرائية للبيئة ػ ادل -43
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 المبادئ اإلسالمية في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 د/ مصطفاوي محمد                                                                                                                     
 (جامعة ادلديةو العلوم السياسية)لية احلقوق ك                                                                                      

mostmed2@gmail.com                                                                                

 ملخص: 

اده وعناصره إال مبراعاة مصاحل كل الفئات ادلتعايشة يف كنفو، وال ال ديكن للكيان البشري أن يستقر يف عالقاتو بني أفر 

ريب أّن فئة ذوي االحتياجات اخلاصة دتثل بنسبها العددية ثقال اجتماعًيا ديكن توظيفو بطريقة إجيابية تصبُّ يف خدمة اجملتمع  

وال إمهال لفئة على حساب أخرى، والشريعة  ككل، وجتعلو كيانًا مطبقا دلبدأ ادلساواة وتكافؤ الُفرص بني اجلميع ُدون إقصاء

 اإلسالمية مبنظومتها األخالقية الراقية وأحكامها الفقهية ادلتكاملة، مل تُغفل أبًدا ىذه ادلفاىيم وادلبادئ اليت أصبحت رلال اىتمام

أماًل يف حتسني متواصل  واسع على مستوى اذليئات وادلنظمات الدولية يف تعاطيها وتفاعلها مع فئة ذوي االحتياجات اخلاصة،

 لوضعية ىذه الفئة وضمان مكان الئق هبا وسط اجملتمع.

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، اجملتمع، مبدأ ادلساواة، الشريعة اإلسالمية، اذليئات وادلنظمات  كلمات مفتاحية:

 الدولية.

Summary  

The human being can’t Settle in its relations between its members and its constituent 

elements, except by taking into consideration the interests and service of all the groups living 

in the fold. Undoubtedly, the category of people with special needs represents a social weight 

that can be employed in a positive way  that serves the community a whole. in accordance 

with the principle of equality and equal opportunities for all without exclusion or neglect of 

one category at the expense of another, and Islamic jurisprudence with its high ethical system, 

has never overlooked these concepts and principles which have become a wide area of 

concern at the level international bodies and organizations in dealing with the category of 

people with special needs, hoping for continuous improvement of their status and ensuring a 

decent place in the community. 

Keywords : Special needs category, Community, the principle of equality, Islamic 

jurisprudence, international bodies and organizations. 

mailto:mostmed2@gmail.com
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 تمهيد:

فئة ضمن ىؤالء  كتتنوّع فئات اجملتمع وتتعّدد طبقاتو ما بني كبار وصغار الّسن، وما بني أصحاء ومرضى...، وىنا

أصبحت تتمّتع مبزيد من االىتمام والّرعاية، تُعرف بفئة ذوي االحتياجات اخلاّصة، حيث أصبح ىذ ادلصطلح بدياًل عن مصطلح 

تعين: >>...شخًصا عاجزًا كّلًيا أو جزئًيا عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية عاق مُ  "ادلعاقني"، حيث أّن عبارة

، وىذا ادلفهوم ىو ما أقرّتو منظمة األمم ادلتحدة أماًل يف محاية 1نتيجة نقٍص ِخلقي وغري ِخلقي يف ُقدراتو اجلسمية أو الفكرية<<

 اإلقصاء من احلياة العامة. ّل صور االضطهاد واالستغالل أوالفئة وحتصينها ضّد ك ىذه

اجملتمع طوال تارخيها ادلمتد عرب الُعصور واحلِقب التارخيية لتهميش فظيع ففي زمن  لقد تعّرضت ىذه الفئة من أبناء

 احلرب العادلية الثانية اعتربت أدلانيا النازية ذوي االحتياجات اخلاّصة وكل من بو عاىة جسدية عالة وعبًئا على اجملتمع األدلاين

يستوجب التخّلص منهم حبجة تطهري الِعرق اآلري من ىؤالء، فكانت ىذه الفلسفة ىي الِفكر وادلنطق الذي شّكل منظومة 

اخلاّصة، ألن احلضارة الغربية موغلة يف ادلاّدية وقائمة على أساس القّوة ال على أساس احلق، شلّا  التعامل والّنظر لذوي االحتياجات

وبالتايل ُمستهدفة يف وجودىا، وعلى الّنقيض من ذلك كّلو صلد أّن الشريعة اإلسالمية هبدْيها ومبادئها  جعل ىذه الفئة مستضعفة 

كانت سبَّاقة يف وضع أحكام ُتوجب ُحسن التعامل مع مجيع البشر، وإبعاد الّضرر عنهم ُدون استثناء، فما بالك بِفئٍة تعاين أصال 

سدية، وىذه األحكام والتوجيهات الّشرعية اإلذلية فاقت كل ادلواثيق والعهود الّدولية صعوبة العيش بسبب اإلعاقة أو العاىات اجل

عاقني..، وديكننا أن نلمح اىتمام الشريعة هبؤالء من خالل  رو صاليت سارعت يف ع
ُ

رة ُمناديًة حبقوق اإلنسان وضرورة محاية ادل ُمتأخِّ

َلت بينو وبني شلارسة حياة طبيعية كباقي اخلاّصة وُكّل من أصابتو عاىة حَ إرسائها دلبادئ ثابتة سنَّتها لصاحل ذوي االحتياجات ا

 أقرانو من بين البشر ومن بني ىذه ادلبادئ ما يلي:

 مبدأ مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة عند تشريع األحكامالمحور األول: 

املة لبين آدم ُدون استثناء انطالقًا من يُوجب القرآن الكرمي مراعاة ذوي االحتياجات اخلاّصة بتأسيسو مبدأ ُحسن ادلع

َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَ رِّ ﴿الكرامة اإلنساين اليت منحها ا تعاىل للجميع دون ختصيص، فقال سبحانو وتعاىل: 

اء يف خلقتهم، وقد ينشأوَن بعاىات ج 2﴾َواْلَبْحرِ  داء نشاطهم آوتُعرِقُلهم عن سدية تُعيقهم فالبشر قد ينشأوَن أسوياء أصحَّ

                                                           
 .1111دٌضًثش  11انًؤسخ فً  111/64لشس انجًعٍح انعايح نأليى انًتحذج سلى   1

 17صٕسج اإلصشاء، آٌح   2
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لزمة لألصحاء كاجلهاد يف 
ُ

اليومي، وذلذا الّسبب راعى الّشرع اإلذلي ىذه الفئة بأن خّفف عنها ادلشّقة، كوضعو بعض التكاليف ادل

َواَل َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمٰى ﴿ :سبيل ا تعاىل، فقال عّز من قائل يف معرض حديثو عن أحكام ىذه العبادة

، وىذا كّلو من باب ُيسر 4، فأجاز ا تعاىل ذلؤالء تْرك اجلهاد بسبب العاىات واألمراض اليت تعرتيهم3َعَلى المريض َحَرٌج ﴾

تشريع األحكام الشريعة اإلسالمية ورفعها للعنت أو احلرج عن ادلسلمني، ويف نفس الوقت مراعاة ذوي االحتياجات اخلاصة عند 

 وإقرارىا.

استنباطاهتم لألحكام الشرعية، فبيّنوا مثالً ختصيص صاحب عاىٍة و وعلى ىذا الّنهج القرآين سار ُعلماء الفقو يف حُبوثهم 

 ، من باب مراعاة ُضعفو5بالعطية، إذا كانت عاىُتُو كالَعمى أو اإلعاقة احلركية دتنعو من حتصيل رزقو أو حتقيق مصلحتو الدنيوية

 وحالتو االستثنائية.

 مبدأ إعادة إدماج ذوي االحتياجات الخاصة في الحياة العامة الثاني: المحور

إّن ادلنهج اإلسالمي يف التعامل مع ىذه الفئة ال يَ ُقوم على مبدأ وضع أو ختفيف بعض التكاليف فحسب، بل يعمد 

مكنة، فالّنيب صلى ا عليو وسلم جعل الّصحايب أيًضا إىل إدماجهم يف اجملتمع وادلشاركة يف فّعالياتو، وذلك بتو 
ُ

ظيف ُقدراهتم ادل

 اجلليل ابن أّم مكتوم مؤِذنًا للمسلمني يُعلمهم بدخول وقت الّصالة واليت ىي عماد الّدين ورُكُنو الرَّكني، رغم كونو ضريرًا فاقًدا

عليو وسلم أنّو استخلفو على ادلدينة والّصالة  للبصر رضي ا عنو، بل أكثر من ذلك حيث ثبت من سرية ادلصطفى صلى ا

 .6عندما خرج يف غزوة بدٍر الكربى

مع ىذه الفئة، فكانوا جيتهدون يف إدماجهم ُدون ويف ضوء اذلدي النّبوي سار الّصحابة رضي ا عنهم يف تعاملهم 

ظ، حيث يْدَفعون مفاتيح بُيوهتم ومنازذلم إذا خرجوا للغزو، ليأكلوا شلا  نزل  ، ويف ىذا التصرف7ون حرجدُ بيوهتم حيتاجونو من حتفُّ

ْْأُكُلوا ِم ْْ لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمٰى َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج َواَل َعَلٰى أَنْ ُفِسُكْم َأْن تَ ﴿قولو تعاىل: 

                                                           
 11صٕج انفتح، آٌح   3

 557، ص 4776، داس انفكش، تٍشٔخ، 3أَظش، جالل انذٌٍ انًحهّى، ٔجالل انذٌٍ انضٍٕطً، تفضٍش انجالنٍٍ، ط  4

 .171، ص 1111انضعٕدٌح، ، داس انثٍاٌ انحذٌثح، 1أَظش د/ عثذ انشحًٍ األْذل، إَثاء انخالٌّ تأحكاو انُعًٍاٌ، ط  5

ًّ انشحًاٌ انًثاسكفٕسي، انّشحٍك انًختٕو، ط  6  .161، ص 1111، داس انكتة انعهًٍح، تٍشٔخ، 1أَظش، صف

 .6/447، 1111، داس انكتة انعهًٍح، تٍشٔخ، 1ُٕجً، فتح انثٍاٌ فً يماصذ انمشآٌ، طساجع، صذٌك تٍ حضٍ انم  7
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اِتُكْم َأْو بُ ُيوِتُكْم َأْو بُ ُيوِت آبَاِئُكْم َأْو بُ ُيوِت ُأمَّ  َهاِتُكْم َأْو بُ ُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو بُ ُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو بُ ُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو بُ ُيوِت َعمَّ

 .8﴾ُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاتًاْن تَْْأكُ بُ ُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بُ ُيوِت َخااَلِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُو َأْو َصِديِقُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَ 

إيَّاىم وَخوفًا من تأذيهم  استقذارىمحذرًا من وقيل أن بسبب نزول ىذه اآلية حترّج ادلرضى من ُمؤاكلة األصّحاء 

ّلها ، ومهما يكن من أمر فإّن اذلدي القرآين والتوجيو النّبوي حيمالن دالالت عميقة وُيصّححان مفاىيم كثرية تُنبئ ك9بأفعاذلم...

ن مباشرة أعمال أو تقّلد وظائف تنسجم وتتناسب مع وضعيتو معلى أّن العاىات ال تكون بالّضرورة عائًقا أو مانًعا لصاحبها 

 االستثنائية.

وحتقيقا دلبدأ اإلدماج يف أرض الواقع أوجب اإلسالم ضرورة احرتام ىذه الفئة، وشّدد الوعيد على كّل من يسيء إليهم 

وادلراد بالكمو تضليل الضَّرير عن  10"ملعون م ْ َكَمَو أعمى َع ْ طريقو..."فقال النيب صلى ا عليو وسلم: ُمستغاًل ُضعفهم 

ة ادلوىل تعاىل، وعليو فمبدأ اإلدماج ال يّتم بصورة متكاملة إاّل إذا مح، ومعلوم أّن الّلعنة ىي اإلبعاد والطّرد من ر 11سبيلو ووجهتو

 عامل مع ىؤالء.عّضده ُحسن التصّرف ولباقة الت

يطهم، شلّا يبعدىم أكثر عن إّن فئة ذوي االحتياجات اخلاّصة يعرتُضها التهميش بسبب مفاىيم وأفكار تنتاُب زلُ 

مشاركة غريىم قضايا عصرىم وأحداث َمْصرِىم، وىذا خُيالف جوىريًا مبدأ اإلدماج يف احلياة االجتماعية وتفاعالهتا، ودفْ ًعا لكّل 

ئة والتصّورات السلبية، صلد أن القرآن الكرمي قد عاجلها من خالل مناذج عّدة كسورة "عبس" اليت تضّمنت كثريًا ىذه األفكار اخلاط

من التوجيهات يف ىذا اجملال، حيث ُعوِتَب سّيد اخللق صلى ا عليو وسّلم بسبب اىتمامو بزعماء قريش وُكربائهم أماًل يف 

َعَبَس َوتَ َولَّٰى، َأْن َجاَءُه ﴿ بن أّم َمكتوم والذي كان ضريرًا، فقال سبحانو عّز وجّل: ُمنشِغاُل هبم عن دعوة عبد ا ،إسالمهم

َفَعُو الذِّْكَرٰى، َأمَّا َم ِْ اْستَ ْغَنٰى، فْأَْنتَ  ُر فَ تَ ن ْ ٰى، َأْو يَذَّكَّ ٰى، َوَما َعَلْيَك َأالَّ اأْلَْعَمٰى، َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّو يَ زَّكَّ ٰى، َوَأمَّا َم ْْ  َلُو َتَصدَّ يَ زَّكَّ

ىٰ  فكان النيب صلى ا عليو وسلم بعد نزول ىذه اآليات إذا التقى بابن أّم  12﴾َجاَءَك َيْسَعٰى، َوُىَو َيْخَشٰى، فْأَْنَت َعْنُو تَ َلهَّ

وليس ىذا فحسب، بل إّن اذلدي النّبوي بنّي أّن مساعدة  ،13"مرحًبا بالذي عاتبني فيو ربي": مكتوم حيتفي بو وُيكرُِمو قائالً 

وتُهدي األعمى وُتسمع األصم ..."ىؤالء فيو حتقيق دلفهوم الّصدقة والقربة من ادلوىل تعاىل، فقال النيب صلى ا عليو وسلم: 
                                                           

 41صٕسج انُٕس، آٌح   8

 .6/447ً، فتح انثٍاٌ فً يماصذ انمشآٌ، انمُٕج ،أَظش  9

 ْـ(.1313)انًطثعح انًًٍٍُح، يصش،  311، 371، 1/411أخشجّ أحًذ فً يضُذِ،   10

نذ ضشٌش    11 ُٔ ّ ٔاألَكًّ يٍ  ًَ ا ضانَك ُّ أي ٌزُْة يتحٍّش  ًّ  ٕد، داس انًعشفح، تٍشٔخ، دأصاس انثالغح، تحمٍك عثذ انشحٍى يحً ،اال  ال ٌذسي أٌٍ ٌتّٕجّ )أَظش، يحٕد انزيخششيا، ٌُٔتك

 (311خ، ص 

 1/17صٕسج عثش، آٌح   12

 .3/511أَظش، يحًذ عهً انصاتًَٕ، صفٕج انتفاصٍش، داس انفكش، تٍشٔخ، د خ،   13
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ّلهفان المستغيث وترفع إلى البساقيك واألبكم حتى يفقو ُوتدُل الُمستدل على حاجة لو قد علمت مكانها وتسعى بشّدة 

 .14"بشّدة ذراعيك مع الّضعيف كل ذلك م ْ أبواب الّصدقة

 مبدأ تحقيق المطالب المشروعة الثالث: المحور

من تعاليم الشريعة اإلسالمية الرّاقية ومبادئها السامية، حّث أبناء اجملتمع وادلسؤولني على ضرورة اإلسراع يف تلبية 

جات اخلاّصة، وكّل ما ِمن شأنو ِخدمة وحتسني وضعية ىذه الفئة حسب متطلّبات الّزمان وادلكان، الرغبات ادلشروعة لذوي االحتيا

والُقدوة الكاملة يف إرساء مفاىيم ىذا ادلبدأ ما قام بو الّنيب صلى ا عليو وسّلم جتاه طلب ِعتبان بن مالك األنصاري رضي ا 

يول من حضور الّصالة يف ادلسجد النّبوي، فطلب من الّرسول صلى ا عليو وسلم عنو، والذي كان ضريرًا يَ ُؤمُّ قَ ْوَمُو ودَتن َ  ُعُو السُّ

فجاءه النيب  "،فصّل يا رسول ا يف بييت مكانًا أخّتذه مصّلى يا رسول ا إمّنا تكون الظُّلمة والّسيل وأنا رجل ضرير البصر"قائالً: 

، 15فأشار إىل مكاٍن من البيت، فصّلى فيو رسول ا صلى ا عليو وسّلم "أصلِّيأي ْ ُتحبُّ أن "صّلى ا عليو وصلم فقال: 

نًزواًل عند رغبتو وُمراعاة حلالِو، حيث قصد بيتو الواقع يف أطراف ادلدينة وَضواحيها وىو رسول ا صلى ا وخامت أنبيائو عليو 

 السالم.

 الخاصة مبدأ احترام وتوقير ذوي االحتياجات الرابع: المحور

إّن ادلنهج اإلسالمي يف محايتو لذوي االحتياجات اخلاّصة ال يتوقف عند ما ذكرناه آنًفا بل يتعّدى إىل مسألة ُوجوب 

آيات القرآن الكرمي عامة يف أحاكمها  احرتام ىذه الفئة وصيانة ُحرمتها مبنع وجترمي كل ِإساءة أو َمساٍس بكرامتها، فجاءت

خرية أو االستهزاء بالغري بسبب عاىٍة أو عيب ِخلقي، قال عّز من قائل:  م عنمستغرقة كل األفراد بنهيه يَا أَي َُّها الَِّذي َْ ﴿السُّ

ُهْم َواَل ِنَساٌء ِم ْْ ِنَساٍء َعَسٰى َأْن َيُك َّْ  ًرا ِمن ْ ُه َّْ َواَل تَ ْلمِ  آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَ ْوٌم ِم ْْ قَ ْوٍم َعَسٰى َأْن َيُكونُوا َخي ْ ًرا ِمن ْ ُزوا أَنْ ُفَسُكْم َخي ْ

يَمانِ  فاإلديان الّصادق با تعاىل دينع كل ىذه التصرُّفات، بل إّن اذلدي  16﴾َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ

عند ا تعاىل، فقد أخرج البخاري  النّبوي يرفع قيمة كل ُمصاب بَعاىة أو إعاقة إىل مقام الِبشارة بالثّواب اجلزيل والفضل العظيم

إّن اهلل تعالى قال إذا ابتليُت عبدي ِبَحبيبتْيِو َفَصبَر "وغريه عن أنس رضي ا عنو قال مسعت النيب صلى ا عليو وسلم يقول: 

                                                           
 .5/141أخشجّ أحًذ فً يضُذِ،   14

 3/347ْـ، 1414عهً اتٍ األثٍش، أصذ انغاتح فً يعشفح انصحاتح، انًطثعح اإلصاليٍح، طٓشاٌ،   15

 11ج انحجشاخ، آٌح صٕس  16
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ضُتُو منهما الجّنة يُريُد عينيو بذلك ُيشرُي إىل ثواب ، وذلذا وسم البخاري عنوان ىذا الباب ب  "فضل من ذىب بصره" وىو 17"عوَّ

وثبات مصاعب احلياة، متحّملني إعاقتهم ُدون َضَجر أو َسَخط، سالحهم يف ذلك اإلديان بقدر  عزموالذين يُواجُهون ب الّصابر،

 احلكيم يف تسيري شؤوهنم وأحواذلم. ،ا تعاىل وقضائو السابق على خلِقوِ 

 رواقع ذوي االحتياجات الخاصة بالجزائ الخامس: المحور

صادقت اجلزائر على االتفاقية الّدولية حلماية األشخاص يف وضعية اإلعاقة مثل العديد من الّدول ادلهتّمة هبذا ادلوضوع،  

، هبدف محاية حقوق ىذه الفئة والعناية هبا، ولكن 2009ماي  12كما صادقت على الربوتوكول ادلّلحق هبذه االتفاقية، بتاريخ 

تداولة على
ُ

عاناة اليت يُواجهها كّل معاق يف يوميات حياتو العادية،  لُغة األرقام ادل
ُ

مستوى ادلتتّبعني دلسار ىذه الفئة، توّضح حجم ادل

من تعداد الّساكنة اجلزائرية، أي ما يُعادل  %10فهناك إحصائيات تتحّدث على أّن ِنسبة ذوي االحتياجات اخلاّصة ديثّلون 

ألف ُمعاق جديد بسبب احلوادث الطّبية عند الوالدة  45ّجل سنويًا ما يْربُو عن ماليني نسمة، كما أّن اجلزائر ُتس 4حوايل 

، وبال ريب فهذه األرقام ادلرتفعة ناطقة مبدى خطورة الظّاىرة وما ترتكو من آثار سلبية على مستوى اجملتمع 18وحوادث ادلرور...

 والّدولة مًعا.

 خاتمة:

كبرية، وختصيص موارد مالية وكوادر بشرية ترافق برامج حتسني تستحق فئة ذوي االحتياجات اخلاصة بذل جهود  

وضعيتهم ومساعدهتم، خاّصة يف مسألة إدماجهم ضمن اجملتمع، ألّن ادلواطنة حق مشرتك ومتساٍو بني اجلميع، واإلدماج لكل 

 وادلبادئ اإلنسانية العامة.األفراد ىدٌف حُيّقق ىذا ادلفهوم ويُرّسخو ضمن القيم 

نتجة ذلا، وذلك بتطوير اخلدمات وأّما ادلع
ُ

اجلة الفّعالة للحّد من تفاقم ىذه الظاىرة فإمّنا تبدأ من معاجلة األسباب ادل

الطبّية ادلرتبطة بالوالدة، إىل جانب تفعيل برامج حتسيسية ووضع قوانني رادعة دلن خُيالف قوانني ادلرور ويعبث حبياة وصّحة أبناء 

 .اجملتمع الواحد

 

                                                           
 ْـ(.1363، انًطثعح انثٍٓح انًصشٌح، يصش، 1، )ط6/3، تاب فضم يٍ رْة تصشِ، ىأخشجّ انثخاسي فً صحٍحّ، كتاب انًشض  17

 .15، ص 5731، عذد 4714ياسس  16جشٌذج انششٔق انٍٕيً،   18
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 الفاعلون  في  مجال  التقليل  من النفايات  المنزلية

 د. انتصار الكرد                                                                            
 زلاضرة أ أستاذة                                                                              

 واالجتماعية اإلنسانيةمعهد العلوم                                                                   
 ادلركز اجلامعي مورسلي عبداهلل/تيبازة                                                                 

 : ملخص

مسالة التقليل من النفايات ادلنزلية ىي قضية ليست جديدة على قائمة ادلشكالت البيئية يف عصرنا احلديث  إن       
وبالتايل تكدس حجم النفايات، النتيجة تلوث البيئة ، حيث ارتفاع التمدن وتوسع االقبال على اقتناء الغذاء اجلاىزة ، 

،  ماىية الفاعلُت يف مسألة التقليل من النفايات ادلنزلية..و ىذا البحث ىوزلاولة لتوضيح وتضرر صحة االنسان.
والطرق ادلتاحة امامهم،  وماجيب ان يتبعو الفاعلون بدءا باألسرة وادلدرسة ، مث وسائل االعالم وأخَتا مجعيات محاية 

أجل حل مشكلة  البيئة ، فكل ىذه األطراف ادلشًتكة يف البيئة تشكل اطارا تفاعليا يستدعي التنسيق فيما بينها من
 النفايات ادلنزلية.

Abstracle : 

The  problem of reducing householde waste isn’t a new issue on the list of the 

environmental problems in this period , where is being the development of the 

civilization,and the raise of having the prepared food,thus increase the volume of 

householde waste…the result is enviroment more polluted, and the risk of deseases , 

this research is trying to clearing the perpetrators in the householde waste issue and 

the true ways on hands, further what shall they do?,starting from the family, the 

school,then the media and finaly the environmental protection associations,all this 

efforts can be more organized under interaction domain,where the coordination 

between them is recommended inorder to reducing the household waste. 
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 مقدمة : 

، تستدعي تظافر جهود العديد  مجة احلديثة من مشكالت بيئيةاالنسانية تعاين اجملتمعات 
من اجلهات ادلسؤولة عن سالمة البيئة؛ فبالنظر اىل األخطار ادلًتتبة عن سوء تسيَت النفايات 

نفايات ادلنزلية ، فان دور مؤسسات التنشئة االجتماعية يظهر ويتجلى من وبالتحديد ال
ادلسؤولية وىو األسرة ، حيث يتجلى دورىا من خالل كيفية تعامل خالل ادلستوى األول يف 

أفراد األسرة مع النفايات ادلنزلية، وخاصة دور ربة البيت أو ادلرأة اليت يقع على عاتقها جل 
اء يف توجيههم ضلو الطرق واالساليب ادلفيدة للتقليل من النفايات...كما مايتعلق بًتبية االبن

يظهر دورىا خاصة يف ادارة وتقليل النفايات ادلنزلية دبا اهنا ىي اليت يف يدىا ادارة نظافة 
 شؤون البيت...

النفايات ادلنزلية تستقطب اليوم مجع كبَت من الفاعلُت و ادلهتمُت  لة التقليل منأمسف      
 ا ذلا من سلاطر صحية وبيئية كبَتة على حياة ومعيشة السكان،دلشكل عامببقضايا البيئة 

 كما ترتبط سلاطر،  إخل َتىا السليب مع سوء التدبَت وقلة الوعي و الفهم.... ويتزايد تأث
تنوع  إىل باإلضافةاجملال احلضري والنمو الدديغرايف والسكاين  قعةاع ر النفايات ادلنزلية مع اتس

ه ادلشاكل تستدعي اطراف فاعلة تربطهم كل ىذ  عيش السكان، منظومة راالستهالك وتطو 
عالقة مباشرة بالبيئة و احمليط و تعمل على رفع وعي ادلواطنُت بضرورة التقليل من النفايات 

ديكن للفاعلُت  ومن مث نطرح تساؤل : كيفالظروف ...بَتىا يف احسن ادلنزلية او تد
ان  يسامهوا يف التقليل من النفايات ادلنزلية؟وماىي الطرق الًتبوية واالجتماعية  األساسيُت

 اليت يتخذىا ىؤالء الفاعلون من اجل التقليل من النفايات ادلنزلية؟

 :االسرة-والأ

ادلدير العام للمكتب الدويل: ان الصعوبات الرئيسية (Hancenne) يقول ميشال ىانسن 
ادلتسارع يف  دى النمولقد أف،  واجتماعية واقتصاديةيف معاجلة البيئة ليست تقنية بل سياسية 
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من  ا كبَتاجانب لألسرةتظهر اغلب الدراسات ان و م مشكلة البيئة كما عدد السكان إىل تفاق
فكل سللفات البيوت من  ،ادلسؤولية يف تلويث البيئة من خالل ما يعرف بالنفايات ادلنزلية

 
م
ناية غَتىا ربتاج اىل ع، و بيدات احلشريةمتبقيات الدىون ومنظفات الزيوت والبطاريات و ادل

ه ادلعطيات قد تسبب خطرا على صحة االنسان و اذلواء خاصة عند التخلص منها، كل ىذ
ة لدى سكان ادلدن قد اثر على إقبال االسر على مستوى ادلعيش ارتفاعكما ان ،.إخل وادلاء..

اء خاصة ما يتعلق بعلب ادلشروبات  يف الغذ االكل اجلاىز اقتناءاالستهالك وتنامي ظاىرة 
ما  بقدر ا ادلستوى االستهالكي،لزجاجية...إخل ،وليس ادلشكل يف ىذالباردة و الساخنة و ا

ع بقية خلفات واليت غالبا ما تكون جبمعها وحشرىا مالتخلص من ىده ادليتعلق بسبل وطرق 
ادلفارغ وحرقها دون مراعاة ما يصدر عن ىاتو القارورات  إىلادلخلفات ادلنزلية ومنها 

نتج عنها من غازات سامة تعود بالضرر وما ي وادلعدنية يف مكبات خارج ادلدينة البالستكية
وقد آن األوان كي نرسم خطا دفاعيا ؛ البيئة بشكل عام الكبَت على صحة السكان و هتدد

 وقائيا لدور األسرة للتقليل من النفايات ادلنزلية أو باتباع نظام اجلمع االنتقائي....

مسؤولية  هاعلى عاتق، فيقع دور ربة ادلنزل يف التقليل من النفايات ادلنزلية و خبصوص      
عظيمة يف احملافظة على البيئة عامة ، وعن طريق اكساب األطفال قيم النظافة واحملافظة على 

 وادلتمثل يف ادلنزل . ال قامتهماحمليط ، واحًتام الفضاء األول ادلخصص 

ىذا ادلكان الذي يتلقى الطفل فيو  أوىل تنشئتو االجتماعية والنفسية ويتشرب القيم       
السلبية ، لذلك جيمع أغلب الباحثُت يف الًتبية على أمهية دور األسرة يف توجيو  أواالجيابية 

تعترب األم الوعاء األول الذي وتسليح األبناء بقيم و روح احملافظة على نظافة ادلنزل... و 
حيتضن ىاتو العقول البيضاء واليت ستكتب عليها حب واحًتام البيئة، السيما يف السنوات 

 الطفل .  من عمروىل اخلمس األ
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أساس وركيزة ىامة يف تسيَت وترشيد  للمرأةوجيمع أغلب ادلهتمُت بالًتبية البيئية ان      
وتقليل النفايات ادلنزلية كوهنا عمود السرة وعضو أساسي يف تكوين اجملتمع وتساىم بشكل  

كون ادلرأة او بادلقابل قد ت بطرق اجيابية. االستهالكيةكبَت اذا أحسنت استخدام موارد البيئة 
 استهلكت موارد البيئة بطرق سلبية ، وخاصة يف شهرربة ادلنزل مصدرا لتزايد التلوث اذا 

االستهالك بشكل ملفت بُت األسر ، وتتسابق حينها ربات ل على رمضان أين يكثر االقبا
البيوت يف تنويع الطبخات من الطعمة واحللويات ادلتنوعة وما يتعلق دبواد االتالف 

اليت تغرق هبا احلاويات ادلنزلية ، وقذف  ،البالستيكية( الكية ، )أواين حفظ األطعمةستهاال
ومن ىذه  ،يف ىذه احلاويات ، جراء نقل االطعمة الزائدة عن حاجة األسرة األطعمة

يف الكرمي او  ادلعطيات نؤكد على ضرورة ترشيد الطبخ وتقليل البذخ سواء يف شهر رمضان
 و االكتفاء باحلاجات... و التدريب على تقليل االستهالك باقي االشهر،

ادلرأة ىي زلور االسرة و ادلسؤولة االوىل عن إدارة شؤون ادلنزل فكلما كانت واعية  إن      
ادلوارد الطبيعية مثل الطاقة و ادلاء و االطعمة ، عملت على احلد من االسراف ، كلما  بأمهية

غَت االزم والذي يرتبط اساسا باحملافظة على البيئة ، من  قل التلوث الناتج عن االستهالك
الطاقة ، فمثال ال جيوز طهي طعام زائد  استهالكخالل ضمان نفايات منزلية قليلة و ترشيد 

و ، ال مانع من حفظ لألسرةاليومية  عن حاجة البيت ، ولكن اذا مت وزاد الطعام عن احلاجة
الصحيحة  بناء اىل الطرقعية  اليت توجو األالوا فادلرأة،  يف الثالجة لالستهالك يف اليوم االخر

 ة على البيئة .ظاحملاف ودة يف االستهالك يو الرش

و إكساهبم  ،افة وحب مجال الطبيعةرأة يف تربية النشأ: غرس قيم النظدوار ادلأمن  أيضا      
برمي القاذورات  ادلنزل مث احلي وىكذا ، فال تسمح مثالالغَتة على سالمة احمليط بدءا ب

او  ، وتوجيههم ضلو ضرورة رميها يف احلاويات وعلب ادلشروبات وبقايا ادلأكوالت يف الشارع
 خصصة ذلا .ماكن ادلاأل
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و اىم الفاعلُت يف الًتبية البيئية عامة كأحدىذه ىي ادلرأة وربة البيت اليت نريد رسم صورهتا  
البيئة  يبدأ من ادلنزل والذي يتدرب ويتعلم ادلنزلية خاصة  ، فاحمليط االول للمحافظة على 

 فيو االنسان كيفية احًتامو و بالتايل خلق الشعور والسلوك االجيايب البيئي يبدا من ادلنزل .

 المدرسة-ثانيا

يقضي جل األطفال من سن الطفولة اىل سن البلوغ العقلي وقتهم وهنارىم داخل زليط 
ًتبية والسلوك بشكل يومي، وتتبلور افكارىم واذباىاهتم ادلدرسة ، ويتلقون العلوم ادلختلفة وال

 االجتماعيةميوالهتم عرب ما تقدمو ادلدرسة وادلعلم بشكل خاص من طرق التفكَت والقيم  و
 والثقافية.

ومل يعد دور ادلدرسة يقتصر فقط على التعليم بل أصبح ذلا دورا كبَتا كمؤسسة تربوية      
 ايب وتعليمهم امهية البيئة واحملافظة عليها يف حياتنا .تعٍت خبلق وصنع السلوك االجي

ذلا اىتمام متزايد لتخطيط األىداف الًتبوية يف أطر سلوكية هبدف  الًتبية البيئية إن      
 (1)وتقومي الربامج الًتبوية وربسُت ادلقاييس التعليمية ادلستخدمة يف عملية التقومي. تسيَت

اليوم مطالبون يف مدارسنا بتوجيو األطفال وتعليمهم من أجل التفاعل مع ادلدرسة  إننا     
بفضل تسطَت برنامج تثقيفي ينمي  يتأتىمن خالل تقدمي السلوك الرشيد مع البيئة ، وىذا 

يف الطفل روح احملافظة على البيئة وكيفية التعامل مع النفايات ادلنزلية وربسيس األطفال 
ت واألخطاء ادلتكررة الضارة بالبيئة واليت تشكل سوء تصريف النفايات ادلنزلية خبطورة ادلمارسا

وينبغي لقوة الًتبية ان تكمن أساسا يف مبادرات سببا يف تشويو احمليط والبيئة بشكل عام .
 ((2الدارسُت واشًتاكهم يف العمل ادلوجو ضلو االىتمامات البيئية اآلنية وادلستقبلية

األطفال داخل ادلدارس ديكنهم ان يتعلموا كيفية التعامل مع النفايات ادلنزلية  إن     
أيضا جعلهم القناة الوسيطة للثقافة البيئية ذباه الكباريف ادلنزل، فتخيلمعي موقف  وبإمكاننا
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األم واألب وحىت االخوة الكبار دلا يسمعون النصح وادلالحظات ادلسؤولة من طرف أطفاذلم 
 .إدارهتالتقليل من النفايات ادلنزلية أو حسن حول ضرورة ا

 وسائل االعالم-ثالثا

دورا وقائيا وتوعويا، رغم  يف التقليل من النفايات ادلنزلية اإلعالميتضمن دور وسائل         
االعالم حصة  أن ىذا الدور ال يقل امهية عن الدور الوقائي لألسرة وللمدرسة اال ان لوسائل

هبا بُت ىاتُت ادلؤسستُت، اذ تتطلع وسائل االعالم بدور ادلساند والداعم لدوري  بأس ال
األسرة وادلدرسة، وىي ضمن مؤسسات التنشئة االجتماعية، وتكمن امهية دور وسائل 
االعالم يف الًتشيد والتحسيس والتثقيف والتوعية لألفراد صغارا وكبارا، وىذا دلا ربتويو ادلادة 

واحتوائها على مشاىد سبثيلية ديكن ان تًتسخ وتثبت عن  على ادلشاىد ثَتاالعالمية من تأ
طريق التكرار، كما ال ديكن نفي دور الصورة واأللوان يف جذب األطفال، كل ىذه ادلعطيات 

الصحيحة ادلطلوبة  توالسلوكياعلى االذباىات وتوجيو ادليوالت االجيابية  تقوم بالتأثَت
ا ومحايتها انطالقا من حسن ادارة نفايات ادلنزل ، وتكرار ادلادة للمحافظة على البيئة ونظافته

العلمية اليت تصب يف ىذا االطار بل وتطويرىا حىت يتشكل رأي عام اجيايب ضلو ضرورة محاية 
ان يساىم يف نشر ثقافة التعاون وتفعيل محالت البيئة الرامية اىل تغيَت  لإلعالموديكن  البيئة،

 جعلها سنة حسنة بُت الصغار والكبار.وجو احمليط وتعميمها و 

 جمعيات البيئة -رابعا

ظهر دور مجعيات محاية البيئة وبرز خاصة مع تفاقم ادلشكالت البيئية، وارتفاع نسبة        
شلا دفع بالدول واحلكومات  للجوء اىل تشكيل منظمات  ،األمراض النامجة عن التلوث

وتعترب مجعيات والتنمية ادلستدامة ؛ومجعيات مدنية تعمل ربت وصايتها بالشراكة خدمة للبيئة 
لوقائي خاصة يف  اجلمعوي العام ، حيث يتبلور دورىا ا محاية البيئة عنصرا فعاال يف النشاط



 2012جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

139 
 

ادلخاطر اليت هتدد البيئة ومن بُت ىذه و اساليب التحسيس ب طرق استحضاركيفية 
 االساليب لدينا :

 الدور التربوي : - أ
الًتبية كمجال للدور الوقائي الذي تقوم بو ،  تركز مجعيات محاية البيئة و تعول على      

فالًتبية البيئة هتتم بإكساب االفراد مهارات يف ربديد ادلشكالت البيئة وحلها ، كما تعٍت 
بتوجيو القيم و تنمية االذباىات االجيابية وادلشاعر الصحيحة الصادقة اليت ستشكل حافزًا 

 إجيابيا حلمايتها وربسينها .
م البيئي الذي تقوم بو مجعيات البيئة ىو جهود منظمة إلدخال التعليم حول والتعلي        

إدارة سلوكهم و احمليط  لألفرادالكيفية الوظيفة للبيئات الطبيعية وبشكل خاص كيف ديكن 
البيئي هبدف العيش بطريقة مستدامة ، وتعٍت ىنا بالتعليم ضمن النظام ادلدرسي من ادلرحلة 

ليشمل مجيع ما بعد الثانوية ، وقد يعتمد التعليم البيئي على نطاق أوسع إىل مرحلة  االبتدائية
 ي العام .جهود التثقيف اجلماىَت 

وتتضمن ىذه اجلهود يف صياغة ادلعلومات بشكل مواد مطبوعة وتوزيعها على ادلدارس       
دلكتوب ،فمثال تالميذ الصفوف األوىل ال ينجذبون ضلو ادلعٌت ا مع اعتبار للمستوى الدراسي

ينجذبون اىل الشكل واأللوان والصور التمثيلية ادلنجزة بطريقة علمية يراعى فيها  بقدر ما
 مستوى االدراك واالختالفات الفردية يف الذكاء....

استخدام التكنولوجيات احلديثة من انًتنت يسهل عمل مجعيات البيئة بل بات  أنكما      
 العمل هبا ضروريا وىذا حلجم ادلشًتكُت هباو امكانية التواصل معهم دون قيود أو حواجز

احلمالت االعالمية واستغالل فرص  إعداد أنكما ،  يواجهها أعضاء اجلمعيات أنديكن 
ال وادخ على أقل تقدير، ادلتعلقة بالشباب واألطفال وادلرأة، ادلناسبات واالحتفاالت السنوية

كل ىذه اخلطوات ادلدروسة تستغلها مجعيات  ه بشكل أفالم،تقنية التعليم التجرييب وتصوير 
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البيئي والتنموي، والعمل على منع ظهور مشكالت بيئية  البيئة من اجل تكثيف نشاطها
 جديدة.

ىتمام بالًتبية البيئية قد بدأ مع بداية "مؤسبر ستوكهومل يعترب كثَت من العلماء ان اال      
، ومنهم من يقول ان البدء 1972من يونيو عام  16اىل  5ادلنعقد بالسويد يف ادلدة من 

األوىل لعلم  باالىتمام بالًتبية البيئية بدأ يف عصور قددية عندما وضع القدماء ادلصريون اللبنة
أسس محاية مصادر الثروة الطبيعية ويف مقدمتها  ول من وضعواالًتبية البيئية على أساس أهنم أ

 (3)ادلياه عندما أقاموا السدود وأقاموا مقاييس النيل وحفروا الًتع والقنوات"

"عملية اعادة توجيو وربط دلختلف  1977عرف مؤسبر بتلييس الًتبية البيئية عام كما      
 بآمالفروع ادلعرفة واخلربات الًتبوية دلا ييسر االدراك ادلتكامل للمشكالت ويتيح القيام 

يف مسؤولية ذبنب ادلشكالت البيئية واالرتقاء بنوعية البيئة، وأكد اعالن  عقالنية للمشاركة
ة ترمي بشكل اساسي اىل تعريف األفراد واجلماعات بطبيعة البيئة الًتبية البيئي تبلييس على أن

بشقيها الطبيعي وادلشيد الناذبة من تفاعل مكوناهتا البيولوجية والطبيعية واالجتماعية 
وادلهارات اليت  واالذباىات، وكذلك اكتساب ادلعارف والقيم (4)واالقتصادية والثقافية 
الفعال يف بلورة حلول للمشكالت االجتماعية وتدبَت و  ادلسؤولم تساعدىم على االسها

 أمور نوعية احلياة يف البيئة.

 :اإلعالمي الدور -ب
 ،فهو االثر الذي تًتكو وسائل االعالم على نفسية وذىنية الطفل إنكارال ديكن ألحد        

ادليوالت مبكرا،  يقضي وقتا طويال شلتعا خلف الشاشة ، وهبذا زبلق فيو االذباىات و
 اإلعالمف. (*)كالمها معا  أوويعدذلا عن طريق احملاكاة للفيلم أو الصورة  السلوكياتويكتسب 

البيئية ىامة يف برنامج مجعيات محاية البيئة، وىو جزء من سياستها  اسًتاتيجيةالبيئي يشكل 
، انو يهدف اىل تنمية الوعي البيئي لدى قطاعات اجملتمع ادلختلفة لإلعالنوليس رلرد أداة 
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السياسات البيئية ومراجعتها...كما تقوم اجلمعيات البيئية  حىت تتشارك بفعالية يف تطوير
 بتهيئة ادلهور وادلسؤولُت للحصول على الدعم لتنفيذ السياسات والتدابَت البيئية.

لقيام بأعمال ميدانية كحمالت التطوع للتنظيف تتوىل بعض اجلمعيات البيئية ا       
         والتشجَت...اخل، والقيام بدور ادلنبو وادلراقب للكشف عن االنتهاكات اليت سبس البيئة

أو ربذير باآلثار السلبية لألضرار والبيئة الواقعة أو اليت حيتمل حدوثها ، ويقتضي ذلك 
 (5)سية للجمعيات ىي مهمة وقائيةالتواجد اجلاد يف ادليدان ألن ادلهمة األسا

دبحاولة  اإلعالميهتتم مجعيات البيئة يف رلال التقليل من النفايات ادلنزلية من اجلانب       
، وىذا يعٍت حفز اعضاء األسرة للمشاركة (6)سلوك أفراد األسرة وتعاملهم مع البيئة تغيَت

خاصة يف  كما تًتكز جهود اجلمعياتالفعالة يف التصنيف واجلمع ادلقصود للنفايات ادلنزلية  
استهالك األسرة وضرورة دفعهم اىل العمل الشخصي  شهر رمضان الفضيل أين يكثر

وتشجيعهم على احلوار وايصال آرائهم اىل ادلسؤولُت، كما يهدف الدور االعالمي للجمعيات 
عهم بضرورة اىل تعميم الوعي البيئي للحفاظ على احمليط البيئي داخل ادلنزل وخارجو واقنا

جزء من  وأن أدوارىم داخل األسرة ىو، اتباع الطرق الصحيحة يف التعامل مع النفايات ادلنزلية
 (7)االجتماعي ككل ذباه البيئة العامة وان البيئة ىي ملك مشًتك. الدور

الوعي خبطورة النفايات ادلنزلية عن طريق زيادة الثقافة البيئية بُت كل فئات اجملتمع  ان نشر
البيئي، فأوىل أن تقوم مجعيات  لإلعالمدلرأة والطفل والشباب، وىو ىدف أساس خاصة ا

ادلرأة والطفل دلا ذلما دورا حيويا يف االدارة ادلستدامة للموارد الطبيعية للبيئة،  البيئة بتجنيد
عربية لرفع الوعي البيئي للمرأة  اسًتاتيجيةومشاركتها يف القرار البيئي وتطبيقو وديكن وضع 

 و(، من وجوب االعتماد بشكل أساسيطفل والشباب، كما أقره اعالن )ريودي جانَت لوا
حيث  م،ذل على الشباب وادلرأة عند التصدي لتنفيذ ادلشروعات البيئية واتاحة مساحة أكرب

 أن الشباب سبثيل نسبة   من تعداد العلم وبالتايل جيب أن يكون لو دور كبَت يف احلركة البيئية.
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ادلسابقات أن ترفع  محاية البيئة من خالل ادلؤسبرات وورش العمل واقامةوديكن جلمعيات 
 الوعي البيئي عند األطفال.

 :معوقات التقليل من النفايات المنزلية

اال ان احلقيقة أن  جهود التقليل من النفايات ادلنزلية متواصلة ولو سارت ببطء، إن      
ىناك معوقات وصعوبات تعيق العمل على التقليل من النفايات ادلنزلية، وىذا ألسباب 

 موضوعية متمثلة خاصة يف :

كثَت حيث يرى   ضعف التواصل والتنسيق بُت الفاعلُت يف رلال التقليل من النفايات ادلنزلية، - أ
وىذا الدور أيضا  ،بية والتعليممن الباحثُت أن دور كل من ادلدرسة واألسرة متكامل يف الًت 
 وال خيفى علينا أن الطفل أو نستحضره يف رلال محاية البيئة والتقليل من النفايات ادلنزلية،

وان التعليم اجلماعي اكثر سرعة من التعليم الفردي  سلوكياهتمالشباب يتأثر بزمالئو ويأخذ 
ادلربون من اجل تعميم  ألن ىذا مرتبط أساسا دبفهوم احملاكاة الذي عادة ما يستخدمو

 السلوك او التعليم...

األسرة وادلدرسة امرا نزلية يصبح التواصل والتنسيق بُت ففي مسألة التقليل من النفايات ادل     
كما تبقى   ل جهدا كبَتا أمام األفراد ، وامنا قليل من الدفع والتنسيق ،ضروريا وىو ال يشك

ىذه العالقة التنسيقية زبضع الجتهاد أعضاء اجلمعيات يف اجياد شركاء من مجعيات تنشط 
يف رلال البيئة وديكننا القول أنو ال يتوقف ىذا األمر فيما بُت اجلمعيات فحسب، بل جيب 

معوي بالنسبة للجمعيات ذات النشاطات ادلتجانسة يف اطار ان حيدث نوع من التكتل اجل
تعميم ادلمارسات والتجارب االجتماعية الناجحة وذبميع  إىليهدف  فيدراليات وىذا ما

ادلوارد والطاقات والقيادات من أجل اصلاز ادلشاريع الكربى اليت تتجاوز امكانيات اجلمعية 
معيات كما جل(.8) معها طات العامة والتشاورالواحدة ، وتفعيل سبثيل اجلمعيات لدى السل

بُت األسرة تنمية ىذا التواصل والتنسيق الضعيف  من خاللو تستطيع دورا أولياء التالميذ
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كما ان اتاحة الفرصة لألفراد واجلماعات ومؤسسات اجملتمع للمشاركة بشكل وادلدرسة ،  
البيئية وربديد دور واضح لكل فعال مع كافة ادلستويات يف العمل على حل ادلشكالت 

 (.9)طرف لتقدمي الدعم ادلناسب دلواجهة مشكالت البيئة

ظاىرة مشًتكة ومًتابطة بُت األسرة وادلدرسة فهنا تزداد ادلسألة خطورة ، فيمكن       
األيام البيئية:كيوم الشجرة ، يوم  إحياءان تعقد ورشات فنية تربوية،أو  جلمعيات األولياء

 العلم ،أو حىت يوم األم....اخل. الطفل ، يوم

تستغل ويثار داخلها مسائل البيئة ادلتعلقة دبحيط ادلنزل  أنكل ىذه ادلناسبات ديكنها      
يًتتب عنها من مشكالت هتدد صحة  ما والفاعلُت يف رلال التقليل من النفايات ادلنزلية، و

 ومستقبل االنسان على ىذه األرض.
 حكومية مساندة : راتيجيةإستغياب  -ب  

ان اجلهود ادلتظافرة من الفاعلُت يف رلال التقليل من النفايات ادلنزلية تبقى ضعيفة مادام 
احلكومة  اتيجيةإسًت دخلت وادرجت ىذه اجلهود ضمن  ينقصها ادلساندة احلكومية ، وأهنا لو

 إعادة إنالتقليل من النفايات ادلنزلية هبدف محاية البيئة ، فال خيفى على أحد  إىلالرامية 
تدر على الدول ادلاليَت من الدورالت وترفع ميزانية الدخل وىذا  النفايات ادلنزلية الصلبة تدوير

حكومية واضحة تعمل ضمن  اتيجيةإسًت ظيم ىذه العملية، بدءا بتبٍت يتم عن طريق تن
الدول  جهود يف التقليل من النفايات ادلنزلية، فيحبذا لو تنظر سَتأىداف واحدة وت

واحلكومات نظرة نفعية وتتخذ موقفا واذباىا جديدا يف التنمية البيئية ادلستدامة عن طريق 
 جعلها موردا ىاما للدخل القومي العام.
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 انسحاب الباحثين والمهتمين في مجال البيئة : -ج

العلمي للباحثُت يف رلال التقليل من النفايات ادلنزلية ادى اىل  اإلنتاجنقص وتراجع  إن      
شلا أوجد أرضية خصبة  غياب ادلرجعية العلمية واألرضية االحصائية الدقيقة يف ىذا اجملال ،

 لألحكام القيمية أو مواقف بيئية دون أدلة علمية.
بيئة امر ال يستهان بو ؛ وتشجيع ومن ىنا فان ضرورة اجياد منظومة حبثية تعٍت بشؤون ال     

والفيزياء( ، وباحثُت اجتماعيُت  حبوث مشًتكة بُت باحثُت يف العلوم الدقيقة )الكيمياء،
ونفسانيُت ستعزز نتائج حبوث البيئة وستخرج برؤية نظرية شاملة ونكون قد استثمرنا اجلهود 

تكون ادلشاعر واالحساس  دون يتأتىلكافة األطراف الفاعلة يف حبوث البيئة ، وكل ىذا لن 
 الصادق وحب البيئة احمليطة أو البيئة ادلنزلية .

 : الخاتمة
حدوده  تتعدىفقط بل  وحده مسألة التقليل من النفايات ادلنزلية ليست قضية ادلنزل إن     

تصبح  فإهنا، ودبا أن ذلا انعكاسات مشًتكة على مجيع أفراد ومؤسسات اجملتمع ادلدين ، 
، والبلد قضية مستعجلة يف الربنامج التنموي للحكومة ؛ فال ديكن احداث تنمية سياحية

النفايات ادلنزلية، واغلب البلدان الرائدة يف السياحة  إلدارةتعاين من غياب سياسة واضحة 
 تنعم دبحيط نظيف وبيئة مجيلة جذابة وىي عامل اساسي يف تنمية السياحة...

النفايات ادلنزلية تدر أمواال طائلة على رلتمعات رائدة يف ىذا اجملال  دارةإحسن  أنكما      
يف التقليل من النفايات ادلنزلية أمر  األساسيُت، ومن اجل ذلك فان تفعيل دور الفاعلُت 

ضروري وحيوي وال مفر منو؛ بدءا باألسرة وادلدرسة ووسائل االعالم ، ومجعيات محاية البيئة  
شكل الفارق اذا تظافرت جهودىا ونظمت أىدافها وتشاركت يف كل ىذه الطراف ست

 الربامج.
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 آثار النفايات وطرق ومعوقات معالجتها
 مسعودي مريم
 طالبة دكتوراه
 اجلزائر –جامعة ىواري بومدين 

 الملخص:
 تليسيعتربىا ذلك الذي السديػػد،ىو الرأي اال أف  يعتقد البعض عن خطأ، أف النفايات، مصطلح سليب

نظػػرة اإلنسػػاف ادلعاصر للنفايػػػات، ويف تغيَت  . ىناؾ مجلػة مػػن العوامػل سامهت يف ربػػوؿايف رلملهكذلك بالضرورة  
أبػرزىا، التناقص ادلستمر للموارد الطبيعػيػػة، وتواصػل ارتفػػاع . كيفيات تسيَته للنفايات ومعاجلتها سلوكياتو، و
 تبطةمر  عميقػػة تارخيية جذور ذلا يبقى اجلميع متفق على أف النفايات، وإف كانت ظاىرةيكن، مهما أسعارىػػػا. 

إال أهنا مع ذلك تبقى إذل اليـو أحد أىم التحديات اليت  معهػػا عرب العصػور التعػػامل وتطػػور اإلنسانػي، بالنشاط
 .تواجػػو الشػعػػوب والدوؿ يف العصر احلديث

Summary : 
Some people think wrongly, that waste is a negative term, but the good 

opinion is that it considers it not necessarily as such in its entirety. There are a 
number of factors that have contributed to the transformation of the modern 
human view of waste, and the change in behavior, and how to manage waste and 
treatment. Most notably, the continued decline of natural resources and the 
continued high prices. However, everyone agrees that waste, although a 
phenomenon with deep historical roots associated with human activity, and the 
development of dealing with it through the ages, but it remains to this day one of 
the most important challenges facing peoples and countries in the modern era. 

 مقدمة:
يعتقد البعض عن خطأ، أف مصطػلح النفايات، مصطلح سليب من منطلق أهنا تعٍت كػل ادلواد اليت أنتهى اإلنساف 

رى كػل ادلواد اليت تنشأ عن األنشطة البشرية من استخدامها، وأصبحت يف اعتقاده دوف جدوى. وىي، بعبارة أخ
ادلختلفة، واليت دل يعد ذلا أي منفعة، فَتيد التخلص اإلنساف منها. لعل، أىم مثاؿ على ذلك: القمامة ادلنزليػة، 

، نواتج السيارات القددية ادلستهلكة، األجهػزة الكهربائيػة واإللكًتونية التػي انتهػى عمرىػا االفًتاضي، عػوادـ ادلصانع
 (. ناىيك، عن النػػفػػػايػػات الطبية، الكيميائية والنووية ...إخل.1)االحًتاؽ

 " يف كتابو الشهَت "الدوامةBarry commoner من ىنا، وجدنا من يقوؿ مثل "باري كومونر
Theclosingcircleػػل ":" انقذوا اإلنساف من ادلوت ادلؤكد...، سامهوا يف مكافحة التلوث. إف مدنية قبائ
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" * يف إفريقيػػػا الوسطى اجلافة، واليت تسعى للتزود بكميات ضئيلة من ادلاء يف حفر تبعد  Bushman"البومشػػن
من مدنية اإلنساف ادلعاصر يف البيئة ادلرفهة -على بدائيتها-مئات الكيلومًتات عن مكاف إقامتها، ىي أرقى 

 (.2)األمريكية
ػػة نظػػرنا، ذلك الذي يػػذىب إذل االعتقػػاد عػن حػق، من أف مصطػلح ومع ذلك، يبقى الرأي السديػػد حسب وجه

النفايات ليس بالضرورة مصطلح سليب يف رلملو. خاصػػة، إذا أخذنػا بعيػػن االعتبػػار األمهيػػة االستثنائية اليت 
 ية ...إخل.أصبحت تكتسيهػا ىذه النفايات فػي العصر احلديث من الناحية التجارية، الصناعية، والزراع

اجلدير باإلشارة إليو، أف ىناؾ مجلػة مػػن العوامػل سامهت يف ربػػوؿ نظػػرة اإلنسػػاف ادلعاصر للنفايػػػات، ويف       
تغيَت سلوكياتو، وكيفيات تسيَته للنفايات ومعاجلتها. لعػل، من أبػرزىا، التناقص ادلستمر للموارد الطبيعػيػػة، وتواصػل 

ال غٌت عنو، وال مفر منو لػػكػػػل من أراد جنػػي  أصبحت لػػدى الكثَتيػػن مصدرا مالياارتفػػاع أسعارىػػػا...، حىت 
. ىذا، إضافة إذل عوامل أخرى، كالوازع الدينػػي، والعامل احلضاري، واألخالقػػي للبشرية. تكاليفالضة ػمنخفثػػروة 

اـ ادلسبقة، وادلعاجلات ادلبسطة، حيث لعبت ىذه العوامل، وغَتىا أدورا كبَتة يف تصحػيح الكثَت من األحك
 مشكلػػة النفايػػػػػػػػات.  كوالسطحية لتحديػات ورىانػػات العصػر، والتػػي من بينها وال ش

هبػػا، من ة ػنايػػعفادلوقف اإلجيػايب للشريعػػة اإلسالمية، على سبػػيل ادلثػػاؿ ال احلصر، من البيئػة، ومن ضػػرورة ال      
احلرص على النظافة، واعتبار النظافة من اإلدياف، كاف لو وقعو ادلؤثػػػػر يف تبٍت ادلسلمُت لنظػػػرة خػالؿ الدعوة إذل 

كما األذى عن الطريق صدقة"،  ػة . حيث قاؿ النيب زلمد عليو الصالة والسالـ: " إماطإجيابية يف مواجهة النفايات
 عن الطريق "، حىت ا،هل، وأدناىا إماطة األذى قاؿ: " إف اإلدياف بضع وسبعوف شعبة، أعالىا كلمة ال إلو إال

ا، أو االستفادة منها  ػن أف إزالتهػػػي حيػػلو، فػػويأمث فاع ،ر أذىػم يعتبػػر سليػػلتعامل مع النفايات بشكل غيأصبح ا
 (.2)ة، ويثاب العاملوف عليهاػكتدويرىا تعترب صدق

 ذلا ظاىرة، وإف كانت النفاياتومع ذلك، ومهما اختلفت وتعددت الرؤى، يبقى اجلميع متفق على أف       
 التػاريخ قبل ما فًتة من بدءاالعصػور، معهػػا عرب  التعػػامل وتطػػور اإلنسانػي، بالنشاط مرتبطة ةػػعميق تارخيية جذور

يف العصر الدوؿ الشػعػػوب و و ػػالتحديات اليت تواج أىم أحدإال أهنا مع ذلك تبقى إذل اليـو  ىذا،يومنا  إذل
ات جديدة ػػوسلوكيأمنػػاط، ور ػػػظه، مػالزيادة يف عدد سكاف العال.لعل، مػػن أمهها: وذلك لعدة أسباباحلديث، 

..إخل، معدالت االستهالؾ. وبالتارل زيادةض ادلداخيل يف بعض الدوؿ ػػػاع بعػػارتف، السَت ضلو التحضر، معيشية
 1990مليوف طن عاـ  300ي البلداف النامية من حوارل ػػتشَت اإلحصاءات إذل ارتفاع كمية النفايات فحيث 

 ؟ ىي طرؽ معاجلتها ىي النفايات وما وعليو فما(،3)2005مليوف طن يف عاـ  580إذل حوارل 

 من خالؿ النقاط التالية: تهامعوقات معاجل، وطرؽ،و نفاياتأثار ال لدراسة ه ادلقالة من ىنا، سنخصص ىذ
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 :النفايات أثار-1

السالمة  يػػراعي تسيَت غيابخاصة، عند  عديػدة سلبية وأثار سلاطر، للنفاياتال خيتلف اثناف من أف      
 :لعل، من أمهها. العلمية اإلدارة متطلبات والبيئية،

 الصحة البشرية:أثار النفايات على : 1.1
الرئيسي يف تلوث  خاصة، وأهنا السبب. (4)ةػػالبشري الصحػػة على عديػدة سلبية وأثار سلاطر، للنفاياتفعال،     

مليوف شخصا كل  8.4يقتل أكثر من  .إذاألكرب يف الدوؿ النامية العامل الفتاؾف التلػػوث، ىو ذلك أالبيئػػة. 
عاـ. أي، ما يقرب من ثالثة أضعاؼ الوفيات النامجة عن ادلالريا، وأربعة عشر مرة تلك اليت يسببها فَتوس نقص 

 (. 5)ادلناعة البشرية/اإليدز. ومع ذلك، يتلقى التلوث جزء بسيطا من اىتمامات العادل

يطلق على التلوث اسم "القاتل غَت ادلرئػػي"، فمػن الصعب تعقب ما  امن ىنا، قاؿ عنها البعض: "أحيان       
أثره، ألف اإلحصاءات الصحية تقيس األمراض ال التلوث"، ونتيجة لذلك جيري اعتبػػار التلوث مسألة ثانويػػة، 

 .لكن الواقػػع ىو أنو حيتاج فعال للعمل اجلاد اآلف"

مليوف حالػػػة وفػاة كػانت بسبب مصػادر التلػوث مػن اذلػواء،  7.4فعال، بينت منظمة الصحة العادلية، أف       
وادلػاء، والصػرؼ الصحػي، والنظافة الصحيػة، وأف مليوف حالة وفػاة إضافية بسبب النفايات الكيميائية، والصناعية 

متوسطي احلجم يف السامة اليت تبث يف اذلػواء، وتصب ادلػػػػػاء، والًتبة، والغذاء من صغار ادلنتجُت، وادلنتجُت 
 .البلداف الفقَتة

بدوره، صرح "جاؾ كارافانوس" أستاذ الصحػة البيئيػػة يف "جامعة سيتػػي" يف نيويػورؾ، وادلستشار التقٍت دلعهد       
"بالكسميث" أف العبء الصحي الناتج عن التلوث البيئي يف ىذه البلداف، يأيت على رأس اآلثػار الصحية 

التدخُت. كما أوضح لوكالة " إنًت بريس سَتفس"، أنو من الصعب للغاية تقدير اآلثار الصحيػػة لألمراض ادلعديػة، و 
. (6)لعػػدة آالؼ مػػػن ادلواقػػع ادللوثة السامػػة بالرصاص، والزئبق، والكرـو سداسي التكافؤ، وادلبيدات ادلهجورة

فادلطر ينقلها إذل الًتبة، واجملاري ادلائيػػػة. كما تنقػػل الريػػػاح خاصة، وأف ىػػػذه ادلػػواد الكيميائية ال تبقى يف مكاهنا. 
 .اجلسيمات السامة دلسافات طويلة لتصل إذل احملاصيل، وادلواد الغذائية

، أف نفػػايات التعديػػن، ومصاىر 2012ويف ذات السياؽ، قدرت دراسػػػة دلعهػػد "بالكسميث " يف عاـ       
 .دولة نامية 49مليوف شخصا يف  125عية، ومواقع أخرى سامة، تؤثر على صحة الرصاص، وادلقالب الصنا

موقػػع  200كما صرح "جوف بوامانج" من وكالة محاية البيئة يف غانا دبا يلي: "لقد تعرفنا على أكثر مػػن        
أف ىذه ادلواقع تتسبب  يضر فيها التلوث باذلواء، والًتبة، وادلياه. شلا يعرض للخطر ضلو ستة ماليُت نسمة". حيث

يف حاالت التسمم بالرصاص من عمليات إعادة تدوير الرصاص، وبطاريات السيػارات، وتفكيك النفايػات 
 .(7)اإللكًتونية. كما أف حرؽ الكابالت يف اذلواء الطلق يتسبب يف تسميم أحياء مأىولة بأكملها
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 البلداف مستشفيات يف ادلوجودة ادلرض حاالت من 90 %أف ت الدراسات، منثبتمن جهة أخرى، أ      
 .ةػػػػػةخاصػػػػػبصف عامة،والنفايات ادلنزلية البيئة بصفة سببها ملوثات النامية
 يف ذبد الطليقة احليوانات ، و أفا. سيم(8)افػػلإلنس مرضا 42 لػػتنق أف نػػديك ة،ػػادلنزلي وأف النفايػػات       

 من تعد اليت شلرضة عناصر ،أو مػػن الطفيليات جملموعػػة ناقلػػػة أو لػػة،ػػحاملتصبح بذلك  ا،ػػػغذاءى ةػادلنزلي اتػػالنفاي
 تة منو، وعلى اخلصوص:ػػة،وادلميػػػػػػادلعدي راضػػػاألم اؿػػانتق يف دةػػػادلساع لػػالعوام
 التوفيس"الكالب: طريق عن ادلنقولة األمراض Typhus "الربديية" و الكلب قمل ينقلها اليت La 

leptospirose "الكبد التهاب، البوؿ طريق عن تنتقل اليت. 
 دػػػػػوويػػػفػػػيػػػالت": الفئراف طريق عن ادلنقولة األمراضLadysenteriebactérienne " ،"داء 

 عن ينتقل الذي الطاعوف،  "La leptospirose زحاؿ" ، "Salmonelloses السلمونيالت
 ."الربديية"القمل طريق

 والصراصَت الذباب طريق عن ادلنقولة األمراض:" Dermatoses،"الًتاكـو "، الكولَتا 
Trachome "(01). 

 سكاف من 3/ 2تشَت إذل أف 1997 عاـ (O.M.S)للصحة الدولية ادلنظمة هبا قامت اليت الدراساتإف       
 ففي .ادلنزلية اتػػالنفاي بإزالة خاص نظاـ غياب أونقص،  بسبب صحية سلاطر إذل معرضوف النامية البلداف

 ، يعمل974رلموع ػػن  سنةـ 16 عن تقػػل أعمػارىم طفل 194 من تتشكػػل عينة على دراسة ريتػػػالفلبُت،أج
 إجراء يتمثل يف الدراسة موضػػوع وكاف"، Metro Manilla مًتو مانيال" بػ: ادلفارغ أكرب إحدى ونفي

 السعػاؿ يعانوف   %23مػن أمراض جلدية، و يعانوف األطفاؿ من 30% أف النتائػػج أثبتت حيث طيب. فحص
فس، ػػالتن صػػػنق منيعانوف  19% ة، وػػبصعوب يتنفسوف %25 وأف ،Flegmeمػػبلغ من 18 %ن، وػػادلزم

 .الرئوي لػػالس من 3 %و
 .حيث بناء شركة وعماؿ النفايػات عمػاؿ بُت ، قػارنت1994 سنة"Accra" يف دراسة أجريت غانا، ويف      

 ةػػػػبالنسب 33% وبػ النفايات، عند عماؿ 47% بنسبة قػدرت ادلرضية( العطل)ادلرض  أياـ عدد أف أوضحت
 .البناء لعماؿ بالنسبة   0.6 %، وبػ3.6% قدرت بػ النفايات عماؿ عند الوفيات نسبة البناء، وأف لعماؿ
" Bangalore بنقلور"و"نػيودذلي"، يػػف ميدانية اتػدراس عدة ريتػهند، أجػال يف اػأم       

 ليعملػػػوف عاـ 95علىطبية  فحوص بومباي مدينة أجريت يفعلى سبيل ادلثاؿ، ف ." Monahurموهنار"و
 :كالتارل النتائج ،فكانت ادلدينة مفارغ بإحػػدى
 %80 العيوف أمراض من يعانوف العماؿ من. 
 %73 تنفسيػػة أمراض من يعانوف العماؿ من. 
 %51 اذلضمي اجلهاز أمراض من يعانوف العماؿ من. 
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 %40 واحلساسية جلدية، أمراض من يعانوف العماؿ من. 
 %90  النظر ضعف نقص،أو أمراض من يعانوف العماؿ من. 
 %27 جروح←ة جلديػػ جروح أمراض من يعانوف العماؿ من(Lesions). 
راض ػػػو بكثَت من األمػػاف إذل إصابتػػات يف زليط اإلنسػػا ما يؤدي تواجد النفايػػأنو غالبضف إذل ذلك،       

ل، االكتئاب. فلقد أوضحت البحوث العلمية، أف ىناؾ العػديد من األمراض االجتماعية مػػػن سوء ػاالجتماعية مث
 حار، وغَتىا سببها األساسي ادلناطق العشوائية، واألماكن ادلتػػدنيػػػة بيئيػػا.ػمعاملة األطفاؿ، واالنت

 :(11)أثار النفايات على التربة: 2.1

تلوث الًتبة الزراعية نتيجة اختالطها بالنفايات اليت تنتج بكتَتيا على وأثارسلبيةعديػدة سلاطر، للنفايات       
 لوهنا.وتغيَت ، ضارة، وعناصر ثقيلػة سامػػة تعفنػها

األرضية، وتتػكوف من مزيج معقد من ادلواد ديكن تعريف الًتبة بأهنا الطبقػة اذلشة اليت تغطي صخور القشػرة 
وازنا، وقد ػػا متػػادلعدنية، وادلواد العضوية، وادلاء، واذلواء، والتػػربة دبكوناهتا ىذه تشكل وسطا طبيعيا، ونظاما بيئي

والًتبة  الح، وغَتىا، ػػػوازف دبا يقـو بو من عمليات ري، واستصػػة على ىذا التػػرس سعي اإلنساف إذل احملافظػػتك
 . (01)كغَتىا من عناصر البيئة عرضة للتأثَتات اليت توجد بفعل اإلنساف

ذه ػػد خطورة ىػإف مشاكل تلوث الًتبة بالنفايات يعود أساسا إذل عمليات الطمر يف باطن األرض، وتزي      
وف، ػػن، وثاين أكسيد الكربػػوجيازات ادليثاف، والنيًت ػة مثل غػػات على عناصر كيميائيػػوي النفايػة عندما ربتػػالعملي
إضافة إذل عناصر أخػرى.حيث تؤدي إذل تسرب ىذه  ،ادر، واذليدروجُت، وثاين وثالث أكسيد الكربيتػػوالنش

ى ادلياه اجلوفية لتتسرب يف طبقات الًتبة اليت يعتمد عليها يف الزراعة، وإنتاج احملاصيل، ورعي ػػالعناصر اخلطرة إل
ر الثروة احليوانية الغذائية لإلنساف شلا يؤدي إذل تلوث كل ذلك، وبالتارل فساد البيئة احمليطة ػػػاحليوانات اليت تعتب

 .(02)لإلنساف من كل جانب

 :(11)أثار النفايات على الماء : 3.1

وأهنػػار، يعيش حوؿ اجملاري ادلائية من حبار، ادلائية. خاصة، و أهنادلصادر على للنفاياسبخاطر،وأثارسلبيةعديػدة
وحبيػػرات أكثػػر من ثلثي سكاف العالػػم، وىػذا بدوره جيعل البيئة ادلائية أكثر عرضة لالستنزاؼ، والتلوث. كما أف 

النادر أف تقـو  سيما، وأنو من .(04)البيئػػة ادلائيػػػة ىي الوسط الطبيعػػي لألحياء ادلائية، والثروات الطبيعية، وغَتىا
ذلك ال تراعي ضرورة أف ػػامت بػػاجلماعات احمللية يف معظم الدوؿ النامية بالدفن الصحػػي للنفايػػات، وحىت إذا ق

التصل ادليػػػاه ادلتكونة من طمر ىذه النفايات إذل ادلياه اجلوفية، ويف غالبية األحواؿ يتم التخلص من النفايػػات يف 
يث تتسرب منػػها ادليػػاه ادلتكونػػة منالتحليل الكيميائي للنفايػة لتصل إذل ادلياه اجلوفية، وعادة ادلقػػالب ادلفتوحة. ح

 .(05)ما تصل مركبات كيميائية، وعناصر ثقيلة تسبب الكثَت من األمراض
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ب الًتاكيز ادلومسية فالنفػػايات احلضريػػة لديها جانب من التأثيػػر يف رداءة جػػودة ادليػػاه البحرية، وىذا بسب      
النامجة عن السياحة يف ادلناطق السكنية ادلتواجدة قرب الشواطئ، وتػػزداد حػػدة ىذه الظاىرة، بسبب عدـ احتماؿ 

 عتاد التصفية الشحنات القوية، والسريعة، واليت تزيدىا شدة الرعود الصيفية. 
ػػدرا رئيسيا للتلوث يف ادلناطػػق اليت ذبتازىا الوديػػاف، كما أف النفايات الناذبة عن النشاط الفالحي تكػػػوف مص       

واألهنار الساحلية. حيث الًتبية احليوانية مكثفة. أما النفايات الصناعيػة شلكػن أف ربتػػوي على معادف ثقيلة  
، النيكػػل، الزئبػػق، والرصاص، وغَتىػػا، أو مػػواد أخػػػرى خطيػػػرة كاحملر  ، واليت كالنحػػاس، الكاديػػـو وقات، التيتانيـو

 تصل إذل األهنار حاملة يف رواسبها ىذه ادلواد.
كما صلد الفضالت ادلتعلقة بنشاطات ادلوانئ، والغػيػػر مأخوذة بعُت االعتبار، وىذا يشمل ادلوانػئ الصناعيػػة،        

ػات. أما فضػػالت احملروقػػػات الغيػر ادلالحة الًتفيهية، والفضالت اجملروفػػة من القاع، وفضالت الصيانػػة، واحملروقػ
مقصودة، فتمثل أقل من عشرة من األلف مػػػن الكمػػية ادلنقولػػة من طرؼ حامالت النفط، بينما الفضالت الغَت 

 .(17)القانونية ادلتعمدة سبثل كميات معتربة. خاصة، يف ميػػاه مشػاؿ البحر األبيض ادلتوسط 
 (:105( )104): أثار النفايات على الهواء 4.1
للنفاياسبخاطر،وأثارسلبيةعديػدةعلى اذلواء. حيث تفرز النفايات غازات سامة وروائح وحشرات تسبب يف     

 تلوث اجلو وتضعف من نقاوتو.
يتمثل ىذا العنصر بالغالؼ اجلػػػوي احمليػػط باألرض، ويسػػمى علمػيا بالغالؼ الغػػػازي، ألنو يتكوف من غازات 

اإلنساف، غَته من الكائنات احليػػػة، وأف أي تغيَتات تطرأ على ادلكونات الطبيعية للهػػػواء اجلػػػوي من ضرورية حلياة 
شأهنا أف تؤدي إذل تأثَتات سلبية على ىػػػذه الكائنات احلية سواء اإلنسػػاف، أو غَته من حيوانػػػات، 

 (. 18)ونباتات
يئية، يتسبب يف توليد كمية معتربة من الغػػػازات السامة اليت إف حرؽ النفايات وتراكمها يف سلتلف األوساط الب

ديكن أف تؤثر على نوعية اذلواء ادلوجود. فمثال، تراكػم النفايات يف ادلطبػػػخ، أو ادلنػػػزؿ، أو الشارع أكثر من يوميػػن 
قيػاـ الكائنات الدقيقة احلية  يػػؤدي إذل انزعػػاج السكػػاف من الروائػػح الكريهة ادلنبعثة منهػػا. ولعل سببها، ىو

بتحليػػػل مكونات النفاية العضوية، وخيرج من ىذا النشاط الكثَت من ادلواد اليت تلوث اجلو مثل األمونيا، وادليثاف، 
 وغَتىا.

دة كما أنو ما من شك، أف اإلنسػػاف الذي دير يوميػػا يف شػػارع تتػراكم فيػو النفايات، واليت تتػرؾ للتحلل لع       
أياـ يتأثر جهازه التنفسي أكثر من غَته الذي دير يف شارع نظيف خاؿ من النفايات. فاذلواء يف احلالة األوذل، 

 يكوف زلموؿ دباليُت من ادليكروبات زلدثة أضرار صحية للرئتُت.
عيشوف يف األماكػػن كما أف حرؽ النفايات يف ادلفارغ ادلفتوحة لو تأثَت على اذلػواء، وصحػػة السكاف الذيػػن ي       

القريبة من عمليات احلرؽ. ونظرا الستمرار التفاعالت احليوية هبا لفًتات طويلة فهػػي تعتبػر مصدر دائم لتلوث 
اذلواء، وىذا بتحلل ادلواد العضوية، وادلواد ذات الروائػح الكريهة. كما أف اشتعػاؿ النَتاف عن غَت قصد يعترب من 
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نواتج حرؽ النفايات، وخاصة نواتػج حػػػرؽ ادلواد البالستيكية اليت تسبب أمراض أخطر مشاكل تلوث اذلػواء ب
 السرطاف. 

وتعد عملية احلرؽ الطريقة األكثر شيوعا اليت تعتمد عليها اذليئات العامة واخلاصة يف متخلفة الدوؿ.       
إذل طػرح كميات كبَتة من الغػازات  باعتبػػار أف ىذه الوسيلة سهلة التنفيذ، ولكنها خطَتة النتائج. إذ تػػؤدي

 الضارة يف اذلػػػواء. فتلوثو، وتضر بالكائنات احلية اليت تستنشقو، أو تتعرض لو. خاصة، يف ادلناطق اجملاورة للمحارؽ
(19.) 

كما تػزداد ىػذه اخلطورة عادة عندما يتعلق األمر حبرؽ نفايات ادلصانع دبا قػػد تشتمػل عليو مػن كيماويات، أو 
مواد غريبة. كما تزداد ادلخاطر عندما توجد احملارؽ يف أماكن قريبة من ادلناطق السكنية، أو مناطق العمل، أو 

 ادلناطق ادلأىولة بادلارة.
أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي ادلنبعث من اآلبار، وادلداخن، وأماكن استغالؿ النفط فهو يؤثر على نوعية       

لضارة، كغازات الكربيت، والكربػػوف. ويتػم التخػلص من بعػض ىذه الغازات باحلػػرؽ أثناء اذلواء نتيجة الغازات ا
خروجهػػا من فوىات ادلداخن. فتحل زللو أدخنة أقل حجمػػػا، ولكنها قد ال تكوف أقل ضررا. والبعض اآلخر من 

و، ويضر بالكائنات احليػػة اليت تتعرض الغاز الطبيعي ال حيرؽ، ويتصاعد من أماكنو احلصينة، فيختلط باذلػػواء فيلوث
 (.20)لو، ويتحوؿ جزء منػػو إذل أمحاض نتيجػة اتصالػػػو ببخػػار ادلاء ادلوجػود باذلواء

أكد "ريتشارد فولر"، رئيس معهػد األرض النقيػػة دبعهد "بالكسميث" الذي أعد دراسة جديدة  من ىنا،       
ادلػواقػع السامػة، وتلػوث اذلػواء، وادليػاه ذلػا  "كجزء من أنشطة " التحالف العالػمي للصحػػة والتلوث"، على أف 
. زلذرا يف نفس الوقت يف تصرحياتو "ناميةعػواقب وخيمػة، وتفػرض عبئا ىائال على النظم الصحية يف البلداف ال

"لوكالة إنًت بريس سَتفس"، من أف تلوث اذلواء، وادلػػواد الكيميائية ينمو بسرعة يف ادلناطق النامية، وأف تأثَته 
أوضػػح أنو ديكػػن الوقايػػة من كل ذلك، حيث غَت أنو،  .الكلي على صحة األىارل لو " عواقب وخيمة "

بلداف ادلتقدمة، إذل حد كبَت، حػل مشاكل التلوث اخلاصة هبا. مشددا يف نفس الوقت على استطاعت معظم ال
أف بقية العادل حباجة إذل ادلساعدة. خاصة، و أف سلػاطػػر التلوث أصبحت اآلف بعيدة عن شاشات الرادار يف 

 (.21مسودة صياغة " أىداؼ التنمية ادلستدامة " )
 (:22عمارة ): أثار النفايات على جمال ال5.1
من ادلؤكد، أف ذبمػع القمػػامات، وأكػػوامها اذلائلػػة يف األوسػػاط احلضريػػة يػؤثر على ادلنظر العمراين للمدف،       

 ويكسبها شكل غَت الئق مهما كانت نوعية الفن ادلعماري هبا.
 (:23: أثار النفايات على االقتصاد، وعلى تماسك النسيج االجتماعي )6.1
تتسبب النفايات يف خسائر اقتصادية كبَتة يف رلاؿ الصحة العمومية. حيث بينت الدراسات اليت أجريت       

حجم اخلسائر ادلالية ادلًتتبة عن تلوث البيئة بادلكروبات الناذبة عن القمامات. حيث أنفقت،  1992يف سنة 
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 83مليوف دوالر، وادلغرب  345ة مليوف دوالر، والسعودي 128على سبيل ادلثاؿ ال احلصر، كل من اجلزائر 
 . (24)مليوف دوالر  102مليوف دوالر، ومصر  39مليوف دوالر، وتونس 

 اجلمع تكلفة متوسط دخل ذا بلد يف ،تبػػيػن أف1994 الدورل عاـ البنك هبا قاـ دراسة على كما أنو، وبناءا       
 أورو15 إذل 5 ب تقدر ادلفارغ يف ووضعها النفايػات ربويػل أف تكلفة الواحد، و للطن أورو 70 إذل 30 بػ تقدر
 الواحد. للطػػن

 طرق معالجة النفايات:-2
تتكبدىا الشعوب، والدوؿ، واليت تقػدر دباليُت الدوالرات،  اليت ال شك، من أف الكثَت من الػخسائر       

ديكػػنتفاديها إذا ما أحسن اجلميع التعامل مع إشكالية النفايات، وربمل كل واحد منا مسؤوليتو الكاملة. ساعتها 
 (.25)فقط، نستطيع سويا أف نوفر الكثَت من األمواؿ لنستغلهافيمجاالتعديدة ىي بأمس احلاجة إليها 

من ىنا، تطرح قضية تسيَت النفايات نفسها بكل قوة كأحد احللوؿ العلمية ادلتاحة والناجعة دلواجهة إشكالية       
النفايات يف العصر احلديث. حيث يقصد بالتسيَت كل العمليػات ادلتعلقػػة جبمػع، ونقل، ومعاجلة، وتغيَت، 

يات وفق برنػػامػػج، وطػػرؽ منظمػة ومربرلة، زمنيا، والتخلص من ىذه النفايات دبا فيها من مراقبة لكل ىذه العمل
 ومكانيػا، ومن طرؼ أعػػػواف، ومستخدمُت يف ىذا اجملاؿ:

 ربدث أوال، على مستوى ادلنازؿ. حيث أف الفػرد جيمػع نفػايػػاتػػو، ويضعهػػا يف أكياس مرحلة الجمع :
وادلدارس..(. لتتػم بعد ذلك، ادلرحلة  خاصة، أو براميل، ويضعها خارج ادلنزؿ )كذلك بالنسبة للمتاجر،

الثانية من عملية اجلمع. حيث يتوالىا على وجو التحديد أعواف مصالػح البلديػة عػن طريػق ادلرور يف أوقػات 
منتظمػة للمصاحل ادلختصة ادلكلفػػة برفع النفايات من الطرؽ، وأماـ أبواب ادلنازؿ، وادلتاجػػر. إذ، يتػػػػػم 

 حاويات مجاعيػػػة من أنػواع سلتلفػػػة )براميل، صناديق...( زلكمػػػػة اإلغػػالؽ، على ضلو دينػػع ذبميػػػعهػػا يف
تسرب النفايػػػػػات إذل اخلارج، ودينع ذبمػػػػع احليػػػػوانػػػػػات، واحلشػػػػرات...، كما تتم ادلعاملة مع النفايات على 

خطورة علػػى صحة اإلنساف، والبيػػػػئػػة ال بد أف ذبمػػع ف كػػانت النفايػات خاصة، وتشكل إحسب أنواعها.ف
بطػػػػػرؽ خاصة، وأمػاكػػػػن خػػػػػػاصة، وأحسن طريقة لذلك ىو وضعها يف أماكن استقباؿ سلصصة ذلا تكوف 

 متحركة بواسطة شاحنات، أو حاويات ذات أوصاؼ معينة مػع توفػػػر شروط الوقاية التامة.
كاف أف نشَت ىنا أيضا إذل ما يعرؼ دبحػػػػطػػػػات التحويػػل، وىػػػػي أماكػن وسيطة لتجميع، ا  ومن األمهية دب      

 وزبزين النفايػات ربسبا للتخلص منها عن طريػػػػػػػػق نقلهػػػػػا إذل أمػػػػػاكػػػػن أخرى لكن بكميات كبَتة جدا.
تكوف لعدة بلديات تابعة دلنطقة واحدة، والبد  وزلطات التحويل ىذه، ليست لبلدية واحدة فقػط، وإمنػػا قد      

ذلذه األخَتة أف تتميػػز بشػػروط، وخصائص معينة. كػػػػأف يكوف ذلا أعواف استقباؿ مؤطرين، وأف تكوف أمكنة مغلقة 
 بشكل زلكم، وذات صبغة قانػػػػػػػػونيػػػػة.
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ق سكنيػػػػػة مػػع ربطػػػػهػػػػػا بطرؽ كبَتة، كما أنو يف ىذه احلالة، البد من أخذ مساحات بعيدة عن مناطػػ       
 وخطوط اجملاري ادلائية، وخطوط الكهرباء، واذلاتف.

كما أنو من األمهية دبكاف اإلشارة إذل عملية فرز النفايات، وتقليصها. والتػػػػػي تتػػػػػم عػن طريػق اجلمػع        
 :االنتقػائي من خالؿ زبصيص حاويات سلتلفة على حسب نوعية النفايات 

 حاويات سلصصة للنفايات غَت قابلة لالسًتداد، وادلنجزة عن الفرز. -
 بالنفايات النباتية.حاويات خاصة  -
حاويات خاصػة بادلػػػواد القابػػػلػػػة للتثمػػػُت )ورؽ، بالستيػػػك، معادف...( فيػػػػما خيػػػػص عملية الغرز،  -

 (.26والتقليص)
 حاويات خاصة بالنفايات ذات خطورة كبيػرة )حاويات، مواد االستطباب(. -
 يػة فيزيائيػة، أو كيميائيػة، أو بيولوجية، واليت تعػػدؿ : يقصػد بادلعاجلػة كل عملمعالجة النفايات، وتصريفها

مػػن خصائص الفضالت، وتقلل من سلاطرىا، والتخلص منها بشكل أسهل ال يعػرض اإلنساف للخطػػػػػػر، 
 وحيافػػػظ عػػػػلػػى النظػػاـ البيػػػئي بشكػػػل عػػػاـ.

ػة النفايػػات قبل وضعهػا يف ادلزبلة. منها، ماىي اجلدير باإلشارة إليو، أنو توجد عدة طػرؽ، ومناىج دلعاجلػ
ميكانيكية، ومنها ماىي بيولوجيػة، ومنها ماىي ىوائية. أما فيما خيص اجلزائػػػر. فنػػالحػػظ، أف أىم طرؽ ادلعاجلة 
، وبشكل متجانس، وربفظ يف مساحات خاصة.  ىػػي اذلوائيػػة. حيث تسحق النفايات، وذبمع على شكل حـز

لالضلالؿ اذلوائػي )ربت هتوية طبيعية، أو ميكانيكية(. كمػا قػد تتعػرض لعمليػة اإلحػراؽ، التػي تػدخل فػي  مث، تًتؾ
سيػاؽ عمليػة ادلعاجلػة، إال أنو البػػػد يف ىذه احلالة من التخلص من الغازات السامة الناذبة عن عملية االحًتاؽ 

 حفاظا على البيئة.
 إف أوؿ شيء يتم اختياره يف مراكز الدفن التقنػي للنفايات، ىو ادلوقػػع تالدفن الحي، والتقني للنفايا :

ادلالئػم ذلا وفػػػق سلطط بنػػاء واستغالؿ زلدد تتم ادلوافقة عليو مسبقا مع األخذ بعُت االعتبار إعادة ضم 
الدفػػن، وزبطيطو على ادلوقػػػع إذل بيئػتػو الطبيعيػة. اف تضاريس ادلوقع وحدىا قادرة على ربديد شكل مركػػز 

 حسب حجم النفايػػات وكمياهتا.
يتم دفػن القمػامة يف طبػقات رقيػقة، وتػدخل يف احلفر عن طريق شاحنػػػػػات خاصػػػػة، مث تبسط، ويتػم تغػطيتػها 

يف موقػع قريب من بطبقػػػػػػات من الًتبػػػػػة، واحلجػػػػارة، وعػػػػادة ما يتػػم الدفن يف حفػػػػػر طبيعية، أو صناعيػة 
كلم عن مركز التجمػػػػػػع تفاديا يف زيادة التكاليف، والتشغيػػل. كما جيب أف يكوف   20ادلدينػػة )ال تزيد عن

، مع العلم، أف النفايػػػػػات (27)سنوات(  5حجم ادلوقع كافيا لتصريػػػػػف النفايات لفتػػرة ال تػػػقػػل عن 
 (.28)خاصة، وتدفن يف أماكن خاصة، ومنفصلة اخلاصػػػػة ال بد أف تتعرض دلعاجلة
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 إف عملية مجع النفايات ال تشكل أية صعوبة، وإمنا الصعوبة تكمن يف التخلص التخلص من النفايات :
 منها بطريقة مأمونة، وسليمة. فيما يلي شرح ألىم الطرؽ ادلستخدمة يف ىذا الشأف: 

 حي للنفايػات ىي أفضل وسائل التخلص : أثبتت الدراسػػات أف عملية الطمر الصالطمر الصحي
النهائي من النفايات، إذ أف السلبيػػات اليت تؤثػػر على البيئػػة نتيجػة استخداـ ىذه الطريقة ىي أقػل بكثَت 
من سلبيات الوسائل األخرى. كل ما ىنالك، أنو جيب أف يتم اختيار موقع الطمر الصحي بعناية فائقة 

 :مع مراعاة ما يلي
 دلوقع منسجماً مع استخدامات األرض احلالية، وادلستقبلية يف ادلنطقة.أف يكوف ا -
 .أف يكوف الوصوؿ إليو سهاًل يف مجيع فصوؿ السنة -
 .أف تتوفر بو الًتبة الكافية لتغطية النفايات -
 .أال يتسبب يف تلوث أي مصدر للمياه -
 .أال يضر بأي موارد طبيعية ىامة -
 اجملاورين.أف يكوف مقبواًل من السكاف  -
 .أف يكوف ذو مساحة كافية الستيعاب النفايات ادلنتجػػة مػػػػػن ادلنطػقػػػة التػػػي خيدمهػػػػا لفًتة طويلة -
 أف يكوف ذو جدوى اقتصادية. -
انتقاء طريقة الدفن. تشمل اختيار طريقة الدفػػػػػن التػػػي سيتم العمل هبا، ومواصفػػػاهتا، وربديد أبعاد ادلوقع  -

 (.29سيستخدـ لدفن النفايػػػػات، والسمات الرئيسية لعمليػػػػػات تشغيل ادلرمى)الذي 
إف العامػػل الرئيسػي الػذي حيػدد كيفيػة وضػع سلطػط ادلوقػع ىو أسلػوب الػدفن الذي ربػػػدده اخلصائص      

 :اجليولوجيػػػة للموقع. حيث أف ىناؾ أسلوباف للدفن الصحي
ذا كاف قاباًل للحفػػػػػػر، وتكويػػػػػم الًتاب الستخدامػػػػػو لتغطيػػػػػة النفايات، ويكوف ادلوقػع : حفر موقع الدفن إاألول

قاباًل للحفػػر إذا كاف منسوب ادلياه اجلوفية ذو بعػػػػد كاٍؼ من سػػػػطػػػح األرض، وأف الطبػػػػػقػػػػػة األوذل من أرض 
 بة متماسكة مثل الطفل، أو الًتبة الطينيػػة.ادلوقػع غَت صخػػريػة، ويفضػل أف تكوف ذات تر 

: ىو الدفن على سطح األرض، إذا كاف ادلوقػػػع غَت قابػػػػل للحفػػػػر بسبب ارتفاع منسوب ادلياه اجلوفية بو، الثاني
 أو صعوبة حفره، وىذا يتطلب جلب أتربة التغػػػػطيػػػػة من موقع آخر.

 يؤدي كبس النفايػػات يف "باالت" إذل ت ثم طمرااالتخلص من النفايات بواسطة الكبس في باال :
تقليل حجمها. حيث زبتلف كثافػة، وحجم "البالػػة" حسب ماكينة الكبػس ادلستخدمة. كما تًتاوح كثافػة 

مًت  1.51كيلوجراـ / للمًت ادلكعب، ومتوسط حجم "البالة" حوارل   1200إذل  600"الباالت" مػن 
 قة بادلقارنة مع أسلوب الطمر التقليدي، نذكر ما يلي:مكعب. إف من مزايا ىذه الطري

 .تقليل مساحة موقع الطمر -        
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 .سهولة ادلناولة، والنقل -        
 .سهولة الدفن مع ضماف استقرار النفايات -        
 .ربتاج إذل كمية أقل من األتربة للتغطيػػة -        
 تقلل فرص تكاثر احلشرات، والقوارض، وحدوث احلرائق. -        
 :)حيث ديكن التخلص من النفايات بواسطة الحرق، أو األفران ذات الحرارة العالية)المحارق اآللية

استغالؿ الطاقة الناذبة عن احلرؽ يف توفَت طاقة حرارية، أو يف توليد الكهرباء، وأيضًا ديكن حرؽ النفايات 
ؽ آلية دوف االستفادة من الطاقة. إف حرؽ النفايات يف زلػػارؽ عمومػػًا يقػػلل حجػم النفايات دبا يف زلار 
% من حجمهػا األصلي. كما أنو البد من االعتمػػاد علػى الدفػػػػن يف التخلص مػن ناتج  95 - 90يعادؿ 

ات الالزمة لتنقية الغػػػازات الناذبة احلػػرؽ )الرماد، وادلخلفات غَت القابلة للحرؽ(. كما جيب عمل االحتياطػ
من احلرؽ يف احملارؽ اآلليػػة قبػػل تصريفهػػا يف اجلو دلنػع تلوث البيئػػة. علما، أف ادلرسبػات "االلكًتوستاتيكية" 
تستخػػدـ لًتسيب الغبار. كما تعالػػج الغػػازات دبحلوؿ اجلَت دلعادلة األمحاض اليت توجد يف ىػػػػذه 

 .(30الغازات)
 تتم ىػػذه العمليػػة فػي مصانػع خاصػة، حيث يتػػم فػرز النفايات، تحويل النفايات إلى محسنات تربة :

ومعاجلتها، وربويلها إذل زلسنات تربة )مساد عضوي(. علما، أف إنتػاج السمػاد العضػػػوي من النفايات 
والفطريات، واخلمائػػػر اذلوائيػػػػة. ودلا كانت يعتمد على ربلل ادلواد العضوية ادلوجودة هبا بواسطة البكتَتيػػػا، 

%، فإنو ديكن التخلص، واالستفادة من 40النفايات ربتوي عادة على مواد عضوية قد تقل نسبتها إذل 
نسبة عالية من النفايػات باستخػداـ ىذه الطريقة، شلا يقلل من حجم النفايػػات ادلطلػػػوب التخلص منهػػا 

فس الوقت حيقػػق ىدفاً رل يقلل من مساحة األرض ادلطلوبة للدفػن الصحػػي، ويف نبالدفن الصحي، وبالتا
 .اقتصادياً 

 تدوير النفايات، والحصول على المواد الخام، منها : 
: تنشأ مصانػع لتقطيع، وكبس السيػارات، واألدوات، واألجهػزة ادلعدنية بغرض إعػػادة خردة الحديد -

 .استخدامهػػا كمادة خاـ
: مثل، كسر الزجػػػػػػاج، والػػورؽ، والػػػكػػرتػػػػوف، والنفػػػايػػػػػات اخلشبػػية، وخالفػػو، مكونات النفايات فرز بعض -

وإعػػادة تصنيعهػا، ويتم فرز ىذه ادلكػونات إما عػن طػريق الفصل يف ادلصدر، وذلك بوضػع حاويػات 
فيها إنتاجو، أو عن طريػػػػق فصل ادلػػػػواد مركػػػػزيػػاً،  خػػاصة دبكػػػوف النفايػػات ادلطلوب يف األماكن اليت يكثر

 وىػذه الطريػػػػقػػػػػة تتطلب أجهػػػزة خاصػػة.
 ديكن ربويل ادلادة العضوية تحويــل النفايــات إلى غــازات، وسوائـل، ومـواد صلبة بالتحلل الحراري :

ادلادة  :اإلتاليف حسب ادلعادلة التالية ادلوجودة يف النفايات إذل غػازات، وسػوائل بواسطة التقطَت
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والغازات اليت يتػم احلصوؿ عليها، ىي أوؿ أكسيد العضوية+حرارة+ضغط = غازات+سوائل+مواد صلبة.
الكربوف، وثاين أكسيػػػػػػد الكربػػػوف، واذليدروجُت، وخبار ادلاء. والسوائل، ىي زيوت ذلػا كثافة عالية. أما 

 (.31فتشبو الفحم) ادلػػػػػػػواد الصلبػػػػة
 
 
 :(32)معوقات معالجة النفايات -3

ال شك يف أف معاجلة النفايات تواجهها العديد من ادلعوقات. إذا ما أردنا أف نلخصها فإننا صلملها على النحو 
 اآليت:
 ادلعوقات االقتصاديةContrainteséconomiques: 
 ادلعوقات التقنية: Contraintes techniques 
  ماليةادلعوقاتContraintesfinancières: 
 :ادلعوقات االجتماعية والًتبويةContrainteséducationnelles et sociales 
 ادلعوقات مؤسساتية:Contraintesinstitutionnelles 
 ادلعوقات ادلالية Contraintesfinancières: 

 الهوامش :
وزبزين النفايات اخلطرة )النػػفايات اخلطػػرة بُت مطػػػرقػػة الفػػػساد وسنػػداف العودلة( دراسة د. معمر رتيب زلمد عبد احلافظ ػ ادلسؤولية الدولية عن نقل، -1

 17، ص 2008كلية احلقوؽ، جامعة أسيوط، دار الكتب القانونية، مصرػ   –ربليلية يف إطار القانوف الدورل للبيئة/ القانوف الدورل العاـ 
 .156، ص 1997، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاىػػرة سنػػػة -نووية خلدمة البشرية الطاقة ال –د/ شلدوح عبد الغفور حسن  - 

 82دىم حوارل * قبائل البومشن رلموعة عرقية بدائية تستوطن يف صحراء كاذلاري جبنوب غرب افريقيا بُت بستوانا، وناميبيا، وجنػوب اصلوال، يبلغ تعدا
 دل يعرؼ عنهم شيئ.دل يكن العا 1950ألف نسمة،وحىت عاـ 

لفنوف واالدب، رشيد احلمد وزلمد سعيد صباريٍت، البيئة ومشكالهتا، عادل ادلعرفة، سلسلة كتب ثقافيػػػة شهريػػة يصدرىػػػا اجمللس الوطٍت للثقافة وا-2
 .22الكويت، اؿ عدد

 ًتكماين، دكتوراه يف ىندسػة البيئة. للدكتور ادلهندس عبد الرزاؽ ال 2010-2008حبث حوؿ النفايات موقع اذلندسة الب يئية-3
4-   www eveng.com@ admin2008-2010 

 دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلـو االقتصادية،  –أ. زلمد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية - 5
، 2009-2008واالستشراؼ االقتصادي، كلية العلـو االقتصاديػػػػػة وعلػػػـو التسيَت، جامعػػػة منتوري، قسنطينة، السنة اجلامعية  الشعبة التحليل     
 .16ص 

 مليوف نسمة يف الدوؿ النامية سنويا، التلوث ... سفاح خفي يقتل أكثر من األمراض! الوسط، يومية 8.4حيصد أرواح -6
 آي يب إس-ـ، البحرين، أوكسربيدج2014. 06. 26، بتاريخ 4310سط أونالين، العدد سياسية مستقلة، الو     
    . Alwassatnews.com 
 مليوف نسمة يف الدوؿ النامية سنويا، التلوث ... سفاح خفي يقتل أكثر من األمراض! الوسط، ادلرجع السابق الذكر. 8.4حيصد أرواح -7
 النامية سنويا، التلوث ... سفاح خفي يقتل أكثر من األمراض! الوسط، ادلرجع السابق الذكر.مليوف نسمة يف الدوؿ  8.4حيصد أرواح -8

mailto:www
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 .16دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، ادلرجع السابق الذكر، ص –أ.زلمد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية -9
 .17-16دانية لبلدية قسنطينة، ادلرجع السابق الذكر، صدراسة مي –أ.زلمد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية -10
 .16دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، ادلرجع السابق الذكر، ص  –أ.زلمد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية - 11
 .24عامر زلمد الدديَتي، احلماية اجلزائية للبيئة يف التشريعات األردنية، ادلرجع السابق، ص -12
 .20أ. مصطفى عزيزي، النظاـ القانوين لتسيَت النفايات يف التشريع اجلزائري، ادلرجع السابق الذكر، ص-13
 .16دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، ادلرجع السابق الذكر، ص  –أ.زلمد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية -14
سنة ، التشريعات األردنية، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلػية احلقوؽ، جامعة الشػرؽ األوسط عامر زلمد الدديَتي، احلماية اجلزائية للبيئة يف-15

 .22، ص 2010
ة احلقوؽ، والعلـو أ. مصطفى عزيزي، النظاـ القانوين لتسيَت النفايات يف التشريع اجلزائػري، مذكػػرة لنيػػل شهػػادة ادلاستػػر يف القانوف البيئي، كلي-16

 .19، ص2012-2011السياسية، جامعة سعد دحلب البليدة، 
 .20-19أ. مصطفى عزيزي، النظاـ القانوين لتسيَت النفايات يف التشريع اجلزائري، ادلرجع السابق الذكر، ص-17
 .25عامر زلمد الدديَتي، احلماية اجلزائية للبيئة يف التشريعات األردنية، ادلرجع السابق الذكر، ص- 18
 .18صطفى عزيزي، النظاـ القانوين لتسيَت النفايات يف التشريع اجلزائري، ادلرجع السابق الذكر، صأ. م- 19
 19-18أ. مصطفى عزيزي، النظاـ القانوين لتسيَت النفايات يف التشريع اجلزائري، ادلرجع السابق الذكر، ص- 20
 سفاح خفي يقتل أكثر من األمراض! الوسط، ادلرجع السابق الذكر.مليوف نسمة يف الدوؿ النامية سنويا، التلوث ...  8.4حيصد أرواح -21
 .16دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، ادلرجع السابق الذكر، ص  –أ.ـ محد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية - 22
 .16، ادلرجع السابق الذكر، ص دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة –أ.ـ محد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية - 23
 أ. مصطفى عزيزي، النظاـ القانوين لتسيَت النفايات يف التشريع اجلزائري، ادلرجع السابق الذكر، ص....- 24
 .19دراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، ادلرجع السابق الذكر، ص –أ.زلمد النمر، التسيَت ادلستداـ للنفايات ادلنزلية -25
 ، ادلرجع السابق الذكر.  Adminات من طرؼ حبث حوؿ النفاي-26
 ، ادلرجع السابق الذكر.  Adminحبث حوؿ النفايات من طرؼ -27
 .www.startimes.com، 27/24/2008سبل التخلص من النفايات، منتديات ستار تاديز، -28
 ، ادلرجع السابق الذكر.  Adminحبث حوؿ النفايات من طرؼ -29
 ت، منتديات ستار تاديز، ادلرجع السابق الذكر.سبل التخلص من النفايا-30
 سبل التخلص من النفايات، منتديات ستار تاديز، ادلرجع السابق الذكر.-31

32-Nadia DORBANE, Gestion des déchets solides urbains dans le cadre du développement durable. Cas de la ville 
de Tizi-Ouzou ; thèse de magister, Tizi-Ouzou ; 2003 8 Revue Campus N°6 
    - Nadia dorbane / contraintes des gestions dans les villes algériennes : cas de Tizi-Ouzou/ thèse de magister, 2003 
/faculté des sciences économiques et gestion/revue campus numéro 6/ page7. 
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 اإلجراءات المدنية واإلدارية

 أمينة حلياللي                                                                                  
 طالبة دكتوراه                                                                                   

 كلية احلقوؽ والعلـو السياسية                                                                        
 جامعة حيي فارس بادلدية                                                                            

abdelseddik@yahoo.fr 

 خص:المل
ساس باحلقوؽ دوف ادل النظاـ العاـ علىفهي مطالبة باحلفاظ  تضطلع اإلدارة عند شلارسة نشاطاهتا بأعباء كثَتة ومتنوعة

وإذا كاف من حق ادلواطنُت اليـو أف ينعموا باحلقوؽ واحلريات األساسية ادلقررة يف سلتلف ادلواثيق والدساتَت  واحلريات األساسية،
ويف حالة حدوث جتاوزات ومساس خطَت هبذه احلقوؽ  ،ف ذلك ال جيب أف يتم بصفة مطلقة ودوف أية ضوابطالوطنية والدولية، فإ

واحلريات األساسية، فلقد أوجد ادلشرع آليات فعالة تسمح للقاضي االستعجايل بالتدخل حلمايتها، وفقا للتدابَت اليت جاء هبا 
 قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية. 

Les libertés fondamentales représente l’ensemble des droits primordiaux 

pour l’individu assuré dans l’Etat de droit, et si les citoyens ont le droit de jouir 

des droits et libertés fondamentaux dans divers constitutions et chartes 

internationales, cela ne devrait pas se produire de manière absolue et sans limite, 

mais  seulement en cas de préjudice à ces droits et libertés, et pour cela le 

législateur a mis en place des  mécanismes qui facilite l’intervention du juge des 

référés, ce qui permettrait une protection plus efficace.   

 دعوى وقف التنفيذ.-احلريات األساسية-قاضي االستعجاؿ اإلداري الكلمات الدالة:

 

 

 

 



 8102جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

160 
 

 :مقدمة

يأيت على رأسها إشباع احلاجات  تضطلع اإلدارة عند شلارسة نشاطاهتا بأعباء كثَتة ومتنوعة
مة اتجمتمع، فهي العامة للمجتمع، وباعتبار أف النظاـ العاـ ديثل حجر الزاوية يف احلفاظ على سال

 مطالبة باحلفاظ عليو دوف ادلساس باحلقوؽ واحلريات األساسية.  

وإذا كاف من حق ادلواطنُت اليـو أف ينعموا باحلقوؽ واحلريات األساسية ادلقررة يف سلتلف 
ادلواثيق والدساتَت الوطنية والدولية، فإف ذلك ال جيب أف يتم بصفة مطلقة ودوف أية ضوابط حيث أف 

ؽ استعماؿ ىذه احلقوؽ واحلريات من شأنو أف ينقلب إ ى فوضى عارمة، كما أف التقيد بالنظاـ إطال
، فال بشكل أفضل وااللتزاـ بالضوابط اليت حتددىا القوانُت واألنظمة يسمح بضبط حياة ادلواطنُت

 .   1ديكن التذرع مبمارسة احلرية من أجل التهرب من اخلضوع لكل ما يقيد ىذه احلريات

وأف يتنقل داخل الوطن وخارجو  إذا كاف الفرد يتمتع حبرية التنقل فلو أف يستعمل ىذه احلريةف
مىت شاء، غَت أف السلطة العامة وهبدؼ احملافظة على النظاـ العاـ، قد تلجأ إ ى احلد بعض الشيء 

سلتصة أو أف  من حرية الفرد فتلزمو بعدـ التنقل إ ى مكاف معُت إال مبوجب رخصة تسلمها ىيئة إدارية
وكذلك عدـ استعماؿ طريق معُت منعا للحوادث إ ى غَت  تلزمو بعدـ التنقل ليال العتبارات أمنية،

ذلك من الضوابط، فال يتصور ويف كل احلاالت أف تبادر السلطة إ ى فرض قيود وضوابط على 
 .2احلقوؽ واحلريات العامة دوف أف تقصد حتقيق ىدؼ معُت بذاتو

د أجاز ادلشرع لكل من يرى بأنو ضحية اعتداء على حقوقو أو حرياتو يف مقابل ذلك فق
.ضحيتو و احلد من ىذا االعتداء الذي كافرفع أالاألساسية، أف يلجأ إ ى القضاء اإلداري للمطالبة ب

إال أف اللجوء إ ى القضاء العادي وما يتميز بو من إجراءات طويلة ومعقدة، قد يؤدي إ ى 
اضُت وحقوقهم، إ ى درجة يصعب تدارؾ الضرر الذي ديكن أف يلحق هبم، ادلساس مبصاحل ادلتق

لذلك أوجد ادلشرع القضاء االستعجايل إ ى جانب القضاء العادي، وذلك للفصل يف القضايا اليت 
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سرعة النظر فيها، وىذا باختاذ تدابَت وإجراءات سريعة ولكن مؤقتة، هتدؼ إ ى احلفاظ على  تتطلب
ادلتنازعة، دوف التطرؽ إ ى أصل احلق ادلتنازع عليو، الذي يعود اختصاص النظر  مصاحل مجيع األطراؼ
 فيو إ ى قاضي ادلوضوع.

ادلتضمن قانوف  2008-02-25ادلؤرخ يف  08/09ولقد قاـ ادلشرع مبوجب القانوف رقم 
ف أحيث اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، مبراجعة شاملة ألحكاـ قضاء االستعجاؿ يف ادلواد اإلدارية، 

ومن  837إ ى  833أوؿ ما ديكن مالحظتو بعد استقراء نصوص ىذا القانوف، وخاصة ادلواد من )
(، أف ادلشرع ميز بشكل صريح بُت وقف التنفيذ أماـ قضاء ادلوضوع، ووقف التنفيذ 935إ ى  910

ة الفرنسية أماـ قضاء االستعجاؿ، حيث جاء حتت عبارة " تعليق التنفيذ " يف نفس القانوف يف النسخ
 .3)األصلية( أسوة بادلشرع الفرنسي

ويعترب وقف التنفيذ القرارات اإلدارية من أىم دعاوى القضاء االستعجايل يف ادلواد اإلدارية، 
حبيث  يهدؼ إ ى جتنب كل تنفيذ سابق لألواف قد يتسبب يف ضرر غَت قابل لإلصالح، إال أنو 

للجوء إليو إال بتوفر شروط زلددة، وىذا بسبب خاصية ورغم ذلك فهو يعد إجراء استثنائيا ال يتم ا
وكذلك مبدأ األثر غَت ادلوقف للدعاوى ادلرفوعة أماـ اجلهات  التنفيذ ادلباشر للقرارات اإلدارية

القضائية اإلدارية، كما أف تطبيقو من شأنو عرقلة الطابع التنفيذي للقرارات اإلدارية، باإلضافة إ ى 
 . 4باستثناء ادلعارضة ف لطرؽ الطعن يف ادلواد اإلداريةخاصية األثر غَت ادلوق

ويعد استعجاؿ احلريات من حاالت االستعجاؿ اجلديدة اليت استحدثت مبوجب قانوف 
اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، وىذا لتعزيز حقوؽ وحريات األشخاص واحلد من جتاوزات السلطات 

تهاؾ للحريات األساسية، وذلك بأف أتاح لكل من اإلدارية، حيث أضفى ادلشرع محاية واسعة لكل ان
يطلب منو األمر  ،تعرض العتداء مس احلريات األساسية من اللجوء إ ى قضاء االستعجاؿ اإلداري

 باختاذ التدابَت الضرورية للحفاظ على ىذه احلريات.
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 وشلا تقدـ يتسٌت لنا طرح اإلشكالية التالية:

وما ىي ، أف حيمي بتدخلو السريع احلريات األساسية اإلداريلقاضي االستعجاؿ ديكن  كيف
 ؟ محاية ىذه احلرياتالتدابَت العملية اليت تساىم يف 

 احملاور التالية: من خالؿ  وشلا سبق سيتم معاجلة ادلوضوع

 األساسيةحتديد طبيعة استعجاؿ احملافظة على احلريات احملور األوؿ: 

 لى احلريات األساسية احملور الثاين: شروط استعجاؿ احملافظة ع

 وقف التنفيذ يف محاية احلريات األساسيةإجراء أثر احملور الثالث: 

    األساسية : طبيعة اسععجال المحافظة على الحرياتالمحور األول

من قانوف اإلجراءات  948إ ى  917تناوؿ ادلشرع قضاء االستعجاؿ اإلداري يف ادلواد من 

اإلجراءات الواجب اتباعها كذلك و  قبوؿ الدعوى االستعجالية د حدد شروطادلدنية واإلدارية، وق

 وىي تتلخص فيما يلي:

 وجود استعجاؿ يقدره قاضي االستعجاؿ حسب وقائع كل دعوى. -

 ضرورة اختاذ تدابَت مؤقتة. -

 عدـ ادلساس بأصل احلق. -

هبا البت يكوف من قبل التشكيلة اجلماعية ادلنوط  أف الفصل يف الدعوى االستعجالية، كما
 .5يف دعوى ادلوضوع
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ومن بُت أىم حاالت االستعجاؿ اليت جاء هبا ادلشرع يف قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، 

، على غرار ما قاـ بو ادلشرع الفرنسي مبوجب القانوف األساسية صلد استعجاؿ احملافظة على احلريات
اؿ اإلداري يف مادتو السادسة، ادلتعلق باالستعج 2000-06-03ادلؤرخ يف  2000/597رقم 

 .6من قانوف العدالة اإلدارية بعد الدمج 521/2واليت أصبحت ادلادة ؿ 
ويرتبط تدخل قاضي االستعجاؿ اإلداري يف دعوى احملافظة على احلريات األساسية،  

من قانوف اإلجراءات ادلدنية  919باستعجاؿ وقف تنفيذ القرار اإلداري الذي نصت عليو ادلادة 
من نفس القانوف من خالؿ عبارة " ديكن لقاضي  920اإلدارية، وىو ما أكدت عليو ادلادة و 

إذا كانت ظروؼ االستعجاؿ قائمة  919االستعجاؿ، عندما يفصل يف الطلب ادلشار إليو يف ادلادة 
التدابَت الضرورية حلماية احلريات األساسية يرتبط بوجود دعوى اإلجراءات و "، وبذلك فإف اختاذ 

 .7استعجالية هتدؼ على وقف تنفيذ القرار اإلداري
مكن ادلتقاضي من داسة على احلريات األساسية بأف نوع من الق ضفىأ كما أف ادلشرع قد

من قانوف  920ساعة، وىذا وفق ما نصت عليو ادلادة  48لالعتداء الذي طالو يف خالؿ  وضع حد
يف قضاء االستعجاؿ خاصة وأنو  ورا ىاما ونوعيا، األمر الذي يعترب تطاإلجراءات ادلدنية واإلدارية

وىو ما ال صلده يف باقي حاالت االستعجاؿ، وىو ما  ،يعطي للقاضي مهلة زلددة ال جيوز لو جتاوزىا
يؤكد حرص ادلشرع على محاية احلريات األساسية من أية جتاوزات قد حتدث من طرؼ السلطات 

  .8رات سياسية أو أمنية واىيةاإلدارية، خاصة التجاوزات اليت تكوف العتبا
ويف احلقيقة ديثل ىذا النوع من االستعجاؿ اتجماؿ احليوي لنظرية التعدي، حيث اعترب 
االجتهاد القضائي الفرنسي أف ادلساس حبرية التنقل ادلنصوص عليها دستوريا، يعد مبثابة تعدي 

 .9يستوجب معاجلتو من قبل قضاء االستعجاؿ
من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، فإنو جيوز لكل من لو  937/1وطبقا لنص ادلادة 

مصلحة أف يطعن يف األوامر الصادرة يف نطاؽ استعجاؿ احملافظة على احلريات األساسية عن احملاكم 
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يوما اليت تلي تبليغ األمر، وديكن تجملس الدولة أف يعدؿ  15خالؿ  ،اإلدارية أماـ رللس الدولة
 .10كما لو أف يضع حدا ذلا  هبا القضاء االستعجايلبَت اليت أمر التدا

ساعة، وفقا دلا جاء يف الفقرة  48كما يفصل رللس الدولة يف االستئناؼ ادلقدـ خالؿ 
السالفة الذكر، وىي نفس ادلدة اليت تفصل فيها احملكمة اإلدارية يف دعاوى  937الثانية من ادلادة 
 لى احلريات األساسية. ادلتعلقة باستعجاؿ احملافظة عوقف التنفيذ 

تعترب حالة استعجاؿ احملافظة على  ،وما ديكن مالحظتو أف من بُت حاالت وقف التنفيذ
وامر الصادرة عن القضاء احلالة الوحيدة اليت أجاز فيها ادلشرع الطعن يف األ األساسية احلريات

، بأف األوامر الصادرة من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 936، حيث نصت ادلادة االستعجايل
من نفس القانوف غَت قابلة ألي طعن، وىو ما يؤكد األمهية اليت  922و 921و 919تطبيقا للمواد 

أوالىا ادلشرع يف محاية احلريات األساسية، بأف جعلها احلالة الوحيدة من بُت حاالت استعجاؿ وقف 
 التنفيذ اليت ديكن الطعن فيها باالستئناؼ.

  األساسيةشروط اسععجال المحافظة على الحريات : الثاني المحور

على غرار مجيع -من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 920لقد حدد ادلشرع مبوجب ادلادة 
وىي  ،رلموعة من الشروط اليت يتعُت توافرىا حىت نكوف أماـ استعجاؿ احلريات-حاالت االستعجاؿ
 على النحو التايل:

 وجود حالة االسععجال: -1

االستعجاؿ يف حالة  وجود عنصرف ل ىذه احلالة جوىر تدخل قضاء االستعجاؿ اإلداري،دتث
ادلساس باحلريات األساسية، ىي اليت تربر ضرورة التدخل السريع لقاضي االستعجاؿ لوضع حد ذلذا 

السالفة الذكر، يفًتض أف انتهاؾ احلريات  920ادلساس، حيث أف ادلشرع ووفقا دلا جاء يف ادلادة 
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ساسية قد حصل فعال، يف حُت يرى بعض الفقهاء أنو كاف من األفضل لو مسح ادلشرع بتدخل األ
 .    11نتهاؾ إلحدى احلريات األساسيةاالقاضي االستعجاؿ حىت قبل حدوث 

ورغم اعتبار ادلشرع لعنصر االستعجاؿ كشرط أساسي لقبوؿ دعوى االستعجاؿ، فإنو مل يعرفو 
يشملها، تاركػا مهمػة تعريفػو إ ى الفقػو والقضػاء اإلداريػُت، وىػذا علػى  بل اكتفى بتحديد الدعاوى اليت

 .12غرار كل من ادلشرع الفرنسي وادلصري
تقديريػػػػػة واسػػػػػعة يف حتديػػػػػد عنصػػػػػر اإلداري سػػػػػلطة قاضػػػػػي االسػػػػػتعجاؿ ادلشػػػػػرع تػػػػػرؾ لكمػػػػػا أف        

، زماهنػػػػػػامػػػػػن حيػػػػػث وقائعهػػػػػا و  الظػػػػػروؼ احمليطػػػػػة بالػػػػػدعوى ةبػػػػػالنظر إ ى رلموعػػػػػ وىػػػػػذا االسػػػػػتعجاؿ،
ال  فاالسػػتعجاؿ ىػػو ذلػػك اخلطػػر احلقيقػػي احملػػدؽ بػػاحلق ادلػػراد احملافظػػة عليػػو، والػػذي يلػػـز درؤه بسػػرعة

وىنػػا يتعػػُت عليػػو أف يأخػػذ بعػػُت االعتبػػار  ،13ديكػػن أف تتػػوفر يف القضػػاء العػػادي ولػػو قصػػرت مواعيػػده
العامػة الػيت أسػس  وكػذلك ادلصػلحة ،اإلداري ادلساس اخلطَت الذي أصػاب الشػخص ادلخاطػب بػالقرار

 عليها ىذا القرار.
 المساس الخطير وغير المشروع بالحريات األساسية:-8

ليس كل اعتداء على احلريات حىت ولو كاف غَت مشروعا يؤدي بالضرورة إ ى اختاذ تدابَت من  
طرؼ قاضي االستعجاؿ، حبيث جيب أف يكوف ادلساس بإحدى احلريات األساسية مساسا خطَتا 

تكوف سلتلفة وسلالفة  أي مت خارج إطار القانوف وبلغ درجة كبَتة من اخلطورة واجلسامة، وغَت مشروع
على أف يقع عبء إثبات عدـ ادلشروعية على عاتق طالب التدبَت ادلراد  ،14جلية للمشروعية القانونية

منح ادلشرع لقاضي االستعجاؿ اإلداري سلطة التدخل لوضع حد  لذلك، و أي ادلتقاضي اختاذه
 .15لوؾ اإلدارة عند ادلساس اخلطَت وغَت ادلشروع حبرية أساسيةلس

البعض، خاصة يف ظل صعوبة حتديد مىت يكوف  مر ليس بالسهولة اليت قد يضنهاإال أف األ
خطَتا، ىذا باإلضافة إ ى تغَت مفهـو احلريات األساسية من دولة  ة مساساباحلريات األساسي ادلساس
خاصة وأف ادلشرع عزؼ عن وضع داخل حدود الدولة الواحدة،  اوأحيانا خيتلف مفهومه ،إ ى دولة
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ذا ذل بالضرورة إ ى احلد من اللجوء وىو ما سوؼ يؤدي ،األساسية ذلذه احلرياتودقيق تعريف واضح 
 النوع من االستعجاؿ.

ن حتديد احلريات وألف ليس مجيع احلريات ديكن أف تكوف زلال لدعوى استعجاؿ، فإنو ال بد م    
احلريات التقليدية الكربى   غالبا ما تكوف اليت يؤدي انتهاكها إ ى إخطار قاضي االستعجاؿ، وىي

كحرية التنقل، حرية الرأي والتعبَت عن الرأي، حرية التجمع، حرية احلياة اخلاصة، حرية التجارة 
 الدولية ادلصادؽ عليها. احلريات ادلنصوص عليها يف الدستور وادلعاىدات وبشكل عاـوالصناعة 

 االنعهاكات عن اإلدارة بمناسبة ممارسعها لسلطاتها: صدور -3

فمن  نكوف بصدد االستعجاؿ عندما يؤدي سلوؾ اإلدارة إ ى خلق وضعية ضارة أو خطَتة،
، ال بد من أف يكوف االعتداء على من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 920خالؿ نص ادلادة 

مبناسبة شلارسة اإلدارة لسلطاهتا، وىو ما يعٍت أنو إذا ما وقع االعتداء نتيجة شلارسة  حرية أساسية
اإلدارة لصالحيات مل يقرىا ذلا القانوف، فال رلاؿ للحديث عن استعجاؿ احلريات ألف االعتداء يف 

افظة ، وليس استعجاؿ احمل16ووسيلة دفعو ىو استعجاؿ التدابَت الضرورية ،ىذه احلالة يصبح تعديا
  على احلريات األساسية الذي ضلن بصدده.

 ارتباط األمر بالعدابير الضرورية المطلوب اتخاذها بطلب وقف العنفيذ:-4

السالفة الذكر، فإف األمر باختاذ التدابَت الضرورية حلماية احلريات األساسية  920وفقا للمادة  
من قانوف  919دلنصوص عليو يف ادلادة ال ديكن أف يتخذ إال يف إطار الفصل يف طلب وقف التنفيذ ا

اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، وىو ما يصعب من اللجوء إ ى ىذا النوع من االستعجاؿ، خاصة وأف 
 انتهاؾ احلريات األساسية ليس بالضرورة أف يكوف مبوجب قرار إداري.
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رية للمحافظػة وإذا توفرت ىذه الشروط يسوغ لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بكل التدابَت الضػرو 
 على احلريات األساسية ادلنتهكة، بشرط أف تكوف تلك التدابَت مؤقتة حبيث ديكن لقاضػي االسػتعجاؿ

قػػرار إداري، وال أف يػػأمر بتػػدابَت مػػن شػػأهنا إحػػداث آثػػار تشػػبو تلػػك ا ثػػار الناجتػػة عػػن  أف يػػأمر بوقػػف
 إلغاء القرار موضوع طلب وقف التنفيذ.

 لحريات األساسية قف العنفيذ في حماية او  إجراء أثر: المحور الثالث

بطابعػػػو الػػػوقيت مػػػع السػػػرعة يف اختػػػاذ  ،يتميػػػز القضػػػاء االسػػػتعجايل مبػػػا فيػػػو قضػػػاء وقػػػف التنفيػػػذ
صلػد أف  لػذا ،صػادر يف مسػألة مسػتعجلة أمػروقػف التنفيػذ ىػو  الصػادر يف األمػرأف ذلػك ، اإلجػراءات

مبػػػا يتناسػػػب مػػػع فكػػػرة  ،لوقػػػف التنفيػػػذ مػػػوجزة وتػػػدابَت قػػػد أقػػػرت إجػػػراءات ادلقارنػػػة التشػػػريعات أغلبيػػػة
الصػادر يف طلػب وقػف  مػرألل ادلؤقػتطػابع ال مع التأكيد علػى، التنفيذ وقف ادلربرة لطلب االستعجاؿ

فيقػػدر مػػػداه  ،ذلػػك إ ى الطػػابع االسػػتعجايل لإلجػػراء ادلػػػأمور بػػو مػػن طػػرؼ القاضػػي إذ يرجػػع ،التنفيػػذ
  .اليت أدت إ ى اللجوء إليوبقدر الضرورة 

غػَت فاصػػل يف  باعتبػاره ،وضػوعمبػٍت علػػى دعػوى أخػرى يف ادل كمػا أف وقػف التنفيػذ ىػو إجػراء
أصل احلق، حيث اشًتط ادلشرع أف يكوف طلب وقف التنفيذ مبنيػا علػى دعػوى يف ادلوضػوع، وىػو مػا 

بأنػػػو " جيػػػب أف ترفػػػع العريضػػػة  اإلجػػػراءات ادلدنيػػػة واإلداريػػػة، قػػػانوفمػػػن  926نصػػػت عليػػػو ادلػػػادة مػػػن 
لراميػػػة إ ى وقػػػف تنفيػػػذ القػػػرار اإلداري أو بعػػػض آثػػػاره حتػػػت طائلػػػة عػػػدـ القبػػػوؿ، بنسػػػخة مػػػن عريضػػػة ا

من نفس القػانوف يف فقرهتػا الثانيػة بأنػو " ال يقبػل طلػب وقػف  834دعوى ادلوضوع "، وكذلك ادلادة 
لم ادلشػار إليػو تنفيذ القرار اإلداري، ما مل يكن متزامنػا مػع دعػوى مرفوعػة يف ادلوضػوع أو يف حالػة الػتظ

 أعاله ". 830يف ادلادة 

وىكذا فإف ادلشرع قد وضػع شػرطا موضػوعيا ىامػا لقبػوؿ دعػوى وقػف التنفيػذ، فهػو مػن جهػة 
 ومػن جهػة ثانيػةاخلاصػة بوقػف تنفيػذ القػرارات اإلداريػة،  االسػتعجاليةلألوامر يؤكد على الطابع ادلؤقت 

اإلداري سػباقا إ ى األخػذ بػو حػىت قبػل تقنينػو،  ف ىذا الشػرط الوجيػو والػذي كػاف االجتهػاد القضػائيفإ
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من شأنو أف يبث نػوع مػن الطمأنينػة يف نفسػية القاضػي االسػتعجايل مبناسػبة نظػره يف القضػية، باعتبػار 
أنػو سػيتم الفصػل يف موضػوع النػزاع بشػكل مؤكػد مػاداـ أف القضػية مسػجلة ومطروحػة للنظػر فيهػا أمػاـ 

 قضاء ادلوضوع.

علػػى صػػدور أوامػػر مؤقتػػة غػػَت فاصػػلة ، اخلاصػػة بالقضػػاء االسػػتعجايل كمػػا أف قصػػر اإلجػػراءات
للمػػػدة الزمنيػػػة  باسػػػتقرار احلقػػػوؽ وادلراكػػػز القانونيػػػة يسػػػمح باحلفػػػاظ قػػػدر ادلسػػػتطاع يف موضػػػوع النػػػزاع،
الػػذي قػػد تتميػػز بػػو القػػرارات اإلداريػػة ادلتمتعػػة  اصػػية النفػػاذ تسػػرع التفػػادى فيػػو ي ،الالزمػػة إلجيػػاد حػػل

وما لو من بالغ األثر يف صػيانة مصػاحل أشػخاص  ،يبُت خصوصية ىذا النظاـ وىو مالفوري، ادلباشر وا
حػىت يػتم احلكػم يف بصػفة مؤقتػة، باعتبػار أف وقػف التنفيػذ ىػو جتميػد لوضػع قػائم  ولػو القانوف اخلػاص

  .17ادلوضوع محاية للطاعن

ف عػػن االسػػتمرار يف أف اذلػػدؼ مػػن وقػػف تنفيػػذ القػػرار اإلداري ىػػو دفػػع اإلدارة إ ى الكػػ كمػػا
تنفيػذ القػرار اإلداري فػورا، وحػػىت وأف اسػتمرت اإلدارة يف تنفيػذ قرارىػا وأصػػبح طلػب وقػف التنفيػذ مػػن 

األواف ىػو تعبػَت عػن عػدـ الرضػا بػاألمر م فػوات اإلصػرار علػى تقػدل الطلػب رغػ، فإف غَت ذي جدوى
بوقف تنفيذه،  القضاءحيوؿ دوف ال جيب أ جانب من الفقو أف تنفيذ القرار اإلداري يربرالواقع، حيث 

 ا يػػؤثرشلػ ،قضػاء االسػػتعجاؿ أمػاـ األمػر الواقػػع وأف تضػعنػو ال جيػوز لػػإلدارة أف تسػتفيد مػن تصػػرفاهتا وأ
 .18على أمهية دور الرقابة القضائية حتما

 تنفيذ ال يقتصر على رلرد تعطيػل تنفيػذ قػرار إداري، بػل يهػدؼ إ ىالوقف  وبذلك فإف ىدؼ
التػػػػوازف بػػػػُت ادلصػػػػلحة العامػػػػة الػػػػيت تسػػػػتوجب أف تتمتػػػػع القػػػػرارات اإلداريػػػػة بالطػػػػابع  إحػػػػداث نػػػػوع مػػػػن

مػػن شػػأف تنفيػػذه أف التنفيػػذي للعمػػل اإلداري وبػػُت ادلصػػلحة اخلاصػػة دلػػن صػػدر القػػرار يف مواجهتػػو، و 
  .ضرار يصعب أو يستحيل تداركهاإحلاؽ أ
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:ةلخاتما

يف استقرار اتجمتمع، من خالؿ مسامهتو يعد القضاء اإلداري من أىم ا ليات اليت تساىم 
ىذا  الفعالة يف احلفاظ على النظاـ العاـ، شريطة االلتزاـ باحلدود اليت وضعها القانوف، حىت ال يكوف

 احلريات األساسية. االستقرار على حساب 
حد من لاالستعجايل، الوسيلة الفعالة ل وتبقى الرقابة القضائية وخاصة رقابة القضاء اإلداري       

جتاوزات السلطات اإلدارية، وىو ما يتطلب تدعيم ىذه الرقابة والتوسيع من رلاذلا، وىذا دوف 
، على غرار مبدأ ادلشروعية وقاعدة األخرى نقاص من الدور الذي تلعبو ا ليات والوسائل القانونيةاإل

 . ختصيص األىداؼ
ة للمواطنُت، فال بد من اإلقرار بأف وبالرغم من القيود اليت ترد على احلقوؽ واحلريات األساسي

السلطات اإلدارية تقـو بدور ىاـ وفعاؿ للحفاظ على النظاـ العاـ يف الدولة، سواء يف الظروؼ 
العادية أو االستثنائية، ويف ادلقابل جيب العمل على تفعيل ا ليات والوسائل اليت تسمح باحلد من 

ترتكبها اإلدارة مبناسبة نشاطاهتا، وىو ما حاوؿ  ىذه السلطات، حىت نقلل من التجاوزات اليت قد
ادلشرع القياـ بو من خالؿ دتكُت كل من اعتدي على إحدى حرياتو األساسية من اللجوء إ ى القضاء 

 االستعجايل. 

، بأف ادلشرع مل يقم األساسية  صوص استعجاؿ احلفاظ على احلريات يف األخَت وما ديكن قولو     
ذلك أف القضاء اإلداري ىو وحده ادلختص بالفصل  ،سايرة ادلشرع الفرنسي ال غَت مبيف احلقيقة إال

 يف القضايا اليت تشكل اعتداء ماديا من طرؼ اإلدارة سواء على حق ادللكية أو على حرية أساسية. 

، إ ى نفس األساسية كما أف ادلتقاضي ديكنو الوصوؿ يف نظاـ استعجاؿ احملافظة على احلريات      
طريق كل من استعجاؿ وقف التنفيذ القرارات اإلدارية أو عن طريق استعجاؿ التدابَت  بإتباعنتيجة ال

  الضرورية.  
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  وائح الصحية الدوليةاللاية األمن الصحي الدولي في إطار حم أدوات       

 أ . إسحاق بلقاضي                                                              

 أستاذ باحث بكلية احلقوق و العلوم السياسية                                                         

 جامعة مخيس مليانة                                                                 
 ملخص:

        مبختلف الوسائل  إىل احملافظة عليها عرفت اجملتمعات منذ القدم قيمة الصحة و أذنيتها بالنسبة للبشر ، لذا سعت 
اليت   غذهتا عديد العوامل  ، الصحية و التهديدات   عديد ادلخاطرومع ذلك بقيت صحة اإلنسان تتعرض إىل ،   و اإلمكانيات

     بل  ،و اجتماعية  امتدت إىل رلاالت أخرى اقتصاديةاليت   ذلذه األخَتة آثارىا الوخيمة أضحى، و  عادليا ساذنت يف انتشارىا
من أبعاد  إىل تبٍت فكرة األمن الصحي كبعداجملتمع الدويل بالشعوب ، ما دفع األفراد و  تشكل هتديدا حقيقيا ألمن صارت و

 وىو ما ، ادلالئمة للمحافظة عليوناسبة و ادلؤسساتية ادلو  إىل إرناد األطر القانونية و سعى،   ن اإلنساين الواجب احملافظة عليواألم
 .كل ما يهدد األمن الصحي    ملزم  دلكافحة عمليقانوين  إطاربوصفها اللوائح الصحية الدولية  سوتعك

 

       Since ancient times, societies have known the value of health and its 
importance to humans and have tried  to preserve it through various means. But 
human health has remained exposed to many risks and threat   caused  by many 
factors that have contributed greatly to its global spread. This led to disastrous 
effects that have affected other economic and social sectors. These diseases are, in 
fact, a  real threat to the security of individuals and peoples. This situation push  
the international community to adopt the concept of health security as a 
dimension of human security that needs to be preserved. As well as seeking 
appropriate legal and institutional frameworks to maintain health. through health 
regulations as a binding and practical legal framework to fight all threats that affect 
health security . 

 : األمن الصحي ، اللوائح الصحية الدولية ، األمن اإلنساين .  الكلمات المفتاحية
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 : مقدمة 
 ، أفرادىا، بوصفها جانب ضروري يف حياة بالصحة  منذ القدم البشرية  اجملتمعاتاىتمت 

 زالت وال ، حملافظة عليها ومحايتها من كل ما يهددىا سعت إىل  لذا وشرط أساسي الستقرارىا ،
اجملتمع  يف إطار صحة اإلنسان قضية عادلية تنتظم  أضحتحيث  ، د اليومحل ةيف ذلك قائماجلهود 
، ومن  األرضيف أي مكان على وجو لألفراد و الشعوب ، الذي أدرك أذنيتها بالنسبة  الدويل

 و تعزيز ذلك .  ضمانعلى أن تعمل  و ادلنظمات الدوليةالدول  على واجبال

بقيت معرضة  صحة اإلنسان  أن ، إالألجل ذلك اجلهود ادلبذولة نو و بالرغم من أغَت 
         اخلطَتة  األمراض و يأيت على رأسها هتديدا حقيقيا عليها ، تشكل أصبحتللعديد من ادلخاطر اليت 

 غذهتا عوامل ، رفها القرن الواحد و العشرونتقل خطورة عهتديدات أخرى ال  إىلإضافة ،  األوبئةو 
 التعاون و التنسيق         وضعف  الدويل السفر و كالتجارة احلرة ساذنت يف انتشارىا عادلياعدة 

  .بُت الدول

             اجتماعية أخرىرلاالت  إىلىا الوخيمة اليت امتدت وبات ذلذه التهديدات الصحية آثار 
إىل تبٍت فكرة  اجملتمع الدويلبما دفع  ،ادلساس  باألمن اإلنساين  حدبل ووصل األمر ، و اقتصادية 

 .و تعزيزه األمن الصحي كبعد من أبعاد األمن اإلنساين الواجب احملافظة عليو 

 اجلهودتوحيد إىل ضرورة دتت الدعوة ، لتعزيز األمن الصحي و سعيا من اجملتمع الدويل 
 اآلليات  إرناد من خالل ،يف إطار من العمل اجلماعي الدويل  ىذه التهديدات  الصحيةدلواجهة 
للوائح الصحية الدولية ا يف إطار، و ىو ما جتسد ذلك على   تسهراليت  ناسبةادلو  فعالةال واألدوات

 . ىاما  يف رلال األمن الصحي ظيمياتنو   إطارا  قانونياتشكل اليت أضحت  ،  2005لسنة 

               أبعاد األمن اإلنساين ،كبعد من  يماىية األمن الصحاألمر الذي يدفعنا إىل البحث عن 
ىذه  وكيفية مساذنة ، الصحة العامة بوصفها أداة قانونية ىامة يف رلال  و إىل اللوائح الصحية الدولية

  . و دعم األمن الصحي  تعزيزاللوائح يف 
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 . و عالقته باألمن اإلنساني األمن الصحي الدولي : أوال

    مراض و أوبئة على حياة  األفرادخلطورة التهديدات الصحية من أتمع الدويل من اجمل إدراكا
             اقتصادية يطال جوانب أخرى إنسانية و من هتديد قد  تشكلو أنميكن  وما ، الشعوب و

كبعد من أبعاد األمن  كأحد اجملاالت األمنية ومفهوم األمن الصحي  برز  ،و حىت أمنية  و اجتماعية
اختاذ و   ، أو اكتشافوعلى الوقاية من أي هتديد صحي يقوم  ، الذي الساحة الدولية على اإلنساين 

 .        ثو حدو  حالة يف  دلكافحتو و التدابَت ادلناسبةاإلجراءات 

   :األمن الصحي  مفهوم -أ 
          و احلد األوبئةمكافحة على  قتصرت نظرة ضيقة يف البداية ألمن الصحيينظر لكان 

            حترر" ترى يف األمن الصحي على انو تعكسو بعض التعاريف اليت ما  وىو شارىا ،انت من
و انتشار   وعدم سهولة انتقالتوفَت للخدمات الصحية ،  " بأنوو  ، 1 "و العدوى  من ادلرض
               على انو  2003 بتاريخ يف التقرير الصادر عنها جلنة امن اإلنسان كما عرفتو ،  2 األمراض "

 النظرة  إىلذلك د مر  ، و يعود 3 "و ادلوت الذي ميكن تالفيو  و العجز ، ،دلرض " احلماية من ا
             و بأهنا، خلو اجلسم من ادلرض رلرد  أهناعلى  لصحة حبد ذاهتافهوم ادلو الضيقة  تقليديةال

 . 4 ألمراضاحد الوقاية من على أكثر  تقدير  ال تتجاوز

تتكامل  عادلية   نظرة مشوليةينظر للصحة  أضحىو  نطاقها يتسع ، أبدالنظرة ه ىذ أن َتغ  
األمر الذي يعكسو تعريف منظمة الصحة   ،  و ادلكونات و العناصر  فيها العديد من ادلقومات 

رلرد انعدام ادلرض ال  ، و اجتماعيا و عقليا سالمة بدنياحالة من اكتمال ال " بأهنا، العادلية للصحة 
التقرير السنوي  قد وسعف، و معو بدأت النظرة إىل األمن الصحي ىي األخرى تتغَت ،  5 "أو العجز
 من الصحة أ مفهوممن   2007يف العامل لسنة  اخلاص بالصحةعن منظمة الصحة العادلية و الصادر 

                                                           

 .    2002ادللتقى القاىرة التشاوري حول الصحة و أمن اإلنسان يف عام  تعريف تبناه  1 
 . 78ص  ، ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر معجم يف القانون الدويل ادلعاصر عمر سعد اهلل ، 2
 2009ية العربية للعام ادلكتب اإلقليمي للدول العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ، حتديات امن اإلنسان يف البلدان العربية ، تقرير التنمية اإلنسان3

 . 148، بَتوت  ، ص   2009، شركة كركي للنشر 
الطبعة الثانية ، ادلكتب اإلقليمي دلنظمة الصحة العادلية لشرق البحر ادلتوسط ،   إعداد خنبة من األساتذة اجلامعُت يف العامل العريب ،  طب اجملتمع ، 4

 .    44.  ص   2005أكادمييا انًتناشيونال ،  
 .01،ص  2009الوثائق األساسية ، الطبعة السابعة و األربعون ، جنيف  أنظر: ديباجة منظمة الصحة العادلية ، 5
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لإلقالل  ،كانت دتثل رد فعل   استباقية أم الالزمة ، سواء كانتاألنشطة  ": تلك وبأن وو عرف ،العامة 
 أياليت تشكل خطرا على صحة سكان احلادة العمومية  الصحةدين حد من التعرض ألحداث أإىل 

الذي يرى يف  2009ية اإلنسانية العربية للعام تقرير التنمىو ما اعتمده و  ،1"بلد على نطاق واسع
من النشاطات الفعالة ادلتعددة ادلسارات اليت ال بد من تفعيلها  "منظومة على انواألمن الصحي 

 .2 "احلادة اليت هتدد صحة ادلواطنُت للتخفيف من نشوء األوضاع الصحية العامة

توسع  إدناو  ،السارية  ألمراضااألوبئة و  تنحصر يف تعد التهديدات الصحية  مل بذلكو             
 مجيع، وكذا و اإلشعاعية أو النووية ةالكيميائياحلوادث الكوارث الطبيعية ، و إىل متد لي،  مفهومها
يف تعريض صحة  سببا تكون اليت الغذاء وسالمة ادلصدر، احليوانية باألمراض الصلة ذات ادلخاطر
 ىذه التهديدات مع امتداد ، الصحي يأخذ بعدا دوليا األمن كما بات ، 3للخطر الشعوب و األفراد

مع تطور حركة  خاصة ،را على صحة السكان على نطاق واسعخطخارج حدود الدول مبا يشكل 
  .4ىذه التهديدات عادليا انتشارالتجارة الدولية اليت باتت تساىم يف  و السفر

  .قة األمن الصحي باألمن اإلنساني عال  -ب 

              ،تتسع  ولألمن تتغَت  بدأت نظرة اجملتمع الدويل و ظهور العودلة  ،هناية احلرب الباردة   مع
 استخدام القوة العسكرية و كاحلروبتطاذلا  التهديدات اليت و  من الدولأعلى يقتصر  ألمرايعد و مل 

 ادلخاطرمن مجيع أنواع  محايتوعلى و  اإلنسان على  و يرتكز نصبياالىتمام  أبدإدنا  و،  ضدىا
كاحلق يف احلياة   دتكينو من التمتع  حبقوقو و  حرياتو األساسية  مع  ،  ا لويتشكل هتديدا حقيقاليت 

عليو و  ، كرامتومن مستوى   مبا يضمن لو الرفاىية و  الرفع، بصحة جيدة  التمتع  و احلق  يف
 اقد يتعرض ذلاليت  كل مصادر التهديدفيو  مع تجتنظرة متكاملة ، أضحى ينظر  لألمن اإلنساين 

                                                           
 2007التقرير اخلاص بالصحة يف العامل  يف القرن احلادي و العشرين (  ، أكثر أمنا ) امن الصحة العمومية العادليمنظمة الصحة العادلية ، مستقبل  1

 .   01القاىرة ، ص  ،طابع مًتوبول ، ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط  ، م
 .  148ادلكتب اإلقليمي للدول العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ، ادلرجع السابق  ، ص  2
 ، 2013: معايَت التمديدات اإلضافية ، ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط ،  2005منظمة الصحة العادلية ، اللوائح الصحية الدولية مقدمة موجزة 3

 .  01،  ص    EM/RC60/8  60/8ش م / ل إ  ،  رقم الوثيقة ، 
 .   01، ادلرجع السابق ،  ص لعادلية   ،  مستقبل أكثر أمنا  منظمة الصحة ا 4
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                ، و كرامتهم ضمانا لسالمتهم احتواءىا و مواجهتها الواجبو  ، اجملتمعات واألفراد 
   . 1ادلساس حبقوقهممن دون 

         يف القرن العشرون األمن اإلنسايناليت أضحت تواجو  ادلخاطربرز أمن بُت لعل  و   
ىاجسا لدى  اليت باتت تشكل كاألمراض و األوبئة،   ىي التهديدات الصحيةو الواحد و العشرون 

العامل  أرجاءبل و تثَت الرعب و اذللع  يف ، و دتس بكرامتهم   و معيشتهمو هتدد حياهتم  األفراد
 كأحدفكرة األمن الصحي  اجملتمع الدويل  تبٌتمنو و انتشاره ،  أوقاطبة مبجرد اإلعالن عن ظهور وباء 

إال  يف العصر احلديث أن يتحققذلذا األخَت ال ميكن  إذ، إلنساين ا باألمناجلوانب األمنية ادلرتبطة 
من هتديدات  اذل أن تتعرض  مواجهة كل ما ميكن مكافحة و ، معبضمان و توفَت متطلبات الصحة 

 : ادلواثيق و التقارير من  التأكيد عليو يف العديدمت  وىو ما، 

أعلنت عندما  ، ذلك صراحة إىل 1946لسنة  دستور منظمة الصحة العادليةأشار حيث    
               من مبادئ تعٌت بصحة اإلنسان و التصدي دلا يهددىاالدستور  ما جاء بو أن فيوالدول األطراف 

           لبلوغ السلم أساسي أمر ىوىذه األخَتة صحة وان  الشعوب ،مجيع ألمن  أساسية مبادئىي 
  .2لألفراد و الدولالتعاون األكمل  ذلك إال يف إطار منولن يتحقق  ، و األمن

 األمن الصحي أن،  1994 صادر عامه اليف تقرير  برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائياعترب  كما            
ه وتوفَت  والواجب احًتام و حق أساسي من حقوق اإلنسان ،أركان األمن اإلنساين ىو ركن من 
 إىلالربنامج  ودعى ،3 ء الدول و استقرارىاشرطا الزم لبقا يعترب أن احملافظة عليوو  ، جلميع األفراد

أن يكون ىناك تعاون دويل رنمع بُت أشخاص اجملتمع الدويل للتصدي ذلذه ادلخاطر  ضرورة
 تقريرلنفس الربنامج صدر  1999و يف سنة ، 4 ذلك مواجهة وحدىا للدولة ال ميكن إذومكافحتها ، 

                                                           
  .  02مرجع نفسو ، ص رنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ، ادلكتب اإلقليمي للدول العربية ، ب 1
 .  01ص ،  2008سويسرا  الوثائق األساسية ، منظمة الصحة العادلية ، الطبعة السابعة و األربعون ،  2
، و اعترب أن األخطار األساسية  اليت هتدد الصحة بالنسبة     لصحية ادلستجدة من زاوية تنموية برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي على التحديات اركز  3

ض ادلرتبطان بالفقر  ، و البيئات غَت اآلمنة و هتجَت و الوفاة ، و ادلر وبئة ادلعدية السريعة االنتشار ،إىل األغلبية العظمى من الناس ىي األمراض و األ
 اجلماعات البشرية . 

 .      146ادلكتب اإلقليمي للدول العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ، ادلرجع السابق  ، ص  4
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على وجود سبع حتديات لألمن اإلنساين يف عصر  فيوأكد ، عودلة ذات وجو إنساين بعنوان آخر 
 .  1 منها غياب األمان الصحي ،  العودلة

اإلنسان من أ " بعنوان 2003بتاريخ  ىا الصادرر تقريأشارت جلنة األمن اإلنساين يف وقد 
        يتحقق  أن ذلذا األخَتو ال ميكن ان فيو و اعتربت،  إىل عالقة الصحة باألمن اإلنساين "اآلن
،  2حياة اإلنساناحملافظة على يدخل يف صميم الصحي األمن  أنو ،  ة البشرعلى حيا باحملافظةإال 

          األزمات الصحية ، و كذا  و األوبئة على الصعيد العادلياألمراض ادلعدية  أن  ةناللج رأت و 
خطورة شد التهديدات أتعترب من بُت  ،سلحة و حاالت الطوارئ اإلنسانية اليت تسببها النزاعات ادل

          تصيب األفراد عن الفقر و اليت دلشكالت الصحية النامجة أن اكما اعتربت  ، اإلنسان امنعلى 
             . 3 دوال  بأكملهااستقرار  عقد تزعز  و األسر

         أكد رللس األمن الدويل أن انتشار األمراض اخلطَتة يشكل هتديدا للسلميف نفس االجتاه و 
            تفشي فَتوس ايبوالأن  ،   2014بتاريخ   و األمن الدوليُت ، حينما اعترب يف قراره الصادر

ية  يف دول ىذه على نطاق غَت مسبوق يف منطقة غرب إفريقيا ، يهدد السالم و  االستقرار و التنم
           إىل توترات اجتماعية  يف حالة ما إذا مل يتم احتواء ىذا الفَتوس ،  فانو سيؤدي ادلنطقة ، و انو

   4و إىل تدىور األحوال السياسية و األمنية يف ادلنطقة .

صحي ظاىرة إنسانية أن األمن ال،   2009واعترب تقرير التنمية اإلنسانية العربية  لسنة             
              ،بيئية و  مبجاالت أخرى سياسية ، اقتصادية ارتباطلو متعدد األبعاد ،  ذات طابع دويل

اليت قد تكون ذلا  الصحيةعلى التصدي للمخاطر ترتكز اجملال وان مقاربة األمن اإلنساين يف ىذا 
 دلنع دوليةاللية و  احمل شراكة الون و اتعال يف إطار  من ، تداعيات  عادلية  تتجاوز احلدود الوطنية  

                                                           
1

 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rapport mondial sur le 

développement humain1994 , Economica , Paris , 1994 p 26 .  
حقوق اإلنسان  وحقوق اإلنسان تدعم احلق يف الصحة ، تقرير عن اإلجتماع ادلشًتك بُت البلدان حول الصحة  ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط ،  2

 . 17ص ،  2006حة العاليمية ،  القاىرة ، منظمة الص
3
commission on human security , Human security now , commission on human security,New York    

2003 p p 96 – 97 .   
 / Sرقم الوثيقة   ،  2014سبتمرب  18يف  7268  ةجلس ، تفشي مرض اإليبوال يف افريقيا  ( ،  2014)  2177رللس األمن الدويل ، القرار  4

Res /2177 (  2014 )   . 



 2012جانفي  -األول(جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد  -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية
 

178 
 

ضرورة ، مع 1ة يف العملي الغَت حكوميةو إشراك مجيع اذليئات احلكومية  انتشار ىذه ادلخاطر ، مع
و احًتام حقوق  كمراعاة ادلعايَت األخالقية عند إدارة العمليات ، ، جبملة من ادلبادئااللتزام و التقيد 

 .  2 للقواعد القانونية الدوليةاالمتثال و ،  اإلنسان األساسية

 اللوائح الصحية الدولية كإطار قانوني لحماية األمن الصحي .  :  ثانيا

 األطر القانونية أن رند  ،  كان البد على اجملتمع الدويل بعد تبنيو دلقاربة األمن الصحي
دوليا  بعدان للعملية أ خاصة والصحية  ، نظم عملية التصدي للتهديدات ليت تا ةو ادللزم ةادلناسب

رنمع بُت سلتلف عمل مجاعي وموحد ،  تتطلب وىي  ،للدول  الوطنيةاإلقليمية و تجاوز احلدود ت
تعزيز يف  تساىم ل ، 2005لسنة يو برزت اللوائح الصحية الدولية ، وعلالفعاليات الدولية و الوطنية 

ىذه  لتنسيق مواجهةقانوين و عملي توفَت إطار من خالل ،  على الصعيد العادلي األمن الصحي
اليت هتدد  رعلى كشف األخطاالدول هتدف إىل حتسُت قدرة و التهديدات الصحية ، كما  ادلخاطر

  .3 الصحة العامة والتصدي ذلا

 .   2005اللوائح الصحية الدولية ماهية  –أ 

 وكذا للدول األطراف فيها، ملزم دويل قانوين اتفاق، 2005لسنة  اللوائح الصحية الدولية تعترب
 بغرضالدويل اجملتمع أعضاء  من قبل عليهامت التوافق  ،4 العادلية يف منظمة الصحة الدول األعضاء

على  حدوثها حال يف الناس صحة هتدد أن اليت ميكن لصحية العموميةاخاطر ومكافحة ادل مواجهة
  .5 الصعيد الدويل

                                                           
كتب اإلقليمي للدول ادل برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ،، حتديات امن اإلنسان يف البلدان العربية ،  2009التنمية اإلنسانية العربية للعام  تقرير 1

 .  146ص ، لبنان ، بَتوت  2009، شركة كركي للنشر العربية ، برنامج األمم ادلتحدة 
    . 18ص ق يف الصحة ، ادلرجع السابق ،  ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط دلنظمة الصحة العادلية  ،  حقوق اإلنسان تدعم احل  2
 ( ، ادلرجع السابق .  2014)  2177رللس األمن الدويل ، القرار  3
، ش م / ل  2013: معايير التمديداث إلاضافيت ، أوث   2002منظمت الصحت العامليت ، املكتب إلاكليمي لشزق املتوسط ، اللوائح الصحيت الدوليت ملدمت موجزة 4

 .1ص    /EM/RC60  00/8إ  
(  ، تقرير جلنة ادلراجعة ادلعنية بتنفيذ 2005الصحية الدولية ) تنفيذ أحكام اللوائح منظمة الصحة العادلية  ، مجعية الصحة العادلية الرابعة و الستون ،  5

 .    09.  ص  2011ماي  5،   64/10،  رقم الوثيقة ج  H1N )2009  فيما يتعلق باجلائحة 2005اللوائح الصحية الدولية 
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إطارا  تشكل ،  2007جوان 15بتاريخ  اللوائح منذ دخوذلا حيز النفاذىذه  أضحت قدو 
فيما يتعلق دلفاىيم جديدة من خالل اعتمادىا  ، تنظيميا ىاما لدعم األمن الصحيقانونيا و 

       ،أمراض زلددة بعينها فقط أو على األوبئة فقط األمر يقتصر يعد فلم  ،1التهديدات الصحيةب
ادلخاطر احملتملة احملدقة بالصحة العمومية ، خاصة تلك اليت  ذلا القابلية إىل امتد األمر و إدنا 

           ، يت حتملها األغذية و احليوانات ال األمراضك ، 2و مباشرا لالنتشار عادليا واليت تشكل خطر بالغا 
 .  3اخلطرإىل  ةاليت تعرض الصحة العام احلوادث الكيميائية أو النووية و،  و الكوارث الطبيعية

يف  الواجب اختاذىا  و اإلجراءاتلتدابَت أشارت اللوائح إىل او ألجل التصدي ذلذه ادلخاطر 
وسائل ب ادلتعلقةمبا فيها تلك  ،حقيقيا على اجلماعة الدولية خطرايشكل  صحي هتديدحالو ظهور 

 لاللتزاماتمع حتديدىا  ،4اليت قد تساىم يف انتشار األمراض عادليا  النقل الربية والسفن و الطائرات
ت بو ما جاء تنفيذ لضمان، وىذا  منظمة الصحة العادليةعلى و  على الدول تقع اليت و ادلسؤوليات

  . 5اللوائح من أحكام

  .بموجب اللوائح الصحية الدولية الدولية  المقررة  االلتزامات -ب 

               بالتدابَتمتعلقة من أحكام للوائح الصحية الدولية ما جاءت بو ا تنفيذ تفعيل وحىت يتم    
من االلتزامات  مجلة رتبتقد فإننا جندىا  ، التهديدات الصحية دلواجهةاختاذىا  الواجب واإلجراءات

بوصفها  من جهة أخرى منظمة الصحة العادليةكذا و  ، الدول األطراف فيها من جهةادلباشرة اجتاه 
 . يف العامل أىم منظمة دولية تعٌت باجملال الصحي

 

 
                                                           

ريل فا  03،  61/7( تقرير األمانة  ) ج 2005 لدولية )منظمة الصحة العادلية ، مجعة الصحة العادلية احلادية و الستون ، تطبيق اللوائح الصحية ا 1
 . 02ص ،  2008

 .  09، الطبعة الثانية ، ص  2005منظمة الصحة العادلية ، اللوائح الصحية الدولية  2
 .  17منظمة الصحة العادلية   ،  مستقبل أكثر أمنا   ، ادلرجع السابق ،  ص 3
  2004 أوتتقرير عن ادلستجدَّات ادلتعلقة بالنص ادلنقَّح ، اللجنة اإلقليمية لشرق ادلتوسط ، الدورة احلادية و اخلمسون ، ، اللوائح الصحية الدولية  4

 .01ص  6/ 51رقم الوثيقة ش م /ل إ 
  2011ر و الربرليات ، مصر ،  ادلناعة البشري ) اإليدز ( دراسة قانونية ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنش بشارت رضا زنكنة ، فَتوس نقض 5

 .   294ص ،   2011
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 .بالنسبة للدول األطراف  - 1
على الدول األطراف فيها  ، حىت أصبح يقع صحية الدولية حيز النفاذ مع دخول اللوائح ال

 :  الدول ملزمة باآليت  أضحتو زامات ادلقررة يف ىذه اللوائح ، االلتمجلة من 

           ادلنصوص عليهاا التزاماهت تنفيذمن  يسمحمبا ،  ادلناسبةالدول لألطر القانونية  اعتماد -
 األحكام اليت تضمنتها انينها الوطنية مع قو  مع ضمان عدم تعارض ، 1زلليا يف اللوائح الصحية 

  ادلنصوص عليهاو التدابَت  القدراتمبا يتوافق و  تعديلهاأو  جديدة سن تشريعات من خالل ، اللوائح
 . 2 و التنسيق بُت اذليئات ادلختلفةالسهر على تنفيذ ىذه القوانُت بالتعاون  و،  اللوائحيف 

 تصدي للتهديدات الصحية ادلختلفةاليت دتكنها من ال قدراهتا األساسية تطوير و الدولبناء  -    
طط لالستعداد اخل إعداد، مع  3 ذلا السريعة االستجابةو  ، هبا واإلخطار وتقييمهاعنها  كشفو ال

 ،4كما و نوعا  يف االحتياجات احمللية ختصيص ادلزيد من ادلوارد لبناء القدرات والنظرو  ، للطوارئ
ادلنصوص التدابَت لتنفيذ الالزمة دمات اخلرافق و ادلمن اللوائح على ضرورة توفَت  20نصت ادلادة  كما

للحيلولة دون انتشار  الربيةيف ادلطارات الدولية وادلوانئ وادلعابر  راقبةادلتفتيش و كال اللوائحعليها يف 
 5. األمراض على النطاق الدويل

على تنفيذ اللوائح الصحية  منظمة الصحة العادلية  بعضها البعض و مع مع الدولتتعاون أن  -
طلبات التحقق على  أن ترد و، التهديدات الصحية جبميع  او إخطارى من خالل إبالغها،  الدولية

 . 6تقارير دورية عنها رفع مع التهديداتن صحة ادلعلومات عن تلك م

 

 
                                                           

 ،H1N  فيما يتعلق باجلائحة 2005، تقرير جلنة ادلراجعة ادلعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( 2005اللوائح الصحية الدولية ) تنفيذ أحكام  1
 .175ادلرجع السابق ، ص 

2
، ملدمت موجزة للتنفيذ في إطار التشزيعاث الوطنيت  ، منظمت الصحت العامليت ، وحدة جنسيم اللوائح  2002اللوائح الصحيت الدوليت 

 .  0ص  who/hse/ihr/2009/2)جنيف سويسزا .)  2002الصحيت الدوليت ، ينايز 

 .من اللوائح  01ادلرفق ،  من اللوائح 13و ادلادة  1فقرة 5أنضر ادلادة  3
 . 16تقرير عن ادلستجدَّات ادلتعلقة بالنص ادلنقَّح ، ادلرجع السابق ،  ص  –اللجنة اإلقليمية لشرق ادلتوسط ،  اللوائح الصحية الدولية 4
     .  16ص ، ادلرجع السابق ،   2005منظمة الصحة العادلية ، ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط ، اللوائح الصحية الدولية  5
 . 14، 13، ص ص   2008، الطبعة الثانية ، قسم الطباعة و النشر منظمة الصحة العادلية ، سويسرا ،من اللوائح  10و  06ادلادة  انظر 6
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 :  منظمة الصحة العالمية بالنسبة ل - 2 

أسندت عليو  و على ادلستوى الدويل ، لألمن الصحيالقواعد الالزمة الصحية  وضعت اللوائح     
تعٌت مبجال باعتبارىا أىم منظمة دولية بعض الوظائف و ادلهام يف ىذا اجملال  نظمة الصحة العادلية دل

،  1يف قانوهنا األساسي مقرر ذلاما ىو  إىلفباإلضافة   ،على الصعيد الدويل محايتها الصحة العامة و 
 :    تضمنتها اللوائح الصحية الدولية من بينها  إضافية أخرىأساسية و التزامات ىناك 

           ىا الرئيسيعة دلنظمة الصحة العادلية يف مقر وتابالصحية تعيُت نقاط اتصال معنية باللوائح  -
           جراءاتإل ىاتطوير مع   ، 2وقت، حبيث ميكن االتصال هبا يف أي اإلقليمي ادلستوى على  أو

 على القلق تثَت اليت العامة الصحة طوارئ على والسيطرة الوقايةالعمل على  و ، الًتصد و آليات
 . 3األعضاء الدول يف الدويل الصعيد

اخلاصة  وتقوية القدرات وبناء ، الوطنية الصحية وادلوارد القدراتو تطوير  تعزيز يف الدول مساعدة -
ضاء و األع إىل الدول العامة بالصحة ادلعلومات اخلاصة و نشر إرسال مع ، 4 واالستجابة الًتصدب

احملدقة  احملتملة ادلخاطرمواجهة لتمكينها من  باجملاالت الصحية ادلعنية الدوليةادلنظمات احلكومية 
   5.بالصحة العمومية 

 حماية األمن الصحي الدولي :  أدوات ثالثا : 

ؤسساتية و ادليتطلب  إرناد اآلليات اإلجرائية ،  إن تعزيز األمن الصحي الدويل  و محايتو           
             و األفراد دلختلف األخطار اليت هتدد صحتهم الفعالة للحد من تعرض اجملتمعات و  ادلناسبة

اللوائح من  خالل  عليو اعتمد اجملتمع الدويل و و من مث ضمان أمنهم و استقرارىم ، ،  حياهتم و
 األساسية  ،الصحية الدولية بوصفها  إطار  قانوين عملي دويل ،  رلموعة من ادلهام و اإلجراءات 

بكرا  ،  و من مث  اليت تسمح  برصد ومراقبة األحداث اليت تشكل خطرا على الصحة و اكتشافها م

                                                           
 من دستور منظمة الصحة العادلية .  02انظر ادلادة  1
 . من اللوائح الصحية  03فقرة  04ادلادة  2
  10ص   2013منظمة الصحة العادلية ، إطار االستجابة للطوارئ ، جنيف سويسرا  3
 من اللوائح الصحية  . 03و  01الفقرة  05ادلادة   4
  .من اللوائح الصحية   2و  1فقرة  11انظر ادلادة  5
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             الدول وذلك بالتعاون مع  مكافحتها باعتبارىا تشكل هتديدا لألمن الصحي ، و االستجابة ذلا
 1. و ادلنظمات الدولية

 . ياألمن الصحي الدولضمان حماية ل اآلليات اإلجرائيةأ . 

      مجلةاعتماد  مت، هتدده ومواجهة األخطار  اليت  قصد ضمان محاية األمن الصحي الدويل 
،  انتشارىا  احلد من سرعة و  ادلخاطر الصحيةدلواجهة    الصحية الدولية و التدابَت من اإلجراءات 

يف كافة أحناء  من تأثَت مجاعي على األفراددلا ذلا  ، دولياتأخذ بعدا  اليتالعابرة للحود و  خاصة تلك
راءات احملددة تتعلق باإلج عملية جديدة فاىيم موقد تضمنت اللوائح الصحية الدولية ،  العامل

االستجابة من مث  و هامن اجل  اكتشاف اإلبالغ عن أحداث الصحة العمومية ،للًتصد و التحقق و 
  .دلقتضياهتا 

  :   و التقييم الترصد – 1

توفَت معلومات سريعة ب فهو يسمح  ، فيما يتعلق باألمن الصحيأساسي إجراء الًتصد  يعترب 
حتليل تلك و من مث  األشخاص ادلصابُت بو ، و ، وقوعومكان وزمان ،  التهديد الصحي عن 

وجود نظم  فعالة و  عملية الًتصد تتطلب و ،   2 ادلمكن أن تنتج عنهااآلثار دلعرفة  ادلعلومات 
، ميكن من خالذلا  اكتشاف األحداث الصحية غَت ادلعتادة و التعرف عليها ، ومن مث   دقيقة

 ىقياسها للوقوف على مد أومبرور الوقت   مسبباهتاالوقوف على تأثَتاهتا احملتملة أو التعرف على 
 .3 فعالية التدخالت ادلتخذة للتصدي ذلا

للوقوف على مدى  اليت تقع يف أراضيهاالصحية  تقييم األحداثب كذلكة  الدول تقوم  و
على مبادئ توجيهية  تضمنتها اللوائح الصحية    ذلكمستندة يف  ،4 خطورهتا على الصعيد الدويل 

                                                           
 .  08مستقبل أكثر أمنا   ، ادلرجع السابق ،  ص منظمة الصحة العادلية  ،  1
 .  67إعداد خنبة من األساتذة اجلامعُت يف العامل العريب ادلرجع السابق ، ص  2
 .   18، ادلرجع السابق ،  ص  2007منظمة الصحة العادلية  ،  التقرير اخلاص بالصحة  يف العامل   3
  .  من اللوائح الصحية الدولية 06انظر ادلادة 4
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 من الالزم  كان إذا فيما ،  ومن مث تقرير 1عايَت أساسية لتقييم احلدث مبالدولية ، و اليت تزودىا 
 . 2بذلك منظمة الصحة العادلية  إخطار

  :  اإلخطار  -2

           ، يتم اإلبالغ عنها على وجو السرعةو تقييمها عن احلالة ادلرضية بعد الكشف  
برفع تقرير رمسي إليها يعرف بتقرير اإلبالغ ،  إىل السلطة الصحية ادلختصة أو اجلهات ادلعنية ، 

اليت مت اكتشافها الوفيات  أوادلرضية  احلاالتكىذا ادلرض  عن  يتضمن مجلة ادلعطيات اليت مت رصدىا
 بإخطار الدولة و بعدىا تقوم  ، 3و اجلنس و بداية ادلرضكالعمر يض  ، و البيانات اخلاصة بادلر 

 دوليا ،قد تسبب قلقا  اليت تشكل طوارئ صحية عموميةجبميع األحداث  منظمة الصحة العادلية
،  الوطٍت ادلعٍت باللوائح الصحية الدوليةمركز االتصال ك، ادلناسبة باستخدام وسائل االتصالوىذا  
  . 4بشان تلك األحداثذىا من قبل ىذه الدولة التدابَت الصحية اليت مت اختاالقرارات  و  الختاذ

 :  دوليا قلقاتحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير  – 3

من خالل  حية ، تقوم منظمة الصحة العادليةمن اللوائح الص 12نص ادلادة  إىلبالرجوع 
شكل طارئة ي عن  التهديد الصحي كانت ادلعلومات اليت تلقتها   إذامديرىا العام ، بتحديد ما 

إلجراءات او  يف عملية التقييم على مجلة من ادلعايَت مستندا،  ال أمصحية عمومية تثَت قلقا دوليا 
 أن احلدث  ادلدير العام بعد عملية التقييم  رأى فإذا، 5 ادلنصوص عليها يف اللوائح الصحية الدولية
، فانو رنري مشاورات مع الدولة الطرف اليت وقع احلدث يشكل طارئة صحية عمومية تثَت قلقا دوليا 

هبدف إسداء ادلشورة بشأن ،  جلنة الطوارئ  رأيمع التماس على أراضيها بشأن ىذا القرار األويل ، 
بشأن الطارئة  ،  من قبل األمُت العام  تتوصيا إصداريتم بعدىا و  ،6إهنائها  كيفية و صحية الطارئة ال

                                                           
1

 ."القرارات الختاذ توجيهية مبادئ" ادلعنون   ،( 2005 ) اللوائح من الثاين ادلرفق انظر 

2
بشان  02رة إعالمية رقم ، مذك 2005منظمة الصحة العادلية ، متطلبات اإلخطار و سائر متطلبات التبليغ مبقتضى اللوائح الصحية الدولية  

    . اللوائح

 .67 صإعداد خنبة من األساتذة اجلامعُت يف العامل العريب ،  ادلرجع السابق،  3
 من اللوائح الصحية الدولية .  02و  01فقرة  6ادلادة  4
 .  16، 15ص  ، ادلرجع السابق ، ص 2005منظمة الصحة العادلية ، اللوائح الصحية الدولية  5
 من اللوائح  . 48ادلادة   6
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هبذا  تتأثرقد  أخرىدول  وتنفذىا الدولة الطرف ادلتضررة  ادلناسبة اليت  صحية التدابَت ال،  تتضمن 
  .1على النطاق الدويل ىذا التهديد النتشاردرءا  احلدث

 :التدابير المتعلقة بالسفر و التجارة اإلجراءات و .  4

تساىم يف انتشار األمراض اخلطَتة من بُت أىم العوامل اليت ا كان السفر و التجارة الدولية دل
إجراءات و  تدابَت حتول دون انتشار ادلرض عن طريق  من اعتماد كان ال بد   ،على ادلستوى الدويل 
األمر الذي  ، 2من دون أن يؤثر ذلك على حركة ادلرور و التجارة الدولية  ، السفر  و التجارة 

التدابَت الصحية الواجب اختاذىا ن أأحكام مفصلة بش تضمنت اليت ، الدوليةاللوائح الصحية عكستو 
 الدول إذ رنب على   ، 3نقل و الرسوم ، و الوثائق الصحيةعلى احلدود بالنسبة للمسافرين ووسائل ال

موانئها و مطاراهتا الدولية  من  بتحديد بعضامن اللوائح الصحية أن تقوم  20و  19مبوجب ادلادتُت 
للتهديدات  بالتصدي تسمح ،، تتوفر على إمكانيات وقدرات خاصة إىل الدولة  كنقاط دخول

اختاذىا  مع ، 4و الطائرات و البضائع اليت تشمل ادلسافرين  الناجتة عن حركة ادلرور الدويلالصحية 
احلجر  تفتيش والكللوقاية من انتشار ادلرض و مكافحتو ،  من اإلجراءات و التدابَت الصحية ملة جل

 و نالسف شهادة إصحاحكإصدار الوثائق الصحية   ، مع 5ض العزل الصحي للمريالقيام بالصحي 
الصحية البحرية و اجلوية كوسائل اتصال يف إطار اللوائح الصحية الدولية  إلقراراتوا، 6التطعيم

 . 7العمومية 

 

 

                                                           
 من اللوائح  .   15ادلادة   1
 .01لنص ادلنقح ، ادلرجع السابق ،  ص تقرير عن ادلستجدات ادلتعلقة با –اللوائح الصحية الدولية  2
 H1N  ) فيما يتعلق باجلائحة 2005(  ، تقرير جلنة ادلراجعة ادلعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية )  3

    .  90ص( ، ادلرجع السابق ، 
 .(     www.who.int/ihrبشان اللوائح   03، مذكرة إعالمية رقم  2005وائح  منظمة الصحة العادلية ، نقاط الدخول ادلذكورة يف الل 4
مكتبة الوفاء  وائل سعيد زكي ابو زيد ، األوبئة و أثرىا على اجملتمع دراسة فقهية طبية مقارنة، الطبعة األوىل،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، 5

 . 354ص  2014القانونية ، اإلسكندرية  ،
 من اللوائح. 39إىل ادلادة  35انظر ادلواد من  6
 . 92صادلرجع السابق  ،  (  ، 2005وائح الصحية الدولية ) تنفيذ أحكام الل 7

http://www.who.int/ihr
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   .  اآلليات المؤسساتية  لضمان حماية األمن الصحي الدولي :ب

يكون اجملتمع إن مواجهة  األخطار الصحية  اليت هتدد األمن الصحي العادلي  ، تتطلب أن 
الفاعلُت يف  مع إشراك ، الدويل من التعاون إطاريف  دلواجهتهااالستعداد  على أىبة  الدويل

األساسية للقدرات خالل تطويرىا من فباإلضافة إىل الدور الذي ميكن أن  تلعبو الدول  ،العملية 
تعزيز األمن الصحي يف   دلنظمة الصحة العادلية دور كبَت أن جند ادلنصوص عليها يف اللوائح ،

  القطاعات ادلعنيةادلنظمات و  بُت سلتلف  كالتعاونال تقل أذنية  إضافة إىل وسائل أخرى  ، العادلي

  : اآلليات الوطنية  -1

تقع مسؤوليتها بالدرجة  ، ية اليت هتدد األمن الصحي الدويلاألخطار الصح واجهةإن م
 ، التهديداتىذه ادلخاطر و  دلثلتكون مستعدة للتصدي  فعلى ىذه األخَتة أنالدول ، على األوىل 

كل بو   تتمتعما  إىل فباإلضافة، منها وفق ما نصت عليو اللوائح الصحية  و أن تؤدي الدور ادلطلوب
فان  ،  داخليا قبل انتشارىا عادليا دلواجهة و احتواء ىذه التهديدات من إمكانيات ووسائل دولة 

عن  بالكشفلى اكتساب و تطوير نظمها اخلاصة ع مبوجب اللوائح الصحية الدولية الدول  ملزمة 
  .1 وجو السرعةمواجهتها على من مبا يسمح ،  و اإلخطار هبا التهديدات الصحية و تقييمها

بعض  إنشاءعلى  األطراف فيها  الدول ألزمتقد  اللوائح الصحية أنجند و يف ىذا اإلطار  
مبا يضمن  التهديدات الصحية  اليت تشّكلها  للكشف عن األخطار اخلاصة  اآلليات ادلؤسساتية

مراكز االتصال الوطنية ادلعنية و يأيت على رأس ىذه اآلليات  ،ألحكام ىذه اللوائح  التطبيق العملي
ادلعنية ات و تعميمها على سلتلف القطاعادلعلومات  بنشرتعٌت  اليت و باللوائح الصحية الدولية ، 

      ادلوارد الالزمة  توفَت منكما البد ،   2 منظمة الصحة العادليةمع بتبادذلا  و خارجهاداخل الدولة 
    ىاطط وطنية لًتصدمع اإلعداد خل جملاهبة ىذه التهديدات الكفؤةتنمية ادلوارد البشرية ادلختصة و و 

 1ادلعنية .  والقطاعات الوزارات وادلصاحل بُت واالتصال التنسيق ووضع آليات ،3 و رلاهبتها

                                                           
 . الصحية من اللوائح01فقر 05ادلادة  1
  .  من اللوائح الصحية 04نظر ادلادة ا  2
األربعون ، ماي  منظمة الصحة العادلية، اللجنة اإلقليمية لشرق ادلتوسط ، اخلطة اإلقليمية دلواجهة األمراض ادلستجدة و ادلنبعثة ،  الدورة الثالثة و 3

 .   EMLIRC43/10  43/10رقم الوثيقة  ش م /ل إ  1996
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 : اآلليات الدولية -2
            ادلخاطر إدارة أجل مناجلهود و توحيد يتطلب تضافر  إن محاية األمن الصحي الدويل

مع  أوبُت الدول خاصة ادلتقدمة منها و النامية ، و يعد التعاون الدويل  األمن الصحي ، ددته  اليت
األمن يف تدعيم قدرات الصحة العمومية و النظم العادلية اليت تعزز  ىاماعنصرا  ادلنظمات الدولية

   .الصحي 

دورا قياديا عادليا دلنظمة الصحة العادلية ، يشمل منحت  أهناوما يالحظ يف ىذه اللوائح 
تقوم عليها الوظائف و األىداف اليت ، ومرد ذلك يعود إىل  2 و تقيم ادلخاطر و التصدي ذلا الًتصد

          األفراد وحياهتم بأي شكلعدم ادلساس بصحة من خالل  إىل حتقيقها ،و تسعى ادلنظمة 
يف   تقوم إسًتاتيجية منظمة الصحة العادلية و،  3كل ما يهددىا من سلاطرومكافحة  من األشكال ، 

وما يتوافق  بشكل مجاعي الصحية  الدويل دلواجهة التهديدات االستعداد رلال األمن الصحي على
             حلاالت الصحية الطارئةعن ا ادلبكر كشفال من خالل من أحكام ، الصحية اللوائحجاءت بو 

 جاىزة تكون فعالة عادلية منظومة إرناد على ادلنظمة  عملت و ألجل حتقيق ذلك ، التصدي ذلا و
شبكات من ال عديدتها للإقام من خالل،  4على الصعيد الدويل العامة  الصحة يهدد ما الحتواء كل

 الفاشيات حبدوث العادلية لإلنذار الشبكةكإنشائها ،  ذلذه التهديدات الدولية ادلعنية بالتصدي 
 . 5 ومواجهتها

ألزمت الدول على التنسيق مع بعضها البعض جملاهبة التهديدات  أكدت اللوائح و كما 
النامية ، و تبادل اخلربات و ادلعلومات  مي الدعم ادلايل و التقٍت للدول بشىت الصور كتقد الصحية

                                                                                                                                                                                     
و إمكانية التمديد ، منظمة   2012ئح الصحية الدولية لعام اردة يف اللوامعلومات للدول األطراف عن استيفاء متطلبات القدرات األساسية و الو  1

 .4، ص   2012الصحة العادلية يناير 
 H1N  فيما يتعلق باجلائحة 2005، تقرير جلنة ادلراجعة ادلعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( 2005اللوائح الصحية الدولية ) تنفيذ أحكام  2

 .  37 ، 36ص ص
 من نفس الدستور . 02ظر ديباجة دستور منظمة الصحة العادلية  ، و  ادلادة ان  3
األسلحة ، اجتماع  تلك و التكسينية وتدمَت البكًتيولوجية البيولوجية  األسلحة تكديس و وإنتاج حظر استحداث اتفاقية يف األطراف الدول اجتماع 4

   MSP/2010/ MX/ INF.2  /رقم الوثيقة   ،  2010أوت  27-23اجتماع خرباء ،   2010ديسمرب  10-6جنيف    2010عام  
5 Aug INE.2   5 August 2010   /BWC   7ص    . 

 .  347ص  2018عبد العزيز زلمد حسن محيد ، احلق يف الصحة يف ظل ادلعايَت الدولية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،    5
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مع ادلنظمات الدولية   ، مع تعزيز التعاون1 سلتلف التهديدات الصحية يف رلال مكافحة معها
  .  2على الصعيد الدويل أو اإلقليمي ذلك إن كان احلكومية و غَت احلكومية 

 :الخاتمة

قيامنا بدراسة دلاىية األمن الصحي و عالقتو باألمن اإلنساين ، تبُت  لنا أن األمن  بعد
، وىو يتمحور حول كيفية محاية األفراد أينما  إنساين الصحي كمفهوم ، أضحى لو طابع دويل و 

ادلخاطر  و التهديدات  الصحية ،  وىذا بتوفَت اآلليات و األدوات ادلناسبة للتصدي ذلذه  كانوا من
قانوين   إطار لألمن الصحي   أصبحكما ، مبا يضمن ذلم حياة آمنة صحيا ،  التهديدات ومواجهتها 

و ادلؤسساتية  تفعيل و احًتام اآلليات اإلجرائيةيلزم الدول و ادلنظمات الدولية  على  دويل ىام وفعال
 .اليت تسمح حبماية األمن الصحي الدويل ، و ادلتمثل يف اللوائح الصحية الدولية 

ة ر احلماية القانونية الدوليمقدااجلهود ادلبذولة من قبل اجملتمع الدويل  و  منو بالرغم انو  غَت
اللوائح الصحية الدولية من من خالل ما تضمنتو  ،يتمتع  هبا  األمن الصحي  الدويل أضحى اليت

لدى الكثَت من قلما وجد ترمجتو ادللموسة  األخَتة ىذهمبا جاءت بو إال أن االلتزام ،  أحكامو  قواعد
الدول لإلمكانيات ادلادية و البشرية اليت  ىذه افتقار إىل إما رجع بالدرجة األوىلوىذا ي ،الدول 

رلال  من قبلها يف ادلبذولة  القليلة  اجلهود  إىل أو ،حية الص حتسمح ذلا بتفعيل ما جاءت بو اللوائ
 أخرىعوامل  إىل  إضافة ، و التحديات اليت تواجهو مبقتضياتو  مقارنة األمن الصحي الدويل محاية 

مسبباتو  األمن الصحي و اليت تواجو التهديداتعلى  مثل القضاء،  ، تتطلب معاجلتها  أذنيةال تقل 
ن الكثَت من مناطق العامل الزالت تشهد مؤخرا أفقد لوحظ ، كاحلروب و النزاعات ادلسلحة مثال ،

ما زندث يف منطقة الشرق  و مثال ذلك ، و األمراض وبئة زاعات مسلحة تسببت يف انتشار األن
تعزيز مسؤولية األفراد العمل على  كما البد من ، يف اليمن لَتا  ر داء الكو اانتش سجل  أيناألوسط 

تفوق  إمكانياتو ادلتعددة اجلنسيات اليت قد تكون ذلا الشركات الكربى  مثلو الشركات ، 
ذه الشركات بعض من ى إىل  االهتام أصابعيوجو  ىناك من أنخاصة و ، بعض الدول  إمكانيات

                                                           
  . اللوائح الصحيةمن  أ1، ادلرفق  1- 44 ادلادةانظر  1
 .من اللوائح الصحية  14ادلادة   2
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جتاري  قصد تسويق   وىذا لغرض األوبئة بصورة مباشرة او غَت مباشرة يف نشر بعض بتسببها 
 . منتجاهتا

 :  املراجع

زنكنة ، فَتوس نقص ادلناعة البشري ) اإليدز ( دراسة قانونية ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر و الربرليات ، مصر ،  بشارت رضا  - 1
2011 . 

، البحر ادلتوسطصحة العادلية لشرق إعداد خنبة من األساتذة اجلامعُت يف العامل العريب ،  طب اجملتمع ،  الطبعة الثانية ، ادلكتب اإلقليمي دلنظمة ال -2
 .      2005أكادمييا انًتناشيونال ،  

دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، مكتبة  ، الطبعة األوىل،"  دراسة فقهية طبية مقارنة" على اجملتمع  أثرىازيد ، األوبئة و  أبووائل سعيد زكي  -3
 .  2014 الوفاء القانونية ، اإلسكندرية  ،

 . 2018عبد العزيز زلمد حسن محيد ، احلق يف الصحة يف ظل ادلعايَت الدولية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،   -4
 عمر سعد اهلل ، معجم يف القانون الدويل ادلعاصر ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر. - 5

 ، الطبعة الثانية .  2005منظمة الصحة العادلية ، اللوائح الصحية الدولية - 6 
، ادلكتب اإلقليمي لشرق  2013 اوت: معايَت التمديدات اإلضافية ،  2005منظمة الصحة العادلية ، اللوائح الصحية الدولية مقدمة موجزة- 7

 .   EM/RC60/8  60/8ش م / ل إ  ،  رقم الوثيقة  ادلتوسط ،
 . 2009جنيف  منظمة الصحة العادلية ،  السابعة و األربعون ،الوثائق األساسية ، الطبعة   - 8
عامل منظمة الصحة العادلية ، مستقبل أكثر أمنا ) امن الصحة العمومية العادلي يف القرن احلادي و العشرين ( ، التقرير اخلاص بالصحة يف ال - 9

 .  القاىرة –، مطابع مًتوبول  ، ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط  2007
) امن الصحة العمومية العادلي يف القرن  آمنا أكثر، مستقبل  2007منظمة الصحة العادلية  ، موجز عن التقرير اخلاص بالصحة يف العامل  -10

 .   2007احلادي و العشرين ( ، ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط  ، منظمة الصحة العادلية 
بية للعام اإلقليمي للدول العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ، حتديات امن اإلنسان يف البلدان العربية ، تقرير التنمية اإلنسانية العر ادلكتب - 11

 بَتوت  .  ،  2009، شركة كركي للنشر  2009
حقوق  وادلشًتك بُت البلدان حول الصحة  االجتماعحقوق اإلنسان تدعم احلق يف الصحة ، تقرير عن ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط ، -12

 .  2006القاىرة ة ، ي، منظمة الصحة العادلاإلنسان 
رقم الوثيقة   ،  2014سبتمرب  18يف   7268 ة جلس،  إفريقيا( ، تفشي مرض اإليبوال يف  2014)  2177رللس األمن الدويل ، القرار -13

S / Res /2177 (  2014 )    . 
اإلنسان يف البلدان العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلدنائي ، ادلكتب اإلقليمي للدول  ن، حتديات ام 2009التنمية اإلنسانية العربية للعام  تقرير- 14

   لبنان،،طبع شركة كركي للنشر ، بَتوت   زلفوظة للمكتب اإلقليمي للدول العربية ، برنامج األمم ادلتحدة 2009العربية ، حقوق الطبع 
لبلدان حول ادلشًتك بُت ا االجتماعحقوق اإلنسان تدعم احلق يف الصحة ، تقرير عن توسط دلنظمة الصحة العادلية ، ادلكتب اإلقليمي لشرق ادل - 15

 WHO-EM /ARO/025/Eرقم الوثيقة   ،2006ة الصحة العادلية القاىرة ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط دلنظمالصحة حقوق اإلنسان ،
  ). 
(  ، تقرير جلنة ادلراجعة ادلعنية 2005تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ) منظمة الصحة العادلية  ، مجعية الصحة العادلية الرابعة و الستون ،  -16

 .  2011ماي  5،   64/10،  رقم الوثيقة ج  H1N )2009   فيما يتعلق باجلائحة 2005بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
ة احلادية و اخلمسون ، اوت تقرير عن ادلستجدَّات ادلتعلقة بالنص ادلنقَّح ، اللجنة اإلقليمية لشرق ادلتوسط ، الدور  –اللوائح الصحية الدولية  -  17

 .  6/ 51رقم الوثيقة ش م /ل إ ،  2004
بشان  02، مذكرة اعالمية رقم  2005منظمة الصحة العادلية ، متطلبات اإلخطار و سائر متطلبات التبليغ مبقتضى اللوائح الصحية الدولية - 18

 .   www.who.int/ihrاللوائح  

http://www.who.int/ihr
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 .  www.who.int/ihrبشان اللوائح 03، مذكرة إعالمية رقم  0520منظمة الصحة العادلية ، نقاط الدخول ادلذكورة يف اللوائح   - 91
و ادلنبعثة ،  الدورة الثالثة و األربعون ، ماي  منظمة الصحة العادلية، اللجنة اإلقليمية لشرق ادلتوسط ، اخلطة اإلقليمية دلواجهة األمراض ادلستجدة -20

 .   EMLIRC43/10  43/10رقم الوثيقة  ش م /ل إ  1996
و إمكانية التمديد ،  2012معلومات للدول األطراف عن استيفاء متطلبات القدرات األساسية و الواردة يف اللوائح الصحية الدولية لعام  - 21

 . 2012نظمة الصحة العادلية يناير م
األسلحة ،  تلك و التكسينية وتدمَت البيولوجية البكًتيولوجية  األسلحة تكديس و وإنتاج حظر استحداث اتفاقية يف األطراف الدول اجتماع22

  MSP/2010/ MX/ INF.2  /رقم الوثيقة ،  2010أوت  27-23اجتماع خرباء ،   2010ديسمرب  10-6جنيف   2010اجتماع عام   

 5 Aug INE.2   5 August 2010   /BWC      . 
 

 -32 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rapport mondial sur le 

développement humain1994 ,      Economica , Paris , 1994 .  

 -32 commission on human security , Human security now , commission on human security,New York    

2003 . 
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 دور مبادئ العدل واإلنصاف في تسوية النزاعات الدولية
 عمورة رابح.د                                                                                   

 -ب -أستاذ زلاضر                                                                                
 كلية احلقوؽ                                                                                    

 . اجلزائربومرداسزلمد بوقرة. جامعة ا                                                                     
 

 ملخص : 

و ذلك من خبلؿ ، ديثة االستقبلؿالدوؿ احل ولقد عانت من اثارىاوالسبلـ الدوليُت،  تعد النزاعات الدولية خطرا يهدد األمن    
للحد من ىذه النزاعات برزت عديد مبادئ التسوية اليت أقرهتا األمم ادلتحضرة وادلواثيق و  ,آسيااحلروب و ادلاسي خصوصا بإفريقيا و 

معانيها، حيث يلتجأ إليها أطراؼ  العدالة يف أمسىعند فقهاء القانوف اليت سبثل  صاؼالدولية واإلقليمية ومن ذلك مبادئ العدؿ واإلن
 النزاع بإرادهتم حُت تعجز ادلبادئ القانونية األخرى عن إجياد حبل منصفا للنزاع وذلك بإدراجها يف اتفاؽ التحكيم.

حيث مثلت ىذه  حريةإف مبادئ العدؿ واإلنصاؼ سامهت يف تسوية عديد النزاعات الدولية والسيما ادلتعلقة باحلدود الربية والب    
 اآلسيوية.و  اإلفريقيةوؿ دادلبادئ بديبل عن مبادئ كانت تشكل لعشرات السنيُت اختيار من قبل عديد ال

 .نزاعات احلدودية .اتفاؽ التحكيم .الالعدؿ و االنصاؼ.التسوية السلمية: مبادئ  الكلمات المفاتحة    

Abstract : International disputes pose a serious threat to international peace and 

security , and have caused wars and tragedies mainly among the newly independent  

states in Africa and Asia. 

      In order to reduce these disputes, many principles of settlement   have adopted 

by International and Regional Conventions and treaties , such as the principles of  

justice and equity, which are  considered  by jurists and the disputing parties an 

important principles peaceful of settlement of international disputes.   

 Key words : Principles of Justice and Equity.Ex aequo et bono.Peaceful 

Settlement. Boundary Disputes. Arbitration Agreement, Uti possidetis .               
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 مقدمة :

      9911الدورل بتسوية النزاعات الدولية سلميا ذبلي بوضوح يف اتفاقييت الىاي لعامي  االلتزاـإف     
على ضرورة اللجوء للوسائل السلمية للحد من ادلخاطر ادلهددة ، حيث عربت اإلرادة الدولية 9191و 

للعبلقات الودية بُت الدوؿ نتيجة سباؽ التسلح بُت القوى العظمى آنذاؾ و اليت أضحت لديها قناعة 
 9 .لبلوغ تسوية تقـو على آليات قانونية

 طالبت أعضائها بضرورة لقد ترسخ اللجوء للتسوية السلمية من خبلؿ عديد  ادلواثيق الدولية اليت    
إهناء نزاعاهتم الدولية بالوسائل السلمية على وجو ال جيعل السلم و األمن و العدؿ الدورل عرضة للخطر 

، و ال 9199و السيما يف الفًتة ادلمتدة بُت احلربُت العادليتُت، و ذلك من خبلؿ عهد عصبة األمم عاـ 
اعات بالطرؽ السلمية دوف اللجوء اذل حيث أكدت على فض النز  91و  99،91سيما مواده 

 9احلرب.

من ميثاؽ منظمة األمم  11مت التأكيد الحقا على ىذه التسوية السلمية يف الفقرة األوذل من ادلادة و     
ادلتحدة، حيث نصت على أف " جيب على أطراؼ النزاع من شأف إستمراره أف يعرض حفظ السلم و 

بادئ ذي بدء بطريق ادلفاوضة و التحقيق و الوساطة و التوفيق و  األمن الدورل للخطر أف يلتمسوا حلو
التحكيم و التسوية القضائية، أو أف يلجؤا اذل الوكاالت و التنظيمات اإلقليمية أو غَتىا من الوسائل 

 ". اختيارهالسلمية اليت يقع عليها 

واثيق ادلنشئة للمنظمات اإلقليمية، كما مت إدراج مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية يف سلتلف ادل    
من ميثاؽ منظمات الدوؿ  1من ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية، و ادلادة  1حيث أكدت على ذلك ادلادة 

، و اليت 9191من ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية لعاـ  1األمريكية، و أيضا الفقرة الثالثة من ادلادة 
اليت تؤكد أف  9999القانوف التأسيسي لئلرباد اإلفريقي لعاـ  من 1أكدهتا الحقا الفقرة "و" من ادلادة 
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 يف القارة اإلفريقية. االستقراراألىداؼ ادلرجوة ذلذا اإلرباد ىي تعزيز السبلـ و األمن و 

إف إختيار اجملتمع الدورل لآلليات التسوية السلمية للنزاعات الدولية و ال سيما القضائية منها من     
كيم أو زلكمة العدؿ الدولية أدى اذل تبٍت رلموعة من ادلبادئ القانونية، و اليت من خبلؿ زلاكم التح

ضمنها مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ حيث سامهت اذل جانب عديد ادلبادئ األخرى و ال سيما ادلرتبطة 
-Uti بالنزاعات اإلقليمية و احلدودية دلبدأي ثبات احلدود الدولية و هنايتها و مبدأ لكل ما يف حوزتو 

Possidetis يف تسوية عديد النزاعات و اليت كانت و ألمد طويل جد مستعصية. 

إف أساس تسوية النزاعات الدولية و ال سيما احلدودية منها دل يعد مقتصرا على تلك ادلبادئ القائمة     
ت دورا كمبادئ مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ اليت تبوأ  أخرىالسيادة، بل أضحى مرتبط دببادئ  احًتاـعلى 

 يف تسوية النزاعات احلدودية ، غَت أف اللجوء دلثل ىذه ادلبادئ يتوقف على شرطُت أساسيُت مها :

 عدـ وجود قاعدة قانونيو يتم اللجوء إليها حلل النزاع. -

 1قبوؿ أطراؼ النزاع اإلحالة اذل قواعد العدؿ و اإلنصاؼ حلل النزاع. -

اإلنصاؼ يف تسوية النزاعات الدولية حاضرا و مستقببل و نظرا للدور الذي تلعبو مبادئ العدؿ و     
و ألجل إلحاطة بادلوضوع التعرض للمفهـو  حبكم قيامها على رجاحة العقل و حكمة التشريع ارتأينا

بإرادة االطراؼ  كيفيات اللجوء اليها  واللغوي و القانوين دلبادئ العدؿ و االنصاؼ و جذورىا التارخيية 
اهتا يف تسوية عديد النزاعات الدولية بعد اف استعصى اجياد اساس قانوين للتسوية و مدى مسامه او دوهنا

   . من قبل االطراؼ ادلتنازعة 

  المبحث األول : مفهوم مبادئ العدل و اإلنصاف و كيفية اللجوء إليها

سبقا إف التعرض اذل مسامهة مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ يف تسوية النزاعات الدولية تفرض علينا م    
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ربديد مفهـو ىذه ادلبادئ و كيفية جلوء أطراؼ النزاع إليها و دواعي إيثارىا عن باقي مبادئ التسوية 
 النزاع. أطراؼبُت  إصباعاألخرى، نظرا لتمتعها خبصائص ذبعلها زلل 

ألمهية ربديد مبادئ العدؿ واإلنصاؼ و كيفية اللجوء إليها ألجل بلوغ ذلك التعرض ذلا من خبلؿ و     
 دلطالب التالية : ا

  تحديد مفهوم مبادئ العدل و اإلنصافالمطلب األول: 

دورىا يف تسوية النزاعات الدولية لن يتأتى إال  إبرازدببادئ العدؿ و االنصاؼ و  اإلحاطة إف     
و  السبلـ إحبلؿيف  أدوارىاالتارخيية ذلذه ادلبادئ ادلتجذرة يف ادلاضي من خبلؿ  األصوؿ إذلبالرجوع 

  إبرازمها و اإلنصاؼالتارخيية هبذه ادلبادئ ربديد ادلفهـو الدقيق دلصطلحي العدؿ و  اإلحاطة أيضاتبط تر 
   :كل على حدى و ذلك من خبلؿ مايلي

 لتاريخية لمبادئ العدل و اإلنصافالفرع األول: األصول ا 

لتاريخ، حيث مت إف مبادئ العدؿ واإلنصاؼ كأساس لتسوية النزاعات الدولية جد متجذرة يف ا    
، و ىو قاضي يتمتع بسلطة التشريع Preatorاألخذ هبا قدديا و حديثا، فعند الروماف من خبلؿ الربيتور

ادلدين و القضائي كانت ىذه ادلبادرة ضمن ادلراجع ادلعتد هبا لتأسيس األحكاـ، و على نفس ادلنواؿ 
أختاـ ادللك يف اصللًتا مبادئ  رسخت ىذه ادلبادئ و ال سيما يف العصور الوسطى حيث أسس حامل

 4.قائمة على أساس العدالة

 إف ذبلى بداية تأثَت مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ يف التاريخ بفضل جهود الفقيو جروسيوس        
Grotius للتسوية السلمية  9911و اإلىتماـ الواضح هبذه ادلبادئ من خبلؿ إتفاقية الىاي األوؿ لعاـ

أى البعض أف ىنالك توجها لؤلخذ دببادئ العدؿ و اإلنصاؼ، من خبلؿ للنزاعات الدولية، حيث ر 
، و اليت نصت أف مسامهة التحكيم الدورل يف تسوية النزاعات بُت الدوؿ يكوف على احًتاـ 91ادلادة 
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جنوحا ألجل تبٍت مبادئ تسوية أخرى قد تكوف مبادئ العدالة و  االختيارالقانوف و قد اعترب ىذا 
 1اإلنصاؼ.

فاف الفقهاء  1907للتسوية السلمية للنزاعات الدولية عاـ األوذلالىاي  اتفاقيةعلى الرغم من إثراء و     
القانوف يف تسوية النزاعات الدولية و  احًتاـاتفاقية الىاي الثانية  أخذت بادلفهـو الواسع دلبدأ  أفرأوا 

حكمو مراعاة العدؿ  الذي اعترب أف احملكم يستوجب عليو يف Hlammachمن ضمنهم  الرماس 
 9ادلتمثل يف مبادئ العدالة و اإلنصاؼ.

 اإلنصافالفرع الثاني: تعريف مبادئ العدل و 

و قد استعمل الفقو Ex aequo et bono إف مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ يقابلها يف ادلصطلح البلتيٍت:    
 دؿ، وصبع ادلصطلحُتبالنسبة للعJustice وبالنسبة لئلنصاؼ،Equity  للتعبَت عن ىذه ادلبادئ

Justice and Equity  للتعبَت عن العدؿ و اإلنصاؼ، الذي ديثل مبادئ اإلحساس أو الشعور دبا ىو
 1عادؿ و ما ىو غَت عادؿ لدى ضمَت القاضي، و بالتارل فإنو عنصر ذايت أكثر منو موضوعي.

سفية أو القانونية شلا جعل البعض إف معٌت العدؿ أو العدالة ال ربمل مدلوال موحدا يف الكتابات الفل     
من الفقهاء يستعَتوف بتعريف آرسطو، و الذي يقرر بأف العدالة ىي اإلرادة الدائمة و ادلستمرة ضلو 

بأنو:" اإلرادة الثابتة و  Ulpianلبياف أما اإلنصاؼ فيعٍت عن الفقيو أ ،9 إعطاء كل ذي حق حقو
الذي إعترب اإلنصاؼ بأنو:" Cicero ريف سيسروالدائمة إلنصاؼ كل فرد" و ىو تعريف مشابو لتع

، اف مثل ىذه  التعاريف تقارب موقف الفقو الدورل من تعريفو 1تصرؼ عقلي ينصف الشخص"
لئلنصاؼ حيث يعتربه صورة خاصة للعدالة، أو دبعٌت آخر تطبيق مبادئ العدالة على حالة معينة عند 

 .99إنزاؿ حكم القانوف عليها

دبكانو مرموقة يف الشريعة اإلسبلمية ألنو ديثل أساس األنظمة القانونية القائمة على و حظي اإلنصاؼ     
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العدالة، و قد استخدـ ىذا اإلصطبلح خصوصا بعد الفتوحات اإلسبلمية، حيث نشأت حاالت و 
يف  االجتهادنشأة  إذلمواقف جديدة دل ترد بالقرآف أو السنة نصوص مباشرة ربكمها، األمر الذي أدى 

ريعة اإلسبلمية، و كأف أساس اإلجتهاد أف يعًتؼ اجملتهد على ادلصلحة اليت صدر من أجلها النص، الش
و على ىذا األساس صدرت عديد األحكاـ اليت تراعي اعتبارات العدالة، و من تطبيقات العدالة الفقو 

وقوع جرح أو ظلم،  اإلسبلمي أنو إذا كاف تطبيق القواعد العامة أو احلكم الناتج من القياس يؤدي اذل
فإف الفقهاء يبيحوف ترؾ القواعد العامة أو موجب القياس و يوجدوف حكما أساسو مصلحة الناس و 

 99.االستحسافيدفع عنهم احلرج و ادلشقة و تسمى مراعاة العدالة ىنا 

ضحت و نظرا دلكانة مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ كأداة تسوية أقرهتا اجملتمعات و الديانات فإهنا أ    
مصدرا رئيسيا للقانوف الدورل خبلؿ القرف السادس عشر و السابع عشر ادليبلديُت، و وسيلة لتسوية 
النزاعات الدولية من خبلؿ تورل وظيفتُت أساسيتُت يف سد و إكماؿ ثغرات القانوف الوضعي، و وسيلة 

مبادئ العدؿ  إعتربHudson ، بل أف البعض أمثاؿ القاضي ىودسن 99 تفسَت للقواعد القانونية
واإلنصاؼ دبثابة ذلك ادلبدأ العاـ الذي إحتذى بو احملكموف الدوليوف يف تسوية النزاعات الدولية و من 

 .94بينما اعتربىا البعض اآلخر جزءا من القانوف أو تكملة لو ال غَت 91 ضمنها نزاعات احلدود الدولية

  للجوء الى مبادئ العدل و اإلنصافالمطلب الثاني : طرق ا

إف تسوية النزاعات الدولية قد تتوقف على إرادة أطراؼ النزاع من خبلؿ إختيار مبدأ التسوية ادلؤسس     
عليو احلكم، و يتضح ذلك بإلتقاء إرادة األطراؼ عن طريق إتفاؽ مسبق ألجل التسوية على أساس 

يث يتفق األطراؼ مبادئ العدؿ واإلنصاؼ، و مثل ىذه احلاالت تتجسد يف حاالت التحكيم الدورل ح
 على اللجوء دلثل ىذه الوسيلة السلمية، شلا يفيد بأف التحكيم يكوف الحقا لنشوب النزاع.

و يتم أيضا اللجوء اذل مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ دبناسبة النزاعات الدولية دوف إرادة أطراؼ النزاع أو     
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اعهم، و مثاؿ ذلك أف تتم اإلحالة بغَت إتفاؽ خاص حُت يعجز األطراؼ عن إجياد مبدأ تسوية لغض نز 
 لكل مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ من طرؼ قاعدة قانونية دولية.

و ألجل إيضاح ما سبق نستعرض طرؽ اللجوء اذل مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ لتسوية النزاعات     
 الدولية من خبلؿ ما يلي :

  نزاعدل واإلنصاف بإرادة أطراف الالفرع األول : اللجوء الى مبادئ الع

إف أطراؼ النزاع باختيارىم للتحكيم الدورل كوسيلة تسوية سلمية ديكنهم إدراج مبدأ التسوية الذي     
يبٌت عليو القرار التحكيمي، و عادة ما يتجلى ذلك من خبلؿ إتفاؽ مسبق باللجوء اذل التحكيم يكوف 

حيدد سَت العملية التحكيمية بدوره سابق لنشوب النزاع، أو يكوف من خبلؿ إتفاؽ ربكيم يعد منهاجا 
 يف سلتلف جوانبها ألجل بلوغ التسوية.

إف إتفاؽ األطراؼ على تطبيق مبادئ العدؿ واإلنصاؼ يف مثل ىذه احلالة ورد يف نص الفقرة الثانية     
من النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية بنصها على أنو:" ال يًتتب على النص ادلتقدـ  19من ادلادة 

أي إخبلؿ باحملكمة من سلطة يف الفصل يف القضية وفقا دلبادئ العدؿ و اإلنصاؼ مىت وافقت  ذكره
 األطراؼ على ذلك".

و مثل ىذا اإلتفاؽ بُت األطراؼ يعرؼ أيضا بشرط الفصل يف الدعوى وفقا دلبادئ العدؿ     
يقية للجوء ذلذه واإلنصاؼ، حيث يدرج يف إتفاقيات التحكيم وحينها احملكمة ال تتمتع بسلطة حق

 91ادلبادئ اليت ترتبط حصرا دبوافقة األطراؼ.

إف موافقة األطراؼ باألخذ دببادئ العدؿ واإلنصاؼ لتسوية النزاع تتجلى بدقة و وضوح من خبلؿ     
 احلاالت التالية:
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 تعهد السابق باللجوء الى التحكيم: ال أوال

نزاعات سلميا دبثابة إنفاؽ مسبق باللجوء اذل التحكيم يعد التعهد باألخذ دبثل ىذه ادلبادئ لتسوية ال    
 Engagement d'Arbitrageقبل إندالع أي نزاع بُت األطراؼ و يعرؼ بالتحكيم اإلجباري 

obligatoire حيث دبقتضاه يلتـز األطراؼ مسبقا باللجوء اذل التحكيم خبصوص النزاعات اليت ديكن أف
 99تنشأ بينهم يف ادلستقبل.

 فاق التحكيمثانيا: إت

إف إرادة الدوؿ لتسوية نزاعاهتم احملتملة النشوب مستقببل ليست متوقفة بالضرورة على تعهد مسبق،     
بل ديكنها أف زبتار ىذه الوسيلة السلمية أثناء نشوب النزاع أو حىت بعده، و يأيت ذلك من خبلؿ 

 91اإلتفاؽ او دبجرد تبادؿ ادلذكرات و اخلطابات.

ستاذ إبراىيم العناين إتفاؽ التحكيم بأنو قانوف األطراؼ، و قانوف احملكمة، و أمهية ىذا و يعترب األ    
اإلتفاؽ تعود اذل كونو وثيقة سبثل الدستور أو النظاـ القانوين حملكمة التحكيم باعتبارىا تنظم سَت احملكمة 

ل فيها، و ىو ما يعرؼ بالسؤاؿ و إجراءاهتا زيادة على ادلسائل القانونية اليت يتعُت على احملكمة أف تفص
الذي تطرحو احملكمة، و اليت تتوج باحلكم على أساس القانوف الواجب التطبيق الذي إتفقت عليو 

 99أطراؼ النزاع.

 19و قد أسهمت زلكمة العدؿ الدولية دبناسبة نظرىا يف القضية ادلتعلقة بقرار التحكيم الصادر يف     
اؿ يف تعريفها إلتفاؽ التحكيم بأنو إتفاؽ بُت الدوؿ جيب أف يفسر بُت غينيا و السنغ 9199جويلية 

طبقا للقواعد العامة للقانوف الدورل الذي ينظم تفسَت ادلعاىدات...اخل ، و أف الدوؿ عندما تتفق فهي 
ترـب إتفاقا ذا ىدؼ و عرضُت زلددين سباما، أوذلما أف تعهد إذل زلكمة مهمة تسوية النزاع وفقا للشروط 

 يتفق عليها الطرفاف، و ثانيها أف على احملكمة يف أدائها للمهمة ادلعهودة إليها أف تتمثل لتلك اليت
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 91الشروط.

و يربر جلوء أطراؼ النزاع اذل مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ أو اذل مبادئ تسوية سلمية أخرى من خبلؿ     
ما لصحة إتفاؽ التحكيم، حيث إشارة القانوف الواجب التطبيق لذلك، نظرا لكونو شرطا موضوعيا مه

 جرت العادة أف القانوف الواجب التطبيق بُت األطراؼ حيدد من خبلؿ صورتُت.

حيث يتوذل أطراؼ النزاع اإلتفاؽ على القواعد القانونية الواجب تطبيقها من طرؼ  الصورة األولى:
ج فيها أطراؼ النزاع مبدأ ، و من أمثلة اإلتفاقيات اليت أدر  99احملكمة على النزاع و ذلك للحسم فيو

العدالة و اإلنصاؼ لتسوية نزاعاهتم نذكر ما ورد يف إتفاؽ التحكيم ادلوقع بستوكهودل بُت صبهورييت 
منو على أف يكوف القانوف الواجب  4حيث نصت ادلادة  9991نوفمرب  4سلوفينيا و كرواتيا يف 

 99ة، و مبدأ عبلقات حسن اجلوار.التطبيق متمثل يف قواعد و مبادئ القانوف الدورل و العدال

يتجلى األخذ دببادئ العدؿ و اإلنصاؼ يف مثل ىذه الصورة حُت حيجم أطراؼ النزاع  الصورة الثانية:
يف إتفاؽ التحكيم على إدراج القانوف الواجب التطبيق على النزاع موضوع الفصل، حيث زبوؿ احملكمة 

نصاؼ و ليس تطبيقا دلا تقتضي بو قواعد القانوف، إاما ما سلطة الفصل يف النزاع وفقا دلبادئ العدؿ و اإل
 99. تقره العدالة نفسها

منها  911حيث خولت ادلادة  9199و قد أقرت دبا سبق إتفاقية األمم ادلتحدة لقانوف البحار لعاـ     
إطار يف حالة عدـ تعرض األطراؼ اذل القانوف الواجب التطبيق ألية زلكمة ينعقد ذلا اإلختصاص يف 

 اإلجراءات اإللزامية بنصها على أف:

و قواعد القانوف الدورل األخرى  االتفاقيةتطبق احملكمة ذات اإلختصاص دبوجب ىذا الفرع من ىذه 1- 
 .  غَت ادلتنافية مع ىذه اإلتفاقية

باحملكمة ذات اإلختصاص دبوجب ىذا الفرع من سلطة البت يف قضية وفقا دلبادئ  9ال زبل الفقرة 2-



 2018جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية
 

199 
 

 عدؿ و اإلنصاؼ إذا إتفقت على ذلك األطراؼ.ال

 عدل و اإلنصاف دون إرادة األطرافالفرع الثاني: اللجوء الى مبادئ ال

ليس بالضرورة أف يتم تسوية النزاع الدورل على ضوء مبدأ تسوية منصف يتفق عليو أطراؼ النزاع     
ت عديدة تنعدـ فيها ارادة األطراؼ ضمن إتفاؽ التحكيم بإعتباره قانونا واجب التطبيق، بل ىناؾ حاال

يف إدراج مبدأ تسوية، و للحد من تضاعف تعقيدات النزاع  ديكن األخذ دببادئ العدؿ واإلنصاؼ ضمن 
 احلاالت التالية:

: و تتحقق ىذه احلالة بناء على إحالة قاعدة من قواعد الفنوف الدورل  : اإلحالة عن طريق القانوفأوال
من اإلتفاقية الدولية  99دبوجب نص ورد ي اتفاقية دولية،كما اوردتو ادلادة  إليها، حبيث يكوف ذلك

حيث تنص  9119ادلتعلقة بادلسؤولية الدولية عن األضرار اليت ربدثها األجساـ الفضائية ادلوقعة يف عاـ 
ضا عن على أنو حيدد مقدار التعويض الذي تكوف الدولة ادلطلقة ملزمة بدفعو دبوجب ىذه اإلتفاقية تعوي

األضرار وفقا للقانوف الدورل و مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ، حبيث يكوف من شأف التعويض أف يعيد من 
تقدـ ادلطالبة نيابة عنو، سواءا أكاف شخصا طبيعيا أو معنويا أو دولة أو منظمة دولية، اذل احلالة اليت  

 كاف ديكن أف توجد لو دل تقع األضرار .

، نصت يف  9199من إتفاقية األمم ادلتحدة لقانوف البحار لعاـ  91دلادة إضافة اذل ما سبق فإف ا    
فقرهتا األوذل على أنو ال يتم تعيُت حدود اجلرؼ القاري بُت الدوؿ ذوات السواحل ادلتقابلة أو ادلتبلصقة 

كمة من النظاـ األساسي حمل 19عن طريق اإلتفاؽ على أساس القانوف الدورل، وكما أشَت إليو يف ادلادة 
 العدؿ الدولية، ومن أجل التوصل اذل حل منصف.

تطبيق مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ يف مثل ىذه احلالة يتم بوصفو إلتزاما، و ليس كمبادئ مكملة و     
لقواعد القانوف، و ىو ما ديكن إعتباره حسب األستاذ الدكتور صبلح الدين عامر دبثابة دفع لتلك 
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بوصفو مصدر غَت مباشر للقانوف الدورل، ألف ادلصدر األصلي ىنا ىي  ادلبادئ اذل مرتبة القانوف، ولكن
القاعدة ادلستمدة من اإلتفاقية، أو ادلقررة دبوجب العرؼ و إذ ربيل اذل العدؿ و اإلنصاؼ كمصدر، فإهنا 

 91بذلك ذبعلو مصدرا غَت مباشر من مصادر القانوف الدورل.

 لقانونثانيا: مبادئ العدل و اإلنصاف و مصدر مكمل ل

دبراجعة أحكاـ القضاء الدورل من خبلؿ احملاكم و ىيئات التحكيم الدولية نبلحظ األخذ دببادئ     
العدؿ و اإلنصاؼ إعتبارىا مكملة لقواعد القانوف، و من ذلك ما أعلنتو جلنة التعويضات ادلشًتكة 

أف قواعد العدالة  9199يف عاـ Georges Pinson Caseالفرنسية ادلكسيكية يف قضية جورج بنسوف 
 94ديكن إعتبارىا دبثابة عنصر مكمل للقانوف حيثما خيلو القانوف الوضعي من حكم.

و يف مثل ىذه القضية فإف ىيئات القضاء الدورل تضطر اذل استكماؿ قواعد القانوف بقواعد العدالة     
و ذلك يف حالة عدـ كفاية زلتوى القواعد القانونية، و لعل من أمثلة ذلك أيضا قواعد القانوف الدورل 

كم و ىيئات التحكيم حلوال ادلتعلقة بادلسؤولية الدولية فيما خيص ربديد قيمة التعويض، حيث تتبٌت احملا 
منصفة بشأف قيمة التعويض مستلهمة ذلك من مبادئ العدؿ واإلنصاؼ، و قد أيدت ىذا الطرح زلكمة 

دبوجبو أقرت احلكم الذي أصدرتو احملكمة  9119أكتوبر  91العدؿ الدولية يف رأي استشاري بتاريخ 
حيث رأت أف اإلعتماد على UNESCO اإلدارية دلنظمة العمل الدولية بشأف موظفي منظمة اليونسكو

 91قواعد اإلنصاؼ دل يتجاوز القانوف.

 ادئ العدل و اإلنصاف وصف للقانونثالثا: مب

إف مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ ىي دبثابة وصفا عاما للقواعد القانونية، حيث أشارت هبذا الشأف جلنة     
بإعدادىا خبصوص توارث الدوؿ يف غَت مسائل القانوف الدورل يف تعليقاهتا على مشروع ادلواد اليت قامت 

ادلعاىدات اذل التصريح بأف الصفة األكثر علية على مبدأ اإلنصاؼ ىي أنو عنصر موازنة، و عامل 
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تصحيحي يراد منو احلفاظ على معقولية الربط بُت ماؿ الدولة ادلنقوؿ و اإلقليم، فمبدأ اإلنصاؼ ديكن 
مفهـو ادلاؿ ادلرتبط بنشاط الدولة السلف يف اإلقليم كما يكسبو  إذل بعيد بلوغ قدر احلصافة يف تفسَت

 99. معٌت مقبوال

و قد سارت على نفس ادلنحٌت زلكمة العدؿ الدولية حيث أبرزت بدقة و وضوح أف مبادئ العدالة     
أو مبادئ اإلنصاؼ من أوصاؼ القانوف، و كاف ذلك دبناسبة حكمها يف قضية اجلرؼ القاري لبحر 

حيث أفصحت أنو أياما كاف السبب القانوين الذي يضعو القاضي ألحكامو، فإف  9191ؿ عاـ الشما
منصقة غَت متجاوزة نصوص  تلك األحكاـ جيب أف تكوف عادلة و ىو ما يعٍت بالضرورة أحكاما

القانوف، ألف شبة من قواعد القانوف يف ىذا اجملاؿ ما يقتضي تطبيق مبادئ اإلنصاؼ، و ال يكوف األمر 
مع ذلك متعلقا بتطبيق مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ، أي حالة من احلاالت حيث يتنازؿ األطراؼ 

 91. للمحكمة للفصل يف النزاع على أساس تلك ادلبادئ

 نصاف في تسوية النزاعات الدوليةالمبحث الثاني: دور مبادئ العدل و اإل

سلمية بدور ال يستهاف بو يف احلد تضطلع مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ كغَتىا من مبادئ التسوية ال    
من النزاعات الدولية و ال سيما احلدودية و اإلقليمية منها نظرا إلعتبار ىذه ادلبادئ مصدر من مصادر 

من النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية، و  19من ادلادة  9القانوف الدورل كقاعدة دبوجب الفقرة 
يستطيع القاضي أو احملكم األخذ دببادئ العدؿ و اإلنصاؼ  اليت أوجبت موافقة الدوؿ ادلتنازعة لكي

 ادلضطلعة واقعيا بوظيفتُت واحدة إستكمالية و أخرى تقـو على استبعاد تطبيق قاعدة قانونية.

إف ىذه الوظائف اليت تتوالىا مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ سامهت يف تسوية العديد من النزاعات     
ور ادلهم ذلذه ادلبادئ القائمة على العدالة، و ألجل توضيح ذلك إرتأينا إدراج الدولية شلا يفيد إقرارا بالد

 ادلطالب التالية:
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 ول: وظائف مبادئ العدل و اإلنصافالمطلب األ

تتوذل مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ القياـ بدورين رئيسيُت يف عملية تطبيق القانوف على النص و يتضح     
متها سد النواقص، و أخرى أساسها إستبعاد تطبيق قاعدة قانونية، ذلك من خبلؿ وظيفة استكمالية مه

 و ذلك ألجل بلوغ التسوية السلمية للنزاع ادلطروح أماـ القاضي أو احملكم.

و لئلحاطة هبذه الوظائف اليت تعد ذبسيدا دلبادئ العدؿ و اإلنصاؼ وما ذلا من دور متميز يف احلد     
 عرض لذلك من خبلؿ الفرعُت التاليُت:من النزاعات الدولية إرتأينا الت

 لفرع األول: الوظيفة اإلستكماليةا

يقصد هبا تورل مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ سد النواقص اليت ديكن أف توجد يف القانوف، فالقاضي أو     
 احملكم إذا تبُت لو عدـ كفاية القواعد القانونية للفصل يف النزاع ادلعروض عليو، يستطيع األخذ دببادئ

من النظاـ  19من ادلادة  9العدؿ واإلنصاؼ للفصل يف النزاع، و لكن دبوافقة األطراؼ سباشيا و الفقرة 
األساس حملكمة العدؿ الدولية، غَت أف أداء ىذه الوظيفة مرتبط بإرادة أطراؼ النزاع اليت إعتربىا البعض 

عدـ التوصل للتسوية إلستبعاد سلطة  تقييدا للقاضي أو احملكم للفصل يف النزاع، و ىو ما يعٍت بالضرورة
القاضي يف تكملة النقص يف القانوف إستنادا لقواعد العدالة و اليت تكوف حائبل يف سبيل تطوير قواعد 

 99. القانوف الدورل

و لقد استقر الفقو على اإلستعانة دببادئ العدؿ و اإلنصاؼ لتكملة ىذا النقص، و صلد هبذا      
اء اليت تعرب عن ىذه الوظيفة، فَتى البعض أف زلتوى أية قاعدة قانونية ال يتحدد الصدد العديد من اآلر 

إال عندما ديكن أف نؤسسها على ادلعٌت الطبيعي و العادي لؤللفاظ، و إال فإننا نواجو مشكلة الفراغ 
 91التشريعي و يستطيع القاضي أف يكمل النقص يف ىذه احلالة باستخداـ مبادئ و اإلنصاؼ.

بقولو:" أف ىذه القواعد مهما كانت درجة الدقة و  Mouskeil قد عرب عن ىذا الدور موسكيل و     
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الكماؿ اليت تقـو عليها ال ديكنها أف تغطي كافة الروابط القانونية، فاحلياة اإلجتماعية بالغة التنوع و 
ف الوضعي نقابلو التعقيد حبيث يستحيل أف نضبطها سباما يف صيغ قانونية"، و ىذا النقص يف القانو 

بشيء أكثر خطورة يف القانوف الدورل العاـ، ففي القانوف الداخلي نواجو تشريع كامل أو ىكذا ينبغي 
على األقل، و دبشرع ديكنو أف يتدخل بسرعة يف كل مرة تبدو فيها ضرورة التدخل لسن قاعدة قانونية 

اليت ال منازعة فيها، قليلة، و سن القواعد جديدة و الوضع غَت ذلك يف القانوف الدورل: القواعد الوضعية 
اجلديدة أكثر صعوبة فإذا دل تكن مشكلة الفراغ موجودة يف النطاؽ الداخلي فإهنا تعرض بشكل مّلح يف 

 19النطاؽ الدورل.

و يتأكد احلرص و التجسيد األخذ دببادئ العدؿ و اإلنصاؼ إلشكاؿ النقص بالقواعد القانونية من     
الدولية ما أوصت بو للجمعية العامة لؤلمم ادلتحدة خبصوص النزاع احلدودي دبنطقة القرف قبل ادلنظمات 

اإلفريقي بوجوب األخذ هبذه ادلبادئ حفاظا على السلم و اإلستقرار بادلنطقة، و ىو نفس موقف معهد 
ذ يف دورة لوكسبورج حيث نصت قراراتو على أف األخ 9111سبتمرب  1القانوف الدورل الصادر يف 

مبلزمة للتطبيق السليم للقانوف، و القاضي الدورل و الوطٍت بدورمها سلوالف Equitéدببادئ اإلنصاؼ 
 19. باألخذ بعُت اإلعتبار تلك ادلبادئ، و ىذا يف حدود إحًتاـ القانوف

  ة إحالل محل تطبيق قاعدة قانونيةالفرع الثاني: وظيف

قاعدة قانونية على أف ربل زللها تطبيق مبادئ العدؿ و إعترب بعض الفقهاء إستحالة إستبعاد تطبيق     
اإلنصاؼ، غَت أف بعض القرارات الدولية دل سبانع من اللجوء اذل ىذه ادلبادئ بشرط وجوب حصوؿ 
القاضي الدورل على موافقة صرحية من أطراؼ النزاع ألجل التوصل بصورة إستثنائية من إجياد تسوية 

 19. تتعارض مع أحكاـ القانوف

و قد عربت هبذا الشأف احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل يف النزاع الفرنسي السويسري حوؿ ادلناطق     
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أف مثل ىذه احلاالت تعد ذات طابع إستثنائي، و أنو  9119ديسمرب  9احلرة يف حكمها الصادر يف 
 11رىُت بوجود نص صريح و واضح و نابع من إرادة األطراؼ ادلتنازعة.

ف مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ تلعب دورا مهما يف تسوية النزاعات الدولية من خبلؿ ثنائية و ىكذا فإ    
دورىا الذي يكوف تارة إستكماليا، و تارة أخرى سدا لنقص بعض القواعد القانونية، و لعل طبيعة ىذه 

دل توقف ادلبادئ القائمة على التوازف و العدؿ مكنتها من بلوغ ذلك ألجل التوفيق يف نزاعات معينة 
 مبادئ أخرى يف حلها نظرا خلصوصية بعض ادلبادئ.

 بعض النزاعات الدولية تطبيقات مبادئ العدل و اإلنصاف في تسوية المطلب الثاني:

لقد أدت مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ دورا بالغ األمهية يف تسوية عديد النزاعات الدولية و ال سيما     
قد مت األخذ هبذه ادلبادئ يف غالب األحياف بإرادة أطراؼ النزاع أو  ادلرتبطة باحلدود البحرية و الربية و

 لعدـ كفاية األسس القانونية اليت تبناىا أطراؼ النزاع أماـ جهات الفصل.

 1938   نزاع منطقة شاكو  الفرع األول:

 Chaco شاكوو من النزاعات الدولية اليت حسمت على أساس مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ، نزاع منطقة 
قرار لفصل النزاع على  9119أكتوبر  91بُت بوليفيا و باراجواي حيث أصدرت جلنة ربكيم بتاريخ 

من إتفاؽ التحكيم ادلوقع بُت البلدين  9أساس ىذه ادلبادئ اليت وردت يف نص الفقرة األوذل من ادلادة 
 14. أساسا لتعيُت احلدود بُت البلدين يف منطقة شاكو

اراجواي لؤلخذ دبثل ىذه ادلبادئ مرده اذل تعذر إجياد قواعد قانونية لتعيُت احلدود إف جلوء بوليفيا و ب    
بينهما و ىو االستنتاج الذي توج اللقاءات بُت شلثلي الدولتُت و مراجعة سلتلف الوثائق ادلستندات 

ؼ حبضور جلنة عسكريو حيث خلصت أف ادلصاحل ادلشًتكة للدولتُت خصوصا ادلتعلقة باألمن و الظرو 
 11اجلغرافية و االقتصادية تتطلب حتما تبٍت مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ لتسوية النزاع ادلطروح. 
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  1984 مين  خليج نزاع منطقة  الفرع الثاني:

ومت االخذ دببادئ  العدالة و االنصاؼ ايضا من طرؼ زلكمة العدؿ الدولية يف النزاع بُت كندا     
 منطقةمنظمة االمتداد القاري ومناطق الصيد التابعة للدولتُت يف والواليات ادلتحدة االمريكية خبصوص 

اذ عرض النزاع على احملكمة دبوجب اتفاؽ   The Gulf Of Maine Areaمين  خليج
للفصل يف مسار خط احلدود البحرية الوحيد الذي يقسم اجلرؼ  9111مارس   91الدولتُت ادلرـب يف  

 19األمريكية  ُت  لكندا و الواليات ادلتحدة القاري ومنطقة مصائد االمساؾ اخلالصت

ونظرا لتعارض اقًتاحات الواليات ادلتحدة االمريكية القائمة على مبدأ  القرب اجلغرايف و العوامل    
فاف الدائرة اخلاصة اليت مت تشكيلها  11اجلغرافية وكندا اليت ترى اف االنسب االخذ دبعيار تساوي البعد.

من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية قررت مراعاة اعتبارات  91وادلادة  9فقرة  99طبقا للمادة 
لسكاف   العدؿ و االنصاؼ اليت املتها الظروؼ االقتصادية للمنطقة زلل النزاع كذلك ادلبلحة البحرية 

بضرورة زبطيط  9194اكتوبر  99تلك احلدود و بالتارل قررت الدائرة دبوجب حكمها الصادر يف 
اجلرؼ القاري وحدود منطقيت الصيد بُت الدولتُت وفقا دلعيار تعززه االسس اجلغرافية يقضي حدود 

بتقسيم ادلناطق اليت تتبلقى او تتداخل فيها الربوزات البحرية لساحلي الدولتُت ادلراد تعيُت احلدود بينهما 
كانت غَت مرغوبة من ولكن يستوجب القياـ ببعض التصحيحات ألثار معينة لتطبيق تلك ادلعايَت واف  

 19قبل االطراؼ.

  2009 نزاع منطقة أبيي  الفرع الثاني:

لقد إعتربت مرارا مبادئ العدؿ و اإلنصاؼ أساس تسوية بعض النزاعات اإلقليمية و من ذلك النزاع     
من طرؼ  9991جويلية  99، و الذي صدر بشأنو قرارا ربكيميا يف منطقة أبييحوؿ ربديد حدود 

كيم الدائمة ببلىاي بشأف أسس ربديد حدود منطقة أبيي الفاصلة بُت صبهورية السوداف، و حزلكمة الت
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دولة جنوب السوداف حاليا، حيث مت األخذ هبذه ادلبادئ لتعذر إجياد إثباتات خبصوص ربديد حدود 
، و كذلك اذل غياب احلجج الدامغة من وثائق و خرائط لدى طريف 9191منطقة أبيي القائمة عاـ 

 11هبا كأدلة إثبات ديكن أف يؤسس عليها القرار التحكيمي. لبلحتجاجلنزاع ا

من إتفاؽ  1إف القرار التحكيمي بشأف ربديد حدود منطقة أبيي يف مضمونو أخذ دبا أقرتو ادلادة      
بُت طريف النزاع و اليت فرضت احملكمة بتسوية ادلنازعات ادلعروضة  9999جويلية  1التحكيم الوقع يف 

ليها طبقا لقرارات زلكمة التحكيم، و ال سيما بروتوكوؿ أبيي و تذيبل أبيي و الدستور ادلؤقت لعاـ ع
 جلمهورية السوداف، و ادلبادئ العامة للقانوف و ادلمارسات على ضلو ما قد تراه احملكمة مناسبا. 9991

ة و الشرقية و الغربية على و بادلراجعة ادلتأنية للقرار التحكيمي الذي حدد حدود منطقة أبيي الشمالي
أساس مبادئ العدؿ واإلنصاؼ بإستثناء احلدود اجلنوبية اليت حددت على أساس مبدأ قدسية احلدود 
ادلوروثة عن اإلستعمار، يتبُت أف احملكمة الدائمة للتحكيم أرادت من وراء األخذ هبذه ادلبادئ إرضاء 

ىنا صفة حقوؿ الثروة النفطية و الثروة ادلائية و  طريف النزاع و ىذا جبعل خطوط احلدود الثبلثة تقسم
تضمن حلكومة السوداف جزءا من ىذه الثروة يف حاؿ إنضماـ سكاف منطقة أبيي لدولة جنوب السوداف 

 49.مستقببل

 : الخاتمة   

اف مبادئ العدالة واإلنصاؼ يف تسوية النزاعات الدولية دل تعد سبثل تلك القيم ادلثالية اليت        
اخذت هبا عديد االتفاقيات الدولية  جملتمعات لتحقيقها بل اضحت مبادئ تسوية سلمية رئيسيةا

وكذا اتفاقيات التحكيم حيث ومن خبلذلا  9199والسيما اتفاقية االمم ادلتحدة لقانوف البحار لعاـ 
االخرى من  و االنصاؼ نظرا لعجز ادلبادئ ادلتنازعة بإمكانية التسوية على اساس العدؿ اقرت الدوؿ 
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اجياد تسوية دائمة سبكن االطراؼ ادلتنازعة من بناء عبلقات مستقبلية على اساس التعاوف واإلخاء بدال 
 ألمد طويل تستنزؼ من خبللو امكانيات الدوؿ .ت من استمرار النزاعا
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ثة في االحد وطاتالتقليدية وضغات الفترة بين خلفيالمرأة على الجريمة  إقبال
 المجتمع الجزائري 

 جمعي فاطمة الزهراء                                                                                            

 قسم علم االجتماع والدديغرافيا                                                                                            

 ـ2جامعة لونيسي علي ـ البليدة                                                                                           

 الملخص :

اجلردية ظاىرة اجتماعية الزمت كل العصور اإلنسانية وعرفت بعدم االستقرار ، حبيث ترتفع يف فًتات وتنخفض يف فًتات           
وتستقر يف فًتات أخرى ، االمر الذي يعرب عن سباشي ىذه الظاىرة مع ادلتغَتات االجتماعية واخلضوع دلخرجات ىذا احلراك 

ىذه ادلتغَتات سبارس اجلردية وفق منطية  تتجاوب مع ىذه ادلتغَتات االجتماعية احلاصلة يف البنية االجتماعي ، وادلرأة يف خضم 
بطبيعتها االنثوية ، ويضاف إذل ىذا االجتماعية ، اذا ديكن القول أن اجرامها ديتاز خبلفية تارخيية حاصرتو يف جرائم مرتبطة اكثر 

وطات االجتماعية ربت مربرات صعوبة الوضع االجتماعي وانتشار وسائل اجلردية جرائم مرتبطة بضغط احلداثة الذي زاد من الضغ
، افرزت ىذه ادلعطيات تطور اجلردية واالقبال عليها من قبل اجلنسُت واصبح للمرأة القدرة واجلرأة على ذباوز احلدود االجتماعية 

 سلوكها االجرامي يف اجملتمع اجلزائري .وأيضا التكيف مع الوضع االجتماعي واستخدام كل التقنيات لصاحل سبديد 

 .: ادلرأة ، اجلردية ، ادلتغَتات االجتماعية الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The crime is a social phenomenon occuring in all the human ages and varying permanently. 

This reflects the correlation of this phenomenon with the social variables and this social 

dynamics. In accordance with these facts , Women commit crime in a pattern shaped by These 

social variables. It can be said that its crimes are characterized by a historical background 

confining them in ones related to their feminine nature. These crimes are linked to the 

pressure of modernity which increased the social pressures under the justification of the social 

situation and the spread of crime. These data resulted in a développement of crime and the 

involvment of both sexes in it. Women got able and bold to transcend social boundaries, adapt 

to the situations, and using all techniques in order to expand their criminal behavior in 

Algerian society. 
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 مقدمة :

 أخالق فاعلية يف ربقيق توازن اجتماعي قائم على قيم و األكثرتزال العنصر  كانت ادلرأة وال     
من  األحيانأخر عن طريق الًتبية. ورغم الوجو ادلشرق الذي تظهر بو يف اغلب  إذلتنقلها من جيل 

 األحيان بعضقد تظهر يف  أهنااذلدوء و السكينة، إال  يرجواحيث كوهنا كائن مسادل ينبذ العنف و 
ها وفطرهتا السليمة من خالل قيامها بسلوكيات تعارض العرف يف صور ووضعيات تعارض صفائ

حكرا على الرجل يف إطار  األخَتةاالجتماعي، ومن بُت ىذه السلوكيات صلد اجلردية. لقد كانت ىذه 
رلتمع ذكوري، وحىت وإن وجدنا حاالت جلرم ادلرأة فإهنا  أساسااجملتمع التقليدي اجلزائري الذي ىو 

 أنتجتقد  األصعدةطرأت على اجملتمع اجلزائري على كافة  اليتلكن التغَتات زلدودة كما و نوعا. 
كما وكيفا. سنحاول يف ىذا ادلقال ربديد منط التغَت الذي طرأ على اجملتمع  تطور اجلردية النسوية

اجلردية النسوية يف الفًتة  أصبحتاجلزائري، مث بيان كيف أثر ىذا على تطور اجلردية النسوية. لقد 
اىنة ال زبتلف كثَتا على تلك اليت ديارسها الرجل، وىذه الوضعية إمنا تدل على  واقع صعبة يعيشو الر 

 .أخالقواجملتمع، وتنذر بفقدان  توازنو العام بفقده معايَته و 

االجتماعية  ىو فهمها و تشخصيها، و الفهم  اآلفةمن مراحل احلد من ىذه  األوذلان ادلرحلة       
عنو يف ىذا ادلقال، ديكننا صياغتو على  اإلجابةجزء من احلل. وفيما يتعلق باإلشكال الذي ضلاول 

الشكل التارل:  كيف أثر تغَت بنية اجملتمع اجلزائري على تغَت منط اجلردية  النسوية؟. و قد أجبنا عن 
 مع  مة بدأناىا بتحديد اخللفية التقليدية إلجرام ادلرأة اجلزائريةمن خالل خطاطة زلك اإلشكالىذا 

يف إطار اجملتمع التقليدي، مث انتقلنا اذل تشريح كيفية تأثَت احلداثة دبختلف ربديد منط جرائم ادلرأة 
 اجلديدة من اجلرائم وأسباهبا ادلوضوعية. األمناطسبظهراهتا على جرم ادلرأة مع الًتكيز على 
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  الخلفية التقليدية إلجرام المرأة  : أوال

التقليدي عند ادلرأة باالذباه ضلو منط يتماشى مع اخلصائص االجتماعية وفقا  اإلجراميتميز 
النمط احملافظ يف شىت ادلمارسات وادلسؤوليات لبنية النسيج االجتماعي التقليدي الذي يتميز بطغيان 

، وما ىو معروف عن ادلرأة يف الفًتة الكالسيكية اليت سبتد من الناحية الكرونولوجية  من االستقالل 
اذل مرحلة التسعينيات خضوعها للثقافة الشعبية ومعطيات الًتاث التقليدي الذي يبعد ادلرأة كعنصر 

اجلزائرية  األسرةفقا لتوقعات األدوار يف ىذه الفًتة ، خاصة ان بنية فاعل من الناحية االجتماعية و 
 من عملو يف الرجل ينغمس أن الضروري من" فكانالتنشئية  بعُت االعتبار أمهية ادلرأة الًتبوية و آخذة
 بأساس ديدىا ال فيها واهنماكو األسرة يف استغراقو الن مهنية أو وظيفية مجاعات تكوين خالل

 كل مرتبطُت تدرجييا الرجال يصبح أن من بد فال وتستمر بقىت أن ديكنها ولكي سليم أخالقي
 األسرة تستمر نفسو الوقت ويف ، ادلنزلية بواجباهتم اىتمامهم من بدال ووظائفهم دبهنهم االرتباط

   (1)العاطفي واألمان األخالقية الًتبية مركز كوهنا ادلرأة شللكة وىي

ىذه الفًتة تعطي شلارسات معينة لكل جنس من خالل زلاكاة  أخالقياتوىذا يشَت إذل أن 
السلوك ديكن اعتبار الرجل ادلسيطر على جل ادلسؤوليات والوظائف ادلرتبطة باجلانب ادلادي يف حُت 
ادلرأة هتتم بشؤون البيت من اجل توازن النظام االجتماعي واالنسجام يف العالقات اليت كانت مبنية 

 وسنوات ادليالد ومنذ البداية منذ وأفراده اجملتمع أعضاء تنشئةيدية ، ذلذا كانت تتم "على قيم تقل
 قسم ترسيخ يف ىاما التقبل عنصر ويعد دبقتضاىا والعمل التفرقة ىذه تقبل على الباكرة الطفولة
فهذه ادلرحلة تتميز بتحديد األدوار وفقا لنظام 2) ) القيم ىذه عليها تقوم اليت وادلبادئ الذكورة

ىذه السلوكات من  وأبعادتقليدي الذي يعترب خلفية تارخيية مهمة لفهم بناء التصورات حول ادلرأة 

                                                           

   1 سامية حسن الساعايت ، المرأة والمجتمع المعاصر ، الدار السعودية ادلصرية ، القاىرة ، 2006 ص 219
.312ص  نفس ادلرجع ،    2  
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قيم الناحية االجتماعية وعلى البناء االجتماعي الذي حيدد رلموعة من القيم والغايات كانت تبٌت 
 ادلواشي وحلب األواين وغسل الطعام إعداد يف ويتمثل البيت زليط يف ادلرأة فعمل"اجملتمع التقليدي 

 البيت خارج ىي اجباريا إليو ادلوكلة ادلهمة أن بل فيها التدخل للرجل حيق ال أعمال كلها وىي
 بُت التمييز يستلزم الذي بالضرورة ىو العمل تقسيم من النوع وىذا ، لعيال القوة جلب يف وتتمثل

فيحتفظ كل جنس كل جنس بوظيفتو حسب مقومات التنشئة يف تلك الفًتة تقول  3)اجلنسُت )
 من وزبجل بكارهتا على وربافظ ساقيها وتضم ذبلس كيف تتعلم الفتاة أن " ىذا يف ميد مرغريت
 إذل ويدخل جبسده ويفخر حبرية ساقيو فيحرك الولد أما احلياة، يف السليب دورىا تنتظر مث جسدىا

  4))( بإجابتيو الرجال عادل

تبتعد  سلوكياتذات طابع زلافظ وانتهاج  أهناومن خالل ىذا ديكن زلاكاة ىذه الفًتة على       
عن اجلردية بل كانت من الناحية الكمية  أفرادىانوعا ما عن عادل اجلردية ، بل حىت ال نقول يبتعد 

نادرة ومقتصرة على جنس الذكور وغالبا تتعلق جرائم ىذه الفًتة جبرائم العرض والشرف باعتبار البنية 
قيم ادلرحلة التقليدية يف بعدىا  كأىماالجتماعية منغلقة وذات خصوصية احملافظة ومحاية الشرف  

 . األفرادالرمزي واألخالقي لدي غالبية 

لكن ىذا ال يعٍت أن ادلرأة دل تكن ترتكب اجلردية وحىت ال تكون ىناك مغاالة يف ادلوضوع ديكن      
وبُت  األسرةادلرأة يف ىذه الفًتة من الناحية الكمية كانت نادرة ويقع يف نطاق  إجرام أنالقول 

 إذل واألقربسبة ذلا بالن األسهلاألقارب بشكل عام غلب عليو طابع اجلرائم األخالقية اليت تعترب 
خاصة وان ادلخيال االجتماعي حيتفظ بالتصورات اليت سباثل صورة ادلرأة اجملرمة  األنثويةطبيعتها 

دبمارسة البغاء كأقدم مهنة للمرأة عرب التاريخ الذي يؤكد التصور التارخيي حول ما ديكن للمرأة القيام 

                                                           

 nafissa zardoumi    ،1970 ،d’hier éducation de l’enfant ; Enfant  . Nafissa Zardoumi 3

; p37.     ; 1970 ; paris ; Ed Maspero traditionnel algérien 
  53ص ،  1994،  4، دار مطالع ادلستقبل ، اإلسكندرية ، ط  المرأة والجنسنوال السعداوي ،  4
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خللفية التقليدية كممهدة إلقبال ادلرأة على اجلرائم ، وقد اعتربت ىذه ا  وإجراميةفية ابو كممارسة اضلر 
للتصورات التارخيية إلجرام ادلرأة من خالل ادلخيال االجتماعي  إنتاجيف الفًتة احلديثة كمحاولة إعادة 

حداثة كالدعارة )البغاء قدديا( .ولعل من أىم ىذه  أكثربصورة  اإلجرامية السلوكياتشلارسة العديد 
     اجلرائم ادلرتكبة من قبل ادلرأة عرب التاريخ صلد :  

، وكان يعترب مهنة ضرورية يف اجملتمعات اإلنساينالبغاء ظاىرة قددية مسجلة عرب التاريخ البغاء : - 1
مقابل الساقطات اللوايت ديارسن البغاء، الليربالية حىت يكون ىناك طبقة راقية من النساء الطاىرات يف 

وقد يشهد البابليون القدماء ىذا النوع من ادلمارسات اجلنسية ادلتمثلة يف البغاء " وكان على كل امرأة 
من نساء كما ذكر ادلؤرخون ومنهم ىَتودوت أن تذىب مرة يف حياهتا إذل معبد اآلذلة مليتيا حيث 

فإذا أعجب الرجل بشكلها ألقى يف حجرىا قطعة من الفضة  ذبلس تنتظر أي رجل يدخل إذل ادلعبد
مث مارس معها العملية اجلنسية، داعيا ذلا أن ترعاىا آذلة ميليتا ودل يكن مسموحا للمرأة أن ترفض ما 
ألقى يف حجرىا مهما قلت قيمتو وليس مسموحا ذلا أن ترفض الرجل الذي اختارىا مهما كان، فإذا 

إضافة إذل (5)ية وانتهى معها واجبها الديٍت تركت ادلعبد وعادت إذل منزذلا ما انتهت العملية اجلنس
البابليُت فإن اليابانيُت والصينيُت القدماء عرفوا شلارسة البغاء وكان الفقر دافع أساسي المتهانو. كما 

القيم كان  البغاء لدى العرب يف اجلاىلية مباحا ، إال أهنم كانوا حيتقرون من البغايا من  منطلق 
أصبح البغاء زلرم حىت ربفظ كرامة ادلرأة وحيفظ  اإلسالمواألعراف اليت حكمت اجملتمع.  دبجيء 

 اجملتمع من االضلالل واختالط األنساب وقد قدمت تعاريف عديدة للبغاء ومنها : 

ـ تعريف نوال السعداوي يف كتاهبا " ادلرأة ىي األصل " : " أنو مقايضة بُت إشباع احلاجة اجلنسية 
 (.6)للرجل واحلاجة االقتصادية للمرأة " 

                                                           

 14، ص  1997،  1، ط، مكتبة رجب، القاىرة جرائم المرأة ، العالم السري للنساء  أشرف مصطفى توفيق ، 5 
  .25، صنفس ادلرجع ، جرائم المرأة ، العالم السري للنساء  أشرف مصطفى توفيق ، 6 
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شهوات الغَت مباشرة  إرضاءويعرف البغاء يف القانون " أنو شلارسة اإلناث والذكور ألفعال من شأهنا 
 وبدون سبييز" 

 (7) ادلرأة نفسها الرتكاب الفحشاء مع الناس بدون سبييز مقابل أجر " إباحة"  ويف علم النفس يعٍت

تعريف للبغاء ورأى أنو أكثر مالئمة وىو " حقيقة ادلتاجرة " فاجلنس  Actonوقد وضح أكتون 
، ويعترب البغاء من  (8)ادلأجور سواء كان سريا أو علنيا أو فرديا أو مجاعيا ىو ما يعٍت ماىية البغاء"

الضلرافات االجتماعية وىو عالقة جنسية غَت شرعية اذلدف الرئيسي منها ىو تلبية رغبة الرجل ا
اجلنسية ورغبة ادلرأة ادلادية ، وقد عرفت اجملتمعات القددية ىذه الظاىرة واستمرت إذل يومنا ىذا 

الدعارة وأخذت طابع قانوين نوعا ما وىو ما يعرف اليوم بالدعارة وأنشأت بيوت خاصة دلمارسة 
وحىت اجملتمع اجلزائري عرف ىذا النوع من اجلرائم األخالقية وانتشرت بيوت الدعارة بشكل واسع 
حىت أصبحت معروفة لدى العام واخلاص نتيجة التحول والتغَت واالنفتاح االجتماعي الذي عرفو 

من النساء اجملتمع اجلزائري خاصة بعد العشرية السوداء اليت كانت من نتائجها وجود العديد 
بعد انتهاء األزمة األمنية  االجتماعيادلغتصبات خالل ىذه الفًتة واليت دل ذبد القبول األسري وال 

حيث أصبح امتحان البغاء السبيل الوحيد ذلن وادلهنة اليت ربقق ذلن الكسب ادلادي خاصة أن 
من جيمس وميوذيخ  حوادث االغتصاب تعترب أسباب مباشرة دلمارسة الدعارة وفق ما أشار إليو كل

، إضافة إذل (9)يف حبثهما إذل أن " تعرض البغايا حلوادث االغتصاب يعد من أسباب شلارسة البغاء" 
انتشار التعليم والعمل بعيد عن الرقابة األسرية وانتشار اجلامعات وإقبال الفتيات على مجيع 

بعض  إقبالالتخصصات ويف كل اجلامعات وابتعادىا عن البيت العائلي كان ىذا أيضا تسبب يف 
 .الفتيات على شلارسة الدعارة مقابل الكسب ادلادي وتلبية سلتلف حاجات ادلرأة 

                                                           

 25ص  2006، نيا الطباعة والنشر ، االسكندرية، دار الوفاء لد الدفاع االجتماعي في مواجهة الجريمةزلمد سالمة زلمد ، الغباري ،  7 
، حبث مقدم للحصول على شهادة ماجستَت ، كلية  ، جريمة البغاء بين الشريعة االسالمية والقانون المصري عبد الرمحان بن جربين اجلربين 8 

 . 09، ص  2005الدراسات العليا ، قسم العدالة اجلنائية ، زبصص السياسة اجلنائية ، جامعة نايف ، الرياض ، 
 .29، صنفس ادلرجع زلمد سالمة زلمد الغباري،  9 
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التقليدي إال أن ىناك نوع جديد  إجرامهاإضافة إذل أن البغاء ظاىرة قددية سبيزت هبا ادلرأة ويعترب من  
من البغاء أو الدعارة صاحب التطور التكنولوجي واعترب منط مستحدث من اجلرائم األخالقية اليت 

ونية " حبيث ديارس اجلنس عرب سبارسها ادلرأة اليوم إال وىو " البغاء االلكًتوين " أو "الدعارة االلكًت 
األثَت عن طريق مواقع التواصل االجتماعي  فايس بوك ، تويًت ، واتساب ..وغَتىا كلها مواقع زادت 

العديد من النساء دلمارسة اجلنس عن طريقها ، وىذا يعترب منط جديد للجرائم االلكًتونية  إقبالمن 
ر الواسع لشبكة االنًتنت وامتالك األفراد لألجهزة اليت أصبحت سبارسها ادلرأة اليوم يف ظل االنتشا

االلكًتونية كأجهزة الكومبيوتر واذلواتف الذكية وغَتىا ىذا النوع من اجلرائم يعترب تطور منطي للجرائم 
 التقليدية ويعطينا الصورة ادلستحدثة ذلذا النوع من اجلرائم يف العصر احلديث .

 أة :ـ بعض الجرائم األخرى الخاصة بالمر  2

ما ىو معروف أن اجلردية مهما كان مرتكبها ىي سلوك منايف لالستقرار االجتماعي وىي منبوذة دلا 
ارتبط ارتباطا وثيقا باجلنس  إجراماألذى باآلخرين وحىت حبق النفس ، ولعل ىناك  إحلاقتسببو من 

كون ذات طبيعة لصيقة الذي ترتكبو وىو يعرف باجلرائم اخلاصة كبعض اجلرائم اليت ترتكبها ادلرأة وت
، قتل ادلواليد حديثي الوالدة ، ادلمارسات السحرية األكثر شيوعا عند ادلرأة  اإلجهاضهبا مثل الزنا ، 

 ...إخل ، وفيما يلي سوف نتطرق إذل ىذه اجلرائم اخلاصة ادلرتكبة من طرف ادلرأة : 

ثر اجلنس البشري ومحاية األنساب شرع اهلل الزواج ليحفظ  بو تناسل وتكاـ جرائم الزنــا :  1     
وجعل األفعال اليت ال زبضع لزواج الشرعي زلرمة خاصة الزنا اليت تعترب من اجلرائم األخالقية يف 
العصر احلديث وىي مشكلة اجتماعية هتدد كيان اجملتمع واستقراره أخالقيا من خالل نتائجها 

إذل األطفال غَت الشرعيُت  إضافةوغَتىا الوخيمة يف انتشار األمراض اجلنسية اخلطَتة كالسيدا 
واختالط األنساب وتعرف الزنا شرعا " ىو الوطء يف غَت حالل ، فإذا كان اجلاين زلصنا فحده ىو 

 .(10)الرجم وإن دل يكن زلصنا فحده ىو اجللد " 
                                                           

 2، ص  2002دار ادلطبوعات اجلامعية ، االسكندرية ،  ،جريمة الزنا أمحد خليل ،  10 
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وجرائم الزنا ارتبطت بوجود الزواج فالزنا ال تشمل يف كل األحوال يف الشرائع الدينية بل تقتصر      
على الشخص ادلتزوج ، ودلا كانت ىذه اجلرائم سبس بالنظام الزواج وتضر بأفراد األسرة رأى ادلشرع 

 اجلزائري أن يًتك العائلة حىت ربرك الدعوى وربدد العقوبة لذلك حيث جاء يف : 

من قانون العقوبات اجلزائري " يقضي باحلبس من سنة إذل سنتُت على كل امرأة متزوجة  339دلادة ا
ثبت ارتكاهبا جردية الزنا وتطبق العقوبة ذاهتا من ارتكب جردية الزنا باحلبس من سنة إذل سنتُت وتطبق 

ىذا  دلضرور وإذا صفحإال بناء على شكوى الزوج ا اإلجراءاتوال تتخذ   العقوبة ذاهتا على شريكتو "
 (.11)األخَت يضع حد لكل متابعة"

وقد اعتربت أيضا " الزنا ىي اجلردية اليت تتكون من خرق حرمات الزواج من شخص متزوج لو        
وقد شاعت ىذه اجلرائم  (12)عالقات غَت مشروعة بآخر وغر زوجو ويعاقبو القانون باسم الشريك "

يف العصر احلارل نظرا الضطراب العالقات األسرية واالستقاللية ادلادية لألشخاص، إضافة إذل خروج 
ادلرأة للعمل واحتكاكها بالعادل اخلارجي الذي أصبح يأخذ منها حيز زماين مهم جيعلها تتواجد خارج 

دلبيت ليال شلا جعلها أكثر عرضة ووقوع البيت لوقت طويل خاصة يف بعض ادلهن اليت تفرض عليها ا
جيعل ىذه  يف ارتكاب جرائم الزنا، كما أن غياب الزوج ىو اآلخر لوقت طويل بسبب ظروف العمل

. ىنا ذبد ادلرأة الفرصة الرتكاب ىذه اجلردية حيث أصبحت وسائل االعالم اجلرائم زلتملة الوقوع
من اجلرائم وحىت احملاكم أصبحت تعاجل آالف من واجلرائد اليومية ال زبلو صفاهتا من ىذا النوع 

قضايا اخليانة الزوجية سنويا، وىذا اجلرائم تعكس بوضوح تصدع واضطرابات القيم الزوجية وقيمة 
األسرة ادلعاصرة الفاقدة للبٌت االجتماعية  إرىاصاتالزواج يف حد ذاتو وىي مؤشر خطَت يعكس 
 اآلمنة ومشاعر االنتماء وآليات األمان األسري . 

                                                           

 .149قانون العقوبات، ص  11 

 .605، ص  2004، دار الكتب القانونية ، مضر ،  الجرائم الماسة باآلداب العامة والعرض عبد احلكيم فردة ، 12 
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انتشرت يف العصر احلديث نتيجة التغَت الذي  اإلجهاضإن ظاىرة جرائم اإلجهاض :  - 2    
م البحث عرفتو اجملتمعات، وانتشار  العالقات اجلنسية واضطراب القيم اليت ربكم اجملتمع وانتشار قي

عن ادلتعة والًتف، وقد تعددت التعريفات واختلفت حول ادلفهوم الواضح لإلجهاض باعتباره ذو 
 طبيعة متشابكة خاصة وأنو يف األحيان يكون ضروري حلماية حياة األم .

الذي يعترب جردية ومنو ديكن تعريفو من الناحية القانونية " على أنو  اإلجهاضوما يهمنا ىنا ىو 
نُت عمدا من الرحم قبل ادلوعد الطبيعي لوالدتو بأي وسيلة من الوسائل يف غَت احلاالت اخراج اجل

 لإلجهاضجب اليت يسمح هبا القانون ، ويقوم على أركان ثالثة وجود محل ، وجود الطفل الوا
 (.13)ووجود القصد اجلنائي"

طبيعية سواء بإخراج اجلنُت كما ديكن تعريفو أيضا " ىو اهناء حالة احلمل قصدا قبل موعد والدتو ال
( ، 14) من رحم أمو قبل موعد والدتو الطبيعي حىت لو خرج حيا أو بقتل اجلنُت داخل رحم أمو "
 وقد حدد ادلشرع اجلزائري عقوبة يف قانون العقوبات دلن يرتكب ىذه اجلردية حيث جاء فيو : 

فًتض محلها بإعطائها من قانون العقوبات " كل من أجهض امرأة حامل أو م 304ادلادة   
مأكوالت أو مشروبات أو أدوية باستعمال طرق أو استعمال عنف  أو بأية وسيلة أخرى وافقت 
على ذلك أو دل توافق أو شرع يف ذلك يعاقب باحلبس من سنة إذل مخس سنوات وبغرامة مالية من 

 دج . 10.000إذل  500

قت من عشر سنوات إذل عشرين ؤ إذل ادلوت تكون العقوبة السجن ادل اإلجهاضوإذا أفضى 
وغالبا ما ترتكب ادلرأة ىذه اجلردية خاصة عندما تتقابل خبيانة الشريك ذلا وألحقاد جرديتها (15)سنة"

                                                           

 86، ص 2002،  1، سلسلة اصدارات احلكمة ، السعودية ، طفي الفقه  أحكام االجهاضابراىيم بن زلمد قاسم بن زلمد رحيم ،  13 

، دراسـة فقهيـة موازيـة ، رللـة جامعـة دمشـق للعلـوم االقتصـادية والقانونيـة ، اجمللـد عقوبـة االعتـداء علـى الجنـين باإلجهـاض زلمد أمحـد الرواشـدة ،  14 
 . 430، ص  2007، العدد األول ،  25

 . 134، ص  2006، منشورات بَتيت ، اجلزائر ،  قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية أحسن بوسقيعة ، 15 
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بكل الوسائل خوفا من العار ورد فعل األسرة واجملتمع خصوصا وأن ىذا من  اإلجهاضتلجأ إذل 
بشرف العائلة فعذرية ادلرأة من القيم التقليدية الراسخة اليت رباول  إخاللاالضلرافية يعترب  السلوكيات

كل أسرة احملافظة عليها وتنشئة الفتاة على ذلك باعتبارىا تشكل شرف العائلة من ىنا كان تقديس 
 ليلة الدخلة من خصوصيات اليت تتميز هبا العائلة العربية واجلزائرية على حد سواء .

من قانون  309ادلرأة لنفسها حيث جاء يف ادلادة  إجهاضي عقوبة جلردية وقد وضع ادلشرع اجلزائر 
دج  10.000إذل  250العقوبات اجلزائري " تعاقب باحلبس من ستة أشهر إذل سنتُت وبغرامة من 

للمرأة اليت أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق اليت أعطيت ذلا 
ىذه اجلردية من اجلرائم أكثر شيوعا ادلرتكبة من طرف ادلرأة يف العصر  وتعترب( 16)ذلذا الغرض "

احلديث وأصبحت تقبل عليها نظرا لتعدد وانفتاح العالقات مع الرجال وانتشار ادلمارسات اجلنسية 
إذل وجود وسائل متعددة لإلجهاض كاألدوية والعيادات الطبية وحىت امتالك ادلرأة ادلال للقيام  إضافة
 إقدامالعملية نتيجة خروجها للعمل واستقالذلا ادلادي عن األسرة / من ىنا اعتربت ادلرأة أكثر هبذه ا

 .على ىذا النوع من اجلرائم خاصة وأهنا ضحية وجاين يف نفس الوقت

ارتبطت جرائم قتل األطفال ببعض التقاليد السائدة جرائم قتل المواليد حديثي الوالدة :  - 3    
ددية حيث كان يقتل األطفال والعجزة نظرا ألهنم يشكلون عبئا على اجملتمع كما كان يف اجملتمعات الق

يضحي بالفتيات يف اجلاىلية وقد أخذت ىذه اجلرائم طابعا دينيا وتعد التطورات اليت عرفتها 
دبا فيهم  اجملتمعات وضعت قوانُت يعاقب على كل من يرتكب جرائم القتل يف حق األشخاص

 .لوالدةاألطفال حديثي ا

" يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جردية  261وقد جاء يف قانون العقوبات اجلزائري يف نص ادلادة 
 القتل أو قتل األصول أو التسميم .

                                                           

   .136-135، ص ص نفس ادلرجع   16 
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ومن ذلك تعاقب األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف قتل ابنها حديث العهد بالوالدة       
اشًتكوا معها يف  يطبق ىذا النص على من سامهوا أوالسجن من عشر إذل عشرين سنة على أن ال 

 (.17)" ارتكاب اجلردية

وال دييز قانون العقوبات " بُت الولد الشرعي والغَت شرعي فادلرأة اليت تقتل ولدىا الناتج عن زواج 
و شرعي تعاقب بنفس العقوبة اليت تعاقب هبا ادلرأة أو الفتاة اليت تتعمد قتل ولدىا الناتج عن الزنا أ

 .(18) عالقة جنسية غَت شرعية "

وقد شاع ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم من قتل ادلرأة خاصة يف العصر احلديث وأصبحت تقبل على 
قتل مولودىا خاصة الناتج عن العالقة الغَت شرعية أو الزنا خوفا من العار ورد فعل اجملتمع الذي 

 يرفض ىذه اجلرائم باعتبار اجملتمع زلافظ .

غالبا ما سبارس ادلرأة السحر والشعوذة وقراءة الطالع أو الممارسات السحرية ) الشعوذة ( :  ـ 4   
ما يعرف بالفنجان والكف ألغراض عديدة من أمهها اعتقادىا أهنا هبذه ادلمارسات تسيطر على 
ا الزوج أو أىلو إضافة إذل اعتماد ىذه ادلمارسات يف جلب ادلال من خالل االحتيال على الضحاي

نظر لقناعة الكثَت اهنا فعالة "فال يوجد سبب إلنكار حقيقة صلوع بعض ادلمارسات السحرية على أن 
ممة اعتقاد صلوع السحر ينطوي يف الوقت نفسو على االعتقاد بالسحر وظهوره بثالثة مظاىر مت

لساحر نفسو ، ، مث اعتقاد ادلريض الذي يعاجلو أو الضحية اليت يعذهبا بقدرة االساحر بنجوع تقنياتو
وأخَتا ثقة الراي اجلماعي ومقتضياتو اليت تشكل يف كل حلظة نوعا من حقل اجلاذبية تتخدد داخلو 

وقد سارع ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم ( ، 19)عالقات الساحر بالذين يسحرىم وربتل مكاهنا فيو" 
ه ادلمارسات ، وكانت ادلرأة تعتقد عند ادلرأة منذ القدمي ولو أن الواقع اليوم يؤكد وجود اجلنسُت يف ىذ

                                                           

   . 113ص  ،قانون العقوبات اجلزائري 17 
 . 92، ص  1982اجلزائر ، الشركة الوطنية لتوزيع والنشر الجرائم األخالقية في قانون العقوبات الجزائري ،  عبد العزيز سعد ، 18 
، 200، ص ص  1977، الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، تر : مصطفى صاحل ، منشورات وزارةاالنثروبولوجيا البنيوية كلود ليفي سًتوس ،  19 
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دبا يعرف اجتماعيا بالعقدة اليت سبنعها من الزواج وسوء احلظ فتلجأ ذلذه ادلمارسة اليت تعترب اليوم 
 جردية بنص قانوين عند ثبوت األدلة. 

 ثانيا : ضغوطات الحداثة وجرائم المرأة 

 فحملت والسلوكيات   احلياة أمناط من العديد غَت التكنولوجي التقدم إن : التكنولوجي التقدم/ 1
 سلبية جوانب معو محل كما رلالتو سلتلف وتطوير التواصل الفرد على سهلت إجابتيو جوانب معها
  "مهجية أكثر أصبح ادلتحضر الرجل أن " نيب بن مالك تعبَت حسب تطورا أكثر جرائم ظهور ومنها
 ارتكاب على واإلقبال باخلطورة وضعيات يف يكون أن إذل بالفرد أدى التكنولوجي التقدم أن دبعٌت

 أديا والتحضر الصناعية الثورة احدث الذي االجتماعي التغَت أن " دوركامي يقول اإلجرامية السلوكيات
 داخل ادلكانات يف غَت الذي التغَت فهذا .واجلردية االضلراف حاالت إذل وبالتارل االنوميا حالة إذل

 يف والعنف باجلردية اتسمت السلوكيات من جديدة أمناط بروز إذل بالضرورة أدى االجتماعي النسق
 . واإلناث الذكور قبل من شيوعها

 هبا سبيز جديدة ظاىرة يعترب العمل ميدان إذل ادلرأة خروج : العمل ميدان إلى المرأة خروج/ 2
 وىو   مؤخرا ظهر ادلأجور العمل أن إال ، احلقل يف زوجها تساعد كانت ادلرأة أن ولو ادلعاصر اجملتمع
 بذاهتا ووعيها الفكري ادلرأة وانفتاح الصناعية الرأمسالية أساسا إليو دفعت الرجل عن مستقل عمل

 " خلروج كان وقد( ،20) اجملتمع بناء يف للمشاركة نفسية حاجة يف فادلرأة " العامة احلياة يف وادلشاركة
 أثار عن فضال الزوجية العالقات يف وكذلك األسرة حجم تغَت أمهها نواحي عدة على أثر ادلرأة

 واالذباىات القيم يف التغَت بعض حدوث ادلرأة عمل نتيجة من أيضا أنو كما أطفاذلا عن األم انشغال
 حيتفظ مزال اجلزائري اجملتمع أن خاصة ادلألوف عن خروج اعترب خروجها أن خاصة( ، 21)ادلعرفية 
 رمزية ربمل معينة وظائف يف حدده الذي ادلرأة عمل خاصة واإلنتاج العمل يف التقليدي بالنمط
 وىذا للرجل بالتبعية شعورىا من خيفف تؤديو" الذي العمل ىي تعترب حيت يف للمرأة التقليدي الدور

                                                           

 . 03ص  1990،هنضة مصر لطباعة والنشر ، القاىرة ،  سيكولوجية المرأة العاملة كاميليا عبد الفتاح ، 20 
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 مشكالت ظهور إذل أدى الذي االجتماعي التغَت نتاج يعترب ادلرأة فعمل، بو  عالقتو على يؤثر بدوره
 بالغة وامراض وضغوطات نفسية مآزق من تفرزه وما احلديثة احلضارة إرىاصات عن" تعرب عديدة

 فيهم دبا لألفراد العام السلوك تطبع أصبحت اليت االضلرافية السلوكيات تلك يف تتجلى( ، 22)التعقيد 
 .العمومي الفضاء يف الرجل مشاركة رباول اليت ادلرأة سلوك

 خاصة ىامة قضايا عدة افرز االجتماعي التغَت ان : الرجل مثل مثلها بالحقوق المرأة تمتع/ 3
 بُت من ولعل اخلصوص وجو على ادلرأة ووضعية االجتماعي النسق داخل األفراد بوضعية يتعلق فيما

 يعملون فاعلُت ظهور خالل من ادلرأة بوضعية ادلتعلقة ادلختلفة السياسات تلك صلد التغَت ىذا مالمح
 طبقة لوجود تشجع سياسة ضمن جديدة رادو أ إعطائها خالل من ذلا جديدة مكانة إجياد على
 إعطائها وضرورة العلمية ادلؤىالت اكتساهبا مع خاصة ، النسوية الطبقة وىي اجملتمع يف فاعلة

 ادلرأة وضعية إذل النهضة شروط حول كتابو يف نيب بن مالك أشار وقد الرجل مع ادلتساوية حقوقها
 تدىورىا وبالتارل اجملتمع تدىور معناه اجملتمع حساب على للمرأة حقوق إعطاء " أن اعترب حيث

 ادلرأة إعطاء إن القول ديكن ىنا من .رلتمع  قضية وإمنا فرد قضية ليست فالقضية ا فيو عضوا أليست
 سبتعها أن خاصة ، شيء كل يف الرجل منافسة إذل هبا يؤدي والقانونية واالقتصادية السياسية حقوقها

 التقليدية للقيم ادلرأة خضوع طويل لوقت ساد والذي اجلزائري للمجتمع القيمية ادلنظومة خارج ىذا
 ادلكانة تلك ادلرأة وإعطاء األبوي النظام كسر إذل السياسيات ىذه أدت حبيث البطريركية والثقافة
 حقيقتهما يف يشكالن فهما الرجل مشكلة عن  منفردا نبحثو شيئا ادلرأة  مشكلة فليست " اجلديدة
 حساب على حقوق ىناك تكون أن ديكن فال. اجملتمع داخل الفرد مشكلة وىي واحدة مشكلة
 مغزى ضمنيا وأخفى األخالق على حفاظا البيت يف ادلرأة خصر الذكوري اجملتمع أن خاصة اآلخر

 تغَت إذل أدى اجملتمع عرفو الذي العميق التغَت لكن ، احد فيها يشاركو ال حىت باألنثى االحتفاظ
 أدى الذي الثقايف واالنفتاح السياسي العنف مرحلة وانتهاء السوداء العشرية بعد خاصة ادلرأة مكانة

                                                           

 11، مرجع سابق ، ص دينامكية األسرة في عصر العولمةعباس زلمود مكي ،  22 
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 عملية بعد واكتظاظها ادلدن ظهور مع خاصة موجودة تكن دل السلوكيات من العديد ظهور إذل
 . اجلزائر هبا مرت اليت واألمنية السياسية الظروف عن الناتج الريفي النزوح

 للمجتمع العام الطابع تغَت إذل عترب من ضغوطات احلداثة اليت أدتت وغَتىا العوامل ىذه كل
 . ودورىا ادلرأة مكانة تغَت وبالتارل

وباإلضافة إذل التصنيف السابق ادلذكور أعاله اخلاص بالنمط التقليدي الذي زبتص بو ادلرأة والذي 
 ارتكاهبا من قبل النساء أو ىي دبعٌت آخر جرائمهن الرئيسة"ديكن أن نطلق عليو "اجلرائم اليت يزداد 

بادلرأة فان ىناك جرائم أخرى مستحدثة مشًتكة بينها وبُت  لصيقةوتعترب جرائم ذات عالقة (23)
وليس كما باإلضافة إذل اجلرائم مشًتكة بُت اجلنسُت نوعا  ضغوطات احلداثة وىي  أفرزهتا الرجل

 .يلي تصنيف ذلذه اجلرائم  النوعية اخلاصة هبا ، وفيما

 : جرائم ضد األشخاص :  1

 أصبحتوغَتىا واليت  األشخاصىي اجلرائم اليت يشًتك فيها كال اجلنسُت كالقتل واالعتداء على 
 نوعا من اجلرائم ادلستحدثة اليت ترتكبها ادلرأة يف اجملتمع اجلزائري من أمهها : 

ادلرتكبة يف التاريخ اإلنساين منذ القدمي والذي ديكن أن  أبشعيعترب القتل من  / جرائم القتل :أ 
ترتكبو ادلرأة ألسباب ودوافع عديدة منها ما ىو متعلق بذاتيتها ومنها ما ىو متعلق بالعوامل اخلارجية 

ادلرأة( وديكن تعريف القتل حسب الشريعة اإلسالمية " أنو  إجرام)انظر فصل الثالث مبحث عوامل 
 باعتبار الشريعة اإلسالمية قدست حياة الفرد .( 24) ل بو احلياة"فعل من العباد تزو 

أما القوانُت الوضعية اختلفت يف تناوذلا للقتل واختلفت يف شقو العقايب حبيث اعترب القتل يف       
القانون اجلزائري يف ادلرتبة الثالثة بعد جرائم اخليانة العظمى وادلساس بأمن الدولة وقد عرف القانون 

                                                           

 .204ص  . 2003، اذليئة ادلصرية العليا للكتاب ، القاىرة ،علم االجتماع المرأة سامية حسن الساعايت ،  23 
  .46ص  ،1993العليا للكتاب ، القاىرة ، ، اذليئة ادلصرية جرائم القتل بين الشريعة والقانون عزت حسُت ،  24 
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لولدىا  األمل ، قتل قتل األصو  اإلطارعمدا ويدخل يف ىذا  إنسانروح  إزىاقاجلزائري القتل "بأنو 
ويعد ىذا النمط ادلرتكب من قبل ادلرأة قدمي حديث وادلستحدث فيو ىو األساليب (25) والتسميم"

اليت ترتكب هبا ىذه اجلردية فبعد ما شاع عن ادلرأة القتل بالسم )سم الفئران مثال( أصبحت اليوم 
جلثة ، حرقها  التنكيل هبا وغَتىا أكثر جرأة من خالل القتل بالسالح الناري ، آلة حادة ، تقطيع ا

 من األساليب األكثر بشاعة وعدوانية ميزت النمط ادلستحدث جلرائم ادلرأة يف اجملتمع اجلزائري .

الضرر بو وقد  وإحلاقذاء اآلخر ي: وىي جرائم مرتكبة قصد إ ب / جرائم االعتداء على األشخاص
روحا للغَت أو ضربو أو ارتكب أي عمل نص قانون العقوبات اجلزائري على أن "كل من أحدث ج

وقد أصبحت ادلرأة أكثرا ارتكابا ذلذا النوع من اجلرائم ( 26) من أعمال العنف ...يعاقب باحلبس..."
 خاصة على مستوى األسرة ضد الزوج ، األوالد ، واإلخوة وغَتىم .

 : جرائم ضد المال والممتلكات  2

االقتصادية وىي تتفاوت من رلتمع آلخر وىي هتدد شلتلكات يرتبط ىذا النوع من اجلرائم باألوضاع 
 الفرد ولعل من أبرزىا صلد :

عرف قانون العقوبات اجلزائري السرقة أهنا" اختالس مال منقول شللوك للغَت بنية  أ/ السرقة :
ة وتعترب ادلرأ( 28) أما يف القانون السوري فهي " أخذ مال الغَت ادلنقول دون رضاه"( 27) امتالكو"

على ىذا النوع من اجلرائم خاصة يف احملالت التجارية وزلالت اجملوىرات ، إضافة إذل  إقباالأكثر 
األسرة خاصة ادلطلقة  إعالةاحلاجة ادلادية وظروف احلياة فغالبا ما تقبل ادلرأة على السرقة حبجة 

 وغَتىا. واألرملة

                                                           

 .72قانون العقوبات اجلزائري ، ص   25 
 .73ص  ،قانون العقوبات اجلزائري   26 
 .88ص    2006، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  شرح قانون العقوبات الجزائري حسُت فرحية ، 27 
 .13، ص 1993، 1، دار الينابيع ، دمشق ، طجرائم السرقة واالختالس في التشريع السوري  عبد الوىاب بدرة ،  28 
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 استيالءأن مصطلح االختالس يشَت إذل "  Webster: ورد يف قاموس "ويبسًت" ب / االختالس 
الشخص بطريقة احتيالية على شيء معُت كان ربت رعايتو نتيجة للثقة بو هبدف االستغالل 

  (.29) الشخصي"

أما ( 30على ادلال العام من قبل موظف يضع يده عليو") االستيالءعرفو القانون السوري " بأنو       
واحليازة الكاملة لشيء شللوك  للغَت سواء كان ىذا الغَت  الستيالءايف القانون اجلزائري يعرف على " 

 . ( 31فردا عاديا أو إدارة عمومية ")

وقد ارتبط ارتكاب ادلرأة ذلذا النمط من اجلرائم بالتغَت الكبَت الذي عرفتو مكانتها االجتماعية        
تعتمد نوعا ما على مستوى تعليمي ، من خالل ارتفاع مستواىا التعليمي وادلهٍت باعتبار ىذه اجلرائم 

باإلضافة إذل أهنا مرتبطة أكثر بالعمل يف ادلؤسسات العمومية اذا انو غالبا ما تكون االختالسات 
 للمال عام.

ال تقع جردية النصب كاملة إال بتحقق احلدث النفسي وىو نشوء  ج / جرائم النصب واالحتيال :
قق احلدث النفسي وربقق احلدث ادلادي ، فإذا سلك اجلاين اخلديعة وال تقع جردية النصب بتمام رب

سلوك اخلديعة ودل يعقبو تسليم ادلال من اجملٍت عليو وكانت اخلديعة  خائبة لعدم انطالء سلوك اخلديعة 
 .على اجملٍت عليو فقط ولكي تقوم جردية النصب البد من توفر اجلردية السابقة وىي جردية االحتيال

على الضحايا واستغالل الرجل   إقباذلاصرا فاعال يف ىذا النوع من اجلرائم خاصة يف وتعترب ادلرأة عن
من خالل  إجراماكالنصب عليو وسلب مالو باي صورة من الصور وقد اعترب "بوالك" النساء أكثر 

وان ( 32) قولو بان "النساء سلادعات وحقودات وراثيا وتعمل على استغالل الرجال مسلويب العقول"

                                                           

 .245، ص   2009، دار غريب للنشر ، القاىرة ،  دراسات في علم االجتماع الجنائي طلعت إبراىيم لطفي ، 29 
 .257ص  ، نفس ادلرجع ، عبد الوىاب بدرة  30 
 .  60، ص  1985،  1، دار البعث ، اجلزائر ، طمحاضرات في القانون الجزائري سليمان بارش ،  31 

32 Jennifer campbell ;how hastés féministe ;critiane ;added ;to. criminologie ;oxford ;Basil blak 
well ;2009 p04.   
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"ادلرأة اكثر اضلرافا من الرجل لطبيعتها ادلخادعة وإن جرائم التسمم والدعارة تعكس خداع ادلرأة 
 .ادلتأصل 

: تعرف على أهنا " عمد موظف عمومي دبزية  مستحقة أو عرضها عليو أو منحها إياه  د/ الرشوة
ا أو دينع بقيام بشكل مباشر أو غَت مباشر سواء لصاحل شخص أو كيان لكي يقوم ذلك بفعل م

وىذا نوع من اجلرائم ارتبط ىو اآلخر خبروج ادلرأة للعمل ( 33) بفعل لدى أداء واجباتو الرمسية"
وتوليها مناصب إدارية وسياسية مهمة جعلتها تستغل ىذا الدور يف شلارسة ىذه اجلرائم ، ويف أحيانا 

 أخرى ىي من تدفع الرشوة للحصول على الوظيفة وغَتىا .

: وىي " التالعب أو التزييف أو التقليد يف األوراق النقدية أو مستندات ذات  م التزويره / جرائ
، ىذا النوع من اجلرائم أصبحت تقدم (34) أمهية بغرض احلاق الضرر باخلزينة العمومية أو الغَت "

سابق شلا عليو ادلرأة وىو مرتبط أيضا بادلستوى التعليمي وادلهٍت الذي أصبحت تتمتع بو مقارنة مع ال
 دفعها لتكون عنصر يف ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم .

 : الجرائم االجتماعية : 3

  أنواعو أىماالجتماعي ومن  األمنىذا النوع من اجلرائم ديس الشعور العام حبيث انو يهدد استقرار 

ىذه اجلرائم سبس امن اجملتمع من خالل التخويف وهتديد استقرار األفراد ،  أ / جرائم االختطاف :
وقد عرفها القانون اجلزائري بأهنا " اعتداء على حرية األشخاص بإبعادىم عمدا وحجزىم بدافع 

وقد شاع ىذا النوع من اجلرائم يف الوقت احلارل ( 35) طلب فدية. أو احلصول على ادلال من ذويهم "
اختطاف األطفال الرأي العام حيث شهدت اجلزائر يف السنوات األخَتة العديد من  وشغل موضوع

ىلعا  وأحدثتجرائم االختطاف راح ضحيتها األطفال )ياسر ، شيماء ، ىارون وإبراىيم ، وغَتىم (
                                                           

  . 44قانون العقوبات اجلزائري ، ص  33 
 .66قانون العقوبات اجلزائري ، ص   34 
 .79قانون العقوبات اجلزائري ، ص  35 
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اجتماعيا جعل األسر حبيسة خوف دائم ، وقد كان للمرأة نصيب من ىذه اجلرائم وكان العديد من 
األطفال وقتلهم نساء بدافع االنتقام وأخذ الثأر من الزوج أو الطليق أو من األقارب  حوادث خطف

 ، ويعد ىذا النمط من اجلرائم ادلستحدثة اليت أصبحت ادلرأة اجلزائرية جزء من مرتكبيها.

لقنوات طويلة وظاىرة اذلجرة غَت الشرعية عن طريق البحر أو ما يسمى ب / الهجرة غير الشرعية : 
راقة تشغل الرأي العام وأخذت اىتمام العديد من الباحثُت خاصة يف اجملاالت النفسية باخل

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية إلجياد حلوال ذلا وتعرف اذلجرة غَت الشرعية بأهنا " مغادرة اإلقليم 
على  ، وقد أصبحت ادلرأة تقدم(36) الوطٍت عرب احلدود أو أي منافذ أخرى بصفة غَت شرعية "

اذلجرة غَت الشرعية وتغامر حبياهتا مثلها مثل الرجل وىذا يدل بصورة واضحة على التغَت الكبَت الذي 
 عرفتو مكانتها يف النسق القيمي يف اجملتمع اجلزائري .

 : الجرائم السياسية : 4

ينات ودامت ارتبط ىذا النوع من اجلرائم بفًتة العنف السياسي الذي مرت بو اجلزائر خالل فًتة التسع
اجلرائم وكان للعديد من األشخاص التورط  أبشعىذه الوضعية أكثر من عشر سنوات ارتكبت فيها 

يف ىذه الوضعية ادلأزقية دبا فيهم دبا فيهم ادلرأة من خالل ادلشاركة يف أعمال اإلرىاب والتخريب 
 استمرار ادلرأة يف السلوك والتمويل وحىت بعد فًتة االنفراج األمٍت كانت ذلذه الفًتة تأثَت واضح يف

لفات العشرية السوداء كانت وخيمة من خالل وجود نساء مغتصبات سل، خاصة أن  اإلجرامي
لتورط يف مثل ىذه اجلرائم  بأخرىت ادلرأة بصورة أو عدف األشكالوضحايا اإلرىاب دبختلف  وأرامل

يقع  أغراضو، وتعرف ىذه اجلرائم "اهنا كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أي كانت بواعثو أو 
ائهم أو ذالرعب بُت الناس أو ترويعهم بإ إلقاءفردي أو مجاعي ، ويهدف إذل  إجراميتنفيذا دلشروع 

يئة أو بأحد ادلرافق أو األمالك العامة أو الضرر بالب وإحلاقتعريض حياهتم  وحريتهم أمنهم للخطر 

                                                           

 .57قانون العقوبات اجلزائري ، ص  36 
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، وقد شهدت اجلزائر العديد من (37) عليهم وتعريض أحد موارد الوطنية للخطر" واالستعالءاخلاصة 
إذل يومنا ىذا وكانت للمرأة دور يف  أثارىااالعتداءات الدموية خلفت خسائر مادية وبشرية مازالت 

 ىذا النوع من اجلرائم .

 الخاتمة : 

نستطيع القول أن ادلرأة أصبحت تتجو ضلو ارتكاب سلتلف األمناط من خالل ما سبق          
وتشمل أنواع عديدة من ادلمارسات  أفقياكمؤشر يدل على ان جرائم ادلرأة اجلزائرية تتوسع   اإلجرامية
ستها للرجل يف ، شلا يعٍت قدرة ادلرأة على ذباوز كل احلدود االجتماعية واألخالقية ومناف اإلجرامية

 رلال اجلردية .

فادلرأة اجملرمة يف اجملتمع اجلزائري سبتلك القدرة على التكيف مع متغَتات الوضع االجتماعي        
وىذا  اإلجراميوضغوطات احلداثة وقادرة على استخدام كل الظروف والتقنيات لصاحل سبديد نشاطها 

ة بُت اخللفية التارخيية ومستلزمات احلداثة وىذا يشكل ادلرأ إجرامما يعرب عن التطور اجلذري يف منطية 
الدور اجلزائرية اآلخذة بعُت االعتبار  األسرةبطبيعة احلال هتديدا واضحا لبنية اجملتمع وخاصة بنية 

 الًتبوي للمرأة يف ادلخيال االجتماعي .

 اإلجراميةعادل اجلردية يشَت من زاوية مغايرة إذل أن الذىنية  إذلولعل ولوج ادلرأة يف اجملتمع اجلزائري 
استعدادات سلوكية تتخطى مجيع ادلخاطر وتتجاوز كل القيم وربطم   وأظهرتلدى ادلرأة قد تطورت 

الرغبات الذاتية  وإشباعكل القواعد االجتماعية ادلتعارف عليها يف سبيل ربقيق األىداف ادلادية 
اسية وادلالية واألخالقية واالجتماعية وترويج ادلخدرات وبيعها يقتضي سلاطرة  فارتكاب اجلرائم السي

قد تطور ادلرأة اجملرمة  أناألمنية والقواعد األخالقية شلا يفيد على  الًتتيباتكبَتة وربدي واضح لكل 
حجم انفصاذلا عن قيم رلتمعها  إذلكبَتة تشَت مستويات عالية واحًتافية   إذل اإلجراميسلوكها 

ومن جهة ادلستضعفة واخلجولة من جهة ،  األنثويةونظامها الثقايف ادلهيمن وزبليها كليا عن طبيعتها 
                                                           

 .142ص ، 2004، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض ، التحقيق في الجرائم المستحدثة  زلمد امُت البشَتي ،  37 
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زلاكاة  سلوك الرجل حبيث  إذلقسوة اجملتمع وضغوطات احلداثة فتحالف ىذه الظروف أدى بادلرأة 
ؤمن بنفس القيم والغايات ويتفق على أصبحت ادلرأة تعمل على بناء منوذج اجتماعي جديد ي

استخدام نفس الوسائل شلا يؤكد على صناعة ثقافة اجتماعية جديدة تؤمن هبا وتدين ذلا الوالء حىت 
  وان كان اجملتمع يضعها ضمن الثقافة السفلية ادلرفوضة اجتماعيا .
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 في التشريع الجزائري االختراعجنحة تقليد براءة 
 تحت إشراف األستاذ: فتات فوزي                                          

 : ناصر موسىاألستاذمن إعداد                                                                        
 (صص  الااوون)زبسنة الثالثة دكتوراه يف العلوم  طالب                                                          

 جامعة جياليل اليابس بسيدي بلعباس.                                                                    
naceurmoussa@yahoo.com 

 
 : الملخص

 
 ها،علي اإلعتداء حالة يف اعبزائية اغبماية يف تتمثل ،30-30 األمر دبوجب اإلخًتاع لرباءة خاصة ضباية اعبزائري اؼبشرع وظم
 اؼبشاهبة، التاليد وجنحة األصلية، التاليد جنحة: نبا صورتُت األخَتة ىذه وتتخذ جنحة، دبثابة هبا مساس كل يعد حيث
 ىذا يف الباحث وسياتصصر اؼبشروعة، غَت اؼبنافسة ودعوى ،(اؼبدوية التاليد دعوى) الرباءة، على اإلعتداء دعوى إىل باإلضافة
 اؼبستثمرين ثاة كسب إىل يؤدي الذي األمر اؼبعتدين وردع اإلعتداء لوقف وسيلة تعد اليت للرباءة، اعبزائية اغبماية على اؼباال
 أجاوب أو وطنيُت كاووا سواءا

 .العاوبات للتاليد، اؼبشاهبة اعبنح التاليد، اعبزائية، اغبماية اإلخًتاع، براءة والتجارية، الصصناعية اؼبلكية : المفتاحية الكلمات
 

  مقدمــــــــة
إن ىدف اعبزائر يف تطوير التادم الصصناعي والتكنولوجي وؿباول اإلوظمام إىل منظمة 
التجارة العاؼبية وتشجيع اإلستثمار، وضعها أمام التزام قاووين يتمثل يف بذل اجملهودات الالزمة 
غبماية االخًتاعات واألسرار التكنولوجية لالبتكارات سواء كاوت وطنية أو أجنبية، مع منح 

 1ًتع امتياز استعمال واستغالل اخًتاعو صناعيا ربت سلطة وضباية الااوون.اؼبخ
الصصناعي تعد براءة اإلخًتاع الوسيلة األمثل غبماية أصحاب اإلخًتاعات، أي ىي السند 

أو الشهادة الرظبية اليت بواسطتها يبتع صاحب الرباءة دبجموعة من اغباوق اؼبعنوية واؼبادية، اليت 

                                                           
زي وزو، اعبزائر، . ووارة حسُت، اؼبلكية الصصناعية يف الااوون اعبزائري، الطبعة غَت موجودة، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، اؼبدينة اعبديدة، تي1

 .23، ص 2015سنة 
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ثار استغالل اخًتاعو زراعيا أو ذباريا أو صناعيا ؼبدة ؿبددة وبايود معينة، ومنع زبول لو حق استئ
 2الغَت من اإلعتداء عليو عرب ماتضيات اغبماية الااوووية اليت يوفرىا لو قاوون براءة اإلخًتاع.

ويعود الشكل اغبديث لرباءة اإلخًتاع حسب بعض اؼبؤرخُت إىل فًتة صدور قاوون فينيسيا 
 10، والذي أعطى اغبماية الااوووية للمخًتع لفًتة عشر 1474مارس  19اؼبؤرخ يف  بإيطاليا

 3سنوات، وسبيزت ىذه اغبماية آوذاك بطغيان الطابع اؼبدين عليها.
كما سبثل براءة اإلخًتاع حاا من حاوق اؼبلكية الصصناعية لصصاحبها، ويًتتب على صدور 

ىذه الرباءة، والتمتع جبميع اغباوق اؼبًتتبة  الرباءة لشخ  معُت بالذات أو عدة أشخاص سبلك
 4على ملكيتها من حق احتكار استغالؽبا، والتصصرف فيها جبميع أوواع التصصرفات الااوووية.

وؼبا كاوت اغباوق بصصفة عامة ترتب التزاما اذباه الكافة باحًتامها وعدم اإلعتداء عليها، 
 فإوو هبب على الكافة احًتام حق صاحب الرباءة وعدم التعرض لو. 

، تتمثل يف اغبماية 07-03وظم اؼبشرع اعبزائري ضباية خاصة لرباءة اإلخًتاع دبوجب األمر        
تداء عليها، حيث يعد كل مساس هبا دبثابة جنحة، وتتخذ ىذه اعبنحة اعبزائية يف حالة اإلع

باإلضافة إىل دعوى اإلعتداء على  5صورتُت نبا: جنحة التاليد األصلية، وجنحة التاليد اؼبشاهبة،
 اؼباالسياتصصر الباحث يف ىذا و  7ودعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة، 6، )دعوى التاليد اؼبدوية(،الرباءة

اعبزائية للرباءة، وعليو يبكن طرح اإلشكال التايل: ىل قبح اؼبشرع اعبزائري من خالل  على اغبماية
األحكام الااوووية الراىنة يف توفَت ضباية جزائية تكون قادرة على ردع اؼبعتدين وكسب ثاة اؼببتكرين 

 واؼبستثمرين؟
                                                           

  .25-24ص  ص ،2000دون طبعة، مكتبة دار الثاافة للنشر والتوزيع، األردن،  سنة . صالح زين الدين، اؼبلكية الصصناعية والتجارية، 2
الفروسي، األمريكي . عجة اعبياليل، براءة اإلخًتاع خصصائصصها وضبايتها، دراسة مااروة لتشريعات اعبزائر، تووس، اؼبغرب، مصصر، األردن، والتشريع 3

 .13ص  ،2015واالتفاقيات الدولية، الطبعة األوىل، اعبزء األول، منشورات زين  اغباوقية، 
 .43ص ، 2007الطبعة السادسة، الااىرة، مصصر، سنة  دار النهضة العربية، ،يف وفس اؼبعٌت، ظبيحة الاليويب، اؼبلكية الصصناعية،    
 .20ة والتجارية، اؼبرجع السابق، ص صالح زين الدين، اؼبلكية الصصناعي   

 .355ظبيحة الاليويب، اؼبلكية الصصناعية، اؼبرجع السابق، ص  .4
  .300عجة اعبياليل، براءة اإلخًتاع خصصائصصها وضبايتها، اؼبرجع السابق، ص  .5
  . وىي كل دعوى تاوم على متابعة فعل التاليد أمام الاسم اؼبدين.6
  اؼبراكز الااوووية، سواء ارتات إىل اغبق الكامل أم ال.. وىذه الدعوى ربمي صبيع 7



 8102جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -السيادة و العولمة مخبر -مجلة الدراسات القانونية

133 
 

  جنحة التقليد األصليةالمبحث األول: 
اوطالقا من النصصوص الااوووية اليت واولت ىذا اؼببحث، سيدرس الباحث تعريف جنحة         
 أوال، مت أركاهنا ثاويا.األصلية التاليد 

 المطلب األول: اإلطار المفاهيمي للتقليد
بدل La Contrefaçon ذبدر اإلشارة إىل أن بعض التشريعات تتبٌت مصصطلح التزييف       

بالنسبة   imitationوالذي استخدم أيضا مصصطلح التاليد مثل اؼبشرع اؼبغريب،مصصطلح التاليد 
، اليت طاؽبما 2000اؼبؤرخ يف سنة  17-97من الااوون  226و 225للعالمة يف اؼبادتُت 

ومصصطلح التزييف يف الااوون اؼبغريب ىو  8يف مادتو األوىل، 23-13التتميم والتعديل بالااوون 
لذي تبناه اؼبشرع اؼبصصري والتووسي واألردين، وكذلك اؼبشرع اعبزائري، وىو مرادف ؼبعٌت التاليد ا

 9اإلقبليزي. Contrefeitingالفروسي أو مصصطلح  Contrefaçonترصبة ؼبصصطلح 
تعٌت كلمة تاليد يف العربية والفروسية ؿباكاة شيء ما، وصنع شيء على غراره،  كما تعٍت     

والتاليد واالبتكار، واؼبالد تابع للمبتكر، ولكي يعترب التاليد فالتاليد بعيد عن معٌت اإلجتهاد 
 10فبنوعا ينبغي أن ياع بصصورة غَت مشروعة.

بالاول:"استعمال أو اوتزاع العناصر كري السباعي التزييف"أي التاليد"ويعرف أضبد ش        
 Leستغالل أو اغبكر اعبوىرية للحق دون تغيَت فيها، اعتداء على حاوق اؼبالك يف االستئثار باال

monopole ".11والتاليد باحملاكاة أو التشبو الذي هبعل اغبق اؼبالد ال ياوم بدوره التمييزي  
وياصصد هبذا اؼبصصطلح يف الااوون اعبزائري كل مساس باغباوق الناصبة عن براءة اإلخًتاع،         

و كل من ارتكب بسوء وية أ 12أو كل تعدي على حاوق صاحب الرباءة دبفهوم الااوون التووسي،

                                                           
  .2014فرباير سنة  21اؼبؤرخ يف  23-13، اؼبعدل دبوجب الااوون 2000اؼبتعلق باؼبلكية الصصناعية اؼبغريب اؼبؤرخ يف سنة  17-97الااوون  .8
  .231. عجة اعبياليل، براءة اإلخًتاع، خصصائصصها وضبايتها، اؼبرجع السابق، ص 9

  .201ص  ،1983الوجيز يف اؼبلكية الصصناعية والتجاري، الطبعة األوىل، دار الفرقان، األردن،     سنة . صالح الدين عبد اللطيف الناىي، 10
وية، اعبزء دراسة يف الااوون التجارة اؼبغريب، والااوون اؼباارن، والفاو، والاضاء، الطبعة الثا. أضبد شكري السباعي، الوسيط يف األصل التجاري، 11

  .391ص  ،2015الثاين، مطبعة اؼبعارف اعبديدة، الرباط، اؼبغرب، 
  .ؼبتعلق برباءة اإلخًتاع التووسيا 2000لسنة  84من الااوون  82. الفصصل 12
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أو كل قلد هبدف التداول التجاري موضوع اخًتاع، كما  13فعل التاليد، دبفهوم الااوون األردين،
يف حُت أن  15وىو وفس التعريف الوارد يف الااوون الفروسي، 14يذىب إىل ذلك اؼبشرع اؼبصصري،

بأوو كل مساس  17-97من الااوون  201التزييف حسب اؼبشرع اؼبغريب فاد عرفتو اؼبادة 
اؼبتعلق  2014ووفمرب  21اؼبؤرخ يف  23-13 حباوق مالك الرباءة، اليت مت تغيَتىا بالااوون

حبماية اؼبلكية الصصناعية اليت جاء فيها ما يلي:"يعترب تزييفا كل مساس حباوق مالك براءة 
ي مسجل، أو اإلخًتاع، أو تصصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر اؼبندؾبة أو رسم أو مبوذج صناع

عالمة صنع أو ذبارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرايف، أو تسمية منشأ، كما ىي معرفة على 
 16أعاله." 182و 155و 154و 124و 123و 99و 54و 53التوايل يف اؼبواد 
وما يالحظ على ىذه التعريفات التشريعية يف ؾبملها، أهنا تنظر إىل التاليد كاوتهاك أو           
حبق أو أكثر من حاوق صاحب الرباءة على كبو غَت مشروع، أي بدون رخصصة أو موافاة  مساس

 من صاحب الرباءة.
تادمي رؤيتو ؼبعٌت التاليد حيث تعرفو األستاذة ظبيحة الاليويب،  17وقد حاول الفاو الادمي،         

ن يكون على أوو اصطناع شيء كاذب على وسق شيء صحيح وال يشًتط يف الشيء اؼبالد أ
متشاهبا سباما للشيء الصصحيح، حبيث ينخدع بو الفاح  اؼبدقق، وإمبا يكفي أن يصصل التشابو إىل 
درجة يكون من شاهنا خداع اعبمهور، والعربة يف تادير التاليد بأوجو التشابو، وليس بأوجو 

 اإلختالف، من حيث اؼبااروة بُت اؼبنتوج اؼبربأ واؼبنتوج اؼبالد.
 
 

                                                           
  .2007لسنة  28، اؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع األردين، اؼبعدل واؼبتمم بالااوون 1999لسنة  32الااوون  32. اؼبادة 13
  ، اؼبتعلق حبماية اؼبلكية الفكرية اؼبصصري.2002لسنة  82من الااوون  32. اؼبادة 14

15. L’article 615/15 du code français de la propriété intellectuelle. 
     Voir aussi Albert Chavanne et Jean – Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 05 
ème édition, Dalloz Delta, 1998, p 265. 

  ، اؼبرجع السابق.23-13اؼبعدل باؼبادة األوىل من الااوون  17-97. راجع الااوون اؼبغريب غبماية اؼبلكية الصصناعية 16
  .417. ظبيحة الاليويب، اؼبلكية الصصناعية، اؼبرجع السابق، ص 17
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 أركان جنحة التقليد األصلية المطلب الثاني:
 تاوم جنحة التاليد األصلية على ثالثة أركان ىي: الركن الشرعي، اؼبادي، والركن اؼبعنوي. 

   الفرع األول: الركن القانوني
يعترب الركن الشرعي للجريبة وصصا قاووويا وبدد قواعد الااوون اعبزائي من حيث التجرمي 

اعبرائم والعاوبات أساسيا يف الااوون اعبزائي، وىو البنيان والعااب، لذلك أعترب مبدأ شرعية 
ويعترب ىذا اؼببدأ من أىم اؼببادئ الدستورية، فاد تضمنتو أغلب الدساتَت  18اعبوىري ألي جريبة،

 ؼبا لو من أنبية دولية وإقليمية.
سس على و  زبضع جنحة التاليد كغَتىا من اعبنح األخرى إىل مبدأ شرعية اعبرائم اؼبؤ          

 اؼبادة األوىل من قاوون العاوبات:"ال جريبة وال عاوبة وال تدبَت أمن بغَت قاوون."
وبناءا على ىذه الااعدة العامة جرمت ـبتلف التشريعات األفعال اؼباسة حباوق صاحب         

ت الرباءة، من خالل وضع وصصوص قاوووية خاصة هبذه اعبريبة، وقد ارتأت وفضلت ىذه التشريعا
إدماج ىذه النصصوص ضمن قواوُت براءة اإلخًتاع، بدال من إدماجها  ضمن قاوون العاوبات، ومن 

من قاوون براءة اإلخًتاع، باولو:"كل عمل  61بينها اؼبشرع اعبزائري الذي و  عليها يف اؼبادة 
 أعاله جنحة التاليد. 56متعمد يرتكب حسب اؼبادة 

س من ستة أشهر إىل سنتُت وبغرامة من مليووُت وطبسمائة يعاقب على جنحة التاليد باغبب       
    19ألف دينار إىل عشرة ماليُت أو بإحدى ىاتُت العاوبتُت فاط."

(، كبد أن اؼبشرع اعبزائري يعرف 07-03من وفس الااوون )األمر 56وباراءة و  اؼبادة      
عن براءة اإلخًتاع دون موافاة العمل اؼبتعمد اؼبعد كتاليد على أوو:"كل مساس باغباوق الناصبة 

 صاحب الرباءة."

                                                           
اؼبفهوم واألركان، ماال منشور يف ؾبلة دفاتر السياسة والااوون، صباعة اعبزائر، العدد . إيهاب الروسان، خصصائ  اعبريبة اإلقتصصادية، دراسة يف 18

  .79، ص 2012السابع، 
، 2003جويلية  23، ج ر، اؼبؤرخة يف 2003جويلية  19اؼبؤرخ يف اؼبتعلق برباءة اإلخًتاع،  07-03من األمر  62إىل  56. اؼبواد من 19

  .44العدد 
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 الركن المادي لجريمة التقليد األصلية:-2
يعترب الركن اؼبادي عبنحة التاليد كما أشار إليو الباحث ساباا، العنصصر الذي يكتمل بو           

عاوبة والشكل الذي تظهر بو إىل العلن والعامل اػبارجي، إذ ال  20جسم جريبة التاليد األصلية،
على ؾبرد التفكَت يف ارتكاب جنحة التاليد، بل هبب أن يتحاق التاليد يف فعل مادي، يربز يف 
صورة تعدي أو مساس أو اوتهاك غباوق صاحب الرباءة، ويتخذ ىذا الفعل وصف السلوك 

  21اإلجرامي.
 وما ىي عناصره؟لكن مىت وكون أمام سلوك إجرامي يف جنحة التاليد األصلية لرباءة اإلخًتاع،    

إذا كان السلوك اجملرم ىو كل سلوك مادي إرادي هبرمو الااوون، فإن السلوك اجملرم           
بالوصف الااووين اػباص جبنحة التاليد، يتطلب توفر عنصصرين نبا: عنصصر يتعلق بالنشاط، وأوو 

 22ى.إجرامي من جهة، ويتعلق بالسلوك يف حد ذاتو من حيث كووو ؾبرم من جهة أخر 
فمن حيث السلوك اإلجرامي بصصدد جنحة التاليد يف كل وشاط ياوم بو اعباين على          

سبيل التاليد لنشاط أصلي، وأيا كاوت درجة إتاان التاليد، سواء كان متانا أو رديئا، بل يكفي 
شًتط يف إلعتباره ؾبرم أن يكون مضلال للجمهور وخادعا لو عن اغباياة اؼبزيفة للتاليد، كما ال ي

ىذا النشاط أن يكون مطاباا للنشاط األصلي، بل يكفي وجود اإليهام والتظليل للرجل العادي 
أو إحداث لبس لدى اعبمهور إىل درجة يعجز فيها عن التمييز بُت اؼبنتوج األصلي واؼبالد، والعربة 

قام اؼبالد بإجراء يف تادير التاليد بأوجو الشبو ال بأوجو اإلختالف، ويتوافر التاليد، حىت ولو 
  23تعديالت يف اؼبنتجات، ما دامت أوجو التشابو قائمة بالنسبة للعناصر اعبوىرية لإلخًتاع.

وىبضع تادير النشاط اإلجرامي للسلطة التاديرية لااضي اؼبوضوع، والبد للباحث أن          
 دير التاليد.يشَت يف ىذا الصصدد، أوو يبكن االستعاوة خببَت يف اؼبلكية الصصناعية لتا

                                                           
ص  م،1988اؼبلكية الصصناعية وفق الاواوُت اعبزائرية، ط غَت موجودة، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة تالوي، . ظبَت صبيل حسُت الف20
403.  

  .104ص  ،1979اعبرائم اإلقتصصادية يف الااوون اؼباارن، الطبعة الثاوية، مطبعة جامعة الااىرة، مصصر، اعبزء الثاين،  . ؿبمود ؿبمود مصصطفى،21
  .304اعبياليل، براءة اإلخًتاع، خصصائصصها وضبايتها، اؼبرجع السابق، ص . عجة 22
  .206، ص 1969اؼبلكية الصصناعية واحملل التجاري، دون طبعة، دار النهضة العربية، . ؿبمد حسٍت عباس، 23
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أما من حيث السلوك اجملرم، يظهر يف صورة اؼبساس حباوق براءة اإلخًتاع على وجو          
العمد حبيث يصصبح ىذا السلوك منتوج إرادة واعية ومدركة، أهنا بفعلها اجملرم تاوم بالتاليد، 

 24والسلوك اجملرم يف ىذا اإلطار لو معنيُت نبا:
 ان فعل جرمو الااوون، وىذا الفعل بالذات ىو التاليد.معٌت شرعي، وياصصد بو إتي -1
ومعٌت مادي، وىو أن يتجسد ىذا السلوك يف اعتداء ملموس على حق أو أكثر من حاوق  -2

 25صاحب براءة اإلخًتاع.
 الفرع الثالث: الركن المعنوي للجريمة

بُت ووعُت من يتضح من النصصوص الااوووية الراىنة، أن اؼبشرع اعبزائري أراد التمييز  
األشخاص الاائمُت باعبنحة، الشخ  الذي يبس بطرياة مباشرة حق صاحب الرباءة، والشخ  

 26الذي يبس ىذا اغبق بطرياة غَت شرعية.
إن ؽبذا التمييز دور ىام يف الدعوى اؼبدوية، أما بالنسبة للدعوى اعبزائية فاألمر ىبتلف وظرا  

يكون العمل الذي سبب إضرار باغباوق اغبصصرية ؼبالك لدقة الن  الااووين، حيث أوو يفرض أن 
 27الرباءة، قد مت عن قصصد وسوء وية، أي هبب أن يكون عمال متعمدا.

 المقلد المباشر عدم اشتراط سوء النية البند األول:
يتعلق األمر باألشخاص الذين ياومون بصصنع اؼبنتوج موضوع الرباءة أو استعمالو أو تسوياو  

و ياومون بإستعمال الطرياة احملمية بالرباءة قصصد استغالل اؼبنتجات الناذبة عن ىذه أو استَتاده، أ
الطرياة أو بيعها أو عرضها للبيع أو استَتادىا، فتعترب ىذه العمليات اعتداء على حاوق صاحب 

إىل  2.500.000الرباءة، وتشكل جنحة التاليد غَت اؼبشروع اؼبعاقب عليها بغرامة من 

                                                           
  .305. عجة اعبياليل، براءة اإلخًتاع خصصائصصها وضبايتها، اؼبرجع السابق، ص 24
اؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع اعبزائري، وؼبعرفة معٌت اإلعتداء على  07-03من األمر  11خولة لصصاحب الرباءة، راجع اؼبادة . ؼبعرفة اغباوق اؼب25

 من وفس األمر. 61-65ىذه اغباوق راجع اؼبادتُت 
 ،2006الكامل يف الااوون التجاري، اغباوق الفكرية، الطبعة غَت موجودة، دار ابن خلدون للنشر وتوزيع، اعبزائر، سنة . فرحة زراوي صاحل، 26
  .175ص 

  اؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع اعبزائري. 07-03من األمر  61. راجع اؼبادة 27
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أو بإحدى ىاتُت العاوبتُت  02ستة أشهر إىل سنتُت  06وباغببس من ، 10.000.000
 28فاط.
ودبا أن تصصرفهم يبس حباوق مالك الرباءة بطرياة مباشرة، فال يسمح ؽبم التمسك حبسن        

ويتهم للتهرب عن مسؤوليتهم، وال يشًتط لتطبيق العاوبة وجود عنصصر الاصصد، لكوهنم يعاقبون 
 29تهم، حسنة أو سيئة.قاوووا مهما كاوت وي

  المقلد غير المباشر ضرورة وجود سوء النية: البند الثاني:
يتعلق األمر بالشخ  الذي قام عمدا بإخفاء منتوج مالد أو بيعو أو بعرضو للبيع أو  

فمن الثابت أوو  31فيعاقب بنفس العاوبة اؼبطباة على اؼبالدين، 30بإدخالو إىل الًتاب الوطٍت،
األمر الذي يسمح مثال دبتابعة كل من قام  32الاصصد ؼبتابعة اؼبالد غَت اؼبباشر،هبب توافر عنصصر 

 33باستعمال اؼبنتجات أو بإقبازىا رغم إوذار صاحب الرباءة.
 المبحث الثاني: الجنح المشابهة لجنحة التقليد األصلية

والعااب، وىذا ياصصد هبا كل جنحة تتشابو مع جنحة التاليد األصلية من حيث التجرمي         
باولو:"يعاقب بنفس  34من الااوون اعبزائري، 62ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائري حسب و  اؼبادة 

العاوبة اليت يعاقب هبا اؼبالد، كل من يتعمد إخفاء الشيء اؼبالد أو إخفاء عدة أشياء مالدة أو 
 يبيعها أو يعرضها للبيع، أو يدخلها إىل الًتاب الوطٍت."

                                                           
  من وفس الااوون. 61. اؼبادة 28
  .206 . ؿبمد حسٍت عباس، اؼبرجع السابق، ص29
 .207-206، ص وفسو. ؿبمد حسٍت عباس، اؼبرجع 30
  اؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع اعبزائري، اؼبرجع السابق. 07-03من األمر  62. اؼبادة 31
ة يف ، ج ر، اؼبؤرخ2003جويلية  19اؼبؤرخ يف اؼبتعلق حبماية العالمات اعبزائري،  06-03من األمر  33. أوظر على سبيل اؼبااروة اؼبادة 32
  .44، العدد 2003جويلية  23
  .176. فرحة زراوي صاحل، الكامل يف الااوون التجاري، اغباوق الفكرية، اؼبرجع السابق، ص 33
  اؼبتعلق برباءة اإلخًتاع اعبزائري. 07-03. األمر34
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تزييفا حسب اؼبشرع اؼبغريب عرض اؼبنتج اؼبزيف أو االذبار فيو أو استعمالو أو ويشكل         
وما يليها، من قاوون ضباية اؼبلكية  214وىذا حسب اؼبادة  35استَتاده أو حيازتو ؽبذه األغراض،

 36الصصناعية.
ادة وبالنسبة للتشريع اؼباارن يف فروسا، فاد وظم ىذه اعبنح اؼبشاهبة دباتضى و  اؼب        
اليت تن  على أن:"كل عرض أو وضع يف التداول التجاري أو اإلحراز بغرض  615/01

االستعمال التجاري ؼبنتوج مالد، وإذا كاوت ىذه األفعال مرتكبة من قبل شخ  غَت الشخ  
اؼبصصنع للمنتوجات اؼبالدة، فإن مسؤولية الفاعل ال تكون قائمة، إال إذا الوقائع قد حدثت 

 37بعلمو."
 .2007أكتوبر  30، اؼبؤرخ يف 2007-1544ومت تعديل ىذه اؼبادة دبوجب الااوون        

جريمة بيع المنتجات المقلدة أو عرضها للبيع أو استيرادها بقصد االتجار  المطلب األول:
 مع علمه بذلك:

تاليدىا مل يكتف اؼبشرع اعبزائري يف ضبايتو غباوق اؼبلكية الصصناعية والتجارية، بأن اعترب  
جريبة جنائية تستوجب اعبزاء اعبنائي، كما سبق الاول، وإمبا أضاف أيضا إىل جريبة التاليد، جريبة 

إذا ما كان يعلم البائع أو العارض أو اؼبستورد أو  38عرض أو استَتاد أو حيازة أشياء مالدة،
 39اغبائز، بأن ىذه األشياء مالدة طاؼبا كان ذلك باصصد االذبار.

                                                           
  .394. أضبد شكري السباعي، الوسيط يف األصل التجاري، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق، ص 35
، اؼبتعلق بتعديل وتتميم قاوون اؼبلكية الصصناعية اؼبغريب، اؼبرجع 23-13من الااوون  55اؼبعدلة باؼبادة  17-97من الااوون  214اؼبادة . 36

  السابق.
37. L’article 615/01 du code français de la propriété intellectuelle : «toute atteinte portée 

aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, 

constitue une contrefaçon. 

    La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. 

    Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de 

l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont 

commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la 

responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. » 
  .118ص ، 1983دون طبعة، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، . عباس حلمي اؼبنزالوي، اؼبلكية الصصناعية، 38
  .207. ؿبمد حسٍت عباس، اؼبرجع السابق، ص 39

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279463&dateTexte=&categorieLien=cid
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من قاوون الرباءات باوؽبا:"يعاقب بنفس العاوبة  62إىل ىذه اعبرائم اؼبادة وقد أشارت  
اليت يعاقب هبا اؼبالد، كل من يتعمد إخفاء شيء مالد أو إخفاء عدة أشياء مالدة أو يبيعها أو 

 40يعرضها للبيع أو يدخلها إىل الًتاب الوطٍت."
)جنحة(، وتاوم ىذه اعبنحة  مالدة جريبة جنائية بيع أشياءوبناءا على ذلك أن يعترب  

 41على الركن اؼبادي الذي يشًتط فيو توفر العناصر التالية:
وتتحاق واقعة بيع أشياء مالدة، عندما يلتزم اؼبالد بنال ملكية اؼبواد تحقق واقعة البيع:  -

 42اؼبالدة إىل اؼبشًتي ماابل شبن وادي سواء مت البيع جزافا أو بالعينة أو بالتجربة.
ىلك اؼببيع قبل تسليمو إىل اؼبشًتي، فال وكون يف ىذه اغبالة أمام جنحة بيع أشياء وإذا  
ويبكن للمشًتي أو للمستهلك دبناسبة ىذا البيع الرجوع على البائع اعباين بدعوى  43مالدة،

أو يف قاوون ضباية  44الضمان، وتطبيق أحكام ىذه الدعوى اؼبنصصوص عليها يف الااوون اؼبدين،
 45اؼبستهلك.

وتكون ىذه الواقعة عندما يكون قصصد اعباين ربايق األرباح تحقق واقعة المضاربة )االتجار(:  -
من وراء اذباره باؼبنتجات اؼبالدة، كما تتحاق ىذه الواقعة من خالل قيام اعباين بطرح األشياء 

للمصصطلح،  اؼبالدة يف السوق قصصد تداوؽبا، وال يشًتط يف البائع أن يكون تاجر باؼبفهوم الااووين
 46فاد تاوم اعبنحة حىت بصصدد تاجر فعلي، أو يبارس وشاطو يف إطار اإلقتصصاد اؼبوازي.

                                                           
  اؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع اعبزائري. 07-03. األمر 40
  .317. عجة اعبياليل، براءة اإلخًتاع، خصصائصصها وضبايتها، اؼبرجع السابق، ص 41
  .84إىل  78، ص ص 2006. ؿبمد حسنُت، عاد البيع يف الااوون اؼبدين اعبزائري، الطبعة اػبامسة، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 42
  وما يليها من الااوون اؼبدين اعبزائري. 369 . اؼبادة43
  وما يليها من الااوون اؼبدين اعبزائري. 371. اؼبادة 44
  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك وقمع الغش، اؼبعدل واؼبتمم. 03-09. األمر 45
  272.، ص 2008الوجيز يف حاوق اؼبلكية الصصناعية والتجارية، الطبعة الثاوية، دار وائل للنشر، األردن، سنة . عبد اهلل حسُت اػبشروم، 46
تفاقية الًتيبس يف وفس اؼبعٌت، عبد اهلل حسُت اػبشروم، اغبماية اعبزائية لرباءات االخًتاع والعالمات التجارية يف الااوون األردين، دراسة يف ضوء ا   
(TRIPSؾبل ،) 229، ص 2007، س 08، ع 03ة اؼبنارة، األردن، اجمللد. 
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وبناء على ذلك يعترب بيع سلع مالدة جنحة معاقب عليها، ويشًتط العتبار واقعة البيع  
 جريبة أن تتم باصصد اؼبضاربة، وأن تصصدر براءة اخًتاع عن اؼبعهد الوطٍت للملكية الصصناعية ؽبذه

 47اؼبنتجات.
باإلضافة إىل توافر الركن اؼبعنوي الذي يفًتض قاوووا أن البائع يتعمد بيع السلع اؼبالدة،  

 48وىو عامل بذلك، دبفهوم اؼبخالفة تساط ىذه اعبنحة مىت ثبت جهلو بتاليدىا.
 62، ولو مل يتم البيع يعترب جريبة وفاا لن  اؼبادة عرض الشيء المقلدكذلك فإن ؾبرد  
ااوون اعبزائري، سواء كان العرض يف متجر أو ؿبل عام طاؼبا أوو معروض للبيع يف مكان يراه من ال

 49اعبمهور.
الذي يتطلب وجود عرض حاياي أو فعلي لألشياء اؼبالدة أيا كاوت  العنصر المادي:

وسيلة العرض، سواء يف صورة عرض للمواد اؼبالدة يف معرض رظبي أو غَت رظبي، أو يف صورة 
 إشهار ودعاية للمنتوج اؼبالد، أو يف صورة دعوى شفهية بشراء السلعة اؼبالدة.
، استيراد أشياء مقلدةباإلضافة إىل اعبنحة السابق ذكرىا، جرمت ـبتلف التشريعات 

واعتربىا دبثابة سلع فبنوعة اإلستَتاد، واؼباصصود جبنحة استَتاد بضائع مالدة، ىو أن تكون ىذه 
اؼبنتجات تاليدا لرباءة اخًتاع، ودخلت فعال ىذه السلع إقليم اعبزائر، وىذا ما عرب عنو اؼبشرع 

 50عبزائري باول:"...أو يدخلها إىل الًتاب الوطٍت."ا
ويالحظ بعض الكتاب، أن ىذه اعبنحة يف اغباياة جنحة صبركية زبضع يف عناصرىا 
وأحكامها للاواعد اؼبنصصوص عليها يف الااوون اعبمركي، ومن ىذه الناحية قد ال وكون حباجة إىل 

اتصصر ىذه اعبنحة على وحيد ىو الركن الركن اؼبعنوي لايام جنحة استَتاد سلع مالدة، بل ت
 اؼبادي.

                                                           

  .407ظبَت صبيل حسُت الفتالوي، اؼبرجع السابق، ص 47. 
  اؼبتعلق برباءة اإلخًتاع اعبزائري، اؼبرجع السابق. 07-03من األمر  62. راجع اؼبادة 48
  .373. ظبيحة الاليويب، اؼبلكية الصصناعية، اؼبرجع السابق، ص 49
  اؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع اعبزائري. 07-03من األمر  62. اؼبادة 50
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وياول الباحث يف ىذا الصصدد، أن اعبريبة اعبمركية يف بعض األحيان قد تتميز بضعف 
العنصصر اؼبعنوي وليس اوعدامو بصصفة مطلاة، فهناك جرائم اقتصصادية عمدية، كما توجد جرائم 

رقابة اعبمركية حائزا بضائع فاد حكم بأن وجود شخ  داخل منطاة ال 51اقتصصادية غَت عمدية،
 52ؿبظور تصصديرىا إىل اػبارج، ال يعترب هتريبا أو شروعا فيو إال إذا ثبتت وية التهريب.

 جريمة إخفاء أشياء مقلدةالمطلب الثاني: 
ويتجسد الركن اؼبادي يف ىذه اعبنحة يف أن يكون ؿبل اإلخفاء منتوج مالد ؼبنتوج    

ويعٍت ذلك أن ىذا احملل ىو يف اغباياة متحصصل عليو من جنحة  53أصلي ؿبمي برباءة اإلخًتاع،
ساباة ىي جنحة التاليد األصلية، وتعترب ىذه اعبريبة كمثال تطبياي عبنحة اإلخفاء اؼبنصصوص 

من قاوون العاوبات اعبزائري، الشًتاكهما يف ؿبل اإلخفاء والذي ىو  387عليها يف اؼبادة 
ه اعبريبة يف الشخ  اؼبخفي أن ال يكون وفسو اؼبالد، بل متحصصل من فعل التجرمي، وتفًتض ىذ

 54قد يكون من الغَت، وىو دبثابة شريك للجاين.
إن جنحة إخفاء أشياء مالدة تتميز بكوهنا جنحة عمدية، حيث و  اؼبشرع اعبزائري 

-03من األمر 62وىذا حسب اؼبادة  55على شرط العلم والتعمد يف اإلخفاء لايام ىذه اعبنحة،
ؼبتعلق حبماية براءة اإلخًتاع، وياصصد بعنصصر العمد، علم اعباين بأن األشياء اليت ىي حبوزتو ا 07

مصصدرىا التاليد، وىو ركن أساسي يف ىذه اعبنحة يرتب عن إغفالو جعل اغبكم أو الارار عرضة 
 للناد من طرف احملكمة العليا.

 56فاء األشياء اؼبالدة.باإلضافة إىل وجود عنصصر اإلدارة أي النية لدى اعباين يف إخ

                                                           
  .113. ؿبمود ؿبمود مصصطفى، اؼبرجع السابق، ص 51
 .413ص  90رقم  23، ؾبموعة أحكام الناض س 1972مارس  19. واض 52
  .113عن ؿبمود ؿبمود مصصطفى، اؼبرجع السابق، ص    
  .118رجع السابق، ص . عباس حلمي اؼبنزالوي، اؼبلكية الصصناعية، اؼب53
  .315. عجة اعبياليل، براءة اإلخًتاع، خصصائصصها وضبايتها، اؼبرجع السابق، ص 54
  .118. عباس حلمي اؼبنزالوي، اؼبلكية الصصناعية، اؼبرجع السابق، ص 55
 .105، ص 2008. أحسن بوسايعة، الوجيز يف الااوون اعبزائي العام، الطبعة السابعة، دار ىومو، اعبزائر، 56



 8102جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -السيادة و العولمة مخبر -مجلة الدراسات القانونية

123 
 

 الخاتمـــــــــة
ويف األخَت أصرح باعتزاز أن اعبزائر قد خطت خطوة عمالقة باذباه التوافق والتالؤم مع ما 
تتطلبو اؼبعاىدات واالتفاقيات الدولية يف ؾبال ضباية براءة اإلخًتاع، بفضل النصصوص الااوووية اليت 

 .2003أصدرهتا مع مطلع سنة 
تكاثر عمليات التاليد والارصنة يف السنوات األخَتة دليل قاطع على أن براءة لكن يبد أن 

اإلخًتاع وباقي عناصر اؼبلكية الصصناعية ال تتمتع حبماية كافية، وال يتعلق األمر بتشريعات البلدان 
السائرة يف طريق النمو، بل كذلك البلدان اؼبتطورة صناعيا، حيث أصبح االذبار بالسلع اؼبالدة 

باؼبائة من التجارة العاؼبية، وكمثال على ذلك فاد بلغت خسارة الواليات  06و 03اوح ما بُت يًت 
 774يف الشرق األوسط  اؼبتحدة األمريكية يف قطاع الرباءات واغباوق األخرى للملكية الفكرية

ن مليون دوالر،كما بلغت خسارهتا يف آسيا حوايل ثالثة مليارات وشبامبائة وسبع وعشرين مليو 
دوالر، وبلغت خسائرىا يف غرب أوروبا ثالثة مليارات وتسعمائة وواحد وستُت دوالر، كما بلغت 
يف أوروبا الشرقية مليارا وأربعمائة واثنُت وستُت دوالر، وأخَتا قدرت خسائرىا يف دول أمريكا 

 57الالتينية بنحو مليار وستمائة وتسع مليون دوالر.
ا عامل التجارة والصصناعة تفرض على كافة التشريعات فاػبسائر العديدة اليت يعاين منه

البحث عن ضباية مطلاة، وذلك خاصة يف ؾبال وقاية وقمع عمليات التاليد، أو كذلك يف ؾبال 
مدة اغبماية اليت تعترب قصصَتة جدا باؼبااروة مع حاوق اؼبؤلف، ألن اؼبعاىدات الدولية الراىنة ال 

اغبماية الكافية لإلخًتاعات وحده يعترب غَت كاف، إذ ال  وبتايل فإن توفَت 58تستطيع فعل ذلك،
بد أن تواكبو حركة تنمية واسعة يف صبيع اؼبيادين، وتنوير الرأي العام عن طريق اإلعالم، من خالل 

                                                                                                                                                                                

سنة، ص  وأوظر عبد اهلل سليمان، شرح قاوون العاوبات، الاسم العام، اعبريبة، اعبزء األول، دار اؽبدى للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر، دون    
213. 

 .10جالل وفاء ؿبمدين، اؼبرجع السابق، ص  .57
 .345. فرحة زراوي صاحل، اؼبرجع السابق، ص 58
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وكذلك اؼبؤلفات، والندوات واحملاضرات، مع توضيح ماىيتها وأحكامها  59النشريات الدورية،
 وكيفية ضبايتها.

عيد فإونا وعمل جاىدين على مواكبة التطورات التكنولوجية اغبديثة، اليت وعلى ىذا الصص
تساعد على ؿباربة كل أوواع االوتهاكات اليت سبس براءة اإلخًتاع وباقي أصناف اؼبلكية الفكرية، 
وذلك هبدف خلق بيئة استثمارية جاذبة لالستثمار على الصصعيدين احمللي واألجنيب، وكذا ضمان 

 ستارار الااووين من أجل ضباية االستثمارات بشكل أفضل. استمرارية اال
فبااء براءة اإلخًتاع بال قاوون متكامل وبميها، فيو الكثَت من الضرر واألذى الذي 

  60سيكون لو وتائج خطَتة على اقتصصاد البلد وزعزعة ثاة اؼبستثمرين فيو.
واألجنيب، وىو يرى منتجاتو تتعرض للتاليد وتروج  فكيف ونتظر ؾبيء اؼبستثمر الوطٍت

على أعلى مستوى من طرف شركات تعمل يف السوق السوداء وخارجة عن سيطرة الدولة وبعيدة 
يف حُت أوو خصص  أموال طائلة يف البحث ليصصل دبنتجو لذلك النوع  61عن اإلجراءات الرقابية،

 من  اؼبستوى.
لرباءة اإلخًتاع وعالقتو باالستثمار ال يزال غَت  إن البحث يف موضوع اغبماية اعبزائية

مألوف لدى الفاو يف اعبزائر، لكن مع االوفتاح االقتصصادي وتزايد حجم االستثمارات يف الدولة 
ستتضاعف أنبيتو وسيفتح النااش بشأوو بُت اؼبمارسُت، ولب  هبم رجال الاضاء واحملامُت واػبرباء 

 عية.اؼبتخصصصصُت يف ؾبال اؼبلكية الصصنا

 
 

                                                           
، العدد 2012يناير  15، يتعلق باإلعالم، اعبريدة الرظبية اؼبؤرخة يف 2012يناير  12اؼبؤرخ يف  05-12العضوي من الااوون  08اؼبادة  .59
 .23، ص 02
 .256اؼبرجع السابق، ص  بادار كمال ومصصدق خَتة، الشروط اؼبوضوعية لرباءة االخًتاع، .60

.58عامر ؿبمود الكسواين، اؼبرجع السابق، ص       
، العدد 2013ووفمرب  03للاضاء على التجارة اؼبوازية ومراقبة حركة األموال، ماال منشور جبريدة اؼبساء، الصصادرة بتاريخ  . صبيلة أ، دعوة61

 .07، ص 5095
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 البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم اإللكتروني
 بوقرط أضبد طالب دكتوراه                                                            
  جامعة مستغاًل-احلقوقكلية                                      

sidboukortt@gmail.com  

  بروفيسور -قماري نضرة بن ددوش                                                                              
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bendeddouche_nedra@hotmail.com 

 الملخص:
أنو يشًتط يعترب التحكيم اإللكًتوين أىم الوسائل البديلة لفض منازعات التجارة اإللكًتونية بدال عن القضاء الوطين إال       

 حبكم التحكيم اإللكًتوين نفس الشروط الواجب توافرىا يف احلكم الصادر عن القضاء.
لقد إختلفت ىيئات التحكيم اإللكًتونية حول البيانات الواجب توافرىا يف حكم التحكيم اإللكًتوين، ويف أغلب األحيان     

 ىيئات التحكيم التقليدية يف ىذا اجملال. سكتت عن تنظيم ادلسألة شلا يستوجب األمر الرجوع إىل إجتهاد
 إنو ونظرا ألذنية البيانات الواجب توافرىا يف حكم التحكيم اإللكًتوين، فإنو يًتتب على زبلفها بطالن احلكم.

 
 حكم التحكيم اإللكًتوين.  -منازعات التجارة اإللكًتونية  -التحكيم اإللكًتوينالكلمات الدالة: 

Abstract : 

The electronic arbitrage is considered as the most important alternative means 

for conflicts resolutions of electronic trade instead of the national tribunal . 

However, in electronic arbitrage’s judgement, there must be some conditions as 

the one (the judgement ) issued by the tribunal, It’s tardiress leads to the nullity 

of this judgement. 

 

Key words : Electronic arbitrage-E tarde conflits-E arbitration judgment. 

 
 المقدمة

ساس يعترب التحكيم اإللكًتوين أحد شبار التطور الواقع يف عامل وسائل اإلتصال الرقمية اليت تعتمد باأل
على شبكة األنًتنت، أين أصبحت عقود التجارة تربم بطريقة إلكًتونية، وبطبيعة احلال كان من 
الضروري البحث عن وسائل حديثة لتسوية منازعات التجارة اإللكًتونية، بعيدا عن القضاء الوطين، 

وىي التجارة اليت  وما يصاحب غياب أو زلدودية القوانني الوطنية لتنظيم منازعات التجارة اإللكًتونية
تتم يف عامل إفًتاضي اليعًتف باحلدود ادلادية، وتتميز خبصائص ذبعل من القضاء العادي غري مؤىل 

 للفصل يف منازعاهتا.

mailto:sidboukortt@gmail.com
mailto:sidboukortt@gmail.com
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فظهر التحكيم إللكًتوين كأحد أىم الوسائل البديلة لفض منازعات التجارة اإللكًتونية، أين        
ذلم تصور عن طبيعة التجارة اإللكًتونية، ونظرة أكثر مشولية شنكن اإلستعانة من خاللو على خرباء 

 دلعاجلة اإلشكاالت التقنية والقانونية للتجارة اإللكًتونية.
يعرف التحكيم اإللكًتوين على أنو أسلوب إتفاقي أو قضاء خاص، يتم دبقتضاه اإلتفاق على      

رة اإللكًتونية على التحكيم لكن عرض ادلنازعات اليت نشأت أو ستنشأ مستقبال يف رلال التجا
 بإجراءات إلكًتونية.

إال أن التحكيم اإللكًتوين ال سنتلف عن القضاء العادي يف كونو يتوج بعد ادلضي يف إجراءاتو      
بإصدار حكم يسمى حكم التحكيم اإللكًتوين، إال أن ىيئة التحكيم اإللكًتوين وعند غلق باب 

فهي ملزمة بإصدار حكم للفصل يف ادلسائل اليت إتفق األطراف على ادلرافعة يف الدعوى التحكيمية 
 تفويضها للفصل فيها.

إن حكم التحكيم اإللكًتوين شأنو شأن األحكام الصادرة عن القضاء البد من توافر بو شروط      
 شكلية وموضوعية لصحتو، وإال كان معرضا للبطالن.

حكيم اإللكًتوين، واليت يتعني على ىيئة التحكيم فما ىي الشروط الواجب توافرىا حبكم الت     
 اإللكًتونية إحًتامها وإال تعرض حكمها للبطالن؟

لإلجابة عن ىذه اإلشكالية سوف نقسم الدراسة إىل زلورين نتناول يف زلور أول الشروط      
الواجب الشكلية لصحة حكم التحكيم اإللكًتوين، بينما خنصص احملور الثاين للشروط ادلوضوعية 

 توافرىا يف حكم التحكيم اإللكًتوين.
 المحور األول: البيانات الشكلية لحكم التحكيم اإللكتروني

على خالف قضاة القضاء العادي الذين يستمدون سلطتهم من الدولة اليت ينتمون إليها حني       
ق التحكيم إصدار أحكامهم فإن احملكمني يف التحكيم اإللكًتوين يستمدون سلطاهتم من إتفا

، (1)اإللكًتوين وفقا إلختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق سواء على اإلجراءات أو موضوع النزاع
وعليو يكون السبيل الوحيد للتأكد من مدى تقيد ىيئة التحكيم اإللكًتونية بإتفاق التحكيم من 

البيانات اخلاصة خالل مضمون حكم التحكيم اإللكًتوين ما ورد بو من بيانات شكلية، وىي 

                                       
 .262، ص 200أضبد أبو الوفاء، التحكيم اإلختياري واإلجباري، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، ( 1)
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باخلصوم وىيئة التحكيم وصورة من إتفاق التحكيم اإللكًتوين، وتاريخ ومكان صدور حكم التحكيم 
    .(2)اإللكًتوين

 تاريخ صدور حكم التحكيم اإللكتروني-0
من البيانات الضرورية اليت رنب أن يتضمنها حكم التحكيم بصفة عامة، والتحكيم اإللكًتوين        
                    .(3)خاصة تاريخ صدوره، وىذا ما أكدتو صبيع القوانني والقواعد التحكيميةبصفة 

إال أن تاريخ حكم التحكيم اإللكًتوين يثري إشكالية كبرية مرجعها أن حكم التحكيم            
دي ذلك اإللكًتوين يصدر بطريقة إلكًتونية دون حضور مادي ذليئة التحكيم الذي أصدرتو، شلا يؤ 

                        .(4)إىل صعوبة ربديد وقت صدوره

 تبدوا أذنية ربديد تاريخ حكم التحكيم اإللكًتوين يف عدة نواحي تتمثل يف:      
التأكد من مدى صدور حكم التحكيم اإللكًتوين خالل ادلدة احملددة من قبل األطراف من -   

خالل إتفاق التحكيم، اإللكًتوين، ويف حالة إنتهاء ىذه ادلدة دون إتفاق األطراف على مدىا، يعترب 
 حكم التحكيم يف ىذه احلالة باطال لكونو صدر عن جهة غري سلتصة فقدت سلطتها يف الفصل يف
النزاع بعد إنتهاء ىذه ادلدة، مع إمكانية الرجوع على احملكمني بالتعويض، ويعترب حكم التحكيم 

                  .(5)زلكم اإللكًتوين صادرا من تاريخ توقيع آخر
إن حكم التحكيم اإللكًتوين ال يرتب أثاره إال من تاريخ صدوره، سواء فيما يتعلق بإزباذ -   

  .(6)أو الطعن فيو  إجراءات تنفيذه 

إذا حدث طارئ كوفاة أحد احملكمني أو عزلو بعد صدور حكم التحكيم، فإن ذلك ال يؤثر -   
 .(7)على صحة حكم التحكيم اإللكًتوين

                                       
 .530، ص 2011التحكيم اإللكًتوين، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مأمون سليمان، ( 2)
 .331، ص2008فوزي زلمد سامي، التحكيم التجاري الدويل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (3)

 .293، ص 2011زلمود السيد عمر التحيوى، التحكيم اإللكًتوين، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ( 4)
، وأيضا ىيثم        468، ص 2010خالد أضبد حسن، بطالن حكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاىرة، (5)

، 2013عبد الرضبن البقلي، التحكيم اإللكًتوين كوسيلة لتسوية ادلنازعات التجارية الدولية، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاىرة، 
  .127ص 

  .534سليمان، ادلرجع السابق، ص زلمد مأمون ( 6)
 .295زلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص  (7)
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لقد إختلف الفقو حول مسألة ربديد تاريخ صدور حكم التحكيم اإللكًتوين إىل ثالث      
يخ صدور حكم التحكيم اإللكًتوين ىو تاريخ موافقة إذباىات، فريى أنصار اإلذباه األول أن تار 

أغلبية أعضاء ىيئة التحكيم على إصداره عقب ادلداولة مباشرة، وىو الرأي الذي أخذ بو ادلشرع 
 .(8)الفرنسي

أما أنصار اإلذباه الثاين فريون أن تاريخ صدور حكم التحكيم ىو تاريخ التوقيع عليو من طرف      
 .(9)تعددىمآخر زلكم يف حالة 

فبينما يرى أنصار اإلذباه الثالث أن تاريخ صدور حكم التحكيم اإللكًتوين ىو التاريخ الذي      
تثبتو ىيئة التحكيم يف حكمها حىت ولو إختلف عن تاريخ التحرير أو تاريخ التوقيع عليو، وىذا ما 

بعض ىيئات التحكيم  ، كما أخذت هبذا الرأيI.C.C (10)أخذت بو غرفة التجارة الدولية بباريس
 .A.A.Aاإللكًتوين مثل صبعية التحكيم اإللكًتونية 

يًتتب على إغفال ذكر تاريخ صدور حكم التحكيم اإللكًتوين إىل عدم معرفة التاريخ الذي      
 .(11)صدر فيو ذلك احلكم على وجو التحديد شلا يؤدي إىل بطالنو

 مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني-8
إن ربديد مكان التحكيم يف رلال التجارة الدولية لو أذنية بالغة، إذ يسمح بتحديد القانون الواجب 
التطبيق على بعض مسائل التحكيم، وكذا ربديد جنسية احلكم يف كونو وطين أم دويل، كما تظهر 

كمني أذنيتو ىند طلب تنفيذ حكم التحكيم، فإذا مل يتفق اخلصوم على مكان التحكيم كان للمح

                                       
 .536زلمد مأمون سليمان، ادلرجع السابق، ص ( 8)
  .468خالد أضبد حسن، ادلرجع السابق، ص ( 9)
 https://www.iccwbo.org         االلكًتوين: لإلطالع على  موقع غرفة التجارة الدولية بباريس إرجع إىل الرابط(10)

 .19.30، على الساعة:05/06/2017مت االطالع عليو بتاريخ:        
 ، ولإلطالع على موقع احملكمة اإللكًتونية إرجع إىل الرابط اإللكًتوين:300زلمد السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص (11)

https://www.cybertribunal.org 

 .23:45، على الساعة:05/06/2017مت االطالع عليو بتاريخ:

https://www.iccwbo.org/
https://www.cybertribunal.org/
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، فتحديد مكان التحكيم يف التحكيم التقليدي يتم بسهولة إلمكانية اإللتقاء ادلادي (12)إختياره
 .(13)لألطراف مع ىيئة التحكيم

إال أن األمر على خالف ذلك بالنسبة للتحكيم اإللكًتوين، حبكم أنو يتم عرب شبكة اإلتصال       
ة، من مث تكمن صعوبة ربديد مكان صدور حكم العادلية، من ىيئة ربكيم ال ذبتمع يف دولة معين

 .(14)التحكيم اإللكًتوين

وقد إنقسم الفقو إىل عدة إذباىات يف معاجلة مسألة ربديد مكان صدور حكم التحكيم      
اإللكًتوين خاصة أن أغلب ىيئات التحكيم اإللكًتونية مل تفصل يف ادلسألة كادلنظمة العادلية للملكية 

 .Cybertribunal(15)و احملكمة اإللكًتونية    O.M.P.Iالفكرية 

يرى أنصار اإلذباة األول أن األطراف احملتكون ىم من يتولو ربديد مكان صدور حكم       
بينهم، وغالبا ما يتم ذلك من خالل إتفاق التحكيم اإللكًتوين، أو  باالتفاقالتحكيم اإللكًتوين 

أثناء سري العملية التحكيمية، ويتم ذلك بأحد طريقتني، إما مباشرة من خالل اإلتفاق صراحة على 
ربديد مكان معني إلصدار حكم التحكيم اإللكًتوين وال يشًتط وجود عالقة بني ادلكان ادلختار 

ملية التحكيمية اإللكًتونية سواء احملددة من قبل األطراف أو ىيئة التحكيم، وادلكان اخلاص بالع
يتم عرب شبكة األنًتنت، ويف الغالب يتم إختيار أحد ادلدن اليت صارت  حبكم أن التحكيم اإللكًتوين

 .(16)دبثابة مراكز عادلية للتحكيم، مثل لندن وباريس ونيويورك

ن صدور حكم التحكيم اإللكًتوين بطريقة ضمنية من خالل وقد يقوم األطراف بتحديد مكا       
البحث عن ربديد مكان التحكيم ذاتو، فيكون مكان التحكيم احملدد من قبل األطراف ىو مكان 
صدور حكم التحكيم اإللكًتوين، كما شنكن ربديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكًتوين من 

                                       
زلمد أمني الرومي، النظام القانوين للتحكيم، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والربرليات، احملكمة الكربى مصر،  (12)

 .108، ص2008
حفيظ علوي قاديري، طرق فض ادلنازعات يف التجارة اإللكًتونية، الشركة ادلغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء،  موالي (13)

 .160، ص 2013ادلغرب، 
 .539زلمد أمني الرومي، ادلرجع السابق، ص (14)
 .242زلسن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص(15)
 .305زلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص (16)
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ية التحكيمية ادلختار من قبل األطراف، فقط يكون خالل ربديد القانون الذي زنكم إجراءات العمل
قانون أحد الدول الوطنية أو قانون إحدى زلاكم التحكيم اإللكًتونية، فتكون الدولة أو دولة زلكمة 

 .(17)التحكيم اإللكًتونية ىي مكان عملية التحكيم وبالتايل مكانا لصدور حكم التحكيم اإللكًتوين

د حبجة أن ربديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكًتوين ىي مسألة مل يسلم ىذا الرأي من اإلنتقا
واقعية وليست إفًتاضية، مرتبطة بالقانون ادلطبق على التحكيم اإللكًتوين، وأن عدم ربديد مكان 
صدور حكم التحكيم اإللكًتوين سيجعلو يواجو صعوبات أمام احملاكم الوطنية للتعرف إن كان 

ضافة إىل أن ىذا الرأي يتعارض مع ما جاء بإتفاقية نيويورك اخلاصة احلكم أجنبيا أم وطنيا، باإل
، واليت تتطلب التعرف على جنسية 1958باإلعًتاف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية الصادرة سنة 

 .(18)احلكم الصادر عن ىيئة التحكيم

الدعوى ويرى إذباه آخر أن مكان صدور حكم التحكيم اإللكًتوين ىو مكان موقع       
، حيث يتم تطبيق قواعد التجارة Site de l’affair en cours التحكيمية على شبكة اإلنًتنت

اإللكًتونية يف ىذا الشأن، وبالتايل فإن ىذا التحديد يتناسب مع طبيعة حكم التحكيم اإللكًتوين، 
التحكيم ومع خصائص التجارة اإللكًتونية، إذ أن ىذا ادلوقع مت مباشرة من خاللو إجراءات 

 اإللكًتوين وبالنتيجة صدور حكم التحكيم اإللكًتوين.
إال أن ىذا الرأي تعرض إىل إنتقاد مفاده أن مكان ادلوقع اإللكًتوين ال يرتبط بدولة معينة،       

وبالتايل ال شنكن ربديد جنسيتو وبالنتيجة يصعب تنفيذ احلكم اإللكًتوين، إضافة إىل أن ىذا ادلوقع 
 .(19)نتهاء العملية التحكيمية وصدور حكم التحكيم اإللكًتوينيزول دبجرد إ

كما يرى إذباه آخر أن مكان صدور حكم التحكيم اإللكًتوين ىو ادلكان الذي قامت ىيئة      
التحكيم بالتوقيع عليو، وقد إنتقد ىذا الرأي حبجة أن توقيع ىيئة التحكيم اإللكًتوين على حكم 

ية، شلا يصعب معو ربديد مكان صدوره، ألن ىذه الشبكة ال تستطيع أن التحكيم يتم بطريقة إلكًتون

                                       
 .542زلمد أمني الرومي، ادلرجع السابق، ص  (17)
  .309زلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص( 18)
  .10موالي حفيظ علوي قاديري، ادلرجع السابق، ص( 19)
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ربدد ادلكان الذي قام فيو عضو ىيئة التحكيم بالتوقيع اإللكًتوين، كما أن تعدد أعضاء ىيئة 
 .(20)التحكيم زنول دون ربديد جنسية ىذا احلكم

اإللكًتوين باإلتفاق  على أن الرأي األرجح أن يتوىل األطراف ربديد مكان صدور حكم التحكيم
 بينهم صراحة أو ضمنيا.

ويًتتب على عدم ذكر مكان صدور حكم التحكيم اإللكًتوين إىل بطالنو، ما مل يتم تصحيحو       
 من قبل ىيئة التحكيم اليت أصدرتو.

 البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التحكيم-3
اخلاصة بأعضاء ىيئة التحكيم اإللكًتوين، البد أن يتضمن حكم التحكيم اإللكًتوين البيانات       

وقد جرت العادة يف التحكيم التجاري الدويل على ذكر أمساء أعضاء ىيئة التحكيم وصفاهتم و 
عناوينهم وجنسياهتم، والطرف الذي قام بتعيني كل منهم، وكيفية إختيار احملكم الرئيس، وعدد 

ن، وادلطلوب ذكر أمساء احملكمني الذين أصدوا احملكمني للتأكد من توافر شروط القانون هبذا الشأ
 .(21)احلكم، فلو مت إستبدال زلكم قبل صدور احلكم فال يرد ذكره يف احلكم

إن اذلدف من إشًتاط ذكر ىذه البيانات اخلاصة بأعضاء ىيئة التحكيم اإللكًتوين ىو التأكد      
مت إختيارىم من قبل األطراف، من أن احملكمني الذين أصدروا احلكم ىم نفس احملكمني الذين 

والتأكد من صالحية أعضاء ىيئة التحكيم إلصدار ذلك احلكم وخلوىم من أي مانع زنول دون 
 .(22)إصدارىم للحكم

ويرى جانب من الفقو بعدم ضرورة ذكر البيانات اخلاصة بأعضاء ىيئة التحكيم يف حكم      
التحكيم عموما الذي يتسم بادلرونة والبعد عن التحكيم اإللكًتوين، حبجة أن ذلك ال يتفق وطبيعة 

الشكليات ادلتطلبة يف القضاء العادي، كما أن ىؤالء احملكمني ومن خالل توقيعهم على حكم 
 .(23)التحكيم تظهر أمساءىم، كما أن بياناهتم تظهر خالل إجراء العملية التحكيمية

                                       
  .53، ص2004إلكًتونيا،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، نبيل زلمد أضبد صبيح، وسائل تسوية منازعات التجارة الدولية ( 20)
 .111زلمد أمني الرومي، ادلرجع السابق، ص( 21)
 .314زلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص( 22)
 .551زلمد أمني الرومي، ادلرجع السابق، ص( 23)
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ين يف حالة عدم ذكر بيانات أعضاء إن مسألة ترتيب البطالن على حكم التحكيم اإللكًتو        
 ىيئة التحكيم، إنقسم بشأهنا الفقو رأيني.

فريى اإلذباه األول أن إغفال تلك البيانات أو بعضها يف حكم التحكيم اإللكًتوين يؤدي إىل      
بطالنو، حبكم أن ذكر تلك البيانات أمر ضروري للتأكد من أعضاء ىيئة التحكيم اليت أصدرت 

 .(24)عنية بإصداره بناءا على إنقاذ التحكيم اإللكًتويناحلكم ىي ادل

بينما يرى إذباه آخر أن إغفال ذكر تلك البيانات ليس من شأنو أن يؤدي إىل بطالن حكم      
التحكيم اإللكًتوين، طادلا مل يؤدي ذلك إىل التجهيل هبؤالء، إال إذا ترتب على إغفاذلا عدم ربقق 

 .(25)ذكر تلك البياناتالغاية اليت من أجلها أوجب 

أما بالنسبة ذليئات التحكيم اإللكًتونية الدائمة كمحكمة التحكيم اإللكًتوين التابعة للمنظمة      
، فإن أغلبها أوجبت على ىيئة التحكيم اإللكًتونية ضرورة O.M.P.Iالعادلية للملكية الفكرية 

 .(26)ذكر البيانات اخلاصة هبا يف حكمها

 باألطراف المحتكمينالبيانات الخاصة -4
يتعني ذكر البيانات اخلاصة باخلصوم يف الدعوى التحكيمية دبقتضى حكم التحكيم اإللكًتوين،      

تتضمن تلك البيانات أمسائهم وعناوينهم وموطنهم وجنسياهتم، وأمساء احملامني أو ادلستشارين لكل 
أشخاص معنوية، فيذكر إسم طرف يف حالة وجودىم، وإذا كانت األطراف احملتكمني أو أحدىم 

 .(27)الشخص ادلعنوي، ومركز أعمالو الرئيسي

إن اذلدف من إشًتاط ذكر بيانات اخلصوم ىو التأكد من صفة األطراف خاصة عند تنفيذ        
احلكم، فعدم التعرف على األطراف أثناء التنفيذ أو عدم ربديد من ىو صاحب احلق يف التنفيذ ومن 

يؤدي إىل اللجوء للقضاء حلسم ىذا النزاع، شلا يؤدي إىل إىدار نظام التحكيم يتم التنفيذ عليو، 
 بأكملو.

                                       
 .317زلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص( 24)
، 440، ص2011وي، التحكيم التجاري الدويل، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة العربية،القاىرة، زلمود مسري الشرفا( 25)

 .318وأيضا فوزي زلمد سامي، ادلرجع السابق، ص
 .208، ص1997إبراىيم أضبد إبراىيم، التحكيم الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، القاىرة، ( 26)
 .1106، ص1998قابة على أعمال احملكمني، دار النهضة العربية، القاىرة، زلمد نور عبد اذلادي شحاتة، الر ( 27)
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لقد أكدت ىيئات التحكيم اإللكًتونية الدائمة على غرار زلكمة التحكيم اإللكًتوين التابعة       
ضرورة إشتمال حكم التحكيم إللكًتوين على  O.M.P.Iللمنظمة العادلية للملكية الفكرية 

 .(28)نات اخلاصة باخلصومالبيا

 اإلشارة إلى إتفاق التحكيم اإللكتروني-5
أصبع أغلب الفقو على ضرورة اإلشارة إىل إتفاق التحكيم اإللكًتوين يف حكم التحكيم       

اإللكًتوين وأن يشمل احلكم صورة من ذلك اإلتفاق، سواء كان شرط ربكيم وارد يف العقد 
من خالل وثيقة مستقلة تعد بعد حدوث النزاع، واذلدف من اإللكًتوين، أو مشارطة التحكيم 

اإلشارة إىل إتفاق التحكيم، التحقق من إلتزام ىيئة التحكيم بالفصل يف صبيع ادلسائل اليت إتفق 
، والتأكد من عدم فصل تلك اذليئة يف (29)األطراف على حلها من قبل ىيئة التحكيم اإللكًتونية

ويضها بالفصل فيها، وكذلك مدى إلتزام األطراف وىيئة التحكيم دبا مسائل مل يتفق األطراف على تف
 .(30)تضمنو إتفاق التحكيم من ربديد لإلجراءات

يرى جانب من الفقو أنو ال رنب على ىيئة التحكيم اإللكًتوين أن يشتمل حكمها على صورة      
يم اإللكًتوين سبهيدا من إتفاق التحكيم، إذ أن ذلك اإلجراء مطلوب فقط عند إيداع حكم التحك

 لتنفيذه من أجل رقابة القضاء على مدى تقيد ىيئة التحكيم اإللكًتونية دبا جاء يف إتفاق

 .(31)التحكيم

 المحور الثاني: البيانات الموضوعية في حكم التحكيم اإللكتروني
ذكر البيانات ادلوضوعية يف حكم التحكيم اإللكًتوين ال يقل أذنية عن البيانات الشكلية       

الواجب ذكرىا، ومرجع ذلك أن تلك البيانات تتعلق بصلب النزاع ادلعروض على التحكيم، يتم 
التعرف من خالذلا على كيفية قيام ىيئة التحكيم اإللكًتونية بالفصل يف النزاع، ومضمون أقوال 

 صوم ومستنداهتم، إضافة إىل منطوق حكم التحكيم اإللكًتوين.اخل
 

                                       
 .266أضبد أبو الوفاء،ادلرجع السابق، ص(28)
 .440زلمود مسري الشرفاوي، ادلرجع السابق، ص(29)
  .560زلمد مأمون سليمان، ادلرجع السابق، ص(30)
 .518فوزي زلمد سامي، ادلرجع السابق، ص( 31)
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 طلبات الخصوم وملخص أقوالهم ومستنداتهم-0
رنب أن يشتمل حكم التحكيم اإللكًتوين على طلبات اخلصوم وعرض موجز لوقائع النزاع      

 .(32)وأقواذلم ودفاعهم وادلستندات اليت إستندوا إليها

تلك البيانات يف حكم التحكيم اإللكًتوين ىو التأكد من مدى إلتزام  واذلدف من إشًتاط ذكر     
، ومن خالل تلك (33)ىيئة التحكيم اإللكًتونية بالفصل يف صبيع طلبات اخلصوم ويف ادليعاد احملدد

البيانات شنكن معرفة مدى تقيد ىيئة التحكيم بصالحياهتا أو ذباوزىا، وكذلك معرفة الصلة بني 
م اإللكًتوين وطلبات اخلصوم، فمضمون احلكم مبين أساسا على ىذه مضمون حكم التحكي

الطلبات، فال شنكن معرفة مدى صحة ىذا ادلضمون، ومدى ذبوز ىيئة التحكيم للحدود ادلرسومة ذلا 
           .(34)أو القانون دون معرفة تلك الطلباتيف إتفاق التحكيم اإللكًتوين 

كيم اإللكًتوين طلبات اخلصوم وأقواذلم ومستنداهتم بشكل ال يشًتط أن يتضمن حكم التح       
تفصيلي، وإدنا بشكل موجز، على أن ال يصل اإلرناز إىل درجة اإليهام أو الغموض، ويكفي ذكر 
من الطلبات واألقوال إال تلك اليت تتسم باجلوىرية واجلدية  واليت ذلا عالقة دبوضوع النزاع دون 

الطلبات واألقوال يف فقرة مستقلة أو بصورة متتابعة أو متسلسلة  األخرى، كما ال يشًتط أن ترد
 .(35)بصورة منطقية، بل شنكن ذكرىا يف عدة فقرات وفقا دلناسبات سلتلفة أثناء تدوين احلكم

إذا كانت ىيئة التحكيم اإللكًتونية مطالبة فقط بتدوين ملخص لطلبات اخلصوم وأقواذلم و       
يعفيها من إغفال أي دفع من الدفوع ادلبداة من أي خصم، بل يتعني  دفوعاهتم، إال أن ذلك ال

 .(36)عليها إضافة إىل ذكرىا الرد عليها

لقد إختلف الفقو حول مدى تقرير البطالن على حكم التحكيم اإللكًتوين الذي أغفل ذكر       
 طلبات اخلصوم ودفوعاهتم وأقواذلم ومستنداهتم.

                                       
 .329التحيوى، ادلرجع السابق، ص زلمود السيد عمر( 32)
 .440زلمود مسري الشرقاوي، ادلرجع السابق، ص( 33)
  . 565زلمد مأمون سليمان، ادلرجع السابق، ص(34)
 .110زلمد نور عبد اذلادي شحاتة، ادلرجع السابق، ص( 35)
 .475خالد أضبد حسن، ادلرجع السابق، ص( 36)
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األول أن ذكر تلك البيانات يعترب شرطا جوىريا يف حكم التحكيم فريى أصحاب اإلذباه      
اإللكًتوين فيًتتب على إغفاذلا بطالن ذلك احلكم، حىت يف وجود تلك البيانات يف ملف القضية، 
وحجتهم "أن حكم التحكيم رنب أن يكون داللة بذاتو على إستكمال شروط صحتو، وبالتايل ال 

 .(37)لبيانات اجلوىرية من أي طريق آخررنوز تكملة أي نقص فيو خاص با

أما أصحاب اإلذباه الثاين فريون أن إغفال ذكر أقوال اخلصوم يف حكم التحكيم اإللكًتوين ال        
يؤدي بالضرورة إىل بطالن احلكم، ما مل يثبت أن الدفوعات ادلغفلة ىي دفوعات جوىرية من شأهنا 

التحكيم اإللكًتوين، فلو تعرضت إليو يتغري معو احلكم التأثري على احلكم الذي وصلت إليو ىيئة 
 .(38)الذي وصلت إليو وىنا فقط يكون احلكم مشوبا بالقصور يف التسبيب، شلا يؤدي إىل بطالنو

 إال أن اإلذباه األول ىو اإلذباه الغالب وادلنطقي بالنظر للحجج اليت إعتمد عليها أصحابو .
 أسباب حكم التحكيم اإللكتروني-8

إن حكم التحكيم اإللكًتوين شأنو شأن حكم التحكيم التقليدي أو احلكم الصادر عن       
البد لو من أساس قوي يقوم عليو حىت ال يتعرض لإلهنيار، ويظل شاسلا، ويستمد  (39)القضاء الوطين

احلكم تأسيسو من األسباب اليت بين عليها، فتسبيب حكم التحكيم اإللكًتوين يعترب من أحد 
 مانات األساسية للتقاضي.الض

ويقصد بأسباب احلكم عموما، حيثياتو والسند الذي قام عليو، سواء من حيث الوقائع أو       
القانون، وكذا الرد على طلبات اخلصوم ودفوعاهتم، وبذلك يكون التسبيب أىم عناصر احلكم بل 

ضامني األحكام، ومن مث أساسو، مادام أن اإلختالف يف األسباب يؤدي بالضرورة إىل إختالف م
يشًتط تسبيب كل طلب أو دفع سواء إستجابة إليو ىيئة التحكيم أو مل تستجب لو، وذليئة التحكيم 
مطلق الصالحية يف تسبيب حكمها باألسباب اليت تراىا مناسبة، بشرط أن يبين التسبيب على وقائع 

 .(40)إستخلصتو ىيئة التحكيم ثابتة يف ملف الدعوى، وأن يؤدي التسبيب إىل منطوق احلكم الذي

                                       
 .596صزلمد مأمون سليمان، ادلرجع السابق،  (37)
 .345، ص2011يوسف حسن يوسف، التحكيم الدويل، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ( 38)
 .346يوسف حسن يوسف، ادلرجع السابق، ص( 39)
  .442زلمود مسري الشرقاوي، ادلرجع السابق، ص( 40)
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إن تسبيب حكم التحكيم اإللكًتوين من شأنو إظهار األسس واألسانيد اليت إرتكزت عليها ىيئة 
التحكيم اإللكًتونية حني إصدارىا حكمها، وىذا من شأنو إظهار مدى إحًتام تلك اذليئة حلقوق 

دىا وعدم إحنيازىا ألي طرف، وىذا الدفاع وعدم ربكمها يف إصدار احلكم، شلا يؤكد إستقالذلا وحيا
يؤدي بدوره إىل تعزيز الثقة يف التحكيم اإللكًتوين، كما أن تظهر تلك األسباب مدى نشاط ىيئة 
التحكيم اإللكًتونية الذىين ومدى قدرهتا على تطبيق صحيح القانون على النزاعات ادلطروحة عليها،  

وين لتجنب الطعن فيو بأي وجو من أوجو كل ىذا يعزز ثقة األطراف يف حكم التحكيم اإللكًت 
 .(41)الطعون

إذا كان األصل ىو تسبيب أحكام التحكيم اإللكًتونية، إال أنو قد يتفق األطراف على عدم تسبيب 
 .(42)احلكم أو إذا كان القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات ال يشًتط ذكر أسباب احلكم

 :(43) عدة شروط نذكر منهاويشًتط يف أسباب حكم التحكيم اإللكًتوين

 ضرورة الرد على صبيع طلبات اخلصوم.-   
البد أن تكون أسباب حكم التحكيم اإللكًتوين واضحة ال غموض فيها، وأن تكون مرتبطة -   

 باحلكم وشارحة دلضمونو.
 عدم التناقض بني أسباب حكم التحكيم اإللكًتوين ومنطوقو.-   

 اإللكًتونية على ضرورة تسبيب أحكام التحكيم اإللكًتونية.ىذا وأكدت أغلب ىيئات التحكيم 
 منطوق حكم التحكيم اإللكتروني-3

يعرف منطوق احلكم على أنو نص ما قضت بو ىيئة التحكيم يف الطلبات ادلقدمة من اخلصوم،       
لقانونية ويعترب ادلنطوق ركن احلكم األساسي والغرض األصلي منو، دبقتضاه تتحدد احلقوق وادلراكز ا

 .(44)للخصوم وىو وحده الذي زنوز احلجية، وىو الذي يطعن فيو

ويتضمن منطوق حكم التحكيم اإللكًتوين ما تصدره ىيئة التحكيم اإللكًتونية من قرارات سواء  
 .(45)كانت فاصلة يف موضوع النزاع، أو قبل الفصل يف ادلوضوع

                                       
 .570زلمد مأمون سليمان، ادلرجع السابق، ص( 41)
 .340السابق، صزلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع  (42)
إن قوانني الدول اإلنكلوسكسونية ال تشًتط تسبيب األحكام، إال أنو حدث تطور يف إنكلًتا أين أصبحت زلاكم الدرجات (43)

 .320العليا تسبب أحكامها، نقال عن فوزي زلمد سامي، ادلرجع السابق، ص
 .34يوسف حسن يوسف، ادلرجع السابق، ص( 44)
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بيانات ادلوضوعية، بدونو ال يكون لذلك يعترب منطوق حكم التحكيم اإللكًتوين من أىم ال      
احلكم أي فائدة وغري ذي قيمة، فلو زبلف يف حكم التحكيم اإللكًتوين أحد البيانات الشكلية أو 
ادلوضوعية، فإن ذلك احلكم يعرض للبطالن، لكن إنعدام منطوق حكم التحكيم اإللكًتوين يؤدي 

 .(46)كًتوين يكون من خالل منطوقوإىل إنعدامو أصال، ذلك أن تنفيذ حكم التحكيم اإلل

 :(47)ويشًتط يف منطوق حكم التحكيم اإللكًتوين الشروط التالية

ضرورة أن يشتمل على ما يفيد الفصل يف صبيع ادلسائل ادلعروضة على ىيئة التحكيم اإللكًتونية -   
من قبل األطراف واليت تشكل جوىر مهام تلك اذليئة، فلو أغفلت ىيئة التحكيم اإللكًتونية يف 

يئة منطوقها الفصل يف بعض ىذه ادلسائل يكون حكمها ناقصا، ورنوز لألطراف أن يطلبوا من ى
 .(48)التحكيم اإللكًتونية إكمال ذلك النقص بإصدار حكم ربكيمي تكميلي

ضرورة أن يكون منطوق حكم التحكيم اإللكًتوين مرتبطا بادلسائل اليت إتفق األطراف على -   
 .(49)عرضها على ىيئة التحكيم اإللكًتونية دون اخلروج عليها

وواضحا ال زنتمل التأويل، من شأنو الكشف  ضرورة أن يكون حكم التحكيم اإللكًتوين صرزنا-   
بسهولة عن الرأي الذي توصلت إليو ىيئة التحكيم اإللكًتونية، خاليا من أي تناقضات بني 

.(50)أجزائو  
 الخاتمة

يشًتك حكم التحكيم اإللكًتوين مع حكم القضاء الوطين رغم إختالف الوسيلة، يف البيانات      
 افرىا، وإال كان ذلك احلكم معرضا للبطالن.الشكلية وادلوضوعية الواجب تو 

فيتعني على ىيئة التحكيم اإللكًتوين أن ربرص عند إصدار حكمها تضمينو بالبيانات الشكلية      
 وادلوضوعية الالزمة لصحة احلكم، واليت تشًتطها القوانني اليت تطبقها على موضوع النزاع.

                                                                                                                        
 .573ع السابق، صزلمد مأمون سليمان، ادلرج(45)
 .350يوسف حسن يوسف، ادلرجع السابق، ص( 46)
 .350زلمود السيد عمر التحيوى، ادلرجع السابق، ص( 47)
  .476خالد أضبد حسن، ادلرجع السابق، ص( 48)
 .442زلمود مسري الشرقاوي، ادلرجع السابق، ص( 49)
  .357التحيوى، ادلرجع السابق، ص، زلمود السيد عمر 579زلمد مأمون سليمان، ادلرجع السابق، ص( 50)
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سلتلف ىيئات التحكيم اإللكًتونية وإن فصلت بشكل إال أنو يظهر من خالل الدراسة أن       
قطعي حول ضرورة ذكر بعض البيانات شكلية كانت أو موضوعية كذكر البيانات اخلاصة هبيئة 
التحكيم اإللكًتونية والبيانات اخلاصة باألطراف احملتكمني إال أنو يعاب عليها سكوهتا عن مدى 

 كيم اإللكًتوين ومكانو.إلزامية بيانات أخرى كتاريخ صدور حكم التح
عليو البد من تنظيم مشًتك بني ىيئات التحكيم اإللكًتوين حول البيانات الواجب توافرىا يف      

حكم التحكيم اإللكًتوين، من خالل توحيد النظرة حول ادلسألة، وبذلك تقليل من فرض الطعن 
إلكًتونية بديلة يكون أساسها أحكام فيها أمام زلاكم القضاء العادي، وىذا يف حد ذاتو سبهيد لعدالة 

 شكلية وموضوعية موحدة.
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 :ملخص

عملت على محايتو حبيث جيب على اإلدارة إتباع إن حق ادللكية الفردية ىو حق دستوري كرستو سلتلف الدساتَت العادلية, و         
ومية أىم رلموعة من القواعد و اإلجراءات يف حالة اللجوء إىل نزع ادللكية الفردية من أجل ادلنفعة العامة , يعترب قرار التصريح بادلنفعة العم

ة عامة تستلزم نزع ادللكية الفردية من صاحبها, إجراء يف عملية نزع ادللكية,حيث تصرح السلطة اإلدارية ادلختصة من خاللو بوجود منفع
نتناول يف ىذه الدراسة الدور الرقايب للقاضي اإلداري على ىذا القرار, كضمانة حلماية حقوق األفراد, مع عرض تطبيقات من القضاء 

 اإلداري اجلزائري.

 القاضي اإلداري -القرار اإلداري -ادلنفعة العمومية الكلمات المفتاحية :

Abstract 

The right to individual property is a constitutional right enshrined in the different 

constitutions of the world, The administration must follow a set of rules and legal 

procedures in case of individual expropriation for public benefit, the decision to 

declare a public benefit is the most important step in the process of expropriation, we 

will study in this article the administrative judge mission to control over the decision 

to declare a public benefit, In order to protect Individuals’ right ,and finally we 

present some applications of the administrative jurisdiction in Algeria 

Key Words: Public benefit- the administrative decision- administrative judge 
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 قدمةم

كل تسعى  تصنف معظم النظم القانونية ادللكية الفردية ضمن احلريات الفردية األساسية, اليت       
, و استقر  1التشريعات احلديثة إىل صيانتها ومحايتها , حبيث ال يتم نزع ادللكية الفردية إال يف إطار القانون 
, لكن مبدأ 2ذلك لدى الفقو و القضاء على أنو من امتيازات السلطة العامة لإلدارة يف مواجهة األفراد 

ادلشروعية يقضي خضوع أعمال اإلدارة و تصرفاهتا إىل رقابة القضاء ادلختص, يف ىذا الصدد يلعب 
كية للمنفعة العامة, نتطرق إىل ذلك انطالقا القاضي اإلداري دورا رقابيا ىاما على القرارات ادلتعلقة بنزع ادلل

 من اإلشكالية الرئيسة التالية:

 نزع ادللكية ؟ رلالادلنفعة العمومية يف التصريح بما مدى صلاعة رقابة القاضي اإلداري على قرار  -

 :إجابة على ذلك, نتبع اخلطة التالية
 نزع ادللكية للمنفعة العامة إجراءاتقرار التصريح بادلنفعة العمومية يف مضمون ادلبحث األول: 

 ىيئات القضاء اإلداري بُت االختصاص و التطبيق: ادلبحث الثاين
 مضمون قرار التصريح بالمنفعة العامة في مجال نزع الملكيةالمبحث األول: 

ادلنفعة العمومية ىو مكنة و وسيلة قانونية,نص عليها الدستور و أطرىا القانون,  ألجلنزع ادللكية  إن     
حبيث دتارسو اإلدارة مبوجب امتيازات السلطة العامة بصفة استثنائية, تلبية دلنفعة عمومية و سد احتياجات 

 :كما يلي  ة العموميةلقرار التصريح بادلنفعادلفاىيمي  اإلطارادلرفق العام, نتطرق من خالل ىذا ادلبحث إىل 

  نزع الملكيةإجراءات ة في يالمنفعة العمومالتصريح بقرار  :األوللفرع 

اإلجراءات اليت دتر هبا عملية نزع ادللكية, حبيث يتم  أىميعترب قرار التصريح بادلنفعة العمومية من       
و ادلشرع , 3التحقيق ادلسبق حول ادلنفعة العمومية, يف احلاالت العادية بإجراءاتوجوبا بعد القيام  إصداره

اجلزائري من خالل مجيع القوانُت ادلتعاقبة و ادلرتبطة مبيدان نزع ادللكية مل يشر أو يقدم تعريفا لقرار التصريح 
                                                           

 1996من دستور  22ادلادة  - 1
 .79, ص1992البنا, الوسيط يف القانون اإلداري, دار الكتاب احلديث, مصر, زلمد عاطف  - 2
 يف احلاالت و الظروف االستعجالية ديكن االستغناء عن ىذا التحقيق. - 3
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رجوعا إىل سلتلف  بادلنفعة العمومية و يذىب دوما إىل اعتباره إجراء وجويب دتر بو عملية نزع ادللكية, و
قرارات القضاء اإلداري اجلزائري صلد أهنا تشَت إىل أن قرار التصريح بادلنفعة العمومية ىو قرار إداري بامتياز, 
بغض النظر إذا ما كان فرديا أو تنظيميا, تعرب فيو اإلدارة عن تقديرىا بوجود مصلحة و منفعة عامة يف 

من ادلرسوم التنفيذي  10و قد حددت ادلادة راد نزعها من أصحاهبا, العملية ادلراد اصلازىا على ادللكية ادل
 ادلنفعة العمومية و اليت تكون حسب حالتُت: التصريح قرار بإصدار, اجلهة ادلختصة 1 186-93رقم 

كانت األمالك و احلقوق العينية و العقارية ادلراد نزع ملكيتها وقعة يف تراب والية واحدة يقوم الوايل   إذا -1
 قرار والئي يصرح مبوجبو ادلنفعة العمومية. بإصدار

إذا كانت ادلمتلكات أو احلقوق العينية العقارية ادلراد نزع ملكيتها تقع يف تراب واليتُت أو عدة واليات  -2
اجلماعات احمللية و وزير فالتصريح بادلنفعة العمومية يتم بقرار مشًتك أو قرارات مشًتكة بُت وزير الداخلية و 

الية, و هبذا فان قرار ادلنفعة العمومية ىو قرار إداري بامتياز , نتصدى من خالل ىذا الفرع إىل الشروط ادل
 الشكلية و ادلوضوعية لقرار التصريح بادلنفعة العمومية, و اليت تكون زلل لرقابة القاضي اإلداري.

 لعموميةالفرع الثاني: الشروط الشكلية و الموضوعية لقرار التصريح بالمنفعة ا

ال بد أن يستويف قرار التصريح بادلنفعة العمومية حتت طائلة البطالن, محاية حلقوق و شلتلكات األفراد 
 نوردىا كما يلي: حىت ينتج أثاره القانونية, و رلموعة من الشروط الشكلية و ادلوضوعية

 الشروط الشكلية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية -أوال

ادلنفعة العامة, أنو خيضع قرار  ألجلادلتعلق بنزع ادللكية  11-91من القانون رقم  11طبقا لنص ادلادة 
 دلا يلي -حتت طائلة البطالن–التصريح بادلنفعة العمومية 

                                                           
دد القواعد الذي حي 1991-04-27ادلؤرخ يف  11-91حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1993يوليو  27ادلؤرخ يف  186-93ادلرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .1993لسنة  51ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العامة , ج ر عدد 
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سابقا احللتُت ادلرتبطتُت بطبيعة  أوردناكما   احلالة,ينشر قرار التصريح بادلنفعة العمومية حسب  أن -1
 كاأليت:تبعا لذلك يكون النشر   , وقرار والئي أمالقرار, مبعٌت ىل ىو قرار مركزي 

 الشعبية. الدديقراطيةزير ادلالية( ينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية و قرار مركزي )وزير الداخلية و  -

 مدونة القرارات اإلدارية اخلاصة بالوالية.قرار والئي ) وايل الوالية( ينشر يف  -

جل أقصاه أقدم يف  إذا إالال يقبل الطعن يف القرار  أنيبلغ القرار إىل كل واحد من ادلعنيُت, على  أن -2
 تبليغ القرار أو نشره.شهر, ابتداء من تاريخ 

لك ادلطلوب نزع ملكيتو يف أن يعلق قرار التصريح بادلنفعة العمومية يف مقر البلدية اليت يقع فيها ادل -3
األماكن ادلخصصة لذلك, كما جيب أن يبُت القرار حتت طائلة البطالن, اظافة إىل إجراءات عمل اللجنة, 
تاريخ فتح التحقيق  و تاريخ إهنائو و كذا بيانا توضيحيا حيدد اذلدف من العملية و سلطط الوضعية لتحديد 

 يوضع ملف التحقيق حتت تصرف اجلمهور. أنلى طبيعة و مكان األشغال ادلراد اصلازىا, ع

أن ادلشرع يبقى حريصا على ادلتعلق بنزع ادللكية ألجل ادلنفعة العامة  11-91نستنج من مواد القانون 
الناحية الشكلية لعملية استصدار قرار التصريح بادلنفعة العمومية, باعتبار أن نظام نزع ادللكية من أجل 

 1أخطر القيود اليت ترد على حق ادللكية ادلقدس يف جل ادلواثيق الدولية و العادليةادلنفعة العمومية ىو من 

 الشروط الموضوعية لقرار التصريح بالمنفعة العامة -ثانيا

أنو , 2ادلنفعة العامة ادلعدل و ادلتمم  ألجلادلتعلق بنزع ادللكية  11-91من القانون  10طبقا لنص ادلادة 
 النقاط اآلتية: -البطالنحتت طائلة  -جيب أن يتضمن

 نزع ادللكية ادلزمع تنفيذه  أىداف -

                                                           
 .53, ص2004, 01,العدد , رللة احملاماة عمار معاشو, دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان - 1
الذي حيدد كيفيات  1993يوليو  27ادلؤرخ يف  186-93, يتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 2005يوليو  10ادلؤرخ يف  248-05مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  48الذي حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العمومية, ج ر عدد 1991ابريل  27ادلؤرخ يف  11-91تطبيق القانون رقم 
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 مساحة العقارات و موقعها و مواصفتها  -

 ادلزعم القيام هبا. اإلشغالمشتمالت  -

 تقدير النفقات اليت تغطي عمليات نزع ادللكية. -

 سنوات . 4يتجاوز مدة  أناحملدد الصلاز نزع ادللكية, والذي ال ديكن  األقصى األجلبيان  -

يف صيغتها ادلعدلة , ىو اظافة بعض الشروط اخلاصة بعمليات  10و حسب ما جاء يف تعديل نص ادلادة 
اصلاز البٌت التحتية, ذات ادلنفعة العامة و البعد الوطٍت و االسًتاتيجي, حبيث تتم عملية التصريح بادلنفعة 

 ذا ادلرسوم النقاط اآلتية:, على أن يبُت ىالعمومية مبوجب مرسوم تنفيذي

 أىداف نزع ادللكية ادلزمع القيام بو -

 مساحة األمالك العقارية و/ أو احلقوق العينية العقارية زلل نزع ادللكية و موقعها. -

 قوام اإلشغال ادلراد الشروع فيها -

 اخلزينة العمومية.توفر االعتمادات اليت تغطي عملية نزع ادللكية ادلزعم القيام هبا, وإيداعها لدى  -

يف قرار  إستيفائهاىذه ىي إذن, تلك الشروط الشكلية و ادلوضوعية اليت خصها ادلشرع اجلزائري و الواجب 
التصريح بادلنفعة العمومية, واليت تكون زلل رقابة القاضي اإلداري, محاية حلقوق و مكتسبات األفراد يف 

 ة, لكن ما مدى صلاعة ىذه الرقابة؟مواجهة اإلدار 

 ين االختصاص و التطبيقىيئات القضاء اإلداري بالمبحث الثاني: 

ينظر القاضي اإلداري ادلختص حبسب احلالة, يف قرارات ادلنفعة العمومية يف رلال نزع ادللكية, يف        
تلك األركان الداخلية و اخلارجية لبحث مدى مشروعيتها, للتأكد من مدى صلاعة ىذه الرقابة القضائية 

إىل اجلهة القضائية اإلدارية ادلختصة)ادلطلب األول( مث ننتقل إىل صور و تطبيقات الرقابة القضائية يف  نتطرق
 )ادلطلب الثاين(.
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 ر في قرار التصريح بالمنفعة العموميةالمختصة بالنظ المطلب األول: الجهة القضائية اإلدارية

ار و خيتلف يف ىذا اإلطار حسب طبيعة القر بداية نشَت إىل أن نطاق اختصاص القاضي اإلداري      
من ادلرسوم  10جل حتديد القاضي اإلداري ادلختص, طبقا دلا ورد يف ادلادةاجلهة ادلصدرة لو, و من أ

 فان االختصاص يتوزع كما يلي: 1 21-04من القانون  65و ادلادة  186-93التنفيذي 

قعة يف تراب والية واحدة , فيتم التصريح بادلنفعة كانت ادلمتلكات أو احلقوق العينية العقارية وا  إذا -
 2, و يف ىذه احلالة فان احملكمة اإلدارية ىي صاحبة االختصاص العام العمومية بقرار من الوايل

, فقرار التصريح أكثركانت ادلمتلكات أو احلقوق العينية ادلعنية, واقعة و شلتدة على تراب واليتُت أو   إذا -
ادلنفعة العمومية يتم مبوجب, قرار وزاري مشًتك بُت الوزير ادلعٍت, و وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و ب

 وزير ادلالية, و باعتباره قرار مركزي فان اجلهة القضائية ادلختصة ىي رللس الدولة.

جي, فالتصريح بادلنفعة و بعد وطٍت اسًتاتي عامةكانت العملية متعلقة باصلاز بٌت حتتية ذات منفعة   إذا -
العمومية يتم مبوجب مرسوم تنفيذي , و تكون اجلهة القضائية اإلدارية ادلختصة ىي رللس الدولة طبقا 

إذن ديكن القول انو إذا أختذ قرار , 3ادلتعلق مبجلس الدولة 01-98من القانون العضوي  09لنص ادلادة 
التصريح بادلنفعة العمومية مبوجب مرسوم فاالختصاص القضائي يؤول إىل رللس الدولة, أما إذا أختذ مبوجب 

 4قرار فيعود االختصاص إىل احملاكم اإلدارية اليت يقع يف دائرة اختصاصها العقار زلل النزاع 

 لقضائية على قرار التصريح بالمنفعة العموميةصور و تطبيقات الرقابة ا :المطلب الثاني

باعتباره صاحب االختصاص, رقابتو على قرار التصريح  -حسب احلالة-يباشر القاضي اإلداري      
بادلنفعة العمومية, و ذلك من خالل التأكد من مشروعية تلك األركان الداخلية و اخلارجية للقرار اإلداري, 

 .و استيفاءه للشروط الشكلية و ادلوضوعية لقرار التصريح بادلنفعة العمومية
                                                           

 .85الذي حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العمومية, ج ر عدد  2004-ديسمرب-29ادلؤرخ يف  21-04انون رقم الق - 1
  .37, يتعلق باختصاصات احملاكم اإلدارية, ج ر عدد  1998-ماي-30ادلؤرخ يف  02-98القانون العضوي  - 2
 .37, يتعلق باختصاص رللس الدولة و تنظيمو و عملو, ج ر عدد 1998-ماي-30ادلؤرخ يف  01-98القانون العضوي  - 3
 .462, ص 2004ماجد راغب احللو, القانون اإلداري, دار اجلامعة اجلديدة للنشر, مصر,  - 4
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 لقرار التصريح بالمنفعة العمومية األركان الخارجية الفرع األول: رقابة القاضي اإلداري على

اخلارجية لقرار التصريح بادلنفعة  األركانيتأكد القاضي اإلداري يف إطار  تفحص مدى مشروعية       
عيوب جتعل قرار التصريح بادلنفعة  أيةالعمومية من خلو ركن االختصاص و ركن الشكل و اإلجراءات من 

 جر عنو بطالن مجيع اإلجراءات السابقة لعملية نزع ادللكية.العمومية باطال, ما ين

 عيب االختصاص -أوال

يعرفو الفقيو بونار بأنو " يكون القرار مشوبا بعيب عدم االختصاص, إذا كان من ادلمكن اختاذه,       
عيب , و تتمثل حاالت 1لكنو اختذ من طرف عون آخر غَت الذي كان من ادلمكن أن يتخذ من طرفو" 

قواعد االختصاص, و ىذه العناصر تشكل رلال رقابة القاضي  أسس عدم االختصاص يف ثالث صور دتثل
يكون موضوعها قرار التصريح بادلنفعة العمومية , وىو ما سنفصلو   اإللغاءاإلداري حال فصلو يف دعوى 

 :كما يلي

 عيب عدم االختصاص الموضوعي -1

حتديد أنواع معينة و زلددة من األعمال يلتزم ادلسؤول عدم االختصاص ادلوضوعي  يقصد بعيب      
الوايل مثال ىو صاحب االختصاص  أن, و مؤدى ذلك  2اإلداري مبراعاهتا عند إصداره للقرارات اإلدارية 

ادلوضوعي بإصدار قرار التصريح بادلنفعة العمومية أو نزع ادللكية, إذا كانت األمالك و احلقوق العينية و 
وكل تصرف خيالف ذلك فهو غَت مشروع و يكون زلل  العقارية ادلراد نزع ملكيتها وقعة يف تراب واليتو,

, 2001-12-24قرار مجلس الدولة بتاريخ  ما جاء يفك إبطال من القاضي اإلداري ادلختص, 
و الذي جاء يف حيثياتو "..حيث انو  3قضية )والية عنابة ممثلة من طرف الوالي( ضد )ق. و من معو(

                                                           
 .68,ص 2006و التوزيع, اجلزائر, , دار ىومو للنشر 2نقال عن: حلسُت بن الشيخ اث ملويا, دروس يف ادلنازعات اإلدارية )وسائل ادلشروعية( ,  ط - 1
, دار اجلسور للنشر و التوزيع, اجلزائر, 1عمار بوضياف, دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية )دراسة تشريعية و قضائية و فقهية(, ط - 2

 .182, ص2009
 .407,دار ىومو للنشر و التوزيع, اجلزائر, ص 2004, طبعة حلسُت بن الشيخ اث ملويا, ادلنتقى يف قضاء رللس الدولة, اجلزء الثاين - 3
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من الثابت أن الوايل ىو شلثل الدولة يف واليتو, و هبذه الصفة فهو من يتخذ مقررات نزع ادللكية ادلتعلقة 
 بواليتو.."

 االختصاص المكاني و الزماني عيب عدم -2

قرار بالتصريح  بإصدارقام وايل والية اجلزائر  إذانكون أمام عيب عدم االختصاص ادلكاين مثال,        
بادلنفعة العمومية, بينما ىو من اختصاص وايل والية البليدة قانونا, و يكون بذلك وايل والية اجلزائر قد 

عيب كما قد نكون أمام لو على حساب وايل والية البليدة,   تعدى و جتاوز االختصاص ادلكاين ادلسموح
يتخذ  أنقرارات إدارية سابقة على تعينها أو  عدم االختصاص الزماين عندما تتصرف ىيئة إدارية و تتخذ

 نزع ادللكية بعد انتهاء وظيفتو أو إقالتو.الوايل قرار ب

 عيب الشكل و اإلجراءات -ثانيا

 إفراغهازلددة أو  أشكال اختاذمعينة أو  إجراءات إتباعالقرارات اإلدارية ال تقتضي  أنالقاعدة العامة       
اجل محاية احلقوق و احلريات اجلماعية و الفردية وضمان ادلصلحة  يف قوالب خاصة, ومع ذلك و من

و أشكال معينة, يؤدي عدم احًتامها و خرقها إىل  إجراءاتالعامة, فقد ينص القانون أو التنظيم على 
وجها  حالةالقرار اإلداري بعيب الشكل أو اإلجراءات, شلا يسمح للقاضي اإلداري باختاذه سببا و  إصابة
و ىي ضرورة  11-94من القانون  4, ومن قبيل اإلجراءات األساسية اليت نصت عليها ادلادة 1لإللغاء

قرار الغرفة اإلدارية )المجلس األعلى( رقم إجراء حتقيق مسبق حول ادلنفعة العمومية, و ىو يؤكده 
نو من حيث ا 2(, قضية)ز.ب( ضد )والي والية البليدة و من معو1984-05-26بتاريخ  35161

قرر قانونا, أن اجمللس الشعيب الوالئي مطالب بأداء رأيو  قبل التصريح بادلنفعة العمومية, و من مث فان  ادل
قرار وايل الوالية ادلصرح بادلنفعة العمومية الذي مل يشر فيو إىل طلب أو صدور ىذا الرأي, يكون باطال و 

                                                           
 .278, ص2012زلمد الصغَت بعلي, القضاء اإلداري )دعوى اإللغاء(, دار العلوم للنشر و التوزيع, اجلزائر,  - 1
 .182,  ص 2013, منشورات كليك, اجلزائر, 1مجال سايس, االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري,اجلزء األول, ط- 2
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ءه لإلجراءات الالزمة لصدور قرار التصريح ال اثر لو.و قضى اجمللس األعلى باطل قرار الوايل لعدم استيفا
 بادلنفعة العمومية.

, صلد قرار رللس الدولة رقم اإلطارالقضاء اإلداري اجلزائري يف ىذا  تطبيقات أىمو من بُت        
إحدى حيث جاء يف  1, قضية )وايل والية اجلزائر(ضد ) ح.ع.ق(2007-04-11بتاريخ  031027

السيد وايل والية اجلزائر مل حيًتم تدابَت القانون, اخلاصة بالتصريح بادلنفعة العامة, منها ادلواد  إن"..حيثياتو
القرار مل يذكر  أنادلنفعة العامة, حبيث  ألجلادلتضمن نزع ادللكية  11-91من القانون  11و  10

 ادلستأنف أناحلال فنجد  مساحة و مكان وجود العقارات ادلعنية بنزع ادللكية, و انو بالرجوع إىل قضية
 باطال بقوة القانون". األخَتو بذلك يصبح ىذا  1908)ح.ع.ف( مل يبلغ لو القرار رقم 

إذن نالحظ و إن القاضي اإلداري قد سبب قراره على سلالفة شرط أساسي من بُت الشروط       
    حتديد مساحات العقارات  شرطو الواجب استيفائها يف قرار التصريح بادلنتفعة العمومية و ىو  ادلوضوعية
, و ىو كذلك شرط لتبليغاإجراءات ىذا إىل جانب عيب آخر, وىو عيب يف ، و مواصفاهتا و موقعها

 واحد من ادلعنيُت و ىو ما أغفلو الوايل يف قراره الذي استوجب إبطالو. كللشكلي يلزم أن يبلغ القرار 

يقصد بو  إذاإلجراءات الشكلية , وىو خيتلف عن السبب ,  أىممن بُت و يعترب التسبيب كذلك         
القرار اإلداري, تطبيقا  أركانذكر االسباب يف صلب القرار اإلداري, خالفا للسبب الذي يعترب ركن من 

, قضية 1991-03-10بتاريخ  62458بقرار الغرفة اإلدارية )المحكمة العليا( رقم لذلك نستدل 
الوايل حيدد مبوجب قرار نزع ادللكية  أننو من ادلقرر قانونا حيث أ   ,2والية تيزي وزو()ح.م( ضد )والي 

كانت ىذه القائمة ال تنجم عن التصريح   إذاقائمة القطع أو احلقوق العينية العقارية ادلطلوبة نزع ملكيتها, 
حيث ورد يف تسبيب  -هبا يطلق عليها ادلشرع مصطلح مشتمالت األشغال ادلزعم القيام -بادلنفعة العمومية

من أجل حيازة األراضي الصلاز طريق يربط  مقرر الوايل يف قضية احلال لنزع ادللكية إنقرار الغرفة اإلدارية " 
بُت قريتُت دون أن يشَت إىل حتقيق ادلنفعة العامة  و ال إىل أي مقرر مصرح بادلنفعة العامة ما يعد سلالف 

                                                           
 .82, ص 2009, اجلزائر, 09رللة رللس الدولة, العدد  - 1
 496مجال سايس, االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري,اجلزء األول ,ادلرجع السابق, ص   - 2
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فال بد من , للمقتضيات القانونية ادلشار إليها أعاله و مىت كان ذلك استوجب إبطال ادلقرر ادلطعون فيو" 
 كان باطال.  وإالرار التصريح بادلنفعة العمومية, يف ق إىل ذلك اإلشارة

قرار التصريح بادلنفعة العمومية,  إصداريف  إتباعوكما يعترب التبليغ إجراء جوىري ومهم , وجب         
خالفا دلا كان معموال  11-91كان القرار باطال, و ىو إجراء جديد الزم القانون   اإلجراءختلف ىذا  وإذا

بتاريخ  12197)غير منشور(  رقم  أكده قرار مجلس الدولة ا, و ىذا م 1 48-76 األمربو يف ظل 
"..حيث  و الذي جاء يف حيثياتو , قضية )ز.م( ضد ) والي والية ميلة و من معو(17-02-2004

 1995-07-19انو و بالرجوع إىل أوراق ادللف و باألخص إىل قرار التصريح بادلنفعة العامة ادلؤرخ يف 
و الغَت مبلغ للمستأنف حسب ما يظهر من أوراق ادللف, فاه خايل من ذكر مدة اصلاز  640لرقم احلامل 

ادلشروع الذي انطلقت عملية نزع ملكيتو..." و بذلك قضى رللس الدولة بإبطال قرار الوايل بناء على عدم 
 تبليغ قرار التصريح بادلنفعة العمومية للمعنيُت.

 اإلداري على األركان الموضوعية لقرار التصريح بالمنفعة العموميةالفرع الثاني: رقابة القاضي 

ال تقتصر رقابة القاضي اإلداري لقرار التصريح بادلنفعة العمومية على ادلشروعية اخلارجية أو          
ن الشكلية فقط, بل أهنا دتتد إىل حبث مدى ادلشروعية الداخلية لقرار التصريح بادلنفعة العمومية, فقد يكو 

ىذا األخَت مشوبا بعدم ادلشروعية الداخلية, بسبب عدم مشروعية زلتواه وىنا نكون بصدد عيب سلالفة 
القانون أو خرق القانون كما يعرب عنو القضاء, أو عدم مشروعية أسبابو و ىنا نكون بصدد عيب السبب 

 أو أخَتا بسبب عدم مشروعية ىدفو , ونكون أمام عيب االضلراف بالسلطة.

 القانون عيب مخالفة -أوال

قد يصيب عيب سلالفة القانون قرار التصريح بادلنفعة العمومية, و جيعل زلل القرار سلالف للقانون,         
و يشكل بذلك حالة من بُت حاالت اإللغاء , نشَت إىل أن ىذا العيب كانت تطلق عليو تسمية عيب 

                                                           
 )ملغى(. 44, يتعلق بقواعد نزع ادللكية  من أجل ادلنفعة العمومية , ج ر عدد  1976ماي  25ادلؤرخ يف  48-76أمر رقم  - 1
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نون و احلقوق ادلكتسبة, إىل أن استقرت تسميتو بصفة سلالفة احلقوق ادلكتسبة , مث مسي بعيب سلالفة القا
 1هنائية بعيب سلالفة القانون

-05-26بتاريخ  35161قرار الغرفة اإلدارية )المجلس األعلى( رقم ىذا و قد ذىب      
أنو من ادلقرر قانون أن اجمللس الشعيب الوالئي ,  2 ,قضية ) ز( ضد )وزير الداخلية و من معو(1984

مطالب بإبداء رأيو قبل أن يقوم الوايل بإصدار قرار التصريح بادلنفعة العمومية, ىذا األخَت الذي مل يشر يف 
قراره إىل قيامو هبذا العمل, و على ىذا فان قرار التصريح بادلنفعة العمومية يكون باطال و ال أثر لو دلخالفتو 

 65146)الغرفة اإلدارية( في القرار رقم  األعلىالمجلس لقانون بصور مباشرة , كما ذىب قضاء ا
أن قرار الوايل ادلتضمن  3(,قضية )ف.ب( ضد )وزير الداخلية و من معو 1989-07-15بتاريخ 

اليت ينجز  التصريح بادلنفعة العمومية , الصادر دون أخذ رأي اجمللس الشعيب للوالية , و ال يتضمن ادلهلة
خالذلا نزع ادللكية, ومن مث فان قرار الوايل ادلتعلق بالتصريح بادلنفعة العامة يعد مشوبا بعيب خرق القانون, 

 ما يستوجب إبطالو.

 عيب االنحراف في استعمال السلطة -ثانيا

ون بصدد أن السلطة ادلمنوحة للوايل أو الوزير يف رلال نزع ادللكية ىي لتحقيق ىدف معُت, ونك      
عن اذلدف الذي منحت لو  مغايرسلطاهتا لتحقيق ىدف  ىيئة إداريةاضلراف بالسلطة , عندما تستعمل 

وىي ىدف حتقيق ادلنفعة العامة, و ما دييز ىذا العيب أن القاضي اإلداري  أال, 4من أجلو تلك السلطات
االضلراف يف استعمال السلطة يف ثالث و تتمثل صور عيب يبحث عن نوايا اإلدارة عند اختاذىم للقرار, 

 صور ىي:

 

                                                           
 .522, ص2005عمار عوابدي, النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري, اجلزء الثاين, د م ج, اجلزائر,  - 1
 .182مجال سايس, االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري,اجلزء األول, ادلرجع السابق,  ص  - 2
 .342اري,اجلزء األول, ادلرجع السابق. ص . مجال سايس, االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلد- 3
 .191, ص2003, ديوان ادلطبوعات اجلامعية,اجلزائر, 6أمحد زليو, ادلنازعات اإلدارية,ترمجة فائز أصلق و بيوض خالد,ط - 4
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 االنحراف عن تحقيق المصلحة العامة -1

يف ىذه الصورة قد يتمثل االضلراف يف صورتُت, حبسب ما إذا كان القرار أو التدبَت قد اختذ دلصلحة        
 شخص أو عدة أشخاص, أو بالعكس ان يتخذ ضد شخص أو عدة أشخاص.

, قضية )م.ش.ب لبلدية تيزي وزو( ضد 007282قرار رللس الدولة رقم , ذىب اإلطاريف ىذا         
إىل تأييد القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء تيزي وزو,  على أساس أن ادلدعى  1)ورثة ب.م(

عليها )بلدية تيزي وزو( تكون قد خالف قرار الوايل ادلتضمن نزع ادللكية,ألهنا منحت جزءا من األراضي 
 احملددة و ادلبينة يف قرار التصريح بادلنفعة العمومية إىل اخلواص. 

 عن قاعدة تخصيص األىداف االنحراف -2

جيب على رجل اإلدارة يف بعض األحيان أن يسعى إىل حتقيق ىدف معُت حدده النص القانوين, و        
و قد صدر يف ,  2إال كان منحرفا يف استعمال السلطة, حىت و إن كان يهدف إىل حتقيق ادلصلحة العامة

, قضية 1998-02-23بتاريخ  157362قم قرار المحكمة العليا )الغرفة اإلدارية( ر ىذا الشأن 
, و مفاده انو من ادلقرر قانونا أن نزع ادللكية ال يكون شلكنا إال إذا  3ق( ضد )والي والية المسيلة( )فريق

جاء تنفيذا لعمليات ناجتة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمَت و التهيئة العمرانية و التخطيط و تتعلق 
لتصريح باصلاز جتهيزات مجاعية و منشات و أعمال كربى ذات منفعة عمومية, و ىو اذلدف ادلبُت يف قرار ا

بادلنفعة العمومية, لكن يتبُت من قضية احلال , أن القطعة األرضية زلل نزع ادللكية و رغم أن الوايل قد 
اصدر قرار يصرح فيو بوجود منفعة عمومية, إال أن ادللكية ادلنزوعة اليت منحت للبلدية قد جزئت للخواص 

 . 11-91القانون من  2حكام ادلادة و مسحت ذلم ببناء مساكن فردية سلالفة أل

 

                                                           
 , قضية )اجمللس الشعيب البلدي لبلدية تيزي وزو( ضد )ورثة ب.م(  2003-01-07بتاريخ  007282قرار رللس الدولة الغرفة الرابعة )غَت منشور( رقم  - 1
 .85, ص 2005زلمد الصغَت بعلي, القرارات اإلدارية, دار العلوم للنشر و التوزيع, اجلزائر,  - 2
 .788,  ص 2013, منشورات كليك, اجلزائر, 1ري يف القضاء اإلداري,اجلزء الثاين, طمجال سايس, االجتهاد اجلزائ - 3
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 االنحراف باإلجراءات -3

القانونية ,  باإلجراءاتادلنفعة العامة, يف اضلراف  ألجلقد تقع السلطة اإلدارية ادلختصة بنزع ادللكية        
 بإتباعما ينتج عنو مثال القيام بفعل االستيالء على العقار ادلراد نزع ملكيتو يف ظروف عادية , بدل القيام 

,  57808)الغرفة اإلدارية( رقم  األعلىبقرار المجلس و تطبقا لذلك نستدل   ادللكية, نزع إجراءات
من ادلستقر عليو ".. :, و الذي جاء فيو1 قضية )م ومن معو( ضد )والي والية تيزي وزو و من معو(

أجلها ىذه  قانونا أن اإلدارة اليت تستغل األمالك ادلقرر نزعها من أجل ادلنفعة العامة لغَت ما نزعت من
 األمالك يعد اضلرافا يف اإلجراءات القانونية...حتريفا ذلدفو األصلي".

 عيب السبب -ثالثا

يعترب عيب السبب من بُت عيوب عدم ادلشروعية الداخلية للقرارات اإلدارية,يصيب و يشوب ركن       
كانت الواقعة اليت يقوم عليها   إذا, وذلك بإلغائهاالسبب فيها, و جيعلو حالة و سببا من أسباب احلكم 
عدم مشروعية السبب  نكون بصدد , و تبعا لذلك2القرار غَت موجودة أو غَت صحيحة يف تكييفها القانوين

 إذا كنا أمام غلط يف الوقائع, أو غلط يف الوصف القانوين للوقائع, أو غلط يف القانون.

بقرار المحكمة العليا)الغرفة الوقائع, نستدل مبناسبة وقوع السلطة اإلدارية يف غلط و خطأ يف       
, قضية )ج.ع. ومن معو( ضد )والي والية تيزي  1991-01-13بتاريخ  71373اإلدارية( رقم 

النعدام السبب, وذلك بسبب  1985-04-24قرار الوايل ادلؤرخ يف  بإلغاءالذي قام , 3 وزو و من معو(
انعدام واقعة ادلصلحة العامة, حيث تتلخص وقائع القضية يف قيام الوالية بنزع ملكية ادلدعُت من أجل فتح 

عائلة واحدة, و ىذه  إالالطريق ادلزعم فتحو ال يفيد  أننو تبُت يق يصل إىل بلدية آث مليكش, غَت أطر 
 التايل فنحن بصدد خطأ يف الوقائع.تتوفر على طريق و ليست زلصورة,و ب ئلةالعا

                                                           
 555مجال سايس, االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري,اجلزء األول, ادلرجع السابق, ص  - 1
 .265, ص 2005مصطفى أبو زيد فهمي , ماجد راغب احللو, الدعاوى اإلدارية, دار اجلامعة اجلديدة, مصر,  - 2
 .409ص حلسُت بن الشيخ اث ملويا. دروس يف ادلنازعات اإلدارية )وسائل ادلشروعية(, ادلرجع السابق,  - 3
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كما جتب اإلشارة, إىل أن ىناك ارتباط وثيق بُت ركن السبب و إجراء نزع ادللكية, إذ صلد أن ادلنفعة       
ر قرار العمومية ىي السبب الرئيس يف صدور قرار التصريح بادلنفعة العمومية, ما ينجر عنو بد ذلك صدو 

قرار التصريح بادلنفعة العمومية  وقرار نزع ادللكية يشكالن وجهان لعملة واحدة,  أننزع ادللكُت, لذا صلد 
فإذا شاب قرار التصريح بادلنفعة العامة عيب, كان قرار نزع ادللكية باطال تطبيقا لقاعدة " ما بٍت على باطل 

 فهو باطل" 

قرار المجلس صة بنزع ادللكية يف غلط يف القانون, ىو ما أشار إليو كما قد تقع اجلهة اإلدارية ادلخت     
, قضية )فريق.ع( ضد )والي والية 1984-12-29بتاريخ  37404األعلى )الغرفة اإلدارية( رقم 

العامة ادلعنوية و سلتلف  لألشخاصجل ادلنفعة العمومية يعود نزع ادللكية من أ أنو مفاده  1 تيزي وزو(
فان ىذه الطريقة يف اذليئات يف إطار اصلاز عمليات معينة طبقا دلا ىو زلدد فيهما من أجل , ومن مث 

اكتساب العقارات أو احلقوق العينية ال تستخدم إال لفائدة الكيانات القانونية األنفة الذكر و ليس لصاحل 
فالوايل بتصرحيو بوجود منفعة عمومية لصاحل اجمللس الشعيب  ىيئات ادلداولة هبا, و يف قضية احلال فان

 البلدي ىو ادلستفيد من إجراء نزع ادللكية, فان ىذا القرار قد اشتمل على خطأ قانوين

 خاتمة

طللص من خالل دراسة رقابة القاضي اإلداري على قرار التصريح بادلنفعة العمومية, أن القاضي        
صلي لو أثر مباشر يف محاية حق ادللكية الفردية للمواطن , ذلك من خالل بسط اإلداري ديارس دورا مف

رقابتو على مدى شرعية أركان القرار و خلوه من أيو عيوب, خاصة يف إطار عدم  حتديد مصطلح ادلنفعة 
ن أمام اإلدارة قد تنجر عنو جتاوزات م -أبرزناه من خالل ىذه الدراسة-العمومية ما يًتك رلاال واسعا 

شأهنا ادلساس بأىم احلقوق الفردية للفرد, بذلك طللص إىل القول بأن القاضي اإلداري ىو ضمانة أساسية 
يف أيدي األفراد ديكن اللجوء إليو لدرء كل جتاوز غَت مشروع على ادللكية اخلاصة حتت غطاء ادلنفعة 

 العمومية من طرف اإلدارة.

                                                           
 .217صمجال سايس, االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري, اجلزء األول, ادلرجع السابق,  - 1
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 المراجع المصادر و قائمة
 الدساتير -أوال
 , ادلعدل مبوجب:1996لسنة  76, ج ر عدد  1996دستور اجلزائر لسنة  -1
 2002لسنة  25, ج ر عدد 2002أبريل  10ادلؤرخ يف  03-02القانون رقم  -
 2008لسنة  63, ج ر عدد 2008نوفمرب  15ادلؤرخ يف  19-08القانون رقم  -
 .2016 لسنة 14, ج ر عدد  2016مارس  06ادلؤرخ يف  01-16القانون رقم  -

 النصوص الرسمية -ثانيا
 )ملغى(. 44, يتعلق بقواعد نزع ادللكية  من أجل ادلنفعة العمومية , ج ر عدد  1976ماي  25ادلؤرخ يف  48-76أمر رقم  -
 .37, يتعلق باختصاصات احملاكم اإلدارية, ج ر عدد  1998-ماي-30ادلؤرخ يف  02-98القانون العضوي   -
 .37, يتعلق باختصاص رللس الدولة و تنظيمو و عملو, ج ر عدد 1998-ماي-30ادلؤرخ يف  01-98القانون العضوي   -
الذي حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العمومية, ج ر عدد  2004-ديسمرب-29ادلؤرخ يف  21-04القانون رقم  -

85. 
-04-27ادلؤرخ يف  11-91حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1993يوليو  27ادلؤرخ يف  186-93ادلرسوم التنفيذي رقم   -

 .1993لسنة  51الذي حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العامة , ج ر عدد  1991
 1993يوليو  27ادلؤرخ يف  186-93, يتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 2005يوليو  10ادلؤرخ يف  248-05مرسوم تنفيذي رقم   -

الذي حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة  1991ابريل  27ادلؤرخ يف  11-91الذي حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم 
 . 48العمومية, ج ر عدد

 الكتب و المؤلفات العامة -ثالثا
 .191,ص2003ت اجلامعية , ,اجلزائر,  ديوان ادلطبوعا6ترمجة فائز أصلق و بيوض خالد,طادلنازعات اإلدارية,أمحد,  -
 .182,ص2013,  اجلزائر, منشورات كليك, 1, اجلزء األول, طاالجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداريمجال,  -
 .788,ص2013, اجلزائر, منشورات كليك, 1,اجلزء الثاين, طاالجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداريمجال,  -
, اجلزائر دار اجلسور للنشر و 1, طادلدنية و اإلدارية,دراسة تشريعية و قضائية و فقهية دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءاتعمار,  -

 .182,ص2009التوزيع, 
 .522,ص2005, اجلزء الثاين, اجلزائر, د م ج, النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائريعمار,  -
 .407, ص2004, اجلزائر,دار ىومو للنشر و التوزيع,2004, اجلزء الثاين, طبعة الدولةادلنتقى يف قضاء رللس حلسُت بن الشيخ,   -
 .79,ص1992 ر الكتاب احلديث, دا مصر,,الوسيط يف القانون اإلداري, زلمد عاطف  -
 .462,ص2004, اجلديدة للنشر, دار اجلامعة  مصر, ,القانون اإلداري, راغب  ماجد -
 .68,ص2006, ر و التوزيعدار ىومو للنش اجلزائر, ,2,  ط ادلنازعات اإلدارية )وسائل ادلشروعية( دروس يف, حلسُت بن الشيخ   -
 .278, ص2012, و التوزيع دار العلوم للنشراجلزائر, , دعوى اإللغاءالقضاء اإلداري ,زلمد الصغَت,  -
 .85,ص2005, وزيعدار العلوم للنشر و الت اجلزائر, ,القرارات اإلداريةزلمد الصغَت,  -
 .265,ص2005امعة اجلديدة, دار اجل مصر, ,الدعاوى اإلداريةمصطفى أبو زيد, ماجد راغب,  -

 المجالت و الدوريات -رابعا
 .53,ص2004اجلزائر,  ,01, رللة احملاماة ,العدد دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسانعمار معاشو,  -
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 الجرم المفضي إلى الموت ومدى انتقال الحق في التعويض عنه
 األستاذ: بلقاضي بلقاسم                                                                                     

 أستاذ مساعد " أ "                                                                                                        
 كلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                                                

  ، طبيس مليانة اجلياليل بونعامةجامعة                                                                                        
 ملخص باللغة العربية:

ضرر ادلوت ديثل أخطر صور االعتداء على جسد اإلنسان ليصل ىذا االعتداء إىل منتهاه ادلتمثل يف وضع ال شك أن  
تعويض إىل اخللف قد أثارت مسألة انتقال احلق يف الحد هنائي للتمتع حبق أساسي اصطلح على تسميتو باحلق يف احلياة، ومن مث ف

عن ىذا الضرر، الكثَت من اجلدل سواء على مستوى التنظَت الفكري القانوين للمسألة، أو على مستوى ادلعاجلة الواقعية للعديد من 
 القضايا من خالل القرارات،  واألحكام الصادرة عن سلتلف اجلهات القضائية. 

 مهمة تتصل بطبيعة الضرر القابل للتعويض واالنتقال، بالنظر إىلويف ىذا السياق صلد غالبية الفقو يركز على مسألة 
اخللف، وبناء عليو فهذه الورقية البحثية رباول اإلجابة على ىذا اجلدل  إىل ادلعنوي و انتقالو الضرر عن التعويض مدى قابلية

 .ضمن ما ىو معمول بو قضائيا ومتفق عليو فقها
 ملخص باللغة األجنبية:

 There is no doubt that the harm of death represents the most serious form 

of assault on the human body, bringing this assault to the end of the enjoyment 

of a fundamental right that has been called the right to life. Thus, the question of 

the transfer of the right of compensation to the back has caused much 

controversy Both at the level of the legal intellectual theorization of the issue, or 

at the level of realistic treatment of many issues through decisions, judgments of 

various jurisdictions. 

 In this context, the majority of jurisprudence focuses on an important 

issue relating to the nature of compensable and transient harm, given the extent 

to which moral damage is compensated and transferred back, and therefore these 

research papers attempt to answer this controversy within the applicable and 

agreed jurisprudence. 
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 مقدمة: 
لكل إنسان احلق يف احلياة  على أن 2والدستورية 1لقد جاء النص يف سلتلف الوثائق الدولية

والسالمة اجلسدية، باعتباره أحد احلقوق اللصيقة بالشخصية اليت تثبت لإلنسان دبجرد والدتو حيا، 
ومن مث كان أي اعتداء مهما كانت طبيعتو على ىذا احلق يصنف على أنو من بُت األفعال اجملرمة 

اين التعويض عن الضرر الناجم عن اجلرم دوليا و وطنيا، واليت تتطلب باإلضافة إىل القصاص من اجل
االعتداء يتمثل يف ىذه احلالة يف االنتقاص الزمٍت من احلياة ادلفًتضة ادلفضي إىل ادلوت، ذلك أن 

يف أن يتمتع باستمرار حياتو الطبيعية  ي سينعكس سلبا على حق ىذا األخَتللمجٍت عليو، األمر الذ
 .على خلفو جراء فقدىم لسلفهم أيضاا عنويماديا وم ، وىو ما سينعكسيف سالم وىدوء

ومن مث ال شك أن البحث عما إذا كان متاحا القول بانتقال احلق يف التعويض إىل اخللف 
وعما أصاهبم من آالم نفسية وعاطفية  ،عما أصاب سلفهم من أضرار مادية ومعنويةعلى إطالقو 

أساسا دبن حيق ذلم ادلطالبة بالتعويض،  يثَت عدة إشكاليات تتصلجراء فقدىم لسلفهم ادلعتدى عليو 
وإذا مت ربديد األشخاص الذين حيق ذلم ادلطالبة بالتعويض، يثور التساؤل بشأن طبيعة الضرر ادلوجب 
للتعويض والقابل لالنتقال، بالرغم من أن اإلجابة على ىذا التساؤل تتطلب التفرقة بُت فرضية الوفاة 

لو شخصيا فرصة ادلطالبة بالتعويض، وفرضية الوفاة غَت الفورية اليت الفورية للمجٍت عليو دون أن تتاح 
إىل التساؤل حول تتيح لو الفرصة للمطالبة بالتعويض، واألمر ال يتوقف عند ىذا احلد وإمنا يتعداه 

مدى إمكانية التعويض عن الضرر ادلعنوي وانتقالو إىل اخللف، وعالوة على ذلك يتطلب األمر 
القائم خبصوص  قضائيالتشريعي و الفقهي و الدل اجل بشأن كان يف اإلمكان احلسماإلجابة عما إذا  

 .ىذه ادلسألة
لإلجابة على كل ىذه التساؤالت يقتضي منا البحث ادلنهجي األكادديي تناول ىذا ادلوضوع 
من زاويتُت، حيث سنتناول يف ادلبحث األول حالة اجلرم ادلفضي إىل اذلالك الفوري للمجٍت عليو، مث 

ن احلالتُت حالة اجلرم ادلفضي إىل ىالك اجملٍت عليو بعد مدة يف ادلبحث الثاين، وىذا لكو نتعرض إىل 
 ترتبان آثارا زبتلف نوعا وتأثَتا من حيث طبيعة األضرار القابلة للتعويض واالنتقال.

 
                                                           

ادلؤرخ يف  3-/د217ادلعتمد دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم:  أنظر على سبيل ادلثال ادلادة الثالثة من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان 1
 .1948ديسمرب  10

 ادلتضمن التعديل الدستوري. 2016مارس  06ادلؤرخ يف  16/01ادلعدل وادلتمم بالقانون  1996من دستور  41أنظر على سبيل ادلثال ادلادة: 2
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  المبحث األول: في حالة الجرم المفضي إلى الهالك الفوري للمجني عليه
لعل ما يثار بشأن ىذه ادلسألة ىو طبيعة وشروط الضرر ادلوجب للتعويض عن الوفاة الفورية  

باإلضافة إىل مدى إمكانية انتقال ىذا التعويض إىل اخللف باعتبارىم ىم من يتلقى للمجٍت عليو، 
 حقوق سلفهم.

الضرر الناجم عن اجلرم ادلفضي و للوقوف على كل ىذه ادلسائل جيب أن نسلط الضوء على  
إىل اذلالك الفوري للمجٍت عليو، وىذا يف ادلطلب األول. مث سنحاول البحث يف األساس الفقهي و 

 القضائي لتأكيد أو نفي إمكانية انتقال احلق يف التعويض عن اجلرم ادلفضي إىل الوفاة الفورية.
 المطلب األول: تكييف الضرر الناجم عن الجرم المفضي إلى الهالك الفوري للمجني عليه

 ال شك أن احلياة تدخل ضمن أىم ما يتمتع بو اإلنسان يف ىذه الدنيا من نعم اخلالق عليو 
عد االعتداء عليها من بُت أكثر اجلرائم ادلستنكرة وادلستهجنة كوهنا تنطوي على أضرار قاسية  ولذلك

ماسة بأىم حقوق اإلنسان، ولذلك فإن ضرر ادلوت ىو تلك النتيجة ادلًتتبة عن ادلساس اجلوىري 
 حبق اإلنسان يف أن يستمر يف احلياة ليتمتع هبا حىت تأيت النهاية الطبيعية ذلا.

اعترب غالبية الفقهاء أن ضرر ادلوت ديثل أخطر صور االعتداء على جسد اإلنسان  ولذلك 
ليصل ىذا االعتداء إىل منتهاه ادلتمثل يف وضع حد هنائي للتمتع حبق اصطلح على تسميتو باحلق يف 

ومن مث فإن الضرر ادلقصود يف ىذه احلالة ىو ذلك الضرر الذي يصل إىل حد االعتداء غَت  3احلياة،
ويرتب على االعتداء عليها أو ادلساس هبا إضافة إىل  4،شروع على مصلحة أساسية حيميها القانونادل

 5العقوبة التعويض ادلادي.
ودلا كان ىذا الضرر يؤدي إىل االنتقاص من القدر الطبيعي لالستمرار يف احلياة كما سبقت  

اإلشارة، فإنو يف ادلقابل يؤدي حتما إىل وضع حد هنائي للتمتع ادلعنوي وادلادي ببقية احلقوق ادلادية 
ي يستوجب وادلعنوية األخرى اليت تًتتب كنتيجة طبيعية حلياة اإلنسان، ومن مث فإن الضرر الذ

التعويض بشكل عام عند الفقو الغريب ليس ذلك الضرر الناجم عن اآلالم العضوية و النفسية اليت 
                                                           

،  1995، راجع: أضبد حسن احلمادي، احلق يف التعويض ومدى انتقالو إىل اخللف العام يف إطار الفقو والقانون والقضاء ادلقارن، دار الثقافة، قطر 3
 .209ص 

ادلعدل  1966يونيو  08ادلؤرخ يف  66/156 العقوبات اجلزائري الصادر دبوجب األمرمن قانون  288و  254أنظر على سبيل ادلثال: ادلادة  4
 .2016يونيو  16ادلؤرخ يف  16/02وادلتمم بالقانون 

ردنية يف راجع: غازي خالد أبو عرايب، ضرر ادلوت وقابلية احلق يف الضمان عنو لالنتقال يف القانون ادلدين األردين والفقو اإلسالمي، اجمللة األ 5
 .3ن ص 2009/ب 2د ، عد5الدراسات اإلسالمية، اجمللد 
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أحس هبا ادلصاب وىو يكابد ادلوت، وإمنا الضرر ادلستوجب للتعويض عندىم ىو ذلك الضرر الذي 
وملكية  صلم عنو فوات الكسب للمجٍت عليو بالنظر إىل بقية احلقوق األخرى من عمل وتعليم

وكسب]...[ و عما حلقو من خسارة ترتبت عن فقده ذلذه احلقوق، وهبذا يظهر أن اجلوانب ادلادية 
يتم ىي مناط التمتع باحلق يف احلياة وبقيت احلقوق األخرى، ولذلك عند الفقو الغريب ذلذا احلق 

حد ذاتو بشأن  ز على الضرر يفيكيتم الًت على النتائج اليت تًتتب على الضرر دون أن  الًتكيز
 6التعويض.

نتائج اليت ترتبت عن واقعة فقد احلياة اليت ال ولكن إذا كان التعويض عن الوفاة يقف عند ال 
اليت تصنف يف خانة احلقوق ديكن بأي حال من األحوال تقوديها بادلال، كوهنا تتصل بأىم احلقوق 

احلق يف احلياة أن رلرد ربديد طبيعة  ينبغي اإلشارة إىلويف ىذا اخلصوص األدبية، فإنو يف ادلقابل 
يكون من الطبيعي أن يكيف الضرر باعتباره نتيجة ترتبت عن فعل االعتداء على ىذا احلق على أنو 

اآلثار اليت بالرغم من أن  ضرر ذو طبيعة أدبية من الناحية ادلبدئية، كونو مس حقا من احلقوق األدبية
 7ار مادية حبتة ديكن تقوديها بادلال.ترتبت عنو من الناحية ادلوضوعية ىي أضر 

وبناء عليو أصبح من الثابت فقها وقضاء أن الضرر ادلفضي إىل الوفاة يرتب آثارا مالية وغَت  
مالية، كونو يتسبب يف االنتقاص من ادلزايا اليت خيوذلا احلق يف احلياة لصاحبو، ومن مث فإذا كان الضرر 

التعويض، مع اإلشارة إىل أن الضرر يف ىذه احلالة يكون ثابتا وال زلققا وحال الوقوع فإنو يستوجب 
يتغَت من شخص إىل آخر كون كل األفراد متساوون يف التمتع باحلق يف احلياة، وىذا ما يصطلح عليو 
باجلانب ادلوضوعي ذلذا احلق الذي ال يتطلب إلثباتو سوى إثبات واقعة ادلوت الناصبة عن فعل 

ومتاحا بكافة طرق  ،وع مع التنويو بأن اإلثبات يف ىذه احلالة يكون مفًتضااالعتداء غَت ادلشر 
و من جهة أخرى صلد أن ضرر ادلوت يصيب القدرات الشخصية للمجٍت عليو من حيث  اإلثبات

القدرات الذىنية و البدنية اليت زبتلف من شخص إىل آخر بالنظر إىل ظروف كل شخص على 
 ىذه احلالة ضررا متغَتا متوقفا على االعتبارات الشخصية البحتة، حدة، األمر الذي جيعل الضرر يف

 8ولذلك يكون الضرر يف ىذا الصدد واجب اإلثبات غَت أنو يكون متاحا بكافة الطرق أيضا.
                                                           

، الكويت، ص  2002مارس   26راجع: زلمد صربي اجلندي، يف ضمان الضرر اجلسدي الناتج عن فعل ضار، رللة احلقوق، العدد األول، السنة  6
172-173. 

 .4غازي خالد أبو عرايب، ادلرجع السابق، صراجع:  7
 .4-3راجع: غازي خالد أبو عرايب، ادلرجع السابق، ص 8



 8108جانفي  -جامعة المدية/ المجلد الرابع )العدد األول( -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

280 
 

وبناء عليو فإذا كان سبب ادلوت ىو الفعل الضار كان التعويض عنو متعديا وال ديكن تصور  
عن واقعة ادلوت، وما صلم عنها من خسارة وما فات من كسب للمجٍت توقفو عند النتائج اليت ترتبت 

التساؤل بشأن ربديد طبيعة الضرر يف ىذه احلالة كون  يثورعليو كما ذىب إليو بعض الفقو، ومن مث 
 ىذه ادلسألة تتصل دبدى إمكانية انتقال احلق يف التعويض عن ىذا الضرر للخلف؟ 

د رلرد التخمُت أو عند أراء الفقهاء، وإمنا تتطلب البحث اإلجابة على التساؤل ال تتوقف عن 
والتشريع ادلدين  ،التشريع ادلدين األردينالتشريع ادلدين اجلزائري،و  لنجد مثال أن 9يف التشريعات ادلقارنة

و ادلعنوي حبيث بُت الضررين ادلادي والتشريع ادلدين الفرنسي دييز  ،والتشريع ادلدين السوري ،ادلصري
يتيح انتقال احلق يف التعويض عن الضرر األديب إىل اخللف إال إذا كان ىناك اتفاق أو حكم ال 

ن من الناحية الواقعية ة التعويض، بالرغم من أن ربقق ىذان الشرطاقضائي هنائي ربددت دبوجبو قيم
عليو جزيا  بعد أن يتعاىف اجملٍتو ال ديكن تصورىا إال بشأن الضرر ادلفضي إىل ادلوت بعد مدة طويلة 

للمطالبة بالتعويض، وبناء عليو فإذا كان يف ىذه احلالة من اإلصابة حبيث تكون لو الفرصة على األقل 
الضرر أدبيا خالصا فإنو يستحيل انتقال احلق يف التعويض عنو قانونا إىل اخللف لعدم إمكانية ربقق 

قل التعويض فيو إىل اخللف دون ىذين الشرطُت، وىذا على خالف ما إذا كان الضرر ماديا الذي ينت
 10قيد أو شرط.

ضرر ويف ىذا اإلطار انقسم الفقو إىل اذباىُت بشأن ربديد طبيعة الضرر فمنهم من اعترب  
اليت ال ديكن تقوديها اللصيقة بالشخصية من احلقوق األدبية  احقيصيب ادلوت ضررا أدبيا حبتا كونو 

ادلوصوف بالضرر التعويض عن الضرر احلق يف انتقال  بادلال، و من مث ال ديكن التسليم بإمكانية
 اقضائي احكمكان ىناك أو   ،بُت اجلاين واجملٍت عليو اتفاقيف ىذه احلالة إال إذا كان ىناك الشخصي 

، حبجة أن احلق لو اجملٍت عليو دبوجب دعوى قضائية يف حياتو قبل ىالكوحص   على واقعة الوفاة اسابق
 الذمةضمن عناصر  يدخلومن مث ال  ،احلالة ال يدخل يف الذمة ادلالية للهالكيف التعويض يف ىذه 

ادلالية القابلة لالنتقال إىل اخللف. ويف مقابل ىذا الرأي ذىب اذباه آخر إىل اعتبار االعتداء غَت 
                                                           

ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل  1975سبتمرب  26الصادر بتاريخ  75/58مكرر من األمر  182و  182و  131: ادلادة أنظر على سبيل ادلثال 9
 170وادلادة ، 1976لسنة  43الصادر بالقانون من القانون ادلدين األردين،  267/3ادلادة ، و 2005يونيو  20ادلؤرخ يف  05/10وادلتمم بالقانون 

الصادر بادلرسوم من القانون ادلدين السوري،  223و  222 و 171: وادلادة 1948لسنة  131رقم من القانون ادلدين ادلصري،  222و  221و 
ادلعدل بتاريخ  1804مارس  21بتاريخ  30، الصادر بالقانون رقم من القانون ادلدين الفرنسي  1149وادلادة  ،  1949لسنة  48التشريعي رقم: 

 .2018جانفي  11والصادر بتاريخ  2018نفي جا 03
 .5، صغازي خالد أبو عرايب، ادلرجع السابق راجع: 10
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ا إىل فقد اجملٍت عليو ألشبن م يؤديعلى أضرار مادية كونو سببا مباشرا منطويا ادلشروع على احلياة 
النابع من احلياة، بالرغم من التسليم بأن احلق يف احلياة ىو حق غَت مايل إال  ادلادي وجودالديلك وىو 

ما دام أن االعتداء ولذلك  ،ضمن ما ديكن تقديره بادلالبالفعل أن ما يًتتب عليو من آثار يدخل 
، فإن ةطبيعيبطريقة غَت إعدام الوجود ادلادي للمجٍت عليو كان سببا مباشرا أدى إىل غَت ادلشروع  

يعترب ضررا ماديا يدخل ضمن الذمة ادلالية للهالك قبل ىالكو العضوي يف ىذه احلالة الضرر ادلًتتب 
وقابال لالنتقال للخلف  ،مستحقاعن الضرر و من مث يكون التعويض  -فًتة النزع -التام بلحظات

 11من اللحظة اليت يصَت فيها ادلوت زلققا.
ادلوت ضرر مقبولية كونو يعترب و  ،الرأيُت ىناك رأي ثالث أكثر معقوليةويف مقابل ىذين  

، و من مث فإن ضرر ادلوت ضررا جسديا يلحق حق اإلنسان يف احملافظة على جسمو، وحياتو الطبيعية
من القدر الطبيعي دلدة احلياة ادلفًتضة اليت  الذي يصيب حق اإلنسان يف احلياة ما دام أنو ينتقص

ضررا مستقال عما يشعر بو اجملٍت عليو من آالم أيضا ا ماديا ومعنويا للجسد، وسيسبب تتطلب وجود
فإنو يف ىذه احلالة ال  ،و ما يلحق بو من خسارة وما يفوتو من كسب مايل ،حلظة النزع و معانات

مناص من أن يكيف الضرر على أنو ضرر ذو طبيعة خاصة يستحق التعويض ادلادي عن الضرر 
ديب القابل لالنتقال إىل اخللف، ولذلك أصبع فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن دية ادلادي و األ

دومنا اعتبار  النفس اليت شرعها اهلل سبحانو وتعاىل إمنا شرعها للتعويض عن فقد احلياة يف ذاهتا
 12.للنتائج

 للتعويضمتعددة قابلة ونتائج ويف األخَت ديكن أن نستنتج أن ضرر ادلوت تًتتب عليو آثار  
درء لإلفالت و من جهة أخرى  ،إحقاقا للعدل و اإلنصاف من جهةإىل اخللف و االنتقال  ادلادي

 يصيب اجملٍت عليو كما يصيب أيضا اخللف العام و اخلاصادلوت ضرر ، ذلك أن من العقاب
 . باالرتداد

 أساس انتقال الحق في التعويض عن الجرم فقها وقضاءالمطلب الثاني: 
لقد أثارت مسألة انتقال احلق يف التعويض إىل اخللف عن الضرر ادلفضي إىل ادلوت الفوري  

أو على مستوى للمسألة الفكري القانوين التنظَت مستوى الكثَت من اجلدل سواء على للمجٍت عليو، 
                                                           

 .253، ص 1981، رللة القضاء، 6641ربت رقم  23/01/1981يف القرار الذي ازبذتو بتاريخ ىذا االذباه تبنتو زلكمة النقض ادلصرية  11
 .5راجع: غازي خالد أبو عرايب، ادلرجع السابق ، ص12
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ت واألحكام الصادرة عن سلتلف اجلها ،ادلعاجلة الواقعية للعديد من القضايا من خالل القرارات
 ولعل ىذا اجلدل مصدره كما سبقت اإلشارة ىو اخلالف بشأن تكييف الضرر يف حد ذاتو.  القضائية

بسبب الوفاة الفورية  من يرى بانتقال احلق يف التعويض إىل اخللف اءالفقه منولذلك صلد 
وقوع فعل  حلظة من كابدىا اجملٍت عليو اليت وادلعنوية اجلسدية اآلالم ليس بسبباليت أصابت سلفهم،

 عنالتعويض تلقي احلق يف االعتداء إىل اللحظة اليت وقعت فيها الوفاة الفعلية، وإمنا يستحق ىؤالء 
 حد ذاتو يف احلياة على اعتبار أن االعتداء على موتو بتعجيللسلفهم، وذلك  احلياة من رمانفعل احل
 انقسميف ىذا اخلصوص و  ، التعويض مقدار احتساب عند االعتبار بعُت أخذه ضررا ينبغييعترب 
 االستمرار فرصة من احلرمان عن التعويضحد تبٍت فكرة  إىل اذباىُت، حبيث ذىب اذباه ىلاء إالفقه

واآلثار اليت ترتبت عن واقعة الوفاة، ومن مث فإن تقدير  ،يف حد ذاهتا دون النظر إىل النتائج احلياة يف
،دون الًتكيز  ضاعت من اجملٍت عليو اليت فرصالرلموع  التعويض يف ىذه احلالة جيب أن يركز على

أثار رأي ، غَت أنو وبصدد وجهة النظر ىذه احلياة فقد على على الضرر يف حد ذاتو الذي ترتب
تقدير التعويض عن تفويت  تتصل بادلعيار الذي سيعتمده القاضي يفإشكالية حقيقية  فقهي آخر

لو ال أنو من غَت ادلعقول عقال تأكيد استمرار اجملٍت عليو يف احلياة الفرصة لالستمرار يف احلياة، إذ 
اة أو انتقالو للخلف ما دام أن مسألة احلياحلكم بليتم تقدير التعويض و تعرضو دلثل ىذا االعتداء 

وىو بذلك القاضي والناس أصبعُت،  يغيب عن إدراكادلوت تدخل ضمن ما يعرف بعامل الغيب الذي 
 13عامل الشهادة الذي ديكن التكهن دبا كان سيجري فيو. خيتلف سباما عن

ما يؤكد أن اجملٍت عليو أيضا من الفقو بقولو أنو ليس ىناك آخر ويف مقابل ىذا يرد جانب 
انتهى عند قدره احملتوم، و مل تكن لو أية فرصة لالستمرار يف احلياة حىت ولو كان ذلك بعوامل أخرى 

ىي الغالبة بشكل عام ما دامت فرصة االستمرار يف احلياة من غَت االعتداء الذي وقع عليو، ومن مث 
 كافية إمكانية مجٍت عليوللكان  طادلاديكن تغليب فرضية االستمرار يف احلياة على الفرضية العكسية 

، ولعل التعويض يستوجب ازلقق اضرر  منها احلرمان يعد، وبناء على ذلك احلياة يف لالستمرار ومعقولة
 فرصة عن عويضالت حينما قال بإمكانية ما يساند ىذا الرأي ىو ما ذىب إليو القضاء الفرنسي

 14.احلياة يف االستمرار
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القول بأن اخللف يستحقون تلقي ىناك ذباه فقهي آخر ذىب إىل حد ىذا االذباه ويف مقابل 
ون أيضا يستحقوإمنا  ،التعويض عن موت سلفهم ليس فقط على تفويت فرصة االستمرار يف احلياة

خاصة خيتلف سباما عن بقيت األضرار ذا طبيعة تلقي التعويض عن ادلوت يف حد ذاتو باعتباره ضررا 
يكون القاضي مطالبا بأن يأخذ ذلك  ،وبناء عليو األخرى اليت أصابت اجملٍت عليو جراء االعتداء عليو

 األخرى األضرار بقيت عن النظر صرفب اخللفالذي يستحقو  بعُت االعتبار عند تقديره للتعويض
 15ة.السيما ضرر تفويت الفرصة عن االستمرار يف احليا

 1944مارس  14ويف ىذا السياق ذىبت زلكمة النقض ادلصرية يف قرارىا الصادر بتاريخ: 
إىل تأكيد وجهة النظر ىذه بقوذلا أن ادلدعي ادلدين لو احلق يف أن يطالب بالتعويض ادلادي و ادلعنوي 

، الشرعي لوعلى أساس أنو الوارث جراء اجلردية اليت أدت إىل وفاتو عن الضرر الذي أصاب ابنو 
وهبذه ادلناسبة علق األستاذ سليمان مرقص على ىذا القرار بقولو أن ىذا األخَت أكد مسألة غاية يف 

وىي مبدأ انتقال حق ادلصاب يف التعويض إىل الورثة يف صبيع األحوال، حىت ولو مل يكن  ،األمهية
 16اجملٍت عليو قد طالب هبذا احلق قبل ىالكو.

ضاء الفرنسي أيضا عندما قرر صراحة أن للورثة احلق يف طلب وىذا ما استقر عليو الق
، غَت أن القضاء الفرنسي يشًتط النتقال التعويض التعويض عن اجلردية اليت أدت إىل ىالك مورثهم

، حيث اعترب القضاء الفرنسي أن الورثة عن الضرر ادلادي أن يكون بسبب اجلردية اليت أدت إىل الوفاة
 17عليو عندما يتقدمون أمام احملكمة بطلب التعويض.يقومون مقام اجملٍت 

عن  العام و ادلعنوي إىل اخللف ،وهبذا ديكن أن نستخلص أن انتقال احلق يف التعويض ادلادي
اجلرم ادلفضي إىل ادلوت الفوري للمجٍت عليو، مت التأسيس لو فقها وقضاء بالنظر إىل عدة اعتبارات 
منها أن االدعاء دبثل ىذا التعويض إمنا ىو ادعاء حبقوق مالية تدخل قانونا وعرفا ضمن ما يعرف 
بالًتكة اليت تنتقل آليا لورثة اجملٍت عليو، ما مل يثبت باألدلة القاطعة أن اجملٍت عليو قد تنازل صراحة عن 

 لوفاة فورية. التعويض، بالرغم من أن ىذه الفرضية بعيدة االحتمال خاصة إذا كانت ا
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عندما اعترب أن أساس  "أضبد شرف الدين"ولعل ىذه النتيجة تصب يف رأي األستاذ 
التعويض عن ضرر ادلوت جيد مصدره فيما يعرف بإعادة التوازن للذمة ادلالية للمجٍت عليو، و من مث 

 18.تطلبو القانونالذي ي فإن القول بانتقال احلق يف التعويض إىل اخللف العام إمنا يؤكد ىذا التوازن
 المبحث الثاني: في حالة الجرم المفضي إلى هالك المجني عليه بعد مدة

ما إذا مل تتحقق الوفاة الفورية للمجٍت عليو بعد ارتكاب  حالة يفال شك أن األمر خيتلف  
 ،سيجعل منو صاحبا للحق ادلديناجلردية ذلك أن ىالك اجملٍت عليو بعد مدة زمنية طويلة أو قصَتة، 

ىو مدى غَت أن ما يثار بشأن ىذه ادلسألة ن صاحب الصفة للمطالبة بالتعويض،ومن مث سيكو 
، أم أن يف حياتو قبل شلاتو احلق يف التعويض إىل اخللف دبجرد أن السلف حرك دعوى التعويض انتقال

 خيتلفاألمر يتطلب البت يف الدعوى يف حياة السلف حىت ينتقل احلق يف التعويض؟ وىل األمر 
 يما إذا كان ماديا أم معنويا؟ لإلجابة على ىذه األسئلة سنتعرض أوال إىلحبسب طبيعة التعويض ف

انتقال احلق يف التعويض إىل اخللف حال ربريك الدعوى من السلف، وىذا يف ادلطلب األول. مث 
 نتعرض للجدل الفقهي حول طبيعة الضرر القابل للتعويض واالنتقال للخلف، وىذا يف ادلطلب

 الثاين.
 السلف في التعويض حال تحريك الدعوى من حق الالمطلب األول: انتقال 

ال شك أن احلق يف التعويض ينتقل إىل اخللف إذا ما طالب بو اجملٍت عليو حال حياتو قبل  
موتو، ذلك أن ادلبدأ يف ىذه احلالة ىو أن قيمة التعويض ستكون من بُت مشتمالت الذمة ادلالية 

، ومن مث ال خالف على أن طالت أم قصرت دة زمنيةاالعتداء عليو دبالذي تويف بعد للمجٍت عليو 
 19شرعا وقانونا إىل اخللف.الذمة ادلالية ذلذا األخَت ستنتقل 

وبناء عليو يكون من حق اخللف ادلطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب سلفهم وأدى إىل  
ادلسألة ينبغي اإلشارة إىل أن الضرر ادلستحق للتعويض ، غَت أنو بصدد ىذه وفاتو بعدة مدة من الزمن

 على وفاتو السابقة الفًتة يف السلف أصاب الذي ادلطالبة بو ىو ذلك الضرر للخلف والذي جيوز
 أو ، اليت تكبدىا اجملٍت عليو جراء االعتداء الذي وقع عليو النفقات تكلفةب تعلقت األضرار سواء

ليس ادلقصود يف و  ، نتيجة لالعتداء الواقع عليوجراء العجز الذي أصابو  كسب من فاتو تعلقت دبا
 إىل ت اإلصابةأد إذايف حالة ما  إال بالتعويض ادلطالبة يكون يف إمكاهنم الأن اخللف  ىذه احلالة
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على  يف التعويض يقتصر اخللف حق نو ليس ادلقصود أيضا بأنا كما،  سلفهم ذمة من االنتقاص
، ذلك العمل عن ال اإلصابة اليت أقعدتولو  سلفهم كان من ادلمكن أن يكتسبها يتال ادلكاسب رلمل

باعتباره أدى  ضرر مادي وعلى أنيف ىذه احلالة أن االعتداء الواقع عليو يكيف من الناحية القانونية 
افتقار ذمتو ادلالية، وىو ما سيؤدي حتما إىل  للمجٍت عليو إىل االنتقاص من القدرات اجلسدية

أو اخلسارة          التعويض ال تقتصر على ما ىو متوقع من الكسب  مسألة تقديرباإلضافة إىل أن 
 20للسلف، وإمنا يراعى فيها أيضا الضرر اجلسدي الذي أصاب الضحية حال حياتو.

إصابة ات جراء ومن مث يكون يف إمكان اخللف ادلطالبة بالتعويض عما تكبدوه من نفق 
             سلفهم على أن يشمل التعويض صبيع النفقات، سواء تلك اليت نتجت عن اإلصابة قبل الوفاة

 .، لتنتقل إىل اخللف باعتبارىا جزء من الًتكة21أو تلك اليت نتجت بعد الوفاة
ويف ىذا اإلطار يشار إىل أن للخلف إمكانية ادلطالبة بالتعويض عن ضرر ادلوت الذي أصاب  

ٍت عليو باستعمال دعويُت مستقلتُت لكل منهما موضوعها، حيث يكون بإمكاهنم ادلطالبة أوال اجمل
بتعويض الضرر اجلسدي الذي أصاب مورثهم،ويف ىذه احلالة سيحلون زلل ىذا األخَت بشرط أن 
يكون التعويض عن الضرر األديب قد تقرر يف حياة مورثهم سواء كان ذلك دبوجب اتفاق أو حكم 

هنائي، و إىل جانب ىذا يكون يف إمكاهنم ادلطالبة بتعويض ما حلقهم من أضرار مالية و  يقضائ
 22أدبية جراء اإلصابة اليت أدت إىل الوفاة وفقا دلا تقضي بو نظرية الضرر ادلرتد.

األسس اليت ستعتمدىا احملكمة لتقدير التعويض، خاصة  يثور التساؤل بشأنويف ىذا السياق  
الواقع على اجملٍت  الضرر طبيعة وحجموأن ىذه ادلسألة معقدة ومتشابكة إذا ما أخذنا يف االعتبار 

فيما إذا كان عمديا أم كان خطأ نتيجة إلمهال ورعونة يف االعتداء ادلتسبب يف ، وتكييف فعل عليو
 ىل ضرورة البحث فيما إذا كان الضرر الواقع بسبب خطأ اجملٍت عليو؟تقدير الوقائع، باإلضافة إ

جيمع الفقهاء على أن احملكمة عند تقديرىا للتعويض ال بد أن تراعي يف ذلك عام كأصل  
طبيعة وحجم الضرر، ذلك أن األمر يتعلق يف ىذه احلالة بتحديد آثار ادلسؤولية التقصَتية اليت يكون 

والتعويض عنو سواء كان اخلطأ ثابتا أم مفًتضا، بل حىت وإن كان  ،الضرر ىدفها األساسي ىو جرب
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رر دون خطأ، ومن مث فإن احملكمة وىي بصدد تقدير التعويض يقع عليها واجب التثبت من الض
الحقة باجملٍت عليو حال واخلسارة ال ،مث اللجوء إىل تقوديو بالنظر إىل الكسب الفائت وجود الضرر

الذي يكون بشأن كل ىذه ادلسائل و وىذا يعٍت أن ادلضرور يتحمل عبء اإلثبات   حياتو قبل وفاتو
، ويف ىذا الصدد فإن يتعلق بوقائع مادية حبتة خاصة وأن الضرر يف ىذه احلالة بكافة الطرقلو متاحا 

 23احملكمة وىي تنظر إىل الضرر تكون ملزمة بتعويض صبيع األضرار ادلادية وادلعنوية على حد سواء.
ال خالف بشأن انتقال احلق يف التعويض عن اجلرم ادلفضي إىل الوفاة وهبذا يكون واضحا أن  

بعد مدة زمنية طالت أم قصرت، ما دام أن ادلتضرر قد قام بقيد ادلطالبة القضائية الرامية إىل التعويض 
بشأن األسس  أمام اجلهة القضائية ادلختصة حال حياتو، وبعد ذلك يبقى للمحكمة السلطة التقديرية

اليت ستعتمدىا يف تقدير التعويض العادل، غَت أنو وبصدد ىذه ادلسألة يبقى التساؤل مطروحا بشأن 
طبيعة الضرر القابل للتعويض واالنتقال إىل اخللف، خاصة وأن الضرر ادلستوجب التعويض قد يكون 

كان البد من حبث ىذه   ماديا فقط أو معنويا فقط، وقد يكون ماديا ومعنويا يف آن واحد، ومن مث
 ادلسألة يف ادلطلب ادلوايل.

 طبيعة الضرر القابل للتعويض واالنتقال للخلفالمطلب الثاني: 
طبيعة الضرر القابل للتعويض واالنتقال نظرا  البحث يفيركز على الغريب كثَتا ما صلد الفقو 

، ومن مث انتقاذلا إىل اخللفو  ادلعنوي الضرر عن التعويض يف احلق مدى قابلية حول ادلالحظ للتباين
 مثلو يفوانتقالو إىل اخللف الضرر  من ىذا النوع عنبقابلية التعويض من الناحية ادلبدئية إذا ما سلمنا 

 هنائيا التسليم ينبغيا ، فإهنلسلفدلالية لا ذمةال منها كونيت تتال العناصر األخرى باقي مثل ذلك
 الضرر ادلعنوي عن التعويض يف احلق ذلك أناخللف، إىل وانتقالو الضرر ادلادي عنبقابلية التعويض 

النظر  بصرف اخللف إىل ينتقل الضرر ادلادي عن التعويض يف احلق اجملٍت عليو، بينما شخص يتصلب
 .اعتبار آخر ي أ عن

 التعويضبأحقية اخللف للمطالبة ب عندما ذىب إىل القولبداية وىذا ما تبناه القضاء الفرنسي 
، بشرط أن يكون ىذا األخَت قد قام حال حياتو دون سواه ادلادي الذي أصاب سلفهم الضرر عن

من و أو كان ىناك اتفاق بينو وبُت من تسبب يف الضرر، ادلختصة، برفع دعوى التعويض أمام احملكمة
 ىذا ، على اعتبار أنحالة ما إذا كان الضرر معنويا نظر القضاء الفرنسي يف خيتلف يفمث فإن األمر 
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يوجد يف تركة  يكيف على أنو من نوع خاص ال تثبت بو صفتو ادلالية، وال حقالضرر يًتتب عليو 
 24صاحبو عند وفاتو.

من ىذه ادلسألة  الفرنسية النقض زلكمة وقفيف تطور الحق دلغَت أنو ويف ىذا اخلصوص 
بشدة، خاصة وأن موقفها ىذا خيالف واقع ه يالحظ أهنا تراجعت عن موقفها السابق بعدما مت انتقاد

بغض النظر احلال الذي يقضي أن ادلنطق السليم يتطلب القول بانتقال احلق يف التعويض عن الضرر 
قد تكون حىت ولو كان معنويا بالنظر إىل ما خيلفو من آالم وآثار نفسية  ،إىل اخللفعن طبيعتو 

 شخص لكل أصبح القضاء الفرنسي يتيح تطور،وأمام ىذا العلى اخللفجسيمة يف بعض احلاالت 
 الذي عنويادل الضرر عن بالتعويض دلطالبة عزيزعليها شخص موت نتيجة حزن وأ نفسي أمل أصابو
 25.، شريطة أن يكون سلفو قد طالب بو قبل موتوذلك جراء من أصابو

دون  السلف ادلعتدى عليو قبل وفاتو التصرف الذي قام بو يتم الًتكيز على ويف ىذا السياق
غَت معتربة يف عملية وفقا للتوجو احلديث آخر فإن طبيعة الضرر دبعٌت و ، النظر إىل طبيعة الضرر

إىل اخللف، ما دام أن السلف طالب بالتعويض حال حياتو وقبل وفاتو، ومن يف التعويض انتقال احلق 
 بالتعويض عن الضرر ادلعنوي أمامذا األخَت مطالبة ىمدى يف ىذه احلالة على  البحثجيب مث 

 مايل،وبالتايلكيان   ذلذا احلق أيال يكون ذلك أنو وقبل ادلطالبة بو من قبل السلف  ،أم ال القضاء
مع  بشأنواتفق  أوالقضاء قبل وفاتو  أمامادلضرور بالتعويض السلف طالب  إذا بأنوديكن القول 

ويؤول ادلالية، مندرلا ضمن عناصر تركتو ا التعويض يكون ن ىذفإأن ديوت، الضرر قبل  ادلتسبب يف
السلف لو مات  معنوي،أماعن ضرر  أو ماديالتعويض عن ضرر  أكانسواء  خلفو إىلالصفة  هبذه

 إىلالتعويض  يفن انتقال حقو فإ أن يطالب بو أصالقبل  أوحيصل على التعويض  أنادلضرور قبل 
 26.ةمعنوي ذو طبيعة عن ضررموضوعو التعويض كان   إذا متاحمن بعده يكون غَت  خلفو

 الشريعة أحكام من ادلستمدة العربيةوىذا ما يتأكد من خالل ما أقرتو بعض التشريعات 
إطالقو  حيثبالرغم من تباينها يف األخذ بانتقال احلق يف التعويض عن الضرر ادلعنوي من اإلسالمية،

أن ادلشرع اإلمارايت واألردين قد   على سبيل ادلثالوتقييده ببعض األشخاص دون غَتىم، حيث صلد 
                                                           

 .16راجع: خرشف عبد احلفيظ، ادلرجع السابق، ص 24
، 2006، العدد الثاين 22راجع: د. فواز صاٌف، التعويض عن الضرر األديب الناجم عن جرم، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 25

 .286ص 
 .17راجع: خرشف عبد احلفيظ، ادلرجع السابق، ص26
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ادلعنوي الذي أصاب سلفهم  الضرر عن بالتعويض ادلطالبة ذلم حيق الذين األشخاص نطاق من وسعا
ادلتحدة يف  العربية اإلمارات لدولة ادلدنية ادلعامالت قانون ما جاء النص عليو يفمن خالل ادلتوىف، 

للقاضي بأن حيكم بالتعويض ألحد الزوجُت أو األقربُت عما صراحة اليت ذبيز  2/ 293 ادلادة
من  267/2واألمر ذاتو تؤكده ادلادة بسبب موت سلفهم، نفسي أو عاطفي أصاهبم من ضرر 

القانون ادلدين األردين، ويف مقابل ىذا صلد أن كال من ادلشرع السوري وادلصري قد أخذا بانتقال احلق 
عنوي، ولكنهما ضيقا من رلالو، حيث اشًتطا أن يكون االنتقال ألشخاص يف التعويض عن الضرر ادل

 عاطفي أو بأمل نفسي إصابتو يدعي من كل أمامبعينهم دون غَتىم، ومن مث ال يكون اجملال مفتوحا 
، خاصة وأن الفقرة سلفو موت عن الناجم نويعادل الضرر عن بالتعويض ليطالب سلفو، موت بسبب

من القانون ادلدين ادلصري  2/ 222من القانون ادلدين السوري، وادلادة  223 الثانية من ادلادة
 27حصرت احلق يف ادلطالبة بالتعويض عن الضرر ادلعنوي لألزواج واألقارب حىت الدرجة الرابعة.

سألة إال من خالل بعض النصوص ل ىذا صلد أن ادلشرع اجلزائري مل يتناول ىذه ادلبويف مقا
حيث ال صلد نصا  28اليت تناولت التعويض عن أضرار بعينها ويف حاالت خاصة،التشريعية اخلاصة 

تشريعا عاما يكفل التعويض عن اجلرم ادلفضي إىل ادلوت، وهبذا يكون ادلشرع اجلزائري مدعوا ألن 
خاصة وأن اجلردية اليت تفضي إىل ادلوت ترتب أضرار جسيمة على ادلعتدى عليو  ،يعاًف ىذه ادلسألة

 .يف آن واحد وعلى خلفو
 خاتمة:

يف هناية دراستنا تبُت لنا أن التعويض عن اجلرم ادلفضي إىل ادلوت جيد مصدره وأساسو يف 
األضرار اجلسيمة اليت خيلفها فعل االعتداء على اجملٍت عليو، وعلى خلفو على حد سواءبالرغم من 
التفاوت يف وقع الضرر بالنسبة للمجٍت عليو و خلفو، ويف ىذا اإلطار الحظنا أن الفقو القانوين 
                                                           

 .286راجع: د. فواز صاٌف، ادلرجع السابق، ص 27
وادلرسوم التنفيذي  30/01/1974الصادر بتاريخ  74/15األمر تنحصر النصوص التشريعية اليت تتناول التعويض عن اجلرم ادلفضي إىل ادلوت يف  28

الذين أنشأ دبوجبهما صندوقا خاصا بالتعويض عن حوادث ادلرور يف احلالة اليت يستحيل فيها على شركة  16/02/1980الصادر بتاريخ  80/37رقم 
لتعويض عن التأمُت تعويض الضحية أو ذويو، مع اإلشارة إىل أن ىذا الصندوق يتم سبويلو من اخلزينة العمومية، دبعٌت أن الدولة ىي من يتحمل عبء ا

اجلردية اإلرىابية  األضرار ادلادية وادلعنوية للضحية وذويو إذا ربققت شروط بعينها، ويف تطور الحق أنشأ ادلشرع اجلزائري صندوقا خاصا لتعويض ضحايا
مع اإلشارة إىل أن تعويض خلف ىؤالء ينحصر يف فئة  1999/ 13/02الصادر بتاريخ  99/47وذويهم وذلك دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم: 

بسبب عاىة أو  أو كان يستحيل عليهم شلارسة أي نشاط مربح سنة إذا كانوا ال يزالون يزاولون دراستهم 21سنة أو  19األزواج واألبناء األقل من 
راجع: د. عبد الرضبان خلفي،   من ادلرسوم ذاتو. 112حبسب ما جاء النص عليو يف ادلادة:  مرض، والبنات بدون دخل ما مل يتزوجوا مهما كان سنهم

 .342 – 341 -338، ص 2011يوليو  47مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلردية، األساس والنطاق، رللة الشريعة والقانون، العدد 
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لتعويض، ليصل إىل نتيجة مفادىا أن الضرر مهما كانت لحاول جهده لتكييف الضرر ادلستحق 
العدالة طبيعتو سواء أكان ماديا أم معنويا مباشرا أم غَت مباشر ال شك أنو يرتب آثارا تقتضي مبادئ 

 واإلنصاف تعويضو كمقابل جلرب الضرر مهما كان نوعو ومداه.
ال يزال قائما غَت أنو ويف مقابل ىذا الحظنا أن ىناك خالفا فقهيا وتشريعيا وقضائيا 

وىذا اخلالف راجع يف اعتقادنا إىل  إىل اخللف،عن الضرر ادلعنوي خبصوص انتقال احلق يف التعويض 
و، خاصة وأن ىذا النوع من الضرر ال ديكن تقديره بادلال، وليس ىناك أي طبيعة ىذا الضرر حبد ذات

معيار ديكن التعويل عليو لتقوديو بعيدا عن ادلبالغة فيو أو العكس، وعالوة على ذلك فقد توصلنا إىل 
ضرورة التكافل والتضامن االجتماعي الذي يعد أكثر معقولية للقول ب معيارإمكانية االعتماد على 

انتقال احلق يف التعويض عن الضرر ادلعنوي إىل اخللف، خاصة وأن ىذا األخَت يرتب دببدأ األخذ 
دلن تضرر من جراء اجلردية سواء كان تتطلب وقوف ومساندة اجملتمع جسيمة أضرار نفسية وعاطفية 

يا اجملٍت عليو نفسو، أو كان خلفو الذي تضرر جراء فقده لسلفو بسبب اجلردية اليت تعد نتاجا حتم
لتفاعل وتدافع اجملتمع بكل مكوناتو السلبية واإلجيابية، وىو هبذا ادلنطق يتحمل ادلسؤولية ذباه صبيع 

 أفراده. 
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 في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الوطني حق الطفل بعدم العمل

 حدو رابح أ.                                                                                              
 طالب دكتوراه                                                                                             

 كلية اٟتقوؽ و العلـو السياسية                                                                                    
 جامعة حيِت فارس با١تدية                                                                                        

  

 ملخص : 

سواء أحكاـ القانوف الدويل ا١تتعلق بالطفل أو مضموف ىذه الدراسة ىو ٖتليل مباشر للنصوص القانونية علي اختالفها         
الستنباط على اٟتماية ا١تقررة ٟتق دوف االعتماد على مراجع وسيطة أحكاـ القانوف الوطٍت ذي صلة بتنظيم حقوؽ األطفاؿ و 

 واحملافظة على جل ا١تنظومة اٟتقوقية للطفل.الطفل بعدـ العمل، وٙتة اٟتيلولة دوف استغاللو يف إطار العمل 

Abstract : 

      The purpose of this study is to analyze directly the various legal texts, whether the 

provisions of international law relating to children or the provisions of national law related to 

the organization of the rights of children without relying on intermediary references to protect 

the right of the child not to work. Child rights system. 

 ة:ــدمـــــمق

وذلك طبقا التفاقية الطفل  ،الطفل ىو كل ذكر أو أنثى مل يبلغ سن الثامنة عشر من العمر      
ونظرا ، 12-15وقانوف ٛتاية الطفل رقم  182واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  1989لعاـ 

يف حياة اإلنساف ومستقبلو، فقد حاولت جل القوانُت تنظيم حقوؽ للطبيعة ا٢تامة ١ترحلة الطفولة 
 ،ا١تنظومة اٟتقوقية للطفل انتهاؾحيوؿ دوف الضعيفة وٛتايتها وإحاطتها بسياج قانوين ىذه الفئة 

و٘تت ىذه اٟتماية ٔتوجب القانوف الدويل والسيما ٛتايتو من استغاللو اقتصاديا يف إطار العمل ، 
ٔتختلف فروعو ْتيث تشمل منظومة حقوؽ الطفل العا١تية عدة مواثيق وإعالنات باعتبارىا ٙترة 

متضمنة يف مواثيق حقوؽ اإلنساف لك اٟتقوؽ سواء كانت تالتعاوف للرقي ْتقوؽ ىذه الفئة الضعيفة 
ليس مغلق وهنائي بل مرف وقابل العامة أو ا١تتخصصة بالطفل ، ومع العلم فإف التنظيم ٢تذه اٟتقوؽ 
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،ويعترب إقرار للتطور والتعديل ٔتا يتالءـ مع التطورات اليت يعرفها اجملتمع الدويل على كافة مستوياتو 
حقوؽ الطفل وٛتايتو من االستغالؿ يف العمل ٔتثابة القاسم ا١تشًتؾ بُت القانوف الدويل ا١تعٍت ْتقوؽ 

ابتداء من دساتَت الدوؿ وقوانُت العمل والقوانُت الطفل والقوانُت الوطنية ذات الصلة ْتماية حقوقهم 
 ا٠تاصة بالطفل.

خالؿ البحث يف مضموف احملافظة على حق الطفل بعدـ ن وتكتسي ىذه الدراسة أمهية بالغة م   
واألمهية ا١تعطاة ٢تذا اٟتق يف  والقانوف الوطٍت  ، ٟتقوؽ اإلنسافالعمل على مستوى القانوف الدويل 

 تجسد يف احملافظة على جل ا١تنظومة اٟتقوقية للطفل .اليت تكال القانونُت 

ٟتقوؽ اإلنساف ذات صلة بعمل ىذه الدراسة لتحليل نصوص القانوف الدويل  ؿوهندؼ من خال   
وتقييم ىذه النصوص من حيث الطفل وكذا نصوص القانوف الوطٍت الناظمة ٟتق الطفل بعدـ العمل 

يف العمل وضماف حقو بعدـ  وٛتايتو من استغاللوتكريس أمن قانوين للطفل إزاء عمالة األطفاؿ 
ىل حيظى حق الطفل بعدـ العمل بأمن  : اآلتيةاإلشكالية نطرح ما سبق ذكره  وبناًء على، العمل 

 دوف انتهاؾ حقو؟ حيوؿقانوين يف مضامُت القانوف الدويل ٟتقوؽ اإلنساف والقانوف الوطٍت 

 وتتضمن اإلجابة على اإلشكالية السابقة من خالؿ ا٠تطة التالية :    

 القانون الدولي لحقوق اإلنساناألول : حق الطفل بعدم العمل في  مطلبال
 األوؿ : إعالنات حقوؽ الطفل  فرعال

 الثاين : الشرعة الدولية ٟتقوؽ اإلنساف  الفرع
 الثالث : اتفاقية حقوؽ الطفل وبرتوكوالهتا فرعال
 الثاني: حق الطفل بعدم العمل في القانون الوطني  مطلبال
 األوؿ : الدستور اٞتزائري  لفرعا
 قانوف العملالثاين : فرعال
 12-15الثالث : قانوف ٛتاية الطفل  فرعال
 ة :ػػمػػاتػػػخ
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وكذا ا١تنهج الوصفي التحليلي  ، واعتمدت يف ىذه الدراسة على كل من ا١تنهج االستداليل    
 لتناسبهما مع موضوع الدراسة .

 األول : حق الطفل بعدم العمل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان طلبالم

الدولية القانونية ميكن تعريف القانوف الدويل ٟتقوؽ اإلنساف بأنو ىو منظومة من القواعد       

القانوف الدويل  يتكوفو دوف استثناء ، ٟتماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف للجميع  وضوعةا١تا١تتكاملة  و 

ونقتصر يف ىذه الدراسة على ا١تواثيق  ،٣تموعة الصكوؾ الدولية على اختالفها منٟتقوؽ اإلنساف 

 .فروعمن خالؿ ثالث  طلبىذا ا١تومنو  نتناوؿ واإلعالنات ذات صلة ْتقوؽ الطفل فقط ، 

 األول: إعالنات حقوق الطفل فرعال

تعترب إعالنات حقوؽ الطفل ىي اللبنة األوىل لتنظيم حقوؽ الطفل ٔتوجب القانوف الدويل      

تدويل مسألة حقوؽ  مع جاء متواكبا 1924لعاـ عالف حقوؽ الطفل إل فبالنسبةٟتقوؽ اإلنساف ، 

، وكما ساىم إعالف حقوؽ الطفل لعاـ الطفل والسيما الطفل العامل من قبل منظمة العمل الدولية 

يف إرساء العديد من اٟتقوؽ اليت كانت ٤تل اعتبار بالنسبة للعديد من ا١تواثيق الدولية  1959

 .1989ره والسيما اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ الالحقة لصدو 

 1221: إعالن حقوق الطفل لعام  أوال

من قبل االٖتاد الدويل إلسعاؼ  1924يعترب اإلعالف ا٠تاص ْتقوؽ الطفل الصادر عاـ       

ىذا اإلعالف بغض  بإقرارالطفل بداية تقنُت على مستوى الدويل ٟتقوؽ الطفل بصفة منظمة ورٝتية 

، عامة  مبادئومن خالؿ تفحص األحكاـ اليت جاء هبا ٧تده تضمن ، ن قيمتو القانونية عالنظر 
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بالرغم من كوهنا كانت ٤تتشمة  على ا١تستوى الدويل  ميكن اعتبارىا بداية لتنظيم حقوؽ الطفلاليت و 

وتضمن النص على ٣تموعة من اٟتقوؽ  ،وأكد اإلعالف على ضرورة أف ٘تنح البشرية خَت ما عندىا، 

ولكن ٔتوجب البند الرابع من  يليق بو، وأف ينشأ يف ٤تيط  ،كحق الغذاء والعالج واٟتماية وا١تساعدة

طار العمل دوف إاعًتؼ بشكل ضمٍت ْتق الطفل بالعمل وعدـ استغاللو يف اإلعالف نستشف بأنو 

من خالؿ النص األيت : '' جيب أف يكوف الطفل يف ٖتديد وتنظيم للسن الدنيا االلتحاؽ بالعمل  

 .1وضع ميكنو من كسب عيشو وأف حيمى من كل استغالؿ '' 

على  ا١تستوى الدويل ، صحيح أف ىذا اإلعالف يعترب بداية لًتسيخ منظومة حقوقية للطفل       

يم حق العمل بشكل ولكن كاف األوىل أف يوىل االعتبار ٟتق الطفل يف التعليم وضمانو لو أوىل بتنظ

عية األحكاـ و كوف العمل يف مرحلة الطفولة ٢تا تبعات سلبية ، ولكن نمطلق دوف ٖتديد لسن دنيا  

اليت تضمنها اإلعالف تعكس ظروؼ حاؿ األطفاؿ يف تلك الفًتة ْتيث كانت ا١تاليُت من األطفاؿ 

الدوؿ اليت عرفت الثورة  يشتغلوف يف الصناعة والزراعة وا١تناجم وغَتىا من القطاعات السيما يف

، وكذا حاالت التشرد اليت خلفتها اٟترب العا١تية األوىل اليت أجربت األطفاؿ على العمل الصناعية 

، وكذا باإلضافة إىل أنو مل توجد قوانُت تنظم عمل األطفاؿ باستثناء بعض األحكاـ إلعالة عائالهتم

٦تا جعلهم عرضة ٞتميع أنواع االستغالؿ يف اليت اشتملت عليها بعض القوانُت يف بريطانيا وأ١تانيا 

 تلك الفًتة.

 

                                                           
ّتنيف ، ومت  1923/ 23/02يف جلستو بتاريخ ، اعتمد من قبل اجمللس العاـ لالٖتاد الدويل إلغاثة األطفاؿ  1924إعالف حقوؽ الطفل لعاـ  - 1

 .1924وا١توقع عليو من قبل أعضاء اجمللس العاـ يف فيفري  1923/ 17/05التصويت النهائي عليو من قبل اللجنة التنفيذية يف جلستها بتاريخ 
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 1292: إعالن حقوق الطفل لعام  ثانيا

استخداـ األطفاؿ يف العمل  1959معية العامة لعاـ إعالف حقوؽ الطفل الصادر عن اٞت نظم     

سواء بإرادتو أو بغَت إرادتو على القياـ بعمل أو مهنة كاف ْتيث حظر تشغيل األحداث بأي عمل  

وأكد على ضرورة ٛتايتو من  ،ا على منوه البدين والعقلي أو ا٠تلقيتضر بصحتو أو تعليمو أو يؤثر سلب

 .2وىو ما أكده ا١تبدأ التاسع  ، االٕتار بواالستغالؿ أو اإلمهاؿ والسيما 

_ ٔتوجب القانوف الداخلي وأجاز ىذا اإلعالف تشغيل األحداث ببلوغو السن الدنيا احملددة قانونا    

وىيأ ىذا ،  3للقياـ بعمل مالئم ال يتناىف مع تعليمو أو منوه البدين أو العقلي أو ا٠تلقي لكل دولة_ 

 واليت ٖتظى بتصديق شبو عا١تي . 1989حقوؽ الطفل عاـ اإلعالف لصدور اتفاقية 

 الثاني : الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  فرعال

واستخدمت ىذه  ،الشرعة الدولية ٟتقوؽ اإلنساف ىي مصطلح يطلق على ٜتس وثائق دولية      

على سلسلة الوثائق  1947التسمية ٞتنة حقوؽ اإلنساف يف دورهتا األوىل ا١تنعقدة يف ديسمرب 

 اٞتاري إعدادىا وقتئذ وىي اإلعالف العا١تي والعهدين .

 : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أوال

ىو أساس القانوف الدويل ساف يوجد اتفاؽ عا١تي أو قناعة دولية بأف اإلعالف العا١تي ٟتقوؽ اإلن      

ٟتقوؽ اإلنساف كونو ا١ترجع بالنسبة ١تواثيق الدولية ٟتقوؽ اإلنساف الالحقة لصدوره وكذلك بالنسبة 

 للقوانُت الداخلية للدوؿ على اختالفها.

                                                           
 .1959نوفمرب  20ا١تؤرخ يف  (14-( )د1386إعالف حقوؽ الطفل اعتمد ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة ) -2
 ا١ترجع نفسو. -3
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اإلعالف ٧تده مل يتضمن مواد خاصة بالطفل ، وٕتدر اإلشارة أنو من خالؿ تفحص أحكاـ      

صحيح اليوجد نص وىي عامة االنطباؽ ، ،منظومة حقوقية شاملة لكل إنسافولكن اشتمل على 

ْتيث نصت   عالفأحكاـ اإلخالؿ من ذلك صريح حيظر عمل الطفل أو جييزه ، ولكن نستشف 

لكل شخص اٟتق يف العمل ، ولو حرية اختياره بشروط عادلة  -1على ما يلي :''  23ا١تادة 

 طالة .ومرضية كما لو حق اٟتماية من  الب

 لكل فرد دوف ٘تييز اٟتق يف أجر متساو للعمل . -2

لكل فرد يقـو بعمل اٟتق يف أجر عادؿ مرض يكفل لو وألسرتو عيشة الئقة بكرامة اإلنساف  -3

 تضاؼ إليو عند اللزـو وسائل أخرى للحماية االجتماعية .

 .4وينضم إىل نقابات ٛتاية ١تصلحتو''  ئلكل شخص اٟتق يف أف ينش -4

من اإلعالف على ما يلي : '' ال جيوز اسًتقاؽ أو استعباد أي شخص ، وحيظر  04ونصت ا١تادة     

 االسًتقاؽ وٕتارة الرقيق بكافة أوضاعها ''.

صحيح أف اإلعالف مل يتضمن نص خاص ينظم عمل األطفاؿ من حيث اٟتظر أو اإلجازة ،     

ة الوجوب بالنسبة للحق يف العمل ، واليت أهنا كرست أىلي 23/01ولكن نستنتج من خالؿ الفقرة 

ألىلية الوجوب يف القوانُت الوطنية ، ومفاد ذلك أف كل شخص ٗتضع بصفة تلقائية  للقواعد العامة 

ميلك أىلية الوجوب ٔتجرد ميالده تكوف لو القابلية الكتساب جل اٟتقوؽ والتحمل ّتل االلتزامات ، 

أف تنظيم معايَت العمل الدولية لعمل الطفل من اإلجازة  ٔتا يف ذلك حق العمل ؤتفهـو ا١تخالفة

                                                           
 .10/12/1948( ، ا١تؤرخ يف 3-ألف ) د 21اإلعالف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ، اعتمد وصدر رٝتيا بقرار اٞتمعية العامة  - 4
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واٟتظر ىو تنظيم ألىلية األداء فهو يفيد االعًتاؼ بأىلية الوجوب للحق يف العمل للطفل منذ 

 ميالده .

السالفة الذكر اسًتقاؽ وٕتارة الرقيق اإلنساف بصفة عامة دوف ٖتديد للسن  04وحظرت ا١تادة     

والذي يكوف ٤تلو دائما االستغالؿ يف إطار اؿ والبالغُت من الذكور واإلناث فهو ينطبق على األطف

طبقا من أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ ذا األخَت شكل وى ،اسًتقاؽ األطفاؿ عدة صورالعمل ويتخذ 

 .182لالتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ثانيا: العهدين الدوليين

تضمن العهد الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ االقتصادية واالجتماعية ٛتاية األطفاؿ من االستغالؿ 

والسيما العمل الذي يرىقو بدنيا ويضر منوه  ،وضماف حقو يف عدـ العملاالقتصادي واالجتماعي 

الستغالؿ ل، ومع العلم أنو ال يوجد تعريف أو يعرض حياتو للخطر ويفسد أخالقو  ، الطبيعي

وألـز العهد بضرورة أف جيـر القانوف يف القانوف الدويل ، االقتصادي واالجتماعي يف إطار العمل 

الوطٍت ا١تساس ْتق الطفل بعدـ العمل بسن قوانُت ٖتدد السن الدنيا الستخداـ األحداث واليت ال 

، وألـز الدوؿ  5ادة وذلك ٔتوجب ا١ت ،مع فرض جزاءات لكل انتهاؾ ألحكاـ ا١تادة جيوز ٥تالفتها

، ، 6وضمانو ٞتميع األطفاؿ دوف ٘تييز  ،بضماف ٣تانية التعليم لألطفاؿ يف ٚتيع األطوار التعليمية

وحظر العهد الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية كافة أشكاؿ الرؽ واالٕتار بالرقيق والعبودية 

                                                           
الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليو واالنضماـ العهد من  10/03راجع :ا١تادة    -5

 .03/01/1976، وبدء نفاذه يف 16/12/1966( ا١تؤرخ يف 21-ألف ) د 2200إليو بقرار اٞتمعية العامة 
 ية واالجتماعية والثقافية.من العهد الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ االقتصاد 14-13راجع :ا١تادتُت  -6
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ميكن أف يتعرض لو اإلنساف عموما  استغالؿوكل ىذه ا١تمارسات تشكل أسوأ  ،وكذا العمل اٞتربي

 .7والطفل خاصة 

 اتفاقية الطفل وبرتوكوالتها : ثالثا

على منظومة حقوقية متكاملة لكل طفل مع ضماف تفعيل ىذه 8اشتملت اتفاقية حقوؽ الطفل 

بضرورة ٛتاية الطفل من  32اٟتقوؽ من خالؿ فرض التزامات على عاتق الدوؿ ٔتوجب ا١تادة 

وكذا مستقبلو ،  و،وأخالق واستغاللو يف إطار العمل الذي يرتب تبعة سلبية على صحة وتعليم

وبالقدر نفسو تعترب التزامات على الدوؿ  ،ماية للطفلٟتوكرست ا١تادة معايَت تشكل ضمانات 

 وىي كاأليت : ، يف قوانينها الوطنية ذات الصلة قة على االتفاقية بضرورة اعتماد أحكاـ االتفاقيةا١تصد

 .سن الدنيا اليت ال جيوز  ٥تالفتها عند تشغيل األحداث ال_ ٖتديد 

قدرات البدنية والعقلية للطفل ، وكذا ضماف انتظاـ الطفل ال_ ٖتديد ساعات العمل ٔتا يتناسب مع 

 يف تلقي تعليمو ، وإلزامية توفَت بيئة مناسبة لتشغيل األحداث . 

وكذا اٗتاذ ٥تتلف اإلجراءات لضماف عدـ استغالؿ  ،ُت الوطنيةٔتوجب القوان_ اٟتظر ا١تطلق 

خدرة وا١تواد ا١تؤثرة على والسيما إنتاج ا١تواد ا١ت ، 9أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿاألطفاؿ يف إطار 

استغال٢تم جنسيا عن طريق ٛتل أو إكراه الطفل على تعاطي أي وكذا حظرت ، 10واالٕتار هباالعقل 

نشاط جنسي غَت مشروع ، وكذا ٛتايتهم من استغال٢تم يف الدعارة وا١تمارسات اٞتنسية والعروض 
                                                           

العهد الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية ، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليو واالنضماـ إليو بقرار اٞتمعية  من  08راجع: ا١تادة  - 7
 .10/12/1966( ا١تؤرخ يف 21 –) د  2200العامة 

 .1989سبتمرب  02وبدء نفاذىا يف ، 1989نوفمرب  20ا١تؤرخ يف  44/25اعتمدت بقرار اٞتمعية العامة رقم  اتفاقية حقوؽ الطفل، -8
 من اتفاقية حقوؽ الطفل . 32راجع : ا١تادة  -9

 من اتفاقية حقوؽ الطفل. 33راجع : ا١تادة  -10
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للحيلولة دوف تعرض األطفاؿ للبيع واالٕتار هبم  اإلجراءات، وكذا اٗتاذ ٚتيع  11وا١تواد اإلباحية 

  12وٛتايتهم من كافة أشكاؿ االستغالؿ ٔتفهومها الواسع اليت قد يتعرض ٢تا الطفل واختطاؼ 

سنة مع التزاـ الدوؿ بضماف احًتاـ أحكاـ القانوف  15دوف سن  كالتجنيد يف النزاعات ا١تسلحة

 .13الدويل اإلنساين وبالقدر نفسو تلتـز الدوؿ بضماف إنصاؼ الضحايا من األطفاؿ وإعادة تأىيلهم

وكفالة ٣تانيتو يف ٚتيع األطوار  ،دت االتفاقية على ضرورة ضماف التعليم اٞتيد للطفلوأك    

التعليمية ، وتتجلى الغاية من فرض التزامات على الدوؿ لضماف عدـ استغالؿ الطفل يف إطار العمل 

وذلك لضماف ٘تتعو ْتقو يف التعليم  ،والقضاء على عمالة األطفاؿ أي تكرس حقو بعدـ العمل

، ألف التعليم ينمي شخصية ومواىب الطفل وقدراتو بانتظاـ واستمراره يف انتظامو على ا١تدرسة 

 . 14وذلك لضماف مستقبل جيد للطفل  ،العقلية والبدنية

 وذلك باشتما٢تا ، وكخالصة لألحكاـ اليت جاءت هبا اتفاقية الطفل ٓتصوص حقو بعدـ العمل    

على أحكاـ ٖتميو من االستغالؿ االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أف يكوف خطَتا أو يعرقل 

أو منوه البدين أو العقلي أو ا٠تلقي أو االجتماعي تعليم الطفل أو لو تبعة سلبية على صحة الطفل 

، وتكريسا ٟتماية الطفل  36،  35، 34، 32، 21، 11،  01وذلك من خالؿ أحكاـ ا١تواد 

والسيما بعد زيادة القلق على ا١تستوى الدويل إزاء ىذه الظاىرة ، كفل ، االستغالؿ يف العملمن 

                                                           
 من اتفاقية حقوؽ الطفل. 34راجع : ا١تادة  -11
 .من اتفاقية حقوؽ الطفل 35راجع : ا١تادة  - 12
 .من اتفاقية حقوؽ الطفل 39راجع : ا١تادة -13
 .من اتفاقية حقوؽ الطفل 29راجع : ا١تادة  - 14
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عرضة للبيع  يكونواالتفاقية حقوؽ الطفل ٛتاية ٢تذه الفئة الضعيفة من أف  االختياريالربوتوكوؿ 

 . 15واستغال٢تم جنسيا يف البغاء ويف ا١تواد اإلباحية

ونظرا اللتزاـ الدوؿ وحرصها على تعزيز حقوؽ الطفل وٛتايتها وتأييدىا ٞتل أحكاـ اتفاقية     

الطفل اليت حظيت ٔتصادقة عا١تية والرغبة يف تنشئتهم وتربيتهم يف كنف السلم واألمن ، فبادرت 

وتلقي رس  يف ٚتيع الظروؼ اوضماف تواجدىم يف ا١تد ،الدوؿ ْتمايتهم من تبعات النزاع ا١تسلح

باشًتاؾ األطفاؿ تعليمهم ، وعلى ذلك اعتمدت الربوتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفل ا١تتعلق 

والذي حظر ٕتنيد األطفاؿ يف القوات  ا١تسلحة  واشًتاكهم يف األعماؿ  ،يف النزاعات ا١تسلحة

يف قواهتا  اإلجباريوتكفل الدوؿ بالقدر نفسو اٟتيلولة دوف التجنيد  ،16سنة 18اٟتربية دوف سن 

السن الدنيا للتجنيد  38/03، وعدلت ىذه ا١تادة أحكاـ ا١تادة  17 18دوف سن لألطفاؿ ا١تسلحة 

 يف الربوتوكوؿ. سنة، وذلك بشروط ٤تددة 18سنة إىل  15اإلجباري لألطفاؿ من 

 الثاني: حق الطفل بعدم العمل في القانون الوطني  طلبالم

الوطٍت على ٛتاية للطفل من استغاللو يف إطار العمل من مث تكريس حقو بعدـ اشتمل القانوف     
اليت أقرت ىذه اٟتماية من حيث قيمتها القانونية وتًتواح بُت اٟتماية وٗتتلف القواعد القانونية العمل 

ذي الدستورية واٟتماية ٔتوجب قانوف العمل واٟتماية ا١تكرسة ٔتوجب القانوف ا٠تاص ْتماية الطفل ال

                                                           
، اعتمد بقرار اٞتمعية العامة يف البغاء وا١تواد اإلباحية األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ  الربتوكوؿ االختياري ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع -15

 .18/01/2002وبدء نفاذه يف ، 25/05/2000ا١تؤرخ يف  54/263
اعتمد بقرار اٞتمعية العامة  ،األطفاؿ يف ا١تنازعات ا١تسلحة إشراؾبشأف من الربوتوكوؿ االختياري ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل  01راجع ا١تادة  -16

 .2002/ 02/ 12وبدء نفاذه يف  ،25/05/2000ا١تؤرخ يف  54/263
 من الربوتوكوؿ االختياري ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف إشراؾ األطفاؿ يف ا١تنازعات ا١تسلحة. 08راجع ا١تادة  -17
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تضمن أحكاـ تكفل ٛتاية شاملة للطفل لكي ال يكوف يف حالة خطر كانتهاؾ حقو بعدـ العمل ، 
 وىذه األنواع الثالثة من اٟتماية ٤تل دراسة يف اٞتزئيات التالية.

 األول : الدستور الجزائري لفرعا

من األحكاـ  لقد كفل ا١تشرع الدستوري ٛتاية دستورية ٟتق الطفل بعدـ العمل ٔتوجب العديد     
ْتيث مت االعًتاؼ بأىلية كل ا١تواطنُت اٞتزائريُت ، وا١تدرجة يف باب اٟتقوؽ 18الواردة يف الدستور
، واألىلية ا١تقصودة يف ىذا السياؽ ليست أىلية الوجوب اليت مفادىا صالحية 19للتمتع ْتق العمل

وىي مرتبطة بالشخصية القانونية وكل شخص  ،الشخص الكتساب اٟتقوؽ والتحمل من االلتزامات
لو أىلية وجوب واألىلية ا١تقصودة ىي أىلية األداء ىي الصالحية إلبراـ التصرفات القانونية اليت يرتب 

 .عليها القانوف آثارا قانونية 

وأىلية الوجوب تثبت لكل شخص بغض النظر عن قدرتو على التعبَت عن إرادتو عكس أىلية األداء 
 إلبراـالسن وىي أىلية األداء وىي ا١تقصودة يف ىذا الصدد ىي أىلية الطفل  درج حسباليت تت

، إال أنو استثٌت من االعًتاؼ العاـ ْتق العمل للجميع أىلية الطفل تصرؼ قانوين بإرادتُت من عدمو 
سنة ال جيوز ٥تالفتها وىي نفس السن احملددة  16إلبراـ عقد عمل وذلك بتحديد سن دنيا ٤تددة ب

، وىذه القاعدة الدستورية وضعت اإلطار العاـ وتفصيل حكم ا١تادة 20النتهاء من التعليم األساسي 
، وىو بذلك ضمن حق الطفل بعدـ العمل ، ويف مقابل ذلك نُت ذات الصلة يكوف ٔتوجب القوا

ويف ىذا  ،إدراكا من ا١تشرع أف األطفاؿ الذين يلجئوف لسوؽ العمل تدفعهم اٟتاجة لذلك كالفقر
والذين ال  ،السياؽ كفل ا١تشرع الدستوري ظروؼ معيشة األطفاؿ الذين مل يبلغوا سن العمل

 ،، ويأيت الغرض من اٟتماية الدستورية للطفل من االلتحاؽ بالعمل21ة القياـ بو مضمون فيستطيعو 
                                                           

 1437ٚتادى األوىل عاـ  27ا١تؤرخة يف  14،اٞتريدة الرٝتية العدد  01-16ا١تعدؿ وا١تتمم ٔتوجب القانوف  1996دستور اٞتزائر للعاـ  - 18
 .2016مارس سنة  07وا١توافق ؿ 

 من الدستور. 69/01راجع: ا١تادة  -19
 من الدستور . 69/05راجع ا١تادة  - 20
 من الدستور. 73راجع : ا١تادة  - 21
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فيو كوف العمل يعيق  ومداومتوه ر سن دنيا ال جيوز ٥تالفتها لضماف ٘تتعو ْتقو بالتعليم واستمرا وإقراره
بعضها البعض كوف انتهاؾ حق من  أف كل اٟتقوؽ مًتابطة وتأثر يف ومرد ذلك ،تعليمو وحيرمو منو

بل لبقية اٟتقوؽ العديد من اٟتقوؽ وال حيوؿ دوف التمتع باٟتق ا١تنتهك فقط  ىحقوؽ الطفل يؤثر عل
وضماف  ،، ونظم الدستور حق الطفل بالتعليم من خالؿ ضمانو للجميع وفق مبدأ ا١تساواةاألخرى

 .22ي كونو إجباريونص على إلزامية إ٘تاـ الطفل التعليم األساس ،٣تانية

صحيح أف ا١تشرع الدستوري مل يتضمن أحكاـ خاصة تتعلق بعدـ استغالؿ األطفاؿ يف إطار     
 ،ار هبم والرؽ والعمل اٞتربيكاستغال٢تم يف العمل ا٠تطر واالٕت  العمل والسيما يف أسوأ أشكالو

أو٢تا أف الدستور يضع اإلطار العاـ والتفصيل يكوف ٔتوجب القوانُت ذات  :ويرجع ذلك ١تسألتُت
وثانيا ٧تد أف الدستور تضمن العديد من األحكاـ ، لة كقانوف العمل والقانوف ا٠تاص بالطفل صال

اليت ميكن أف تستشف منها اٟتماية دوف استغالؿ الطفل يف إطار العمل كوف االستغالؿ يًتب عليو 
وذلك من خالؿ حظر ا١تشرع الدستوري كل  ،وا٠تلقي للطفللى الكياف البدين وا١تعنوي تبعة سلبية ع

مساس بسالمة اإلنساف البدنية وا١تعنوية أو أي عنف يطا٢تما أو أي مساس بالكرامة وا١تعاملة القاسية 
 .23وا١تهينة أو الالإنسانية حيظرىا القانوف

 الفرع الثاني : حق الطفل بعدم العمل في قانون العمل 

، وأىلية األداء يعترب عقد العمل من التصرفات القانونية اليت يتطلب إلبرامها وجود أىلية أداء      
وطبقا للقواعد العامة ىي ثابتة للجميع  ،ض وجود أىلية الوجوب اليت مفادىا اكتساب اٟتقًت تف

ولكن يف قانوف العمل أقر ا١تشرع ْتق الطفل بعدـ العمل حىت بلوغو سن دنيا ٤تددة  ،بدوف شرط
وىو بذلك يفرض قيد تشريعي على أىلية وجوب للتمتع ْتق العمل  ،24سنة ال جيوز ٥تالفتها 16ب

                                                           
 من الدستور. 65راجع : ا١تادة  -22
 من الدستور. 41و 40راجع: ا١تادتُت  -23
 يتعلق بعالقات العمل ا١تعدؿ وا١تتمم . 21/04/1990ا١توافق ؿ  1410رمضاف عاـ  26مؤرخ يف  11-90من قانوف  15راجع: ا١تادة  -24
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، وا١تشرع ٔتوجب قانوف العمل خرج 25سنة كاملة 15باستثناء عقود التمهُت واليت جيوز إبرامها بتماـ 
 16أقر بأىلية أداء القاصر إلبراـ عقد العمل بتماـ سن  ْتيثالقواعد العامة يف القانوف ا١تدين عن 
بثبوت مقابل ذلك يفًتض اإلقرار  ة للعمل واألجر يف سن مبكر ، ويف، والذي مرده للحاجسنة 

، ألنو وفق متضمن بالضرورة إقرارا بأىلية الوجوب الكتساب ىذا اٟتق أىلية األداء إلبراـ عقد العمل 
ا١تنطق القانوين السليم ١تا يثبت القانوف للشخص أىلية مباشرة التصرفات القانونية سواء ٔتفرده أو 

 الكتساب حق يفًتض ثبوت أىلية الوجوب والعكس غَت صحيح .بإجازة وليو الشرعي 

متزامنة مع الشخصية القانونية ما مل يوجد للقواعد العامة تثبت للجميع ألف أىلية الوجوب طبقا      
وبالتايل ال يكتسب القاصر أىلية  للقاصر، تمتع باٟتق مثل حق العملالحيوؿ دوف قيد تشريعي 

سنة ، وبالتايل إقرار ا١تشرع يف قانوف العمل عكس القواعد  16وجوب إزاء ىذا اٟتق إال ببلوغو سن 
سنة ىو إقرار بأىلية أداء القاصر ١تمارسة حقو يف  16ية إبراـ عقد العمل ببلوغ سن العامة بإمكان

ومع ضماف عدـ تشغيلو يف األعماؿ ا٠تطرة أو  ،العمل بشرط اٟتصوؿ على ترخيص من وليو الشرعي
 .26اليت تنعدـ فيها النظافة أو تضر بصحتو أو ٘تس بأخالقو

 ،ويستشف من األحكاـ الناظمة لتشغيل األحداث باشًتاط ا١تشرع سن دنيا ال جيوز ٥تالفتها     
، وإقرار وضماف حقو بعدـ العمل مفاده إتاحة الفرصة للطفل إل٘تاـ تعليمو األساسي اإلجباري 

مع مراعاة ما ا١تشرع بإمكانية إبراـ القاصر لعقد العمل وىو مازاؿ ناقص األىلية وفقا للقواعد العامة 
ْتظر تشغيلو يف األعماؿ اليت تضر بصحتو البدنية والنفسية وا٠تلقية ، وا١تشرع راعى يشًتطو القانوف 

ترخيص سنة دوف  16مسألة أف من شأف منح سلطة مطلقة للطفل يف إبراـ عقد العمل ببلوغ سن 
الطفل بنفسو وىو يف تلك  ميكن أف يدركها من وليو الشرعي ميكن أف يرتب عليو تبعة سلبية ال ورقابة

                                                           
 يتعلق بالتمهُت ا١تعدؿ وا١تتمم. 27/06/1981ا١توافق ؿ  1401شعباف عاـ  24مؤرخ يف  07-81من القانوف رقم  12راجع : ا١تادة  -25
 .11-90من القانوف  15راجع : ا١تادة  -26
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السن ، ومع العلم أف قاعدة السن الدنيا احملددة يف قانوف العمل ليست نفسها خارج قانوف العمل 
 .27سنة كاملة  ٤18تددة ب ْتيث السن الدنيا احملددة لاللتحاؽ بوظيفة عمومية 

ومنو ميكن القوؿ أف معيار السن الدنيا ىي اليت كرست التمييز اٟتاصل يف أىلية الوجوب اليت     
 تفصل بُت حق الطفل بعدـ العمل وحق الطفل بالعمل .

  12-19الفرع الثالث : قانون حماية الطفل 

دـ العديد من األحكاـ الكفيلة بضماف ع 1228-15 تضمن القانوف ا١تتعلق ْتماية الطفل    
أف الطفل يكوف يف حالة خطر القانوف ، واعترب انتهاؾ حق الطفل بعدـ العمل وضماف ٘تتعو بالتعليم 

اٟتاالت اليت ا١تشرع  ١تعيشية أو بيئتو عرضة للخطر ، وعددإذا كانت صحتو وأخالقو وأمنو أو ظروفو ا
العمل حفاظا على ٘تتعو ْتقوقو األخرى ا١تًتابطة  ٟتقو بعدـ تنتهكحالة خطر و يف فيها الطفل يكوف 

واستغاللو جنسيا يف  ، واستغاللو يف العمل يف إطار التسوؿ أو تعريضو للتسوؿ وساس بتعليمكا١ت
، واستغاللو اقتصاديا بتشغيلو بعمل يعيق ويف البغاء وإشراكو يف عروض جنسية  ،ا١تواد اإلباحية

أو 29وٕتنيد الطفل  ، بصحتو أو بسالمتو البدنية أو ا١تعنويةانتظامو يف الدراسة أو يكوف ضارا 
استعماؿ الطفل يف ومضات إشهارية أو أفالـ أو صور أو تسجيالت إال بًتخيص من وليو الشرعي 

 . 30وخارج فًتات الدراسة

كرس أىم ضمانة _ حقو بعدـ ا١تتعلق ْتماية الطفل   12-15ومنو نستشف أف القانوف     
وذلك بإحاطة مرحلة الطفولة بسياج قانوين حيوؿ دوف ا١تساس  ،سنة 18دوف العمل_ لكل طفل 

اليت تشكل انتهاؾ هبذه ا١ترحلة يف حياة الطفل وضماف أف ال تنتهك  من خالؿ تعداد عدة ٦تارسات 

                                                           
ا١تتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية ) ج  15/06/2000ا١توافق ؿ  1427ٚتادى الثانية عاـ  19مؤرخ يف  03-06األمر رقم  - 27
 (.16/07/2006ؿ  46ر 
شواؿ  03ا١توافق ؿ  39، ج ر العدد يتعلق ْتماية الطفل. 06/2015/ 15ا١توافق ؿ  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ يف  12-15قانوف رقم  -28

 .19/06/2015وا١توافق ؿ  1436عاـ 
 .12-15من القانوف  02راجع : ا١تادة  - 29
 .12-15من القانوف  10راجع: ا١تادة  -30
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، ألف العربة من تقرير الدواـ الرٝتي  خالؿ ٟتق الطفل بعدـ العمل كاستغاللو يف العمل أو تشغيلو 
بعدـ العمل الذي يستشف ضمنيا من خالؿ أحكاـ القانوف ىو إتاحة الفرصة لتعليم  حق الطفل

وال يستطيع  ،ومن جهة أخرى الطفل غَت قادر على مشقة العمل ،الطفل وتنمية مواىبو ىذا من جهة
ومن ٙتة يفقد تعليمو والذي يعترب العامل  ، إدراؾ ما ميكن أف يعوده عليو العمل من تبعات سلبية

 سي يف بناء مستقبل الطفل .الرئي

واليت يكوف  ، وتضمن القانوف العديد من آليات اٟتماية يف حاؿ انتهاؾ حق الطفل بعدـ العمل    
وٕتنيده  سواء استغالؿ جنسي أو اقتصاديالطفل يف ظلها يف حالة خطر كاستغالؿ يف إطار العمل 

ة سواء من خالؿ اٟتماية االجتماعية ، وتتجسد ىذه اٟتمايوكل ىذه األفعاؿ ٘تس ْتقو يف التعليم 
الذي أنيط بواسطة ا٢تيئة الوطنية ٟتماية وترقية الطفولة والذي يرأسها ا١تفوض الوطٍت ٟتماية الطفولة 

ٔتهمة ترقية حقوؽ الطفل وذلك من خالؿ وضع الربامج الوطنية واحمللية لًتقية حقوؽ ىذه الفئة 
للممارسات اليت ميكن أف يتعرض ٢تا الطفل وٕتعلو  يف حالة ومتابعة عملو ميدانيا والقياـ بالتوعية 

، وأقر القانوف سلطة إخطار ا١تفوض من قبل الطفل أو وليو الشرعي على كل اعتداء ميس خطر
مصاحل الوسط ا١تفتوح واليت ٗتضع لنفس قاعدة من خالؿ احمللية حقوقو وكذلك اٟتماية االجتماعية 

، والنوع 31القانوف السالف الذكر ٔتوجباختصاصاهتا  و كوينهاوحدد ت اإلخطار ا١تذكورة أعاله 
الثاين من آليات اٟتماية يكوف يف إطار اٟتماية القضائية من قبل قاضي األحداث ا١تختص حملل إقامة 

 .32الطفل ا١تعرض للخطر أو مسكنو أو مسكن ٦تثلو الشرعي

 

 

 

                                                           
 .12-15من قانوف  31 -11راجع : ا١تواد   - 31
 .12-15من قانوف  45-32راجع : ا١تواد  - 32
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 ة:ــمـــاتــــخ

نوف وكذا أحكاـ القا ،نستشف من خالؿ ىذه الدراسة أف أحكاـ القانوف الدويل ا٠تاص بالطفل    
من ضمنيا ولكن يستشف ذلك  ،حق الطفل بعدـ العملالوطٍت مل تتضمن النص صراحة على 

سواء ٔتوجب القانوف الدويل ٟتقوؽ اإلنساف أو  الذكر السالفة خالؿ أحكاـ الواردة يف القوانُت 
واليت حاولت اٟتد من استغالؿ األطفاؿ يف العمل من خالؿ وضع معايَت ٖتد من ،  القانوف الوطٍت 

مع ضرورة لتشغيل األحداث استخدامهم يف العمل من قبيل السن الدنيا اليت ال جيوز ٥تالفتها 
بغرض إتاحة الفرصة لتفرغ الطفل التاـ لدراستو كل ذلك  اٟتصوؿ على رخصة من الويل الطفل

 .وألف العمل يف مرحلة الطفولة يكوف لو أثار سلبية وتبعات تستمر مستقبال  ،ولتنمية قدراتو ومواىبو

 ومنو ميكن تقدمي االقًتاحات التالية:

أحكاـ القانوف ا١تواثيق الدولية و _ النص صراحة وبنص العبارة على حق الطفل بعدـ العمل يف 
سواء من قبل أصحاب العمل أو وا١تعاقبة على كل انتهاؾ لذلك ْتقوؽ الطفل ،الوطٍت ذي صلة 

 .األولياء

سنة  18ورفعها لسن _ إعادة النظر يف معيار السن الدنيا اليت ال جيوز ٥تالفتها لتشغيل األطفاؿ 
طواره األربعة ) ابتدائي ومتوسط سنة ألف اٟتق األوىل بالرعاية ىو حقو بالتعليم ّتميع أ 16بدؿ 

 وليس حقو بالعمل.وثانوي وجامعي ( 

_ رفع السن اليت جيوز ٔتوجبها التخلي عن الدراسة ٔتا يتالئم مع انتهاء مرحلة الطفولة ، وجعل توجو 
الطفل _ ذي ٖتصيل علمي ضعيف_ ٨تو التكوين ا١تهٍت قرار يتخذ على عدة مستويات وليس قرار 

 ووليو فقط .خاص بالطفل 

_ ضماف متطلبات العيش الكرمية لألسر الفقَتة والذي يكوف على عاتق الدولة للحيلولة دوف دفع 
 األسر بأبنائها أو البعض منهم ١تساعدهتا لتحصيل لقمة العيش .
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_ التوعية الدائمة يف إطار ا١تدرسة لألطفاؿ وأوليائهم ٥تاطر ا١تًتتبة على التحاؽ األطفاؿ ا١تبكر 
 العمل .بسوؽ 

 قائمة المراجع :

/ 23/02، اعتمد من قبل اجمللس العاـ لالٖتاد الدويل إلغاثة األطفاؿ يف جلستو بتاريخ  1924إعالف حقوؽ الطفل لعاـ _
وا١توقع عليو من قبل  1923/ 17/05ّتنيف ، ومت التصويت النهائي عليو من قبل اللجنة التنفيذية يف جلستها بتاريخ  1923

 .1924العاـ يف فيفري  أعضاء اجمللس
 .1959نوفمرب  20( ا١تؤرخ يف 14-( )د1386إعالف حقوؽ الطفل اعتمد ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة ) _
 .10/12/1948( ، ا١تؤرخ يف 3-ألف ) د 21اإلعالف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ، اعتمد وصدر رٝتيا بقرار اٞتمعية العامة  _
قتصادية واالجتماعية والثقافية ، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليو واالنضماـ إليو بقرار العهد الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ اال  _

 .03/01/1976، وبدء نفاذه يف 16/12/1966( ا١تؤرخ يف 21-ألف ) د 2200اٞتمعية العامة 
واالنضماـ إليو بقرار اٞتمعية العامة العهد الدويل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية ، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليو _ 

 .10/12/1966( ا١تؤرخ يف 21 –) د  2200
سبتمرب  02، وبدء نفاذىا يف 1989نوفمرب  20ا١تؤرخ يف  44/25اتفاقية حقوؽ الطفل،اعتمدت بقرار اٞتمعية العامة رقم  _

1989. 
الربتوكوؿ االختياري ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ يف البغاء وا١تواد اإلباحية ، اعتمد بقرار  _

 .18/01/2002، وبدء نفاذه يف 25/05/2000ا١تؤرخ يف  54/263اٞتمعية العامة 
طفاؿ يف ا١تنازعات ا١تسلحة، اعتمد بقرار اٞتمعية العامة الربوتوكوؿ االختياري ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف إشراؾ األ_ 
 .2002/ 02/ 12، وبدء نفاذه يف 25/05/2000ا١تؤرخ يف  54/263
ٚتادى األوىل  27ا١تؤرخة يف  14،اٞتريدة الرٝتية العدد  01-16ا١تعدؿ وا١تتمم ٔتوجب القانوف  1996دستور اٞتزائر للعاـ _ 

 .2016سنة مارس  07وا١توافق ؿ  1437عاـ 
 يتعلق بعالقات العمل ا١تعدؿ وا١تتمم . 21/04/1990ا١توافق ؿ  1410رمضاف عاـ  26مؤرخ يف  11-90قانوف  _

 يتعلق بالتمهُت ا١تعدؿ وا١تتمم. 27/06/1981ا١توافق ؿ  1401شعباف عاـ  24مؤرخ يف  07-81القانوف رقم _ 
 39يتعلق ْتماية الطفل، ج ر العدد  06/2015/ 15ق ؿ ا١تواف 1436رمضاف عاـ  28مؤرخ يف  12-15قانوف رقم _ 

 .19/06/2015وا١توافق ؿ  1436شواؿ عاـ  03ا١توافق ؿ 
ا١تتضمن القانوف األساسي العاـ  15/06/2000ا١توافق ؿ  1427ٚتادى الثانية عاـ  19مؤرخ يف  03-06األمر رقم _ 

 (.16/07/2006ؿ  46للوظيفة العمومية ) ج ر 
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 مدى اعتداد المقّنن الجزائري بالفقه المالكي 
 في مجال نقل وزرع األعضاء البشريّة

 
 

 جمال عياشي .الدكتور                                                                                       
 "أ"  أستاذ زلاضر                                                                                        

 كلية احلقوق، جامعة ادلدية                                                                                     
 ملخص

ضاء البشرية كثَتا ما يسند ادلواطن النظم القانونية يف اجلزائر ألصل ارتباطو بالفقو ادلالكي، وألّن نقل وزرع األع       
ادلعدل وادلتمم، فإن  05-85من رلاالت النظم اليت نظمها القانون اجلزائري دبوجب قانون ضباية الصحة وترقيتها  رقم 

توافق األحكام الواردة فيو تكون حتما موافقة دلا ىو عليو الرأي يف ادلذىب ادلالكي، إال أن ىذا احلكم ليس مطلقا ألن 
االتو ال يعتمد كليا على الفقو ادلالكي، ألنو يسعى لتحقيق مبادئ الشريعة اإلسالمية كلها القانون اجلزائري يف جل رل

          اليت ال تعترب قاصرة على فقو زلدد سواء كان ادلالكي أم غَته، وىذا ما ديكن إثباتو من دراسة ىذا القانون 
 ادلذكور أعاله.

Abstract 
The citizen is often assigned legal systems in Algeria because of his association 

with the jurisprudence of al-Maliki, and because the transfer and transplantation of 

human organs from the fields of systems organized by Algerian law under the law of 

protection of health and promotion No 85-05 amended and completed, the 

compatibility of the provisions contained therein will inevitably agree with what is in 

view But that this rule is not absolute because the Algerian law in most of its areas 

does not rely entirely on the Maliki jurisprudence, because it seeks to achieve the 

principles of Islamic law, which are not all limited to a specific jurisprudence, 

whether Maliki or other, and this can be proven from the study of this law Mentioned 

above. 

 مقدمة
أن  اعتبارعلى و  ؛لدولةاإلسالم دين االثانية على أن  تويف ماد الدستور اجلزائري ينص

أحكام الفقو يف  عمدةمذىب كادلذىب ادلالكي  فهي تعتمد  ،اجلزائر من الدول ادلغاربية
أن ينظر يف  ،مسألة من ادلسائل القانونية نظمادلقنن مىت  كان من ديدن ةومن شب ،الشرعي

كل الفتاوى   -ارلاذل مهما كان- النوازل الشرعية، ليجمع ربت دراستو التحضَتية للقانون
 ،واالجتهادات الفقهية الشرعية السيما ادلالكية منها، ليحقق بذلك يف سنو للقانون

 اخلالصة.ادلالكية الشخصية اجلزائرية ادلسلمة 
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يثَت نوازل و  نشئىذا، وإن التقدم يف رلالت احلياة عموما السيما الطبية منها، ي
السيادية، اليت تربز يف  ادلبادئ ستنادا علىاإشكاالت، تفضي بالضرورة إىل السعي حللها 

الشريعة اإلسالمية والفقو ادلالكي كصورة من صورىا، ويف القانون باعتباره التجسيد ادلادي 
 للحلول الشرعية على أساس تسليطو على الراضي بو وادلكره.

شرية مث إن من أىم تلك النوازل العملية الطبية يف ىذا الزمان، نقل وزرع األعضاء الب
على اختالف أدوارىا يف اجلسم البشري وأمهية دورىا فيو، وعلى اختالف األحوال اليت يكون 

إشكاالت شرعية وقانونية صبة، جيدر  تلك النوازل تثَت كل ،فيها أو عليها ادلتربع وادلتربع لو
وادلالكي على اخلصوص، نظرا دلا أثارت من  ،التطرق ذلا من ادلنظور الشرعي على العموم

أو رجال القانون على  ،اختالف مذاىبهمبسواء على مستوى رجال الدين  ،اختالفات فقهية
 اختالف مناىلهم.

يستدعي النظر يف عن ىذه ادلتطلبات احلديثة إذن،  الناصبةفالّتطرق لتلك اإلشكاالت 
النظر يف فضال عن االجتهادات الشرعية والفتاوى ادلالكية على اخلصوص )مبحث أول(، 

ُت اجلزائرية ادلنظمة لتلك اإلشكاالت حبلول عملية، ليتاح فيما بعد بيان مدى اعتداد القوان
ادلقنن اجلزائري بادلذىب ادلالكي كمذىب معتمد يف رلال زرع ونقل األعضاء البشرية  

 ) مبحث ثان(. كمصدر شرعي قانوين خاص وخالص

 لبشريةالمبحث األول: المفهوم الشرعي والقانوني لنقل وزرع األعضاء ا
نقل زرع األعضاء البشرية، باعتبارمها رلال للمفهوم التشريعي يف رلال يقتضي التطرق 

لإلحاطة بلب ادلوضوع من حيث  ،الدراسة، النظر لتعريف عملية نقل وزرع األعضاء البشرية
)مطلب أول(، فالتأسيس لعملية نقل وزرع األعضاء من الناحيتُت  أنواعووذكر  وفيتعر 

 انونية )مطلب ثان(.الشرعية والق

 المطلب األول: تعريف وأنواع نقل وزرع األعضاء البشرية
نقل وزرع األعضاء البشرية من النوازل الشرعية اليت مل يرد خبصوصها عملية تعترب 

مل  ،أو على األقل ،، ذلك أهنا مل تُعرف عند األطباء قدديايف البدايةفتاوى يف الفقو الشرعي 
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مل تكن معرّفة عندىم و فإهنا مل تكن معروفة  ،وعليو الفقهاء فيو؛ بلغتتنتشر إىل القدر الذي 
 تعرف من باب أوىل )فرع ثان(.ل)فرع أول( كما أن أنواعها مل تكن 

 الفرع األول: تعريف نقل وزرع األعضاء البشرية
إن ادلقنن اجلزائري مل يول اىتماما لتعريف نقل وزرع األعضاء البشرية يف منت ادلواد 

فلم يُعثر يف تلك ادلواد على تعريف لعملية نقل زرع  ،1ىذا اجملالنظم من خالذلا اليت 
وإمنا توكل هبا الفقو  ،عٌت بالتعريفاتهنا ال تُ ذ أاألعضاء البشرية، وىذا ىو ديدن القوانُت إ

 ليتوىل التعريفات الفقهية االصطالحية.
اجلزء "كون ذو زلل، وىو: فتعريفو ي ،وطادلا أن العضو ىو زلل التصرف يف ىذا ادلقام

من اإلنسان، من أنسجة وخاليا ودماء وحنوىا، كقرنية العُت، سواء أكان متصال بو، أو 
 .2"انفصل عنو

نقل قطعة جلد إىل مكان آخر من البدن، أو "فيقصد بو:  ،أما عن نقل العضو وزرعو
ما ىو تالف  نقل عضو، أو دم، من بدن إنسان متربع بو إىل بدن إنسان آخر، يقوم مقام

 .3"فيو أو مقام ما ال يقوم بكفايتو، وال يؤدي وظيفتو بكفاءة

 الفرع الثاني: أنواع نقل وزرع األعضاء البشرية
تتنوع العمليات اجلراحية اليت يُقصد منها نقل وزرع األعضاء البشرية إىل ثالثة أنواع 

 :4أو ثالثة أقسام
ة الداء مىت ُقدر عليو لدفع الضرر وخيص عمليات يقوم فيها الطبيب بإزال األول: -

 ولو بضرر أخف، كعمليات الفتق والزائدة الدودية؛
  ،عمليات النقل والتعويض بُت شخصُت ويف جسد واحد أو يف جسدين الثاني: -

 كما ىو حال نقل الدم ونقل األعضاء؛
 أو ألجل التعليم. ،عمليات التشريح لكشف اجلردية أو ادلرض :لثالثا -

 5فقهاء الشريعةإذ ادلعلوم جوازه اتفاقا بُت  ،قم القسم األول اخلالفوإذا مل يُ 
 ومن كثَتوأخذت القوانُت بو، فإن القسم الثالث، والثاين على األخص، أثارا من اجلدل ال

 َت.باالختالف الك
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مث إن نقل العضو لزرعو يقوم بدوره على مقامات ثالثة، تتلخص أمهها يف: النقل 
القرنية للعُت  زرعك  ،ياة أو ادلوت يف نقل القلب وغَته، والنقل للحاجةكحالة احل  ،للضرورة

 .6اجللد وأغشيتو وما قام مقامو ًتقيعك،وغَتىا، والنقل للتحسُت 

 المطلب الثاني: األسس الشرعية والقانونية لنقل وزرع األعضاء البشرية
من اجلانب سواء كان  ،إن العمل بالتدخالت الطبية لنقل وزرع األعضاء البشرية

الشرعي أو من اجلانب القانوين يقتضي سندا ُيستند إليو ليكون العمل من الناحية الشرعية 
 ومن الناحية القانونية مسموحا بو. ،جائزا

يتوجب التعرض ذلا بالبيان والبسط، ومنها زرع أسسا النقل و الفإن لعمليات  ،وألجلو
 ثان(. )فرع ومنها ما ىي قانونية)فرع أول( ما ىي شرعية 

 الفرع األول: األسس الشرعية لنقل وزرع األعضاء البشرية
تلك اآليات واألحاديث  تتلخص يفاألسس الّشرعية لنقل وزرع األعضاء البشرية 

كان نقل وزرع األعضاء   عتمد عليها للقول دبشروعية العمل يف اإلسالم، ودلاّ ادل جتهاداتواال
الوصول إىل مشروعيتها للقيام هبا )فقرة  ،اما عليوكان لز   ،من األعمال اليت يقوم هبا ادلكلف

أول(، ودلا كانت ىيئات الفتوى تعتمد يف فتواىا على األسس الشرعية من آيات قرآنية 
وىي أقرب إىل احلقيقة الشرعية العلمية من الفتاوى الفردية، فإن  ،وأحاديث وإصباع الفقهاء

تصلح ألن تتخذ كأسس شرعية لنقل  ،يةفتاوى اجملمعات الفقهية واجملالس العلمية الشرع
 وزرع األعضاء البشرية، السيما باعتبارىا رلسدة للفقو احلديث )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى: النصوص الشرعية 
يذىبون إىل اعتبار نقل وزرع  ،نيالشرعي ادلعاصر  الفقوبالرغم من أن العديد من أىل 

لألقدمُت من الفقهاء فيها رأيا، فقد ذىب اليت مل يعرف  7األعضاء من النوازل الشرعية
إذ مل يكن ذلك معروفا يف كتبهم وغَت  ،جلهم إىل أن الفقهاء األوائل مل يتكلموا فيها صراحة

إال أنو قد ورد يف  ،8فصار لزاما على الفقهاء ادلعاصرين أن يفتوا فيها ،معروف يف عصرىم
 دلقام كأسس شرعية دلسألة زرع األعضاء.السنة احملمدية ما يصح االستناد عليو يف مثل ىذا ا
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فأرادوا  ،روي أن قتادة بن النعمان أصيبت عينو يوم بدر فسالت حدقتو على وجنتو
. فدعا بو فغمز عينو براحتو، فكان ال يدري أي الفقال:  فسألوا النيب  ،أن يقطعوىا
 .10ويف رواية، فكانت أحسن عينيو وأحدمها بصرا ،9عُت أصيبت

 ،ازبذ أنفًا من فضة فأننت ،دلا قطعت أنفو يوم الكالب رفجة بن سعد ورد أن عو 
 .11فازبذ أنفاً من ذىب فأمره النيب 

 الفقرة الثانية: فتاوى المجمعات الفقهية والمجالس اإلسالمية
جاءت اجملمعات الفقهية بفتاوى صبة يصح إيرادىا يف الباب كأسس شرعية لنقل 

ما أفىت بو اجمللس اإلسالمي األعلى باجلزائر بتاريخ:  ،كومن تل ؛وزرع األعضاء البشرية
أين أورد يف فتواه جواز نقل وزرع األعضاء البشرية بُت األحياء ومن  20-04-1974

و الذين تبوءو  "األموات للمرضى على حد السواء مستندا يف ذلك كلو على قولو تعاىل:
يجدون في صدورهم حاجة مما  الدار و اإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و ال

أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يق شح نفسه فأوالئك هم 
"  المفلحون

12. 
أفىت اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورتو الثامنة ادلنعقدة دببٌت رابطة  احلكم،ذات بو 

وشلا جاء فيها: أين جاءت فتواه رليزة لنقل وزرع األعضاء البشرية،  ،العامل اإلسالمي
 .13"...رأى اجمللس أن استدالالت القائلُت باجلواز ىي الراجحة، ..."

 الفرع الثاني: األسس القانونية لنقل وزرع األعضاء البشرية
النصوص القانونية ادلنظمة لنقل وزرع األعضاء البشرية مؤد ال زلالة إىل  يفإن النظر 

ألعضاء بُت األحياء )فقرة األوىل( وتلك ادلنظمة التمييز بُت تلك األسس ادلنظمة لنقل وزرع ا
 لنقل وزرع األعضاء من األموات )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى: األسس القانونية لنقل وزرع األعضاء البشرية بين األحياء
إن أوىل النصوص القانونية اليت يسند عليها يف القانون اجلزائري لعمليات نقل وزرع 

ال جيوز انتزاع »واليت ورد فيها: 14من قانون ضباية الصحة وترقيتها 162/1األعضاء ادلادة 
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األنسجة أو األعضاء البشرية من أشخاص أحياء، إال إذا مل تعرض ىذه العملية حياة ادلتربع 
، وىو النص القانوين الكفيل بصبغ التصرف الطيب الرامي إىل انتزاع األعضاء «للخطر....

، زلققا بذلك ضباية الطبيب ادلطبب بسبل ادلشروعيةبواألنسجة البشرية من األشخاص 
األساس القانوين لعملية نزع األعضاء،  ،من جهة أخرى ،ىذه من جهة، وزلققا ،العالج

 وبالتبعة نقلها دلن ىو يف حاجة إليها من ادلرضى.
وإمنا أحلق  ،ومل يًتك ادلقنن اجلزائري ذات النص ادلتخذ كأساس يف موضوع احلال فذا

ضّمنها العديد من الشروط الكفيلة حبماية األطراف يف ادلعاملة  ،عد قانونية أخرىبو قوا
بيان صالحيات واختصاصات الطبيب اجلراح من خالذلا، ويبدو جليها  نفضال ع ،التربعية

 أن أىم تلك الشروط ما يلي:
 ؛15أن يكون النزع ألغراض عالجية أو تشخيصية .1
 وحبضور شاىدين؛أن يوافق ادلتربع كتابيا على التربع  .2
 ؛16أن ال يكون ادلتربع قاصرا أو راشدا زلروما من القدرة على التمييز .3
 أن يعلم الطبيب ادلتربع بكافة األخطار اليت قد تعارضو؛ .4
أن ال حيرم ادلتربع حقو يف العدول عن التربع ويف أي مرحلة من مراحل  .5

 التربع؛
 ستقبال.أن ال يكون التربع من مريض دبرض قد يضر بو حاال أو م .6

 الفقرة الثانية: األسس القانونية لنقل وزرع األعضاء البشرية من األموات
إن النصوص القانونية اليت يسند عليها يف القانون اجلزائري للقيام بعمليات نقل وزرع 

 17وترقيتها ادلعدل وادلتمممن قانون ضباية الصحة  164/1األعضاء من األموات نص ادلادة 
ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء من األشخاص ادلتوفُت قصد »يلي: واليت جاء فيها ما 

زرعها إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة من قبل اجلنة الطبية ادلنصوص عليها يف ادلادة 
وحسب ادلقاييس العلمية اليت جيددىا الوزير ادلكلف الصحة  18من ىذا القانون 167

ادلذكور، األساس القانوين لصحة التصرف الطيب قانونا،  ، إذ يقيم نص ادلادة....«العمومية 
ليحقق بدوره السند القانوين للتصرف الطيب من جهة، واحلماية القانونية لكل من الطبيب 

 من جهة أخرى. ،سواء احلي منهما أو ادليت ،وأطراف التصرف التربعي
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قانونية يصح إيرادىا  ومل يًتك ادلقنن ىذا األساس العام بدوره فذا، وإمنا أحلقو بنصوص
دبحتواىا كأسس قانونية لعملية نقل وزرع أعضاء األموات، وىي اليت ضمنها شروط إعمال 

 التصرف الطيب اليت منها: 
 أن يعرب ادلتوىف أثناء حياتو على قبولو التربع؛ .1
 ؛19أن ال يعرب ادلتوىف أثناء حياتو على رفضو التربع كتابيا .2
 ؛20بعد وفاتو إذا مل يعرب ىو آن حياتو أن يعرب أفراد أحد أفراد أسرتو .3
أن ال يكون الطبيب الذي عاين الوفاة بُت الطاقم الطيب الذي يقوم بعملية النزع  .4

 ؛21والزرع
 أن ديتنع بتاتا كشف ىوية ادلتربع للمستفيد؛ .5
 أن ديتنع بتاتا كشف ىوية ادلستفيد لعائلة ادلتربع ادلتوىف. .6

جلزائري أوىل أمهية بالغة لنقل وزرع األعضاء أن ادلقنن ا ،وإنو حلري بالتذكَت ،ىذا
كما ىو حال القرنية والكلى، إذ يف حاذلا   ، 22السيما إذا تعلق األمر باألعضاء سريعة التلف

أجاز التصرف بنقل العضو من ادلتوىف ادلتحققة وفاتو مىت استحال التعرف على ذوي الشأن 
 أو االتصال هبم من أساسو.

 قل وزرع األعضاء البشرية على ضوء المذهب المالكيالمبحث الثاني: تقنين ن
مث  ،ال بد من النظر يف الرأي الفقهي العام والساري يف رلال نقل وزرع األعضاء بداية

النظر يف موقف ادلالكية من كل ادلسائل اليت أثَتت يف النازلة هناية )مطلب أول(، ليُتسٌت 
عية لنقل وزرع األعضاء البشرية، وزلاولة فيما بعد التعرض للقانون يف صبلة األحكام الشر 

يف  عتمدالفقو ادلالكي باعتباره ادلذىب ادلفتقريبو من  ،تقريبو من أحكام الشريعة اإلسالمية
 بالد ادلغرب )مطلب ثان(.

 المطلب األول: أحكام نقل وزرع األعضاء في الفقه اإلسالمي
ب عرض األحوال ، جيالكيالتطرق لنازلة نقل وزرع األعضاء يف ادلذىب ادليتم  حىت

اليت يرتبط هبا ادلذىب يف إضفاء األحكام الشرعية عليها ضمن التفصيالت الفقهية العامة 
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ليكون التطرق دلذىب اإلمام مالك رضبو اهلل من حيث إسقاط  (وأحكامها )فرع أول
 (.ثاناألحكام على الوقائع أيسر وأبسط )فرع 

 جمهورالفرع األول: نقل وزرع األعضاء عند ال
بعد أن اتفق أىل العلم قاطبة على أن البيع يف رلال األعضاء البشرية حرام ربرديا 

 ورليز. ،زلرم :اختلفوا يف مدى جواز نقل األعضاء بصفة تربعية بُت فريقُت ،23مغلظا
 على آراء تتلخص أمهها يف:  ،ىذا، واتفق البعض من اجمليزين لنقل األعضاء وزرعها

 ع منو العضو حيا، كان التمييز حبسب العضو ادلنزوع: إذا كان ادلنزو  _أوال
فإن كان العضو من األعضاء اليت يؤدي استئصاذلا منو إىل وفاتو ال زلالة، كان  .1

من فيو  دلاسواء أذن ادلنزوع منو العضو بذلك أو مل يأذن،  ،24نزعها منو زلرما ربرديا مطلقا
يقتل مؤمنا إال خطئا و من قتل مؤمنا و ما كان لمؤمن أن : " وقد قال  ،ىالك للمتربع

وبإذنو أدى  ،25."...أهله إال أن يصدقوا  إلىخطئا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة 
اهلل كان  إن أنفسكمو ال تقتلوا " بنفسو للهالك ولالنتحار وىو حرام أيضا، وقد قال الرب:

 .26 بكم رحيما
يعيش ىذا األخَت دونو، فيجب وأما إذا كان العضو ادلأخوذ من احلي، ديكن أن  .2

حبيث إذا مل يأذن ذلم كان عليهم حراما وقام التعويض  :27النظر يف إذنو لفعلهم من عدمو
مقامو على ما ىو مفصل يف باب اجلنايات على النفس واألعضاء، أما إذا أذن ذلم، فإنو 

 يصَت جائز العمل بو.
يز حبسب ربقق وصية ادليت بنقل وإذا كان ادلنزوع منو العضو ميتا، كان التمي ثانيا_

 العضو من عدمو: 
لعدم وجود  ،ما إن كان قد أوصى بنزع العضو منو، فال مانع من النزع والزرعأف .1

تقدديا  ،28دليل دينعو وحيرمو، وألن كرامة أعضاء ادليت ال سبنع من انتفاع احلي منها وهبا
 الضرورات تبيح احملظورات. :لألىم على ادلهم، ولقوذلم

ما إن مل يوص ادليت قبل وفاتو بنزع العضو منو بعد وفاتو ونقلو إىل غَته من أو  .2
األحياء، فإن الفعل يأخذ ساعتها حكم التحرمي عند طائفة منهم، واجلواز عند أخرى، مىت 
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فإهنم قالوا باجلواز  ،ومىت مل يتوفر للميت أولياء ليجيزوا ؛توفر للميت أولياء بعده وأجازوا
ادلفضية بأن الضرورات تبيح احملظورات، ولتقدمي األىم  ،القاعدة الواردة أعاله ولنفس ،أيضا

 على ادلهم.

 الفرع الثاني: نقل وزرع األعضاء عند المالكية
ادلبدأ ادلفضي إىل أن ىذا النوع من ادلسائل مل يعرفو اإلمام مالك وال غَته  انطالقا من

واليت ديكن أن يقاس  ،بعض ادلسائل ادلقاربة اعرفو رغم أهنم من سادات ادلالكية األوائل، 
ط احلكم الشرعي القائم على لُيسق   -مىت كان ذو زلل واعتبار-عليها اليوم قياسا شرعيا 

 ادلسألة األصلية على تلك الفرعية أو ما اصطلح على تسميتها بالنازلة. 
 وإن من أىم ادلسائل اليت عرفها ادلالكية واليت أفتوا فيها:

 ؛وصل الشعر .1
 بيع لنب ادلرضع آن حياهتا؛ .2
 شرب لنب ادلرضع بعد موهتا؛ .3
 قطع عضو آدمي برضاه؛ .4
 التعدي على جسد ادليت؛ .5
 بقر بطن ميتة ببطنها حي. .6

فادلالكية، كما ىو مشهور بينهم، مل جييزوا أيا من ادلسائل تلك اليت أباحها الكثَت من 
واحلنفية  ،رمي بيع لنب ادلرضعوإىل رب ،29ادلذاىب األخرى، فعمدوا إىل ربرمي الوصل للحديث

على السواء، سلالفُت يف ذلك احلنابلة والشافعية الذين رأوا جبوازه، فضال على أن التقام ثدي 
 .31شر احلرمةعل ن  فُ  ذارغم أنو إ ،30ادليتة ومص لبنها زلرم عند ادلالكية

وأما عن قطع عضو اآلدمي، فاألصل فيو عدم اجلواز، إال أن يكون قد ذىب بعض 
وخشي أن يعم بو ادلرض لذات السبب، ففي ىذه احلالة فقط أجاز ادلالكية البًت،  ءعضو ادلر 

لو استأجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة "دلا ورد يف التاج واإلكليل ما مفاده: 
مل جيز، ولو كانت اليد متآكلة والسن متوجعة جازت ... من ذىب بعض كفو فخاف على 

 ن تقطع يده من ادلفصل إن مل خيف عليو ادلوت.باقي بدنو ال بأس أ
 .32"وإن كان خوف ادلوت من بقاء يده أشد من خوف ادلوت بقطعو، فلو القطع
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 ثيحوقد عضد ابن عابدين يف حاشيتو بعدم جواز قطع اليد ولو كان برضا صاحبها 
 .33"امتووإن قال لو اقطع يدي ال حيل، ألن حلم اإلنسان ال يباح يف االضطرار ولكر "قال: 

مل جيُِز الطرباين نزع اإلصبع الزائدة أو السن اليت خلق هبا اإلنسان ما مل يُلح ق بو و 
األذى ويؤدلو، ألنو من تغيَت خلق اهلل، أما إن كان احلال على تلك الصورة من جلب ادلشقة 

ر إن كس"وقد قال اإلمام الصاوي رضبو اهلل:  وإحداث األمل جاز لو أن ينزعو أو أن يقلعو.
فإن بقي شيء من عظامو فاحلرمة باقية جلميعو، "وقال أيضا:  "،عظام ادليت انتهاك حلرمتو

فال جيوز استخدام ظفر ادليت، وال جزء منو، وال شعره، ألن ىذه األجزاء زلًتمة ويف أخذىا 
 ."انتهاك حلرمتها

الستنفاذ فإهنم ذىبوا إىل جواز بقر بطنها  ،وعن بقر بطن ادليتة اليت يف بطنها الصيب
 .34الصيب من ادلوت، إذا كان معقوال معروفة احلياة منو

ادلالكية هبا  قالاليت الشرعية األحكام خالل النظر يف  نوم فيتبُت شلا سلف بيانو
 ادلذىب:فقهاء األوائل على تلك األحوال كافة، أن 

 ال يجيز:أوال_ 
 بيع العضو عموما كحال بيع لنب ادلرضع؛  .1
 و، كوصل الشعر؛ وصل العضو بغَت صاحب .2
 بًت العضو عن صاحبو، كبًت اإلصبع الصحيح؛  .3
 التعدي على جسد ادليت دلا لو من حرمة؛ .4
 االنتفاع من جسد ادليت، كحالة الرضاع من ادليتة.   .5

 يجيز:ثانيا_ 
 بًت العضو مىت كانت ىنالك ضرورة، كحال بًت العضو ادلتآكل؛ .1
 بطن احلامل ادليتة.إنقاذ احلي ادلرتبطة حياتو بادليت، كحالة بقر  .2

المطلب الثاني: تقريب التنظيم القانوني لنقل وزرع األعضاء من المذهب 
 المالكي

ال يتأتى تقريب أحكام نقل وزرع األعضاء البشرية اليت تضمنتها النصوص القانونية 
إال عن طريق تقريب فتاوى صبهور الفقهاء يف مرحلة أوىل ) فرع أول(،  ،من الفقو ادلالكي
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تقييم التنظيم القانوين يف ظل الفقو ادلالكي ومدى اعتداده  ،باإلمكان يف مرحلة ثانية ليكون
 موافقة كانت دلذىب صبهور الفقهاء أو سلالفة لو )فرع ثاين(. ،بأحكامو اليت أفىت هبا

 الفرع األول: تقريب فتاوى الجمهور من فتاوى المالكية
النوازل، كان النظر يف مدى تالئم الفقو  لـّما كان الفقو يتطور بتطور األزمنة وانتشار

 مع اآلراء الفقهية ادلعاصرة الزما، السيما ما كان مقتبسا من قول اجلمهور.ادلالكي 
تبُت بعد التطرق لكافة اآلراء الفقهية احلديثة منها وادلالكية، بأن ادلذىب  ،وألجلو

 أمهها على اإلطالق:  ادلالكي جُيمع وادلذاىب األخرى السيما الفقو احلديث على نقاط
 ربرمي بيع األعضاء البشرية بأي حال من األحوال؛ .1
 جواز بًت العضو من اجلسد مىت أحلق بصاحبو ضررا أو توقع منو ضرر أكرب؛ .2
 جواز إنقاذ احلي بالتعدي على جسد ادليت تغليبا للقواعد الفقهية ذات الصلة. .3

الفقو احلديث يف مسائل خيتلف عن  ،لكن ادلذىب ادلالكي بآرائو السالف بياهنا
 :، خاصة منها أنو حُيّرمعدة

 ؛35وصل العضو بغَت صاحبو فيما جييزه الفقو احلديث .1
 الفقو احلديث؛بعض بًت العضو للجراحة التحسينية فيما جييزه  .2
وجييزه الفقو احلديث  ،االنتفاع من جسد ادليت لغَت حاالت الضرورة القصوى .3
 بشروطو.

 كأصل،حيرم ربرديا قاطعا مسألة زرع األعضاء البشرية   -أي الفقو ادلالكي-فهو إذن 
ومل يبق يف الفقو ادلالكي إىل نقل األعضاء أو باألحرى بًتىا أو خلعها حبسب األحوال ومىت  

 كان لذلك زلل كما مت بيانو.
 ،وإن ادلالكية ال جييزون التعرض جلسد ادلتوىف إال يف حاالت الضرورة القصوى

اج اجلنُت احلي من بطن أمو ادليتة، ما يعٍت أهنم يشًتطون أن تكون على حالة استخر  36قياسا
يف ادلسألة حياة أو موت لُتعمل يف ادلذىب ادلالكي القواعد الفقهية ادلعتمدة يف مثل ىذا 

 ادلقام لدى سائر ادلذاىب األخرى، والفقو احلديث عموما.
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 الفرع الثاني: تقريب األحكام القانونية من فتاوى المالكية
حري بالتذكَت يف ىذا ادلقام بأن ادلقنن اجلزائري نظم التربع باألعضاء البشرية بداية من 

، فكان من بُت السباقُت لتقنُت ىذا اجملال العلمي العملي الطيب، آخذا السماح 1984سنة 
القاعدة  نبزرع ونقل األعضاء البشرية على كاىل القانون، بشرائط عديدة مل خيرج هبا ع

 شروط التربع باألعضاء البشرية.العامة يف 
وإن أول ما يربز فيو تباين ادلقنن اجلزائري بادلذىب ادلالكي األصيل، كون ىذا األخَت 

اليت جاء هبا ادلقنن اجلزائري ونظم ذلا أحكاما على اإلطالق و األعضاء كل مل جيز زراعة  
 خاصة هبا سلف بياهنا يف مقامها.

ذباوز ادلقدار الذي خول  ،قل األعضاء عن األحياءوإن ادلقنن اجلزائري حينما أخذ بن
فيو ادلذىب ادلالكي العملية، إذ ادلالكية ال جييز إال بًت أو خلع األعضاء اليت تلحق الضرر 
بصاحبها يف حُت أن ادلقنن اجلزائري خول ادلتربع بأعضائو السليمة التربع هبا وىي سلمية 

 صحيحة.
 القانون مأذون بو، وىو على خالفو يف الفقو كما أن األخذ من ادليت بعد اإلذن يف

 .كأصل  ادلالكي
األعضاء يف جسم نقل ىذا؛ وقد وافق ادلقنن اجلزائري الفقو ادلالكي يف اعتماده على 

كما وافق ادلذىب حُت أخذ ،  ادلتوىف إلنقاذ حياة ادلضطر، كما ىو حال فاقد الكبد أو غَتىا
عموما، وىو ما اعتمده ادلالكية القدامى يف حال جبواز بًت العضو الضار يف جسد اإلنسان 

 فساد العضو واخلشية من عموم ادلرض جراءه.
قد يكون  ،إصباال بأن ادلقنن اجلزائري بتنظيمو لنازلة زرع ونقل األعضاء البشرية ظهروي

 نظرا ألنالسيما يف العصر ادلعيش،  قوال،وافق اآلراء الفقهية احلديثة والقددية يف كثَت من األ
 و،وفسر بتفسَتات ووعلل بتعليالت ،من حنى حنو الفقو احلديث 37ادلعاصرينادلالكية فقهاء من 

ولو   ،الرامي إىل جواز نقل األعضاء فضال عن زراعتها ،فوافق هبا ادلوقف الفقهي احلديث
 ؛سبس تلك األعضاء الفذة يف جسد اإلنسان كالقلب مثال كانتولو ل ،كان من األموات

ما مل يكن يف تربعهم خطر عليهم، وغَتىا من األحكام اليت وإن مل  ،ع األحياءوإىل جواز ترب 
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إال أهنا تتماشى ومقاصد الشريعة اإلسالمية  يف الظاىر، تتماش مع ادلذىب ادلالكي احلنيف
 السمحة.

 خاتمة
بعد النظر يف ادلدى الذي اعتد من خاللو ادلقنن اجلزائري بادلذىب ادلالكي كمصدر 

مل  ونينو للنصوص القانونية ادلنظمة لنازلة نقل وزرع األعضاء البشرية، تبُت بأنمن مصادر تق
على ادلذىب، وإمنا استند على الشريعة اإلسالمية  -بل وال حىت كبَتا-يعتمد اعتمادا كامال 

 السمحة بكامل مصادرىا ومذاىبها.
فرد يف ادلسألة أن قوال اجلمهور يسبق الرأي الفقهي ادلن ،ومعلوم من الدين بالضرورة

إال استثناء، وقد أثبتت الدراسة يف مدى اعتداد ادلقنن اجلزائري ادلذىب ادلالكي، بأن األمة 
أصبعت على جواز نقل وزرع األعضاء البشرية، وىو بال ريب زلل احلق كلو، فقد ثبت عن 

 . 38ال ذبتمع على ضاللةإن أميت قولو :  النيب 
، الخالف ادلذىب ادلالكي يف بعض اجلزئيات من اجملفإن ادلقنن وإن كان قد  ،ولذلك

يصح القول بأن ادلقنن مل يأخذ بادلذىب ادلالكي  وإال أنو وافق الشريعة اإلسالمية عموما، وب
أو دبا أصبع فيو مع ادلذاىب األخرى، دبا منها الفقو  ،إال دبا وافق فيو ادلذاىب األخرى

 احلديث.
من ادلسائل ادلستحدثة يف اجملتمعات ادلسلمة،  ،ةوذلك أن نقل وزرع األعضاء البشري

رأي وال  األولمن النوازل ادلعاصرة اليت مل يكن فيها للفقو ادلالكي  ،وىي على ذلك أيضا
كان على ادلقنن لزاما أن يلتجئ للفقو احلديث الذي أسقط أحكام الفقو   ،وعليو ؛فتوى

 واألقرب إىل احلق. وخرج منها باحلكم الشرعي األنسب ،عموما على النازلة
فادلقنن أخَتا وإن مل يكن قد وافق ادلذىب ادلالكي يف الظاىر إال أنو قد وافقو يف 

 .   والباطن ادلقصد
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 ستراارية اللطةة التراييية ي  الظاام الزاارايالاالنتقالية  يةاألحكام الدستور      
  محرد مخطوي                                                                        

 القانوف العاـ زبصص:طالب دكتوراه،                                                                         
 كلية احلقوؽ والعلـو السياسية                                                                       

 جامعة حيي فارس بادلدية                                                                      
 
 رطخص:ال

الفص يصل  فهي دبثابة اةجسر الذي عاةجة اشإككاالت ادلصاحةة لدووؿ الدستور حي  الفااذ،دل قانونيةاالنتقالية آلية  تعترب األحكاـ
ضمن ت لت، جاءمفها ما هو متعلق بالسلطة التشريعية متفوعةحيث تضمفت الدساتَت اةج ائرية ادلختلاة نصوصا انتقالية القدمي باةجديد،  يالدستور 

 .التشريعية ادلقررة يف الفصوص الدستورية اةجديدة ادلؤسساتتفصيب تسةق استمراريتها والؿ ادلرحلة االنتقالية اليت 
Abstract : 

The transitional provisions are considered legal means to address problems related to the entry 

into force of the constitution. They are the bridge between the new constitutional text and the old one. 

Whereby, various Algerian constitutions included different transitional texts including these related to the 

legislative power, to ensure its continuity during the transitional period preceding the investiture of the 

legislative institutions established by the new constitutional texts. 

 دستور. ; استمرارية ; بردلاف ; تشريعيةسلطة  ; أحكاـ دستورية انتقالية: الكطرات الرفتاحية

 مقدمة:
، ها الةعضتتوىل الدساتَت تفظيم السلطات العامة يف الدولة ورسم حدود صالحياهتا وعالقاهتا مع بعض 

اليب الدولة، غَت أف بداية سرياف بعض يت تتوىل تسيَت دو سلتلف ادلؤسسات واذليئات العليا الإنشاء باشإضافة إىل 
ةه من توفَت كافة الوسائل برهة من ال من بعد نشر الفص الدستوري، وذلك دلا تتطلّ  تتعّطلقد اةجديدة األحكاـ 

انتقالية تكال إىل أحكاـ  اللجوءم ، هذا ما حيتّ لوضعها حي  الفااذالقانونية والتقفية وادلادية والةشرية الضرورية 
 تحوؿ إىل الفظاـ الدستوري اةجديد.لة التفظيم مرح
ما يف العملية تعترب السلطة التشريعية إحدى السلطات الثالث يف األنظمة الدستورية، تلعب دورا مه 

هل وعليه ديكففا التساؤؿ: واصة أثفاء فًتات التحوالت الدستورية،  أف يكوف زلل فراغ، التشريعية ال حيتمل
ما بعةارة أورى:  وأ ؟ي  أحكامها االنتقالية ديالتها استراارية هذه اللطةةراعت الدساتيا الزااراية وتي

هذا ما  مدى ملاهرة األحكام الدستورية االنتقالية ي  ضران استراارية اللطةة التراييية الزااراية؟
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ستمرار سفحاوؿ اشإجابة عفه من والؿ التطرؽ إىل ماهـو األحكاـ الدستورية االنتقالية، مث دورها يف ضماف ا
 السلطة التشريعية يف سلتلف الدساتَت اليت عرفتها اةج ائر.

 أوال: مفهوم األحكام الدستورية االنتقالية:
 من والؿ تعرياها وتةياف أمهيتها ووصائصها، وكذا أنواعها. يتضح ماهـو األحكاـ الدستورية االنتقالية 

 تيايف األحكام الدستورية االنتقالية:  -1
 ،تعمل على ضماف االنتقاؿ من إطار دستوري إىل آور ،عد الدستورية ادلؤقتةهي رلموعة من القوا

 1 يف أحسن الظروؼ ادلمكفة. ،ومن نظاـ قانوين سابق إىل نظاـ قانوين جديد
 أهريتها: -2

هي ضماف انتقاؿ سلس بُت نظامُت  ،ه األحكاـذسابق يتضح أف أهم وظياة تؤديها همن التعريف ال
 أي أهنا دبثابة اةجسر الرابط بُت الدستور القدمي والدستور اةجديد. ،دستوريُت سلتلاُت غالةا

لك االستقرار ذصدمات واضطرابات، مدعمة ب باليا كما تضمن األحكاـ الدستورية االنتقالية ربوال قانون
س لك فإف اجمللذمشروعية، لكرعية والالالالالدووؿ يف متاهات الدديقراطي دوف احلياد عن الطريق الدستوري و 

التأسيسي غالةا ما يراعي أثفاء ربضَته للفظاـ األساسي اةجديد، ضرورة إدواؿ بعض التغيَتات الدستورية بصاة 
 2ا ما يعرب عفه باألحكاـ الدستورية االنتقالية.ذرجيية ترتةط بالدستور القدمي، وهتد

 إىل غاية ، وقت أطوؿاليت ربتاج إىل األحكاـتأوَت تطةيق بباشإضافة إىل أهنا تسمح للمؤسس الدستوري 
نوف االنتخابات لك من إعداد لقاذكإنشاء سلطات جديدة وما يتطلةه   القوانُت ادلتعلقة هبا، صياغةاالنتهاء من 

أو كإنشاء مؤسسات جديدة مثل إعداد قانوف  ،والتفصيب الرمسي للمفتخةُت اةجدده األوَتة ذه إجراءمثال، مث 
استحداث بعض احلقوؽ وما  وأ 3توري وغَته من السلطات ادلستقلة،دسيفظم السلطة القضائية، أو اجمللس ال

أورت تطةيق اآللية اليت  2016من دستور  215نص ادلادة لك ذمثاؿ تستل مه من قوانُت تفايذية ذلا، و 

                                                           
1
- Democracy Reporting International, Lier l’ancien et le nouvel ordre constitutionnel : Le rôle des dispositions 

transitoires dans les constitutions, note d’information n° 44, 07 janvier 2014, p 02, article disponible en ligne à  

l'adresse:democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-tn-bp-

44_fr_dispositions_transitoires_2014-01.pdf, télécharger  le 03/10/2017. 

2 
- João Paulo Pessoa, La transition constitutionnelle et le rôle des dispositions constitutionnelles transitoires : 

le cas du Brésil, p 01, article disponible en ligne à  l'adresse: 

www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-chiu_T2.pdf, télécharger  le 03/10/2017. 

3
- Democracy Reporting International, Op.Cit, p 02. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4cXeitXWAhWK7YMKHY1_A8kQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2Feconomics%2FPhDjobMarket%2FjobMarketCandidates%2FJo%25C3%25A3oPauloPESSOA.aspx&usg=AOvVaw0YIHFhIXGYJsrudTzZShhs
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-chiu_T2.pdf
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 ثثال إىل غاية مرورأماـ اةجهات القضائية، بعدـ دستورية قانوف ما الدفع ب وادلتعلقة ،ادلستحدثة يف هذا الدستور
 1ا الدستور.ذسفوات عن بداية سرياف ه (03)
 خصارص األحكام الدستورية االنتقالية:  -3

 تتمي  األحكاـ الدستورية االنتقالية عن األحكاـ الدستورية الفهائية أو العادية خباصتُت مها:
 األحكام الدستورية االنتقالية ه  أحكام مؤقتة: - أ

سبتد عموما من وقت إصدار الفص الدستوري  ،فياجدت لتفظيم حاالت وأوضاع زلددة زمو  أي أهنا 
 أو تكيياها مع التعديالت اةجديدة، يف الدستور اةجديدادلستحدثة إىل غاية تفصيب السلطات وادلؤسسات 

عادية فهي مواد تاقد فائدهتا دبجرد استهالؾ آثارها، وتصةح ملغاة عمليا، على عكس األحكاـ الدستورية ال
 2.الدستور، كما أهنا تةقى زلاوظة ومرتةة آلثارها ذناافهي أحكاـ دائمة بدواـ 

 :األحكام الدستورية االنتقالية ه  أحكام تقظية - ب
أو  3،هتاسَت ونشره أو  غالةا ما ربمل معلومات تقفية حوؿ الفص الدستوري كتاريخ إصداره فهي

 لة االنتقالية وغَتها منادلؤسسات ادلكلاة بضماف ادلرح عيُتأو ت ،ربديد آجاؿ معيفة لتطةيق بعض األحكاـ
يكوف نص »: أف اليت تفص على 2016من دستور  217ادلادة  :ومثاؿ ذلك، ادلعلومات التقفية ادلتعلقة هبا

 «التعديل الدستوري الذي مت إقراره موضوع تفسيق وترقيم يف مواده.
 أنواع األحكام الدستورية االنتقالية:  -4

نتقالية، أغلةها هي تلك اليت ربملها الدساتَت أو التعديالت ديكففا أف مني  بُت نوعُت من األحكاـ اال
الدستورية العميقة، وت ارد ذلا بابا يف اآلور ربت عفواف "األحكاـ االنتقالية"، أما الفوع الثاين فهو رلموعة 

 الفصوص ادلكّونة للدستور االنتقايل يف حّد ذاته.
 
 

                                                           
من الدستور وعمال على ضماف التكال الاعلي  188ريثما يتم توفَت مجيع الظروؼ الالزمة لتفايذ أحكاـ ادلادة  »على:  2016من دستور  215ادة تفص ادل -  1

مارس  06يف مؤرخ ، 16-66قانون رقم ، «( سفوات من بداية سرياف هذه األحكاـ.3بذلك، فإف اآللية اليت نصت عليها هذه ادلادة سوؼ توضع بعد أجل ثالث )
 .37، ص 2016مارس  07، الصادر يف 14، اةجريدة الرمسية عدد يتضرن التيديل الدستوري، 2016

2
- Democracy Reporting International, Op.Cit, p 02. 

3- 
Ibid 
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 الت الدستورية:التيديالدساتيا و األحكام االنتقالية الردرجة ي   -أ 
يعترب هذا الفوع من األحكاـ ج ًء ال يتج أ من الدستور، بالرغم من طابعها ادلؤقت كما رأيفا سالاا، 

دائما، يلجأ إليها ادلؤسس  اآلورصلدها يف الدساتَت والتعديالت الدستورية اليت تتمي  بالعمق، ومكاهنا يف 
 مضموهنا ال خيرج عن احلاالت اآلتية:زلتمل، حيث أف أو اضطراب لكل فراغ  درءً الدستوري 

  انوين لعمل بفظاـ قانوين سابق إىل غاية دووؿ الفظاـ القل اقد يتضمن احلكم الدستوري االنتقايل سبديد
من دستور  180وادلادة  2016،1من دستور  213لك نص ادلادة ذ، ومثاؿ ذاةجديد حي  الفاا

واليت صارت موضوعاهتا مفظمة بقوانُت عضوية إىل غاية اللتاف سبدداف العمل بالقوانُت السارية  1996،2
 استةداذلا.

   إىل غاية توفَت كافة  الفااذقد حيتوي احلكم الدستوري االنتقايل على تأوَت دووؿ نظاـ قانوين جديد حي
كإحداث سلطات جديدة أو تأسيس حقوؽ مل   ،الظروؼ ادلادية والقانونية والةشرية اليت تسمح بتطةيقه

لت العمل بآلية الدفع اليت أجّ  2016من دستور  215لك نص ادلادة ذومثاؿ  ،دة من قةلتكن موجو 
سفوات من بداية سرياف أحكاـ  (03) ثالث بعدـ دستورية القوانُت أماـ اةجهات القضائية إىل غاية مرور

 3الدستور.
 يت دلؤسسات اةجديدة التفصيب العلى إجراءات تسيَت ادلرحلة السابقة  احلكم الدستوري االنتقايل يفص قد

لت اليت ووّ  ،يف مطتها األوَتة 1996دستور  نم 180لك ادلادة ذومثاؿ  ،جاء هبا الفص الدستوري
 181وكذلك ادلادة  4،اجمللس الشعيب الوطٍت شلارسة السلطة التشريعية كاملة إىل غاية تفصيب رللس األمة

                                                           
قوانُت عضوية، إىل أف تعدؿ أو تستةدؿ وفق  ا الدستور إىلذيستمر سرياف ماعوؿ القوانُت العادية اليت حوذلا ه: »على 2016من دستور  213تفص ادلادة  - 1

 .37، مرجع سابق، ص «اشإجراءات الدستورية
يستمر سرياف ماعوؿ القوانُت اليت تتعلق بادلواضيع اليت زبضع جملاؿ القوانُت العضوية، إىل أف تعدؿ  -: »على 1996من دستور  180ادلادة  ادلطة األوىل من  تفص -  2

يتيطق بإصدار نص تيديل الدستور ، 1996ديسمرب  07مؤرخ يف  ،438_96ماسوم رراس  رقم ، «،ادلفصوص عليها يف الدستور أو تستةدؿ وفق اشإجراءات
 .32، ص 1996ديسمرب  08، الصادر يف 76، اةجريدة الرمسية عدد 6996نويربا  88الرصادق عطيه ي  استفتاء 

 .37، مرجع سابق، ص 2016من دستور  215ادلادة  -  3

، « ...ديارس اجمللس الشعيب الوطٍت ادلفتخب السلطة التشريعية كاملة حىت تفصيب رللس األمة -: »على 1996من دستور  180ادلادة  ادلطة األوَتة من  تفص -  4
 .32مرجع سابق، ص 
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والؿ العهدة األوىل جمللس الفصاي  وضحت كياية إجراء انتخابات التجديد حيثمن ناس الدستور 
 1.األمة

  باشإضافة إىل احلالة اليت يةُت فيها احلكم الدستوري االنتقايل طريقة تكييف ادلؤسسات الدستورية ادلوجودة
اليت  2016من دستور  214ادلادة الاقرة الثانية من كفص   ،مع التعديالت الدستورية العميقة اليت مستها

 2لك.ذإضافة أعضاء للمجلس الدستوري وادلدة القصوى لبيفت كياية تغيَت أو 
 الدساتيا االنتقالية:  -ب 

أو أو انقالب، بعد ثورة كعةية  يتأتما ، وغالةا تعترب نصوص هذا الفوع من الدساتَت أحكاما انتقالية
 مل بالدستور القدمي، حيثوذبميد الع مؤسسات وسلطات الدولة  تعطيل جلّ أزمة سياسية وانقة تؤدي إىل

فشئ ه الدساتَت بتفظيم فًتة انتقالية سبهيدا للرجوع إىل احلياة الدستورية العادية، وغالةا ما ت  ذه كالتت
مؤسسات وسلطات لتسيَت ادلرحلة االنتقالية مل تكن معروفة من قةل يف الفظاـ الدستوري، ولفا يف الفظاـ 

أف مضموهنا عاجل مسائل  إالّ  صراحة، تقايلمل تأوذ اسم الدستور االن اةج ائري أمثلة متعددة حىت ولو أهنا
زماـ وإنشاء ادلؤسسات واذليئات العليا اليت تتوىل   ،كتأسيس السلطات العامة  ،تدول ضمن إطار الدستور
ي أعلن عن ذوال "،19/06/1965رة الصادر بتاريخ بياف رللس الثو "لك نذكر ذتسيَت الدولة، وكمثاؿ عن 

-65مث تاله األمر رقم  3،مجيع السلطات وتسهر على سَت ادلؤسسات القائمة ميالد رللس الثورة كهيئة تتوىل
وكمثاؿ آور   4ي تضمن تأسيس حكومة وبُت كياية شلارستها دلهامها،ذوال ،الصادر عن رللس الثورة 182

ي تضمن إقامة رللس أعلى ذوال ،14/01/1992نذكر اشإعالف الصادر عن اجمللس األعلى لألمن بتاريخ 
 5يتمتع بكل السلطات والصالحيات اليت خيوذلا الدستور لرئيس اةجمهورية.للدولة 

                                                           
، «... ىل عقب السفة الثالثة عن طريق القرعةعدد أعضاء رللس األمة أثفاء مدة العضوية األو  (1/2) جيدد نصف : »على 1996من دستور  181ادلادة  تفص -  1

 .32مرجع سابق، ص 

ا الدستور يف أجل ذكل تغيَت أو إضافة جيب أف يتم وفق الشروط واشإجراءات ادلفصوص عليها يف ه»  :على 2016من دستور  214ادلادة الاقرة الثانية من تفص  -  2
 .37، مرجع سابق، ص «.أقصاه ستة أكهر من صدورها

، الطةعة الثالثة، ديواف ادلطةوعات تةور الرؤسلات الدستورية ي  الزاارا مظذ االستقالل من خالل الوثارق والظصوص الاسرية، الزاء األولدريس بوكرا، إ -  3
 .66-61، ص 2009اةجامعية، بن عكفوف، اةج ائر، 

 .832_ 831، ص 1965يوليو  13لصادر يف ، ا58الرمسية عدد ، اةجريدة يتضرن تأسيس الحكومة، 1965يوليو  10مؤرخ يف  ،688_65أما رقم  -  4

، الطةعة الثالثة، ديواف ادلطةوعات تةور الرؤسلات الدستورية ي  الزاارا مظذ االستقالل من خالل الوثارق والظصوص الاسرية، الزاء الثان إدريس بوكرا،  -  5
 .250-248، ص 2011اةجامعية، بن عكفوف، اةج ائر، 
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 األحادية الحابية ي  استراار اللطةة الترايييةيتاة ثانيا: دور األحكام االنتقالية لدساتيا 

محل كالمها بعض األحكاـ  ،1976ودستور  1963عرفت حقةة األحادية احل بية دستورين: دستور 
 لة بالسلطة التشريعية، سفتعرض ذلا بالدراسة والتحليل كاآليت:االنتقالية ذات الص

 ي  استراار اللطةة التراييية 6963دور األحكام االنتقالية لدستور   -6

إذ يعترب أوؿ نص أساسي  ،هو أوؿ دستور عرفته اةج ائر ادلستقلة 1963كما هو معروؼ فإف دستور  
مادة،  78لطاهتا، وامتاز بعدـ كثرة مواده حيث اقتصر على وضع لةفات ادلؤسسات الدستورية للدولة الاتية وس

وصالحياهتم التشريعية  ،السلطة التشريعية جبملة من األحكاـ تةُت طريقة انتخاب أعضاء اجمللس الوطٍت وصّ و 
 1ومدة الاًتة الفيابية وكل ما يتعلق هبا. ،والرقابية اذباه السلطة التفايذية

يتطلب وقتا قد يةلغ  ،مؤسسات جديدة إنشاءوما يًتتب عفه من  ذلفااا الدستور حي  اذغَت أف دووؿ ه
ه ذ، ومن بُت هالاراغهذا لك ةجأ ادلؤسس الدستوري إىل آلية األحكاـ الدستورية االنتقالية لسد ذأعواما، ل

ي التشريعية ألعضاء اجمللس الوطٍت التأسيس وكالةديدد أجل ال« :اليت تفص على أف 77األحكاـ صلد ادلادة 
الذي يتم قةل حلوله  التاريخ وهو، 1964 سفة سةتمرب 20حىت تاريخ  1962 سفة سةتمرب 20ادلفتخب بتاريخ 

 2 » .لمجلس الوطٍت طةقا للدستور، ودلدة أربع سفواتلنتخابات اال جراءإ

يضمن من والله وجود مؤسسة  ،ه الاقرة أف ادلؤسس الدستوري وضع حكما انتقالياذمن نص ه ما يستشفّ 
وهو التاريخ الذي ياًتض أف ذبرى قةله  ،1964سةتمرب  20ريعية مؤقتة سبارس الصالحيات ادلقررة إىل غاية تش

 وفقا لفص الدستور اةجديد. ،ل بتفصيب اجمللس الوطٍت كمؤسسة تشريعية دائمةكلّ انتخابات تشريعية ت  

أجيالت، ضم بعد عدة ت 1962 سةتمرب 20وللتوضيح أكثر فإف اجمللس الوطٍت التأسيسي قد مت انتخابه يـو 
والتشريع باسم الشعب  ،تعيُت حكومة مؤقتة :ا اجمللس ثالث وظائف أساسية وهيذعضوا وقد أسفد ذل 196

                                                           
 .51-50، مرجع سابق، ص الزاء األول، إدريس بوكرا، 1963من دستور  38إىل  27دلواد من انظر ا -  1

 .57ص ، مرجع سابق، الزاء األول، إدريس بوكرا -  2
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أي أف واليته  ،ا اجمللس سفة واحدةذعلى أف تكوف مدة عمل ه 1التصويت عليه،و وإعداد  الدستور  ،اةج ائري
 20آور إىل غاية  عاماؤسس الدستوري آثر أف ديدد مهمته ، غَت أف ادل1963سةتمرب  20تفتهي يف غضوف 

ور غن عدـ كم  وبالتايل ض   2،العتقاده باستحالة إجراء انتخابات تشريعية قةل هناية عامه األوؿ 1964سةتمرب 
 وكغلها دبؤسسة مؤقتة إىل غاية تفصيب مؤسسة دائمة. ،السلطة التشريعية

حكمه االنتقايل حدد ادلدة الفيابية ألوؿ رللس وطٍت  بل إف ادلؤسس الدستوري يف ،ا فحسبذليس ه
من الدستور اليت حددت مدة  27على عكس ما هو مفصوص عليه يف ادلادة  ،( سفوات04) مفتخب بأربع

هو احلااظ على ت امن  ،واحدة مدة العهدة األوىل بسفةتقليص ادلراد ب ولعلّ  3،( سفوات05العهدة الفيابية خبمس )
باعتةار أف االنتخابات الرئاسية ستقاـ يف  ،1968القادمة يف عاـ والرئاسية النتخابات التشريعية إجراء ا ي  موعد  

وأف مدة العهدة الرئاسية زلددة خبمس  ،1963أي يف عاـ  4أجل أقصاه كهر بعد ادلصادقة على الدستور،
 ،يكوف يف ناس العاـ ية دائمة لنومن جهة أورى فإف تفصيب اجمللس الوطٍت كمؤسسة تشريع 5،( سفوات05)
االنتخابات  يف ت امن حيدثحىت  ،( سفوات04ا ما استدعى تقليص مدة العهدة الفيابية األوىل إىل أربع )ذه

 1968.6وإقامتها يف عاـ واحد يف حدود سةتمرب  ،الرئاسية والتشريعية القادمة

أهنا راعت  ،التشريعيةادلتعلقة بالسلطة  1963دستور لما ديكن قوله خبصوص األحكاـ االنتقالية 
وحاولت  ،الفااذبدووؿ الدستور اةجديد حي  يف الوظياة التشريعية االوتالالت واالضطرابات ادلمكفة احلدوث 

 كغور زلتمل من أجل ضماف استمرارية ادلؤسسة التشريعية كسلطة تشرع وتراقب عمل احلكومة.ل سد ك
                                                           

اةجامعية، بن  ، طةعة ثانية مصححة وم يدة، ديواف ادلطةوعاتالرؤسلات اللياسية والقانون الدستوري ي  الزاارا من االستقالل إلى اليومصاحل بلحاج،  -  1
 .24-22، ص 2015عكفوف، اةج ائر، 

 .59ادلرجع ناسه، ص  -  2

السيادة الوطفية للشعب الذي ديارسها بواسطة شلثليه يف اجمللس الشعيب الوطٍت الذي يفتخب دلدة مخسة أعواـ باالقًتاع  : »على 1963من دستور  27ادلادة  تفص -  3
 .50، اةج ء األوؿ، مرجع سابق، ص إدريس بوكرا، «حرير الوطٍت اقًتاح ادلركحُت إليه.العاـ ادلةاكر والسري. وتتوىل جةهة الت

و يواصل رئيس احلكومة أداء مهامه الراهفة حىت يتم انتخاب رئيس اةجمهورية الذي يتعُت أف جيرى  »على:  1963من دستور  77من ادلادة تفص الاقرة الثانية  -  4
: ، على الرابطاراسة الزرهورية الزاارايةل االلكتاون  روقعال، «.ة على الدستور عن طريق االستاتاءوالؿ أجل أقصاه كهر بعد ادلصادق

http://www.presidence.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm03/10/2012: ، اطلع عليه بتاريخ. 
 طرؼ و هو يفتخب دلدة مخس سفوات عن طريق االقًتاع الػػعػػاـ ادلةاكػػػر و السري بعد تعييفه من »على:  1963من دستور  39تفص الاقرة الثانية من ادلادة  -  5

 ، ادلرجع ناسه.«.احل ب

 .59صاحل بلحاج، مرجع سابق، ص  -  6

http://www.presidence.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm
http://www.presidence.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm
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 لطةة الترايييةار الي  استرا  6976دور األحكام االنتقالية لدستور  -8

ثاين دستور تعرفه اةجمهورية اةج ائرية يف عهد األحادية احل بية، وهو الذي أعاد احلياة  1976دستور يعترب 
ذبميد  ذنظاـ دستوري واضح ومعروؼ، أي مف سفة دوف 13الدستورية دلؤسسات الدولة بعد نشاطها دلدة فاقت 

 .1ع بسةب الظروؼ السياسية السائدة آنذاؾالذي مل ت د مدة عمله عن ثالثة أسابي 1963دستور 
ويقسم الوظائف  ،نظاـ احل ب الواحد الذي يرك  السلطة يف يد رئيس اةجمهورية 1976كرس دستور 

ديارس الوظياة التشريعية  » :مفه على أف 126بدال من تقسيم السلطات، حيث نص يف ادلادة  على مؤسسات  
 .«يفتخب اجمللس الوطٍت دلدة مخس سفوات»:129ويف ادلادة  ،«رللس واحد يسمى اجمللس الشعيب الوطٍت

شإجراء  الزمةالقياـ بالتحضَتات الو ، ماذل فاذةيتطلب وقتا من أجل إصدار التشريعات ادلتطةيق هذين الفصُت إف 
ري ا اجمللس اةجديد دلةاكرة مهامه الدستورية، فهل راعى ادلؤسس الدستو ذومن مث تفصيب ه ،نتخابات الفيابيةاال

 ه الاًتة الااصلة؟ذية فراغ السلطة التشريعية والؿ هإمكان
شف وجودها من ستأف ن فاغَت أنه ديكف ،فصال واصا باألحكاـ االنتقالية 1976مل يتضمن دستور 

ال »: أف على واليت نصتالواردة يف الةاب الثالث ربت عفواف "أحكاـ سلتلاة"  ،مفه 198والؿ مضموف ادلادة 
ؿ الدستور بسلطات اذليئات القائمة مادامت ادلؤسسات ادلماثلة ذلا وادلفصوص عليها يف الدستور سرياف ماعو  ديسّ 

اةجديدة  يئاتا الفص مدة عمل ادلؤسسات الدستورية القائمة إىل غاية تفصيب اذلذد هإذ ديد   ،2«مل تفصب بعد
دلقصودة، فهو حكم عاـ وكامل ودوف تسمية السلطات وادلؤسسات ا ،ذلكدوف ربديد أجل معُت ل ،اليت زبلاها

فما هي ادلؤسسة التشريعية اليت كانت ، يطةق على مجيع اذليئات اليت نص الدستور على استةداذلا بأورى جديدة
 ؟1976قائمة قةل إصدار دستور 

 1965جواف  19عضوا اوتصاصات واسعة ومرك ة مفد تاريخ  26توىل رللس الثورة الذي يتكوف من 
اجمللس  ت زللّ ، وفيما يتعلق باةجانب التشريعي فإنه يعترب اذليئة التشريعية اليت حلّ 1976تور إىل غاية إصدار دس

ا اجمللس حكومة تتوىل التسيَت وشلارسة السلطتُت التفايذية والتشريعية ذ، لكن يف الواقع فقد ككل ه3الوطٍت

                                                           
 .56، ص صاحل بلحاج، مرجع سابق -  1

 94، اةجريدة الرمسية عدد يتضرن إصدار دستور الزرهورية الزااراية الديرقااطية الريبية، 1976نوفمرب  22مؤرخ يف  ،97-76رقم  األمامن  198ادلادة  -  2
 .1326، ص 1976نوفمرب  24الصادر يف ، 

  .73ص ، 2001 ائر، ، اةجادلطةعية ادلطةعة احلديثة للافوف، التزابة الدستورية ي  الزاارا زلاوظ لعشب، -  3



8102جانفي  -جامعت المذيت/ المجلذ الرابع )العذد األول( -مخبر السيادة و العولمت -مجلت الذراساث القانونيت  

331 

 

احلكومة ويف هناية األمر إىل رئيس بتاويض مفه، وعليه ديكن القوؿ أف السلطة التشريعية كاوتصاص أسفدت إىل 
أتاحت كما   ،2 182-65م من األمر رق 06عليه ادلادة  عن طريق األوامر أو ادلراسيم كما نصت ،1احلكومة
 3لتعديل احلكومة عن طريق األوامر اجمللسية.لس الثورة رلتدول  من ناس األمر إمكانية 03ادلادة 

ليت هو اذليئة ادلؤقتة ا -طريق ذراعه التفايذية ادلتمثلة يف احلكومةعن -ا سةق ديكن القوؿ أف رللس الثورة شلّ 
تطةيقا  ، وذلك1976دستور يف  ادلفصوص عليهاجمللس الشعيب الوطٍت  تفصيبغاية  إىل ادلهاـ التشريعية تولت

 تضمفت اهنأ إالّ  ،"األحكاـ ادلختلاة"بالرغم من ورودها يف باب و هذه األوَتة  ة الذكر،لاالسا 198لفص ادلادة 
إىل غاية تفصيب اجمللس التشريعي  ،أي فراغ زلتمل حكما انتقاليا حافظ على وجود سلطة تشريعية مؤقتة تسدّ 

 نااذأكهر من  (03) ثالثةمدة قاربت ال أي بعد، 4 25/02/1977يـو باةجديد الذي حدد تاريخ انتخابه 
 .ةالستمرارية السلطة التشريعي ةانفقد كانت ضم ذلكوب ،الدستور

 التيددية الحابية ي  استراار اللطةة الترايييةيتاة ثالثا: دور األحكام االنتقالية لدساتيا 
 أوؿ 28/02/1989ادلؤرخ يف  185-89الصادر دبوجب األمر الرئاسي رقم  1989يعترب دستور 

دوف  باجمللس الدستوري جاء حبكم انتقايل وحيد يتعلقوألنه  ،الدساتَت اةج ائرية اليت كرست مةدأ التعددية احل بية
 1996فة يف دستوري قالية ادلتضم  االنت فإنفا سفمر مةاكرة لألحكاـ ،السلطة التشريعية وباقي السلطات

 .2016و

 ي  استراار اللطةة التراييية 6996دور األحكام االنتقالية لدستور  -3

لة ومؤسساهتا إىل ليعيد سلطات الدو  ،بعد مرحلة انتقالية قاربت اخلمس سفوات 1996جاء دستور 
واليت قد  ادلتضمفة فيه، اةجديدة ادلتعلقة دبؤسسات السلطة التشريعية فصوصسكة الفظاـ الدستوري، ونظرا لل

                                                           
 .79صاحل بلحاج، مرجع سابق، ص  -  1

 .832، ص مرجع سابق، «إف التدابَت اليت تتخذها احلكومة تصدر، حسب الكياية، على ككل أوامر أو مراسيم.»على:  182-65من األمر  06تفص ادلادة  -  2

 .76إدريس بوكرا، اةج ء األوؿ، مرجع سابق، ص  -  3

، مؤرخ يف 35-77ماسوم رقم ، «.1977فرباير سفة  25جيرى انتخاب اجمللس الشعيب الوطٍت يـو اةجمعة  : »على 35-77ادلرسـو رقم من  األوىلادلادة  تفص  -  4
 .199، ص 1977فرباير  06، الصادر يف 11، اةجريدة الرمسية عدد يتضرن تحديد تاريخ انتخاب الرزطس الريب  الوطظ ، 1977يفاير  30

5
، اةجريدة الرمسية عدد 6989يباايا  83يتيطق بظرا نص تيديل الدستور الروايق عطيه ي  استفتاء ، 1989فرباير  28مؤرخ يف  68-89رراس  رقم ماسوم  -  

 .256-234، ص 1989مارس  01، الصادر يف 09
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فإف ادلؤسس الدستوري أورد مجلة من األحكاـ االنتقالية تكال االنتقاؿ  ،تستغرؽ وقتا شإعماذلا على أرض الواقع
 :وفيما يلي سفتعرض ذلا بالدراسة والتحليل ،ىل ادلؤسسات اةجديدةالسلس من ادلؤسسات التشريعية السارية إ

 األحكام الدستورية االنتقالية الخاصة بالرزطس الريب  الوطظ : - أ
ستور ا الدذتتوىل اذليئة التشريعية القائمة عفد إصدار ه»: أف على 1996من دستور  179تفص ادلادة 

ه ادلهمة وإىل غاية انتخاب اجمللس الشعيب الوطٍت، ذعد انتهاء ها رئيس اةجمهورية بذوإىل غاية انتهاء مهمتها وك
 1«.يف ادلسائل اليت أصةحت تدول ضمن القوانُت العضوية ذلكمهمة التشريع بأوامر دبا يف 

 :ه ادلادة أهنا قسمت الاًتة االنتقالية اليت تسةق انتخاب اجمللس الشعيب الوطٍت إىل مرحلتُتذادلالحظ من نص ه
  يف شلارسة الوظياة التشريعية عن طريق األوامر إىل غاية انتهاء  القائمةالتشريعية اذليئة  تستمر ألوىل:ا رحلةادل

  عهدهتا احملددة مسةقا.
 من تاريخ انتهاء عهدة اذليئة  ،الوظياة التشريعية عن طريق األوامر كذلك رئيس اةجمهورية ادلرحلة الثانية: يتوىل

 .تخاب اجمللس الشعيب الوطٍت اةجديدالتشريعية القائمة إىل غاية ان
اجمللس الوطٍت االنتقايل ادلفةثق عن األرضية ادلتضمفة للوفاؽ الوطٍت حوؿ  :"القائمة التشريعية اذليئةػ"يقصد ب
له دبمارسة  دعه ذإ ،40إىل غاية  24وادلفصوص عليه يف ادلواد من  ،2الصادرة دبرسـو رئاسي ادلرحلة االنتقالية
على أف تكوف ادلةادرة من احلكومة يف ادلواد ادلتعلقة دبيادين القانوف، ودبةادرة  ،عية عن طريق األوامرالوظياة التشري

بثالث  احملددةادلرحلة  هذه طواؿ مدة ذلكو  3،( أعضائه فيما يتعلق بأهداؼ ادلرحلة االنتقالية1/3من ثلث )
من  ،حسب احلالة ،ضو يعيفوفع (200) مائيت ا اجمللس منذشكل هتحيث ي ،4سفوات كحد أقصى( 03)

ويتقلدوف مهامهم دبوجب مرسـو دلدة ادلرحلة االنتقالية   ،طرؼ الدولة أو من طرؼ التشكيلة اليت يفتموف إليها
على أف تةدأ  5،واألح اب السياسية والقوى االقتصادية واالجتماعية ،شلثلي الدولة بُت تهوتتفوع تشكيل ،كلها

                                                           
 .32، مرجع سابق، ص 1996من دستور  179ادلادة  -  1

، 06، اةجريدة الرمسية عدد يتيطق بظرا األرضية الرتضرظة الوياق الوطظ  حول الراحطة االنتقالية، 1994اير يف 29مؤرخ يف  ،41-94ماسوم رراس  رقم  -  2
 .1994يفاير  31الصادر يف 

 .200ص  ،2006، ديواف ادلطةوعات اةجامعية، بن عكفوف، اةج ائر، الظاام الدستوري الزااراي ووسارل التيبيا الرؤسلات  ،فوزي أوصديق -  3

 .08، ص ، مرجع سابق40-94من ادلرسـو الرئاسي رقم  02ادلادة  -  4

 .200-199فوزي أوصديق، مرجع سابق، ص  -  5
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  1994،2ماي  18دوا مهامهم يـو لّ ذين قػ  ال  1،العاكر ادلوايل لتاريخ تعيُت أعضائهعهدته حبكم القانوف يف اليـو 
، 1997ماي  28تتجاوز تاريخ  على أالّ  1994ماي  28يـو  بدأتأي أف عهدة اجمللس الوطٍت االنتقايل 

( 05)اخلمسة  فاقتة كمؤسسة انتقالية مؤقتة دلدبعد سرياف الدستور   الوظياة التشريعية ا اجمللس توىّل ذأف ه دبعٌت
إىل غاية آور يـو يف عهدته  ،3 1996ديسمرب  09 يـو يالدستور الفص  بداية سريافتاريخ من  وذلك ،أكهر

  .1997ماي  28بتاريخ 
االنتقايل، إىل غاية تفصيب مث تأيت ادلرحلة االنتقالية الثانية ادلمتدة من يـو انتهاء عهدة اجمللس الوطٍت 

توىل والذلا رئيس اةجمهورية ادلهمة التشريعية عن يوما  15اليت فاقت ه ادلدة ذ، هادلفتخب اجمللس الشعيب الوطٍت
، وذلك ألف 1997جواف  15إىل غاية يـو  1997ماي  29من يـو  ابتدأتحيث  ،طريق األوامر كذلك

 اليـو الاًتة التشريعية يف، والدستور يوجب أف تةتدئ 4 1997جواف  05االنتخابات التشريعية جرت يـو 
وعليه ديكن القوؿ أف ادلؤسس الدستوري قد أحكم وضع  ،5 العاكر ادلوايل لتاريخ انتخاب اجمللس الشعيب الوطٍت

إىل الوظياة التشريعية أداء وضمن استمرار ولو ليـو واحد، اآلليات ادلفاسةة اليت ربوؿ دوف كغور السلطة التشريعية 
 غاية تفصيب اجمللس اةجديد.

 تورية االنتقالية الخاصة برزطس األمة:األحكام الدس  - ب
فإذا   6اجمللس الشعيب الوطٍت ورللس األمة، :جلسُت ومهادبنظاـ الربدلاف بغرفتُت أو  1996كرس دستور 

وبطةيعة الدستور، هذا كاف األوؿ معروفا يف سلتلف الدساتَت السابقة، فإف الثاين يعترب من ادلستجدات اليت محلها 
ادلؤسس الدستوري  لذلك وصه، ديدلن يكوف يف أوؿ يـو يسري فيه الفص اةجاخلدمة حي   وضعه فإف احلاؿ

 :على أف اليت تفص 1996من دستور  180ادلادة الاقرة األوَتة من  مفها ،دبجموعة من األحكاـ االنتقالية

                                                           
 .14، ص ، مرجع سابق40-94من ادلرسـو الرئاسي رقم  34ادلادة  -  1

، الصادر يف 06، اةجريدة الرمسية عدد امهميتضرن تقطيد أعضاء الرزطس الوطظ  االنتقال  ي  مه، 1994مايو  18، مؤرخ يف636-94ماسوم رراس  رقم  -2 
 .15، ص 1994يونيو  22

  .1996ديسمرب  08الصادر بتاريخ  76، وذلك يف العدد يف اةجريدة الرمسية 1996نص دستور  نشربعد يـو من أي  -  3

، اةجريدة ظاخبين النتخاب الرزطس الريب  الوطظ يتضرن استدعاء هيئة ال، 1997مارس  06، مؤرخ يف 57-97الراسوم رراس  رقم ادلادة األوىل من  -  4
 .36 ص ،1997مارس  06، الصادر يف 12الرمسية عدد 

 .23، مرجع سابق، ص 1996من دستور  113ادلادة  -  5

 .21، مرجع سابق، ص 1996من دستور  98ادلادة  -  6



8102جانفي  -جامعت المذيت/ المجلذ الرابع )العذد األول( -مخبر السيادة و العولمت -مجلت الذراساث القانونيت  

334 

 

رئيس اةجمهورية وديكن  .ديارس اجمللس الشعيب الوطٍت ادلفتخب السلطة التشريعية كاملة حىت تفصيب رللس األمة»
 «.وقف إصدار القوانُت ادلتخذة دبةادرة من الفواب إىل غاية ادلصادقة عليها من قةل رللس األمة

إىل توقف العمل التشريعي دبجرد دووؿ الدستور ال زلالة كاف سيؤدي   ،ا احلكم االنتقايل ادلهمذإف عدـ إدراج ه
ة على الفصوص القانونية اليت صوت عليها اجمللس ا األوَت يشًتط مصادقة رللس األمذحي  التطةيق، كوف ه

ولفا أف نتخيل حجم  ،حىت تصةح قادرة على استيااء بقية اشإجراءات ادلتعلقة باشإصدار والفشر ،1الشعيب الوطٍت
ادلؤسس الدستوري قد  فادلالحظ هفا أفالفصوص القانونية اليت كانت ستجمد إىل غاية تفصيب رللس األمة، 

اجمللس الشعيب الوطٍت صالحية شلارسة السلطة  مفحو  ،االنتقالية ادلؤقتة أحسن استغالؿحكاـ تقفية األاستغل 
رئيس أعطى الثانية حي  اخلدمة، وشإحداث نوع من التوازف الربدلانية التشريعية كاملة إىل غاية دووؿ الغرفة 

إىل غاية مرورها على  ،ًتاح من الفوابسبكفه من إيقاؼ إصدار القوانُت اليت كانت زلل اقسلطة تقديرية  اةجمهورية
 رللس األمة وادلصادقة عليها.

ذبدد تشكيلته نصايا كل على أف ( سفوات 06بست ) ددةإف مدة عهدة رللس األمة زلمن جهة أورى ف
فإف التجديد الفصاي  ذلكل ،رللس غَت قابل للحل من طرؼ السلطة التفايذية ألنه 2،( سفوات03ثالث)

سفوات يضمن استمراريته، لكن كيف خنتار الفصف ادلغادر من أعضاء العهدة األوىل كوهنم ألعضائه كل ثالث 
 181ادلادة  إف حّل هذا اشإككاؿ مل تاوته ؟سفوات( 03)يف طوؿ ادلدة ادلشغولة ادلقدرة بثالث  يتساووفمجيعا 

دة العضوية األوىل أعضاء رللس األمة أثفاء معدد  (1/2) جيدد نصف» أف: اليت نصت على 1996من دستور 
ذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط ويستخلف أعضاء رللس األمة ال. الثة عن طريق القرعةعقب السفة الث

 هم.يفادلعموؿ به يف انتخاهبم أو تعي ناسها وحسب اشإجراء ناسه
 «.سفوات( 06)مل القرعة رئيس رللس األمة الذي ديارس العهدة األوىل مدة ست ال تش

القرعة آلية عن طريق  ،التجديد الفصاي يف العهدة األوىل ألعضاء رللس األمة احلكم االنتقايل عقةةذّلل هذا 
فإف  ،3ةُتمفتخفإذا كانت  كل والية شلثلة بعضوين اثفُت  ،ذين وقعت عليهمالادلفتخةُت استةعاد نصف األعضاء و 

                                                           
 .24، ادلرجع ناسه، ص 1996من دستور  120ادلادة  -  1

 .22، ادلرجع ناسه، ص 1996ستور من د 102ادلادة  -  2

، اةجريدة الرمسية يتيطق بتظايم انتخاب أعضاء مزطس األمة الرظتخبين وسياه، 1997نوفمرب  11مؤرخ  يف ، 438-97الراسوم التظفيذي رقم من  04ادلادة  -  3
 . 13، ص 1997نوفمرب  12، الصادر يف 75عدد 
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األعضاء  ضيعو  على أف  ،الواليات سبثيل يفإحداثا للتوازف  ذلكو  ،عملية القرعة تستةعد أحدمها وتةقي اآلور
تصةح عملية التجديد الفصاي عملية دورية ذبرى كل فادلستةعدين وفق ناس الطرؽ اليت مت هبا انتخاهبم وتعييفهم، 

 وا عهدهتم ادلقدرة بستذين أسبّ الادلفتخةُت ؿ من والذلا نصف األعضاء ستةد  ي   ،1ثالث سفوات يف كل الواليات
وضمن له  ،ا احلكم االنتقايل رئيس رللس األمة من عملية القرعةذكما أعاى هدواليك،   كذاسفوات وه (06)

تضمفت  1996دستور من  181ادلادة  وشلّا سةق صلد أف ،سفوات (06) شلارسة عهدته األوىل كاملة دلدة ست
فت من تاادي االضطرابات اليت قد تطرأ وتعرقل السَت احلسن جمللس األمة يف عهدته مكّ  ،مضةوطةآليات انتقالية 

 األوىل. 

 ي  استراار اللطةة التراييية 8166دور األحكام االنتقالية لدستور  -4

محل قد  ،"2016والذي سفصطلح على تسميته هفا "بدستور دستور لال خياى أف التعديل األوَت ل
سَتها هو تغيَت طريقة انعقاد على مةاكرة  أثّرأبرز تعديل  ولعلّ  ،السلطة التشريعية ت مؤسساتتغيَتات مهمة مسّ 

، وال ت يد عن 2فةعد أف كاف جيتمع يف دورتُت عاديتُت يف السفة ال تقل الواحدة عن أربعة أكهر ،دورات الربدلاف
اليت تةتدئ يف  ريفدورة اخلمارس، و اخلمسة أكهر، وتعرفاف بدورة الربيع اليت تةتدئ يف يـو العمل الثاين من كهر 

( 10دورة عادية واحدة كل سفة تدـو عشرة ) 2016 يف دستورصارت  3سةتمرب،يـو العمل الثاين من كهر 
جتمع الربدلاف اوكاءت الصدؼ أف  4،وتةتدئ يف اليـو الثاين من أياـ العمل يف كهر سةتمرب ،أكهر على األقل

كوف   ،بعد وروجه يف عطلةعلى مشروع القانوف ادلتعلق بتعديل الدستور  بغرفتيه يف دورة استثفائية للتصويت
يـو  سبتعلى تعديل الدستور الربدلانية وادلصادقة  02/02/2016،5اخلرياية بتاريخ  ةدور ال ااوتتم رللسي الربدلاف

                                                           
الرتيطق بتظايم انتخاب  438-97ييدل ويترم الراسوم التظفيذي رقم ، 2000نوفمرب  22مؤرخ  يف ، 375-8111الراسوم التظفيذي رقم من  03ادلادة  -  1

 .23، ص 2000نوفمرب  22، الصادر يف 70، اةجريدة الرمسية عدد أعضاء مزطس األمة الرظتخبين وسياه

 .23، مرجع سابق، ص 1996من دستور  118الاقرة األوىل من ادلادة  -  2

الرحدد لتظايم الرزطس الريب  الوطظ  ومزطس األمة، وعرطهرا، وكذا ، 1999مارس  08، ادلؤرخ يف 18-99القانون اليضوي رقم من  05دة ادلا -  3
 .12، ص 1999مارس  09، الصادر يف 15، اةجريدة الرمسية عدد اليالقات الوظيفية بيظهرا وبين الحكومة

 .25ص مرجع سابق، ، 2016من دستور  135الاقرة األوىل من ادلادة  -  4

، اةجريدة الرمسية دلفاقشات اجمللس الشعيب الوطٍت، 8165الخاصة باختتام دورة الخايف للظة  18/18/8166الرظيقدة يوم  83محضا الزطلة اليطظية   -  5
، احململة من الرابط: 10/02/2016، الصادرة يف 211السفة الرابعة رقم 

www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_211.pdf ، :30/09/2017بتاريخ. 

http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_211.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_211.pdf


8102جانفي  -جامعت المذيت/ المجلذ الرابع )العذد األول( -مخبر السيادة و العولمت -مجلت الذراساث القانونيت  

336 

 

دة لدستوري يف اةجرينص التعديل ا نشرأف  ذلكدستوريا حقيقيا،  حرجاا ما أحدث ذوه 07/02/2016،1
، 2016يف عطلة إىل غاية يـو العمل الثاين من كهر سةتمرب  هذا األوَت يةقسي   ،ه أثفاء غيةة الربدلافذالرمسية وناا

سلطة تشريعية دلدة تقارب  دوفالدولة  تةقىمن غَت ادلعقوؿ أف و ؿ، من الدستور ادلعدّ  135ادلادة  لفص تطةيقا
ار القانوف ادلتضمن التعديل الدستوري إىل غاية ى إىل تأوَت إصدا ما أدّ ذ( أكهر، وه07السةعة )

أي بعد استئفاؼ الربدلاف لعمله وافتتاحه  ،07/03/2017ونشره يف اةجريدة الرمسية بتاريخ  ،06/03/2016
 تااديا للوقوع يف اشإككاؿ الدستوري ادلشار إليه سابقا. ذلكو  ،2 02/03/2016لدورته الربيعية بتاريخ 

حداث ولل يف سَت مؤسسات عديالت الدستورية اليت ربمل نصوصا قد تؤدي إىل إادلعموؿ به يف الت إفّ 
الدستوري هامشا من  ؤسسه األوَتة يتيح للمذجوء إىل ها، هو األحكاـ االنتقالية، فاللّ ا طةقت فورً ذالدولة إ

واليب دوف تسرع ودوف إحداث تأثَتات سلةية على سَت د ،الوقت لوضع الفصوص اةجديدة على سكة التطةيق
، فةالرغم من تضمفه لاصل واص باألحكاـ 2016ا ما غاب يف دستور ذالدولة ومؤسساهتا الدستورية، وه

ا التعديل، كاستمرار ذحلوال انتقالية واصة بادلواضيع اليت محلها ه قدمت ،مواد (06) ةست االنتقالية حيتوي على
ُت عضوية إىل غاية تعديلها أو استةداذلا، واستمرار سرياف ماعوؿ القوانُت العادية اليت حوذلا الدستور إىل قوان

 (06) ستة ق الفصوص اةجديدة اخلاصة بالعضوية يف أجل أقصاهستوري بتعداده القدمي على أف تطةاجمللس الد
اشإجراءات اةجديدة ادلتعلقة بتوسيع إوطار اجمللس الدستوري بالدفع بعدـ  نااذأكهر من صدور الدستور، وتأوَت 

( سفوات من بداية سرياف الدستور اةجديد، باشإضافة إىل استمرار اذليئة ادلكلاة بًتقية 03لقوانُت بثالث )دستورية ا
خدمة )اجمللس الوطٍت حلقوؽ لحقوؽ اشإنساف ومحايتها يف شلارسة صالحياهتا إىل غاية دووؿ اجمللس اةجديد ل

هو غياب حكم انتقايل واص  2016 فادلالحظ بعد استعراض األحكاـ االنتقالية يف دستور 3،اشإنساف(
نص  عدـ وجودا األوَت كاف زلال لتعديالت عميقة مست مةاكرة بطريقة سَته، فذبالرغم من أف ه ،بالربدلاف

                                                           
اصة بالتصويت عطى مراوع القانون الرتضرن التيديل الخ 17/18/8166محضا الزطلة اليطظية لدورة البالران بغايتيه الرزتريتين ميا الرظيقدة يوم  -  1

، احململة من الرابط: 07/03/2016، اةجريدة الرمسية دلفاقشات اجمللس الشعيب الوطٍت، السفة الرابعة عدد واص، الصادرة يف الدستوري
www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_num_special.pdf :30/09/2017، بتاريخ. 

 الوطٍت، السفة ، اةجريدة الرمسية دلفاقشات اجمللس الشعيب8166الخاصة بايتتاح دورة الابيع للظة  18/13/8166محضا الزطلة اليطظية األولى الرظيقدة يوم  -  2
 ، احململة من الرابط:08/03/2016، الصادرة يف 212الرابعة رقم 

www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_212.pdf30/09/2017خ: ، بتاري. 

 .37، مرجع سابق، ص 2016من دستور  216إىل  213انظر ادلواد من  -  3

http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_num_special.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_num_special.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_212.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_212.pdf
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القائمُت على التعديل  دفعتالربدلاف،  عقد دوراتادلصاحةة للتعديالت احملدثة على  االوتالالتانتقايل يعاجل 
أي  ،تأوَت إصداره ونشره كهرا كامال بعد ادلصادقة عليه من طرؼ الربدلافهو اعتماد حل آور و  إىلالدستوري 

 دستوري. حرجإىل غاية عودة اجمللس الشعيب الوطٍت ورللس األمة من عطلتيهما تااديا للوقوع يف 

ا التأوَت باستخداـ تقفية احلكم الدستوري ذا اخلصوص هو أنه كاف باشإمكاف تاادي هذما ديكن قوله هب
كإدراج   ،أو تأوَت فراغوتاادي كل  ،الدستوري ككاؿبرفع اشإففص صغَت بةضع عةارات كاف كايل  ،تقايلاالن

ادلادة  هذها الدستور على الربدلاف احلايل، أو تأوَت تطةيق ذمن ه 135مادة تفص مثال على استةعاد تطةيق ادلادة 
  .ات التشريعية القادمةإىل غاية ما بعد االنتخاب

 الخاترة:

األحكاـ الدستورية االنتقالية آلية ذلا من األمهية دبا كاف، حيث ال يكاد خيلو ص يف األوَت إىل أف خنل
 نتائج الدراسة يف الفقاط التالية: نلّخصدستور من وجودها، وديكن أف 

  سلس من الفظاـ  ربوؿ توفَتيلجأ إليها ادلؤسس الدستوري من أجل  وسيلةاألحكاـ االنتقالية هي
ختلف السلطات وادلؤسسات والؿ هذه دل الوظياية ستمراريةالا ضمافلقدمي إىل آور جديد، مع الدستوري ا

 .دستوريةالاراغات ال حدوث وتاادي ،ادلرحلة االنتقالية

  لقة بالسلطة عادلتإف استقراء سلتلف األحكاـ االنتقالية اليت تضمفتها الدساتَت اةج ائرية، واصة تلك
 تشريعية والؿ الاًتات اليت هيئةحااظ على وجود لل يت أوالها ادلؤسس الدستوري يةُت األمهية الالتشريعية، 

التمديد للمؤسسات التشريعية  هو: ذلكضماف حيث كاف سةيله يف  ،تسةق دووؿ الدستور حي  التطةيق
الس التشريعية إىل غاية تفصيب اجمل وظياةوالعهد ذلا باالستمرار يف شلارسة ال ،القائمة قةل إصدار الدستور

 .الفيابية ادلفتخةة وفقا لإلجراءات الدستورية اةجديدة

  مني  بيفهما كالتايلاالنتقاليةالتشريعية نوعُت من ادلؤسسات استعمل ادلؤسس الدستوري اةج ائري ،: 

 عليه األحكاـ االنتقالية يف دستور  تاجمللس الوطٍت التأسيسي الذي نص : مثلمؤسلات مظتخبة
مأل الاراغ التشريعي إىل غاية تفصيب رللس  1996الوطٍت الذي ووله دستور ، واجمللس الشعيب 1963
 األمة.
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 :مثل رللس الثورة الذي استمر يف شلارسة الوظياة التشريعية عن طريق حكومته إىل غاية  مؤسلات مييظة
 س، وكذلك اجملل1976يف دستور الواردة انتخاب اجمللس الشعيب الوطٍت تطةيقا لألحكاـ االنتقالية 

، واستمر بعد سرياف هذا 1996دستور  قةل إصداركهيئة تشريعية الذي كاف قائما  الوطٍت االنتقايل 
 كهيئة انتقالية إىل غاية هناية عهدته.  ،األوَت

  اليت كانت مضةوطة،  (1996، 1976، 1963)دساتَت الواردة يف على والؼ األحكاـ االنتقالية
بدوف نص انتقايل  2016، جاء دستور هات يف درأ وطر كغور سامهو  وضمفت استمرارية السلطة التشريعية

، وكاد يتسةب يف إككاؿ دستوري لوال تعديله لفظاـ عقد دورات الربدلافبالرغم من  واص بالسلطة التشريعية
 " تأوَت إصدار نص التعديل الدستوري.جوء إىل "حلّ اللّ 

تاادي ة كتقفية قانونية تتيح للمؤسس الدستوري ال يسعفا إاّل أف نفوه بأمهية األحكاـ االنتقاليشلّا سةق 
ت ؤيت أ كلها وتاي بالغرض الذي وحىت العملية والقانونية ادلصاحةة لسرياف الدستور اةجديد،  وتالالتسلتلف اال

و ضعت من أجله، وجب على القائمُت على صياغة الدساتَت اشإدلاـ دبختلف التعديالت احملدثة وتااصيلها، ومن 
واضحة وزلددة اآلجاؿ، بسيطة و جبميع اشإككاالت ادلمكفة وحصرها، وبعدها وضع نصوص انتقالية  مّث التكهن

 تضمن استمرارية الفظاـ الدستوري للدولة.

 قاررة الرااجع:

 أوال: الظصوص القانونية

 الدساتيـا: - أ
: رئاسة اةجمهورية اةج ائرية، على الرابطل االلكًتوين وقعادل، 6963دستور  -1

http://www.presidence.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm ، :اطلع عليه بتاريخ
03/10/2017. 

، اةجريدة الرمسية ريبيةيتضرن إصدار دستور الزرهورية الزااراية الديرقااطية ال، 1976نوفمرب  22مؤرخ يف  ،97-76أما رقم  -2
 .1976نوفمرب  24الصادر يف ،  94عدد 

يباايا  83يتيطق بظرا نص تيديل الدستور الروايق عطيه ي  استفتاء  ،1989فرباير  28مؤرخ يف  68-89ماسوم رراس  رقم  -3
 .1989مارس  01، الصادر يف 09، اةجريدة الرمسية عدد 6989

http://www.presidence.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm
http://www.presidence.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm
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يتيطق بإصدار نص تيديل الدستور الرصادق عطيه ي  استفتاء ، 1996يسمرب د 07مؤرخ يف  ،438_96ماسوم رراس  رقم  -4
 .1996ديسمرب  08، الصادر يف 76، اةجريدة الرمسية عدد 6996نويربا  88

مارس  07، الصادر يف 14عدد  ، اةجريدة الرمسيةيتضرن التيديل الدستوري، 2016مارس  06، مؤرخ يف 16-66قانون رقم  -5
2016. 

 يية:الظصوص التراي - ب
، الرحدد لتظايم الرزطس الريب  الوطظ  ومزطس األمة، 1999مارس  08ادلؤرخ يف ، 18-99القانون اليضوي رقم  -6

 .1999مارس  09، الصادر يف 15، اةجريدة الرمسية عدد وعرطهرا، وكذا اليالقات الوظيفية بيظهرا وبين الحكومة
يوليو  13، الصادر يف 58، اةجريدة الرمسية عدد لحكومةيتضرن تأسيس ا، 1965يوليو  10، مؤرخ يف 688_65أما رقم  -7

1965. 
، اةجريدة الرمسية عدد يتضرن تحديد تاريخ انتخاب الرزطس الريب  الوطظ ، 1977يفاير  30، مؤرخ يف 35-77ماسوم رقم  -8

 .1977فرباير  06، الصادر يف 11
، ية الرتضرظة الوياق الوطظ  حول الراحطة االنتقاليةيتيطق بظرا األرض، 1994يفاير  29، مؤرخ يف 41-94ماسوم رراس  رقم  -9

 .1994يفاير  31، الصادر يف 06اةجريدة الرمسية عدد 
، اةجريدة يتضرن تقطيد أعضاء الرزطس الوطظ  االنتقال  ي  مهامهم، 1994مايو  18، مؤرخ يف636-94ماسوم رراس  رقم  -10

 .1994يونيو  22، الصادر يف 06الرمسية عدد 
، يتضرن استدعاء هيئة الظاخبين النتخاب الرزطس الريب  الوطظ ، 1997مارس  06، مؤرخ يف 57-97  رقم ماسوم رراس -11

 .1997مارس  06، الصادر يف 12اةجريدة الرمسية عدد 
، يتيطق بتظايم انتخاب أعضاء مزطس األمة الرظتخبين وسياه، 1997نوفمرب  11، مؤرخ يف 438-97تظفيذي رقم ماسوم  -12

 .1997نوفمرب  12، الصادر يف 75ية عدد اةجريدة الرمس
الرتيطق  438-97ييدل ويترم الراسوم التظفيذي رقم ، 2000نوفمرب  22، مؤرخ يف 375-8111تظفيذي رقم ماسوم  -13

 .2000نوفمرب  22، الصادر يف 70، اةجريدة الرمسية عدد بتظايم انتخاب أعضاء مزطس األمة الرظتخبين وسياه

 ثانيا: الكتب 

 .2006، ديواف ادلطةوعات اةجامعية، بن عكفوف، اةج ائر، الظاام الدستوري الزااراي ووسارل التيبيا الرؤسلات وزي، أوصديق ف -14
، طةعة ثانية مصححة وم يدة، ديواف الرؤسلات اللياسية والقانون الدستوري ي  الزاارا من االستقالل إلى اليومبلحاج صاحل،  -15

 .2015ئر، ادلطةوعات اةجامعية، بن عكفوف، اةج ا
، الطةعة تةور الرؤسلات الدستورية ي  الزاارا مظذ االستقالل من خالل الوثارق والظصوص الاسرية، الزاء األولبوكرا إدريس،  -16

 .2009الثالثة، ديواف ادلطةوعات اةجامعية، بن عكفوف، اةج ائر، 
، الطةعة لوثارق والظصوص الاسرية، الزاء الثان تةور الرؤسلات الدستورية ي  الزاارا مظذ االستقالل من خالل ابوكرا إدريس،  -17

 .2011الثالثة، ديواف ادلطةوعات اةجامعية، بن عكفوف، اةج ائر، 
 .2001، ادلطةعة احلديثة للافوف ادلطةعية، اةج ائر، التزابة الدستورية ي  الزاارالعشب زلاوظ،  -18
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 ثالثا: الرقاالت

19- Democracy Reporting International, Lier l’ancien et le nouvel ordre 

constitutionnel : Le rôle des dispositions transitoires dans les constitutions, note 

d’information n° 44, 07 janvier 2014, article disponible en ligne à  l'adresse: 

democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-tn-bp-

44_fr_dispositions_transitoires_2014-01.pdf, télécharger  le 03/10/2017. 

20- João Paulo Pessoa, La transition constitutionnelle et le rôle des dispositions 

constitutionnelles transitoires : le cas du Brésil, article disponible en ligne à  

l'adresse: www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-chiu_T2.pdf, 

télécharger  le 03/10/2017. 

 رابيا: محاضا الزطلات

، اةجريدة الرمسية دلفاقشات 8165الخاصة باختتام دورة الخايف للظة  18/18/8166الرظيقدة يوم  83محضا الزطلة اليطظية  -21
، احململة من الرابط: 10/02/2016، الصادرة يف 211اجمللس الشعيب الوطٍت، السفة الرابعة رقم 

w.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_211.pdfww ،

 .30/09/2017بتاريخ: 
الخاصة بالتصويت عطى مراوع  17/18/8166محضا الزطلة اليطظية لدورة البالران بغايتيه الرزتريتين ميا الرظيقدة يوم  -22

فاقشات اجمللس الشعيب الوطٍت، السفة الرابعة عدد واص، الصادرة يف ، اةجريدة الرمسية دلالقانون الرتضرن التيديل الدستوري
، احململة من الرابط: 07/03/2016

re/jod_7leg_num_speciawww.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislatu

l.pdf :30/09/2017، بتاريخ. 
، اةجريدة الرمسية دلفاقشات 8166الخاصة بايتتاح دورة الابيع للظة  18/13/8166محضا الزطلة اليطظية األولى الرظيقدة يوم  -23

، احململة من الرابط: 08/03/2016، الصادرة يف 212اجمللس الشعيب الوطٍت، السفة الرابعة رقم 
www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_212.pdf ،

 .30/09/2017بتاريخ: 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4cXeitXWAhWK7YMKHY1_A8kQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2Feconomics%2FPhDjobMarket%2FjobMarketCandidates%2FJo%25C3%25A3oPauloPESSOA.aspx&usg=AOvVaw0YIHFhIXGYJsrudTzZShhs
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-chiu_T2.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_211.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_211.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_num_special.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_num_special.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_212.pdf
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_212.pdf
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 الحقوق المالزمة للشخصية وتقسيماتها
 الفقه والقضاءالقانون و  دراسة على ضوء 

 يوسف بوجمعة  أ.                                    
 أستاذ مساعد "أ" 
                                          جامعة عبد احلميد بن باديس مستغاّف

 ملخص:
من القانون ادلدٓف،أو كما  47ملخص ىاتو الدراسة ىو حتديد مفهوم احلقوق ادلالزمة للشخصية كما يسميها ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 

الفقو واللجوء إُف أحكام القضاء ادلقارن لتحديدىا وتصنيفها،ألن  بآراءاالستعانة  بيطلق عليها الفقو تسمية حقوق الشخصية وذلك 
ادلشرع أشار إليها بصفة عامة.ويبحث ىذا ادلوضوع يف إجياد زلاولة لوضع تقسيم أنسب للحقوق ادلالزمة للشخصية يف رلال القانون 

 اخلاص مع اإلشارة إُف التطور اجلديد ذلاتو احلقوق.
:Summary 

 

The aim of the present study is to definite the personality attached rights as determined by the 

Algerian legislator in the article 47 of the civil law.These rights are called by jurisprudence 

individual rights based on the definition and classification of jurists and magistrates and the 

dispositions of the compared legislation  It is worth mentioning  that the Algerian legislator 

indicated them broadly. this study is an attempt to find a more adequate categorization  to 

personality attached rights in respect to the private  law and by demonstrating the new evolution 

of these rights. 

 

 

 السالمة اجلسدية.السمعة، اخلصوصية، تقسيمات احلقوق.حقوق ادلؤلف. احلق يف الصوت،،االسم واللقب احلق يف الكلمات الدالة:
 

فاجتهت صوب ىاتو   1باحلقوق ادلالزمة للشخصية  لقد أخذت التشريعات ادلعاصرة هتتممقدمة :
احلقوق ألمهيتها،ذلك أن كرامة اإلنسان وآدميتو ينبغي أن تكون ىي األساس الذي تسعى إليو النظم 
القانونية ، فهاتو احلقوق سابقة على ظهور القانون إذ أهنا سبب القانون وعلتو،والقانون نشأ لتنظيم تلك 

يف ظل القواعد العامة يف القانون ادلدٓف احلقوق احلقوق، ويبدوا للوىلة األوُف أن دراسة ىذا النوع من 
يتعارض مع ادلنطق القانوٓف وفقًا دلا ىو شائع من أن القانون ادلدٓف ىو قانون ادلعامالت ادلالية حصراً شلا 
يعٍت أن ما يدرس فيو مقتصر على احلقوق ادلالية دون غَتىا وبالتاِف استبعاد حقوق الشخصية من نطاقو 

كن التسليم بو مطلقاً، فقد بل  االىتمام قحقوق الشخصية إُف حد وصفها باحلقوق وىذا ما ال دي 2
"الحقوق المالزمة  للشخصية األساسية اليت ال ديكن االستغناء عنها أو التفريط هبا، كما وصفت بأهنا 

هنا وىذا إن دل على شيء فهو أمهية ىذه احلقوق باعتبارىا الًتمجة القانونية للشخصية وأ الشخصية"
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األجدر بالرعاية واالىتمام من جانب القانون، فاإلنسان أواًل واألموال ثانيًا ألن األخَتة مسخرة خلدمة 
الحقوق المالزمة للشخصية اإلنسان وإسعاده وليس العكس، وإن ما دعا إُف اختيار موضوع "

غَت واضح ادلعاَف  " ىو أهنا ال تزال موضوعاً وتقسيماتها دراسة على ضوء  القانون و الفقه والقضاء
يات العامة كما سيتم ويصعب حتديد نطاقها، وغالبا ما يقع  اخللط بينها وبُت حقوق اإلنسان واحلر  

ية كبَتة تؤىلها ألن تبيانو رغم كوهنا طائفة من احلقوق تستقل  بذاهتا عن باقي احلقوق األخرى، وذلا أمه  
ا ودراستها. وعلى ضوء ما سبق بيانو نطرح اإلشكالية تكون يف صدارة ادلواضيع القانونية اليت يلزم قحثه

جابة على ذلك نعاًف ىذا ادلوضوع من خالل ولإلالتالية: ما مضمون احلقوق ادلالزمة للشخصية؟ 
ادلبحث األول :مفهوم احلقوق ادلالزمة للشخصية أما ادلبحث الثآف فخصصناه:نطاق احلقوق  مبحثُت

 ادلالزمة للشخصية  
 للشخصية مفهوم الحقوق المالزمة األول:المبحث 

لغرض حتديد مفهوم احلقوق ادلالزمة للشخصية نشَت يف البداية إُف تعريفها ضمن ادلطلب األول مبينُت 
بيان خصائص احلقوق  وأخَتا الثآفيف ذلك اجلدل الذي تعر ضت لو بُت اإلنكار والوجود ضمن ادلطلب 

 ادلالزمة للشخصية ضمن ادلطلب الثالث
 لب األول: تعريف الحقوق المالزمة للشخصيةالمط  

لغرض بيان ادلقصود هباتو احلقوق فقد اجتهد الفقو إلعطائها ادلدلول الصحيح والتعريف ادلناسب 
 وسنقوم بدورنا باستعراض أىم ىاتو التعاريف

فقد عر فت بأهنا" تلك احلقوق اليت تستمد أصلها من الشخصية حيث تكفل ىذه احلقوق للشخص 
االنتفاع بنفسو وبكل ما ىو مرتبط بنفسو ارتباطا ال انفصام لو،أي قواه اجلسدية والفكرية اليت منحها لو 

ا ىي حقوق موجهة اخلالق سبحانو وتعاُف وىذه احلقوق ليست بسلطات تتقرر للشخص على نفسو وإن  
  3"إُف الغَت ويقصد منها االعًتاف بوجود ىذا الشخص وقحماية ىذا الوجود

عر فت تلك احلقوق"اليت تستمد أصلها من الشخصية حيث تكفل ىذه احلقوق للشخص االنتفاع  كما
بنفسو وبكل ما ىو مرتبط بنفسو ارتباطا ال انفصام لو أي قواه اجلسدية والفكرية اليت منحتو الطبيعة 

ف ر للشخص على نفسو يكون لو مبقتضاىا أن يتصرف يف نفسو كيإياىا  وىي ليست بسلطات تتقر  
يشاء وإنا ىي باألحرى  حقوق موجهة إُف الغَت يقصد هبا  االعًتاف بوجود ىذا الشخص وقحماية ىذا 

 4"الوجود
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أهنما جعال من ىاتو احلقوق شيء مستقل عن اإلنسان على ويالحظ على كال التعريفُت السابقُت 
لشخصية وىذا غَت وىاتو احلقوق تستمد أصلها من ا "شخصية"وأن ىناك  "حقوق"إعتبار أن  ىناك 

صحيح ألن احلقوق تستمد أصلها من الشخصية وىي توجد أي) احلقوق(  حُت وجود الشخصية  
وتستمد أصلها وليس كما إعتربا أن الشخصية وجدت قبل احلقوق وىذا عندما تضمن التعريفُت عبارة 

أصلها منها،  وكأن الشخصية موجودة قبل احلقوق وحتتاج احلقوق لتوجد أن تستمدمن الشخصية... 
ىذا من جهة وألن اآلثار ال تكون يف التعريف بل تًتتب على التعريف، وىناك من عر ف حقوق 

على كونو إنسانا،إذ أهنا تنطوي على مقومات  تلك احلقوق اليت تتقرر لإلنسان بناء" الشخصية بأهنا
 5الشخصية حيث أن إىدارىا يؤدي إُف التضحية بآدمية اإلنسان

ا التعريف بأن حقوق الشخصية تثبت لإلنسان فقط وليس ىناك من شرط الكتساهبا إال وقد  إقتصر ىذ
أن ىذا التعريف من اإلطالق ما ىو مبال  فيو فهناك حقوق أخرى تثبت إلنسان ولكنها ال تندرج يف 

يف حُت عرفها البعض بأهنا تلك احلقوق اليت تتيح لإلنسان   نطاق حقوق الشخصية كحقوق األسرة
االنتفاع بنفسو وبكل ما تنطوي عليو ذاتيتو من قوى بدنية وفكرية ويكفل يف ذات الوقت اعًتاف بوجد 

 6الشخص ومحايتو يف مواجهة الغَت والسلطة
اعترب أن حقوق كما وقع ىذا التعريف يف اخللط بُت "حقوق الشخصية" "وحقوق اإلنسان" عندما 

الشخصية ديكن التمسك قحمايتها من االعتداءات الواقعة من قبل الدولة أو سلطاهتا العامة ألن الفعل 
 يف ىذا احلالة يتضمن ادلساس قحقوق اإلنسان ال حقوق الشخصية.

تلك احلقوق اليت تنصب على مقومات وعناصر الشخصية يف وعّرفت حقوق الشخصية أيضًا بأنها "
ادلختلفة، قحيث تعرب عما للشخص من سلطات سلتلفة واردة على ىذه ادلقومات وتلك مظاىرىا 

ويالحظ  7العناصر بقصد تنمية ىذه الشخصية ومحايتها أساساً من اعتداء األفراد أو األشخاص اآلخرين
سلطات مقررة على كال التعريفُت السابقُت ولكن يالحظ أن ىذا التعريف أنو عد حقوق الشخصية 

وىي هبذا الوصف تقًتب بصورة كبَتة من مفهوم احلق العيٍت كما أغفل ىذا التعريف  جانباً  للشخص
ىامًا يتمثل يف محاية الشخصية من أفعال الشخص ذاتو واليت يًتتب عليها ادلساس قحقوق الشخصية. 

رد كونو واستنادًا إُف ما سبق ديكن تعريف حقوق الشخصية بأهنا "تلك احلقوق اليت تثبت ألي فرد وجمل
إنساناً، تستهدف محاية ادلظاىر ادلختلفة لعناصر الشخصية ومقوماهتا وذلك من أفعال الشخص ذاتو 

 ومن اعتداء األفراد اآلخرين".
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 : حقوق  الشخصية بين اإلنكار والوجودالمطلب الثاني:
دم أحقيتها لقيت حقوق الشخصية معارضة شديدة من لدن الفقهاء باحلد  منها بل وحىت  بإنكارىا وع

يف احتالل  وصف صفة احلق، قد أثارت جداًل فقهيًا واسعاً، فذىب اجتاه فقهي إُف عدم االعًتاف 
قحقوق للشخصية،غَت أن  ىذا اإلنكار َف دينع من األخَت من ظهورىا، فيما يرى االجتاه اآلخر بوجود 

شخصية من اعًتاضات فقهية ىذه احلقوق ولزوم االعًتاف هبا وعليو نشَت إُف ما  وج و إُف حقوق ال
 والرد عليها. 

أنو من ناحية ادلنطق ال يتصو ر أن يكون الشخص صاحبا للحق وزلال الفرع األول:االعتراض األول: 
لو يف الوقت نفسو، وبديهي وجوب انفصال احملل عن الشخص وىو األمر الذي ينبغي أن تكون عليو 

احبو حر ية االستعمال ذلذا الشيء واستغاللو حقوق الشخصية، فاحلق ىو استئثار بشيء خيو ل ص
والتصرف فيو يف حُت أن حقوق الشخصية ال تنطوي على ىاتو الفكرة فال ديكن أن يكون زلل ىذا 
احلق ىو أجزاء الشخص باعتبارىا أشياء وبذلك يكون حق الشخص على ذاتو حق عينيا وىذا غَت 

ان الشخص صاحب احلق وليس على زلل مستساغ قانونا ومنطقا، فحقوق الشخصية ترد على كي
قحجة أن احملل يف  9وىذا لغز ال حيل، ولكن ىذا االعًتاض لقي معارضة  8منفصل عن ىذا الكيان

وىو عدم ادلساس هباتو احلقوق أما شخصية  حقوق الشخصية يتمثل يف االمتناع عن القيام بعمل
، فهاتو احلقوق تت سم بطابع فريد بأن 10حمللاإلنسان وذاتيتو ال تشمل احملل وإنا ادلوضع ينصب عليو ا

ليس ذلا زلل خارج صاحب احلق، فهاتو احلقوق تنصب على مقومات وعناصر الشخصية ذاهتا يف 
مظاىرىا ادلختلفة، وىذه احلقوق تثبت للشخص لكونو إنسانا، ويؤخذ على ىذا الرأي  أن أساسو 

 العيٍت وىذا غَت شلكن الختالف طبيعة كل منهما.خاطئ حملاولة التقريب بُت حقوق الشخصية واحلق 
ويرد على ذلك الفريق ادلؤي د بأنو ال يوجد ما دينع من التخفيف يف إضفاء بعض الشروط ادلتوفرة يف 
احلقوق األخرى ومن مث إسباغ فكرة احلق عليها بل إن إنكارىا على ىذا األساس يعٍت عدم االعًتاف 

 11اإلنسان وىذا القول يعد غَت صائب  باحلقوق األخرى ادلشاهبة كحقوق
أن حقوق الشخصية ال تعد   يف احلقيقة حقوق بادلعٌت التام وال ختو ل الفرع الثاني:االعتراض الثاني 

صاحبها صالحيات أو سلطات، وأن تسميتها حقوق فيها جتاوز وأن سبب إضفاء صفة احلق عليها 
محاية للحقوق. ولو كانت ىناك حقوق شخصية  وىذا نظرا دلا يوفره القانون من 12حلمايتها فحسب

لوجدت دعوى يرفعها صاحب احلق حلمايتها وأن  كل ما ىنالك واجب سليب عام يلزم الناس مبقتضاه 
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بعدم ادلساس مبظاىرىا كاجلسم والشرف والصورة، والسبيل الوحيد يف ذلك ىو الرجوع إُف  القواعد 
يل إن ىاتو احلقوق غَت موجودة قبل ادلساس هبا، فال يوجد   13العامة ادلقررة  يف ادلسؤولية التقصَتية 

حق للشخص يف سالمة كيانو ادلعنوي وكيانو ادلادي طادلا َف يتم ادلساس هبا وأن  كل ما ينشأ عن ذلك 
يف حقيقة األمر ىو ثبوت حق ادلعتدى عليو يف تعويض الضرر نتيجة ىذا ادلساس وكل ما يوجد ىو حق 

 لضرر الواقع على ىاتو القيم اليت تعود للشخص.ادلضرور يف تعويض ا
بأن ال توجد دعوى عن ىاتو احلقوق  سوى دعوى  -ويرد  على ذلك جانب من الفقو على ىذا اإلنكار

بأن القانون جييز  للمعتدى عليو أن يطلب من القضاء وقف االعتداء أو منعو   -ادلسؤولية التقصَتية
اجة إُف إثبات اخلطأ أو الضرر ومن مث تكون احلماية على أي  حق من حقوق الشخصية ودون ح

وىنا من غَت ادلتصو ر وجود  14القانونية أكثر قوة وفعالية شلا لو تركنا احلماية لقواعد ادلسؤولية ادلدنية 
اعتداء حقوق الشخصية وال يوجد ضرر يلحق صاحب احلق وأن الزعم بأن احلق يف إقامة دعوى 

 للمنطق فلو َف تكن حقوقا دلا أمكن رفع دعوى ادلسؤولية عن ادلساس هبا. ادلسؤولية التقصَتية مناف 
ا خارجة عن دائرة ادلعامالت ادلالية العتراض الثالث االفرع الثالث:  ىو أن ىاتو احلقوق غَت مالية ألهن 

و ومن مث تفتقر إُف اخلواص األساسية يف احلق واليت تتمث ل يف إعطاء صاحب احلق صالحية التصر ف في
على إنكار حقوق الشخصية بعدم إمكانية رد احلق عينا إُف الفقو  سواء مبقابل آو بدون مقابل،ويرد  

ادلضرور بأن التنفيذ مبقابل أي عن طريق التعويض ديكن الل جوء إليو عند استحالة التنفيذ العيٍت وىذه 
  15الطريقة يف التنفيذ ال تؤثر على وجود احلق

قهي  ديكن القول أن احلقوق ادلالزمة للشخصية رغم االعًتاضات اليت وعلى ضوء ىذا اخلالف الف
وجهت إليها فهي حقوق مستقل ة عن طائفة احلقوق ادلالية األخرى وذلا خصائصها الذاتية ولكن ها ال  
تقل شأنا عن احلقوق األخرى،وىي األوُف بالرعاية واحلماية وىي ختو ل صاحبها سلطة االعًتاض على 

احلقوق فينشأ لو حق ماليهو احلق يف التعويض دتاما كما ينشآ االعتداء على حق ادللكية  ادلساس هبذه
 16حقا يف التعويض وإُف  ىذا ذىب الفقو

 المطلب الثالث :خصائص الحقوق المالزمة للشخصية 
بيان  بعد التعر ف على الًتد د الفقهي الذي ساد ىاتو احلقوق والذي تراوح بُت اإلنكار والوجود  نشَتإُف
 اخلصائص اليت دتيز ىذه احلقوق وجتعلها متميزة عن غَتىا، وىذا نظرا لطبيعتها اخلاصة فهي دتتاز:
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  الفرع األول :حقوق  عامة مطلقة 
يقصد خباصية العمومية أهنا تثبت للفرد جملر د كونو إنسانا ومن بٍت البشر وبغض النظ ر عن أي  اعتبار  

اجلنس، فهي تثبت لكل إنسان ،فاآلدمية ىي الشرط الوحيد الكتساهبا. كاللغة أو الدين أو القومية أو 
على أن وصف حقوق الشخصية بأهنا عامة ال يعٍت أهنا تنتمي لطائفة احلقوق العامة بل لكوهنا تثبت 
ا مطلقة فهذا يعٍت أن حيتج هبا قبل الكافة إذ يلزمون باحًتام ىاتو  للناس عامة، أم ا عن خاصية أهن 

دم ادلساس هبا، غَت أن  صفة اإلطالق اليت دتتاز هبا حقوق الشخصية ال يعٍت احلر ية الكاملة احلقوق وع
للشخص  يف ادلساس هبا حسب إرادتو ألن صفة اإلطالق َف تعد متماشية مع التطورات القانونية 

ان اجلسدي واالجتماعية لفكرة احلق مبا فيها احلقوق العينية، وتربز بصفة خاصة يف حالة التصرف بالكي
 ألن الفرد ىو العنصر األساسي يف اجملتمع .

 الفرع الثاني :حقوق  غير مالية
دتتاز حقوق الشخصية بأهنا حقوق غَت مالية شل ا يعٍت عدم جواز تقوديها بالنقد إبتداءا وبالتاِف خروجها 

و التأكيد بالصفة والطابع  عن دائرة ادلعامالت ادلالية وىذا نظرا لطابعها غَت ادلاِف،وىنا ديكننا االستدالل
غَت ادلاِف حلقوق الشخصية وىذا بالرجوع إُف ما يشًتطو ادلشرع اجلزائري يف األشياء  العتبارىا أموال من 

كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم من القانون ادلدٓف اليت نصت  682ادلادة  خالل
أن حقوق الشخصية خترج عن دائرة ادلعامالت  ومبا القانون يصلح أن يكون محال للحقوق المالية

بطبيعتها ألهنا لصيقة بالشخص فإهنا تعد  حقوقاً غَت مالية، لكن ىذا ال دينع آن يًتتب يف حالة االعتداء 
عليها تعويض نقدي رغم أن ىاتو احلقوق ليست مالية إال أن احلط  من مسعة وشرف أصحاب ادلهن  

 الغالب إُف فقدان الزبائن ومن مث تراجع يف ادلداخيل ونقصها كاحملامي والطبيب وادلوثق يؤدي يف
 واإلحجام عن الل جوء إُف 

ا ىو مبثابة ترضية للمضرور ألن عدم  دفع   17خدمات ىؤالء وىذا التعويض ال يعٍت تقديرىا بالنقود وإن 
  مبل  التعويض خَت من عدم دفعو بتاتا.

: كون حقوق الشخصية غَت مالية ومن مث خروجها من دائرة الفرع الثالث :حقوق غير قابلة للتصرف 
ادلعامالت ادلالية فإن  ىاتو احلقوق ال تصلح أن تكون زلل اتفاق ألي  نوع من التصر فات سواء كان 
مبقابل أو بدون مقابل، على أن  قاعدة عدم جواز التصرف ليست مطلقة وإنا ترد علبيها استثناءات 

من اإلنسآف كما ىو احلال بالتربع بالدم قصد إنقاذ إنسان  أو إستغالل صورة استنادا إُف مبدأ التضا
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كما أهنا غَت قابلة للحجز، ألن اذلدف من احلجز يكون 18الشخص رياضي بإتفاقو  ألجل التسويق
هبدف بيعها.وىذا ما يتناىف مع طبيعة ىاتو احلقوق، فهي ليست ذلا قيمة مالية فهي غَت قابلة للحجز 

بيعتها وىنا جيب تفادي اخللط بُت احلقوق ادلالزمة للشخصية اليت ليست قابلة للحجز بطبيعتها عليها بط
وبُت األشياء  اليت تكون قابلة للحجز بطبيعتها قحكم القانون لكوهنا حقوق مالية إال أن القانون دينع 

   19احلجز عليها
َت مالية ومن مث خروجها عن كون حقوق الشخصية غالفرع الرابع:حقوق ال تخضع لنظام التقادم 

دائرة ادلعامالت ادلالية ال يسري عليها نظام التقادم مسقطا كان أو مكسبا على أن  نظام التقادم وإن كان 
ال يسري على احلقوق ادلالزمة للشخصية ال ديتد إُف  الدعوى ادلدنية الناشة عن االعتداء غَت ادلشروع 

 .اجلزائرينون ادلدٓف من القا 133واليت تتقادم طبقا للمادة 
  تنتقل بالميراث حقوق الالفرع الخامس: 

تنقضي حقوق الشخصية بوفاة الشخصية وبالتاِف يًتتب على ذلك أن ال تنتقل إُف الورثة سواء كان  
طريق ادلَتاث أو الوصية، ويتضح ذلك بشكل خاص يف رلال  احلق يف السالمة اجلسدية أم فيما خيص 

لق هبذا الكيان إُف سالمة الكيان ادلعنوي فان الفقو يتجو إُف التوس ع يف مسألة انتقال احلقوق اليت تتع
الورثة كما ىو احلال يف مسعتو أو شرفو وىذا تأكيدا حلماية ىاتو احلقوق عن طريق الورثة، وذلك لكوهنم 
متضر رين شخصيا من تعد ي الغَت على ىاتو احلقوق ألن الضرر شخصيي باعتبارىم أصحاب حقوق ال 

 ورثة
 للشخصية نطاق الحقوق المالزمة الثاني:المبحث 
ادلشرع اجلزائري بالنص  عليها بصفة عامة  بإضفاء احلماية عليها وَف يبُت مضموهنا وال  صور  اكتفى 

على غرار القوانُت ادلقارنة، كما أن الفقو إختلف أشد 20اإلعتداءات غَت ادلشروعة على ىاتو احلقوق
إلختصار ،فقد االختالف يف حتديده دلضمون حقوق الشخصية، إذ َف  يتبع الفقو يف ذلك هنج الدقة وا

سعى الفقو إُف القيام هباتو ادلهم ة غَت أنو توس ع فيها بشكل كبَت إُف حد  اخللط بينها وبُت حقوق 
وأصبحت بذلك تشمل احلر يات العامة منها احلق يف اإلضراب واحلق   21اإلنسان واحلريات العامة

ونتيجة ذلك أن اختلف الفقو يف تعريفها انعكس أيضا االختالف بشأن تصنيفها  22اجلمعيات 
وتقسيمها، كما أنو بتقد م ادلدنية والفكر اإلنسآف يالحظ ازدياد رلاميع حقوق الشخصية وقد قال الفقيو 

بأن رلموع الشخصية يف تزايد باستمرار وأهنا ال تنفذ ومن أجل ذلك  -ققح- Giereke  جيرك
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واستنادا دلا تقدم ال يوجد  ،23على التقسيمات العامة اليت تندرج حتت ىاتو احلقوق قتصاراالوجب 
كما َف دتنع مرونة ادلعيار   ،حد  تقتضيو الدراسات العلمية لوضع تقسيم أنسب ذلاتو احلقوقمنهج مو  

ىاتو احلقوق يف رلموعات  عالذي قيل بو يف تعريف احلقوق ادلالزمة للشخصية من زلاولة البعض جتمي
إذ يذىب الرأي الغالب يف الفقو إُف التقسيم الثالثي للحقوق ادلالزمة للشخصية دتثل كل  24متجانسة 

منها مظهر من الشخصية ادلرتبطة هبا تربطها وحدة اذلدف، غَت أن  كل جانب منها خيتلف يف مضموهنا 
اتو وقحقو يف سالمة كيانو اجلسدي وقحقو يف ذ زالوارد فيو، وعلى العموم يتعلق قحق الشخص يف دتي

  .سالمة كيانو ادلعنوي
يعد  احلق يف اإلسم بادلعٌت الواسع واحلق يف الصورة من المطلب األول :حق الشخص في تميز ذاته: 

أبرز احلقوق اليت تؤدي إُف  تفريد شخصية اإلنسان يف اجملتمع إذ هبما يتحد د الشخص يف اجملتمع 
شخصية، ويتجل ى أكثر  بوضوح يف احلق يف الصورة واحلق يف احًتام الصوت  إذ مها  وتتحد د معاَف

 انعكاس لشخصية اإلنسان
 الفرع األول: الحق في اإلسم:

يعر ف االسم بأنو: الوسيلة اليت دتي ز الشخص عن غَته من األشخاص أي ما يتعُت يو الشخص تعينا 
أن خاصا فهو من ضرورات التنظيم داخل اجملتمع حتكمو قواعد آمرة ألن القانون يلزم األفراد بضرورة 

نص  وادلالحظ أن ادلشرع 25كما أنو يضع إجراءات جيب احًتامها  يكون لكل شخص اسم ولقب"
على اإلسم بادلعٌت الواسع إذ تظهر أمهية اإلسم يف تعُت الشخص ودتييزه عن غَته من أفراد األسرة يف 
حُت يظهر ضرورة العنصر الثآف األكثر أمهية أي الل قب على اعتبار أنو العنصر الرئيسي يف االسم يف 

 27من القانون ادلدٓف  48داخل اجملتمع وقد كفلو ادلشرع قحماية خاصة يف ادلادة  26تفريد الشخص
َف ينص ادلشرع جلزائري على ىذا احلق كحق مستقل كما ىو احلال  الفرع الثاني: الحق في الصورة :

القانون ادلدٓف باعتباره من احلقوق ادلالزمة  من 47ادلادة ضمن يف االسم وإنا جيد أساسو
فنون من نقش وضلت أو تصوير للشخصية،وتعر ف الصورة بأهنا دتثيل لشخص أو شيء عن طريق أحد ال

ويتحد د مضمون ىذا احلق بعدم مشروعية إنتاج الصورة بدون رضاء صاحبها كأن  28فوتوغرايف أو فيلم
يتم بوسيلة تقليدية كالر سم مثال، أو بوسائل حديثة مع ظهور التقنيات اجلديدة كالكامَتا واذلواتف 

ادلر خص لو صراحة أو ضمنا أحد صورة لو أو وعلى ذلك فيحق للشخص بأن يعًتض لغَت  اٍفالنقالة..
أفالم عنو كما يتحد د بعدم مشروعية نشر الصورة من جهة أخرى دون إذن الشخص ألن ىذا النشر 
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ما دام ىذا النشر غَت مرب ر بادلصلحة  29يعد  مساس غَت مشروع قحق من احلقوق ادلالزمة للشخصية
 العامة 

بالشرف واالعتبار. لكن وعلى الرغم من ذلك جيب على كما قد تستخدم الصورة كوسيلة للمساس 
القضاء التمييز بُت احلقُت ولو من الناحية النظرية، فقد جاء يف قرار احملكم العليا أن إخبار الغَت بأن 
الضحية عاىرة وتقدٔف ذلا صورهتا وثالثة أشرطة تؤكد عالقتو هبا ونصحو االبتعاد عن ىاتو العائلة يشك ل 

وىنا ديكننا القول أنو قد مت ادلساس باحلق يف الصورة من خالل نشرىا  30واإلعتبار  مساسا بالشرف
وىذا قحد ذاتو ضرر واستعماذلا كوسيلة للمساس بالشرف واالعتبار ضرر آخر،  واحلقا ن سلتلفان دتاما 
وعليو ال مانع من حصول ادلضرور على تعويضُت  وىذا ال يعد إثراء على حساب ادلضرور وال يعد  مجعا 

 31وىو أيضا ما ذىب إليو القضاء الفرنسي عويضُت عن ضرر واحدبُت ت
 الفرع الثالث : الحق في إحترام الصوت

صوتو مبنع كل تقليد من شأنو  احًتاميعترب ىذا احلق إحدى مقومات الشخصية فلكل شخص احلق يف  
ز نقل مكادلات اخللط بُت األشخاص واإلضرار بصاحبو والذي يتم عادة عن طريق ادلونتاج، كما ال جيو 

أو أحاديث خاصة أو سرية بغَت إذن صاحبها أو رضاه بأية تقنية كانت ألنو يعد مساسا باحلياة اخلاصة 
 32لألشخاص

الصوت مستقل عن احلياة اخلاصة وأن استخدام الصوت  احًتاموعن موقف الفقو الفرنسي فإن احلق يف 
مرة أخرى من غَت صاحبو أيا كانت طريقة استخدامو يعد خطأ تقصَتي موجب للتعويض بسبب 

وقد تبٌت  33من القانون ادلدٓف اليت كفلت محاية للحق يف احلياة اخلاصة  9التعدي وىذا بعيدا عن ادلادة 
القضاء الفرنسي ىذا االجتاه من خالل حكم زلكمة استئناف باريس إذ قر ر صراحة استقالل احلق يف 
احًتام الصوت عن احلق يف احلياة اخلاصة وتأسيس ادلطالبة القضائية بالتعويض من قبل صاحبو بعيدا عن 

 34من القانون ادلدٓف 9حكم ادلادة 
 ة كيانه المعنوي:المطلب الثاني :حق الشخص في سالم

ىناك رلموعة من القيم ادلعنوية تعترب عناصر أساسية لشخصية اإلنسان ال تقوم بدوهنا ولذلك وجب 
االعًتاف هبا للشخص وتقرير احلماية ذلا وىذا نظرا ألمهيتها، فشعورنا وأحاسيسنا ومسعتنا وشرفنا جيب 

يف اخلصوصية الفرع األول، واحلق يف السمعة  وتتمث ل ىاتو احلقوق يف احلق  35أيضا أن نوف ر ذلا احلماية
 الفرع الثآف  كما للشخص حق على أفكاره وىو ما يعرف باحلق ادلعنوي للمؤلف الفرع الثالث.
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تعريف ىذا احلق من ادلسائل الدقيقة اليت ما زالت تثَت اخلالف يف الفرع األول: الحق في الخصوصية 
سبية ىذا احلق ومرونتو، فيذىب الفقو إُف تعريفو عن طريق حتديد الفقو والقانون ادلقارن ومرد  ذلك ىو ن

مضمونو بتعداد األمور وادلظاىر اليت تندرج داخل نطاق ىذا احلق كاقتحام خلوة الفرد أو التدخل يف 
 36حياتو اخلاصة والتن صت على زلادثاتو اذلاتفية أو تصويره 

ة نفسها دون تعداد للعناصر اليت تكو ن احلق يف حُت ذىب جانب عن الفقو إُف وضع تعريف عام للفكر 
يف اخلصوصية، فذىب ىذا االجتاه إُف أنو كل ما خيرج عن نطاق احلياة العامة  يصبح داخل نطاق احلياة 
اخلاصة ألن ما يندرج حتتها يكون عام بسمع وبصر الناس وبالتاِف ال جيوز للشخص أن يتضر ر من نشر 

 38ادلشرع على محاية احلق يف اخلصوصية على مستوى الدستوروقد نص  37ىذا اجلانب من حياتو 
ونشَت إُف أن احلق يف  "ال جيوز انتهاك حرمة حياة ادلواطن اخلاصة وحرمة شرفو" 46ادلادة  ضمن

ديارس نشاط :" 39من قانون اإلعالم 2اخلصوصية يتعارض مع احلق يف اإلعالم، فقد نصت ادلادة 
نون العضوي والتشريع والتنظيم ادلعمول هبما،ويف ظل احًتام كرامة اإلعالم يف إطار  أحكام ىذا القا
منو "دينع انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص  93كما نصت ادلادة "،اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية

وشرفهم واعتبارىم ودينع انتهاك احلياة اخلاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غَت مباشرة" ويتم 
 40 ء على احلياة اخلاصة عادة من خالل الصورةاالعتدا

 الفرع الثاني:الحق في السمعة
السمعة من القي م ادلعنوية تتعد د عناصرىا جبدارة الشخص واحًتامو، فالشخص يسعى إُف صيانة مسعتو 
اليت ال تقد ر  بثمن، وقد أشار ادلشرع اجلزائري إُف احلق يف السمعة كصورة من صور ادلساس بالضرر 

و ىناك زلاوالت فقهية ظهرت يف رلال تعريف ىذا احلق فجانب عن الفقو يًتد د بُت ادلدلول  41عنويادل
الشخصي وادلوضوعي، فعن ادلدلول الشخصي يقصد هبذا احلق الشعور الداخلي لكل شخص بكرامتو 

ما يطلق  الشخصية وإحساسو بأنو يستحق من أفراد اجملتمع معاملة واحًتام متفقُت مع ىذا الشعور وىو
 42عليو احلق يف الشرف واالعتبار 

أما عن ادلدلول ادلوضوعي فيميل جانب عن الفقو إُف تعريفها بأهنا ادلكانة اليت حيتلها كل شخص يف 
اجملتمع وما يتفرع عنها من حقو يف أن يعامل على النحو الذي يتفق مع ىاتو ادلكانة أي أن يعطى الثقة 

 43نتو االجتماعية واالحًتام اللذين تقتضيهما مكا
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يف حُت تدور الطائفة الثانية من الفقو يف تعريفها ذلذا احلق بُت التوسعة والضيق يف نطاق ىذا 
احلق،وأساس ىاتو التفرقة يرجع إُف ضيق نطاق تلك القيمة بادلفهوم الواسع يعر ف بأنو حق الشخص يف 

من تقدير واحًتام وحسن ظن أو ثقة أو  أال  تذاع عنو أمور من شأهنا أن تدعوا إُف ما يف نظر اآلخرين
وعن موقف ادلشرع اجلزائري ديكن القول أنو  44تثَت ضده مشاعر معادية وسلجلة أو مشينة أو غَت مرضية

وىو السمعة جنح إُف االجتاه الواسع لنطاق احلق يف السمعة باستخدام مدلول أوسع من خالل لفظ 
كرر من القانون ادلدٓف ينص على "احلرية والشرف م 182حيث أن نص ادلادة  الشرفعام وأوسع من 

 ادلشرع قد رج ح ادلفهوم الواسع ليشمل احلفاظ على وقار الشخص. والسمعة" مبا يدل  على أن  
 الحق المعنوي للمؤلف الثالث : الفرع

يعد احلق ادلعنوي للمؤلف مظهر من مظاىر الشخصية اإلنسانية فهو نابع عن شخصية صاحبو وىو من 
احلقوق ادلالزمة للشخصية ألنو يعرب عن شخصية ادلؤلف، وىو ما دفع بالفقو إُف القول بأن احلق األديب 

لرأي والتعبَت للمؤلف ىو من احلقوق ادلالزمة للشخصية أو احلريات العامة فهو مشتق من حر ية ا
ويرمي إُف محاية شخصية ادلؤلف بسبب العالقة اللصيقة بينو وبُت  45والعقيدة وال يدخل يف الذمة ادلالية 

إنتاجو الفكري، إذ خيو ل صاحبو احلق يف الكشف على ادلصنف بأن يقر ر ادلؤلف نشر مصنفو أم ال فهو 
هر بادلستوى الالئق لسمعتو األدبية وحده يتمت ع قحر ية تامة يف نشر اإلنتاج أو عدمو حىت يظ

،وقد أقر  ادلشرع اجلزائري ىذا احلق للمؤلف46والفنية
كما أن للمؤلف حق سحب مصنفو من التداول   47

"الحق في التوبّة ندما على رأي أبداه أو تعبَت أورده،وقد نص ادلشرع على ىذا احلق باستعمال عبارة 
عدول عن قراره يف إفشاء إنتاجو الفكري بقصد إدخال كتعبَت عن حق ادلؤلف يف ال  وحقه في السحب"

تعديالت ضرورية على أن يدفع تعويض عادل عن األضرار اليت أحلقها التصرف الصادر عنو باألشخاص 
 48ادلتعاقدين معو 

كما خيو ل احلق ادلعنوي للمؤلف احلق يف احًتام سالمة ادلصنف لكونو ديث ل شخصيتو الفكرية ومسعتو 
اعتداء على ادلصنف من شأنو اإلضرار بسمعة صاحبو يعطيو احلق يف الدفاع عن مسعتو  األدبية وأي  

"حيق للمؤلف اشًتاط احًتام سالمة مؤلفو واالعًتاض على أي  تعديل يدخل 25وشرفو،فقد نصت ادلادة 
عليو، أو تشويهو أو إفساده، إذا كان ذلك من شأنو ادلساس بسمعتو كمؤلف أو بشرفو أو مبصاحلو 

 دلشروعة" ا
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وذلك بأن ال ينازعو يف ذلك  "أي الحق في األبوة"وجيوز أيضا للمؤلف احلق يف نسبة مصنفو إليو  
  .49أحد بكتابة أو إظهار امسو ومؤىالتو العلمية على ىذا ادلصنف
 المطلب الثالث :حق الشخص في سالمة كيانه الجسدي:

إذ  ،الكيان البدٓف لإلنسان وأمهها احلق يف احلياة سة حلكايةاحلق يف سالمة اجلسم من احلقوق ادلكر   يعد  
لى مظاىر ىذا احلق ىو جمبا فيها حقوق الشخصية وأ ألخرىق او قتع صاحبو جبميع احللتم   األساسىو 

مة جسده ىي األوُف وسال اإلنسان فحياة ،وىو يقًتن باحلق يف احلياة .جسمو سالمةحق اإلنسان يف 
فيفًتض أن تكون يف ادلرتبة الالحقة لسالمة كيانو  ادللكيةق حك  األخرى احلقوق اأم   بالرعاية واالىتمام

القانون ادلدٓف  أنفقد قيل  عليو اوبناء .ألمهية يف اجملتمعانيا من حيث اث واألموال أوال فاإلنسان ،البدٓف
ر يف مواجهة الغَت اجلسد وعصمتو ال تتقر   حرمةاخلاصة ادلالية على أن  العامة واحلقوق احلقوق قانونىو 

وتنبثق ىاتو احلرمة من كرامة الفرد اإلنسانية واليت يتساوى فيها ، نفسوفقط بل يف مواجهة الشخص 
ادلساس  بعدم االلتزاممنها  اإلنسانجسم  حرمةوىناك مبادئ تكفل  ،اإلنسانية اجلميع قحكم كرامتهم

كون ياق التعامل القانوٓف وال ديكن أن خارج نط ،أنواإلنساناتو احلرمة وعدم جواز التصرف يف جسم هب
 قيتعلق هبذا احل اتفاقوكل  ،نو من احلقوق ادلالزمة للشخصيةأوتربير ذلك  ،القانونية لالتفاقياتزلال 

 .اإلنسانفشاء أسرار جسم إاجلسدية من عدم  المةالس  كما تتأكد حرمة   .باطل ألنو سلالف للنظام العام
من قانون العقوبات وىذا  302أسرار مريضو تطبيقا لنص ادلادة  فشاءإإذ ينبغي على الطبيب عدم 

 .قحكم مهنتهم
  خاتمة

أو  جسمونسان سواء يف سالمة إلتب عنو من سلاطر هتدد حياة القد ساعد التطور العلمي اذلائل وما تر  
 قحقوق"فكرة احلقوق ادلالزمة لصفة اإلنسان أو ما يسمى  ظهورللشخصية إُف  ادلعنويةاجلوانب 
نسان،فلم إ،تلك احلقوق اليت تثبت للشخص كاإلنساناليت تكفل محاية  الوسيلة باعتبارىا "الشخصية
 قانون  نوأالقانون ادلدٓف يدور حول األموال فقط فينظر للقانون ادلدٓف على  اىتمام جل   كيعد بذل

 اىتماميتها زلور الكية ومحأين كانت ادل ،أو القانون اخلاص بالذمة ادلالية، وااللتزامات ادللكية والعقود 
ألن ىذه األخَتة يف خدمة اإلنسان  وليس  ،فاإلنسان أوال واألموال ثانيا وليس العكس ،القانون ادلدٓف

ُف ضرورة اإلىتمام إ أدىا ىا شل  وتطور   االجتماعيةظهور األفكار  أيضا على ذلكد عوقد سا ،العكس
 احلقوقنت التشريعات ادلدنية ادلقارنة فكرة حيث قن   ،وليس كصاحب حق ماِف كإنسانباإلنسان  
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من  47تلك التشريعات القانون ادلدٓف اجلزائري طبقا دلقتضيات ادلادة  رأسادلالزمة للشخصية وعلى 
 القانون ادلدٓف .

 إُف ما توصلنا إليو من نتائج على النحو التاِف:ويف ختام ىذا البحث ديكن اإلشارة 
وىنا يقع ،رىاد أنواعها أو صو  حيد   بل وَفماىية احلق فيها   وال ف ادلشرع اجلزائري ىاتو احلقوق َف يعر   -

ذلا  رىا ادلختلفة حىت يتيح ذلك والفقو اجلزائريُت يف إقرار ىاتو احلقوق بصو  عبئ ىذا على القضاء 
نسانية تستوجب إجة ألن ىذه احلقوق وليدة حا ،ما دعت محاية اإلنسان لذلككل    اتطبيقات جديدة ذل

 التهديد احتماالت ازدادتكلما اليت ينبغي أن تزداد   محاية القانونوتستدعي ر يف رلتمع متحض   االحًتام
  واالنتهاكات

ادلدٓف  القانونمن  47ادلشرع اجلزائري هباتو احلقوق من خالل ادلبدأ العام الوارد يف ادلادة  اعًتاف -
وىو موقف جدير بالتأييد إذ َف ينص ادلشرع على تعداد ىاتو احلقوق ،قحمايتها بصفة عامة  واالكتفاء
ولقد أصاب الفقيو جَتك بقولو أن  ،فقهي ر السائد حلقوق الشخصية مازال زلل خالفألن التصو  

إُف األمر الذي أدى بنا  اجتومن الفقو  جانبأن  ىت  ح حقوق الشخصية تزداد باستمرار وأهنا ال تنفذ 
 .الدراسة  نطاقمن  استبعادىاُف إ
 األولويةالقانون اخلاص وحتديدا القانون ادلدٓف شلا يعطيها فرع ضمن  تندرج  دراسة حقوق الشخصية  -
 ةعلى خالف احلقوق العام األخرىالقانون ادلدٓف على غرار ادلواضيع  موضوعات صميمن تكون من أب

تقسيم احلقوق إُف حقوق عامة  إُف أن  وىنا نشَت ،اليت تنشأ عن عالقات حيكمها  القانون العام
 . خاصوقانون  عام تقسيم القانون إُف قانون ونتيجة ل انعكاسإال  ووحقوق خاصة ماى

كوهنا ل نظراوىذا على ىاتو احلقوق يف الغالب ىو ضرر غَت ماِف  االعتداءالناتج عن  إن الضرر -
يعد ىناك شك فلمما يصيب النفس من أَف وحزن ر ادلعنوي أي ما يعرف بالضر  الية وىوحقوق غَت م

يف  ادلشرعسو وىو ما كر  يف تعويض مثل ىذا الضرر  يف ساحة الفقو وزلل للجدل الذي لبث طويال
  .تعديلو للقانون ادلدٓف بإضافة مادة جديدة

 الضرر ادلعنوي فنحن نواجو اليوم مشكلة تعويض ىاتوتعويض  ع قد جتاوز مسألة ذا كان ادلشر  إ -
 األضرار .

مبثابة ترضية للمضرور  إبتداءا وإنا ىو بالنقودبالنقد ال يعٍت تقديرىا  الشخصيةإن تعويض حقوق  -
  .وجرب خاطر
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 قائمة الهوامش:
                                                 

1
ادلؤرخ يف  58-75مبوجب األمر رقمإصداره عند  من القانون ادلدٓف 47وىي التسمية اليت أطلقها ادلشرع  يف نص ادلادة  - 

أن  الحقوق المالزمة لشخصيتهفي حق من  لكل شخص وقع عليو اعتداء غَت مشروع :78اجلريدة الرمسيةالعدد 26/09/1975
من القانون  48من القانون ادلدٓف ادلصري وادلادة  50يطلب وقف االعتداء والتعويض عما يكون قد حلقو من ضرر"، وتقابلها ادلادة 

 ادلدٓف األردٓف، أما ادلشر ع الفرنسي فقد نص على بعض حقوق الشخصية يف القانون ادلدٓف  منها محاية احلق يف احلياة اخلاصة يف ادلادة
من نفس  1-16دلادة اوأخَتا احلق يف سالمة اجلسم ضمن  1-09انون ادلدٓف ونص على احلق يف قرينة الرباءة ضمن ادلادةمن الق09

 .القانون
 47وىنا جتدر اإلشارة إُف ادلكانة اليت أخذهتا احلقوق ادلالزمة للشخصية فقد أفرد ذلا ادلشرع اجلزائري مادة وحيدة وىي ادلادة  - 2

على غرار للتنظيم الوايف ذلاتو احلقوق  -إن صح التعبَت-من نفس القانون ويتضح بذلك جل يا اىتمام ادلشرع  48دة وأتبعها بنص ادلا
مادة  207من القانون ادلدٓف  مبجموع   الثالث كامالاحلقوق العينية األصلية "كحق ادللكية مثال" والذي خصص لو ادلشرع الكتاب 

 .منو 881إُف غاية  674إبتداءا من ادلادة 
 .363،ص2005رمضان أبوالسعود،النظرية العامة للحق،بدون طبعة،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،القاىرة،- 3
 .24ص1951-1950عبد احلي حجازي،مذكرات يف نظرية احلق،بدون طبعة،بدون دار نشر، - 4
 .17، ص2005شوقي زلمد عبد الرمحن، النظرية العامة للحق، بدون طبعة، منشأة ادلعارف، أمحد  - 5
 .196،القاىرة، ص2004زلمد حسُت منصور،نظرية احلق،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، - 6
 .448،ص1969حسن كَتة،ادلدخل إُف القانون بوجو عام  النظرية العامة للحق،بدون طبعة،منشأة ادلعارف اإلسكندرية، - 7
 .454، ادلرجع نفسوحسن كَتة،  - 8

ومن أنصار ىذا االجتاه: جالل على العدوي ورمضان أبو السعود،ادلدخل لدراسة القانون نظرية احلق ،منشأة ادلعارف - 9
حيث يقول "أنو ليس صحيحا عدم ورود تلك احلقوق على مقومات الشخص ال يعٍت أهنا ترد على  171،ص1997إلسكندرية،
   .ذاتو وإنا على قيم متصلة بشخصو الشخص

 .43،صلبنان2010،منشورات احلليب احلقوقية،1نبيل إبراىيم سعد،ادلدخل إُف القانون نظرية احلق،ط - 10
ويف ىذا الشأن يقول الفقيو كاربونيو "أن اإلنسان إذا تعذر أن يكون زلاًل حلق ملكية فمن ادلمكن أن يكون زلاًل حلق  - 11

. أشار إُف 165،ص1970القانونية نظرية احلق ،بدون طبعة،اجلزء الثآف،الكويت، للعلوم ادلدخلاحلي حجازي،شخصية"، عبد 
 .38،ص2009ذلك: بَتك فارس اجلبوري، حقوق الشخصية ومحايتها ادلدنية ،دار الكتب القانونية ،بدون طبعة،

ة الغالبة شل ا يسميو مجهور الفقهاء قحقوق الشخصية فليس ويف ىذا الشأن يقول حسن كَتة،إن نا ننكر صفة احلقوق على الكثر  - 12
حق يفتقد  اصطناعمعٌت ذلك نذر القيم وادلصاٌف اليت دتث لها دون محاية كما يظن البعض وإن ا ليس قحتم أن تكون وسيلة احلماية ىي 

صيل مثل ىاتو احلقوق ادلزعومة. ادلرجع وتأ اصطناعمقوم ات احلقوق، ففي فكرة ادلسؤولية التقصَتية غناء عن عناء التحايل على 
 .455و 454السابق،

 . 50ص،1984علي حسن صليدة، ادلدخل لدراسة القانون، نظرية احلق، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب اجلامعي، القاىرة،  - 13
وأنظر أيضا أمحد  146، ص1978حسام الدين كامل األىوآف، احلق يف احًتام احلياة اخلاصة، دار النهضة العربية، القاىرة،  - 14

 .173، ص1974، الكتاب الثآف ،دار النهضة العربية، القاىرة، لدراسة القانونسالمة، ادلدخل 
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أشار إليو:بَتك فارس 171،ص 1970،طبعة،اجلزء الثآف،الكويت ،بدوننظرية احلقعبد احلي حجازي،ادلدخل للعلوم القانونية، - 15

  .44اجلبوري،ادلرجع السابق،ص
 173و172، ص1974، الكتاب الثآف ،دار النهضة العربية، القاىرة، لدراسة القانونأمحد سالمة، ادلدخل  - 16
 2000/ 07/11قرار مؤرخ يف  219058لقد جاء يف قرار غرفة اجلنح وادلخالفات باحملكمة العليا ،القسم الثآف ملف رقم   - 17

قرار غَت منشور أن اإلدعاء أمام بعض الفالحُت بأن الوثائق احملررة من قبل ىذا ادلوثق ال تكتسي أية حجة قانونية وال قيمة ذلا من 
ر الذي جعلهم جيلبون وثائقهم من ذلك ادلوثق والتقدم إُف موثق أخر دذلم عليو ادلتهم،يشكل مساسا بالشرف الناحية القانونية،األم

 .واالعتبار
أن العبارات  03/12/1995، قرار مؤرخ يف 108616كما قضت نفس الغرفة عن نفس زلكمة احلال، القسم الثالث ملف رقم 

م بو غَت أخالقي وأنو حيط م العتاد ويعاًف كلبا ويرفض ادلرضى  يقع حتت طائلة اليت وردت يف مقال صحفي بشأن طبيب كون ما يقو 
وشرف الشخص ادلقصود "أشار إُف ىذين القرارين:أحسن بوسقيعة، الوجيز يف  باعتبارمن قانون العقوبات لكوهنا دتس  296ادلادة 

 .197،اجلزائر، ص2009ال،دار ىومة،رائم ضد األمو ،اجلرائم ضد األشخاص واجل1القانون اجلزائي اخلاص،الطبعة العاشرة،اجلزء
ادلتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرىا   23/07/2013ادلؤرخ يف  13/05من القانون  66فقد نصت ادلادة  - 18

ق صورة الرياضي أو رلموعة تكون مبال  أقساط األرباح الناجتة عن عقود التمويل أو الرعاية أو جتهيز أو تسوي 39اجلريدة الرمسية العدد
بُت  الرياضيُتالرياضية الوطنية والنادي الرياضي ادلعٍت زلل إتفاقيات تربم بُت الرياضي أو رلموعة  االحتاديةإُف  ةالعائد الرياضيُت
 الرياضية الوطنية والنادي الرياضي ادلعنيُت االحتادية

اجلريدة الرمسية  25/02/2008ادلؤرخ يف  08/09ادلدنية واإلدارية وىو ما تضمنو ادلشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات   - 19
من الفصل األول  باألموال غير القابلة للحجزمن القسم األول ادلعنون  639و 638و636ضمن  ادلواد 2008لسنة  21العدد

نذكر منها: الحجوز من الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية من الباب اخلامس  أحكام خاصة ومشتركةادلعنون 
 وألوالدهاألموال اليت ديلكها ادلدين واليت الجيوز التصرف فيها،األثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري ادلستعمل يوميا للمجوز عليو 

ة للدراسة أو دلهنة احملجوز عليو يف حدود مبل  يساوي ثالث مرات الذين يعيشون معو،ادلالبس اليت يرتدوهنا،الكتب الالزمة دلتابع
التقاعد األجر الوطٍت األدْف  ادلضمون،ادلواد الغذائية الالزمة  دلعيشة احملجوز عليو ولعائلتو دلدة شهر واحد،األجور وادلرتبات ومعاشات 

 العجز اجلسمآف...إٍف  أو
بال مرب ر أن يطلب  أنتحلوhأو  امسو استعمالن ادلدٓف بقوذلا لكل من نازعو الغَت يف من القانو  48يستثٌت من ذلك نص ادلادة  - 20

نطاق ىاتُت الصورتُت فتخضع احلماية يف  أخرى خارجوقف اإلعتداء والتعويض عم ا يكون قد حلقو من ضرر"غَت أنو قد حتدث صور 
 حق من احلقوق ادلالزمة للشخصية  االسممن القانون ادلدٓف ألن الثابت قانونا أن  47ذلك إُف ادلادة 

21  - MAZEAUD()H.L) et (J). CHABAS (F)   : Les incapacités ,les personne , la 
personnalité , Tome 1 ,  2ème volume , 8e édition, par Florence Laroche-Gisserot –
paris1997.p377. 

:ىذه احلقوق تقًتب إُف حد كبَت من احلريات من حيث أهنا دتنح 44السابق،صويف ىذا الشأن يقول نبيل إبراىيم سعد،ادلرجع  - 22
لكل إنسان، لكن ىذه احلقوق تنشئ على خالف احلريات،منطقة من احلماية ادلدعمة،وادلانعة دلنافسة اآلخرين،قحيث ديكن أن تضعها 

 على حدود فكرة احلق.
 .366و365رمضان أبوالسعود ، ادلرجع السابق، ص - 23
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 .52، صادلرجع السابقعلي حسن صليدة،  - 24
.ادلعدل 1970لسنة21 الرمسية العددادلتضمن احلالة ادلدنية اجلريدة  20-70األمروقد نص ادلشرع على ىاتو اإلجراءات يف  - 25

 .2014لسنة  49ريدة الرمسية العدداجل 09/80/2017ادلؤرخ يف 14/08وادلتمم بالقانون
 ."ولقب فأكثر، ولقب الشخص يلحق أوالده اسمجيب أن يكون لكل شخص "ادلدٓف اجلزائريمن القانون  28نصت ادلادة- 26
لقب يف نص اسم و  للشخص بإلزامية أن يكون لكل شخص  لالعًتافوذلك  متناقضاادلشرع اجلزائري جاء  موقف ويبدوا أن - 27

من نفس  48صمن ادلادة  فقط االسما يعٍت أنو أخذ بادلفهوم الواسع لإلسم ولكنو نص على محاية من القانون ادلدٓف شل   28ادلادة 
  االسمل أمهية عن محاية مر غَت مقبول إذ أن محاية اللقب ال تق  أدون اللقب فهذا  االسم. ألنو إذا كان القصد من محاية القانون

واللقب عن اآلخر وأن لكل منهما  االسموقت احلاضر ىو إستقالل كل من واألفضل ىو األخذ بادلفهوم الواسع ألن الشائع يف ال
 معٌت سلتلف دتاما عن اآلخر.

 .2و1،ص1986سعيد جرب،احلق يف الصورة،دار النهضة العربية،القاىرة،- 28
ة العليا، العدد . رللة احملكم22/07/2010قرار بتاريخ  575980رقم وىو ما ذىبت إليو احملكمة العليا،الغرفة ادلدنية،ملف - 29

مة للشخصية من أن اإلشهار بالصورة يف غياب ادلوافقة الصرحية ادلكتوبة يعد  مساسا قحق من احلقوق ادلالز :157ص2010الثآف،
 مستوجبا تعويض الضرر.

غَت  ،قرار4/05/1999،قرار مؤرخ يف 177931أنظر قرار احملكمة العليا،غرفة اجلنح وادلخالفات،القسم الثآف،ملف رقم - 30
 .197منشور،أشار إليو:أحسن بوسقيعة،ادلرجع السابق،

31- Civ. 1er,,20 dec 2000, D'2001,285, Note, AGATHE. L'atteinte au respect de la 
vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image, constituent des sources de 
préjudice distinctes, ouvrant droit ’a réparation distinctes.. 

 لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك: اخلاصةمكرر:كل من تعمد ادلساس قحرمة احلياة  303ادلادة  - 32
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكادلات أو أحاديث خاصة أو سرية ،بغَت إذن صاحبها أو رضاه -1
 صاحبها أو رضاهبالتقاط أو تسجيل أو نقل صور لشخص يف مكان خاص، بغَت إذن  -2

يعاقب على الشروع يف اجلنحة ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة بالعقوبات ادلقررة للجردية التامة ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة 
وادلتضمن  8/05/1966ادلؤرخ يف  156-66ادلتمم وادلعدل لألمر 20/12/2006ادلؤرخ يف 06/23أضيفت بالقانون اجلزائية

 .2006لسنة84يدة الرمسيةالعددقانون العقوبات،اجلر 
33 -D.HUET-.WEILMER  : La protection juridique de la voix humain, 
RTDCiv1982,p513et s. 
34  - C.A.paris,14e ch,12janvier2005,jurid data,2005,p.2633et s.  
35  - MAZEAUD()H.L) et (J). CHABAS (F)  : Op. Cit. 386.  

نظرية عامة حلماية احلق يف احلياة اخلاصة بُت الدولة واألفراد،دراسة مقارنة،بدون طبعة،دار النهضة أمحد زلمد حسان،ضلو  - 36
 .38ص 2001العربية،القاىرة،

احلياة اخلاصة ومسؤولية الصحفي،دراسة فقهية قضائية مقارنة،دار الفكر ،احلجازي مصطفى أمحد عبد اجلواد - 37
 .65ص 2001العريب،القاىرة،
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 2016لسنة  14ادلتضمن التعديل الدستوري،اجلريدة الرمسية العدد  06/03/2016ادلؤرخ يف  01-16 القانون - 38
 . 2012لسنة 02،اجلريدة   الرمسية،العددباإلعالم ادلتعلق2012-01-12ادلؤرخ يف05-12عضويالقانون ال - 39
 تقنية كانت وذلك:مكرر:كل من تعمد ادلساس قحرمة احلياة اخلاصة لألشخاص بأية  303ادلادة  - 40
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكادلات أو أحاديث خاصة أو سرية ،بغَت إذن صاحبها أو رضاه -1
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صور لشخص يف مكان خاص، بغَت إذن صاحبها أو رضاه -2

التامة ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة يعاقب على الشروع يف اجلنحة ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة بالعقوبات ادلقررة للجردية 
 اجلزائية

 .2005لسنة44ادلعدل وادلتمم للقانون ادلدٓف اجلريدة الرمسية 05/10أضيفت بالقانون - 41
 .18.ص1985الطبعة األوُف،مطبعة الرافدين،القاىرة، يف السمعة، فكرة احلق ياقوت، زلمد ناجي - 42

بدون طبعة،دار النهضة ،يف جرائم القذف والسب واالعتبارزلمد عبد اللطيف عبد العال،مفهوم الشرف  - 43
 .32ص2002العربية،القاىرة،

عبد اهلل مربوك النجار،الضرر األديب دراسة مقارنة يف الفقو واإلسالمي والقانون،بدون طبعة،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،ادلملكة  - 44
 .136،ص1995العربية السعودية،

 .109،ص1985زلمد حسنُت،الوجيز يف ادللكية الفكرية،بدون طبعة،ادلؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر، - 45
46-BERTRAND(A): Le Droit D’auteur et les droit de voisins, 2e édition, 
DALLOZ,1999 p277et s 

ادلتعلق قحقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة" يتمتع ادلؤلف قحق الكشف عن ادلصنف  05-03من األمر 22لقد نصت ادلادة  - 47
  2005لسنة  44الصادر بامسو اخلاص أو حتت اسم مستعار وديكنو حتويل ىذا احلق للغَت".اجلريدة الرمسية العدد

 
بعد وفاة ادلؤلف من كل تشويو، كما أجاز ادلشرع انتقال احلق يف الكشف  احلق يف الكشف عن ادلصنف انتقالادلشرع  كما أقر   - 48

من األمر ادلذكور كما أجاز لوثة مؤلف  32/3عن للمصنف للورثة  بعد وفاة ادلؤلف ما َف تكن ىناك وصية خاصة وىذا طبقا للمادة 
على أي تعديل يدخل عليو أو تشويهو أو ادلصنف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي الدفاع عن سالمة ادلصنف واالعًتاض 

من نفس األمر اليت  26إفساده إذا كان ذلك من شأنو ادلساس بسمعة كمؤلف أو شرفو أو مبصاٌف ادلشروعة  وىذا مبوجب ادلادة 
كل من ىذا األمر من قبل ورثة مؤلف ادلصنف بعد وفاتو أو من طرف   25و23نصت: دتارس احلقوق ادلنصوص عليها يف ادلادتُت 

 شخص طبيعي أو معنوي أسند لو ىذه احلقوق مبقتضى وصية.
 

49- BERTRAND(A) )  : Op. Cit. 270 et s. 
 قائمة المراجع:

 القوانين  -1
 الدستور:
 2016لسنة  14،اجلريدة الرمسية العدد 28/11/1996ادلتضمن تعديل دستور 06/03/2016ادلؤرخ يف  01-16القانون 

 النصوص التشريعية:
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Abstract 

 

Nowadays, brands are the main distinctive signs and a legal means to protect in-

tellectual property and allow companies to convey a good image of themselves 

and build their reputation. 

Their economic importance is manifested in price / quality competition. Trade-

marks are also the principal form of intellectual property that resorts to the pro-

tection of inventions resulting from research and development. 

This article discusses how to choose a strong trademark, its role, its economic 

function in reducing consumer research costs; its relationship to investment in 

innovation and to competition, as well as the reasons for increasing the demand 

for trademark protection both by the ad hoc mechanism and by the evaluation and 

recognition of their markets. 

 
Keywords: Economic aspects of the brand, brand and competition, brand and in-

novation, brand evaluation, brand markets. 

 
 ملخص :

تعتربربربربربالماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربرباماتربربربربربزما،ربربربربرب اعماتلربربربربربةراتماظتنوربربربربربمةمةماذتربربربربرب م،كربربربربرباامتي ةربربربربربةماداةم ة، ،وربربربربربامضتنةاربربربربرباماظت تيربربربربربااتمةم نربربربربربةماةربربربربربةما ربربربربربو ام
ت لربربربربا ةتمت اربربربربة ماتصربربربربنعاماات ربربربرب رةمأماتصربربربرب تمةماتكيفربربربرباماقتوتيفربربربربةماح ت ربربربربةداامأمل ربربربربنةرماتتاربربربربة  ملربربربرب م وربربربرب ماصتربربربرب دةمااتصربربربربعامةم نربربربربةمتعتربربربربالماتربربربربزم

م يواماتكياااما تعنةحمضتنةااماحتتيةراتماتاةةجامن مات ث مااتتو اام ماا ثاماشيةلماظت
اتعربربربربربربةامتربربربربربرببحمات ر ربربربربربربامات ثثوربربربربربربام وكوربربربربربربامادتوربربربربربربةرماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباماتث اربربربربربربامادارتربربربربربربةماا وكتيفربربربربربربةمماح ت ربربربربربربةداامةمامنا تيفربربربربربربةمتةح ربربربربربربتثنةرم

ماتم وةسم ونتيفةمماماتتعافمن ىما  ا يفةم أماحتتيةرمااظتاة صامةماا  ةبمتماادمماتو بمن ىمماضتنةااممب جبم،كةليفةماط
اصت ا،ربربربربرببماح ت ربربربربربةداامت عالربربربربربةتماتتأةراربربربربربامةماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامااظتاة صربربربربربامةماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامااحتتيربربربربربةرمةم وربربربربربةسم ونربربربربربامم:مالكلماااااات المفتا ياااااة

ماتعالاماتتأةراامةما  اتماتعالةتماتتأةراام 
م

                                      
  م1اصتمائاممم-ت ما  فمت مددحمم-األ تةذماتد ت رمنناماتماتيمةما تةذمتع وزمنةيلمةم  واماضتث تممم-م1
  م1اصتمائاممم-ت ما  فمت مددةمم-طةت امد ت راحمةم  واماضتث تمم-م2
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 مقدمة : 
يفربربربربربربةمةمدتربربربربربربوامحمنتيربربربربربرب مت نصربربربربربربتيف  ما ماصربربربربربربت  مناربربربربربرب مةم نربربربربربربةمتعتربربربربربربالماتلربربربربربربةراتماظتنوربربربربربربمةمممب ت ربربربربربربفما، ان

اةربربربربربةما ربربربربربو امت لربربربربربا ةتمت اربربربربربة مشتعربربربربرباما ربربربربرب رةمأماتصربربربربرب تمةماتكيفربربربربرباماقتوربربربربرباماصتةذتوربربربربرباماتربربربربرب متتث ربربربربربىم ربربربربربةمتربربربربرببحماألدااتم
أمحتداربربربربربربدملربربربربربربدضماتاأربربربربربربةحمأمل ربربربربربربنةرماتتاربربربربربربة  ملربربربربربرب م وربربربربربرب ماصتربربربربربرب دةمااماتصربربربربربربعامةمالربربربربربرب ماتربربربربربربزماتلربربربربربربةراتماظتنوربربربربربربمةمم

م ريةمةمد   ةمن ىماظتصت ضماتعةظتيمؾتدمماتعالةتماتتأةراام اات معتةماقتواما ت ةداام 
 وربربربربربربرب متعتربربربربربربربالماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباما ثربربربربربربربام،كربربربربربربربزماظت يوربربربربربربرباماتكيااربربربربربربرباما ربربربربربربربتعنةحمةم نربربربربربربربةماةربربربربربربربةمتاا ربربربربربربرب متربربربربربربربة يم
،كربربربربربربزمماظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربربامماألدربربربربربرباضمأممداريربربربربربربةمماتصربربربربربرب  وامةماتتو ربربربربربرببمنن وربربربربربربامادتوربربربربربربةرماتاربربربربربربة منالربربربربربربام اشربربربربربربيةلمااما

طمان الربربربربربفمؼتت كربربربربربامةماتربربربربرببامألجربربربربربفمماتثوربربربربربةيمتربربربربربدارتةماا وكتيفربربربربربةماح ت ربربربربربةداامأمدكربربربربرب مةجةراربربربربربام  اربربربربرباملاانربربربربربةةمشربربربربرباام
تيربربربربربربربةتوفمهربربربربربربرب ماظتصربربربربربربربتيف  مةم نربربربربربربربةمتربربربربربربربات رماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباممتةحتتيربربربربربربربةرممتةنت ربربربربربربربةرحمػتا ربربربربربربربةممتا ت ربربربربربربربةدمةما ربربربربربربرببام

ماظت از،امتنيماظت ةحلماظتتاة صام 
 التجارية اقتصاد قوي ؟ ومما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية : كيف يحقق نظام العالمة 

اؿتربربربربربربربرب مأمتربربربربربربربربباممات ر ربربربربربربربربامات ثثوربربربربربربربربام ربربربربربربربرباعةامما،ربربربربربربربربالزماأل ربربربربربربربربامماح ت ربربربربربربربربةد ممت ثنةاربربربربربربربرباممب جربربربربربربربرببمم،كربربربربربربربربةيم
اتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربرباممتةنت ةرتربربربربربةما ربربربربربدماتربربربربربزماشربربربربربيةلماظت يوربربربربرباماتكيااربربربربرباماا ثاتربربربربربةما ربربربربربتعنةحمةمماذتربربربربرب ملربربربربرب مدربربربربربالم

 ت ربربربربربةداامحماظت ثربربربربرب مماألالمحمةم مت  ربربربربربو ماتتوربربربربرباتمفيم وكوربربربربربامادتوربربربربربةرماتاربربربربربة منالربربربربربام  اربربربربربامةمافتربربربربرباازما وكتيفربربربربربةماح
نا تيفربربربربربربربربةمتةحتتيربربربربربربربربةرمااظتاة صربربربربربربربربامام أربربربربربربربربزماح ربربربربربربربربتثنةراتم ويفربربربربربربربربةملربربربربربربربربالزا ما ربربربربربربربرب ةبمتاربربربربربربربربةليماتو ربربربربربربربرببمن ربربربربربربربربىممزتةاربربربربربربربربام

ماظت تيااتممب جبم،كةيمماتعالامم وكوام وةسم ونتيفةماا  ا يفةمحاظت ث مماتثةينمحم 
 ادية .المبحث األول  : بناء العالمات التجارية ووظيفتها االقتص

 يفربربربربربربربربربام،كربربربربربربربربربةيماتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربرباممبكيف لربربربربربربربربرب ماضتربربربربربربربربربدا متربربربربربربربربربدركتوةمةما ربربربربربربربربربة مذتربربربربربربربربرب مم،توأربربربربربربربربربامت تثربربربربربربربربرب لم
اح ت ربربربربربةد ماتربربربربربربب ماتصربربربربربزمتربربربربربربةت  اةمااضتأربربربربربزماتي ربربربربربربريمأماظتات جربربربربربةتمةماتعربربربربربربدماظتصربربربربربة امتربربربربربربنيمماظتصربربربربربتيف ينيمااظتاتأربربربربربربنيم

 وربربربربربامةمان ربربربربربىملربربربربرباماتع ربربربربربرب رماات ربربربربربةئعنيمةممانتتربربربربربدمتربربربربربةرا ماتدنةاربربربربرباماطريتربربربربربربةماتااكتوربربربربرباملربربربربرب ماأل،لربربربربربوامفيماضت ربربربربربربةرةمات ةت
تربربربربربا اتماتدنةاربربربربربامفيم ربربربربربدم  ربربربربربريمتةحتتيربربربربربةراتمأمغتربربربربربةلمتيا ت جوربربربربربةماحت ربربربربربةحتمد   ربربربربربةمتعربربربربربدم يفربربربربرب رماح،ا،ربربربربرب م

م 
اأمتربربربربربباماظت ثربربربربرب مم ربربربربرباعةام وكوربربربربربامادتوربربربربربةرماتعالربربربربرباملربربربربرب م وربربربربرب ملاانربربربربربةةممنربربربربربدةمن الربربربربربفملايفربربربربربةماتثة، ،وربربربربربام

مة ماامتاة منالامةجةراام  اامم ةم م،تواتمفيماتدارمماات  وكاماح ت ةداامعتةمةما وكواممف،ل
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 المطلب األول  : العوامل الواجب توافرها الختيار عالمة تجارية قوية     .
تثربربربربرب يمنن وربربربربربامادتوربربربربربةرماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامن ربربربربربىمفجربربربربرباا مدرا ربربربربربامد وثربربربربربامةمامتةحنتنربربربربربةدمن ربربربربربىما ربربربربرب م اوربربربربربامم

امنربربربربربرب مطااربربربربربرب ممتعااكيفربربربربربربةم ةل ربربربربربربام ربربربربربربا م ربربربربربرب مالدربربربربربربامةماتت  ربربربربربربو مذتربربربربربرب محتربربربربربربدملربربربربربرب ممحتداربربربربربربدملكيفربربربربربرب يمت عالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرب
ا وكوربربربربربربامادتوةرتربربربربربربربةمااتع الربربربربربربفمات اجربربربربربربرببملاانةيربربربربربربربةمحدتوةرتربربربربربربةمةم م، ربربربربربربربنيممدارتربربربربربربربةماح ت ربربربربربربةد مااأل عربربربربربربربةلمتربربربربربربرب د مفيم

مف،لةئيفةم 
 الفرع األول : مفهوم العالمة التجارية وكيفية اختيارها .

توةرتربربربربربربربربربةم  ربربربربربربربربربفماتتوربربربربربربربربرباتمفيم وكوربربربربربربربربربامادتوربربربربربربربربربةرماتعالربربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربربرباممااتع الربربربربربربربربربفمات اجربربربربربربربربرببملاانةيربربربربربربربربربةمأماد
ماتو بمماأللاممحتدادمتعاافمت عالاماتتأةراام 

 أوال :  تعريف العالمة التجارية . 
تربربربربيمم ربربربربفما ربربربربامأماتلربربربربي مت دحتربربربربامن وربربربرب مالعا تربربربرب مادتووربربربربمحمنربربربرب مطربربربربريحمةمماتربربربربيمللربربربربتثاملربربربرب ماتع ربربربربزممبعربربربرب م اتعالربربربربامت ربربربربا

م ح1حاظتعا امةمالثفمذت من زماتداتامت دحتامن ويفةمادتوومتةم
تتعااربربربربربربفماظتاكنربربربربرباماتعةظتوربربربربربرباممت ن يوربربربربرباماتكيااربربربربربربامحات ا ربربربربرب حم ربربربربربرب  ماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربرباممتربربربربربربيمفوفقاااااا أماااااا فااااااي القااااااانون 

فشربربربربربربةرةمؽتوربربربربربربمةمحتربربربربربربددم ربربربربربرب عةماامدربربربربربربدلةتملعواربربربربربرباممةمن ربربربربربربىماةربربربربربربةمت ربربربربربرب ماتربربربربربرب مااتأيفربربربربربربةمشربربربربربرب  ماامللربربربربربربااعمػتربربربربربربددماام
ةتربربربربرب ماامتاةربربربربربةماتلربربربربربعةرماتربربربربربب مات ربربربربرببحمات ربربربربربة، مااماتتربربربربربةجامتتنووربربربربربمملاتأح3حنا يفربربربربربةممتعربربربربرب ماتكثربربربربرب م، كماااااا  ح2حا  اتربربربربربةم

ت ربربربربربةئع ماامددلةتربربربربرب منربربربربرب مطريتربربربربربةملربربربربرب ماظتاتأربربربربربةتماات  ربربربربربةئ مااطتربربربربربدلةتماظتنة  ربربربربربامةماذتربربربربرب متتنيربربربربربنيماظتصربربربربربتيف  ملربربربربرب م
 اتتعافمن ىم  عت مااانةماجدت 

تاةربربربربةم ربربربربربفماتالربربربرب زماتثةت ربربربربربامت تنثوربربربربفماطتوربربربربربيمةمح ربربربربونةماتي نربربربربربةتممبربربربربةم ويفربربربربربةمحم4حانا يفربربربربةماظتلربربربرباعماصتمائربربربربربا م
م ربربربربربربربربربربربربربربرب لةتماامات ربربربربربربربربربربربربربربرب رماماألشربربربربربربربربربربربربربربربيةلماظتنوربربربربربربربربربربربربربربربمةمت صربربربربربربربربربربربربربربرب  ماشتربربربربربربربربربربربربربربربة ماألشربربربربربربربربربربربربربربرب ةصماماأل ربربربربربربربربربربربربربربربافمااألر ربربربربربربربربربربربربربربربةيمةمااتام

اامت  ربربربربربو يفةمةمااألتربربربربرب ا مةماتربربربربرب متصربربربربربتعنفم  يفربربربربربةمتتنووربربربربربمم ربربربربرب  ماامدربربربربربدلةتمشربربربربرب  مط وعربربربربربيمنربربربربرب م ربربربربرب  مادربربربربربدلةتم
مطريحم

 كيفية اختيار العالمات التجارية   .   ثانيا :
ف ماتالربربربربربربربربرب زمااتصربربربربربربربربربنةتماصتوربربربربربربربربربدةمحمتربربربربربربربربربا م أربربربربربربربربرباةمتربربربربربربربربربفمتتو ربربربربربربربربرببمات  ربربربربربربربربرب ماتو اربربربربربربربربربفمااتتكيربربربربربربربربربريماتعنوربربربربربربربربرب م

 مااتتوربربربربرب اامااتتيربربربربربةرماتالربربربربربمماتربربربربربب ما ربربربربرب رماا ربربربربربفمتد ربربربربربامش  ربربربربربواماد ربربربربربةئ ماتلربربربربربا اماتربربربربرب ماعربربربربربالمنايفربربربربربةمةماات ثربربربربرب
ااتو ربربربربربربربرببمف،لربربربربربربربربة ماتعالربربربربربربربربامماتتأةراربربربربربربربرباماجربربربربربربربرب دمشربربربربربربربربا ةتمملت   ربربربربربربربرباما ة ربربربربربربربربةمأمفتربربربربربربربربداعماتعالربربربربربربربربةتماظتائنربربربربربربربربامةم

مح توةجةتم فمشا امهصبمغتةلم،لةطيفةم 
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ا ربربربرب ملي ،ربربربربربةتماتعالربربربرباماتتأةراربربربربرباملربربربربرب ماتينربربربرب م ربربربربرب ةمت ربربربربنوزماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربامأمذتربربربربرب ماأل ربربربرباماتربربربربربب مت
ر ربربربربربربربرب يماام تةتربربربربربربربربةتمااماتربربربربربربربرب ا مم م م ما ممأمايدرامماتربربربربربربربرب انيماامطربربربربربربربربريماتربربربربربربربرب انيمت نصربربربربربربربربتيف  مااماتمتربربربربربربربرب  مةماتربربربربربربربرببام
ايدرامماربربربربربرب د مفيمد ربربربربربرب منا ربربربربربربامحمفراداربربربربربربامأمذتربربربربربرب ماظتصربربربربربربتيف  مت عربربربربربرب متداربربربربربرب ماي صربربربربربربةسمتةتعالربربربربربربامةمتةنت ةرتربربربربربربةم

رتربربربربربرماظتاربربربربربتكممتةظتصربربربربربتيف  مةمانةلربربربربربفملصربربربربربةندمأمتوربربربربرب ااماي،تربربربربربةجمف ربربربربربدضمادااتماتتصربربربربرب ا ماظتيفنربربربربربامةماتربربربربربيما ربربربربربو ام
مازاةدةماح تثنةرم 

ااتعالربربربربربربرباما ثربربربربربربربةمتربربربربربربرببت متربربربربربربربيماتوربربربربربربربدةماحتتيربربربربربربربةراتماتعث وربربربربربربربامةماطةت ربربربربربربربةملربربربربربربربةمتيربربربربربربرب  ما ربربربربربربربابمفيمش  ربربربربربربربوام
اظت تيربربربربربربربامةم ربربربربربربرباما ماتيثربربربربربربربريملربربربربربربرب ماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامحتنربربربربربربربفما ربربربربربربربزماامتثربربربربربربرببم ربربربربربربربة  يفةملث نربربربربربربربةمتربربربربربربرب ماتلربربربربربربربا مأم

ممغتةلماظتلااتةتماماأل فماطتكوفم عالامزت دمت نايمةم  وزممم م م ا ماتعالةتماظتليف رةمأ
ااعتنربربربربربدممتيربربربربرب ا ماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامن ربربربربربىمنا ربربربربرباا ما ة ربربربربربنيماقتربربربربربةملربربربربربات ونيمت ع ربربربربربيفنةمارت ةطربربربربربةما وثربربربربربةم

مااينا متع يفنةمات ع م 
مح5حامات  رةماتيمتعتندمن ىماتتع رياتماتثاةئوامااتثا وامايتعةدمت عالمالعنصر األول :

اتع ربربربربربربرب متةتتأاتربربربربربربربامةماذتربربربربربربرب ممتتثربربربربربربربدمملربربربربربربربةمتعربربربربربربربدمات ربربربربربربرب رةمتتثدنتربربربربربربرب ملربربربربربربرب مدربربربربربربربدلةتمالعنصااااااار ال ااااااااني : 
الاتأربربربربربربةتما ربربربربربرب  مةماتربربربربربربيم،توأربربربربربربام، نوربربربربربرباماجربربربربربرب دةماتتأاتربربربربربربامماتيةل ربربربربربربامت ن  صربربربربربربامااماتلربربربربربربا امأم،لربربربربربربةطمنن يفربربربربربربةمةم

نربربربرب م ربربربربدرةماتعالربربربرباماتاربربربربةمتتثربربربرب لمات ربربربرب رةمااماتتع ربربربربرياتماتثة،وربربربربامااتثا وربربربربامألتعربربربربةدماتعالربربربربامفيماا ربربربرب مل نربربربرب سمماعربربربربالم
مأمؼتت فماتعةدتةم 

حمت جربربربربربربربدمااربربربربربربربام  انربربربربربربربدم ةتتربربربربربربرباماام ةطعربربربربربربربامي،لربربربربربربربة مم–ف،لربربربربربربربة مااتتيربربربربربربربةرماتعالربربربربربربربةتمم–اأمتربربربربربربربباما ربربربربربربربةلم
نالربربربربربامةجةراربربربربرباماامت ربربربربربنونيفةماامادتوةرتربربربربربةمففتربربربربربةمت جربربربربربدمتعربربربربرب ماظت ربربربربربةد مااظتعربربربربربةاريماتت جويفوربربربربربامااظتكوربربربربربدةمماعتنربربربربربدمن ويفربربربربربةم

منتي م  اتةمأمتع مماتعاة امتتنثفم ونةما يم:مم وانةماي  ما مل تيامت ددماتتيةرمنالامة
 ا متي  ملي ،ةتماتعالام يف امماتثاا ةمااتيتةتامااتاو مااضتكظممأمرتو مات  ةتماظتعاوام  -
 اامااامدحتامطريملاط بم ويفةم ح6حا محمحتنفماتعالاما ملع م  يبمأمات  اماتدراجامم -
ا مدتثربربربربربربربفما ملعربربربربربربرب م ربربربربربربرب يبمأمات  ربربربربربربربةتماألجا وربربربربربربربامةمما متيربربربربربربرب  ماتعالربربربربربربرباملائنربربربربربربربامأل ربربربربربربرب اتماتت ربربربربربربربداامدا  -

 د   ةمأم ةلمتص ا ماظتاتكمأماطتةرجم 
 ا محمتامماتعالاماظت تياةمطن ضمفزا مط وعاماظتاتكم  -
ا متيربربربربرب  ماتعالربربربربربامذاتمت اربربربربرباماا ربربربربربثامما ربربربربربو امؼتت ربربربربرباةم ربربربربربةدرةمن ربربربربربىماتتع ربربربربربريمن ربربربربربىمد   ربربربربربوةتماظتاربربربربربتكم -

 ا ةضتامتا ت دايمن ىمرتو ما ةئفماينا  
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اتينربربربربربربربرب م ونربربربربربربربرباماتي نربربربربربربربربةتماظت تيربربربربربربربرباةمااماطتوةتوربربربربربربربربامأم ربربربربربربربربيف تامزتةاربربربربربربربرباماتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربربامةم ربربربربربربربرباماتربربربربربربربرب م
مت ن مذت ما وة،ةمجة، ةم   وةممت م كظماتعالامةمؽتةم دماتو بمجيف دامرتامأماتاااكمت ناتكم 

لربربربربرب ما ربربربربربتثاة متعربربربربرب ماتعالربربربربربةتماتربربربربرب متلربربربربرببمنربربربربرب م ةنربربربربربدةماحتتربربربربربمايمتربربربربرب ع ماظتعربربربربربةاريماظتربربربربربب  رةمانربربربربرباحمالربربربربرب م
اظتتاتكربربربرباملربربربرب م  نربربربربةتمعتربربربربةملعربربربرب م ع ربربربربيممأمت ربربربرباملعواربربربربامةماحمتيربربربرب  ماتي نربربربربامعتربربربربةمنا ربربربربامحم7حمالث ربربربربامذتربربربرب ماتعالربربربربةت

ت ين وربربربربربرب تامةم نربربربربربرب ماتصربربربربربربيففمتربربربربربرب  ريملصربربربربربربت ضمنربربربربربربةلملربربربربربرب ممAppleتربربربربربربةظتاتكماامت ربربربربربربكاملربربربربربرب م ربربربربربربكةت ملثربربربربربربةلمنالربربربربربربام
يفربربربربرب دمف ربربربربربةأملربربربربرب ماضتنةاربربربربربامعتربربربربربباماتاربربربربرب عملربربربربرب ماتعالربربربربربةتمتيربربربربرب ما ربربربربربعبماتربربربربرباااكمعتربربربربربةةم ثربربربربربدماتو ربربربربرببماتربربربربرباااكمعتربربربربربةمغت

اجربربربربربفمات  ربربربربرب لمفيمات ةاربربربربرباماتربربربربربيمفكتربربربربربةدمتربربربربربااترمأمذتربربربربرب ماظتصربربربربربتيف  متربربربربربنيماظتاربربربربربتكماظتربربربربرباادمتصربربربربرب اث مااتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربام
ماظت تياةم 

اظتثربربربربربربةلماتثربربربربربربةينممن ربربربربربربىماتعالربربربربربربةتماتربربربربربرب متلربربربربربرببمنربربربربربرب ماحتتربربربربربربمايمتةظتعربربربربربربةاريماظتربربربربربربب  رةمانربربربربربرباحمتربربربربربربيماتعالربربربربربربةتمم
نربربربربربربفماينا،ربربربربربربةتماتربربربربربربيم ربربربربربربةدرةممن ربربربربربربىمف ربربربربربربداثممتربربربربربربااترمأمةمااتربربربربربرب ملربربربربربرب ماتربربربربربربزملاة عيفربربربربربربةماةربربربربربربةمتربربربربربرب د منح8حايلتةئوربربربربربربام

مذت ماظتصتيف  متنيماتعالامماظت تياةماتع مم كةتماظتاتكمماظتو  بمتااكت م 
ا ربربربربربربربربدما ربربربربربربربرب ث ماظتلربربربربربربربرباانةتماح ت ربربربربربربربربةدااممتية ربربربربربربربرباما، انيفربربربربربربربربةممتصتلربربربربربربربربريما ربربربربربربربربةحتماتدنةاربربربربربربربربامااينربربربربربربربربا م

م مح9ح ونةماتع  متتي ا ماتعالاماا ةئفما تعنةعتةمأماتدنةاامت ناتأةتم
 الفرع ال اني :  الشروط والعوامل  الواجب توفرها عند اختيار العالمة التجارية .

كتربربربربرببماألدربربربربرببمتعربربربربربنيماحنت ربربربربربةرمن الربربربربربفما ة ربربربربربوامناربربربربربدمادتوربربربربربةرمنالربربربربربامجداربربربربربدةمظتلربربربربربااعملربربربربربةمةمأل مؾتربربربربربةحم
نربربربربربةما مللربربربربربااعملربربربربربةمماعتنربربربربربدمن ربربربربربىملربربربربربدضماتعاةاربربربربربامااحتتنربربربربربةيممتةدتوربربربربربةرماتعالربربربربرباماظتاة ربربربربرب اماتتنثربربربربربفمتربربربربرببحماتع الربربربربربفم و

ما يم:م
 أوال :عوامل قانونية :

اتتنثربربربربربربفمتربربربربربرببحماتع الربربربربربربفمأم ربربربربربربفماتلربربربربربربااطماظت  ربربربربربرب نوامااتلربربربربربربي وامةمااتربربربربربرب متاو ربربربربربرب ملربربربربربرب مادتوربربربربربربةرمشربربربربربربيفمم
ماتعالامفيمتصأو يفةما باماضتث تمات متات يفةمل يواماتعالاممفيما مت   ملتدااتامأماأل  ات 

  امرت ربربربربربربرباملربربربربربرب ماتلربربربربربربربااطماظت  ربربربربربربرب نوامالربربربربربرباطماتثربربربربربربربة،  ماصتمائربربربربربربا مت ربربربربربربربثامزتةاربربربربربرباماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباممتربربربربربرب
مااتلااطماتلي وام 

متتع  متبحماتلااطممب   عماتعالامأم دمذايةماتتنثفم ونةما يمم:الشروط الموضوعية :   -1
 :ا مدتووربربربربربربربربمماتصربربربربربربربرب  مااماطتربربربربربربربربدلةتمنربربربربربربربرب مطريتربربربربربربربربةماظتنة  ربربربربربربربربامعتربربربربربربربربةممشربربربربربربربرباطما متيربربربربربربربرب  ماتعالربربربربربربربربامؽتوربربربربربربربربمةم

م   لمات   متدضماظتصتيف ينيم مظتا حم11حةا م ةت امت تنووممن مطريتةمل ماتعالةتمح10ح
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 لربربربربربربرب ماأللربربربربربربربامم99/7اتربربربربربربربباماتلربربربربربربرباطماصتلربربربربربربربفمملربربربربربرب ماظتربربربربربربربةدةم:  شربربربربربرباطما متيربربربربربربرب  ماتعالربربربربربربربامجداربربربربربربدة
اظتتع ربربربربرب متةتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربرباممااصتربربربربربدةمماظتو  تربربربربربامتاربربربربربةمتربربربربربيمجربربربربربدةماح ربربربربربتعنةلمةماتربربربربرب مدتاربربربربرب مات ربربربربرب  ممح12حم93-96

فمتعالربربربربربامةماحمايربربربربرب  من ويفربربربربربةما مااتت ربربربربرب وفمتةتاصربربربربرب امت نصربربربربربتيف ينيمةااظتيفربربربربربزمتاربربربربربةما،ربربربربرب مناربربربربربدممفاربربربربربداعمط ربربربربرببمتصربربربربربأو
 ربربربربرب ملربربربربرب ما ملاربربربربربة  مأم،كربربربربرب ما ربربربربربةلمااملوربربربربربدا ماتالربربربربربةطم ربربربربرباممتعتربربربربربالمنالربربربربربامجداربربربربربدةممةماتصربربربربربتث ماتعالربربربربربةتم

ماظتليف رةمةمألةةمخت مهنةاامداتوامااطاوامدا ما متي  ملصأ اماامل دنام 
 :ئربربربربربربربربا ملربربربربربربربرب ماتربربربربربربربربنيماتالربربربربربربربرب زماتربربربربربربربرب ما ربربربربربربربربتثاةتةماظتلربربربربربربربرباعماصتما شربربربربربربربرباطمما متيربربربربربربربرب  مماتعالربربربربربربربربامللربربربربربربربرباانام
ةماتالربربربربربربربرب زماظت ةتكربربربربربربربربامت اكربربربربربربربربةيماتعربربربربربربربربةيمااتدابماتعةلربربربربربربربربامةمااتالربربربربربربربرب زماتربربربربربربربرب ملتكربربربربربربربرباما ربربربربربربربربتعنةعتةممب جربربربربربربربرببمح13حاتتصربربربربربربربربأوف

ماتثة،  مات ط مااماحتكة وةتماتثاةئوامااماظتتعددةماألطاافمات متي  ماصتمائامطا ةم ويفة 
عتربربربربربربربةماضتنةاربربربربربربرباممان وربربربربربربرب محمايكربربربربربربربيماظتكيفربربربربربربرباماظتنوربربربربربربربممت عالربربربربربربربامتةي ربربربربربربربة امفيم  ةربربربربربربربةمجداربربربربربربربدةم ربربربربربربربامتتربربربربربربرب  ا

اتثة، ،وربربربربربربامةمفذمكتربربربربربرببما متيربربربربربرب  مللربربربربربرباانامةما محمكتربربربربربرب زما مختربربربربربربةتفماتاكربربربربربربةيماتعربربربربربربةيمااتدابماتعةلربربربربربربامةماحمتربربربربربرب د م
مفيمدداعماصتنيف رمم 

 الشروط الشكلية  .  -2
اعتربربربربربربربالماياربربربربربربربداعمماتثربربربربربربربة، ينمماتربربربربربربربزمشربربربربربربرباطمح تصربربربربربربربةبم ثربربربربربربرب تمن ربربربربربربربىماتعالربربربربربربرباماظت تيربربربربربربرباةةممااربربربربربربربتزمفاربربربربربربربداعم

ةمالتربربربربربارماتو ربربربربرببمن ربربربربربىمفتربربربربرب ذجممح14حدماتربربربربرب ط ماصتمائربربربربربا مت ن يوربربربربربامات ربربربربرباةنوامط ربربربربرببمماتتصربربربربربأوفمل ةشربربربربرباةمتربربربربربدضماظتعيفربربربربرب
ةمااعتربربربربربربالمتربربربربربربةرا ماياربربربربربربداعمتربربربربربرب متربربربربربربةرا مح15حتصربربربربربرب ن متربربربربربرببحماألدربربربربربربريةمةماالربربربربربرباطما ملتتربربربربربرب  من ربربربربربربىمتوة،ربربربربربربةتمفج ةراربربربربربربام

م مح16حا تايماظت  ثاماظت ت اماتو بماظتب  ر
لربربربربربربرب ماتو ربربربربربربرببمحمتكثربربربربربربرب مI.N.P.Iاثربربربربربربرب يمتعربربربربربربربدتةمماظتعيفربربربربربربربدماتربربربربربربرب ط مماصتمائربربربربربربربا مت ن يوربربربربربربربامات ربربربربربربرباةنوامح

اتاة وربربربربرباماتلربربربربربي وامااظت  ربربربربرب نوامةم ربربربربرب ذام ربربربربربة ماتكثربربربربرب ماكتةتوربربربربربةملربربربربرب ماتاربربربربربة وتنيماعربربربربربدماياربربربربربداعملث ربربربربرب حمةمان ربربربربربىما ربربربربربام
تعربربربربدممحتااربربربربامػت ربربربرباماث ربربربرب متربربربربةرا ماياربربربربداعما ربربربربةنت مالية،ربربربرب ممةما ربربربرببامر ربربربربزماتتصربربربربأوفممح17حذتربربربرب متصربربربربأوفماتعالربربربربام

امذاتماقتوربربربربربامتةت ربربربربربامتكربربربربرب ماتامانربربربربربةتما تن ربربربربرباماتربربربربرب ماد ربربربربرب ماتا ربربربربرب يمةما،كربربربربرباامت  وة،ربربربربربةتماظتدرجربربربربربام ويفربربربربربةمةمتعربربربربربدمات  وثربربربربرب
ةمااعتربربربربالمتربربربربةرا ماياربربربربداعم ربربربربةت متتربربربربةرا ماتتصربربربربأوفمةماتربربربربباماألدربربربربريمتربربربرب ما ربربربرباممح18حنتيربربربرب ما متثربربربرب متربربربربنيمنربربربربدةملربربربرب دننيم

ةماتربربربربربربا ممأماألدربربربربربربريمنن وربربربربربرباماتالربربربربربربربامحم19حمرجعربربربربربربيممةما ما ملربربربربربربدةماتتصربربربربربربأوفما ربربربربربربدام صربربربربربربة ةملربربربربربرب متربربربربربربةرا ماياربربربربربربداع
مال رماتاشتيممت نعيفدمات ط مت ن يوامات اةنوام تعدمتصأوفماتعالامةمأماظت

 اآلثار القانونية المترتبة على تسجيل العالمة التجارية . -3
ااجربربربربربربرب ما تصربربربربربربربةبماضتربربربربربربرب مأماتعالربربربربربربربامألالممااتربربربربربربرببمتصربربربربربربربأوفماتعالربربربربربربرباماضتربربربربربربرب مأمل يوتيفربربربربربربربةمةمتيربربربربربربرب م ربربربربربربربدم

 ربربربربربربتعنةحمن اوربربربربربربةملصربربربربربربتعنفمعتربربربربربربةما ربربربربربربتعنةحمجربربربربربربداةمالصربربربربربربتناامأمدتووربربربربربربمماتصربربربربربرب  مااماطتربربربربربربدلةتمةماالربربربربربرباطما مايربربربربربرب  ما
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الاتكنربربربربربربةماتربربربربربرباما،ثوربربربربربربةعمةمالربربربربربربةماح ربربربربربربتعنةلمات ربربربربربربريماصتربربربربربربد مااظتاثوربربربربربرب مةم  ،ربربربربربرب محمايصربربربربربرببماضتربربربربربرب مأماتعالربربربربربربامةماحم
مح20حنتي ماح تأةجمت مأمل اجيفاملاة  ماث يمتة تعنةلماتعالاما تعناملصتناامالاتكنةم

ةمااث ربربربربربدمتةتتصربربربربربربأوفممالربربربربربةماظت ربربربربربداماتثربربربربربةينم وعتربربربربربربالما ماتتصربربربربربأوفمااتربربربربرببمن وربربربربرب م صربربربربربرببماضتربربربربرب مأماتعالربربربربربا
تاربربربربربربةم وربربربربربربةيم ربربربربربربة بماتعالربربربربربربامتتصربربربربربربأوفمنالتربربربربربرب متربربربربربربدضماصتيفربربربربربرباماظت ت ربربربربربرباما ثربربربربربربةميجربربربربربرباا اتماتثة، ،وربربربربربرباماتربربربربربرب م ربربربربربرب  م
ذ اتربربربربربةمةماااتربربربربرببماتتصربربربربربأوفمتاربربربربربةم،لربربربربرب  ماضتربربربربرب ممأماتعالربربربربرباماتربربربربربو ماضتربربربربرب ماتتثااربربربربربام ويفربربربربربةمةما ما ماتتصربربربربربأوفماكوربربربربربدم

تاربربربربربةمتيربربربربرب  مل يوربربربربرباماتعالربربربربربامأل ربربربربرب  مأممل يوربربربربرباماتعالربربربربربامت ربربربربربافماتاكربربربربربامنربربربربرب ماح ربربربربربتعنةلماتصربربربربربةت معتربربربربربةمةماتةتتربربربربربةيل
لربربربربربرب مم6ام5تصربربربربربربأو يفةماتربربربربربربو ماأل ربربربربربرب  مأما ربربربربربربتعنةعتةمةماتربربربربربربباملربربربربربربةمادربربربربربرببمتربربربربربرب ماظتلربربربربربرباعماصتمائربربربربربربا مأم،ربربربربربرب ماظتربربربربربربةدتنيم

اتصربربربربربربربربةت ماتربربربربربربربربب امةماات تربربربربربربربربة ممتث ربربربربربربربربوة متربربربربربربربربةضت مأماتعالربربربربربربربربامألالمشربربربربربربربرب  ما ربربربربربربربربت  ماتلربربربربربربربربااطممم96-93األلربربربربربربربربام
اميادانربربربربربرب م صربربربربربرببماظتكيفربربربربربرب يماتربربربربربرب اردمأماتكة وربربربربربرباما ربربربربربربددةمت ربربربربربربثاماياربربربربربربداعمااماتلربربربربربرب  ماتربربربربربربب ما  ربربربربربرب ما ربربربربربربديماات اربربربربربرب

ةمنربربربربربدام ةتربربربربرباماا ربربربربربدةماتربربربربربيمنربربربربرباضمم ربربربربرب  ماامدربربربربربدلةتمحتربربربربرب ماتعالربربربربرباماظتو  تربربربربرباما اربربربربربة ملعربربربربرباضمدايلمحم21حتربربربربربةرا م
رشتربربربربربربيمااملعربربربربربربافمتربربربربربرب مرشتوربربربربربربةمةممااتربربربربربربب ما تربربربربربربدم ثربربربربربربةمأمل يوربربربربربرباماتعالربربربربربرباملربربربربربرب متربربربربربربةرا منربربربربربرباضماتصربربربربربرب  مااطتربربربربربربدلةتمم

م ح22حشيفاماتتدا مل ما،تيفة ماتعاضحت متبحماتعالامةماذاممأماجفما  ةحم ا اما
امتربربربربربرب لممتصربربربربربربأوفماتعالربربربربربربام ربربربربربربة  يفةمرت ربربربربربرباملربربربربربرب ماضتثربربربربربرب تمتتنثربربربربربربفمأماح ربربربربربربت ثةرمتة ربربربربربربت اعتةمااتت ربربربربربربافم

متية اماتت ا ةتماصتةئمةم ة، ،ةةماتتنثفمتبحماضتث تمأم:م
  : االستئ ار باستغالل العالمة 

 يوربربربربربامات ربربربربرباةنوامةما ربربربربربدحمدا ماصربربربربربتا املربربربربرب م ربربربربربةيمتتصربربربربربأوفماتعالربربربربربامتربربربربربدضماظتعيفربربربربربدماتربربربربرب ط ماصتمائربربربربربا مت ن
طو ربربربربرباماظتربربربربربدةماتثة، ،وربربربربرباما ربربربربربددةمت ثنةاربربربربربامااظتثربربربربربدرةممح23ح ربربربربرب احمتة ربربربربربتعنةعتةمن ربربربربربىماتصربربربربرب  مااطتربربربربربدلةتماتربربربربرب ماعوايفربربربربربةمعتربربربربربة

ةم نربربربربربربربربةما،ربربربربربربربرب مفذامةماثربربربربربربربربزم ربربربربربربربربة بماتعالربربربربربربربربامتة ربربربربربربربربتعنةعتةمح24حتعلربربربربربربربربام ربربربربربربربربا اتم ةت ربربربربربربربربامت تأداربربربربربربربربدمتكربربربربربربربربااتملتتةتوربربربربربربربربام
ةما ما م ثربربربربرب ملربربربربربات رمتةح ربربربربربتعنةلماصتربربربربربد معتربربربربربةمةمتة ربربربربربتثاة متةتكعربربربربربفمدربربربربربالمتربربربربرببحماتكربربربربرباةم  ،ربربربربرب ماكثربربربربربدماضتربربربربرب م ويفربربربربربةم

 اتصةت ماتب امم مم96-93ل ماأللامم11 ةحتم دديةماظتةدةم
 : ق التصرف في العالمة  

 ةتتاربربربربربربةزلمنايفربربربربربربةمتةعت ربربربربربرباماامحم25حظتةتربربربربربرب ماتعالربربربربربرباماتت ربربربربربربافم ويفربربربربربربةمتربربربربربربا مشربربربربربربيفملربربربربربرب ماشربربربربربربيةلماتت ربربربربربربافم
م ة مل يوتيفةمةمتفممتاتثفمفيمش  مالدام نثدممات و ماامرتايفةمةماحما د ماتت افم ويفةمفيما،ث

اتث ربربربربربرب م ة ربربربربربرباماتت ربربربربربربا ةتمات ا عربربربربربربامن ربربربربربربىماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربام ربربربربربربةتادو متةح ربربربربربربتعنةلمةم،ثربربربربربربفماظت يوربربربربربربامةم
ةم ت ربربربربربربربافمأماتعالربربربربربربربامماعربربربربربربربدمننربربربربربربربامةجةراربربربربربربربةممت ربربربربربربرب مظت ربربربربربربربداماتا ربربربربربربربةئواممح26حاامرتايفربربربربربربربةماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامتةتيتةتربربربربربربربام

 ح27حما اااماي  ةت
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اضتربربربربرب مأماتعالربربربربربامفيمات ر ربربربربربربامن ربربربربربىمماتلربربربربربو عمةم ونربربربربربربةمتوربربربربربايفزمتةنت ةرتربربربربربةما ربربربربربربدم نربربربربربةمنتيربربربربرب مما مااتثربربربربربربفمم
اتعاة ربربربربربربربرباماظتعا اربربربربربربربربامت نثربربربربربربربربفماتتأربربربربربربربربةر ما ربربربربربربربرب ملربربربربربربربرب م ثربربربربربربربرب تماظت يوربربربربربربربربامات ربربربربربربربرباةنوامةماحمكتربربربربربربربرب زمأل ربربربربربربربربدملربربربربربربربرب مات ر ربربربربربربربربام

مح 28حما تعنةعتةمتتنووممات  ةئ مدا ممل ا ثامتة يمات ر اما ثةمت ث اندماتعةلامت ن يواماتلةئعا
ااث ربربربربربربربربدم ربربربربربربربرببامحمم29ح  ماضتثربربربربربربربرب تماظتات وربربربربربربربربامتةتعالربربربربربربربربامػتربربربربربربربربفمرد ربربربربربربربرباماح ربربربربربربربربت الم نربربربربربربربربةمنتيربربربربربربربرب ما متيربربربربربربربرب

اتعثربربربربربربدمل ا ثربربربربربربربام ربربربربربربة بماتعالربربربربربربربامن ربربربربربربربىملربربربربربربا مات ربربربربربربربريم ربربربربربرب ما ربربربربربربربت اعتةم  وربربربربربربربةماامجمئوربربربربربربةممات ربربربربربربرب رةما ربربربربربربربتثاةئواماامحمم
محم 30حلثةتفمد  مر  يملاة  امتا ت المتصنىمتةيتةااتم

متتنثفم ونةما يم:مااظتلاعماصتمائا مذ ام اثما، اعمل مرد ماح تعنةل
:ماتربربربربربيماتاد ربربربربرباماتربربربربرب ماصربربربربربتكودملايفربربربربربةملربربربربرباد متربربربربرب ماا ربربربربربدم ثربربربربربرمةمرخصاااااة االساااااتغالل الو يااااادة أو األ ادياااااةم-

هوربربربربربربرب محمنتيربربربربربربرب ما منتربربربربربربربا متادو ربربربربربربربةمتربربربربربربربباتماتعالربربربربربربربامةما ما ما ربربربربربربربتعنةلماتعالربربربربربربربامايربربربربربربرب  ملربربربربربربرب م ربربربربربربرب ماظتربربربربربربرباد م
دةمتعثربربربربربربدماتادربربربربربربو مااظتربربربربربرباد متربربربربربرب م ثربربربربربربرمدا ما مايربربربربربرب  معتنربربربربربربةماضتربربربربربرب مأملربربربربربربا متربربربربربربادو مالدربربربربربربامطو ربربربربربرباماظتربربربربربربدةما ربربربربربربد

ماأل ةد م 
اتربربربربرب ماتادربربربربربو ماتربربربربربب ممب ج ربربربربرب ماصربربربربربتا اماظتربربربربرباد متربربربربرب مح ربربربربربتعنةلماا ربربربربربت الماتعالربربربربرباممالتااااارخيص االساااااتئ اري: -

ػتربربربربفماتادربربربربو مهوربربربرب منتيربربربرب مت نربربربرباد متربربربرب م،كصربربربرب ما ربربربربتعنةلماتعالربربربرباماظتربربربرباد معتربربربربةمةم نربربربربةمحمنتيربربربرب معتربربربربباماألدربربربربريم
ةما ربربربربدمايربربربرب  ماتادربربربربو مطربربربربريما ربربربربت ثةر مح31حادربربربربو ما منتربربربربا متادو ربربربربةمالدربربربربامت  ربربربربريماذتربربربرب مطو ربربربرباماظتربربربربدةما ربربربربددةمت 

ماتاةمنتي مت ناد ملا متاادو ماداضمت  ري 
ااظتربربربربرباد متربربربربربرب متة ربربربربربت الماتعالربربربربربربامحمنتياربربربربرب ماتتنتربربربربربرب مهثربربربربرب تمل ةشربربربربربرباةمن ربربربربربىماتعالربربربربربربام ربربربربربامنتياربربربربربرب مف ةلربربربربربربام

م ح32حدن ضماتتث ودم دما مل ت بمت عالام
 لعالمة  التجارية لنجا ها .ثانيا : العوامل األخرى الواجب مراعاتها  عند اختيار ا

 تاةممن الفماداضمكتبملاانةيةمنادمادتوةرماتعالامت نة مؾتة يفةمأماتص تماتيم:
هيربربربربربزماجربربربربرب دمادربربربربربتافمتربربربربربنيمنالربربربربرباماطتدلربربربربرباماماتعالربربربربرباماظتاربربربربربتكمةمم وربربربربرب ما مممراعااااااة طبيعاااااة أو ناااااوع العالماااااة

ل  ربربربربربرب عماظتاربربربربربربتكمتربربربربربربالا ةماحدربربربربربربااعماصتربربربربربرب دةمأمتربربربربربرببحماألدربربربربربربريةممل ن  ربربربربربرباممبأربربربربربربادماح ربربربربربربتيفاممةم نربربربربربربةمنتيربربربربربرب مزتةاربربربربربربامم
مةرما يربربربربربربربربامتربربربربربربربربالا ةماحدربربربربربربربااعمألةربربربربربربربربةمغتربربربربربربربادمظتاربربربربربربرب متث وربربربربربربربدحمةمأم ربربربربربربربربنيمنالربربربربربربرباماطتدلربربربربربربربربامتوصربربربربربربرب متلربربربربربربربربيفمنربربربربربربربةيمػتنوربربربربربربرب

امطااثربربربربربربامادا مت  ربربربربربربدلةتمةماملربربربربربرب ماظتنيربربربربربرب متث وربربربربربربدتةملربربربربربرب م  ربربربربربربفماظتاة صربربربربربربنيمةماا ربربربربربربعبمزتةاتيفربربربربربربةمتربربربربربرباك مطااثربربربربربربام
 ح33حمنت ةرمنادماتتعةلفمل منالاماطتدلازتةااماظتاتكم يفبحماتع الفمامطريتةمكتبمادبتةمتعنيماح

 :  اعتربربربربالمتثربربربربدمم ونربربربربامجداربربربربدةمت نصربربربربتيف  ملربربربرب مدربربربربالماظتاربربربربتكمااماطتدلربربربرباماظتات وربربربربامممعواماااال  تتعلااااق بااااالمنت
تةتعالربربربربربرباماتربربربربربربزماتع الربربربربربربفمأمؾتربربربربربربةحماا ربربربربربربتناارمنالربربربربربربامةجةراربربربربربربامةماتربربربربربرببحماتثونربربربربربرباماتربربربربربرب ملتتةجيفربربربربربربةماظتصربربربربربربتيف  متربربربربربربيم
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نتيربربربربرب متع ا ربربربربربيفةمتربربربربربا من الربربربربربربفمادربربربربرباضمةمات عربربربربرببماصتربربربربرب دةماتعةتوربربربربربربامشربربربربرباطمؾتربربربربربةحمماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامةمااتربربربربربرب محم
  مل ماجيفام،كاماظتصتيف  م،كص ماتدارماتكعةلمأمف يفةرماتثوناماصتدادةمت ناتك

  ةماماتت  ربربربربرب متاربربربربةم ربربربربربدمايربربربرب  متة ربربربربربت دايماتعالربربربربربامظتاتأربربربربةتمتلربربربربربةت ماظتاربربربربربتكممالتوسااااع فاااااي اساااااتخدام العالماااااة
كربربربربربربربربربرب ماتعةئ ربربربربربربربربربربامةماملثربربربربربربربربربربةلمذتربربربربربربربربربرب م وربربربربربربربربربربةيمغتنربربربربربربربربربرب  ماأل ة ربربربربربربربربربربيماظت جربربربربربربربربربرب دمتةتصربربربربربربربربربرب تممةمااماةربربربربربربربربربربةمتاتنربربربربربربربربربربيمفيم،

CEVITALم وكوتةلم مت ،تةجماااينماما  ابمحتنفم،ك منالام م   وتةلم م  م م
مامتيربربربربربربربربربربرب متاربربربربربربربربربربربةممنالربربربربربربربربربربربةتملعواربربربربربربربربربربربامهيربربربربربربربربربربربزم،كربربربربربربربربربربرباةماظتصربربربربربربربربربربربتيف  معتربربربربربربربربربربربةماملربربربربربربربربربربربةذامدتثربربربربربربربربربربربفمتةتاصربربربربربربربربربربرب امتربربربربربربربربربربرب م

تاة ربربربربربربرببملربربربربربربرب ماماحرت ةطربربربربربربربةتماتربربربربربربرب متا يفربربربربربربربةممتداربربربربربربرب م ربربربربربربربدمحمت ربربربربربربرب  متا ربربربربربربربت دايمن ربربربربربربربىملاتأربربربربربربربةتمل ربربربربربربربةااةمةممامحمت
ماحرت ةطةتماظتب  رةم 
لربربربربربربربثاماظتلربربربربربربربيف رةماماتث اربربربربربربربام عالربربربربربربربامت أواربربربربربربربممتربربربربربربربات رمتربربربربربربرببت ماظتصربربربربربربربتيف  متةتثوربربربربربربربةبممممLevi’sم عالربربربربربربربا

طربربربربربربريماتاشتوربربربربربربامامات صربربربربربربووامةمحمتربربربربربرباأ مأما متيربربربربربرب  منالربربربربربربامت  ربربربربربربدحتماتاشتوربربربربربربامةملربربربربربرب ما مات ربربربربربربدحتمتاتنربربربربربربيمتربربربربربرباك م
مم ح34حنةئ اماصتواممل م و متيمل    ةت

 ةمفذاممتمادتوربربربربربةرما ربربربربربزماتلربربربربربا امتربربربربرب م،كصربربربربرب ممماختياااااار العالماااااة قاااااوة اسااااا  الشاااااركة يجاااااب أن يراعاااااى عناااااد
اتعالربربربربربربامهوربربربربربرب متربربربربربربات رمتربربربربربرببحماألدربربربربربربريةمتلربربربربربربا ام  اربربربربربربامةماماختربربربربربربةذما ربربربربربربزماتلربربربربربربا ام عالربربربربربرباماعربربربربربربمزمتربربربربربربباماتربربربربربربااترمةم
مهوربربربربربرب ما ماظتصربربربربربربتيف  ملتربربربربربرب متةتثثربربربربربرباما ثربربربربربربامظتعا ربربربربربربامتربربربربربربا مشربربربربربربا امننا ربربربربربربامتثربربربربربربفمد ربربربربربربفمتربربربربربرببحماتعالربربربربربربامدة ربربربربربربام

ممممم مح35حأمغتةلماتصوةراتم
اتاربربربربربربةممشربربربربربربا ةتمادربربربربربرباضم،ةجثربربربربربرباماننا ربربربربربربامات عربربربربربرب ماأل ربربربربربرب  بماتدربربربربربربامتاأربربربربربربةحما متة ربربربربربربت دايمنالربربربربربربام
ت ناتأربربربربربربةتملاك ربربربربربرب امنربربربربربرب ما ربربربربربربزماتلربربربربربربا امةما،ربربربربربربب املايفربربربربربربةمشربربربربربربا ام اربربربربربرب ،وكام ااتربربربربربرب مدت ربربربربربرب ماا ربربربربربربةمنالربربربربربربةتما،كااداربربربربربربام

م مح36حظتاتأةتمندادةملثف ال  مةمت ت  ةم ة،صو  
لربربربربربربا ام عالربربربربربربامراايفربربربربربربزمهأربربربربربربكم ثربربربربربربريةملايفربربربربربربةم مااربربربربربربدنزما ربربربربربربثةبماجيفربربربربربربام،كربربربربربربامنربربربربربربديما ربربربربربربت دايما ربربربربربربزمات

ا ماتربربربربرباترمتربربربربربنيما ربربربربربزماتلربربربربربا امااتعالربربربربربام ربربربربربدملتنربربربربربفمؼتربربربربربةطاماي ربربربربربة ةمح ربربربربربزماتلربربربربربا امأم ربربربربربةلما ماظتاربربربربربتكمةماا ربربربربربيم
م ح37حاتاأةحماظتو  ب

 دور االقتصادي للعالمة التجارية واألفعال التي  تؤدي إلى إنشائها.  ال المطلب ال اني :
نن لربربربربربربربربربةمتربربربربربربربربربيمنا ربربربربربربربربربامػتربربربربربربربربرب ر مأما ت ربربربربربربربربربةداةتماتصربربربربربربربربرب تمحم38حاتت  ربربربربربربربربربوزماتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربربامااداات

اضتربربربربدا ماشتربربربربربامتةلربربربرباملربربربربرب مشتربربربربةتماضتوربربربربربةةماتو لوربربربربامةمفذمتصربربربربربتثناماتلربربربربا ةتمل ربربربربربةت مطةئ ربربربربامتربربربربرباااكم ربربربرب عيفةمادربربربربربدلةيةم
اتاربربربربربربربة مشتعربربربربربربرباممعتربربربربربربربةمأماتصربربربربربربرب تمةماتربربربربربربرب  اما،لربربربربربربربواماتربربربربربربرباااكمتربربربربربربرببحمتربربربربربربربدارتةمأمادتوربربربربربربربةرماظتصربربربربربربربتيف  ممةماحتربربربربربربربددمؾتربربربربربربربةحم

ةمحتربربربربربربربربربددماتعالربربربربربربربربربةتمم ربربربربربربربربرب فمتاربربربربربربربربربة  ماتلربربربربربربربربربا ةتمةمتربربربربربربربربربباماتتاربربربربربربربربربة  ماتربربربربربربربربربب ماربربربربربربربربربامما ربربربربربربربربرباحماظتلربربربربربربربربربااعممةجةراربربربربربربربربربةمةم نربربربربربربربربرب
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اح ت ربربربربربربربربةد ةماأمتربربربربربربربربباماصتمئوربربربربربربربربام ربربربربربربربرباتواتمفيم،ثوتربربربربربربربربنيما ة ربربربربربربربربوتنيمأما ت ربربربربربربربربةداةتماتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربرباماقتربربربربربربربربةم
 ات  وكاماح ت ةداامت عالامماتتأةراامةما وكوامتاة ماامف،لة ماتعالاماتتأةراام 

 وظيفة االقتصادية للعالمات التجارية .الفرع األول : الدور وال
ااجربربربربربرب م يفربربربربربرب رماألقتوربربربربربرباماح ت ربربربربربربةدااماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامفيمااائربربربربربربفماتصربربربربربرب عواوةتمةم وربربربربربرب متربربربربربربداماطتربربربربربربالا م
اح ت ربربربربربةدا  ما  ربربربربربدا ما ماظتع  لربربربربربربةتمحمتتربربربربربد  مهااربربربربربربامتربربربربربنيممرتوربربربربرب ماألطربربربربربرباافماتكةن ربربربربربامأماتصربربربربربرب تمةماليفربربربربربدمتربربربربربرببام

لربربربربربةتماتتأةراربربربربربامن ربربربربربىم ربربربربرب  مماظتصربربربربربتيف  مةمماتةتتربربربربربةيلمتربربربربرباازمدارتربربربربربةماتت ربربربربرب رميجربربربربرباا محت وربربربربربفمد وربربربربرب متصربربربربرب فمتربربربربربا ريماتعا
ماح ت ةد مةمااتب م ا وا مأماتاثةطماتتةتوام:م

:م وربربربربربربرب محماتصربربربربربربرب ممأم ثربربربربربربربريملربربربربربربرب ماأل وربربربربربربربة ممت نصربربربربربربربتيف ينيممأوال : خفاااااااف تكااااااااليف بحاااااااث المساااااااتهلكين 
ااث ربربربربربربدمم– ربربربربربرباملعةااربربربربربربامد ربربربربربربةئ ماصتربربربربربرب دةما ربربربربربرب ماتلربربربربربرباا ممةم وربربربربربرب متيربربربربربرب  ملع  لربربربربربربةيزم ربربربربربرب لماظتاربربربربربربتكممطربربربربربربريملتنة 

ت ربربربربربريملتنة  ربربربربربامتربربربربرب ما ماظتصربربربربربتيف ينيمتتربربربربرب ا امتربربربربربدايفزملع  لربربربربربةتما ربربربربربفمتلربربربربربا ماظتاتأربربربربربةتمننربربربربربةماتربربربربرب ا امتربربربربربدايفزمتلربربربربربا م
االملربربربربربربرب مهربربربربربربرب مماتاتربربربربربربربةئكماظتات ربربربربربربرباممنربربربربربربرب مماظتع  لربربربربربربربةتمطربربربربربربربريمممح39حا ربربربربربربربة ماح ت ربربربربربربربةد مجربربربربربربرب رجما ريتربربربربربربرب  م–ات ربربربربربربربةئعنيم

 ما منربربربربربديمتا ربربربربربربدماظتلربربربربربا ملربربربربربرب ماظتتنة  ربربربربرباممن ربربربربربىم ربربربربربرب  مماتصربربربربرب تماخت ربربربربربرب ماظتربربربربرب اردما ربربربربربربة ما ربربربربربتاتةج ماتائوصربربربربربيمتربربربربربرب
جربربربربرب دةماظتاربربربربربتكمم ربربربربربدمحماربربربربرب د مفيم،لربربربربرباةما ربربربربرب اتمت ناتأربربربربربةتماتعةتوربربربربرباماصتربربربربرب دةماف م ربربربربربة متاربربربربربةممط ربربربربرببمن ربربربربربىمتربربربربرببحم

 اظتاتأةتمةمال م م وي  ماظتصتيف ي  مماا تن م يفما   م ةح 
 نربربربربربربربربةمت جربربربربربربربربدمطااثربربربربربربربربرباممادربربربربربربربرباضمت اكربربربربربربربربامأمنربربربربربربربربربديممدتة ربربربربربربربربفمماظتع  لربربربربربربربربةتمأماي ربربربربربربربربرباارمتربربربربربربربربا ماظتصربربربربربربربربربتيف ينيمم

 ما ربربربربربربتيفزماااكثربربربربربرب  ممالربربربربربرب اعتزمهثربربربربربربةمنربربربربربرب ماتعربربربربربربااضمماظت ت كربربربربربربام  ربربربربربربفماختربربربربربربةذم ربربربربربرباارمتلربربربربربربا مماتصربربربربربرب عامااماطتدلربربربربربرباممنت ربربربربربرب م
اتربربربربربربرب م ولربربربربربربربااةةمةماتصربربربربربربربةندممشتعربربربربربربرباماتعالربربربربربربرباماظتصربربربربربربربتيف ينيمن ربربربربربربربىمدكربربربربربربرب متربربربربربربرببحماتتيربربربربربربربةتوفماتربربربربربربرب ماو ربربربربربربرب من ويفربربربربربربربةم

اا ثربربربربربربنيملربربربربربرب متيربربربربربربةتوفمات ثربربربربربرب ممةمطربربربربربربريما ماتتوربربربربربربةتماتثةئنربربربربربربامن ربربربربربربىماتصربربربربربربنعامحمتعنربربربربربربفمفحمفذام ربربربربربربة ماظتصربربربربربربتيف ي  م
اةربربربربربزم ولربربربربرباا مملربربربربربةمااربربربربرب  مشربربربربرباا حمةماحماثربربربربربديم،كربربربربربةيمماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربربامايطربربربربربةرماتثربربربربربة، ينماتربربربربربب متثربربربربرب يمن وربربربربربرب م
تربربربربربربربرببحمماتثثربربربربربربربربامفذمدتربربربربربربربربا م ثربربربربربربربرب تم  ربربربربربربربربااامترشتربربربربربربربربة مااظتةر ربربربربربربربربةتمااتالربربربربربربربرب زماألدربربربربربربربرباضمةم وربربربربربربربرب ما ماتلربربربربربربربربا ةتمتيربربربربربربربربيمم

ظتصربربربربتيف  مةماتكوربربربربدمتربربربرببحماتصربربربربنعامتصربربربربتثنامؾتة ةيربربربربةم  ةربربربربةممتت ربربربرب مشتعربربربربامتث ربربربربفمتيربربربربةتوفمات ثربربربرب ماتربربربرب ماتثن يفربربربربةمما
ماتلا ةتمتعدةمطاتمملايفةم:

 ا مماظتصربربربربربربتيف  متاربربربربربربةمايربربربربربرب  ما ثربربربربربرباما ربربربربربربتعدادامت ربربربربربربد  ملثةتربربربربربربفملاتأربربربربربربةتمتربربربربربرببحماتلربربربربربربا ةتمةمأل ماتربربربربربربدد لم
 أماظتاة صامتنيماظتاتأةتما د مفيمتيةتوفمف ة وامت  ث ممااتعالامتث  يفةم 

 ن لربربربربربربةم ربربربربربرب  ماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباممت عربربربربربرببماح ماظتصربربربربربربتيف  مت عالربربربربربربامااتربربربربربربب ماتوربربربربربرب رملربربربربربرب مل ربربربربربربيمات  ربربربربربرب مةمان
 دارامليفنةمأمادتوةرماتلاا ماتايفةئيمتدضماظتصتيف  م 
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 نربربربربربةماعتربربربربالمتربربربربربا ريماتعالربربربرباماتتأةراربربربربرباممأم ربربربرب  مماظتصربربربربربتيف  مممثانيااااا :  تااااامثير العالمااااة فاااااي سااااالوك المسااااتهل  : 
اتلربربربربا ةتمنربربربربالمماا ربربربربةملربربربرب ماتربربربربزماألداارمماتربربربرب معتربربربربةمال ربربربربةرما ت ربربربربةداامةم وربربربرب ما م ربربربرب  مماظتصربربربربتيف  ماربربربرب  امن ربربربربىمادا 

 اربربربربرب اتمؼتت كربربربربرباملايفربربربربربةمف ةطربربربربربامماظتصربربربربربتيف ينيما تن ربربربربربنيممن نربربربربربةمتةتصربربربربرب  ممادربربربربربدلةتماتلربربربربربا امةماذتربربربربرب مت تثربربربربربة مات ربربربربرب  م
ن ربربربربىماتصربربربربنةتماتكااربربربربدةماتربربربرب مم ربربربربدمتتربربربرب ا ام ويفربربربربةمةماتربربربرببت ممكتعربربربربفمملربربربرب ماألاصربربربرباممن ربربربربىماظتصربربربربتيف ينيماحدتوربربربربةرمتربربربربنيم

لربربربرباماتتأةراربربربربرباممحماماربربربربربدممتعربربربربااضماتلربربربربربا ةتم ثربربربربربرماتصربربربرب  ماظتتاة صربربربربربامةمالربربربرب م م ربربربربرب  ماتربربربربربدارماينالربربربربيمي،لربربربربربة ممنا
متفماث فمات   ماتب ما اج مماظتصتيف  ممنادماتثوةيمممبلااةتمجدادةم 

اأمتربربربربربباماتصربربربربربوةتمم ربربربربرب  مماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامتلربربربربربيفمراتوربربربربربةمت عا ربربربربربامتربربربربربنيماتلربربربربربا ةتممااظتاتأربربربربربةتمماتربربربربرب م
 تاتأيفةم 
 وربربربربرب متعتربربربربربالما ربربربربربو امليفنربربربربربامميط المبيعاااااات : تعتبااااار العالماااااة التجارياااااة وسااااايلة للتاااااروي  وأداة لتنشااااا مثال اااااا :

تتالربربربربربربورماظت وعربربربربربربةتم ربربربربربرب ذامادربربربربربربب،ةمن ربربربربربربىم ربربربربربرب وفماتربربربربربربب امحماضت ربربربربربربامغتربربربربربربةلم ربربربربربرباةناماتصربربربربربربوةراتمةم ربربربربربرب  ماتعداربربربربربربدملربربربربربرب م
اظت  صربربربربربربربةتماتعةل ربربربربربربربامأمتربربربربربربربباما ربربربربربربربربةلما ربربربربربربرب ث متعتنربربربربربربربدمن ربربربربربربربىماتعالربربربربربربربربامم ربربربربربربرباداةمتتالربربربربربربربورماظت وعربربربربربربربةتمةم ربربربربربربربرباما م

لربربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباماتربربربربربربرب مت ربربربربربربربا مت ربربربربربرب ماتصربربربربربربربوةرةمةمتةنت ةرتربربربربربربربةمادتوربربربربربربةرماتمتربربربربربربرب  مت صربربربربربربوةرةما ربربربربربربرب  م ةئنربربربربربربربةمن ربربربربربربىما ربربربربربربربزماتعا
ات ربربربربربربنة متصربربربربربربربالاماتصربربربربربربربوةرةمامفتثربربربربربربربة م ربربربربربربرباةنتيفةمةم ةدتوربربربربربربربةرماتمتربربربربربرب  مت صربربربربربربربوةرةمةماعربربربربربربربدمػتي لربربربربربربربةمةمأمتربربربربربربرببحماضتةتربربربربربربربامم
ت جربربربرب دمد   ربربربربوةتماامؽتوربربربربماتملعاوربربربربامتةتصربربربربوةرةممتثربربربربدرملربربربربةمتربربربرب ملربربربربات رمتثثتربربربرب ماظتصربربربرب ثامأماتعالربربربرباماتتأةراربربربرباماتربربربرب م

 .تااجمتت  ماتصوةرة
اضتربربربربدادممىم ةتعالربربربربامتربربربربيممبثةتربربربربامتربربربربةئ ملتأربربربرب لمات وربربربربمابعااااا :  تعتباااار العالمااااة التجاريااااة رمااااز معاااارف للتجااااارة :ر 

اصت اا وربربربربامت  ربربربربدملربربربربةمةمهوربربربرب ممدتربربربربا ماتثثربربربربامت نصربربربربتيف ينيم ربربربرب تم ثربربربربتيفزمتا ربربربربثةبماطتربربربربالةملربربربرب مات لربربربربامتربربربرببت ملتربربربرباصم
يربربربربربربيمت ثربربربربربربيمػت ربربربربربرباام ربربربربربربدما ربربربربربثةبماتعالربربربربربربامن ربربربربربربىمف ةطربربربربربربامنالربربربربربربةيزماتتأةراربربربربربربامتا ربربربربربرب ارملربربربربرب ماضتنةاربربربربربرباماتثة، ،وربربربربربربامت

ماننةلماتتعد ماماتتث ود 
نتيربربربربربربرب م  ربربربربربربرباماادت ربربربربربربربةرمما ربربربربربربربةئفماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامااتربربربربربربرب مت دايفربربربربربربربةم ربربربربربربرب ا مت  ربربربربربربربة، ماامموعموماااااااا

ماتتأةرماامظتثديماطتدلاماامت نصتيف  من ىم دم  ا مأملةما يم:م
م ح40حاتعالةتماتتأةراامحتددمل درماظتاتأةتماات  ةئ مااطتدلةتم–م1
مأةراامرلمماتثثامت كةتماظتاتأةتماات  ةئ مااطتدلةتم اتعالاماتتم–م2
م حمم41حاتعالاماتتأةرااما و امل ما ةئفماظتاة صاماظتلاانامم–م3
م ح42حاتعالاماتتأةرااماداةما ة وامت دنةاامااينا م–م4
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اتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربرباماداةمتتيربربربربربربربرباارماتلربربربربربربربرباا مةم وربربربربربربربرب ممانتربربربربربربربربالتماتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربرباما ربربربربربربربربو امت ربربربربربربربربةعممم-م5
تةتكعربربربربربربفمملربربربربربرب مات ا ربربربربربرب متاربربربربربربةما،ربربربربربرب م  نربربربربربربةم ة،ربربربربربرب ماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامؽتوربربربربربربمةمازدادمتا ريتربربربربربربةملربربربربربرب مةمامتك ربربربربربرب يفةممات  ربربربربربةئ 

م ح43ح و م  ةمات و 
ةم وربربربربربربرب ما مماظت  صربربربربربربربامناربربربربربربربدمفددربربربربربربربةلملاتأربربربربربربربةتمجداربربربربربربربدةمح44حاتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباماداةمتصربربربربربربرب اثواممم-6

م ح45حماظتاتكماصتدادت ص تمتعتندممن ىماتعالاماتتأةرااماظتعاا امتاك ماظت  صامؽتةما ع ماتثثامأ
 الفرع ال اني :  بناء العالمات  التجارية القوية و معوقاتها  .

  ربربربربربربربفماتتوربربربربربربربرباتمفيماأل عربربربربربربربربةلماتربربربربربربربرب منتيربربربربربربربرب مااملتتنربربربربربربربربفما متصربربربربربربربربةتزمأمتاربربربربربربربربة ماتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربرباماتث اربربربربربربربرباةمم
مكتبما ممؿتددملكيف يماتعاافمي،لة ماتعالاماتتأةراامم 

 لتجارية .أوال  : مفهوم إنشاء أو بناء العالمة ا
نتيربربربربربربرب متعااربربربربربربربفمف،لربربربربربربربة ماتعالربربربربربربربةتم»م صربربربربربربرببملكيفربربربربربربرب يماظتاكنربربربربربربرباماتعةظتوربربربربربربربامت ن يوربربربربربربرباماتكيااربربربربربربربامحات ا ربربربربربربرب حم

اتتأةراربربربربامت ربربربربرب رةماا ربربربربعامةمتةنت ربربربربربةرم ربربربربربفماأل،لربربربربواماتربربربربرب متماربربربربربدماتربربربرب نيمتعربربربربربااضماتلربربربربربا ةتمةماتلربربربربيفماتيوكوربربربربرباماتربربربربرب م
اجممل ةشربربربربرباةمت لربربربربربا امات ربربربربرب رم ربربربربربةماظتصربربربربربتيف ي  متربربربربرببحماتعربربربربربااضمةماتلربربربربربنفماينربربربربربا مةمااأل،لربربربربربواماألدربربربربرباضماتربربربربرب متربربربربربام

ما  عيفةماددلةيةم 
ات ربربربربربربربكامانربربربربربربربزمالربربربربربربربنفم ربربربربربربربفماأل،لربربربربربربربواماتكربربربربربربربةتاةمت عوربربربربربربربة ماتربربربربربربرب م ربربربربربربربدماك ربربربربربربرب يفةماظتصربربربربربربربتيف ي  ملربربربربربربربثام،ربربربربربربرب عم

ماحتتيةرماتب متاتيفأ مماتلا امةم وفمتعةلفمزتةئايفةماا ملعةاريمتو وامانةلوامت تميم ةم 
ن ربربربربربربىملاتأةيربربربربربربةمةماتعربربربربربربمزممف ماتلربربربربربربا ةتمتصربربربربربربتثنامأمف،لربربربربربربة ماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربام ربربربربربرباماماربربربربربربدماتو ربربربربربربب

ا ربربربربربربتعدادمماظتصربربربربربربتيف ينيممتربربربربربربد  مذتربربربربربرب متربربربربربرببحماظتاتأربربربربربربةتمةماتع ربربربربربربةرةمنةلربربربربربربام ربربربربربرب  ماح ربربربربربربتثنةراتمأمف،لربربربربربربة ماتعالربربربربربربةتم
م«مح46حاتتأةرااما تدمرهةم ة وةما   مداحرمن ىماأل ف

ماتلربربربربربربربربربربربا ةتمتتو ربربربربربربربربربرببم ربربربربربربربربربربربدراتمجداربربربربربربربربربربدةملربربربربربربربربربربرب ماجربربربربربربربربربربفماحتتيربربربربربربربربربربربةرمتتنوربربربربربربربربربربمم،كصربربربربربربربربربربربيفةم ع وربربربربربربربربربربربةم وربربربربربربربربربرب ما م
 ربربربرببمت وربربربربريماتعث وربربربرباماتربربربرب مت نربربربرب معتربربربربةمتربربربربةتا وممن ربربربربىمايتربربربربداعممبعاربربربربةحمات ا ربربربرب ةم ربربربربيمتربربربربدرجمنربربربرب ماظتاة صربربربربنيمةماتربربربربباماتو

احتتيربربربربربربربةرمأمللربربربربربربرباانةيةمةماتا ربربربربربربربمم،لربربربربربربربةطيفةمن ربربربربربربربىمتوربربربربربربرب ااماتتثاوربربربربربربربةتمااماظتاتأربربربربربربربةتماصتداربربربربربربربدةمةماماصربربربربربربربت اتمتاربربربربربربربة م
 ماتيثربربربربربريمةمطربربربربربريماح47حاتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامأماضتةتربربربربرباماتو وعوربربربربربامنثربربربربرب دمملربربربربرب ماتربربربربربمل مااظتماربربربربربدملربربربربرب مماح ربربربربربتثنةرمات ربربربربرب زم

لربربربربرب ماتلربربربربربا ةتمنن لربربربربربةمتك ربربربربربفماح ربربربربربتثنةرمأماتتأيفوربربربربربماتمااتثربربربربربدرةماتت ربربربربرباوعواماأماظت يوربربربربربامملتاة ربربربربربوامماح ربربربربربربتثنةرم
أماأل ربربربربربربرب لمطربربربربربربربريماظت ن  ربربربربربربربامةمااتربربربربربربربب ملربربربربربربرب ماضتينربربربربربربربامةما صربربربربربربرب مماحدتوربربربربربربربةرماح ربربربربربربربتثنةرم وربربربربربربرب ممدة ربربربربربربربامماتتثة،ربربربربربربربامم

مايلتا واممماطتة امااأل،كناماحتتيةرااممااتعالةتم 
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 فعال التي من الممكن أن تساعد في بناء عالمة .ثانيا : األ
ف ماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباماتاةجثربربربربربربامت ربربربربربرب من ربربربربربربىم يفربربربربربربزمننوربربربربربرب مجربربربربربربدامت وااثربربربربربرباماتربربربربربرب ماصربربربربربربتوو م ربربربربربربةماظتا ربربربربربربتكماام
ددلربربربربامفكتربربربربةدم ونربربربربرباما ربربربربالملربربربربرب ماجربربربربفماتمتربربربربربةئ مةمااتثربربربربدرةمن ربربربربىمت  ربربربربربو ملربربربربةمت ثربربربربربىملربربربرب ماطتوربربربربربامف مةمايربربربرب مل ةشربربربربرباةةم

مظتةمتعدمت ماتعالاماتتأةراام 
تعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباماتاةجثربربربربربرباماظت اوربربربربربربامن ربربربربربربىما ربربربربربرب م  اربربربربربربامتصربربربربربربتوو ما متصربربربربربربةندمأما ربربربربربربتثاارماألرتربربربربربربةحمف ما

حملثربربربربربةلمجوربربربربربدمن ربربربربربىمذتربربربربرب ةم وربربربربرب ما،ربربربربرب مSIAأماجربربربربرب م ربربربربرباناماتصربربربربرب تمةمامدتثربربربربربفمماطتوربربربربرب طماصت اربربربربرباماتصربربربربربا ة  راامح
ةمحماظتدن لربربربربربربرباممربربربربربربرب دةمدربربربربربربربدلةتمنةتوربربربربربربربامSIA ربربربربربربرب  ماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباماتث اربربربربربربربامحم1997أما اربربربربربربربة ماألزلربربربربربربرباماظتةتوربربربربربربربام

ا ربربربربربرب رمػتيربربربربربربزمت تيربربربربربربةتوفمتثوربربربربربرب مفااادايربربربربربربةماارتة يفربربربربربربةما  ربربربربربربفمتيثربربربربربربريملربربربربربرب ملاة صربربربربربربويفةةمتثربربربربربربدما ربربربربربربتنام ربربربربربربأ يفةمتربربربربربربام
امتربربربربباممح48حا،ثوربربربربةعمستربربربرب مانلربربربرباا منةلربربربربةمملربربربرب ماتربربربربات مةم نربربربربةماةربربربربةما،تأربربربرب مالربربربرب احم ة وربربربربام ربربربربيمت ا ربربربربفماح ربربربربتثنةر

اتتأةراربربربربربامنتيربربربربرب ما من ربربربربربىمماظت  صربربربربربةتمااتلربربربربربا ةتما متثربربربربربديمالتوربربربربربامضتوربربربربربةزةم ونربربربربربامل ربربربربربة امان ربربربربربىمأل متاربربربربربة ماتعالربربربربربام
مح49حاثديماا ةم ا وام  ااما تنةتوةم ةراةمات و اماح ت ةدااماأل ثامتث  ةم

اماظتصربربربربربربتيف  ملصربربربربربربتعدمتربربربربربربد  مزاربربربربربربةدةما ربربربربربربعةرم  ربربربربربربريةما ةتتربربربربربرباملثةتربربربربربربفماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامأم ةتربربربربربرباماجربربربربربرب دم
ةةمماتربربربربربزملاتربربربربرب جملاربربربربربة  مةمأل ماتاربربربربربةسمرتوربربربربرب اما،كصربربربربربيفزم ربربربربربةمةماكتتنعربربربربرب  من ربربربربربىملكيف ليفربربربربربةمااربربربربربادا ما ماات وربربربربرب ام ربربربربرب

مل ات  معتةماح مزتة وة 
اتاربربربربربربربربربةممطربربربربربربربربرباتمحدت ربربربربربربربربربةرمتاربربربربربربربربربة ماتعالربربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربربرباماتربربربربربربربربربيمتصربربربربربربربربربت ديمأماتربربربربربربربربربدالمملاتكعربربربربربربربربرباماتربربربربربربربربربددفم

مالت  واماتددفمد   ةمأمال وةمماتيم:م
لتربربربربربدثمتاربربربربربة منالربربربربربامةجةراربربربربربامنربربربربرب مطااربربربربرب ماحرت ربربربربربةطمت كتربربربربربةدمممبنااااااء عالماااااة تجارياااااة عااااان طرياااااق االرتبااااااط :  -1

ئ مأمنثربربربربربرب عتزمةماتعربربربربربربدمذتربربربربربرب مفددربربربربربربةلمنالتربربربربربرب مأمت ربربربربربرب مات ربربربربربرب رةمةمماذتربربربربربرب منربربربربربرب م ربربربربربرب رةملائنربربربربربربامما ربربربربربربعيفةماتمتربربربربربربة
مطاا مفكتةدمتااترمتنيماا عامانالامةجةراام 

اتربربربربربربرببحمماتوااثربربربربربربربامتعتنربربربربربربربدمن ربربربربربربربىمتصربربربربربربرباا مات  ربربربربربربرب لمفيمنالربربربربربربربامةجةراربربربربربربربام  اربربربربربربرباممالربربربربربربرب ممطريقاااااااة االساااااااتحوا  : -2
 Royalا مشربربربربربربربربا امالث تيفربربربربربربربربةماح ربربربربربربربربتث اذمتةتلربربربربربربربرباا متعالربربربربربربربربةتم ثو ربربربربربربربربامالتعثربربربربربربربرباةمةمالربربربربربربربرب مالث ربربربربربربربربامذتربربربربربربربرب مشربربربربربربربربام

Selangor ربربربربربربةئ اماتك ربربربربربرباماتالاوة،وربربربربربربامم1993أمنربربربربربربةيممم Comynsربربربربربربدفممدنربربربربربربزم ربربربربربرب رةملاتأةيربربربربربربةمم 
مااجيفتيفةم 

:محدت ربربربربربةرممنن وربربربربرباممتاربربربربربة منالربربربربربامةجةراربربربربربامت جربربربربربدممالوصاااااول إلاااااى عالماااااة قوياااااة عااااان طرياااااق التحاااااالف -3
حتربربربربربةتفملعربربربربرب مةمطااربربربربرب ماتتلربربربربربةرممةماايربربربربرب  مذتربربربربرب مفلربربربربربةمتة ربربربربربت دايمنالربربربربربامةجةراربربربربربامتربربربربرب ذ ملربربربربرب مل ييفربربربربربةماامت  ربربربربربداثمم
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اتربربربربربربربرببام ربربربربربربربربوعويملةتربربربربربربربرب ماتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربربام  ربربربربربربربرباملربربربربربربربرب ماتعةئربربربربربربربربداتماامايرتربربربربربربربربةحماتربربربربربربربرب متاتأيفربربربربربربربربةماتعالربربربربربربربربامطةت ربربربربربربربربام
م ح50حتوصي م–اتتثةتفمال مالث امماتتثةتفمشا ام ةلص ، م

 ثال ا : عوائق بناء العالمة التجارية .
لية،تيفربربربربربربربةمأماتصربربربربربربرب تمف ماتع ائربربربربربربرب ماتائوصربربربربربربربوامتتوربربربربربربرب رماتعالربربربربربربربةتمماتتأةراربربربربربربربامةمااتربربربربربربرب متربربربربربربرب د مفيمتربربربربربربربدت رم

م ونةما يم:ممح51حل ج دةمأماأل يةرمااح ااتوأوةتماتتث ودااماتصةئدةمةمانتي مفرتةعتةم
:ماكربربربربرباضمدائنربربربربربةمتربربربربربدضملربربربربربداا ماتلربربربربربا ةتمااظتصربربربربربريا ما ماظتصربربربربربتيف  متربربربربرب ماألفكاااااار المغلوطاااااة عااااان المساااااتهل  

ماد  مزاةدةم عامليفنامل ماجفماتعالةتماتتأةراا 
عربربربربربربربةئ ماتثربربربربربربربةينمت اربربربربربربربة ماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامتربربربربربربرب منث وربربربربربربرباماظتتربربربربربربربةجاةمةماتربربربربربربربيمتيثربربربربربربربامناربربربربربربربدم:مف ماتممعقلياااااااة المتااااااااجرة 

اتلربربربربا ةتماأل ربربربربو اامةمااظت اوربربربربامن ربربربربىم يربربربرباةم مظتربربربربةذام،ثربربربرب يمتة ةز ربربربرباملربربربرب ماجربربربربفمارتربربربربةحممط ا ربربربرباماأللربربربربدمةمناربربربربدلةمايربربربرب  م
لربربربربرب ماتصربربربربربيففمجربربربربرب مارتربربربربربةحملربربربربرب متوربربربربرب ماأل ربربربربرب لماشربربربربرباائيفةمةماتربربربربربباماتتكيربربربربربريمناربربربربربمزمتصربربربربرب بماتتك ربربربربربفماتي ربربربربربريمتر ربربربربرب لم

 ن  ربربربربربامن ربربربربربىماأل ربربربربرب لماحمل ن  ربربربربربامةمأل،ربربربربرب ملربربربربرب ماتصربربربربربيففماتلربربربربربع رمتثونربربربربربامشربربربربربي ملربربربربربةمتصربربربربربتوو ما متربربربربربااحمات نصربربربربرب ماظت
اتلربربربربعاممتربربربرب مةمتربربربربباماتتك ربربربربفمترشربربربربوة ماظت ن  ربربربربام ربربربربة ملاعربربربربمزامن ربربربربىمؿتربربربرب ملاة ربربربرببم متصربربربرب بما،تيفربربربربةمم ثربربربرب تماتالربربربربام

م ح52حي مم ويفةا ا ااماظت يواماتكياااماظتاتلاةمما ةئدةممةمتبام   م وناماألشوة مطريماظت ن  املل
ف ماتتا اربربربربربربربربرب مات ا ربربربربربربربربرب مأماألننربربربربربربربربربةلماتتأةراربربربربربربربربرباماات ربربربربربربربربرباةنةتماظت ت كربربربربربربربربربامجربربربربربربربربربداماعتربربربربربربربربربالمنربربربربربربربربربةئ مالتنوياااااااااع الواساااااااااع: 

متا تثنةرمأمتاة ماتعالاماتتأةراام 
لربربربربرب ماظتكوربربربربربدما م،عربربربربربافما ملعكربربربربربزمماتربربربربرببا متاربربربربرب ماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربرباماأل ثربربربربربامتربربربربربا ريامأماتعربربربربربةةمشربربربربربا ةتمم

  ح مةم ملة دا،ةتربربربربربربدم مااملت   ربربربربربرباممبأن نربربربربربرباماننربربربربربربةلملربربربربربربربات رمفلربربربربربربةملت   ربربربربربرباممتعنربربربربربربفماا ربربربربربربدملثربربربربربربفم م   ربربربربربربةم
متع يفةمت ع مارت ةطةما وثةمملثفم م،صت و م ةم   ين مةم مت اتةم مةم ما ،و وكا م

الربربربرب مدنربربربربربةئزممتاربربربربة ماتعالربربربربربامتربربربربيمحتثوربربربربرب ملربربربربةممتمات نربربربربربدمتربربربرب ملربربربربرب م  ربربربربفملصربربربربربري ماظت  صربربربربةتمااتلربربربربربا ةتمةم
ن ربربربربربىما ربربربربربةسمرا ربربربربرب ملربربربربرب ماتتنوربربربربربممأم، نوربربربربرباماطتدلربربربربرباماام ربربربربربةتيثريملربربربربرب ماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربرباماتاةجثربربربربربام  يفربربربربربةمتاوربربربربرب م

ماظتاتكمةماتثدممتا ملثدريةمن ىما متكيمت ندماتعالاماتتأةراام  فمتاة تةم 
 المبحث ال اني  : اقتصاديات العالمات الجارية .

تعتربربربربربربالماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربرباممب ت ربربربربربربفما، انيفربربربربربربةماداةملربربربربربرب مادااتمتالربربربربربربورمماظت وعربربربربربربةتمااتربربربربربرباااكمتةتاصربربربربربرب ام
ةماتربربربربربربربباماتالربربربربربربربةطممااربربربربربربتكمناربربربربربربرب مجربربربربربربرب منةئربربربربربربربداتمماح ربربربربربربتثنةراتمأماأل،لربربربربربربربواماحتتيةراربربربربربربربامةممامالربربربربربربربيفمت لربربربربربربا ةتم

اح ربربربربربربربتثنةرمأماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامأمات ةتربربربربربربرببمم  ربربربربربربربةاةمتتع ربربربربربربرب متةظتاة صربربربربربربربامةمما ربربربربربربربدمتاربربربربربربربةليمط ربربربربربربرببمات أربربربربربربربرب  مفيم
ثربربربربربربرب ائزماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامضتنةاربربربربربربرباماظت تيربربربربربربربااتمةم نربربربربربربربةممتمااربربربربربربربدماح ربربربربربربربتثنةرم ويفربربربربربربربةممتعربربربربربربربدما ما ربربربربربربربث متت ربربربربربربربدرمات
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ربربربربربربكممتتثربربربربربربداام ونتيفربربربربربربةما ربربربربربربعاتةممات  ربربربربربربع ما ربربربربربرب ا يفةمأمؼتت ربربربربربربفمرتربربربربربرب عماتعربربربربربربةةمةم اضتصربربربربربربةتوامت لربربربربربربا ةتمةما يفربربربربربرباتمةا
اأمتربربربربربباماظت ثربربربربرب م، ربربربربربنيمنا ربربربربرباماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامتةح ربربربربربتثنةرمأماحتتيربربربربربةرمم م،ربربربربربالزممدارتربربربربربةمأمتاكربربربربربوزمماظتاة صربربربربربام

مل مذ اما  ةبمتاةليماتو بمن ويفةما يف رما  ا يفةمات  عيفة 
 لب األول :عالقة العالمة التجارية باالست مار  في االبتكار والمنافسة   .المط

ن ربربربربربربىملربربربربربربدارممتربربربربربربةرا مات لربربربربربربااامم ربربربربربربة ماحتتيربربربربربربةرمتربربربربربرب ماتثربربربربربرب ةماتدا عربربربربربرباممفيماتتثربربربربربرب لمااتتوربربربربربرب رمةمانا ربربربربربربام
ا ة ربربربربربربربربيمأمحتثوربربربربربربربرب مفتربربربربربربربرب ما ت ربربربربربربربربةد ملصربربربربربربربربتدايمةمااحتتيربربربربربربربربةرم نربربربربربربربربةمنا تربربربربربربربرب ماظتاكنربربربربربربربرباماتعةظتوربربربربربربربربامت ن يوربربربربربربربرباماتكيااربربربربربربربربامم

ااربربربربربربربربربامحات ا ربربربربربربربربرب حمتربربربربربربربربرب محت اربربربربربربربربربفماظتعا ربربربربربربربربربامفيمتيا ت جوربربربربربربربربربةتمختربربربربربربربربربديماتالربربربربربربربربربةطماتتأربربربربربربربربربةر ممالاتأربربربربربربربربربةتمت ن يوربربربربربربربربرباماتكي
ةم نربربربربربربربةمتعتربربربربربربربالماظتاة صربربربربربربربامشتربربربربربربرباماتصربربربربربربرب تمأممح53حانن وربربربربربربربةتمافجربربربربربربرباا اتماتتلربربربربربربرب وفمجداربربربربربربربدةمات جويفيفربربربربربربربةمفيماتصربربربربربربرب ت

اتع ربربربربربرباماضتربربربربربربدا مةماتعنربربربربربربفماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامدارامػت راربربربربربربةمأمنن وربربربربربرباماح ربربربربربربتثنةرمأماحتتيربربربربربربةرمةم نربربربربربربةمتعنربربربربربربفم
مىم   مازتةااماظتاة صامأماأل  اتماتباملةم وتزمت  وث م ونةما يم:من 

 الفرع األول : عالقة العالمة التجارية باالست مار في االبتكار .
تعتربربربربربربربربالماتعةئربربربربربربربربداتمماتاةشربربربربربربربرب امن ربربربربربربربربىما،لربربربربربربربربوامات ثربربربربربربربرب ممااتتوربربربربربربربرب اام ربربربربربربربربة مامف ربربربربربربربربة وةممت لربربربربربربربربا ةتمظت ا ربربربربربربربرب ام

حمتصربربربربربربربةندم ثربربربربربربرباماظتصربربربربربربربتيف  مأملاتأربربربربربربربةتماتلربربربربربربربا ةتماح ربربربربربربربتثنةرمأماأل،لربربربربربربربواماحتتيةراربربربربربربربامةماأم،كربربربربربربرب ماتصربربربربربربربوةتم
 ثصربربربربرببمةمتربربربربربفممأماتلربربربربربا اممأم ربربربربربدمذايربربربربربةمةمؽتربربربربربةماربربربربربدنزمالتكربربربربربمماتلربربربربربا ةتمظت ا ربربربربرب امفتربربربربربداعماظتاتأربربربربربةتماحتتيةراربربربربربام
ااتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامتربربربربربربربيما ربربربربربربربدماتصربربربربربربرب فماتربربربربربربرب متصربربربربربربربةندماتلربربربربربربربا ةتمااظت  صربربربربربربربةتماح ت ربربربربربربربةداامت ربربربربربربربكامنةلربربربربربربربامن ربربربربربربربىم

متتيةرم ا تعةدةماح تثنةراتممات متبتتيفةمأماح
ا ربربربربربربدما يفربربربربربرباتمنربربربربربربدةمدرا ربربربربربربةتما تث ربربربربربربةئواماجااربربربربربرب من ربربربربربربىمنربربربربربربدةمل  صربربربربربربةتماشربربربربربربا ةتملربربربربربرب م الاربربربربربربةتم
اتلربربربربربربا ةتماأللاايوربربربربربرباما  اصربربربربربربااامات تاداربربربربربرباممااتوةتة،وربربربربربرباماقتوربربربربربرباماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربام ونربربربربربربةماتع ربربربربربرب متتن ربربربربربرب ماتلربربربربربربا ةتم

ا ربربربربربت دالةمملربربربربرب ممتعةئربربربربربداتما ربربربربربتثنةرايةمأماحتتيربربربربربةرةمماتعتربربربربربالماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامف ربربربربربدضماتوربربربربرباتماطتنصربربربربرباماأل ثربربربربربا
م.ح54حطافمماتلا ةتمألجفمزتةااماتتيةراية

اتصربربربربربربتعنفمماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربام   ربربربربربربو امضتنةاربربربربربرباماحتتيربربربربربربةراتمتربربربربربربةتت از ملربربربربربرب ماشربربربربربربيةلماظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربربام
األدربربربربربربرباضملثربربربربربربربفمتربربربربربربرباا اتماحدربربربربربربربااعمااتت ربربربربربربربةلوزمات ربربربربربربرباةنوامةمهوربربربربربربرب ممدتوربربربربربربربفمماتلربربربربربربربا ةتمفيما ربربربربربربربتعنةلماتعالربربربربربربربةتمم

دااتماظت يوربربربربربربرباماتكيااربربربربربربرباماألدربربربربربربرباضمةم ربربربربربربرب ا م ة،ربربربربربربرب مشربربربربربربربا ةتماتتيةراربربربربربربرب ماامطربربربربربربربريمتتربربربربربربرب اتاما ثربربربربربربرباملربربربربربربرب ما ربربربربربربربتعنةعتزممأل
اتتيةراربربربربربربربربربربربربرب مأم وربربربربربربربربربربربربربةنيماتت ربربربربربربربربربربربربرباو ممااطتربربربربربربربربربربربربربدلةتمأمات  ربربربربربربربربربربربربربدا ماألن ربربربربربربربربربربربربربة مأملاكنربربربربربربربربربربربربرباماتتعربربربربربربربربربربربربربةا ماح ت ربربربربربربربربربربربربربةد م

م حم55ححمOECDح
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دتيربربربربربربرب ماضتنةاربربربربربربرباممب جربربربربربربرببم،كربربربربربربربةيماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباماتلربربربربربربربا ةتملربربربربربربرب ماضتو  تربربربربربربربامدا ما ربربربربربربربت الماتدربربربربربربرباا مم
اتربربربربربربرب متربربربربربربرببتتيفةملربربربربربربرب ماجربربربربربربربفمتاربربربربربربربة م صربربربربربربرب م،وربربربربربربرباماظتصربربربربربربربتيف  ممباتأةيربربربربربربربةمةمااتربربربربربربرب مدتتربربربربربربربدمتتلربربربربربربربنفممغتة،ربربربربربربربةمتا ربربربربربربربتثنةرات

اح ربربربربربربربربربت الما ربربربربربربربربربةينممت ثربربربربربربربربرب ماح ربربربربربربربربربت ثةر مت لربربربربربربربربربا ةتماظتتع ربربربربربربربربرب متاشتربربربربربربربربربة منالتيفربربربربربربربربربةماتتأةراربربربربربربربربربامةماذتربربربربربربربربرب متك ربربربربربربربربربفم
م ح56ح ا وتيفةمطريما دادةماتمل م

 وربربربربربربربةعماظتصتث ربربربربربربربااتمالربربربربربربرب ماتربربربربربربربزماأللث ربربربربربربرباممات ا ربربربربربربربثامن ربربربربربربربىماقتوربربربربربربرباماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامأماضتنةاربربربربربربربامةم
اتداائوربربربربربربربامةممفذماصربربربربربربربت ديممل ربربربربربربرباع ماتربربربربربربربداا ماأل ربربربربربربرب و  مطةت ربربربربربربربةماظتربربربربربربربدةماتيةل ربربربربربربربامت ثنةاربربربربربربرباممب جربربربربربربرببماتربربربربربربربالا ةمضتنةاربربربربربربربام
لاتأربربربربربةيزمملربربربربرب ماظتاة صربربربربربامةماكتربربربربرببمن ربربربربربىماظت ربربربربربا ماأل ربربربربرب يمناربربربربربدما،تيفربربربربربة م ربربربربربا واماتربربربربربالا ةما ماتعةلربربربربربفملربربربربرب مددربربربربرب لمم

ية،ربربربربربرباماظت ربربربربربربا ماأل ربربربربربرب يمأماتصربربربربربرب تمةمطربربربربربربريما ماتربربربربربربداا ماصتاربربربربربربو مت صربربربربربرب تمةمؽتربربربربربربةماربربربربربرب د ممأماتايفةاربربربربربربامفيمت ربربربربربربةئفمل
اتلربربربربربربربا ةتمتتكربربربربربربربةدضممت ربربربربربربربةئفممامتس ربربربربربربربفم  ربربربربربربربتيفةمأماتصربربربربربربرب تمتةح ربربربربربربربتثنةرمأمتاربربربربربربربة م صربربربربربربرب مم،وربربربربربربرباماظتصربربربربربربربتيف  ممةم

اؾتة يفربربربربربربةماظتربربربربربات رممتةأل ربربربربربالا مم وربربربربرب ما تلربربربربربفما ربربربربربدمات ربربربربربربة ثنيمم«ممBayerتربربربربربةاا»ماذتربربربربرب مملربربربربربةم ربربربربربدثمتلربربربربربا ام
 واتو صةتوصربربربربربرب و م ممتكربربربربربرب تمم عةتوربربربربربرباماألشربربربربربربيةلمأماتلربربربربربربا اممطااثربربربربربربامي،تربربربربربربةجممشربربربربربربيفمدربربربربربربةت ممالعنربربربربربرباملربربربربربرب م ماح

اظتتة ربربربربربربامأمت ربربربربربرب مماتكربربربربربرباةمةمما  ربربربربربربدمزتةاربربربربربرباما تلربربربربربربة يفةماادنربربربربربرب ماتلربربربربربربا امحتربربربربربربةااحمط ربربربربربرببمتربربربربربرباا ةمادربربربربربربااعممتوااثربربربربربربام
ةم نربربربربربربةما ربربربربربربتناتماتلربربربربربربا امأمتاربربربربربربة م«ما ربربربربربرب ريا م»مات ربربربربربربا ماظت تيربربربربربرباةمام ربربربربربربأ  ماا ربربربربربربةمنالربربربربربربامةجةراربربربربربربامحتنربربربربربربفما ربربربربربربزم

تزما ربربربربربزم متربربربربربةاام ماشربربربربربعةرتةمن ربربربربربىم  ربربربربربام ماأل ربربربربربالا م مةما ربربربربربة ما ربربربربربزمنالتيفربربربربربةماتتأةراربربربربربامةماذتربربربربرب منربربربربرب مطااربربربربرب مدربربربربرب
األ ربربربربربةسمماظتاوثربربربربربيمحنتنربربربربربةدمتربربربربرببحماظتثةرتربربربربربامتربربربربرب مما ماتاربربربربربةسم  نربربربربربةما ربربربربربتيف ي امم ماأل ربربربربربالا م ممم صربربربربربريتو  متوايفربربربربربةم

 ربربربربربربربدرةمممح57ح ممJenneweinةماااجربربربربربربرب م مجواوكربربربربربربربةا «Bayerتربربربربربربربةاا»ماتربربربربربربربنيمل ربربربربربربرباعيفةماأل ربربربربربربرب يماتربربربربربربربيمشربربربربربربربا ام
ىم  ربربربربربربربتيفةمأماتصربربربربربربرب تمم ربربربربربربربامتعربربربربربربربدما،تيفربربربربربربربة م ربربربربربربربا واممتربربربربربربرباا ةماأل ربربربربربربربالا مةممشربربربربربربربا امم متربربربربربربربةاام من ربربربربربربربىمايتثربربربربربربربة من ربربربربربربرب

ااظتاة صربربربربربربرباماتربربربربربربرب مت ربربربربربربرب مذتربربربربربربرب ملربربربربربربرب ماألدااربربربربربربرباماصتاوصربربربربربربربامفيمف ربربربربربربربااتوأواماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربرباماظتربربربربربربربب  رةمةمف ربربربربربربربة امفيم
ما يف داتمات متبتتيفةماتلا امأمتاة م،واماظتصتيف  م 

 الفرع ال اني  :  العالمة التجارية والمنافسة . 
 فماح ربربربربربربتثنةراتمأماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامأمات ةتربربربربربرببمم  ربربربربربربةاةمتتع ربربربربربرب متةظتاة صربربربربربربامةم وربربربربربرب ماتو ربربربربربرببمتاربربربربربربة متلربربربربربربي

اتعالربربربرباماتتأةراربربربربامتاربربربربة ماتثثربربربربامااتصربربربربنعامتربربربربدضماظتصربربربربتيف  مةما،كربربربربااممضتصربربربرب ماتاوربربربرباماتربربربرب ممتمفر ربربربربةئيفةمتربربربربةتت از ملربربربرب م
 ربربربربة  اماتعالربربربرباممتاربربربربة ماتعالربربربربام  ،ربربربرب ملربربربرب مات ربربربربعبممن ربربربربىماظتصربربربربتيف  مت وربربربربريماتصربربربرب عامةماتربربربرببامكتعربربربربفماتلربربربربا ةتم

متتنثربربربربربفمأم ربربربربرب ةبم اتمةمماذتربربربربرب متةحنتنربربربربربةدمن ربربربربربىمنربربربربربدةمااتتأةراربربربربرباماتث اربربربربربامدتاربربربربرب مددربربربربرب لملاة صربربربربربنيمجربربربربربددمتر ربربربربرب
ملةما يم:م
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 زاربربربربربربربربربةدةمتي كربربربربربربربربربرباماينا،ربربربربربربربربربربةتمتيربربربربربربربربربفماظت ربربربربربربربربربرباعنيمأماتصربربربربربربربربربرب تمةمااتثثربربربربربربربربربرب مذتربربربربربربربربرب متماربربربربربربربربربربةدةماي،كربربربربربربربربربربةتمن ربربربربربربربربربربىم
ات مؽتربربربربربربةماربربربربربرب د متربربربربربربدارحمفيماينا،ربربربربربربةتمااتربربربربربرباااكمةماتربربربربربرب د متربربربربربرببحماضتا ربربربربربرباملربربربربربرب ماتلربربربربربربا ةتمفيماـتكربربربربربربةضمتربربربربربربةل ماتربربربربربرب

فج ربربربربربربةرماتلربربربربربربا ةتمات ربربربربربرب ريةمااصتداربربربربربربدةمفيماطتربربربربربربااجملربربربربربرب ماتصربربربربربرب تمةما ربربربربربربدمحمتربربربربربربددفمتربربربربربرببحماألدربربربربربربريةماتصربربربربربرب تما ربربربربربربام
 تعدمدرا اماألا ةعم،كاامحرتكةعمتي كاماينا،ةت م

 تثصربربربربربربربوزماتصربربربربربربرب تمةماذتربربربربربربرب منربربربربربربرب مطااربربربربربربرب ممف اربربربربربربربةعماظتصربربربربربربربتيف ينيمتةنت ربربربربربربربةرماظتاتأربربربربربربربةتماظتتلربربربربربربربة ام ناتأربربربربربربربةتمم
تع ربربربربربيفةماتربربربربرب ع مفيمدرجربربربربرباما،ت ربربربربرب مماظتاتأربربربربربةتمتعتربربربربربالمتربربربربربدائفمطربربربربربريملثةتوربربربربرباممت ع ربربربربربيفةماتربربربربرب ع مةمممؼتت كربربربربربامدتةلربربربربربةمنربربربربرب 

اتتاربربربربربة  مأما صربربربربربربةيمؼتت كربربربربربربامأماتصربربربربربرب تمةمالاربربربربرب مةجربربربربربربدماتلربربربربربربا ام ربربربربربربة  اماتعالربربربربرباماتث اربربربربربربام،كصربربربربربربيفةم ربربربربربربةظتاتكممات  وربربربربربربدم
 أماتص تمةمؽتةملتدثمتدارحم   ممل ةدمت ناة صام 

 ةتمةمؽتربربربربربةماربربربربرب د مفيمتربربربربرباازمن ائربربربربرب ممت ربربربربربدد لمفيماتصربربربربرب تمتا وربربربربربمماتثربربربربرب ضماتصربربربربرب  واممأم   ربربربربربامتعربربربربرب ماتلربربربربربام 
اطوربربربربربةبماتتاة صربربربربربوامتربربربربربنيماظتاتأربربربربربةتماتربربربربرب محتنربربربربربفمنالربربربربربامةجةراربربربربرباماامطريتربربربربربةملربربربربرب ماظتاتأربربربربربةتمتصربربربربرب بما،لربربربربربواماتربربربربرباااكمم
ةمؽتربربربربربربةماربربربربربرب د مفيماـتكربربربربربربةضمنربربربربربربددماتلربربربربربربا ةتمأماتصربربربربربرب تمةمااربربربربربرب د متربربربربربربباماتا وربربربربربربممفيما تنةتوربربربربربرباما،تيفربربربربربربةجماتلربربربربربربا ةتمم

توايفربربربربربةمتصربربربربرب  ممتربربربربرب اط يمال ربربربربربةدمت ناة صربربربربربامااحتربربربربربزملربربربربرب مذتربربربربرب ماربربربربرب  امتا وربربربربربمماتثربربربربرب ةمتلربربربربربيفماظتت ثوربربربربربامأماتصربربربربرب تم ونربربربربربةم
م  يبمن ىماحتتيةرم 

اأمتربربربربربربرببامات ربربربربربربربددمم،ربربربربربربربالزماقتوربربربربربربرباماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامأمتثوربربربربربربربوزماتثربربربربربربرب ةماتصربربربربربربرب  وامةما ربربربربربربرببام وكوربربربربربربربام ربربربربربربرب  م
م مازتةااماظتاة صامل ما تيةرمامتونااماتعالةتماتتأةرااماتث ااممن ىماتص ت

 أهمية العالمة التجارية في تقيي  القوة السوقية للشركة . -  1
ت عربربربربربربرببماتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربربامدارامتةلربربربربربربربربةمأمتثوونربربربربربربربربةتماعتو ربربربربربربربةتماظتعاوربربربربربربربربامتةظتاة صربربربربربربربربامتعن وربربربربربربربربةتماح،ربربربربربربربربدلةجم
ااح ربربربربربتث اذمةم نربربربربربةمتعربربربربربدما ربربربربربدماتع الربربربربربفماتربربربربرب محتربربربربربددملربربربربربدضماتثربربربربرب ةماتصربربربربرب  وامت لربربربربربا ةتمةماتيربربربربرب  ماتلربربربربربا ةتماتربربربربرب م

راربربربربربام  اربربربربربامم ربربربربربةدرةمأماط  يفربربربربربةمن ربربربربربىمر ربربربربرب ما ربربربربربعةرماتصربربربربرب  مااماطتربربربربربدلةتماتربربربربرب متعا ربربربربربيفةمحتنربربربربربفملاتأةيربربربربربةمنالربربربربربةتمةجة
دا ما متعربربربربربةينملربربربربرب ماـتكربربربربربةضمط ربربربربرببماظتصربربربربربتيف ينيمن ربربربربربىملاتأةيربربربربربةمةماتلربربربربربت ماتلربربربربربا ةتمت ربربربربرب ماتثربربربربرب ةماتصربربربربرب  وامملربربربربرب مم
 ربربربربربرب  ماتصربربربربربرب  محتنربربربربربربفمنالربربربربربرباممةجةراربربربربربربامممتاتنربربربربربربيمفيم ربربربربربربافماتصربربربربربرب  مطربربربربربربريم ةت ربربربربربرباممتا ربربربربربربت دالم ونربربربربربربةمتوايفربربربربربربةمتلربربربربربربيفم

اعربربربربربربرب مذتربربربربربربرب ما ماظتصربربربربربربربتيف ينيمنتو ربربربربربربرب  متلربربربربربربربيفما ربربربربربربربفمفيماح،تثربربربربربربربةلملربربربربربربرب ماظتاربربربربربربربتكماتربربربربربربربب ملتنربربربربربربربفماتعالربربربربربربرباملثربربربربربربربةيلمةممام
 ح58حاتتأةراامفيملاتكمملاة  م اماف مارتك م عاماظتاتكماتب ملتنفماتعالاماتتأةراا

ت ربربربربرباضمحم59حاتصربربربربربت ديماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربربام   ربربربربربو امت تثوربربربربربوزمملربربربربرب م  ربربربربربفماتصربربربربرب وةتماظتعاوربربربربربامتةظتاة صربربربربربام
متص تمات جويفامت ناتكماظتع متةتتثووزم اتتعافمن ىما

ماتعفماتزم  ةاةمماتلةئعامأمتباماتصوةتمقتة:
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 -حمح60ح  ربربربربربواما،ربربربربربدلةجمشربربربربربا اماربربربربرب ،و وكامUnileverحمام ربربربربربةرةميلممحSara Leeحممااطتة ربربربربربتنيمتربربربربربةظت ادم
ةم وربربربربربربرب مد  ربربربربربربرب ماظتك  ربربربربربربربواماألاراتوربربربربربربربامأمتربربربربربربرببحماتث ربربربربربربربواممفيما م  ربربربربربربربفماتصربربربربربربرب تمن ربربربربربربربىممح61حاظتما ربربربربربربربامت عربربربربربربرباتم

مأم  اماظتاتأةتملمافماتعاتم م-،صةئيمامرجةيلمم-اصنيا ةسماصت
 -الربربربربربربربربةماتث ربربربربربربربربواماتثة،وربربربربربربربربامم يفربربربربربربربربيم  ربربربربربربربربوامدلربربربربربربربربكمشربربربربربربربربا امدراربربربربربربربربريمحمDreyerحماشربربربربربربربربا ام،صربربربربربربربربت يمحNestléحمأم

م ح62حتةطت  صمأم  تماحا م امماظتنتةزمجداممم–  تماتعالةتماتتأةرااماظتنتةزةمتاا م امم
  مة من اال تكاردور العالمة التجارية في  صون  المنافس  -2

،كربربربربربربربربرباامحرت ربربربربربربربربربةطمماتاثربربربربربربربربربةشم ربربربربربربربربرب لماشتربربربربربربربربربة ماتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربربامااتثربربربربربربربربرب ةماتصربربربربربربربربرب  واممبصربربربربربربربربرباتاماتاتو ربربربربربربربربربةتم
اتعن داربربربربربربربامةماماتربربربربربربرب ماث ربربربربربربربدم ربربربربربربربةماتاتو ربربربربربربربةتماتربربربربربربرب متربربربربربربرباترمتعربربربربربربرب ماتكربربربربربربربةن نيمااألنربربربربربربرب ا ماح ت ربربربربربربربةدانيممأماتصربربربربربربرب تمةم

ةمحم63حتربربربربربب ماربربربرباترماظت ربربربربربا مااظتربربربربرب زعمااتربربربرببا مماعن ربربربربرب  مأملصربربربربت اةتمؼتت كربربربربرباملربربربربرب م  صربربربرب اماتتمااربربربربربدمملربربربربثامماتاتوربربربربرببما
ااماحتكة ربربربربربةتماتربربربربرب متربربربربرباليمتربربربربربنيملاربربربربربتكمات اجربربربربربدمأملات ربربربربربربامن وربربربربربةماملربربربربرب زننيممات اجربربربربربدا مأملات ربربربربربامد،وربربربربربةمن ربربربربربىمغتربربربربربرباضم

اتصربربربربربربربربتندمتربربربربربربربرببحماظتنةر ربربربربربربربربةتملاجعوتيفربربربربربربربربةملربربربربربربربرب ممح64حاتصربربربربربربربرب عامفيماظتصربربربربربربربربتيف ينيمتلربربربربربربربربن يفةمشربربربربربربربربااطمنثداربربربربربربربرباملثوربربربربربربربربدةم
   ربربربربربةئ ما،وا ربربربربربةملربربربربرب ملاربربربربربتكماظتربربربربرب ادماألاتوربربربربربامفيماظتصربربربربربتيف  م  صربربربربرب اماي،تربربربربربةجمااتت زاربربربربرب مةما ملربربربربرب ماضتا ربربربربرباماتعن داربربربربربامت

الربربربرباارامتةت ربربربربة، مااظتربربربرب زعمةم وربربربرب متثت ربربربربيم ربربربرباضم ربربربربعامات وربربربرب من ربربربربىماظتربربربرب زعمةممؽتربربربربةمحماصربربربربن متربربربرب متتثداربربربربدمتربربربربةل م
م مح65حره مؽتةماليفملصةسمهاااماأل عةرمأماتص تم

الربربربربربربامةجةراربربربربربربامفيم ويربربربربربرب  متربربربربربربدفماتصربربربربربرب وةتماظتعاوربربربربربربامتةظتاة صربربربربربربامأم ةتربربربربربرباماظتاة صربربربربربربامتربربربربربربنيما ثربربربربربرباملربربربربربرب منم
م ح66حا مت ن ما ماعمزما متاتوبمتةشات ماألطاافماظتاة صامتنيماتعالةتماتتأةرااةممتدلما ماي ثيفة

اايربربربربربربرب  متث وربربربربربربرب ما ربربربربربربربعةرمات وربربربربربربرب متةتتأمئربربربربربربرباملربربربربربربرب مجيفربربربربربربرباملكوربربربربربربربدمت لربربربربربربربا اماظت ربربربربربربرباعاملربربربربربربرب م،ربربربربربربربة وتنيم ماألايمم
ثةر،ربربربرباملصربربربربت ضماأل ربربربربعةرمةمنتيايفربربربربةملربربربرب م،ة وربربربربامتث وربربربرب مشتعربربربرباما ربربربربزمنالتيفربربربربةماتتأةراربربربرباممنربربربرب مطااربربربرب م ربربربرب رما ربربربربةسمظت

ا ربربربربربربدماعوربربربربربربيملصربربربربربربت ضماتصربربربربربربعاماظتربربربربربربب  رمفشربربربربربربةرةمت نصربربربربربربتيف ينيمتربربربربربربا مجربربربربربرب دةمماظتاربربربربربربتكمنةتوربربربربربربام، نربربربربربربةملربربربربربربةم م نربربربربربربةماثربربربربربربديم
تث وربربربربرب ماأل ربربربربربعةرملربربربربرب م،ة وربربربربربام ة،وربربربربربامم ربربربربرب ا ممت نربربربربرب زعم ربربربربربيما ةشربربربربرباما،لربربربربربوامل وعربربربربربةتمةماا،لربربربربربوامتااكتوربربربربربامةمةمايربربربربرب م

ثربربربربربفمتربربربربرببحماأل،لربربربربربوامأممشربربربربرباحماظتاربربربربربتكمااماطتدلربربربربربامتو ةشربربربربرباتةمتربربربربرب مةمايربربربربرب ماتاتوربربربربرببماتعنربربربربرب د ماظتربربربربربب  رم ربربربربربةراةمةماتتن
ت نصربربربربتيف  مغتة،ربربربربةم  ربربربربفمات وربربربرب مةما ربربربربدماصربربربربةندمذتربربربرب مماظت ربربربربا من ربربربربىمتاربربربربة ما ربربربربزماتعالربربربرباماتتأةراربربربربامت لربربربربا امةمدة ربربربربام
ات  ربربربربربربعوةتماتربربربربربرب متتع ربربربربربرب مت وربربربربربرب مملاربربربربربربتكمم ربربربربربربدا ماتعيفربربربربربربدمأماتصربربربربربرب تمةماامفذام ربربربربربربة متثربربربربربربدمماتلربربربربربرباحمت نصربربربربربربتيف ينيم

ةمةم نربربربربربةمنتيربربربربرب متث وربربربربرب ما ربربربربربعةرمات وربربربربرب متةتتأمئربربربربرباماظتربربربربرب زننيملربربربربرب محتثوربربربربرب م ربربربربربااراةم  ربربربربربفما ربربربربربت داليفزمت ناربربربربربتكمألالملربربربربربام
تعربربربربربرب مايرتربربربربربربةحمةما ربربربربربربدماربربربربربربد عيفزمفيماتربربربربربرباااكمفيماظتاربربربربربربتكمتالربربربربربربةطمتربربربربربربةت أ  م ربربربربربربامفيمنربربربربربرباضمدربربربربربربدلةتملربربربربربربةمتعربربربربربربدم

 ات و ماات متكودمتدارتةماتلا اماظت اعام 
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فذما  ربربربربربربيمم نربربربربربربةمايربربربربربرب  متث وربربربربربرب ما ربربربربربربعةرمات وربربربربربرب متةتتأمئربربربربربربام ربربربربربرب  وةمااثوربربربربربربدماظتاة صربربربربربرباملربربربربربرب مجيفربربربربربربامادربربربربربرباضمة
تث وربربربربرب ماأل ربربربربربعةرماامتةضتربربربربربدملربربربربرب ماظتاة صربربربربربامدادربربربربربفماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامذايربربربربربةما ربربربربربدماربربربربرب د مفيما ربربربربربعةرمتكربربربربرب تماظتصربربربربربت ضم
اتتاة صربربربربربربيمةما ربربربربربربة مذتربربربربربرب ماتصربربربربربرب بمارا م ربربربربربرباضماتصربربربربربرب وةتماظتعاوربربربربربربامتةظتاة صربربربربربربامأماظتك  ربربربربربربواماألاراتوربربربربربربامت االربربربربربربامن ربربربربربربىم

تةتتأمئربربربربربربربرباماا ربربربربربربربربةماظتاة صربربربربربربربربامتلربربربربربربربربا مممةمااثوربربربربربربربربدممتث وربربربربربربربرب ما ربربربربربربربربعةرمات وربربربربربربربرب مح67حم2993نالربربربربربربربربامم مماةلةتربربربربربربربربةم م ربربربربربربربرباام
األ ربربربربربربعةرمفذاماردمتث وربربربربربرب ماأل ربربربربربربعةرمن ربربربربربربىمشربربربربربربيفم وة ربربربربربربامنةلربربربربربربامت لربربربربربربا امتثووربربربربربربدماظت وعربربربربربربةتم ربربربربربربامتلربربربربربربنفمفحمةجربربربربربربةرم

ماتتأمئاماتبا ما تمل  متا عةرمات و متةتتأمئامات ما ا يفةماظت ا م 
 المطلب ال اني   : االست مار في العالمات التجارية .

اما ربربربربربرب حمملات وربربربربربربامتةتصربربربربربربنعاممةمتربربربربربرببحماألدربربربربربربريةممتعتربربربربربربالمأم ربربربربربربدمذايربربربربربربةمانربربربربربربداممتعربربربربربربدماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربرب
ت تربربربربميمتربربربرب ماتلربربربربا اممالربربربربةيماظتصربربربربتيف  مةممتربربربرببامتمااربربربربدماتو ربربربرببمن ويفربربربربةمد   ربربربربةمتلربربربربيفمل كربربربرب متا،ت ربربربربةحممةماأمات ا ربربربرب م
اظتعربربربربربةشمختوربربربربرب مماح ربربربربربتثنةراتممأماأل ربربربربرب لممطربربربربربريماظت ن  ربربربربربام أربربربربربزماح ربربربربربتثنةراتمأماأل ربربربربرب لماظت ن  ربربربربرباممن ربربربربربىم

تلربربربربربا ةتممؽتربربربربربةمجع يفربربربربربةمل ربربربربربدراممرئوصربربربربربةمطت ربربربربرب ماتثونربربربربربامااتثربربربربربااةمممةماا ربربربربربث ملربربربربرب ماضتثربربربربربةئ ماظتعربربربربربافم ربربربربربةملصربربربربربت ضما
داتوربربربربربربربةممأماا ربربربربربربربةطمرتوربربربربربربرب ماتعربربربربربربربةل نيمأم وربربربربربربربةعماألننربربربربربربربةلمةمااا ربربربربربربربةمأماألدتوربربربربربربربةتماتتصربربربربربربرب اثوامةمتربربربربربربرببام ربربربربربربربا ث مأم

ةةم ممتربربربربربربباماظتو ربربربربربربرببما ربربربربربربرب ةبمتمااربربربربربربربدماتو ربربربربربربرببمن ربربربربربربربىمفاربربربربربربداعماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامةماطربربربربربربرباتم وربربربربربربربةسم ونتيفربربربربربربربةما ربربربربربربربعات
م،تواتمفيما  اتماتعالةتماتتأةراامتةنت ةرتةممفت ذجماح تثنةرمأمتبحماأل  لمم 

 الفرع األول  :  أسباب زيادة الطلب على العالمات التجارية  وطرق قياس قيمتها .
رطربربربربربزما ماتعالربربربربربةتمماتتأةراربربربربربامل جربربربربرب دةمملاربربربربرببملات ربربربربربفماتثربربربربربا مماتتة ربربربربرب منلربربربربربامم نربربربربربةم ربربربربرب  مايشربربربربربةرةمةم

 ربربربربربربرببمن ويفربربربربربربربةممزادمأم ربربربربربربربانت ةم وربربربربربربرب مت ربربربربربربرب مملصربربربربربربربت اةتمطربربربربربربربريمملصربربربربربربرب   املاربربربربربربرببم ربربربربربربرب عواوةتماتثربربربربربربربا مفحما مفتربربربربربربرب ماتو
مةم نةممتما  مةكمتثوةسم ونتيفةم مح68حم1975اظتة يما م اام

 أوال : أسباب زيادة الطلب على العالمات التجارية .
مفيمنربربربربربربربدةمػتا ربربربربربربربةتمةمةمخت ربربربربربربرب متثربربربربربربربدرم ربربربربربربربةأاتاجربربربربربربرب ما ربربربربربربرب ةبمماتانربربربربربربرب ماظتتمااربربربربربربربدممت عالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربام
مانتي مفرتةعتةم ونةما يم:مةمح69حل ماتتث وفماظتايفأيمم صبماظتاكناماتعةظتوامت ن يواماتكيااامحات ا  حم

مزاةدةماتان مااح تثنةرمأماتعالةتماتتأةرااممأماح ت ةداةتمذاتماتددفماظتاتك مااظتت  رم ممم -1
لربربربربربربربرب م وربربربربربربربرب ماصتربربربربربربربرب دةمأمزاربربربربربربربربةدةمةجداربربربربربربربربدماحتتيربربربربربربربربةرمأماظتاتأربربربربربربربربةتم متربربربربربربربرب د مملاتأربربربربربربربربةتمجداربربربربربربربربدةماامػتصربربربربربربربربااممم -2

اط ربربربربربرببماأل وربربربربربربة مفيمفاربربربربربربدانةتمجداربربربربربربدةمت عالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامةمؽتربربربربربربةماصربربربربربربةندمن ربربربربربربىمدتووربربربربربربمماتصربربربربربرب  مااطتربربربربربربدلةتم
اصتداربربربربربربدةمأماأل ربربربربربرب اتمةماملربربربربربربةممدنربربربربربربزمتربربربربربربباما ربربربربربربامما ثربربربربربربامتربربربربربرب ما ماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامتعربربربربربربمزمزتةاربربربربربرباماتصربربربربربرب  م

اربربربربربربتكما نربربربربربربيمتربربربربربربالا ةماحدربربربربربربااعمةمما نوربربربربربربامب جبمتربربربربربرباا ةماحدربربربربربربااعمةم نربربربربربربةما ماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامتووربربربربربربفمننربربربربربرباماظت
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 نربربربربةماعربربربربدملربربربربدةماتربربربربالا ةم،كصربربربربيفةمةمتربربربرببت م ربربربرب  مزاربربربربةدةماي،كربربربربةتمن ربربربربىماتعالربربربربةتماتتأةراربربربرباماا،لربربربربواماحتتيربربربربةراتم
اتعةظتوربربربربرباماتتيا ت جوربربربربربامماطربربربربربريماتتيا ت جوربربربربربام ربربربربربدمتعنربربربربربفم نثا ربربربربربةتمطربربربربربريمل ةشربربربربرباةمت الربربربربربةطمأمغتربربربربربةلماتعالربربربربربةتم

ماتتأةراام 
لربربربربربرب ممم%م79-م%69اةةمهوربربربربربرب ممالربربربربربربيفم وربربربربربربةعماطتربربربربربربدلةتممؿتربربربربربرب ماتتثربربربربربرب لمفيما ت ربربربربربربةدماطتربربربربربربدلةتماظت تيربربربربربرب   -3

اتالربربربربربةطماح ت ربربربربربةداةتمذاتماتربربربربربددفمماظتاتكربربربربرب مةمالربربربربرب متمااربربربربربدم،صربربربربرب اماطتربربربربربدلةتمأماح ت ربربربربربةداةتماأل ثربربربربربام ثربربربربرباام
انتربربربربربربالماا ربربربربربربةماتتاكربربربربربربوزماعتوي ربربربربربربيملربربربربربرب ماح ت ربربربربربربةداةتماتثةئنربربربربربربامن ربربربربربربىماتت ربربربربربرباو مفيماح ت ربربربربربربةداةتماتثةئنربربربربربربامن ربربربربربربىم

داعماتعالربربربربربربربربربةتمماتتأةراربربربربربربربربربامةم وربربربربربربربربرب ما ربربربربربربربربرب ث ماألننربربربربربربربربربةلماتتأةراربربربربربربربربربامف،تربربربربربربربربربةجماطتربربربربربربربربربدلةتممػتا ربربربربربربربربربةمتةلربربربربربربربربربةمياربربربربربربربربرب
 ااتيوة،ةتماألداضمماظتثدلامت  دلةتممل ت امتتصأوفمنالامةجةرااممأملعكزمات  دا م 

تمااربربربربربربربدماتو ربربربربربربرببماتعربربربربربربربةظتيممن ربربربربربربربىماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربرباةم وربربربربربربرب ممتتربربربربربربربا امفاربربربربربربربدانةتماتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامن ربربربربربربربىم  -4
توربربربربربربربةممأمتمااربربربربربربربدماتع ظتربربربربربربربامااتانربربربربربربرب ماح ت ربربربربربربربةد مةماتثربربربربربربرب يماتلربربربربربربربا ةتماظتصربربربربربربربت ضما  ربربربربربربربيمااتربربربربربربربدايلماا ربربربربربربربةمتربربربربربربربا ااماكتة

اتثةئنربربربربرباماامطريتربربربربربةملربربربربرب ما ربربربربربثةبماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربربامتت ربربربربربداامنالةيربربربربربةماتتأةراربربربربربامفيملماربربربربربدملربربربربرب مات  ربربربربربدا ممةمم
م نةمتصأفماشيةحمػت واملتا نامت عالةتماتثةئنامةماتةتتةيلمحتكممفادانةتماتعالةتماتتأةراام 

أيمتةتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربا م ثربربربربربربربربدمتصربربربربربربربربأفمتعربربربربربربربرب ماتلربربربربربربربربا ةتمااماظت  صربربربربربربربربةتمط  ربربربربربربربربةتماح،تكربربربربربربربربةعماح ربربربربربربربربااتوم -5
تتصربربربربربأوفمنالربربربربربةتمماربربربربرباادم ربربربربربةماضتنةاربربربربرباماظتصربربربربربتث  وامت ناتأربربربربربةتماتربربربربرب مم ربربربربربتث يممت طا يفربربربربربةملصربربربربربتث امةمات ربربربربربنة م
نربربربربربربربديما ربربربربربربرباابمشربربربربربربربا ةتمادربربربربربربرباضملربربربربربربرب ماألشتربربربربربربربة ماطتة ربربربربربربربام ربربربربربربربةمةماتربربربربربربربباماتاربربربربربربرب عملربربربربربربرب ماح،تكربربربربربربربةعمايثربربربربربربربامأماتربربربربربربرباكزم

م م ويفةمشااطماح ت دايمات ةريماتثة، ،وامات متاعدي
ف،كربربربربربةذم ثربربربربربرب تماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربا م وربربربربربرب متعتربربربربربربالماضتنةاربربربربرباماظتنا  ربربربربربربامت عالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربامػتا ربربربربربربةمليفنربربربربربربةمأم   -6

ماظتمادمل مفادانةتمت عالةتماتتأةراام 
 يفربربربربرب رماح،ا،ربربربربرب  م وربربربربرب مما ربربربربرباتمتربربربربرببحماألدربربربربربريةممن ربربربربربىمدارماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربربامن ربربربربربىماأل ربربربربربفمتربربربربربثاثمطربربربربرباتمم-7

 اتوامانتي مت  وثيفةم نةما يم:مرئوصوامالام
 ادتماح،ا،ربربربربربربرب مأمات ا ربربربربربربرب مفيمزاربربربربربربربةدةماتاوربربربربربربربةتماتعربربربربربربربةظتيممت عالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربرباممةم وربربربربربربرب متربربربربربربرب دعماظتماربربربربربربربدملربربربربربربرب مم

اتلربربربربربا ةتمط  ربربربربربةتممتربربربربربو م ثربربربربربرمأمل طايفربربربربربةما  ربربربربربيمتيربربربربرب مأماطتربربربربربةرجمةمؽتربربربربربةماربربربربرب د مفيماتصربربربربربةعم،وربربربربربةتمفاربربربربربداعم
تمنربربربربربرب متعربربربربربربدمةمدا ما ماتنياربربربربربرب امأمات ةتربربربربربرببماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامةم وربربربربربرب مالربربربربربربامماظتصربربربربربربتيف ي  مأملعربربربربربربةلا

مل م ث ماظتاتكملةداةمةماتبام،كاامت ثثامات مت تدتةماتعالاماتتأةراام 
 ادضم يفربربربربربربربرب رماح،ا،ربربربربربربربرب مفيمتعماربربربربربربربربمماتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربامتدرجربربربربربربربربام  ربربربربربربربربريةمةم نربربربربربربربرب م،ة وربربربربربربربربامتو ربربربربربربربرب ماألننربربربربربربربربةلمم

 ربربربربربربربةمؽتربربربربربربربةماربربربربربربرب د مفيمماتتأةراربربربربربربرباماتثةئنربربربربربربربامدربربربربربربربدلةتممالاتأربربربربربربربةتمجداربربربربربربربدةم ةئنربربربربربربربامن ربربربربربربربىماح،ا،ربربربربربربرب مااملات وربربربربربربربا
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فاربربربربربربربربدانةتمجداربربربربربربربربدةمت عالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربامةم وربربربربربربربرب محتكربربربربربربربربمماح،ا،ربربربربربربربرب ممف،لربربربربربربربربة مشربربربربربربربربا ةتمجداربربربربربربربربدةماتوربربربربربربربرب اام
ملاتأةتمجدادةممةماتةتتةيلما ت دايمنالةتمجدادةم 

 تماربربربربربدماح،ا،ربربربربرب ملربربربربرب ماضتةجربربربربربامفيماضتنةاربربربربرباماتثة، ،وربربربربربامناربربربربربدلةما اجربربربربرب ما ربربربربربثةبماضتثربربربربرب تمل وعربربربربربةتم ربربربربرب  ملربربربربربمارةمم
 ربربربربربربتعنةلمنالربربربربربربتيفزماتتأةراربربربربربربامةماا ربربربربربربكاتمتربربربربربرببحماظت ربربربربربربةطاماظتتمااربربربربربربدةممنربربربربربرب ماامطربربربربربربريمذتربربربربربرب ملربربربربربرب م ربربربربربرب رم ربربربربربرب  ما

،تربربربربربةئكمحمتثت ربربربربربامن ربربربربربىماتربربربربربات مات ربربربربربةئ ممتيربربربربرب متلربربربربربنفماا ربربربربربةممفضتربربربربربةتمات ربربربربربارمنربربربربرب مطااربربربربرب مماضتربربربربربرملربربربربرب مشربربربربربا م
ماتعالاماتتأةراام 

 طرق قياس قيمة العالمة التجارية .ثانيا  : 
لربربربربربرباملربربربربربرب ما ربربربربربربتيفامماتمتربربربربربربةئ معتربربربربربربةمةمم ونربربربربربرباماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامتربربربربربربيماتثونربربربربربرباماتربربربربربرب متصربربربربربربتندتةمت ربربربربربرب ماتعامم

اتعنربربربربربربربربفم ونربربربربربربربرباماتعالربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربرباممن ربربربربربربربربىم وربربربربربربربربةسمجةذتوتيفربربربربربربربربةممأماتصربربربربربربربرب تمامفتربربربربربربربرباازم وكوربربربربربربربرباممتتثربربربربربربربرب لملعتثربربربربربربربربداتم
اظتصربربربربربتيف  مفيم عربربربربربفماتلربربربربرباا مةممتربربربربرببامما ربربربربربدمتربربربربرب  امم ونربربربربرباماتعالربربربربربامن ربربربربربىماتلربربربربربا املربربربربرب م وربربربربرب م:متربربربربرب ال ممان ربربربربربىمةم

اربربربربربربتكمأما ربربربربربرب اتماتصربربربربربرب  مةماتثربربربربربربدرةمن ربربربربربربىمتدشربربربربربربنيمت اتربربربربربربرب مارتربربربربربربةحما ربربربربربربالمةمزاربربربربربربةدةمت ربربربربربربةدلماترا ماتلربربربربربربكيفوامةمدتووربربربربربربمماظت
مح70حت ناتأةتمةمماـتكةضم صة واماأل عةرمةمارتكةعما ة ماظتصتيف  مةما  متاة صيما ثام  ةم   ا م

امفذام ة،ربربربربربربرب ماتعالربربربربربربربامماتتأةراربربربربربربربام ربربربربربربربدم ةلربربربربربربرب متربربربربربربربدارمل ثربربربربربربرب ظمأماتعن وربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربرباملاربربربربربربرببماتثربربربربربربربديمةم
ةلربربربربربةتماظت  صربربربربربامماتتاة صربربربربربواماا ربربربربرب  ماحتتنربربربربربةيم ربربربربربةمةمالربربربربربةمعتربربربربربةمفحماةربربربربربةملربربربربرب م  ربربربربرب لماتثربربربربربا ماتعلربربربربرباا مت ربربربربربدرتماتتن

لربربربرب م ونربربربرباملعا اربربربرباماتربربربربزملربربربربةمنتوربربربربممنن وربربربرباماتتصربربربرب ا مأمات  ربربربرب ماضتة ربربربربامةم وربربربرب متربربربرب  ظما ماتثونربربربرباماظتعا اربربربربامت عالربربربربامم
اتتأةراربربربربربربربامةجربربربربربربربدم ربربربربربربرب و يفةمفيماذتربربربربربربربة ماظتصربربربربربربربتيف ينيملربربربربربربرب مدربربربربربربربالما ربربربربربربربةئفمنداربربربربربربربدةمم ةتعاة ربربربربربربرباماتربربربربربربرب متتيربربربربربربرب  ملايفربربربربربربربةم

مح 71حظتاتكماا ةئفماتدنةااماظتتو رةممل م يف رم  ةئوةتماش ياماح،ا، ماتعالامادورمت زا ما

اتعربربربربربدماتعالربربربربربامماتتأةراربربربربرباما ربربربربربدما ثربربربربرباما ربربربربرب لماتلربربربربربا ةتماقتوربربربربربامةمتربربربربربفمدتثربربربربربفمتةتاصربربربربرب امتربربربربرب ع ماتلربربربربربا ةتم
اتربربربربزماأل ربربربرب لمن ربربربربىمايطربربربرباتمةمطربربربربريما مليفنربربربربامد ربربربرب متربربربرببحماتعالربربربربامحمتعربربربربدمتةتوصربربربربريةمن ربربربربىمايطربربربرباتمةم نربربربربةما م

امات ربربربربربعبمةماتربربربربربالزمتاربربربربربةماضتةجربربربربربامفيمفدارةملثربربربربربفمتربربربربربباماأل ربربربربربفممتربربربربرب نيما عةتوربربربربربامتيكةتربربربربربامؾتربربربربربةحمتربربربربربدلريتةمتربربربربربو متربربربربربةألل
ماتلا اماأللاماتب متةت متدر  مدتةلةم الاةتماتلا ةتمماتعةظتوام 

اتالاوة،وربربربربربربربربرباماايماتلربربربربربربربربربا ةتماتربربربربربربربربرب مح72ححمRanKHovis McDougallاتعتربربربربربربربربربالمشربربربربربربربربربا امح
ل وربربربربربربرب  مجاوربربربربربربرب مف ربربربربربربرباتو مم678يفربربربربربربربةم ربربربربربربربدرتمتاثربربربربربربرب مادرجربربربربربربرب م ونربربربربربربرباملصربربربربربربربتث امت عالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامأمتوربربربربربربربة ملوما،وت

مح73ح Cood monةنادلةمت ث منا ةمتةتلاا ملثديمل م
اميربربربربربربربربتزمنربربربربربربربربدةمشربربربربربربربربا ةتمنةظتوربربربربربربربربامتةتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربامةماتثونتيفربربربربربربربربةما ربربربربربربربربعاتةمالربربربربربربربرب متربربربربربربربرببحماتلربربربربربربربربا ةتمم

ممح74حاتاائربربربربربربدةمأمتربربربربربربباما ربربربربربربةلمؾتربربربربربربدممشربربربربربربا امم متاا،ربربربربربربدزم مةماشربربربربربربا امم متاا،ربربربربربربدم ربربربربربربة،وا م مةممماشربربربربربربا ام مما،اتاا،ربربربربربربدم م
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ةمااتعربربربربربدمتربربربربرببحماتلربربربربربا ةتمم ربربربربرب ائزملت   ربربربربربام ربربربربرب لماتعربربربربربةةمليفنتيفربربربربربةمماتاتوربربربربرببماتعربربربربربةظتيمت عالربربربربربةتمةمااتربربربربربب مالربربربربربنفم
م وناما عاماتعالامأماأل  اتماتعةظتوام 

الربربربربرب ماظتيفربربربربربزم ربربربربرببت ماح،ت ربربربربربةحمفيما متثوربربربربربوزما ربربربربرب ضمنالربربربربربامةجةراربربربربربامأماتعربربربربربةةممتت ربربربربربفمنربربربربرب متثوربربربربربوزماط ربربربربربىمم
تتأةراربربربربربربربربامحماعيربربربربربربربرب متةت ربربربربربربربرباارةمم  يربربربربربربربربةماتتصربربربربربربربرب اثوامةماتةتتربربربربربربربربةيلمتاتوربربربربربربربرببمنالربربربربربربربربامةجةراربربربربربربربربامةمفذما م ربربربربربربربربعاماتعالربربربربربربربرباما

ماتعالةتماتتأةراامماألط ىمأماتعةةممتت فمن متثووزماتعالةتماتتأةراامماأل  ضمأماتعةةم 
اتربربربربربربربربالزمتربربربربربربربرببحماتلربربربربربربربربا ةتملربربربربربربربرب مات جيفربربربربربربربرباماتاكااربربربربربربربربام ربربربربربربربرباثمةربربربربربربربربكمتثوربربربربربربربربةسماتعالربربربربربربربربامااماتصربربربربربربربربناماتتأةراربربربربربربربربامم

ماتتنثفم ونةما يم:م
 ااصربربربربتيفدفمتربربربربباماظتربربربربايفكمحتداربربربربداماتتنووربربربربمماتصربربربربعا ماتربربربربب محتثثربربربرب مملمنتجااااات فااااي السااااوق :نهاااا  مسااااتوى ا

اتصربربربربربنعاماتتأةراربربربربربامةممهوربربربربرب متثربربربربربةسممادتا ربربربربربةتماتصربربربربربعاماتينوربربربربربامتربربربربربنيماظتاتأربربربربربةتمملربربربربرب ماجربربربربربفما تصربربربربربةبم ونربربربربربام
ةمما ممتثوربربربربربربربوزم ربربربربربربربن متتربربربربربربربد  ماتعةئربربربربربربربداتماظتتثثثربربربربربربربامت لربربربربربربربا املربربربربربربرب مشتعتيفربربربربربربربةماتتأةراربربربربربربربامح75حاتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربام
اي ربربربربربربةأماتربربربربربربب ماث ربربربربربربفماتمتربربربربربرب  محتن ربربربربربرب مت ث ربربربربربرب لمن ربربربربربربىماظتاربربربربربربتكمذ ماتصربربربربربربنعاماتتأةراربربربربربرباملثةتربربربربربربفمةاتربربربربربربباماتصربربربربربربعام

 لاتكمحمشتامةجةراامت م 
 : ااعتنربربربربدمتربربربربباماتربربربربايفكمن ربربربربىممتثكربربربربيم ونربربربرباماتعالربربربرباماتتأةراربربربربامن ربربربربىملربربربربدضم ربربربرباةمػتربربربربددةمنهاااا  السااااوق الماليااااة

تا ربربربربربرب يماتادربربربربربربو ماملربربربربربرب ماتربربربربربربمل متتثوربربربربربربوزماظتيتصربربربربربرب ةتمااطتصربربربربربربةئامةماماصربربربربربربت ديماا ربربربربربربةمتثوربربربربربربوزماتتربربربربربربد  ماتاثربربربربربربد م
 ايتةااتم 

 :  ااتيربربربربربربممتربربربربربربباماتربربربربربربايفكمن ربربربربربربىم منث وربربربربربرباماتمتربربربربربرب  م مملربربربربربرب مدربربربربربربالماتدرااربربربربربربامااتربربربربربرب نيممنهاااااا  عقيلااااااة المسااااااتهل
تةتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامااعت اربربربربربامااتربربربربرباااترماتعةطكوربربربربربامااتدرااربربربربربامتةح ربربربربربزمااحرت ةطربربربربربةتمماحكتةتوربربربربرباملثربربربربربفمل ربربربربربدرماظتاربربربربربتكمم

دةماظت ن  ربربربربربربربربامةمما من ربربربربربربربربىمل ا ربربربربربربربربفماتمتربربربربربربربربةئ ملربربربربربربربرب مالصربربربربربربربربت ضمات  ربربربربربربربربة مااتتك ربربربربربربربربوفمااظت ربربربربربربربربةطاماظتصتلربربربربربربربربعاةمااصتربربربربربربربرب م
اتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامةمااعتنربربربربربربربدمن ربربربربربربربىماهربربربربربربربةثم، نوربربربربربربرباما نوربربربربربربربامتصربربربربربربربتادمفيما تث ربربربربربربربة اتمماتعنربربربربربربربا مالثربربربربربربربةتاتم
اا ربربربربربتوانةتمةماتربربربربربباماأل ربربربربرب  بما ثربربربربربام  كربربربربربامملربربربربرب م وربربربربرب ماتتاكوربربربربرببمةماايربربربربرب  مأم ثربربربربربريملربربربربرب ماأل وربربربربربة مملثوربربربربربدام

 تبحم متا يةيممنواةتم  ريةممتت اوكةتماتصنةتماتتأةراا
 الفرع ال اني  :   أسواق العالمات التجارية .

 ربربربربربة مح ربربربربربتثداثماأل ربربربربرب اتماتلربربربربربةل اما اربربربربربة ماتثربربربربرب رةمات ربربربربرباةنواماأل ربربربربربامات ربربربربربةت مأمجعربربربربربفماتلربربربربربةراتماظتنوربربربربربمةمم
م مااقتيفةماتعالةتماتتأةرااما دماتعاة اماأل ة وامت الةطماح ت ةد 

ماتصربربربربربربربربرب تمةما ربربربربربربربربرب ةمماتصربربربربربربربربرب تمتربربربربربربربربربيماما تربربربربربربربربربدماح ربربربربربربربربربتثنةرمأماتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربرباممت لربربربربربربربربربا ةتم ربربربربربربربربرب ةمأ
 ربربربربربربربربربنوزم ربربربربربربربربرب مل يوربربربربربربربربربرباماتعالربربربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربربربامةمما ربربربربربربربربربربدمنا ربربربربربربربربرب ماظتا ربربربربربربربربربناماتعةظتوربربربربربربربربربرباممت ن يوربربربربربربربربرباماتكيااربربربربربربربربربامحات ا ربربربربربربربربربرب حممم
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،توأربربربربربرباما،لربربربربربربوامماتلربربربربربربا اممأمف،لربربربربربربة ماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامت ربربربربربرباااكم»متا،ربربربربربرب محم76حاح ربربربربربربتثنةرمأماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربام
ملثربربربربفمتربربربربرببحماأل،لربربربربواممةمالربربربربرب م،تربربربربةئكم ربربربربرب ماظت يوربربربربامتربربربربربباممتاكصربربربربيفةملثةر،ربربربربربامتةتلربربربربا ةتماألدربربربربرباضماتربربربرب محمتا ربربربربرباطممأ

 ربربربربربدرةماظتاتأربربربربربةتماظت  ربربربربرب لامت عالربربربربربةتمةجةراربربربربربامن ربربربربربىما ت ربربربربربة مما ربربربربربعةرمان ربربربربربىملربربربربرب م،كرييربربربربربةمماتعةلربربربربرباماتربربربربرب متربربربربربو معتربربربربربةم
نالربربربربامةجةراربربربربامةمؽتربربربربةماماربربربربدمرهيفربربربربةم ربربربرب تمتيربربربربةتوفماي،تربربربربةجمةمانتيربربربرب ما متعربربربربمضمتربربربرببحماتثربربربربدرةمن ربربربربىما ت ربربربربة مما ربربربربعةرم

تتنووربربربربربربربمماظتاتأربربربربربربربةتمةملثربربربربربربربفماح ربربربربربربربتثنةرمي،تربربربربربربربةجمجربربربربربربرب دةمان ربربربربربربربىمااما ربربربربربربربت دايما ربربربربربربربةتوبمان ربربربربربربربىمفيمجيفربربربربربربرب دماتلربربربربربربربا ام
ف،تربربربربربةجما ثربربربربربام كربربربربربة ةممةم نربربربربربةمتتربربربربربو مت لربربربربربا ةتما متاربربربربرباضمتاكصربربربربربيفةماتتنربربربربربةاممنربربربربرب ملاة صربربربربربويفةماتتاربربربربربة  من ربربربربربىمن الربربربربربفم

م«طريمغتادماتصعام
امادضماح ربربربربربربربربتثنةرمأماتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربربامفيم يفربربربربربربربربرب رما ربربربربربربربربرب اتمتعربربربربربربربربربافمتة ربربربربربربربربربزما ربربربربربربربربرب اتماتعالربربربربربربربربربةتم

راربربربربرباممةمتربربربربرببحماألدربربربربربريةماتربربربربرب متربربربربرب د مدارامليفنربربربربربةمأماح ت ربربربربربةدماتعربربربربربةظتيماتوربربربربرب يممةمارطربربربربربزماقتوربربربربربامتربربربربربباماتصربربربربرب تمفيماتتأة
فحمما،ربربربربربرب محما جربربربربربربدمتربربربربربرب متعااربربربربربربفملتكربربربربربرب من وربربربربربرب ممةماتربربربربربربةتاكامفيمؼتت ربربربربربربفماتدرا ربربربربربربةتممماتثة، ،وربربربربربربامااح ت ربربربربربربةداامةمؾتربربربربربربدم

نثربربربربربربربربربفمأماألايممأملربربربربربربربربربا ما م ربربربربربربربربرب تماتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربرباممبكيف لربربربربربربربربرب مات ا ربربربربربربربربرب ما وربربربربربربربربربيمملعربربربربربربربربربةل تنيمرئوصربربربربربربربربربوتنيممتت
اح،تكربربربربربربةعمتةظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربربامت ربربربربربرب رةمل  تربربربربربربامةماذتربربربربربرب ممأم ربربربربربرب رتنيمقتربربربربربربةمممنثربربربربربرب دماتاادربربربربربربو ماامنثربربربربربرب دماحلتوربربربربربربةزمةمم

مأم و ماتثة،وامتتنثفمأمم،ثفماظت يوامماتكيااامتةت و مماماتلاا م 
فمم ربربربربربربربرب متربربربربربربربرببام ربربربربربربربرباتواتمأمتربربربربربربربربباماتكربربربربربربربرباعممفيممفتربربربربربربربرب ذجيمماح،تكربربربربربربربربةعمتةتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربامقتربربربربربربربربةمم،ثربربربربربربربرب

ا ربربربربربربت دايماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامتةتتن ربربربربربرب منربربربربربرب مطااربربربربربرب مات وربربربربربرب مااتلربربربربربرباا مةممامحت اربربربربربربفم ربربربربربرب مماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامت ربربربربربربكام
مل  تامن مطاا منثدماتادو ماامنثدماحلتوةزم 
 أوال :   عقود  بيع أو شراء العالمة التجارية .

اضمملربربربربربرب م،ثربربربربربرباماعربربربربربربدمشربربربربربرباا ماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربرباما،ثربربربربربربفماضتثربربربربربرب تمذاتمات ربربربربربرب ام ربربربربربربةملربربربربربرب ممشربربربربربربا امفيمادربربربربربرب
ما ثاما تدالامضتث تماظت يواماتكيااام

م1995حمااتربربربربرب ممتما،لربربربربرباتةمنربربربربربةيم Nestléالربربربربرب مالث ربربربربربامدلربربربربربكماتلربربربربربا ةتمةمم،ربربربربربب امشربربربربربا ام،صربربربربربت  مح
اتربربرب ما،لربربرباتةم م  Farine Lactée Henri Nestléةما ة،ربرب م،توأربربربامتربربدلكمشربربربا تنيم  ريتربربنيمتربربربزم

  AngloSwiss Milkاشا امم1866تاا م،صت و م منةيم
اتربربربربربدلكمااماتلربربربربرباا متربربربربرببحم ربربربربربدمتيربربربربرب  م  وربربربربرباما متلربربربربربا مشربربربربربا امنالربربربربربامةجةراربربربربربامملربربربربرب مماتالربربربربربةطممانن وربربربربربام

هوربربربرب متثربربربرب يممشربربربربا امتلربربربرباا ماتعالربربربرباممم-اتربربربرببحماتعن وربربربرباممطربربربربريمرائأربربربربامم–اظتربربربربات رم ربربربربةمةماام ربربربربدممتيربربربرب  م ربربربرب  ةم ة، اربربربربةم
ذايربربربربربةممةمفذممدا ماتالربربربربةطماظتربربربربربات رم ربربربربربةمةما،ربربربربربةدراملربربربربربةماربربربربربتزمشربربربرباا ماشتربربربربربة مماتلربربربربربا ةتمااماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربرباممأم ربربربربربد

اربربربربربربتزمذتربربربربربرب مأماتعربربربربربربةدةمأمفطربربربربربربةرم ربربربربربربكثامدلربربربربربربكمامدت ربربربربربرب مةم نربربربربربربةما منن وربربربربربربةتماتربربربربربربدلكماماتتن ربربربربربرب م،ربربربربربربةدراملربربربربربربةمتربربربربربربتزمم



 2012جانفي  -لمجلد الرابع )العدد األول(جامعة المدية/ ا -مخبر السيادة و العولمة -مجلة الدراسات القانونية

030 

 

تربربربربربدا  مدت ربربربربرب ماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربرباممبكادتربربربربربةمةم وربربربربرب متربربربربربات رمتربربربربرببحماتعن وربربربربربةتمتةتعداربربربربربدملربربربربرب ماحنت ربربربربربةراتماي ربربربربربااتوأوام
ةراربربربربرباملربربربربرب ما ربربربربرب لمادربربربربرباضممماتربربربربرببحماأل ربربربربرب لماألدربربربربرباضممترطربربربربرباافمماظتتعة ربربربربربدةممةماما وة،ربربربربربةماربربربربربتزمدت ربربربربرب ماتعالربربربربرباماتتأ

األدربربربربرباضمتربربربربربيماعتربربربربربدفمماظتالربربربربرب دملربربربربرب منن وربربربربرباماح ربربربربربتوا مااماح ربربربربربتث اذمةمان وربربربربرب م  ،ربربربربرب ماتعربربربربرببرمم  ربربربربربفماظتعربربربربربةلاتم
اظتات وربربربربربامتربربربربربدلكمادت ربربربربرب ماتعالربربربربربةتماتتأةراربربربربربامن ربربربربربىمطريتربربربربربةملربربربربرب منن وربربربربربةتمماتربربربربربدلكمااتتن ربربربربرب ماتربربربربرب متربربربربربتزمحنت ربربربربربةراتم

م ح77حاداضم
 تة للعالمات التجارية  .ثانيا :    عقود االستخدام المؤق

ما زمتباماتا عمل مماظتعةلاتمنث دماتادو مامنث دماحلتوةزمم 
 عقد الترخيص باستخدام العالمة التجارية .  -1

ا ربربربربربربربربرب  متربربربربربربربربربادو ماظت يوربربربربربربربربربامات ربربربربربربربربرباةنوامنن لربربربربربربربربربةمااتعالربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربربامد   ربربربربربربربربربةملربربربربربربربربرب مماظتنةر ربربربربربربربربربةتم
تثدلربربربربربربامااماتاةلوربربربربربربامةمااطربربربربربرباافممنثربربربربربربدماتادربربربربربربو مةماتتأةراربربربربربرباماح ت ربربربربربربةدااماتلربربربربربربةئعامااظتاتلربربربربربرباةممأمرتوربربربربربرب مات  ربربربربربربدا ماظت

تربربربربربربربربزماظتربربربربربربربرباد مااظتربربربربربربربرباد متربربربربربربربرب مةمامنتيربربربربربربربرب ما مات اجربربربربربربربربدماتوا ربربربربربربربربة مأمت ربربربربربربربربدماا ربربربربربربربربدماامأمت ربربربربربربربربدا مؼتت كربربربربربربربربامةمااعتربربربربربربربربالم
اتادربربربربربو ملربربربربرب ماتربربربربربزما ربربربربربةئفم،ثربربربربربفماتتيا ت جوربربربربربةمتت ربربربربرباو ماظتاتأربربربربربةتماظت ربربربربرباعام ربربربربربةمأما ربربربربرب اتمتعوربربربربربدةمنربربربربرب ماتصربربربربرب تم

م ممح78حاأليمعتبحماتتيا ت جوةم
لربربربربربرب ماأل وربربربربربربة متاربربربربربربتيفكماتلربربربربربربا ةتمف ربربربربربربااتوأوامتربربربربربربادو ماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباممةم وربربربربربرب متثربربربربربرب يممامأم ثربربربربربربري

اتلربربربربربربربا اماظتةتيربربربربربربربامحاظتاد ربربربربربربربامحممبربربربربربربربا ما ربربربربربربربت دايمنالتيفربربربربربربربةماتتأةراربربربربربربرباملربربربربربربرب ماتعالربربربربربربربةتمماي ربربربربربربربة واممذاتمات ربربربربربربرب امفيم
مطافم ةت مل ماظتاتأنيماامات ةئعنيمحماظتاد معتزمحمملثةتفمتد  مفتةااتماام ونامماداضم 

ماماتعثدمندةملمااةماداضمنااةمن ىماتعةئدماظتةيلمتتنثفمأم:ااتو متب
 تا ا ماتالةطماتتأةر مازاةدةما اةفماداضمل ماظتاتأةتم  -
 اتدد لمفيما  اتمجدادةمااضت  لمن ىممف ت ة ةتممدةرجم دادماتلا ام  -
ااربربربربرباماتكاوربربربربربامت توربربربربربدمنةئربربربربربداتمجداربربربربربدةمدا مت  وربربربربربفما ربربربربربتثنةراتم  ربربربربربريةملربربربربرب مل ربربربربربة مااما تصربربربربربةبمماظتماربربربربربدملربربربربرب ماتدرمم-

 ااتثدرةمات اةنوام م
ااعتربربربربربالمفت ربربربربربةعمفتربربربربرب ذجماتادربربربربربو محتثوثربربربربربةمتاتربربربربربةئكممتا ربربربربربفمتي كربربربربربامةماتربربربربربيمما صربربربربرب ما ربربربربربعةملربربربربرب ماتربربربربربدد لم
اظت ةشربربربربربربربربامفيماتصربربربربربربربرب تمةماأماتعداربربربربربربربربدملربربربربربربربرب م ربربربربربربربربةحتماتتصربربربربربربربرب ا ماتااكتربربربربربربربربيممت عالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربرباماربربربربربربربرب د متربربربربربربربربادو م

تربربربربربربادو ممت ربربربربربربة، متعربربربربربرببمااربربربربربربتكم ربربربربربربوةراتماتعالربربربربربربامفيمزاربربربربربربةدةمم ونتيفربربربربربربةممةمالربربربربربرب ماتربربربربربربزماأللث ربربربربربربامن ربربربربربربىمذتربربربربربرب ملربربربربربربا مم
مل  اةمتادو ممتة ت دايممنالاممةجةراامتصوةرةم ةداةم 
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ا ثربربربربربرياملربربربربربةماصربربربربربت ديماتادربربربربربو من ربربربربربىمات ربربربربربعودماتربربربربربدايلمةم وربربربربرب متصربربربربربتعنيماتلربربربربربا ةتممب ربربربربربةدرمدةرجوربربربربربام
أماتت ربربربربربربربرباو ماامأماظت وعربربربربربربربربةتماامأماطتدلربربربربربربربرباماظتثدلربربربربربربربربامفيمات  ربربربربربربربربدا ماجا وربربربربربربربربامةما ربربربربربربربربدمدتثربربربربربربربربفم ةجربربربربربربربرباماتلربربربربربربربربا ةتمفيم

 دايماتعالربربربربربامةجةراربربربربربةم ربربربربربة مامف ربربربربربة وةملربربربربرب ماجربربربربربفماضتكربربربربربةظمن ربربربربربىم ث  يفربربربربربةممأماتعالربربربربرباماتتأةراربربربربربامأمت ربربربربربدماجاربربربربربيبما ربربربربربت
 .ةممال مذتاماضتكةظمن ىمل يوتيفةم

اتيثربربربربربربرباماأللث ربربربربربربربامنربربربربربربرب متربربربربربربربادو ماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامأملعكربربربربربربربزماتثوةنربربربربربربربةتمةمهوربربربربربربرب ماعتربربربربربربربالممتربربربربربربربادو م
اقتوربربربرباما ت ربربربربةداامتةت ربربربربامنتيربربربرب محتداربربربربدتةمنربربربرب مماتعالربربربرباماتتأةراربربربربامل ربربربربدرامتةلربربربربةملربربربرب مل ربربربربةدرماتربربربربددفمةم نربربربربةمما متربربربرب 

طااربربربربرب م وربربربربربةسمل وعربربربربربةتملاتأربربربربربةتماظتاد ربربربربربامةم وربربربربرب مت  ربربربربرب مل وعربربربربربةتماتتأمئربربربربربامت ناتأربربربربربةتماتربربربربرب محتنربربربربربفمنالربربربربربةتم
ةماتعربربربربربربربربربربربدمشربربربربربربربربربربربا امداربربربربربربربربربربربمينمت ناتأربربربربربربربربربربربةتمم2912ت وربربربربربربربربربربرب  مداحرمالاايربربربربربربربربربربربيمتصربربربربربربربربربربرباامم239ةجةراربربربربربربربربربربرباملاد ربربربربربربربربربربربامؿتربربربربربربربربربربرب م

ت وربربربربربرب  مداحرمالاايربربربربربربيمأمم39 ربربربربربرب مفااادايربربربربربربةماح ربربربربربربتيفا واما ثربربربربربربةمعتربربربربربربباماظتثوربربربربربربةسما ربربربربربربالملربربربربربرباد مأماتعربربربربربربةةمةمفذمت 
،كربربربربربربربرب ماتصربربربربربربربربرباامةماةجربربربربربربربرب متربربربربربربربربرببحماتلربربربربربربربربا امفتربربربربربربربربربةااتمفجربربربربربربربرباا منثربربربربربربربربرب دماتاادربربربربربربربربو متة ربربربربربربربربربت دايما اليفربربربربربربربربةماش  ربربربربربربربربربوةيةم

ماتت كما ،وامااتصوانةئوامأملاتأةتمطافم ةت م 
اتةدت ربربربربربربربربةرمحمتالربربربربربربربرباملع  لربربربربربربربربةتمفحمن ربربربربربربربربىمنربربربربربربربربددمػتربربربربربربربربدادملربربربربربربربرب م ربربربربربربربربكثةتمةما،تربربربربربربربربةئكمفتربربربربربربربربةاةماتعالربربربربربربربربام

ةتمتربربربربربربربادو ماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربامفرتربربربربربربربةحمف ربربربربربربربة امفيمما،ربربربربربربرب مذتربربربربربربربام،ثربربربربربربرب مشربربربربربربربدادمأماظتع  لربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامأم ربربربربربربربكث
ماظتتة امن م كثةتماتادو م 

 عقود االمتياز باستغالل العالمات .  -2
 ربربربربربربربدمختتربربربربربربربةرماتيثربربربربربربربريملربربربربربربرب ماتلربربربربربربربا ةتمف ربربربربربربربااتوأوامنثربربربربربربرب دماحلتوربربربربربربربةزممةم وربربربربربربرب مختتربربربربربربربةرماتلربربربربربربربا ام ملةؿتربربربربربربربامم

توربربربربربربافم ةتربربربربربرب مماتربربربربربرب م ماظتصربربربربربربتكودملربربربربربرب ماحلتوربربربربربربةزم ممأملاوثربربربربربرباماحلتوربربربربربربةزم ممتربربربربربربادو منن يفربربربربربربةماتتأربربربربربربةر متا ن ربربربربربرب م
مج اا واملعوااملثةتفمتد  ملد  نةتمايتةااتماام وناماداضم 

انثربربربربربربربربربدماحلتوربربربربربربربربربةزممتربربربربربربربربرب م،كربربربربربربربربربةيمتتصربربربربربربربربرب ا مماتصربربربربربربربربرب  مااماطتربربربربربربربربربدلةتمااماتتيا ت جوربربربربربربربربربةما ربربربربربربربربربتاةدامفيمنثربربربربربربربربربدم
احلتوربربربربربربةزمةما ربربربربربربفمليتربربربربربرب بمتربربربربربربنيمللربربربربربربااننيملاك ربربربربربرب نيمالصربربربربربربتث نيم ة، ،ربربربربربربةمالةتوربربربربربربةما،ثربربربربربربداةمةمتربربربربربربنيم ربربربربربربة بم ربربربربربرب م

لصربربربربربتكودملربربربربرب ماحلتوربربربربربةزمن ربربربربربىم ربربربربربدامةمامب ج ربربربربرب منتربربربربربا م ربربربربربربة بم ربربربربرب ماحلتوربربربربربةزمم ربربربربربفملصربربربربربتكودملربربربربرب ماحلتوربربربربربةزم ربربربربربرب م
مفدارةماتعنفماتتأةر ماتك مل ملكيف يم م ة بم  ماحلتوةزم م

نثربربربربربدماحلتوربربربربربةزماتتأربربربربربةر متا،ربربربربرب ماتكربربربربربةتمنتربربربربربا ممبثت ربربربربربةحمشربربربربرب  متربربربربرب ملربربربربربة، مممح79حام ربربربربربدمنا ربربربربرب ممات ا ربربربربرب 
اظتصربربربربربتكودملربربربربرب ماحلتوربربربربربربةزمةم ربربربربرب ما ربربربربربت دايم ثربربربربرب تماظت يوربربربربرباماتكيااربربربربرباماطتة ربربربربربامتربربربربربرب مةمماحلتوربربربربربةزمش  ربربربربربةمالدربربربربرباماتربربربربرب 

الايفربربربربربةماشتربربربربرب ماتتأربربربربربةر مانالتربربربربرب ماتتأةراربربربربربامةما ربربربربرببت ماح ربربربربربتكةدةملربربربربرب مدالاتربربربربرب ماليفةراتربربربربرب ماا،كنربربربربربامنن ربربربربرب مةما ربربربربربفملربربربربربةم
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 ربربربربرب اماتع ربربربربرب م ربربربربربةملربربربربرب ملعا ربربربربربام اوربربربربرباماتربربربربربدرابمةما ربربربربرب ماظتعربربربربربةاريماتربربربربرب مما ربربربربربعيفةماااا  يفربربربربربةملربربربربربة، ماحلتوربربربربربةزمامبصربربربربربةندةملت ا
ملا مالثةتفماألتعةبماظتتك من ويفةم م 

الربربربربرب ماأللث ربربربربربامن ربربربربربىمتربربربربربباماتاربربربربرب عملربربربربرب ممفتربربربربربةذجماألننربربربربربةلم  صربربربربرب امػتربربربربرباتمات ج ربربربربربةتماتصربربربربربااعاماام  صربربربربرب ام
م اةدتماامارشةتمي احماتصوةراتمم م م ما م

ات  ربربربربربربك مجربربربربربربم ملربربربربربرب مفتربربربربربرب ذجماتعنربربربربربربفماتثربربربربربربةئزمن ربربربربربربىماحلتوربربربربربربةزمايكربربربربربربفم ربربربربربربة بم ربربربربربرب ماحلتوربربربربربربةزمماضتربربربربربرب مأم
اماتتأةراربربربربربربربامااتدرااربربربربربربرباماتكاوربربربربربربربامذاتمات ربربربربربربرب امةماالربربربربربربرب  م ربربربربربربرب ماحلتوربربربربربربربةزماتادربربربربربربربو مأما،ربربربربربربرب ماوصربربربربربربرباما ربربربربربربربت دايمماتعالربربربربربربرب

ت ربربربربة بم ربربربرب ماحلتوربربربربةزمددربربربرب لمماتصربربربرب تمانتياربربربرب مأمات  ربربربرب م،كصربربربرب ملربربربرب مةجاربربربرببماتتيربربربربةتوفماظتات وربربربربامت اربربربربة ماتعالربربربربامم
ةجةراربربربربربرباماتاربربربربربربة مفتربربربربربرب ذجمننربربربربربربفمجداربربربربربربدمةمان ربربربربربربىمتربربربربربربباما ربربربربربربن م ربربربربربرب ماحلتوربربربربربربةزمليف ربربربربربربام  ربربربربربربريةمت ربربربربربربدد لمفيماتصربربربربربرب تمةم

اصربربربربربربت ديمماتادربربربربربربو ما ربربربربربرب ماحلتوربربربربربربةزماا ربربربربربربةم نا  ربربربربربربامل يربربربربربرباةمت تثا ربربربربربربةتمماتداتوربربربربربرباممت لربربربربربربا ةتماتربربربربربرب متصربربربربربربعىمفيمام
اح،وربربربرباتمؿتربربربرب ماتعةظتوربربربرباممةمتيربربربرب  متربربربربباماتعثربربربربدماربربربرب  ام ا ربربربرباماتعنربربربربفمأمت ربربربربدا مجداربربربربدةمةمالربربربرب مذتربربربربامحتنربربربربفمتيربربربربةتوفم

ما فماؼتةطاما فم،ص وةم 
ةةممتت  ربربربربربربربو ما ربربربربربربربتثنةراتممراسمااصربربربربربربربن م ربربربربربربرب ماحلتوربربربربربربربةزمأل ربربربربربربربثةبماظتلربربربربربربربةرا ممأمرتوربربربربربربرب ماؿتربربربربربربربة ماتعربربربربربربرب

لةتوربربربربربربربام  و ربربربربربربربامم،صربربربربربربرب وامةمتربربربربربربرببامم  ،ربربربربربربرب مماعربربربربربربربدمفتربربربربربربرب ذجمفتربربربربربربرب ملاة ربربربربربربرببمترننربربربربربربربةلماتتأةراربربربربربربربامأمات  ربربربربربربربدا مذاتماتربربربربربربربددفم
ماظتا ك م 

اتةتاصربربربربربربربربربرب اممت   ربربربربربربربربربربةئوةتمامار ربربربربربربربربربربةيمنثربربربربربربربربربرب دماحلتوربربربربربربربربربربةزمةم ثربربربربربربربربربربدماط ربربربربربربربربربرب مليتربربربربربربربربربرببمات حاربربربربربربربربربربةتماظتتثربربربربربربربربربربدةم
 EconomicCensusةتم ربربربربرب ماحلتوربربربربربةزمحاأللاايوربربربرباممت تعربربربربربدادممل ربربربربةدرةماتتعربربربربربدادمماح ت ربربربربربةد مي  ربربربربةئو

Franchise Statisticsحمااتربربربربربربب مر ربربربربربربممأمدرا ربربربربربربت مماي  ربربربربربربةئوامن ربربربربربربىمدارم ربربربربربرب ماحلتوربربربربربربةزمأما ت ربربربربربربةدم
ات حاربربربربربةتماظتتثربربربربربدةمادرا ربربربربربامنربربربربربددماألننربربربربربةلماتتأةراربربربربربامماتعةظتوربربربربربامتةحلتوربربربربربةزمال وعةيربربربربربةماتصربربربربربا اام  ربربربربربامنربربربربرب متوة،ةيربربربربربةم

  ح80حاظتتع ثامتةتت  وفمااتاااتبم
وربربربربربربربةعم ثربربربربربربرب تماحلتوربربربربربربربةزمأمات حاربربربربربربربةتماظتتثربربربربربربربدةماأللاايوربربربربربربربامفتربربربربربربرب امل ربربربربربربربوادممأم ربربربربربربربفملربربربربربربرب ما ربربربربربربربدمشربربربربربربربيفدم م

مف،لة ممل  صةتممتعنفمتةلتوةزممأماتاةتكمماح ت ةد مماظتت فم ةم 
 ربربربربرب  منربربربربربددمنثربربربربرب دماحلتوربربربربربةزممتصربربربربربت ديمن ربربربربربىم،وربربربربربةتماا ربربربربرب م ربربربربرب لممح81حا صربربربربرببمدرا ربربربربرباما،و ،ربربربربرب  وت م

نالربربربربربربربامةجةراربربربربربربربامةمم49299داتربربربربربربربامامم71لتوربربربربربربربةزمملربربربربربربرب ماتعربربربربربربربةةمماا ثربربربربربربربةمت وة،ةتربربربربربربرب ماتربربربربربربرباتفماتصربربربربربربرب تماتربربربربربربربدايلمضتربربربربربربرب ماح
متعنفمتةحلتوةزماا ثامل م ا املاانيمل  صامتعنفمالتوةزمحلاد معتةمحم 

ا ونربربربربربربةماتع ربربربربربرب ممتربربربربربربةتت زا ماي  ونربربربربربربيممت صربربربربربرب تمماعنربربربربربربفما ربربربربربربالمنربربربربربربددملربربربربربرب ماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامماتعةل ربربربربربربام
اتعةل ربربربربربرباممتةلتوربربربربربربةزمةمالربربربربربرب مذتربربربربربربام ثة ربربربربربربامتةلتوربربربربربربةزمأمااراتربربربربربربةمةمتوانربربربربربربةممتت ربربربربربربدرمال ربربربربربربوةماتثةئنربربربربربربامأمنربربربربربربددمماظت  صربربربربربربةتم
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للربربربربربربربةرا مماحلتوربربربربربربربةزمذاتمات ربربربربربربرب اممتةتاربربربربربربربةتكما  ربربربربربربربيمايرتربربربربربربربةيلمةمت ربربربربربربربنيما مشربربربربربربربا ةتما ربربربربربربربااتوةمتربربربربربربربيماأل ثربربربربربربربام،لربربربربربربربةطمم
مت ويفةمتةتاتوبماتتاةزيلمشا ةتمأمالاايةماتلنةتواماف ااثوةمااارتةماا وةماالاايةماصتا تواماات  وىم 

ضتثربربربربربربربرب تماحلتوربربربربربربربربةزما ما ربربربربربربربرب اتماتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربرباماتعةل ربربربربربربربرباممااا ربربربربربربربربث متثربربربربربربربربةرااماححتربربربربربربربربةدماألارا مم
لربربربربربربرب متربربربربربربرببحم%99تةلتوربربربربربربربةزمتتصربربربربربربربزمتةتوربربربربربربربةت ما  ربربربربربربربيمفيم ربربربربربربربدم  ربربربربربربربريمةماأمات ربربربربربربربنيممن ربربربربربربربىم ربربربربربربرب وفماظتثربربربربربربربةلمحمتربربربربربربربمالم

الربربربربربربةممم%89ةماأماتالازاربربربربربربفمت ربربربربربرب متربربربربربربباماتربربربربربربا زمم2999اتعالربربربربربربةتماتعةل ربربربربربربامتةحلتوربربربربربربةزممذاتمطربربربربربربةت مػت ربربربربربربيمأمنربربربربربربةيم
م م2997نةيم%م99أماعتادم    م

 خاتمة : 
ارد،ربربربربربربربةمأمتربربربربربربرببحما ةاتربربربربربربربامفتربربربربربربرباازماصت ا،ربربربربربربرببماح ت ربربربربربربربةدااممت عالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربامةمت  ربربربربربربربكيفةم،كربربربربربربربةيم عربربربربربربربةلمم
لربربربربربرب ما،كنربربربربربرباماظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربربامةمام نربربربربربربةمتعتربربربربربربالمما ربربربربربربدما ثربربربربربرباماتربربربربربرباكزما ربربربربربربتعنةحمضتنةاربربربربربرباماحتتيربربربربربربةراتمةماعتربربربربربربةمدارم

رحماصربربربربربةتزمأمتعماربربربربربممل وعربربربربربةتما ربربربربربااتوأيمأماتلربربربربربا ةتمن ربربربربربىملصربربربربربت ضماتتصربربربربرب ا مااطربربربربربااضماتربربربربرباااكمةمااتربربربربربب متربربربربربدام
اظتاتأربربربربربربةتمةم نربربربربربربةما ماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامتعربربربربربربو ماطربربربربربرب لملربربربربربرب م،كربربربربربربزماظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربرباماألدربربربربربرباضممةم يفربربربربربربيمنتيربربربربربرب م

مةجدادتةمتامةةاام 
 نربربربربربةماعربربربربربدم،كربربربربربةيماتعالربربربربربةتمماتتأةراربربربربربامليفنربربربربربةمتانربربربربربةذجماننربربربربربةلمماتلربربربربربا ةتمةم وربربربربرب متربربربربربالزماتعالربربربربربةتممم

ةلمادربربربربرباضملربربربربرب ماظت يوربربربربرباماتكيااربربربربربامةمد   ربربربربربةمأمت توربربربربربدماتثثربربربربرباماتتأةراربربربربرباماتربربربربربدارمطربربربربربريماظت ةشربربربربربامماتربربربربربب مت داربربربربرب مماشربربربربربي
متدضماظتصتيف ينيماتلأو ماحتتيةرم 

احمتثربربربربربربربريمزتةاربربربربربربرباماتعالربربربربربربرباماتتأةراربربربربربربربام ن ربربربربربربربداما ت ربربربربربربربةد مفحماتث وربربربربربربربفملربربربربربربرب ماصتربربربربربربربدلممادارتربربربربربربربةمتربربربربربربرب متث وربربربربربربربفمم
تيربربربربربربةتوفمهربربربربربرب ماظتصربربربربربربتيف ينيممةماتعماربربربربربربمماتتاربربربربربربة  ماظتربربربربربرباكزمأماتصربربربربربرب تمةمااصربربربربربربتكودمما تنربربربربربرب م يربربربربربربفملربربربربربرب مذتربربربربربرب مةم

أم،كربربربربربرب ماتصربربربربربربوةتمنتربربربربربربا م،كربربربربربربةيماضتنةاربربربربربربامتةتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباممم ا ربربربربربرباماضتربربربربربربدملربربربربربرب ماتت ربربربربربربةسماظتصربربربربربربتيف ينيمةماتصربربربربربربعىممام
أمات  ربربربرب مذاتربربربرب مفيمتكربربربربةد مماضتربربربربدملربربربرب ماتتاربربربربة  مطربربربربريماظتربربربرباكزمأماتصربربربرب تماتربربربربب ماعربربربربافمنربربربربةدةمتا،ربربربرب ماتتاربربربربة  ماتربربربربب م

مامطريماظتلاانام حمتصت فممب ج  ممشا املةمنالامشا اماداضممن ىمؿت مطريملائزما ماظتاة ص
 

                                      
  م547ةملو عامازتدمؼتونامةماتثةتاةمةمتدا م اام،لاممةممصممم1959ةم اامم2د/من يماتعاافمةمشاحماتثة،  ماتتأةر ماظت ا مةمطمم-1
  ww.wipo.intwلال راتمات ا  من ىمل   مم-2
امد/من ربربربربربربربربربيمرتربربربربربربربربربةلممم233ةماتو عربربربربربربربربرباماألايمةمدارماتكا ربربربربربربربربربة مةمننربربربربربربربربربة مةمصم1983د/م ربربربربربربربربرباحماتربربربربربربربربربدا ماتاربربربربربربربربربةتيمةماتربربربربربربربربرب جوممأماظت يوربربربربربربربربربامات ربربربربربربربربرباةنوامااتتأةراربربربربربربربربربام ربربربربربربربربرباامم-3

ت عالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامحر ربربربربربربةتامماماا ربربربربربربةممػتنربربربربربربدم صربربربربربربنيمفشتةنوربربربربربربفمةماضتنةاربربربربربرباماتداتوربربربربربربام262ةمدارماتايف ربربربربربرباماتعاتوربربربربربربامةماتثربربربربربربةتاةمصمم1982اتربربربربربربدا منربربربربربرب ضماتثربربربربربربة،  ماتتأربربربربربربةر م
ةممد/مشتوثربربربربربربربربرباماتث وربربربربربربربربرب  مةماظت يوربربربربربربربربربامات ربربربربربربربربرباةنوامااتتأةراربربربربربربربربربامةمدارماتايف ربربربربربربربربرباماتعاتوربربربربربربربربرباماتثربربربربربربربربربةتاةمةماتو عربربربربربربربربربامم46ةمصم1978د تربربربربربربربربرب راحمحم  وربربربربربربربربرباماضتثربربربربربربربربرب تممةمجةلعربربربربربربربربرباماتثربربربربربربربربربةتاةم

  461ةمصمم2913اتتة عام
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ج ا وربربربربربربربام23تع ربربربربربربرب متةتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربام مجااربربربربربربربدةمرشتوربربربربربربربامم ربربربربربربربةدرةمتتربربربربربربربةرا مةماظتم2993ا توربربربربربربرب م ربربربربربربرباامم19اظتربربربربربربرب رخمأمممم96م-93لربربربربربربرب مماأللربربربربربربربامم92ا،كربربربربربربرباماظتربربربربربربربةدةممم-م4

  م2993
م ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربفماشربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربيةلماتتع ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربريممنربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب ماتعالربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربامتا، انيفربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربةملايفربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربةم:ماألشتربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربة مةماضتربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباافماماألر ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربةيمةماتا ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب يممم-م5

لربربربربربربةتمطربربربربربربريماظتةداربربربربربربامح ةأل ربربربربربرب اتمااتاائثربربربربربربامحماتربربربربربرببحماألدربربربربربربريةماماتت ربربربربربربةااامةمااتالربربربربربرب زمةمااتعاربربربربربربةاا مااتاثربربربربربرب شماماألدتربربربربربربةيمةمامات ا ربربربربربربةتمامشربربربربربربيفماامتربربربربربرب  ماتصربربربربربرب عامةمااتعا
امم443م ويفربربربربربربةمجربربربربربربدلم ثيفربربربربربربيماا ربربربربربرب متلربربربربربربة مفلية،وربربربربربربةتمتصربربربربربربأو يفةممراجربربربربربرب مأمتربربربربربربباماطت ربربربربربرب صمد/مشتوثربربربربربرباماتث وربربربربربرب  ةماظت يوربربربربربربامات ربربربربربرباةنواممااتتأةراربربربربربربامةماظتاجربربربربربرب ماتصربربربربربربةت مص

اتتأةراربربربربربربامأماتثربربربربربربة،  ماألردينمااظت ربربربربربربا مااحتكة وربربربربربربةتماتداتوربربربربربربامةمنربربربربربربةةماتيتربربربربربربةبما ويفربربربربربربةمةمامد متصربربربربربربةيمل ربربربربربربوكىمن ربربربربربربدماتازتربربربربربربة مط ولربربربربربربةتمةماضتنةاربربربربربربامماتثة، ،وربربربربربربامت عالربربربربربربةتم
  م42م-م33ةممصمم2999اضتدا مةماتو عاماألايمةم

 ات  اماتعةلوامات مدرجماتاةسمن ىما تعنةعتةم م-م6
 متربربربربربربةتملربربربربربرب ماننربربربربربربدةماح ت ربربربربربربةدمةملتربربربربربرب  امن ربربربربربربىمماتربربربربربربااترماو ربربربربربرب من ويفربربربربربربةما ربربربربربربزماتعالربربربربربربةتماحنت ةطوربربربربربرباممةما،كربربربربربربامد/مملعربربربربربربممتربربربربربرب ملصربربربربربربع دمةمماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربرباماتكربربربربربرب ماتربربربربربرببمم-7

  م2917جة،كيمم91ةمتةرا ماحطاعمم  www.qafilah.comاتتةيلم:م
مب جربربربربربرببماضتنةاربربربربربرباماظتثربربربربربربارةمتيربربربربربرب ملربربربربربربةماعربربربربربربةبمن ربربربربربربىمتربربربربربرببحماتعالربربربربربربةتمايلتةئوربربربربربربامتربربربربربربيماةربربربربربربةمتكربربربربربرباطمأمات  ربربربربربربفممهوربربربربربرب متعتربربربربربربالمطربربربربربربريمؽتوربربربربربربمةمةماتةتتربربربربربربةيلممحمنتيربربربربربرب ما محتنربربربربربربىمم-8

 ت عالةتمتعديما تنةلمشاطماتتنوممااتب ماعتالمشاطمج تا مضتنةااماتعالةتم 
 اا وربربربربربربامةمدارماتثثة ربربربربربربامد/م ربربربربربرباحمزاربربربربربرب ماتربربربربربربدا مةماظت يوربربربربربربامات ربربربربربرباةنوامااتتأةراربربربربربربامةمتربربربربربرباا ةماحدربربربربربربااعمةماتا ربربربربربرب يمااتانربربربربربربةذجمات ربربربربربرباةنوامةماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامةمات وة،ربربربربربربةتماصتم-9

  م118ةممصمم2919 مةمننة ماألرد مط عاماتثة،واممت الامااتت زا
 اتصةت ماتب ام مم96-93ل ماأللامم92ا،كاماظتةدةمم-10
  م359شتريمرتوفم صنيماتكتاا مةماظت يواماتكياااما  ماتث ا،نيماصتمائااامةمدا ا ماظتو  نةتماصتةلعوامةماصتمائامةمدا م اام،لاممةمصمم-11
 حمماتال زماظتوةتثامااماظتلة امتعالام ة، مػتفمط بمتصأوفم 9ن ىما، م متصتث مل ماتتصأوفم:م   مم7مأم ثايةم99 و متا ماظتةدةممم-12
 اتصةت ماتب ام م96-93ل ماأللامم97ا،كام، مأماظتةدةمم-13
يفةمةماصتااربربربربربربربربربدةماتاشتوربربربربربربربربرباماتربربربربربربربربربب ملتربربربربربربربربربددم وكوربربربربربربربربربةتمفاربربربربربربربربربداعماتعالربربربربربربربربربةتماتصربربربربربربربربربأو م2995ااتمم92اظتربربربربربربربربرب رخمأمم277-95لربربربربربربربربرب ماظتا ربربربربربربربربرب يماتتاكوربربربربربربربربربب مر ربربربربربربربربربزمم94اظتربربربربربربربربربةدةممم-14

  م2995ااتمم97ات ةدرةمأم
د ربربربربربربدا مت الربربربربربربام ا ربربربربربربامزراا م ربربربربربربةحلمةماتيةلربربربربربربفمأماتثربربربربربربة،  ماتتأربربربربربربةر مةماضتثربربربربربرب تماتكيااربربربربربربامةمم ثربربربربربرب تماظت يوربربربربربربامات ربربربربربرباةنوامةمما ثربربربربربرب تماظت يوربربربربربرباماألدتوربربربربربربامااتكاوربربربربربربامةماتربربربربربرب مم-15

  م234ةمصمم2996ااتت زا مةماتاا مةماصتمائامةمط عامم
 ةماتصةت ماتب ام م277-95  يماتتاكوب مر زمل ماظتامم93اظتةدةمم-16
 ةماتصةت ماتب ام م277-95ل ماظتا  يماتتاكوب مر زمم14اظتةدةم-17
  م235 ا امزراا م ةحلممةماظتاج ماتصةت ماتب امةمصمم-18
 اظتتع  متةتعالةتماتتأةراامماتصةت ماتب ام م96-93ل مماأللامم95اظتةدةمم-19
  م198ةمصممم2996تأةرااماطاوةماداتوةمةمدارماتثثة امت الامااتت زا مةمننة مةم احمزا ماتدا مةماتعالةتماتم-20
  م249اظتاج ماتصةت مةمصمم–اضتث تماتكيااامم- ا امزراا م ةحلمةماتيةلفمأماتثة،  ماتتأةر ماصتمائا م-21
 ةمماتصةت ماتب ام م96-93ل ماأللامم92اتكثاةممم96ا،كاماظتةدةمم-22
 اتصةت ماتب ام م96-93ل ماأللامم99اظتةدةمم-23
 اظتتع  متةتعالةتم م96-93ل ماأللامم5اظتةدةمم-م24
 اتصةت ماتب ام ممممم96-93ل ماأللامم14 صبماظتةدةممم-25
تلربربربربربرباطمحتربربربربربرب ممطةئ ربربربربربربامتوربربربربربربا ماتيتةتربربربربربرباممافل ربربربربربربة ماألطربربربربربرباافمأمنثربربربربربرب دماتاثربربربربربربفماامرتربربربربربرب ماتعالربربربربربربام»مةماتصربربربربربربةت ماتربربربربربربب اماتربربربربربرب متربربربربربربا ممم96-93لربربربربربرب ماأللربربربربربربامم15اظتربربربربربربةدةممم-26
 اناحما ثةمت ثة،  ماتب مااكزمتبحماضتث تم م14ةمأملكيف يماظتةدةم« دنامااماظتصأ اماظت

  م241ةمصم1967ػتندم ص من ةسمةماتتلاا مات اةنيمةممدارماتايف اماتعاتوامةمل امةمم-27
  م261شتوثاماتث و  مةماظتاج ماتصةت مةمصم-28
 ةماتصةت ماتب ام مم96م-93ل ماأللامم16اظتةدةمم-29
 252اظتاج ماتصةت مةمصمم–اضتث تماتكيااامم-امزراا م ةحلمةماتيةلفمأماتثة،  ماتتأةر ماصتمائا  ا م-30

http://www.qafilah.com/
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  م166ةممصم2995ن دماهللم صنيماطتاش يمةمات جوممأماضتث تماظت يوامات اةنوامااتتأةراامةمدارماائفمت الامةمننة مةمم-31
  م245صمػتندم ص من ةسمةماتتلاا مات اةنيمةمماظتاج ماتصةت مةم-32
لربربربربربربربربةا مم12-1111 اعربربربربربربربربة ماألزتربربربربربربربربامةم،ربربربربربربربربداةمات ا ربربربربربربربرب مات طاوربربربربربربربربامنربربربربربربربرب ماظت يوربربربربربربربربامات ربربربربربربربرباةنوامةماح،تكربربربربربربربربةعمتةتعالربربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربربربام ربربربربربربربرباداةمت تانوربربربربربربربرباماح ت ربربربربربربربربةداامةمدللربربربربربربربرب مممم-33

  99ةممصمم2994
  م19 اعة ماألزتاممةم،ك ماظتاج ممةممصممم-34
لربربربربربرب مشربربربربربربا، محتثوربربربربربرب ماتاكثربربربربربربةتماعتةئ ربربربربربرباماتربربربربربرب متاكثيفربربربربربربةماتلربربربربربربا امن ربربربربربربيمتوربربربربربرب اامنالربربربربربربةتملاك ربربربربربرب اماؽتربربربربربربةماربربربربربربدنزمتربربربربربربباماحةجربربربربربربةحما ماختربربربربربربةذما ربربربربربربزمشربربربربربربا ام عالربربربربربربامت ناتأربربربربربربةتمم-35

 ظتاتأةية 
،و اربربربربرب رمماجاوربربربربربفمم–احةجةتربربربربربةتمااتث ربربربربربةاةماتااتاربربربربربامم–لربربربربرب دتاماأللربربربربربزماظتتثربربربربربدةمت تأربربربربربةرةمااتتانوربربربربربامةمتعاربربربربرب ا م لربربربربربفمات وة،ربربربربربةتماظتتع ثربربربربربامتتربربربربربا ريماتلربربربربربا ةتمن ربربربربربىما تنربربربربرب ممم-36

م م117ةمصممar.pdf-www.unctad.org/ar/docs/iteteb20037ن ىمل   ممم2994
  م99ا ةليمم اعة ماألزتامةماظتاج ماتصةت مةمصم-م37
لربربربربربربربةممةم ةتعالربربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربرباممتيربربربربربربربفمادااتمماتت  ربربربربربربربوزمةمتربربربربربربرب مل ربربربربربربربو  مدرجربربربربربربرب ماظتاكنربربربربربربرباماتعةظتوربربربربربربربامت ن يوربربربربربربرباماتكيااربربربربربربربامن ربربربربربربربىممفطا ربربربربربربرب من ربربربربربربربىماتلربربربربربربربةراتماظتنوربربربربربربربمةمنن مم-38

 ا، انيفةمةماطتدلامةماظت ا مةمااتتصنوةتماظتالام 
ةمااعتنربربربربربربربربدمحت و ربربربربربربربرب مت صربربربربربربربرب تما ثربربربربربربربربةمأل ربربربربربربربرب  بماظتع  لربربربربربربربربةتمطربربربربربربربربريماظتتنة  ربربربربربربربربامةما،كربربربربربربربربامتثااربربربربربربربربامات ا ربربربربربربربرب ممم2991جربربربربربربربرب رجما ريتربربربربربربربرب  مةم ة ربربربربربربربربفمن ربربربربربربربربىمجربربربربربربربربةئمةم، تربربربربربربربربفمم ربربربربربربربرباامم-م39
  م112حمةماظتاج ماتصةت مةمصم2913ح

اتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربرباما ربربربربربرب رةمشربربربربربربعةرماتلربربربربربربا امم-حةم ثربربربربربرب تماظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربربامااح ت ربربربربربربةدماطتربربربربربرباتمايتربربربربربربدانيمم.Michael p.ryamرممحلولربربربربربربةلمةمبمةمم-دم-40
 http://www.uspot.govااظتع ماتتأةر مةملثةلملال رمتةح،ا، من ىمل   م:م

  م258ةمصمم2999ننة مم–امااتتأةراامةمدارماتثثة امت الامااتت زا ماألرد مد م احمزا ماتدا مةماظت يوامات اةنوم-م41
امد/ممتصربربربربربربربربةيمل ربربربربربربربربوكىمن ربربربربربربربربدماتازتربربربربربربربربة مط ولربربربربربربربربةتمةماظتاجربربربربربربربرب ماتصربربربربربربربربةت مةمممم117ا،كربربربربربربربربامد/مم ربربربربربربربرباحماتربربربربربربربربدا ماظت يوربربربربربربربربامات ربربربربربربربرباةنوامااتتأةراربربربربربربربربامةمم،كربربربربربربربرب ماظتاجربربربربربربربرب ممةمصم-42
  47فيممم43ص
ماظتاج ماتصةت م ممحمةممم.Michael p.ryamلولةلمةمبمةمرممحم-دم-م43
  ممم4ا،كاما ةليم اعة ماألزتامةمماظتاج ماتصةت مةممصمم-44
م- ةتربربربربربرباماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامااراربربربربربربدامةمغت ربربربربربربامات ة ربربربربربرب – يربربربربربربوزمتربربربربربرب مجربربربربربربااةمةماتعربربربربربربا منووربربربربربربامةمتربربربربربربا ريمت وربربربربربربريم ربربربربربرب رةماا ربربربربربربزماتعالربربربربربرباماتتأةراربربربربربربامن ربربربربربربىم ربربربربربرب  مماظتصربربربربربربتيف  مم-45
  م94ةمصم15/2915ندد

ةم  صربربربربربرب اما ت ربربربربربربةداةتمم2913اتكيااربربربربربربامةماتتثااربربربربربرباماتعربربربربربربةظتيمت ن يوربربربربربرباماتكيااربربربربربربامةماتت  ربربربربربربوزمتاربربربربربربة ماتصربربربربربربنعاماات ربربربربربرب رةمأماتصربربربربربرب تماتعةظتوربربربربربربامةماظتاكنربربربربربرباماتعةظتوربربربربربربامت ن يوربربربربربربامم-46
  www.wipo.intلت  امن ىماظت   ماتاشتيمت  ا  مم944م A/13ةملو  عمات ا  مر زمم113اف  ةئوةتمات ابممةمممصم

دارماتع ويربربربربربربربة موربربربربربربربام جم ماا وةلصربربربربربربرب  ممةماتكربربربربربربرب زمأمال ربربربربربربربوام:ما ربربربربربربربااتوأوةتممت ناة صربربربربربربربامأماألتكوربربربربربربربامماصتداربربربربربربربدةممةمتارتربربربربربربربام اربربربربربربربة م وربربربربربربربدرممةمملااجعربربربربربربربامتوربربربربربربربثزم،لربربربربربربرب ا ممةمتم-47
  م164ةمصمممم2912ةماتو عاماتعاتواماألايمةمم ااماتالام

  م164توام جم ماا وةلص  ممةماتك زمأمال وامةماظتاج ماتصةت مةمصمم-48
  م165توام جم ماا وةلص  ممةماتك زمأمال وامةم،ك ماظتاج مةمصمم-م49
 متربربربربربربربربيمشربربربربربربربربا امنن لوربربربربربربربرباممػتربربربربربربربربدادةمداتوربربربربربربربربامملثاتربربربربربربربربةماظتن يربربربربربربربرباماظتتثربربربربربربربربدةمحتااوة،وربربربربربربربربةماتعكنربربربربربربربربىمحمةمتعنربربربربربربربربفمأمغتربربربربربربربربةلماتتن ااربربربربربربربربةتما ا ربربربربربربربربفممTescoشربربربربربربربربا امتصربربربربربربربربوي  مم-م50

م  www.ar.m.wikipedia.orgلتةجاماتتأمئاماتيالضما،كامل   م
 الةما ويفةم ممم166توام جم ماا وةلص  ممةم،ك ماظتاج ممةمصمم-51
  م169توام جم ماا وةلص  ممةم،ك ماظتاج ممةمصممم-52
ةملالربربربربربربرب رمات ا ربربربربربربرب مم23ةمصمم2911 ربربربربربربرب متثااربربربربربربرباماظتاكنربربربربربربرباماتعةظتوربربربربربربربامت ن يوربربربربربربرباماتكيااربربربربربربربامحات ا ربربربربربربرب محمات جربربربربربربرب ماظتت ربربربربربربربريمتاتتيربربربربربربربةرمةم  صربربربربربربرب اما ت ربربربربربربربةداةتماف  ربربربربربربربةئوةتمات ام-م53
 www.wipo.intةملت  امن ىماظت   ماتاشتيمت  ا  مم944م A/م2911ر زم

اصتداربربربربربربربدةمةم وربربربربربربرب متصربربربربربربربت ديماتلربربربربربربربا ةتممضتنةاربربربربربربرباماتتيةرايربربربربربربربةمفلربربربربربربربةمم،كربربربربربربربةيمتربربربربربربرباا اتماحدربربربربربربربااعماام،كربربربربربربربةيماأل ربربربربربربرباارماتتأةراربربربربربربرباماام ثربربربربربربرب تماظت تربربربربربربربفمةماأل ربربربربربربرباةفماتا ةتوربربربربربربرباممم-54
 اتا  يمااتانةذجمات اةنوام 

مةماظتاج ماتصةت م مم2919اتتثاااماتصا  مظتاكناماتتعةا ماح ت ةد متصاامم-م55

http://www.unctad.org/ar/docs/iteteb20037-ar.pdf
http://www.uspot.gov/
http://www.wipo.int/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.wipo.int/
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ةممختت ربربربربربفملربربربربربربدةمزتةاربربربربربرباماتعالربربربربربربةتماتتأةراربربربربربربامنربربربربربرب متربربربربربربة يم ثربربربربربرب تماظت يوربربربربربرباماتكيااربربربربربرباماألدربربربربرباضمتي ةربربربربربربةمطربربربربربربريمػتربربربربربربددةمتربربربربربربمل مةماتربربربربربربيم ةت ربربربربربربامت تأداربربربربربربدم ربربربربربربفمنلربربربربربربام ربربربربربربا اتمم-م56

 اظتتع  متةتعالةتماتتأةراامماتصةت ماتب امم مم96-93ل ماأللامم95ا،كاماظتةدةم
  م121حمةماظتاج ماتصةت مةممصم2913تثااامات ا  محمم-م57
  م126حممةماظتاج ماتصةت مةمصم2913تثااامات ا  محمم-م58
م29ةماظتتع ربربربربربرب متةظتاة صربربربربربربامةمجااربربربربربربدةمرشتوربربربربربربامات ربربربربربربةدرةمتتربربربربربربةرا مم93-93تةتاصربربربربربرب امت أمائربربربربربربامم ربربربربربرب  مغت ربربربربربرب ماظتاة صربربربربربربامتربربربربربرب ماعتو ربربربربربرباماظت ت ربربربربربرباممباا  ربربربربربرباماظتاة صربربربربربرباممط ثربربربربربربةمترلربربربربربربامم-59

  م43ةمنددمم2993ا تو م
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 التفاقي في بلدان المغرب العربير الوطنية في ظل القانون الدولي ادور الدساتي

 ـ دراسة مقارنة ـ )الجزائر، تونس والمغرب(                       
 خديجة حرمل                                                                                                       

 طالبة مدرسة الدكتوراه                                                                                                  
 كلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                                               

 جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة                                                                                           
 الملخص:

يعترب الدستور القانون األمسى يف الدولة فهو الذي يضفي الشرعية على شلارسات السلطة ويكفل احلماية القانونية ورقابة       
السلطات العمومية، وكقاعدة عامة ال غلوز ألي نص قانوين آخر أن ؼلالف أحكامو ،غَت أن انتشار ظاىرة العودلة اليت عمل 

مست مجيع اجملاالت السياسية ،االقتصادية ،األمنية ،الثقافية ادلالية وادلؤسساتية وخاصة القانونية  أدى إىل إضعاف مكانة 
ريع الدويل األمر الذي يطرح إشكالية مواكبة ىذه احلركية وتكييف التشريعات الوطنية مع التشريعات الوطنية وفتح اجملال للتش

ادلستجدات الدولية وىذه التغَتات الدولية اليت كثَتا ما تكون الدول أطرافا فاعلة فيها وىو ما يلزمها بتكييف تشريعاهتا الوطنية مع 
زلة عن جزء من سيادهتا القانونية من أجل ادخال ظا يف اآلونة األخَتة متناقواعد القانون الدويل أالتفاقي الذي عرف تطورا ملحو 

القانون الدويل االتفاقي إىل منظومتها التشريعية الوطنية إال أنو من ناحية أخرى فحىت وإن كان ىناك تنامي كبَت للقانون الدويل 
ون الداخلي إال أن ىذا السمو ليس على إطالقو وإظلا ربده االتفاقي وتطبيقو على ادلستوى الوطٍت ويف مسائل تعترب من صميم القان

وتقيده قيود منصوص عليها يف الدستور حبد ذاتو فإذا مل يسمح الدستور بقبول اتفاقية معينة والتصديق عليها ال ؽلكن ذلذه 
 القاعدة أن تطبق  مباشرة من دون ادلرور على إجراءات زلددة بنص الدستور.

Summary 

       The Constitution is the supreme law of the State, which legitimizes the practices of the 

Authority, guarantees legal protection and controls the work of public authorities. As a 

general rule, no other legal provision may contravene its provisions. However, the spread of 

globalization, which affected all political, economic, security, And institutional, especially 

legal, has weakened the status of national legislation and opened the way for international 

legislation, which raises the problem of keeping pace with this dynamic and adapting national 

legislation to international developments and these international changes, which are often 

States parties, which is what It is required to adapt its national legislation to the rules of 

international law, which have developed a remarkable development in recent times as part of 

its legal sovereignty in order to introduce international treaty law into its national legislative 

system. On the other hand, even though there is a great development of international treaty 

law and its application at the national level In matters that are considered to be the core of 

domestic law, this supremacy is not limited to its release, but is limited by restrictions 

imposed by the Constitution itself. If the Constitution does not allow the acceptance and 

ratification of a particular Convention, this rule can not be applied directly without passing 

through Z-specific text of the Constitution procedures. 

 

 .س القوانُت ، العودلة القانونيةتناف، مبدأ أ مسو الدستور، القانون الداخليمبدأ مسو ادلعاىدات الدولية، مبدالكلمات االستداللية: 
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 مقدمة
شلا ال شك فيو اليوم أن أية دولة يف العامل مهما بلغت من تطور يف كافة اجملاالت ال تستطيع أن       

تعيش منعزلة عن باقي الدول.وتعد الدولة من أىم أشخاص اجملتمع الدويل وأكثرىا تأثَتا ،فهي تؤثر 
تمع من عالقات، وتأثَتىا وتأثرىا يكون زلكوما بالنصوص الدولية اليت وتتأثر دبا يسود يف ىذا اجمل

ربكم العالقات الدولية .و تتعدد ىذه النصوص و زبتلف أعليتها باختالف تدرجها القانوين واليت 
يأيت يف مقدمتها من حيث األعلية نصوص القانون الدويل أالتفاقي.فتداخل العالقات الدولية واتساع 

العودلة اليت أسقطت كل احلدود ، أدى إىل تطور القانون الدويل وتقدمو بشكل  نطاقها يف ظل
أصبحت مواضيعو تشمل حىت تلك اليت كانت من صميم االختصاص الداخلي للدولة،حيث أن 
مبدأ السيادة ادلعرب عنو يف الدستور بدأ بالًتاجع أمام اندماج الدول يف ادلنظمات الدولية ،وبرز االذباه 

عن ضرورة  احًتام القواعد الدولية عن طريق القضاء الدستوري يف الوقت الذي كان فيو ىذا ادلدافع 
األخَت يطبق تقليديا القواعد الداخلية وبالتايل التنامي ادلتزايد إلدراج القواعد الدولية االتفاقية يف 

 ن الدويل أالتفاقي.القانون الدستوري الوطٍت ، يؤشر على بداية خضوع رلمل القوانُت الوطنية للقانو 
فما هو الدور الذي أصبحت تلعبه الدساتير الوطنية في ظل التطور الكبير للقانون الدولي  

  أالتفاقي؟وإلى أي مدى يمكن لهذا األخير السمو على الدساتير الوطنية؟
األول سنعاجل ىذا ادلوضوع من خالل اخلطة التالية واليت قسمناىا إىل مبحثُت، عاجلنا يف ادلبحث   

مبدأ مسو القانون الدويل أالتفاقي على الدساتَت الوطنية، أما ادلبحث الثاين فسنعاجل من خاللو القيود 
 الواردة على مسو القانون الدويل أالتفاقي.

 المبحث األول:مبدأ سمو القانون الدولي أالتفاقي على الدساتير الوطنية 
انون الدويل االتفاقي سواء على ادلستوى الدويل أو إن ادلكانة السامية اليت أصبح ػلتلها الق     

الداخلي جعل مسو ىذا األخَت ليس أمرا عاديا بل مبدءا أساسيا من ادلبادئ ادلتعارف عليها دوليا 
،حيث انو يف حالة تعارض أحكام ادلعاىدة الدولية مع أحكام القانون الداخلي وجب تغليب أحكام 

 لقانون الداخلي سواء كان قانونا عاديا أو دستورا.ىذه األخَتة، على أحكام وقواعد ا
 المطلب األول: تكريس مبدأ سمو القانون الدولي أالتفاقي على المستوى الدولي

مل يعد يقتصر دور ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية على تنظيم العالقات البيدوية كما عرفت يف      
سياسية واألمنية والعسكرية ، بل أصبحت تتناول مسائل بداياهتا خاصة إذا تعلق األمر باجملاالت ال
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تتصل باألمن االجتماعي والغذائي والسالم العادلي وادلسائل البيئية اليت زبص العامل كلو، باإلضافة إىل 
طائفة من ادلعاىدات واالتفاقات اليت تتصل حبقوق اإلنسان وحرياتو هبدف ربسُت الضمانات 

 1يف ىذا اجملال.ادلكرسة يف النصوص الوطنية 
إن حقوق اإلنسان وادلواطن مل تعد حكرا فقط على األنظمة القانونية الداخلية للدول بتكريسها     

يف دساتَتىا وقوانينها وما ربيطها من ضمانات ومحاية، إظلا نظمت تلك احلقوق دبوجب اتفاقيات 
ا ىذه األخَتة، حيث أن ىذه احلقوق دولية وجهوية دبصادقة الدول عليها وقبوذلا لاللتزامات اليت ترتبه

مل تعد مبادئ دستورية وطنية فحسب، بل أصبحت حقوقا دولية مقننة وملزمة ولعل سبب ارتقاءىا 
ىو ارتقاء مركز الفرد يف اجملتمع الدويل بالدرجة األوىل وإقرارىا محاية قانونية خاصة هبا، واحلماية 

كفولة دستوريا داخل نظام كل رلتمع سياسي منظم تعد اخلارجية حلقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ادل
 مظهر مكمِّل للحماية ادلقررة يف النظام القانوين الداخلي للدولة.

 الفرع األول: أولوية تطبيق المعاهدات الدولية على القانون الداخلي
امة وحىت تعطى أولوية تطبيق أحكام ادلعاىدات الدولية على أحكام القانون الداخلي ع      

والدستور خاصة، غلب أن تكون أحكام ادلعاىدات الدولية مدرلة ضمن النظم القانونية  الداخلية 
للدول، حبيث تصبح أحكام ىذه األخَتة جزًء ال يتجزّأ من التشريع ادلعمول بو يف تلك الدول بل يف 

التطبيق سبنح حال تعارض أحكام ادلعاىدة والدستور أو القانون الداخلي بصفة عامة فإن أولوية 
 2للمعاىدات الدولية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان.

استنادا إىل مبدأ مسو أحكام ادلعاىدات الدولية على أحكام القانون الداخلي، حيث مّر ىذا      
ادلبدأ من دائرة القانون العريف إىل دائرة القانون الوضعي ادلكتوب، بعد إدراجو يف اتفاقييت فيينا لقانون 

الدولية  حيث نّصت اتفاقييت فيينا لقانون ادلعاىدات على ىذا ادلبدأ األساسي من خالل ادلعاىدات 
على ما يلي:" مع عدم اإلخالل بنص  1969من اتفاقية فينا لقانون ادلعاىدات لعام  27ادلادة 
، ال غلوز ألي طرف يف معاىدة أن يتمسك بقانونو الداخلي كسبب لعدم تنفيذ ادلعاىدة". 46ادلادة 

من نفس االتفاقية. فطبقا ذلذه ادلادة من االتفاقيتُت نستخلص أن  46ع عدم اإلخالل بادلادة م

                                                 
    ، 2014راجع : د.أمُت عاطف صليبا، دور الدساتَت والسيادة الوطنية يف ظل ادلعاىدات والقرارات الدولية ، ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان ، -1

 . 147ص 
،مذكرة ماجستَت يف  1996راجع :عمران قاسي،احلريات األساسية وحقوق اإلنسان وادلواطن واليات ضماهنا يف نص التعديل الدستوري لعام  - 2

 .180، ص 2001/2002القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي ،كلية احلقوق بن عكنون ،جامعة اجلزائر،
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الدولة الطرف يف معاىدة تكون ملزمة بسن التشريعات الداخلية ادلالئمة اليت تكفل من خالذلا تنفيذ 
نون الداخلي، ادلعاىدة على أساس قانوين كعدم نشر ادلعاىدة، أو عدم توافق أحكامها مع أحكام القا

ونفس األمر ينطبق على ادلنظمة الدولية اليت من حقها أن تلتزم وفقا دلعاىدة دولية شرط احًتام حدود 
وظائفها واختصاصاهتا وعدم االحتجاج بالقانون الداخلي للمنظمة للتهّرب أو التنصل من التزاماهتا 

تزامات الدولية اليت أخذهتا على الدولية، كما ال ؽلكنها إصدار قرار من طرف أجهزهتا خرقا لالل
عاتقها وفقا للمعاىدات اليت ىي طرف فيها مث ترتكز على ىذا القرار من أجل التهّرب على االلتزام. 
إن اذلدف من وجود ىذا ادلبدأ ىو احلد من خرق الدول اللتزاماهتا التعاىدية ربت ذريعة احًتام 

ت وراسخ منذ زمن بعيد نادى بو الفقو وحكمت بو قانوهنا ، كما أن مسألة مسو ادلعاىدات مبدأ ثاب
احملاكم الدولية، كما اعًتفت بو العديد من الدول وعلى رأسها سويسرا اليت أّكدت على أولوية 

  1ادلعاىدات على القانون السويسري.
إّن كافة االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وادلواطن ربرص على ضرورة إعطاء أولوية      

التطبيق ألحكامها حىت تكون للرقابة الوطنية على احًتامها فعاليتها بعد تعديل القوانُت الداخلية 
الل مصادقتها على تلك للدول دبا غلعلها مّتفقة مع التزاماهتا الدولية اليت رتّبتها على نفسها من خ

النصوص وجعلها جزًء من ادلنظومة القانونية الوطنية ومن النصوص الدولية اليت سبنح أولوية التطبيق 
ب يجوة قل ألقأن القواعد القانونية ابمعنى م بالتدرج، تتسالقواعد القانونية بيعة ألحكامها صلد أن ط

قواعد القانونية العليا ذلا القوة القانونية إللغاء أو البينما ،ألعلى منهازبالف القواعد القانونية اال أن 
دأ ادلشروعية . ومن ادلواثيق وادلعاىدات الدولية اليت كرست ما يسمى بمبو ىل القواعد الدنيا ويدتع

مسو االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان نذكر على سبيل ادلثال: اتفاقيات ومواثيق حقوق 
أة وىي إعالن القضاء على التمييز ضد ادلرأة، اتفاقية بشأن احلقوق السياسية اإلنسان ادلتعلقة بادلر 

للمرأة ،إعالن بشأن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ وادلنازعات ادلسلحة ،اتفاقية القضاء 
 على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة الربوتوكول االختياري ادللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال

التمييز ضد ادلرأة ،توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد ادلرأة.و اتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسان 
ـ جنيف ،إعالن حقوق الطفل ، اتفاقية  1924ادلتعلقة بالطفل وىي إعالن حقوق الطفل لعام 

                                                 
،ص  2004/2005الدولية ،ماجستَت يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،كلية احلقوق جامعة اجلزائري ،راجع: إيزغوين نوال ،أثار ادلعاىدات  -1

23. 
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ازعات حقوق الطفل ، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشًتاك األطفال يف ادلن
ادلسلحة ،الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 

ميثاق األمم  1ويف ادلواد اإلباحية، قواعد األمم ادلتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم.
العهد الدويل  2عنصري.، االتفاقيات الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز ال 1945ادلتحدة لسنة 

، العهد الدويل اخلاص باحلقوق 19663اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 
 1966.4ادلدنية والسياسية لعام 

 الفرع الثاني: توسيع دور القاضي الدولي في تكريس سمو المعاهدات الدولية على الدستور
أحكاما تتعارض مع قاعدة أو أكثر من القواعد القانونية  قد ػلدث أن تتضمن ادلعاىدة الدولية     

الوطنية سواء كانت دستورية أم عادية) قانون، الئحة، قرار( ذلذا البد من وضع حل ذلذه اإلشكالية 
ألن الدول تعطي دائما القواعد األساسية مكانة على رأس اذلرم التشريعي، إال أن تلك القواعد قد 

لية إذا سبّسكت هبا عند تعارضها مع معاىدة دولية، فاإلشكال ال يُطرح إذا تعّرضها للمسؤولية الدو 
تعّلق األمر بتعارض القوانُت العادية مع ادلعاىدة  فهذا أمر مفصول فيو بسمو ادلعاىدة على القانون، 
 لكن اإلشكال يثور يف حالة تعارض ىذه اخلَتة مع دستور الدولة الذي يعترب أمسى قانون وؽلثل سيادة
الدولة.لقد استقّر القضاء الدويل منذ زمن بعيد على اعتبار ادلعاىدة تسمو على التشريع الداخلي 

عبارة" التشريع الداخلي" أو" القانون الداخلي" من 5بصفة عامة والدستور بصفة خاصة باعتبارأن
ىدات تشمل من اتفاقية فيينا لقانون ادلعا 27منظور القانون الدويل وادلنصوص عليو ضمن ادلادة 

حسب القواعد العامة يف تفسَت ادلعاىدات مجيع القواعد القانونية اليت تشكل النظام القانوين الداخلي 
للدولة أيا كان تدّرجها يف سلم القانون الداخلي فهي مصطلح واسع. اذلرم القانوين من أعلى قاعدة 

عاىدات الدولية أمسى من الدستور حيث اعترب القضاء الدويل ادل 6فيو وىي الدستور إىل أدىن قاعدة.

                                                 
،مرجع سابق، ص  1996راجع: عمران قاسي،احلريات األساسية وحقوق اإلنسان وادلواطن واليات ضماهنا يف نص التعديل الدستوري لعام  - 1

175. 
 .1965 ديسمرب / األول كانون  21 ادلؤرخة العنصري التمييز أشكال يعمج على القضاء اتفاقيةأنظر:  - 2
 .1966 ديسمرب / األول كانون  16 ادلؤرخ والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهدأنظر:  -3
 . بو ادللحقة والربوتوكوالت 1966 ديسمرب / األول كانون  16 ادلؤرخ والسياسية ادلدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهدأنظر:  -4
، ص 2016، 1راجع: حسُت حياة، التصديق على ادلعاىدات الدولية، أطروحة دكتوراه يف العلوم، زبصص قانون عام، كلية احلقوق جامعة اجلزائر - 5

320. 
 .26راجع: إيزغوين نوال ، أثار ادلعاىدات الدولية ، مرجع سابق ، ص  - 6
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وذلك من خالل ما ُعِرض عليو من منازعات دولية ومن القضايا اليت طرحت هبذا الشأن على زلكمة 
فقضت يف النزاع الذي ثار بُت الواليات ادلتحدة األمريكية  1875التحكيم قضية مونتيجو 

 بأن ادلعاىدات تسمو على الدستور نذكر:  1وكولومبيا
وقضية الباخرة   2. 1992/ 02/ 04ملة الرعايا البولنديُت ) قضية دانتزج األدلانية ( قضية معا
 Montego 26 /07 /1875.3مونتيجو 

 المطلب الثاني: تكريس مبدأ سمو القانون الدولي أالتفاقي على المستوى الوطني 
يتعلق جبانب معُت من  مبدأ مسو القانون الدويل أالتفاقي على الدساتَت الوطنية إظلا إن تكريس    

جوانب القانون الدويل أالتفاقي وىو اجلانب ادلتعلق حبقوق وحريات اإلنسان.ولعل محاية حقوق 
اإلنسان على ادلستوى الوطٍت، يكون بالدرجة األوىل من خالل النص عليها يف أمسى قوانُت الدولة 

 الفرعية األخرى كالقوانُت اجلنائية الداخلية بدءا منها بالدستور، مث التفصيل فيها من خالل القوانُت
والنصوص التنظيمية الداخلية بكل فئة من فئات اجملتمع ادلختلفة أو بكل نشاط من أنشطتو 
،كالقوانُت اليت تنظم اجلمعيات بكل أنواعها والقوانُت ادلتضمنة محاية شرػلة من شرائح اجملتمع  

و الوظيف العمومي وغَتىا من القوانُت الفرعية كادلعوقُت والطفولة ومساعدة األسرة وقوانُت العمل 
اليت ربمي وترتقي حبقوق اإلنسان باإلضافة إىل بعض األجهزة اليت ذلا صالحية محاية حقوق 

   4اإلنسان.
 الفرع األول: التأثير على الدساتير الوطنية    

ليس بالضرورة البحث عن تأثَت ادلعاىدات الدولية على الدساتَت الوطنية اليت ذبسد ادليثاق       
الوطٍت و ؼلتزن اإلرادة الوطنية والسيادة الشعبية، إذ تكفي العودة إىل اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات 

تور. وبالتايل وجوب الدولية ،حيث نلمس مدى فوقية قواعد القانون الدويل االتفاقي على الدس
منها على أنو:"ال غلوز لطرف  27تطبيقها حىت ولو كانت سلالفة لنص الدستور، حيث تنص ادلادة 

يف معاىدة أن ػلتج بنصوص قانونو الداخلي كمربر إلخفاقو يف تنفيذ ادلعاىدة، ال زبل ىذه القاعدة 

                                                 
 

 أمحد عطية عمر، نفاذ ادلعاىدات الدولية يف النظام القانوين الداخلي، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية للنشر، القاىرة، راجع: د/ أبو اخلَت -2
 .138،  ص   2003مصر،

،أطروحة دكتوراه دولة يف  راجع: بوغزالة زلمد ناصر،التنازع بُت ادلعاىدة الثنائية والقانون يف اجملال الداخلي ،يف ضوء أحكام القانون الدويل العام -3
 .51، ص 1996القانون ،معهد احلقوق و العلوم اإلدارية، بن عكنون، جامعة اجلزائر،

 .82،اجلزائر ، ص  2002راجع : زلمد سعادي ،حقوق اإلنسان ،دار رػلانة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ، - 4
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تعًتف للمعاىدات بأهنا مصدر من من نفس االتفاقية."وبالنظر إىل مطلع الديباجة اليت  46بادلادة 
مصادر القانون الدويل وسبيل لتطوير التعاون السلمي بُت الدول مهما كانت نظمها الدستورية 
واالجتماعية، صلد أن تلك ادلعاىدات تبقى سارية وملزمة للدول ادلوقعة عليها، ال يوقف مفعوذلا سوى 

من  64الدويل عند ذلك فقط ودبوجب ادلادة ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون 
تلك االتفاقية تصبح ادلعاىدة باطلة. وبالتايل ضعف الدساتَت الوطنية ذباه ادلعاىدات الدولية يتبُت من 
خالل تسليط الضوء على تأثَت ادلعاىدات الدولية على السلطات الدستورية، تشريعية، تنفيذية، 

الدستور وتستمد منو شرعيتها وقوهتا، وتبقى ىي ادلسئولة عن وقضائية ألن ىذه السلطات منبثقة عن 
تطبيق أحكام ادلعاىدات الدولية ، واليت من خالل ىذه السلطات تكون الدولة ادلعنية قد أبرمتها وفق 

     1األصول الدستورية الواردة يف الدستور الوطٍت .
 الدولية االتفاقية للقواعد التشريعية السلطة خضوعأوال: 

إن أول ادلتأثرين بالقواعد الواردة يف ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق ىي السلطة       
التشريعية اليت البد ذلا من أن تطوع إرادهتا وتكيفها وفق مضامُت تلك القواعد الدولية اآلمرة، وذلك 

التحول الذي طرأ على ألسباب داخلية وأخرى خارجية، حىت تستطيع السلطة التشريعية أن تواكب 
مفهوم الدولة يف ىذا العصر وربوذلا من دولة ذات سيادة شبو مطلقة ،إىل دولة متعاونة مع ادلنظومة 
الدولية . ومن األسباب الداخلية ما اتفق عليو يف علم القانون الدستوري يف حال مل ينص الدستور 

تعديل يف مضمون االتفاقية أو ادلعاىدة على خالف ذلك فإن السلطة التشريعية ال ػلق ذلا إجراء أي 
الدولية للفئة اليت فرض الدستور عرضها عليها، وذلك عند مناقشتها مسألة التصديق . حيث يقتصر 
دور ىذه السلطة على منحها أو عدمها، ألن اإلجازة اليت سبنحها السلطة التشريعية ال تعترب قانونا 

ادلوضوعي ال ؽلكن تطبيقو على ىذا القانون.إن دور السلطة  وفق ادلعيار الشكلي للقانون. ألن ادلعيار
 2التشريعية يف ىذا اجملال ال يتعدى تطبيق اآللية ادلنصوص عنها يف الدستور.

   الدولية االتفاقية للقواعد التنفيذية السلطة خضوع ثانيا:  
استنادا إىل األعراف الدولية صلد أن السلطة التنفيذية ىي من يقوم بالتواصل والتشاور مع الدول     

وادلنظمات الدولية، وعليو تكون ىي ادلسئولة عن التفاوض لعقد االتفاقات الدولية، كذلك فيما 

                                                 
 .72ادلرجع نفسو ،ص  - 1
 . 73ر الدساتَت والسيادة الوطنية يف ظل ادلعاىدات والقرارات الدولية، مرجع سابق ، ص راجع : د.أمُت عاطف صليبا، دو  -2
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مصادر التشريع يف يتعلق باالنضمام إىل ادلعاىدات الدولية ادلتعددة واليت أصبحت مصدرا أساسيا من 
الدول الوطنية ،إما جلهة تطبيق نصوصها كما وردت يف متنها ،أو من خالل العمل على تعديل 
القانون ادلتعارض مع نصوص تلك ادلعاىدة أو االتفاقية .ىذا يعٍت أن السلطة التنفيذية ليس لديها 

واتفاقيات دولية ،إذ ىامش  مناورة عندما تدخل يف أية مفاوضات هبدف االنضمام إىل معاىدات 
تفاوض مرجعيات دولية متخصصة تعي تفاصيل دقيقة يف االتفاقية ،ويكون لديها إسًتاتيجية 
وأىداف زلددة تريد ربقيقها، حبيث ينتج عن ذلك ضغوطات معنوية وتقنية على شلثلي السلطة 

السلطة التنفيذية التنفيذية الذين يتفاوضون مع تلك ادلرجعيات الدولية وبالتايل نلتمس مدى ضعف 
  1اذباه القانون الدويل أالتفاقي.

  الدولي االتفاقية للقواعد القضائية السلطة خضوعثالثا ـ  
 النظام من جزء صَتورهتا يستتبع القانون، من أمسى دبكانة للمعاىدات الدستوري االعًتاف إن      

 بذاهتا التطبيق وواجبة بأحكامها، ادلخاطبُت مواجهة يف للنفاذ النشر واجبة فتكون الداخلي، القانوين
 اخلصوم طلب انتظار دون نفسو تلقاء من بتطبيقها القاضي فيلتزم ادلقررة، اإلجراءات استوفت مىت

 ادلعاىدة لكون القانون، مسائل سائر يف كحالو  العليا احملكمة لرقابة الشأن ىذا يف وؼلضع لذلك،
 أن ذلك ومعٌت إليها، استنادا إلغاء دعوى رفع مكانوباإل واحلقوق، للمشروعية مصدرا تعترب

 وىذا دعواىم، لتأسيس إليها االستناد للخصوم وؽلكن القضاء، أمام التطبيق واجبة تكون ادلعاىدات
 أية لكون "ونظرا فيو: جاء الذي 1989 لسنة األول قراره يف اجلزائري الدستوري اجمللس أكده ما

 من123 ادلادة دبقتضى وتكتسب الوطٍت، القانون يف تندرج شرىاون عليها ادلصادقة بعد اتفاقية
 القوانُت على السمو سلطة -1996 دستور من 132 للمادة ادلقابلة 1989 لسنة– الدستور

 اخلضوع القضاء على يتوجب ذلك وعلى .." القضائية اجلهات أمام هبا يتذرع أن مواطن كل  وزبول
 إىل حاجة دون ادلباشر للتطبيق قابلة كانت  طادلا النزاعات يف للفصل وتطبيقها ادلعاىدات ألحكام

 2ذلك. ذلا تكفل داخلية تنظيمات أو قوانُت
 
 

                                                 
 .90ادلرجع نفسو،ص -1
يتعلق بقانون االنتخابات أحكام الفقو الدستوري  20/08/1989ادلوافق ل  1410زلرم  18مؤرخ يف  -م د  -ق  -ق  -1أنظر: قرار رقم  - 2

 .13لس الدستوري، ص ، اجمل1996 -1989 -1اجلزائري رقم 
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 الفرع الثاني:األولوية للمعاهدات الدولية عند تعارضها مع الدستور
صلد أنو مل يتضمن أي  1963من خالل دراسة وتفحص نصوص الدستور اجلزائري لسنة       

معاجلة حاالت تعارض ادلعاىدة مع الدستور، أو حىت موقف الدستور نصوص وبشكل واضح زبص 
من ادلعاىدات غَت الدستورية وىذا راجع للفًتة القصَتة اليت أعد فيها ىذا األخَت.  وبالتايل دستور 

مل ػلدد مكانة ادلعاىدات الدولية يف القانون الداخلي ال عالقتها مع القانون وال مع  1963
 1الدستور.

إال أن اجلزائر يف ىذه الفًتة  قد صادقت على اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان يف رلال حقوق     
ن ) إلنساق العالمي لحقون اإلعالم احكادئ وأمباري اجلزائري لدستواإلنسان فقد أدرج ادلؤسس ا

مي لعالن اإلعالاا في ھیعلص لمنصوق الحقوابعض ي ھ( و 21دة لماالى إ 10دة لماامن 
ة یئرالجزاة یروھلجماتمنح ىل أنو " ع1963من دستور  11دة لمان حيث نص يف اإلنساق الحقو

ل یعلى سبر لدستوامن  19دة لماا. كما نصت  2ن..."إلنساق العالمي لحقون اا لإلعالھفقتامو
ن یة تكویحرى و ألخرم اإلعالاسائل فة و ولصحااة یة  حریروھلجماتضمن ل أن " لمثاا
اد لموامن اء بعدد قتدالك اع " و ذالجتماة یحرمي و لعموالتدخل ير و التعباة یحرات و یلجمعا

.  22دة لماابموجب ت دیقودة لمحدق الحقوه اذھن ، و إلنساق العالمي لحقون اإلعاليف ا
صلدىا  1976من دستور  160فبالرجوع إىل نص ادلادة  1976/ 11/ 22أما بالنسبة لدستور 

عاىدة، أو جزء منها والدستور،ال يؤذن بادلصادقة تنص على اآليت "إذا حصل تناقض بُت أحكام ادل
عليها إال بتعديل الدستور". وبالتايل إذا حصل وتعارضت ادلعاىدة الدولية مع الدستور فإننا نكون 
أمام حّلُت: إما ادلصادقة على ادلعاىدة وتعديل الدستور، أو عدم ادلصادقة عليها أصال، فإذا قرر 

عاىدة الدولية، فال بد من إعادة النظر يف الدستور وذلك تفاديا من رئيس اجلمهورية االلتزام بادل
ؽلكن القول أنو من   1989/ 09/ 23أما دستور   3إمكانية التعارض بُت ادلعاىدة والدستور.

خالل ىذا األخَت تنّبو ادلؤسس الدستوري إىل النقص الذي اعًتى الدساتَت السابقة وخاصة دستور 

                                                 
 .323بق ، ص راجع: بوغزالة زلمد ناصر، التنازع بُت ادلعاىدة الثنائية والقانون يف اجملال الداخلي,يف ضوء أحكام القانون الدويل العام ، مرجع سا -1
، موقع  رللة العلوم اإلنسانية القانون اجلزائري،بن عبد اهلل لزرق ، مقاربة حول تطبيق القانون الدويل اإلتفاقي حلقوق اإلنسان يف النظام راجع:د/  -2

 .244ص   http://www.asjp.cerist.dz/en/article/3260:  االنًتنيت
 .332راجع: حسُت حياة، التصديق على ادلعاىدات الدولية، مرجع سابق، ص  - 3

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/3260
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ُت ادلعاىدة والدستور والقانون،زيادة على ذلك أحدث رللس دستوري من ، فوّضح العالقة ب1963
اليت نّصت على أنو" يؤسس رللس دستوري مهمتو السهر على احًتام  153خالل نص ادلادة 

اليت نّصت على أنو " إذا  164ىو نص ادلادة  1989الدستور و..." واجلديد الذي جاء بو دستور 
أي تعديل دستوري ال ؽلس البّتة ادلبادئ العامة اليت ربكم اجملتمع ارتأى اجمللس الدستوري مشروع 

اجلزائري، وحقوق اإلنسان وادلواطن وحرياهتما، وال ؽلس البّتة بأي شيء التوازنات األساسية للسلطات 
  1وادلؤسسات الدستورية".

ىدة إىل العالقة بُت ادلعا 1996من دستور  168فقد تعّرضت ادلادة  1996أما دستور    
والدستور يف حال تعارضهما بنصها كاآليت "إذا ارتأى اجمللس الدستوري عدم دستورية معاىدة أو 
اتفاق أو اتفاقية، فال يتم التصديق عليها". يفهم من صياغة ىذا النص أنو ال ؽلكن أن ػلدث 

ور. ألن تعارض بُت ادلعاىدة والدستور ألنو أصال ال ؽلكن التصديق على معاىدة تتعارض مع الدست
اجمللس الدستوري يتمتع بسلطة مراقبة مدى دستورية ادلعاىدات قبل التصديق عليها أي رقابة سابقة، 
وبذلك إذا ارتأى اجمللس الدستوري عدم دستورية معاىدة فال يتم التصديق عليها مهما كان ظلط 

دلعاىدة والدستور ؽلنع التصديق سواء كان بناء على موافقة من الربدلان أو بدوهنا، فأي تعارض بُت ا
 2التصديق عليها.

إىل العالقة بُت ادلعاىدة والدستور بنصها " يفصل  1996من دستور  165كما تعّرضت ادلادة 
اجمللس الدستوري باإلضافة إىل االختصاصات اليت خولتها إياه صراحة أحكاما أخرى يف الدستور، يف 

أي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار يف احلالة دستورية ادلعاىدات والقوانُت والتنظيمات،إما بر 
العكسية، فإذا أقّر اجمللس الدستوري عدم دستورية معاىدة قبل دخوذلا حّيز النفاذ أي رقابة سابقة 

  3بالتصديق عليها فإنو ال يتم التصديق عليها .
فان ادلعاىدات اليت تتضمن أحكاما تتعارض مع  المغربيأما بالنسبة للمؤسس الدستوري     

الدستور، فان ادلصادقة عليها ال غلوز أن تتم إال بعد تعديل أحكامو طبقا دلسطرة ادلراجعة ادلنصوص 

                                                 
 .336ادلرجع نفسو، ص  - 1
 .339راجع: حسُت حياة، التصديق على ادلعاىدات الدولية، مرجع سابق، ص  -2
 .341ادلرجع نفسو،  ص  -3
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عليها ضمن الباب الثاين عشر منو، وذلك من أجل ضمان انسجام األحكام الدستورية النافذة مع 
 1.أحكام ادلعاىدة ادلراد التصديق عليها

 المبحث الثاني: القيود الواردة على مبدأ سمو القانون الدولي أالتفاقي
إن كل من الدستور اجلزائري والدستور ادلغريب والتونسي اعًتفت كلها بسمو القانون الدويل    

 .قيودأالتفاقي على الدساتَت الوطنية إال أن ىذا السمو ليس على إطالقو بل ربده حدود وتقيده 
 ل: القيود اإلجرائيةالمطلب األو 

إن تكريس الدساتَت الوطنية دلبدأ مسو القانون الدويل االتفاقي على القانون الداخلي دبا فيها يف     
حد ذاتو مل يكن على إطالقو وإظلا مت حصره يف قواعد القانون الدويل أالتفاقي متجاىال بذلك 

نظام األساسي حملكمة العدل الدولية، واليت من ال 38مصادر القانون الدويل األخرى الواردة يف ادلادة 
ال تقل أعلية عن ادلعاىدات من حيث كوهنا أداة إلنشاء القواعد القانونية الدولية .كما أنو حدد فئة 
معينة من ادلعاىدات تكون معنية هبذا ادلبدأ وىي ادلعاىدات اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية 

ر، وبتعبَت آخر فإن االتفاقيات ذات الشكل ادلبسط واليت حسب الشروط ادلنصوص عليها يف الدستو 
تلزم الدولة دبجرد التوقيع عليها ال ذبد ذلا مكانا .ومن الواضح أن ىذا التمييز يتعارض مع اتفاقية 
فيينا لقانون ادلعاىدات واليت تقر بعلو ادلعاىدات الدولية على القانون الداخلي دبعناىا الواسع مهما  

 2.كانت تسميتها 
   الفرع األول: التصديق

لقد وضعت كل الدول تقريبا إجراءات وطنية تشرح عملية التصديق على ادلعاىدات الدولية و      
زبتلف النصوص القانونية بُت الدول إال أن ىناك قامسا مشًتكا بينها، حيث صار التصديق أمرا حتميا 

يت كرسها الدستور الستقبال ادلعاىدات لنفاذ ادلعاىدات الدولية و من أىم الشروط واألحكام ال
حيث ترتبط ادلعاىدات الدولية بادلكانة ادلخصصة ذلا يف اذلرم  3الدولية يف النظام الداخلي اجلزائري.

                                                 
، ادلرجعية راجع : د/عبد اإللو فونتَت،العمل التشريعي بادلغرب ، أصولو التارؼلية ومرجعياتو الدستورية ،دراسة تفصيلية وتطبيقية ، اجلزء الثاين -1
 . 285، ص  2002لدستورية ومضامُت الوظيفة التشريعية، الطبعة األوىل، سلسلة دراسات وأحباث جامعية، الرباط، ادلغرب، ا

قانون العام راجع: زيتوين زىور،اجلزائر ومدى إدماج االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البيئة البحرية يف قانوهنا الداخلي ، مذكرة ماجستَت يف ال -2
 .16، ص  2002/2003القانون الدويل والعالقات الدولية ،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية ،بن عكنون جامعة اجلزائر ،زبصص 

  
3 -Bedjaoui Mohammed,O37/ Bedjaoui Mohammed. Aspects internationaux de la Constitution 
algérienne. In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 75-94; doi: 
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القانوين الداخلي وتلزم الدولة بتطبيقها عند التصديق عليها أو باالنضمام مهما كان ادلصطلح الذي 
/ ب من 2على ادلعاىدة وااللتزام هبا وفقا دلا جاء يف نص ادلادة  تستعملو كل دولة لتعرّبعن موافقتها
ويراد بتعبَت التصديق و"القبول" و"اإلقرار"  و"االنضمام"  1969اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لسنة 

تبعا للحالة صك دويل ػلمل ىذه التسمية وتثبت بو دولة ما على الصعيد الدويل موافقتها على 
ىدة، وعلى ىذا األساس يلزم القانون الدويل الدول اليت قامت هبذه اإلجراءات بااللتزام االلتزام دبعا

استعمل  الجزائريالنهائي بالتصرفات اليت قامت هبا وىي ادلعاىدات. إال أّن ادلؤسس الدستوري 
 1عبارة " التصديق" فقط دون استعمال أو اإلشارة إىل العبارات األخرى.

 لنفاذ المعاهدات الدولية على المستوى الداخليأوال: التصديق شرط 
ىذا إن دل على شيء فإظلا يدل على استقاللية وسيادة الدولة يف تبنيها القانون الدويل أالتفاقي      

ؽلكن أن تنتج أثرىا إال بعد إجراء  ضمن ادلنظومة القانونية الداخلية،والتزامها بتعهداهتا اليت ال
نشر ادلعاىدة أو إصدارىا دون تصديق ال يؤدي إىل إدماجها و ىو ما جاء   التصديق ، وبالتايل فان

ادلتعلق بقانون االنتخابات، بناءا على إخطار رئيس  1989يف أول قرار للمجلس الدستوري لسنة 
اجلمهورية حيث جاء فيو "...ونظرا لكون أية اتفاقية بعد ادلصادقة عليها ونشرىا,تندرج يف القانون 

من الدستور سلطة السمو على القوانُت". وذبدر اإلشارة إىل  123سب دبقتضى ادلادة الوطٍت، وتكت
استعمل العبارة الوحيدة ادلنصوص عليها يف الدستور و ادلتمثلة يف  الجزائريأن اجمللس الدستوري 

 2"التصديق"، رغم أن العمل التطبيقي يوضح استعمال عبارات أخرى كاالنضمام أو ادلوافقة.
 لتصديق اختصاص رئاسي خاضع للموافقة البرلمانيةثانيا: ا

ت من رئيس الجمهورية ـالتي جعل 1989من دستور  74/3و ىو ما نصت عليو المادة      
، ات أي من الصالحيات الحصرية للرئيسـعن سلطة االبرام والتصديق على االتفاقيل األوادلسئول 

ام االتفاقات دون أي مشاركة حتى رئيس الجمهورية الوحيد الذي بإمكانو إبرل فالدستور جع

                                                                                                                                                         

10.3406/afdi.1977.2032, cite internet: http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-
3085_1977_num_23_1_2032 Document généré le 12/03/2016 , p 80. 

،مذكرة ماجستَت يف القانون الدويل 1996بقا لدستور راجع: زيوي خَت الدين ،إدماج ادلعاىدات الدولية يف النظام القانوين الداخلي اجلزائري ط -1 
 .21،ص  2002/2003والعالقات الدولية ،كلية احلقوق جامعة اجلزائر 

 .22ادلرجع نفسو، ص -2
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، واليت تنص على أنو 1996من دستور 77/9وىو ما يفهم من نص ادلادة  1من رئيس الحكومة. 
"يضطلع رئيس اجلمهورية باإلضافة إىل السلطات اليت زبوذلا إياه صراحة أحكام أخرى يف الدستور 

 بالسلطات والصالحيات التالية: 
على أنو "يوقع رئيس اجلمهورية  97ويصادق عليها..."، ونصت ادلادة  "...ويربم ادلعاىدات الدولية

 اتفاقيات اذلدنة ومعاىدات السلم ويتلقى رأي اجمللس الدستوري يف االتفاقيات ادلتعلقة هبما.
واليت تؤكد عدم  87/3ويعرضهما فورا على كل غرفة من الربدلان لتوافق عليها صراحة". وكذلك ادلادة 

جلمهورية تفويض سلطتو ادلتمثلة يف التصديق على االتفاقيات الدولية بنصها"ال غلوز السماح لرئيس ا
بأي حال من األحوال أن يفوض رئيس اجلمهورية سلطتو يف التصديق وفق األحكام ادلنصوص عليها 

صلد أن ادلؤسس الدستوري اجلزائري منح اجمللس الشعيب  1976". ودبجيء دستور  77يف ادلادة 
من  158يفة مشاركة رئيس الدولة يف التصديق على ادلعاىدات اليت نصت عليها ادلعاىدة الوطٍت وظ

ىذا الدستور فجعلت ادلعاىدات السياسية وادلعاىدات اليت تعدل زلتوى القانون يصادق عليها رئيس 
 اليت اجلمهورية بعد موافقة اجمللس الشعيب الوطٍت، ومل توضح ىذه ادلادة ال ادلعاىدات السياسية، وال

من نفس  124تغَت زلتوى القانون. أما اتفاقيات اذلدنة ومعاىدات السلم فقد نصت عليها ادلادة 
الدستور، فنجد أهنا أشركت كل من اذليئة القيادية للحزب، و اجمللس الشعيب الوطٍت يف ادلوافقة 

لعمل فيها بالدستور عليها،علما أن مثل ىذه ادلعاىدات تكون البالد فيها يف حالة استثنائية يوقف ا
من عدمو يف تفويض  منو  ومل ينص ىذا األخَت على السماح لرئيس اجلمهورية 123حسب ادلادة 

الذي أكد على منع رئيس اجلمهورية من  1989سلطتو يف التصديق على ادلعاىدات خبالف دستور 
       1996.2تفويض سلطتو يف ذلك كما فعل دستور 

فإن االتفاقات تعلو القوانُت الداخلية دون إضافة  التونسيوىو نفس األمر بالنسبة للدستور      
شروط إضافية ادلتعلقة بشرط ادلعاملة بادلثل من طرف الدولة ادلتعاقدة األخرى. وقد أدت ىذا ادلسالة 

لرغم من وجاىة يف ادلاضي إىل نقاشات فقهية وفقو قضائية وإىل اضطراب يف حقوق ادلتقاضي. وبا
الرأي الذي يشًتط ادلعاملة بادلثل كشرط إضايف لعلوية ادلعاىدة ، فإننا نعتقد أن ىذا الشرط غَت 

                                                 
دويل  راجع: بنت ادلصطفى عيشة السادلة ،إجراءات نفاذ القانون الدويل أالتفاقي يف النظام الداخلي ادلوريتاين مذكرة ماجستَت،زبصص قانون -1

 . 47،ص  2004/2005وعالقات دولية ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق،بن عكنون اجلزائر،
ادلكونات  -تطبيق قواعد القانون الدويل يف النظام القانوين للدولة  -راجع:  د/عبد اهلل بوقفة، القانون الدويل ادلعاصر والقانون الدستوري - 2

 .311،ص  2012بيقية، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع،عُت مليلة اجلزائر،دراسة مقارنة ،نظرية وتط -السوسيولوجية 
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ضروري ألسباب يطول شرحها يف ىذا ادلقال وىي تستند أساسا إىل أن علوية ادلعاىدة تفًتض أن 
وري يف كافة احلاالت تكون قد طّبقت من قبل الطرف اآلخر باعتبار أن شرط ادلعاملة بادلثل ضر 

لدخوذلا حيز التنفيذ. وعلى الدولة أن رأت ذلك أن تقرر شجب أو تعليق أية معاىدة مل يقع 
 1تطبيقها من طرف الدولة ادلتعاقدة األخرى .

شرط التصديق كإجراء جوىري تقوم بو الدولة من أجل  المغربيوقد اشًتط ادلؤسس الدستوري     
من الدستور اجلديد لسنة  55ادلستوى الداخلي،حيث ينص الفصل رقم  إنفاذ ادلعاىدة الدولية على

"...يوقع ادللك على ادلعاىدات ويصادق عليها، غَت أنو ال يصادق على معاىدات السلم  2011
أو االرباد، أو اليت هتم رسم احلدود، ومعاىدات التجارة، أو تلك اليت تًتتب عليها تكاليف تلزم 

م تطبيقها ازباذ تدابَت تشريعية، أو تتعلق حبقوق وحريات ادلواطنات وادلواطنُت، مالية الدولة، أو يستلز 
العامة أو اخلاصة، إال بعد ادلوافقة عليها بقانون. فإذا كانت مسطرة ادلصادقة على ادلعاىدات الدولية 

من  1996إىل غاية مراجعة  1962بالنسبة للمغرب قد حرمت السلطة التشريعية منذ دستور 
ة العديد من االتفاقيات اذلامة للمواطن يف حياتو اليومية وتؤثر يف العديد من التشريعات اليت مناقش

تندرج يف اختصاص الربدلان، حيث أن اختصاص ادلصادقة على ادلعاىدات كان ال يندرج يف رلال 
انتبو  2011القانون إال بالنسبة للمعاىدات اليت تلزم مالية الدولة، فإن ادلؤسس الدستوري يف دستور 

ذلذه ادلسألة اليت لطادلا كانت موضوع نقاش فقهي، وعمل على توسيع اختصاص الربدلان يف رلال 
ادلصادقة على االتفاقيات الدولية، وذلك بوضعو الئحة لالتفاقيات اليت زبضع للمصادقة الربدلانية 

 وىي : معاىدات السلم واالرباد ومعاىدات رسم احلدود،
ادلعاىدات اليت تًتتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، معاىدات يستلزم تطبيقها معاىدات التجارة،  

ازباذ تدابَت تشريعية، معاىدات متعلقة حبقوق وحريات ادلواطنُت العامة واخلاصة. كما أنو إىل جانب 
الذي سبق اإلشارة إليو، واليت يتعُت مصادقة  55االتفاقيات احملددة حبسب طبيعتها يف الفصل 

لربدلان عليها بقانون، ؽلكن للملك أن يعرض على الربدلان كل معاىدة أو اتفاقية أخرى قبل ا

                                                 
موقع االنًتنيت :   01/04/2012يوم  الصباحجريدة   القانون الدويل يف دستور تونس اجلديد ، نشر يف راجع: فرحات احلرشاين ، -1

http://www.turess.com/assabah/66589  02،ص. 

http://www.turess.com/assabah
http://www.turess.com/assabah/66589
http://www.turess.com/assabah/66589
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ادلصادقة، إضافة إىل ذلك فمصادقة ادللك على باقي االتفاقيات ال تتم إال بعد تداول رللس احلكومة 
 92.1بشأهنا ربت رئاسة رئيس احلكومة، وذلك قبل عرضها على اجمللس الوزاري حسب الفصل 

 الفرع الثاني: النشـر 
يعترب النشر إجراء من اإلجراءات الضرورية والالزمة للتشريعات الدولية والداخلية على حد      

سواء،ومن الواجب أن ظليز بُت نشر ادلعاىدات الدولية على ادلستوى الدويل الرمسي والذي بدأ يف 
أو عصر عصبة األمم ،ونشر ادلعاىدات الدولية من طرف الدول بعد تصديقها أو االنضمام إليها 

إصدارىا يف رلموعات خاصة، أي أن غالبية الدول تقوم بإصدار رلموعات تتضمن ادلعاىدات اليت 
تكون طرف فيها، زيادة على ما يتطلبو الدستور من نشر ادلعاىدات الدولية يف اجلريدة الرمسية بعد 

 2التصديق عليها.
د على احًتام تشريع مل يصدر بعد، فالنشر إجراء الزم بالنسبة للتشريعات الداخلية فال غلرب أح     

فهو الوسيلة الوحيدة اليت يتم من خالذلا علم األفراد بالتشريع تطبيقا لقاعدة "ال يعذر أحد ا جبهلو 
، أما  1996من دستور  60للقانون" وىو مبدأ مكرس بنص الدستور حيث نصت عليو ادلادة 

كون ملزما لألفراد إال بعد نشره يف اجلريدة اإلصدار فما ىو إال إعالن لشهادة ميالد التشريع وال ي
الرمسية وإذا كان الفرد ال يعذر جبهلو للقانون فبادلقابل النشر ىو الذي ػلمل ادلواطن ادلسؤولية من 
خالل قرينة "العلم" إذ يتوجب عليو العلم بقانونو الوطٍت وأحكام ادلعاىدات الدولية اليت صادقت 

ال النصوص ادلنشورة يف حُت صلد أنو رغم األعلية البالغة ذلذا الشرط عليها دولتو والقاضي ال يطبق إ
إال أن الدستور اجلزائري مل ينص عليو وليس ىنالك ما غلرب الدول من ناحية القانون الدويل من نشر 

 3ادلعاىدات الدولية.
يف ، و 1996من دستور  60إذا شرط النشر مبدأ مكرس بنص الدستور حيث نصت عليو ادلادة    

على أنو "تطبق القوانُت يف تراب اجلمهورية اجلزائرية  75/58من األمر رقم  04ذلك نصت ادلادة 
الدؽلقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرىا يف اجلريدة الرمسية تكون نافذة ادلفعول باجلزائر العاصمة بعد 

                                                 
، موقع 2012، 05عادلة الوردي، مكانة االتفاقيات الدولية يف الدستور ادلغريب، رللة احلقوق ادلغربية، سلسلة األعداد اخلاصة عدد  راجع: -1

 .10ص ، www.marocdroit.comاالنًتنيت 
الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان  -دراسة مقارنة -راجع : د/ سلوى أمحد ميدان ادلفرجي، دستورية ادلعاىدات الدولية والرقابة عليها -2

 .190، ص 2013، األردن ، 
 . 37، مرجع سابق، ص  1996الدولية يف النظام القانوين الداخلي اجلزائري طبقا لدستور راجع: زيوي خَت الدين ، إدماج ادلعاىدات  -3

http://www.marocdroit.com/
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عد مضي يوم كامل من مضي يوم كامل من تاريخ نشرىا و يف النواحي األخرى يف نطاق كل دائرة ب
تاريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل مقر الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة ادلوضوع على 

 اجلريدة ".
وىو نفس األمر بالنسبة للجمهورية التونسية ،فمنذ مدة طويلة، كان الفقهاء يؤيدون فكرة نشر     

إن نشر ادلعاىدات شيء ضروري وال ؽلكن أن  .التونسي ادلعاىدة كشرط لدخوذلا يف النظام القانوين
ال يعذر جاىل جبهلو »ضلاجج أحدا دبعاىدة غَت منشورة ذلك أنو، يف غياب ىذا اإلجراء، فإن مبدأ 

ة غَت منشورة ألنو غلهل زلتواىا، يصبح دون معٌت. وال يستطيع القاضي تطبيق معاىد« للقانون
وتعترب عملية نشر ادلعاىدة شرطا لوجودىا ادلادي، حيث يعمل النشر على تثبيت ادلعاىدة والتحقق 

، وهبذا ال يكون ىناك من نصها من خالل الوثيقة ادلقدمة خاصة عندما تتعلق باحلقوق الشخصية 
 ية.إلزام للنصوص القانونية إال بنشرىا يف اجلريدة الرمس

نظم إجراء النشر دبوجب رلموعة من ادلراسيم ادلتعلقة بصالحيات  الجزائريغَت أن التشريع      
وزارة الشؤون اخلارجية، واليت اشًتطت مجيعها ضرورة نشر ادلعاىدات الدولية ، ففي ادلرسوم رقم 

أنو  منو على 08/1ادلتضمن ربديد اختصاصات وزير الشؤون اخلارجية، نصت ادلادة  77/54
"تكلف وزارة الشؤون اخلارجية وحدىا بإجراء تصديق ونشر ادلعاىدات،واالتفاقات 
والربوتوكوالت،والتسويات الدولية ادلوقعة من طرف اجلزائر واليت ىي ملزمة هبا " غَت أن ىذا ادلرسوم 

 ادلتعلق بتحديد صالحيات وزير الشؤون اخلارجية، والذي 79/249قد ألغي دبوجب ادلرسوم رقم 
منو، واليت تنص على أن "يهيئ وزير الشؤون  06تضمن ضرورة نشر ادلعاىدات الدولية يف ادلادة 

اخلارجية االتفاقيات وادلعاىدات والربوتوكوالت والتسويات الدولية ،اليت توقعها اجلزائر أو تلتزم هبا، 
نسحاب منها".  للمصادقة عليها ونشرىا ،وكذلك األمر بالنسبة لتجديد ىذه االتفاقيات أو اال

احملدد لصالحيات وزير الشؤون اخلارجية  84/165كذلك ألغي ىذا ادلرسوم دبوجب ادلرسوم رقم 
منو على أنو: " يسعى وزير اخلارجية 10وصالحيات نائب الوزير ادلكلف بالتعاون والذي تنص ادلادة 

ا اجلزائر، أواليت تلتزم هبا كما إىل ادلصادقة على االتفاقيات والربوتوكوالت واللوائح الدولية اليت توقعه
وىذا   1يسعى إىل نشرىا، وكذلك األمر فيما ؼلص ذبديد ىذه االتفاقيات أو االنسحاب منها".

احملدد لصالحيات وزير الشؤون اخلارجية،  90/359ادلرسوم قد ألغي دبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
 .107، ص  2005دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ،اجلزائر  -ادلدخل وادلصادر -راجع: د/ مجال عبد الناصر مانع ،القانون الدويل العام  -1

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ارجية إىل ادلصادقة على االتفاقيات منو على أنو " يسعى وزير الشؤون اخل 10والذي تنص ادلادة 
واالتفاقات والربوتوكوالت واللوائح الدولية اليت توقعها اجلزائر أو اليت تلتزم هبا ،كما يسعى إىل نشرىا 
،وكذلك األمر فيما ؼلص ذبديد ىذه االتفاقيات أو االنسحاب منها " ، وإن كان ىذا ادلرسوم قد 

باره مرسوما رئاسيا إال أنو تضمن نفس األحكام السابقة جاء على خالف ادلراسيم السابقة باعت
، فيما يتعلق بنشر ادلعاىدات الدولية. باإلضافة إىل ىذه ادلراسيم، 84/165الواردة يف ادلرسوم رقم 

صلد القرار األول الصادر عن اجمللس الدستوري اجلزائري وادلتعلق باالنتخابات والصادر بتاريخ 
  1رورة نشر ادلعاىدات الدولية.والذي قضى بض 20/08/1989

حيث نص يف تصدير الدستور اجلديد  المغربي الدستوري ادلؤسس وىو نفس األمر الذي سار عليو
يف الفقرة اخلامسة منو على أنو: "...جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها  2011لسنة 

ادلغرب، ويف نطاق أحكام الدستور، وقوانُت ادلملكة، وىويتها الوطنية الراسخة، تسموا فور نشرىا، 
يعات، مع ما تتطلبو تلك ادلصادقة..." يتضح على التشريعات الوطنية والعمل على مالئمة ىذه التشر 

من خالل قراءة النص الدستوري أنو جعل نشر االتفاقيات الدولية منشئا لسموىا على التشريعات 
  2الوطنية، علما أن مسألة النشر ربيل يف التعبَت القانوين الدقيق على النشر يف اجلريدة الرمسية.

 المطلب الثاني: القيود الموضوعية
فبعد التطرق للقيود اإلجرائية الواردة على مسو القانون الدويل أالتفاقي من خالل ادلطلب األول       

من ادلبحث الثاين أين وجدنا أن ادلعاىدات الدولية مهما بلغت من السمو إال أن ىذا السمو ليس 
رسها يف على إطالقو وإظلا ربده وتقيده كل دولة حسب الدستور الذي تتبناه من خالل شروط تك

قوانينها األساسية واليت من دوهنا ال ؽلكن للقانون الدويل أالتفاقي الدخول حيز النفاذ ما مل سبر عرب 
 ىذه البوابة من الشروط واإلجراءات ، وىو ما سنحاول معاجلتو كاآليت: 

 الفرع األول: مبدأ سمو الدستور
 لقيام دولة القانون، ألن الدستور ىو يعترب وجود الدستور يف الدولة الضمانة األساسية األوىل    

الذي يبُت نظام احلكم يف الدولة وتشكيل السلطات العامة وتوزيع االختصاصات بينها ويبُت كيفية 
شلارستها. كما يبُت حقوق األفراد والوسائل الالزمة لضماهنا ومحايتها. فالدستور يشكل قيدا قانونيا 

                                                 
 .108ادلرجع نفسو، ص  -1
 .09مكانة االتفاقيات الدولية يف الدستور ادلغريب، مرجع سابق، ص عادلة الوردي،  راجع: -2
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كل سلطة حبيث ال تستطيع ذباوزىا وإال تكون قد لسلطات الدولة حيث يبُت حدود واختصاص  
 كامل  انعكاس ىو فالدستور وبالتايل 1خالفت أحكام الدستور وفقدت السند الشرعي لتصرفها.

 2. رعاياىا على الدولة لسيادة
وبذلك فان أول وجود قانوين يف الدولة ىو يف وجود القواعد اليت تنظم ىيئاهتا احلاكمة، وتعيُت 

الذين يكون ذلم حق التصرف باسم الدولة وتبيان حدود وسلطات كل منهم ، وىكذا األشخاص 
يؤدي وجود الدستور إىل تقييد السلطات العامة وؽلنع احلكام من تعدي حدود اختصاصاهتم ألن 
الدستور أمسى منهم فهو الذي ػلدد طريقة اختيارىم و منحهم الصفة الشرعية. إن وجود الدستور 

ع السلطات العامة يف الدولة إذ ؽلنع السلطة التشريعية عند سنها للقوانُت من سلالفة يعٍت تقييد مجي
أي نص دستوري ويقيد السلطة التنفيذية فيما تتخذه من قرارات ولوائح ويقيد السلطة القضائية فيما 

  3تصدره من أحكام.
حكام الدستورية، فالدستور ىو ويقصد دببدأ مسو الدستور، ارتباط النظام القانوين يف الدولة باأل     

الذي يقيم النظام القانوين يف الدولة، ويبُت قواعد تنظيم شلارسة السلطة والعالقات بينها وبُت األفراد، 
ويرسم احلدود اليت سبارس يف إطارىا الوظائف ،و السلطة يف إطاره تكون دائما مقيدة بو وال غلوز ذلا 

دت حدوده فإهنا تكون قد فقدت صفتها القانونية وانقلبت أن زبالف أحكامو .ويف حالة ما إذا تع
من سلطة قانونية سندىا الدستور إىل سلطة فعلية ال سند ذلا إال القوة ادلادية وعلى أساس ذلك 
ظهرت فكرة "مسو الدستور"وعلو قواعد القانون الدستوري وإعطائها ادلكانة العليا بالنسبة لبقية 

صبح مبدأ مسو الدستور من أىم خصائص الدولة احلديثة واألساس القواعد القانونية األخرى وأ
 4الضروري لقاعدة الشرعية .

                                                 
ظام احلالة ادلدنية راجع : د/ عبد الرمحان بن جياليل ، احلماية الدستورية والقانونية للحرية النقابية يف دول ادلغرب العريب ،رللة صوت القانون ،سلرب ن -1

 .238اجلزء األول ،اجلزائر، ص  2017سابع ،أفريل ،جلامعة اجلياليل بونعامة ،مخيس مليانة ، العدد ال
39/ Vizar morena ,The relationship between international law and national law in the case of 
Kosovo: A constitutional perspectiv ,  
International Journal of Constitutional Law ,  the New York University School of Law , 
volume 09, first edition , January 2011. p 276. 

 . 61، ص 2008الدستور،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية مصر ،–احلكومة  -الدولة -راجع: د/ زلمد كاظم ادلشهداين،القانون الدستوري  -3
 .                       250رية النقابية يف دول ادلغرب العريب،مرجع سابق  صراجع: د/ عبد الرمحان بن جياليل ، احلماية الدستورية والقانونية للح - 4
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ىو أمسى قانون يف الدولة ادلغربية، لذلك فان إقرار التشريعات العادية  المغربيويعترب الدستور      
دأ مسو الدستور والفرعية ال ينبغي أن تتعارض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ادلغربية حفاظا على مب

من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على مبدأ التجانس بُت سلتلف التشريعات دلنطقة احلكم الذايت 
من مبادرة احلكم الذايت ادلغربية  24وادلقتضيات الدستورية ،وىو األمر الذي أشارت إليو الفقرة 

لصادرة عن ىيئات جهة بالقول "غلب أن تكون القوانُت وادلراسيم التنظيمية واألحكام القضائية ا
احلكم الذايت للصحراء مطابقة لنظام احلكم الذايت يف اجلهة ، وكذا لدستور ادلملكة وىو األمر الذي 

ويدخل يف إطار مبدأ مسو  1صلده حاضرا بقوة يف سلتلف الدساتَت اليت تتبٌت نظام احلكم الذايت.
وانُت ادلملكة وىويتها الوطنية الراسخة الدستور ما يعرف باحلدود الثالثية وىي احًتام الدستور، وق

بنصها "...جعل  2011وىو ما نصت عليو الفقرة اخلامسة من تصدير دستور ادلملكة ادلغربية لسنة 
االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها ادلغرب، ويف نطاق أحكام الدستور، وقوانُت ادلملكة، وىويتها 

تشريعات الوطنية، والعمل على مالئمة ىذه التشريعات، الوطنية الراسخة، تسموا فور نشرىا على ال
 مع ما تتطلبو تلك ادلصادقة...". 

ويف ىذا السياق ينص الدستور التونسي  التونسيوىو األمر نفسو الذي تبناه ادلؤسس الدستوري      
بادلصادقة   يف باب السلطة التشريعية على أن مبادرة التشريعات اخلاصة 62يف الفصل  2014لسنة 

ىي من اختصاص رئيس احلكومة. و يف الدستور اجلديد تأكيد على أن   على ادلعاىدات الدولية
و يف آن واحد ادلربمة   ادلعاىدات الشكلية  االتفاقات اليت تعارض القوانُت الداخلية زبص كل أنواع

ية للمعاىدات و من أن يؤكد على الوحدة القانون  حسب اإلجراءات ادلنوطة و من شأن ىذا اإلقرار
و أن كل القانون الدويل أالتفاقي يعلو القوانُت التونسية بغض   مكانتها يف ىرم القواعد القانونية

و يف كافة الصور فان الدولة ال ؽلكنها أن تثَت أحكام قانوهنا الداخلي لتربير عدم تنفيذىا   النظر
ا.إن االتفاقات تعلو القوانُت الداخلية دون اللتزاماهتا التعاقدية و ذلك مهما كانت إجراءات إبرامه

 2إضافة شروط إضافية ادلتعلقة بشرط ادلعاملة بادلثل من طرف الدولة ادلتعاقدة األخرى.
 
 

                                                 
 .240، ص 2015راجع: د/ زلمد زين الدين، الدستور ونظام احلكم يف ادلغرب، الطبعة األوىل، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ادلغرب،  -1
،موقع االنًتنيت : 03/02/2017،تونس،دوليةالقيمة القانونية للمعاىدات الراجع:غسان احملمودي ،-2
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 الفرع الثاني: الرقابة الدستورية كآلية لضمان سمو الدستور  
رمي إللزامية النصوص هتدف الرقابة على دستورية ادلعاىدات الدولية إىل احًتام مبدأ التسلسل اذل     

القانونية وذلك ضمانا للشرعية،إذ يربز دور ادلؤسسة الدستورية من وجودىا وطبيعتها ،اجمللس 
الدستوري اجلزائري كحاٍم للشرعية يؤكد دائما على مبدأ مسو الدستور وىو ما جعل ادلؤسس 

األخَت لبقية النصوص  الدستوري  يدخلو يف باب الرقابة، وعليو فهو يضمن التدرج الذي يعطيو ىذا
القانونية، لكن رغم أّن اجمللس الدستوري يهدف نظريا إىل ضمان التوازنات ،فهو مناط بدور سياسي 
يتمثل يف ضمان استمرارية ادلؤسسات الدستورية واالستقرار السياسي وىو الدور الذي غلعلو يواجو 

إذا تعّلق األمر بالرقابة الدستورية على صعوبات يف رلال تفعيل ادلؤسسات الدستورية وضمان توازهنا. ف
نصوص القانون الداخلي فاألمر ىُّت ألن ادلؤسس الدستوري رتّبها من حيث قوهتا اإللزامية، يقع 
الدستور يف ادلقدمة تليو القوانُت العضوية فالقوانُت العادية مّث التنظيمات وىنا اجمللس الدستوري ػلقق 

الًتتيب ال يتعارض مع النصوص األمسى منو وإال وقع باطال من التناسق، ليكون النص األدىن يف 
تاريخ صدور قرار اجمللس بعدم دستوريتو، لكن النظر يف مدى دستورية ادلعاىدات الدولية يطرح عدة 

  1إشكاالت.
ويدخل يف إطار ادلعاىدات الدولية كل اتفاق أو ميثاق أو اتفاقية حسب ما جاء يف اتفاقية فيينا      
واليت انضمت إليها اجلزائر بتحفظ عن طريق ادلرسوم ادلؤرخ يف  1969ون ادلعاىدات لسنة لقان
، أن 1996من دستور  97. فقد حدد ادلؤسس الدستوري اجلزائري يف ادلادة 13/10/1987

معاىدات اذلدنة والسلم يوقع عليها رئيس اجلمهورية ،ويتلقى رأي اجمللس الدستوري يف ىذا النوع من 
يات  ونالحظ أن ىذا التخصيص ذلذه النوعية من ادلعاىدات جاء ألعليتها البالغة ،كما أن االتفاق
منو اليت جعلت رئيس اجلمهورية ىو  97من الدستور أكدت على ما جاء يف ادلادة  131ادلادة 

معاىدات التحالف واالرباد  وأضافت ىذه األخَتة 2الذي يصادق على معاىدات اذلدنة والسلم .
وتلك اخلاصة باحلدود وبقانون األشخاص، وتلك اليت ترتب نفقات غَت مذكورة يف ميزانية الدولة. إذ 
تعترب ىذه ادلعاىدات كلها أمسى من القانون بعد ادلصادقة عليها من طرف الربدلان، وقد تأكد مسو 

لس الدستوري وادلتعلق بقانون االنتخابات، ويف ادلعاىدات الدولية على القانون يف القرار األول للمج

                                                 
 .40، ص  2013-01،اجلزائر،العدد رللة اجمللس الدستوريراجع: د/زلمد بوسلطان،الرقابة على دستورية ادلعاىدات يف اجلزائر،  -1
 .                                                                              153، اجلزائر، ص 2006راجع: د/ رشيدة العام، اجمللس الدستوري اجلزائري، دار الفجر للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل،  -2
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اإلطار نفسو قام اجمللس الدستوري بتحديد ادلعاىدات اليت تسموا على القانون ويف حالة سلالفتها فانو 
يقرر عدم ادلطابقة، وىذه ادلعاىدات ىي :ميثاق األمم ادلتحدة وادليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان 

والقرار األول للمجلس الدستوري، نالحظ أن  1989من دستور  123والشعوب.ودبراجعة ادلادة 
اجمللس قد وسع من النصوص اليت ذلا القوة الدستورية واليت تسموا على القانون وتؤدي إىل صعوبات 
يف التطبيق .وما ؽلكن مالحظتو من ىاتُت ادلادتُت ىو أن ادلادة األوىل منحت للمجلس الدستوري 

من  165ة والسلم، بينما ادلادة الثانية سكتت عن ذلك، إال أن ادلادة حق مراقبة معاىدات اذلدن
الدستور أكدت على أن ادلعاىدات ؽلكن أن تكون زلل مراقبة إذا أخطر رئيس اجلمهورية أو رئيسا 

الوزير األول ،كما ؽلكن  2016غرفة الربدلان اجمللس الدستوري ،وأضاف التعديل الدستوري لسنة 
 .1871عضوا يف رللس األمة وىو ما نصت عليو ادلادة  30نائبا أو  50إخطاره من طرف 

قرر ادلؤسس الدستوري الرقابة السابقة والالحقة للمعاىدات والقوانُت والتنظيمات وىي رقابة      
اختيارية فبالنسبة للمعاىدات تكون الرقابة عليها سابقة قبل دخوذلا حيز التنفيذ، ويف ىذه ادلرحلة 

مهورية ىو ادلشرف عليها سواء بصفة مباشرة أو غَت مباشرة وىو الشخص الوحيد من يكون رئيس اجل
اذليئات الذي لو حق إخطار اجمللس الدستوري ،فال يعقل أن يقدمها للرقابة الدستورية ،وىذا بالنسبة 

تنفيذية للمعاىدات البسيطة اليت ال ربتاج إىل تصديق لدخوذلا حيز التنفيذ ،وإظلا إىل توقيع السلطة ال
اليت يرأسها رئيس اجلمهورية .أما ادلعاىدات اليت ربتاج إىل تصديق من الربدلان وبالتايل دراستها من 
طرف غرفتيو وىنا ؽلكن لرئيسيها أن ؼلطرا اجمللس الدستوري هبا. وبذلك تكون الرقابة الالحقة بعد 

والتنظيمات، أما ادلعاىدات  دخوذلا حيز التنفيذ حسب النص القانوين أمر غلوز بالنسبة للقوانُت
فاألمر تقريبا مستحيل، ألنو بدخول ادلعاىدة حيز التنفيذ معناىا التزامات دولية اذباه أشخاص 

 2القانون الدويل ويصعب يف ىذا اإلطار التحلل من االلتزامات الدولية.
ال صلد أي  1959باستثناء ادلعاىدات ادلنصوص عليها بالفصل الثاين من دستور  تونس ويف     

يعرض رئيس  1959من دستور 2فقرة  72نوع صريح من رقابة دستورية ادلعاىدات فحسب الفصل 
ي ادلعاىدات ادلنصوص عليها بالفصل الثاين من الدستور.. وقد اجلمهورية وجوبا على اجمللس الدستور 

أّكد اجمللس الدستوري يف تطبيقاتو العديدة على تأويل موسع للدستور يسمح لو بالنظر يف كل 

                                                 
 .154ـ ادلرجع نفسو ، ص  1
 .156ي اجلزائري، مرجع سابق، ص راجع: د/ رشيدة العام، اجمللس الدستور  -2
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ادلعاىدات وليس فقط اليت تتعلق بالوحدة ادلغربية، إاّل انو يصعب يف احلقيقة احلديث عن رقابة 
بالرغم من أن آراءه  التونسي ظرا للطبيعة االستشارية للمجلس الدستوريدستورية ادلعاىدات، وذلك ن

كانت تلزم مجيع السلطات العمومية .أما يف الدستور اجلديد فنجد أن كل ادلشاريع اليت أعّدهتا 
دلدين دبا فيها مشروع الدستور الذي أعدتو جلنة اخلرباء تتجو إىل األحزاب السياسية ومكونات اجملتمع ا

إنشاء زلكمة دستورية  تراقب دستورية القوانُت ومن بُت ادلهام ادلوكولة ذلا مراقبة ادلعاىدات الدولية 
ومشاريع القوانُت ادلتعلقة بًتخيص ادلصادقة عليها. وتتخذ ىذه الرقابة آليات غلب احلسم فيها من 

من القسم الثاين بعنوان "احملكمة  118لس الوطٍت التأسيسي  حيث نص الفصل رقم طرف اجمل
على أنو: "احملكمة الدستورية ىيئة قضائية  2014اجلديد لسنة  التونسيالدستورية "من الدستور 

مستقلة تًتكب من اثٍت عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثالثة أرباعهم من ادلختصُت يف القانون الذين 
  1.ل خربهتم عن عشرين سنةال تق

على إنشاء  1962فقد نص الباب العاشر من الدستور لسنة المغربي  الدستوري أما ادلؤسس    
بنصو " تؤسس باجمللس األعلى غرفة دستورية  100الغرفة الدستورية للمجلس األعلى يف الفصل 

. أما 1972من تعديل الدستور لسنة  93وىو نفس ادلضمون الذي نص عليو الفصل رقم  ..."
من  76فقد جاء دبصطلح جديد وىو اجمللس الدستوري من خالل الفصل رقم  1992دستور 

الباب السادس بنصو " ػلدث رللس دستوري."وىو األمر نفسو الذي تبناه التعديل الدستوري لسنة 
فقد نص  2011من الباب السادس. أما الدستور اجلديد لسنة  78قم من خالل الفصل ر  1996

 وينبغيمن الباب الثامن على إنشاء زلكمة دستورية " ربدث زلكمة دستورية."  129يف الفصل 
 على تنص الدساتَت بعض أن من الرغم وعلى ادللزمة الدولية ادلعاىدات على الدستور سيادة يف النظر

 دستورية لضمان آلية يتضمن الدستور كان  إذا ما ربديد ادلهم منف ادلعاىدات، على تفوقها
 2ادلعاىدات.

 رقابة دستورية المعاهدات من حيث اإلجراءات الشكلية  أوال :
على أّن ادلعاىدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية  132ينص الدستور اجلزائري يف ادلادة       

سمو على القانون وىنا اختصاص اجمللس الدستوري يف حسب الشروط ادلنصوص عليها يف الدستور ت

                                                 
 .03فرحات احلرشاين ، القانون الدويل يف دستور تونس اجلديد ،مرجع سابق ، ص  راجع: -1
2 Vizar Morena, Ibid, p 286. -  

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ىذا الشأن يكمن يف مراقبة مدى مطابقة القوانُت للنصوص التعاىدية اليت صادق عليها رئيس 
  1اجلمهورية ومصَت القوانُت ادلتعارضة مع ىذه ادلعاىدات ىو البطالن من حيث ادلبدأ.

حيث ؽلّيز الدستور بُت طائفتُت من ادلعاىدات، تلك اليت تدخل يف النشاط العادي للسلطة التنفيذية  
ورئيس اجلمهورية بصفتو صاحب السلطة يف تسيَت العالقات الدولية للبالد ينفرد بعملية ادلصادقة 

لب رأي قبلي من على ىذه ادلعاىدات العادية اليت تتمتع بنفاذية ذاتية، وؽلكنو بصفة اختيارية ط
اجمللس الدستوري قبل اإلقدام على التصديق.أما الطائفة الثانية من ادلعاىدات ادلتمثلة يف تلك الوارد 

أعاله  فهي ربتاج إىل موافقة صرػلة من طرف غرفيت الربدلان قبل ادلصادقة  131تعدادىا يف ادلادة 
الٍت تدخل ضمن ىذه الطائفة ؽلكن  عليها، إذن كل تنازع حول ىذا اإلجراء أو تكييف ادلعاىدات

أن يؤدي إىل إخطار قبلي من طرف رئيس اجلمهورية وكذلك إخطار قبلي من طرف رئيس اجمللس 
الشعيب الوطٍت أو رئيس رللس األمة. إّن قيام اجمللس الدستوري بإبداء رأي بعدم صحة إجراءات 

ىي نتيجة ال تتعارض وقواعد القانون التصديق من الناحية الشكلية تؤدي إىل بطالن ىذا التصديق، و 
الدويل ادلتعلقة بادلوافقة على االلتزام بادلعاىدات الدولية. ربت عنوان: أحكام القانون الداخلي ادلتعلقة 

على أنو " ال غلوز  1969لعام  فيينامن اتفاقية  46باالختصاص بعقد ادلعاىدات تنص ادلادة 
قتها على االلتزام دبعاىدة ما قدمّت على وجو ينطوي على للدولة أن تستظهر بكون التعبَت عن مواف

خرق حلكم من أحكام قانوهنا الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد ادلعاىدات كمربر إلبطال موافقتها 
  2تلك ما مل يكن ىذا اخلرق بّينا ومّتصال بقاعدة ذات أعلية أساسية من قواعد قانوهنا الداخلي.

 رقابة دستورية المعاهدات من حيث القواعد الموضوعية  :ثانيا 
 ـ الرقابة الدستورية على العالقة بين المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي 0

يًتّتب على اذلرمية اليت وضعها الدستور بُت القانون الداخلي وادلعاىدات وجوب البحث عن  حيث
عاىدات الدولية والقوانُت العادية. فمن حيث ادلبدأ مدى اختصاص اجمللس يف النظر يف العالقة بُت ادل

فإن مهمة اجمللس واضحة زبص النظر يف مدى دستورية ادلعاىدات والقوانُت والتنظيمات، لكن مسو 
من الدستور غلعل اإلبقاء على نص قانوين  132ادلعاىدات على القوانُت اليت تنص عليها ادلادة 

مادة ادلشار إليها وبالتايل فهو خرق للدستور، اجمللس الدستوري إذا سلالف دلعاىدة دولية يعترب خرقا لل

                                                 
 .43، ص ، مرجع سابق  والقانون الدويل 2011دستور د/ احلسن بوقنطار،  -1
 .44ادلرجع نفسو، ص  -2
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أخطر قد غلد مدخال للمر من ىذه الزاوية. من جهة أخرى ؽلكن للمجلس الدستوري أن ؽلانع برأيو 
صدور قانون يتعارض مع معاىدة دولية نافذة بالنسبة للجزائر، ألن ذلك بدوره قد يدخل ضمن 

من قانون  86جلزائري تعّرض ذلذه ادلسألة دبناسبة نظره يف مطابقة ادلادة مهام اجمللس الدستوري ا
بعض  20/08/1989عندما ألغى يف أول قرار أصدره يف  ،07/06/1989 االنتخابات ادلؤرخ يف

حيث ألغى شرط  نصوص القانون االنتخايب دلخالفتها العهد الدويل حلقوق اإلنسان والشعوب،
اعتبارا أهنا شروط سبييزية وسلالفة لنصوص  وزوجو التشريعية لالنتخابات اجلنسية اجلزائرية للمًتشح

حيث جاء يف قراره ، الدستور، وباإلضافة إىل ذلك فهي زبالف أحكام اتفاقية تسمو على القانون
"ونظرا لكون أية اتفاقية بعد ادلصادقة عليها ونشرىا تندرج يف القانون الوطٍت وتكتسب دبقتضى ادلادة 

الدستور سلطة السمو على القوانُت، وزبّول كل مواطن جزائري أن يتذرّع هبا أمام اجلهات من  123
ادلصادق عليو بالقانون  1966القضائية وىكذا الشأن خاصة بالنسبة إىل ميثاق األمم ادلتحدة لسنة 

الذي انضمت إليو  25/04/1989ادلوافق لـ  1904رمضان عام  19ادلؤرخ يف  08 – 89رقم 
 16/05/1989ادلوافق لـ  1904شوال عام  11ادلؤرخ يف  67-89ر بادلرسوم الرئاسي رقم اجلزائ

 04ادلؤرخ يف  37-87،وادليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ادلصادق عليو بادلرسوم رقم 
فان ىذه األدوات القانونية سبنع منعا صرػلا   03/02/1987ادلوافق لـ  1407مجادى الثانية عام 

 1ييز مهما كان نوعو".كل سب
 الرقابة الدستورية على العالقة بين المعاهدات الدولية والدستور -8

اجمللس الدستوري كهيئة رقابة تضمن التعاون بُت السلطات على أحسن وجو، فمن الطبيعي أن      
أن توكل لو مهمة ضمان عدم تعارض ادلعاىدات الدولية اليت تربمها الدولة مع الدستور، الظاىر 

زلّرري الدستور بشكلو احلايل قصدوا من وراء غموضو إبعاد اجمللس الدستوري عن مسألة إبرام 
ادلعاىدات الدولية وكان من األجدر إقحامو على األقل يف ادلسائل األساسية باستصدار رأيو وجوبا يف 

تعارض ادلعاىدات اليت تتصل نصوصها بأسس الدولة اجلزائرية، اجمللس الدستوري يضمن عدم 
 ادلعاىدات الدولية مع الدستور، لكن القانون الدويل ادلعاصر يتضمن قواعد تسمو على الدستور.

                                                 
يتعلق بقانون االنتخابات أحكام الفقو الدستوري  20/08/1989ادلوافق ل  1410زلرم  18مؤرخ يف  -م د  -ق  -ق  -1قرار رقم  أنظر: -1

 .13، اجمللس الدستوري، ص 1996 -1989 -1اجلزائري رقم 
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احلايل الذي وضع حدا للغموض الذي كان قائما  المغربيللدستور  وىو نفس األمر بالنسبة     
ق بتالؤمها مع فيما يتعلق باجلهة ادلوكول إليها احلسم يف ادلعاىدات اليت قد تثَت جدال فيما يتعل

الدستور. فقد ظلت الدساتَت السابقة تشَت إىل انو يف حالة وقوع تعارض بُت مقتضى يف التزام دويل 
و الدستور يتم احلسم فيو بنفس أشكال مراجعة الدستور. لقد وضع الدستور اجلديد حدا ذلذا 

الف الدستور أم الغموض عندما منح احملكمة الدستورية صالحية احلسم يف مقتضى دستوري ىل ؼل
ال، و ذلك على إثر إحالة من طرف ادللك أو رئيس احلكومة أو رئيس رللس النواب أو رئيس رللس 
ادلستشارين أو سدس اجمللس األول أو ربع اجمللس الثاين. فإذا صرحت أنو غَت دستوري، فال بد من 

مثل  2011دلغريب.إن دستور مراجعة الدستور حىت يتسٌت إدماج ىذه االتفاقية يف النظام القانوين ا
تقدما واضحا فيما يتعلق بضبط العالقة بُت القانون الداخلي والقانون الدويل وإن  مل ػلسم يف مجيع 
القضايا اإلشكالية ، لكن من الواضح أن اآلليات اليت قررىا ستمكن من التصدي لعدد من 

ادلدين من طرح تلك ادلقتضيات  اإلشكاالت إذا سبكن ادلتدخلون يف اجملال السياسي و احلقوقي و
ربت رلهر االجتهاد الدستوري الذي نأمل أن تلعب احملكمة الدستورية ضمنو دورا مهما و يبقى وفيا 

باإلضافة إىل صالحية البث يف سلالفة االتفاقيات الدولية  1لتأويل دؽلقراطي دلقتضيات الدستور.
حالة سلالفة االتفاقيات الدولية للدستور، للدستور، حيث منح الدستور للمحكمة صالحية البث يف 

وبالتايل دبوجب إحالة من ادللك أو رئيس رللس النواب أو رئيس رللس ادلستشارين أو سدس أعضاء 
اجمللس األول أو ربع أعضاء اجمللس الثاين أن تنظر ىذه احملكمة يف أي التزام دويل يتضمن بندا أو 

 تصاص من االختصاصات الوجوبية للمحكمة الدستورية.بنودا زبالف مقتضيات الدستور وىذا االخ
 خاتمة

د أن ىناك يجالقانون الدويل أالتفاقي بالقانون الداخلي دبا فيها الدستور في عالقة إن الباحث       
م ويركز يهتف القرن العشرين كان القانون الدويل ال يزال منتصد القانونُت فحىت عواقن بيتداخال كبَتا 

لعودلة اليت اليوم ويف ظل اما ، أفيما بينهاهتا عالقام يظتنوك الدول وساسي على سلل أبشك
ر ثؤيل وخديتد ىذا األخَت فإننا نجاجتاحت سلتلف اجملاالت وادليادين ويف ظل مبدأ تنافس القوانُت 

ل السلطات قبن مق بطتذ وتنفد قد القانون الدويل أالتفاقي عواقالقانون الداخلي للدول و أن في 
ص احملصور للدولة الختصام اصمين مض ادلسائل القانونية واليت تعترب حيانا بعد أنجالوطنية، إذ أننا 

                                                 
 .07، مرجع سابق ،ص والقانون الدويل 2011دستور د/احلسن بوقنطار، راجع:  -1
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ل ويفصل حىت يف ادلسائل اليت يعجز القانون الداخلي عن خديتد قد أن القانون الدويل نجورغم ذلك 
الفصل فيها كما أن القانون الدويل يقف عاجزا لوال تدخل القانون الوطٍت فالدساتَت الوطنية سبثل علزة 

كن القول أن كل من القانونُت يكمل أحدعلا اآلخر إذ وصل بُت القانونُت الداخلي والدويل.لذلك ؽل
طللص إىل القول أن الدستور اجلزائري كرس مبدأ  ديث عن أحدعلا دون اآلخر. وبالتايلال ؽلكن احل

والتعديالت  1996ودستور  1989مسو ادلعاىدات الدولية على القانون صراحة من خالل دستور 
مل يفرق بُت القانون سواء كان قانونا عاديا أو عضويا والتزم  الواردة عليو وذلك بصفة عامة حيث أنو

الصمت يف عالقة ادلعاىدات الدولية بالدستور غَت أنو ما يستشف من بعض نصوصو واجتهادات 
اجمللس الدستوري اليت من خالذلا ؽلكن القول أنو كرس مسو قواعد ىذه األخَتة على الدستور بصفة 

قوق اإلنسان وادلواطن فقط يف ىذه احلالة تسموا قواعد االتفاقية الدولية ضمنية ويف اجلانب ادلتعلق حب
على أحكام الدستور.ولعل كل من تونس وادلغرب مل تبتعد كثَتا عن نظَتهتا اجلزائرية يف تبنيها للقانون 
الدويل االتفاقي فكلها تبنت مبدأ مسو ادلعاىدات الدولية وإن كانت االختالفات طفيفة تتعلق 

 اءات داخلية لكل دولة احلق يف تكريس ما تراه مناسب ومصاحلها.بإجر 
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 في الدول الناميةالمستديمة لتنمية ل السياسية واالقتصاديةمعوقات ال
 عيشة بوزيدي  األستاذة:                                                                         

 (أ)أستاذ مساعد                                                                    
 كلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                      
    (اجلزائر)جامعة ػلي فارس ادلدية                                                                  

 ملخص:
تشهد اليوم التنمية ادلستدؽلة كمفهوم متعدد األبعاد اىتماما كبَتا من طرف الدول ادلتقدمة والنامية معا ، وتسعى كل 

حبسب ادلقومات الطبيعية والبشرية اليت دتلكها ، إال أن الدول النامية تعاين من الكثَت من ادلعوقات اليت تقف منها إذل حتقيقها 
بغرض حتديد ، ضلاول يف ىذا ادلقال الًتكيز على أىم ىذه ادلعوقات  سيما السياسية واالقتاادية منها الأىدافها حائال دون حتقيق 

 مركزين على جانبُت أساسيُت منها وعلا ادلعوقات السياسية واالقتاادية. ،الداء حىت يسهل إغلاد العالج ادلناسب 
Abstract: 

Today ,sustainabledevelopment (SD) as a multi- dimensional concept , which have 

greatinterest of bothdeveloped and developing countries. Each of whichseeks to achieve  

SDaccording to the natural and humanresourcesthatitpossesses . However ,developing 

countries sufferfrommany obstacles that are preventingthemfrom the attainment of   

sustainability goals. The greatinterest of thispaperis to focus on the disease. Doingso , the 

elaboration of the appropriate cure willbeeasier and wewill focus on two main aspects , 

namelypolitical and economic obstacles. 

التدخل الدورل ، الفقر ، استنزاف ادلوارد  ، : التنمية ادلستدؽلة ، ادلعوقات السياسية ، الدول النامية ، لكلمات المفتاحيةا
 .، محاية البيئة ، النزاعات الدولية البَتوقراطية

 : ةـمقدم
تسعى الدول النامية ومنها الدول اإلفريقية منذ عقود ـــ ال سيما بعد حتررىا ـــ إذل حتقيق تنمية        

جيال اليوم على أن احلق يف التنمية ىو حق أل اجملتمع الدورلحقيقية لشعوهبا، ال سيما بعد اتفاق 
وجعلو حقا من حقوق التضامن و اجلماعة اليت أصطلح ،ة ؽلفيما يدخل يف إطار التنمية ادلستد غدالو 

على تسميتها حبقوق اجليل الثالث من حقوق اإلنسان.إال أن ىذه التنمية ورغم اجلهود ادلتواصلة من 
طرف الدول واحلكومات مبختلف أبعادىا السياسية واالقتاادية واالجتماعية والثقافية ال تزال بعيدة  

 .العمليات التنمويةمعوقات تؤثر يف سَت ع إذل عدة منها وذلك يرجكل البعد عن حتقيق ادلأمول 
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إذل معاجلة كل العراقيل السلبية  وتأثَتاتي ىذا ادلوضوع الذي تسعى كل الدول لتفادأهمية تربز      
خاصة وأن تبعات ، كافة اجملاالتحائال بينها وبُت الرقي بأنظمتها وشعوهبا يف  تقف اليت وادلعوقات 
وىو ما سلبا على باقي اجملاالت االجتماعية والثقافية ، السياسي واالقتاادي تنعكس إغلابا أواجملالُت 
إذل إبراز ىذه  ادلعوقات من أجل العمل على معاجلتها مستقبال ألن بداية احلل أن نعرف الداء دفعنا 

 لناف لو الدواء يف حينو إن شاء اهلل.
اليت القتاادية السياسية وا ول: ما ىي أىم ادلعوقاتتتمحور أساسا حإشكاليتنا وعليو فإن       

 ؟ النامية سَت العملية التنموية يف الدولاستدامة أثرت يف 
 فرع عن ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت:تي     
 ؟الدول النامية السياسي ألنظمة واالستقرار ما ىي ادلعوقات السياسية اليت أثرت يف التقدم  :أوال
 ؟من طرف الدول النامية سلتلف السياسات االقتاادية ادلعتمدةىي ادلؤثرات السلبية يف ما  ثانيا:

ادلنهج التحليلي ادلناسب دلناقشة الظاىرة وما تفرع عنها من تساؤالت وفق  نعالج إشكاليتنا
، وكل بادلنهج الوصفي ادلناسب لشرح الظواىر ووصفها كما وكيفا ، مدعمُت  إياه وحتليل مضموهنا 

 نتطرق يف ادلبحث األول منها إذل ادلعوقات السياسية للتنمية ادلستدؽلة:ادلبينة التاليةالخطة فق ك و ذل
يف ادلبحث الثاين ادلعوقات لنطرح ، سواء كانت معوقات خارجية أو داخلية يف الدول النامية 

 النامية.االقتاادية اليت تؤثر يف حتقق مبادئ وأىداف التنمية ادلستدامة لدى الدول 
 في الدول النامية مستديمةلتنمية الالسياسية ل عوقاتمال: المبحث األول

شهد العادل خالل العقود األخَتة عدة أزمات سياسية سواء بُت الدول بنشوب عدة حروب 
وىو ما ،  دولية حتت مسميات سلتلفة ، أو داخل الدول بسبب األزمات الداخلية والنزاعات العرقية

أفرز  كماتاار يف تلك احلروب والنزاعات ،  الدول ادلعنية عن التنمية وتركيزىا على االنأدى النشغال 
ادلتحاربة فقط بل  الدولدت إذل تقهقر ليس أخسائر بشرية ومادية أتت على األخضر واليابس ، و 

ا كبَتا مس ل اجملاورة ذلا وانتقلت آثارىا السلبية لتمس البيئة بعناصرىا رلتمعة زلدثة تلوثو حىت على الد
نقاط ضمن مطلبُت: نتناول يف ىذه العاجل ن.الاحة العامة ، وقضى على حياة الكائنات احلية هبا
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اجلانب الداخلي من  عاجلستدؽلة يف الدول النامية ، لنللتنمية ادل اخلارجيةالسياسية األول ادلعوقات 
 تلك ادلعوقات يف ادلطلب الثاين منو.

 في الدول الناميةة ميمستدالخارجية للتنمية الالسياسية المعوقات : المطلب األول
اليوم ترتبط أساسا باألمن والسلم الدوليُت الذين إن غابا غابت معهما ادلستدؽلة إن التنمية 

حيث تتأثر الدول ليس بالضرورة وىو ما أكدتو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف أكثر شلا مناسبة ،
إقليم إحداىا حيث يؤثر يف  ذاهتا ، وإظلا حىت بتلك اليت تنشأ خارج فقط بالنزاعات بُت الدول

استقرارىا ويفرز مشاكل بالنسبة ذلا تفرض عليها أعباء جديدة كمشكلة الالجئُت اليت طغت اليوم 
 على اىتمام الكثَت منها.

ن سلبية دتس اإلنسان والكائنات احلية معا وضلآثار بيئية فضال عن احلروب وما ترتبو من 
 احلرب آثارعلى اعتبار ىنا نذكر احلروب والنزاعات على الرغم من كون التنمية مرحلة الحقة 

 وىو ما نوضحو فيما يلي:،لبيئي للتنمية ادلستدامة على البعدين التنموي واادلمتدة مكانيا وزمانيا 
 التنمية المستديمةتحقيق على  عات الدوليةاز لنالحروب وا آثار الفرع األول: 

انشغال الدول بالنزاعات اخلارجية والداخلية أدى إذل صرفها النظر عن متابعة الشؤون إن 
التنموية أو العكس بًتكيزىا على تنمية اجلانب العسكري لديها شلا يؤدي إذل إنفاق أموال طائلة على 

ماطلح ، لقد تنوعت أشكال احلروب اليوم وتعددت تسمياهتا وبدال منها استعمل  ىذا اجلانب
وما تبعها من بروتوكوالت: الربوتوكول  1949مبوجب اتفاقيات جنيف  تنزاعات الدولية اليت نظمال

 1977والربوتوكول الثاين ادلتعلق بالنزاعات غَت الدولية  1977األول ادلتعلق بالنزاعات الدولية 
اف  على ادلوارد ا تنظيم آثار احلروب وجعلها أكثر إنسانية تراعي األرواح ، وحتخالذلم من والذين أريد

الطبيعية وادلمتلكات العامة واخلاصة معا ، إال أن رعونة اإلنسان أثرت يف كل ذلك وبدون أي حراك 
 علي وحقيقي من األمم ادلتحدة.ف
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يف الفًتة ما  مليون 3.6تسببت الاراعات الداخلية ألسباب عرقية أو جغرافية يف مارع 
ب الدولية وىو ما يدق مرة ضعف ما تسببو احلرو  16وىو ما يعادل  2002وإذل  1990بُت 

 .(1)ناقوس اخلطر
احلروب والاراعات كانت ذلا تأثَتات وآثار على البيئة والعكس، وىو ما يظهر من خالل 

الشامل ، احلرق ، التدمَت   العمليات احلربية ادلختلفة اليت تتسبب يف تبديد ادلوارد الطبيعية كالقاف
الكيمياوي شلا يتسبب يف تلف احملاصيل و تعرية الًتبة وإفناء احلياة الربية كما يؤدي إذل التسممات 
العابية وااللتهابات الكبدية، سرطان الكبد، اإلجهاض التلقائي التشوىات اخللقية لدى البشر، 

ال يعلم عددىا وال اليت خداعية ، أنواع الذخائر فضال عما تسببو بقايا احلرب من ألغام حبرية، شراك 
 .(2) احليوان والنبات ،مكاهنا، شلا ياعب عملية تطهَتىا التقاء إضرارىا باإلنسان

شلا تفرزه احلروب أيضا ظاىرة الالجئُت الذين يعانون يف ادلناطق احلدودية أو يف ادلناطق 
ادلستقبلة ذلم من سوء ادلعيشة وانعدام الغذاء والاحة وغياب مرافق التعليم ، وىو ما عجزت الدول 

 وادلنظمات الدولية عن مواجهتو والسيطرة عليو.
و آثار وخيمة خاصة بعدما أصبحت القوة إن تطور وسائل احلرب تكنولوجيا نتجت عن

التدمَتية لألسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية حتسب بادليكا طن ، زيادة على ما يًتتب عن 
عملية إنتاجها واختبارىا من آثار بيئية سلبية على النظم اإليكولوجية والتغَتات ادلناخية ونوعية الًتبة 

رب ادلركبات الكيمياوية يف الًتبة وعن طريق ادلياه ، وىو ما ينتج عنو ، إنتاج األغذية وتوزيعها إثر تس
 .(3)تتطلب تكاليف باىظة إلزالتها ملوثةبيئة 

زمات اليت مست سلبا ساعلت احلرب الباردة بُت ادلعسكرين الشرقي والغريب يف كثَت من األ 
ياسيا ، وأدت إذل إضعاف ىيئة األمن والسلم الدوليُت خاصة يف ظل توازن القوى نوويا واقتااديا وس

                                                           
 .15، ص  2002تقرير التنمية البشرية العادلي لسنة  برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،(1)
 قوقية، بَتوت، سهَت إبراىيم حاجم اذلييت، اآلليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، الطبعة األوذل، منشورات احلليب احل(2)

 .271ص  ،  2014 ،لبنان
 دخلت حيز التنفيذ بتاريخ:  12/08/1949: الرابعةادلتعلقة حبماية ادلدنيُت وقت احلرب ، ادلؤرخة اتفاقية جنيف  154 53انظر ادلادتُت:    
21/10/1950. 

 .272، ص نفسو  عادلرج(3)
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األمم ادلتحدة واحليلولة دون أدائها لدورىا يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليُت ، ليزداد األمر سوء 
 .(1)يف ظل سيطرة الواليات ادلتحدة األمريكية ودخول العادل يف فوضى دولية بدل التنظيم الدورل

احلروب والاراعات : كثَتا ما كانت ادلوارد الطبيعية سببا يف إثارة أوال: البيئة أحد مسببات الحروب
بالدرجة األوذل الكثَت منها مثلما ىو حاصل بُت كل من السودان ، تثَت األهنار الدولية فبُت الدول، 

مار ، أثيوبيا، الاومال وكينيا بشأن استغالل مياه هنر النيل ، وكذا هنري دجلة والفرات بُت كل من 
 ، سوريا والعراق. تركيا

كثَتا ما تاارعت الدول من أجل فرض سيطرهتا على موارد الطاقة وادلوارد األولية واألراضي 
اخلابة واألهنار ومع اشتداد التنافس عليها وكوهنا مهددة بالشح مستقبال على مستوى األرض يتوقع 

 .(2)أن تزداد ىذه الاراعات مستقبال شلا يهدد البشرية والبيئة معا
كل هنر النيل سببا لاراعات على مياىو بُت كل من: مار ، السودان ، أثيوبيا ، كينيا ش

والاومال ، وهنري دجلة والفرات كانا سببا يف نزاعات بُت: سوريا ، تركيا والعراق ، فضال عن الاراع 
وكرانيُت العريب _ اإلسرائيلي بفعل هنر األردن ، ونسجل أيضا الاراع الروسي االوكراين حول رمي األ

للنفايات العسكرية وادلدنية الناجتة عن صناعة الورق يف حبَتة ميغال اليت تزود سدس العادل بادلياه 
 .(3)العذبة ...ومنو فالاراع إما ألجل احلاول على ادلوارد أو لتلويث ادلوارد 

م البٌت التحتية : تقوم احلروب على استَتاتيجية أساسية ىي حتطيثانيا: الحروب تؤثر سلبا على البيئة
للدولة العدو دون مراعاة تأثَت ذلك بيئيا قاد ىزؽلة العدو وىو ما ينجم عنو ضررين ياعب 
إصالحهما: ضرر يلحق البيئة الطبيعية وىو ما شهده العادل يف أول حرب شنتها و م أ يف حرب 

شلا أدى إذل خلق اخلليج الثانية للسيطرة على منابع النفط وقامت بإحراق آبار النفط يف الكويت 
 .(4)سحابة سوداء تغطي السماء العراقية ، فضال عما خلفتو القذائف ادلطلية باليورانيوم

                                                           
ة ، اجلزائر ، بد الناصر مانع ، التنظيم الدورل ) النظرية العامة وادلنظمات العادلية واإلقليمية وادلتخااة ( ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابعمجال ( 1(

 

.85ص  م ، 4002هـ/  7241    
 .261سهَت إبراىيم حاجم اذلييت، ادلرجع السابق  ، ص (2)

 اجلامعية للدراسات والنشرية الدولية وادلدنية يف قضايا البيئة والتنمية ادلستدامة، الطبعة األوذل، رلد ادلؤسسة عامر طراف و حياة حسنُت ، ادلسؤول(3)
 .126م ، ص  2012ىـ/1433بَتوت، لبنان، والتوزيع ،

 وما بعدىا. 272، و ص  261، ص  السابقإبراىيم حاجم اذلييت ، ادلرجع  سهَت(4)
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كما دعت الشريعة اإلسالمية إذل احًتام قواعد إنسانية حىت أثناء احلرب محاية لفئات معينة وكذا 
بالبيئة ، قطع األشجار،  محاية للبيئة استلزم األمر وضع ناوص قانونية دولية وداخلية جترم ادلساس

 .(1)إبادة احليوانات، عدم التمثيل بادلوتى ، منع ختريب ادلنازل وادلنشآت ادلدنية وماادر ادلياه 
أكدت االتفاقيات الدولية على محاية البيئة وعدم ادلساس بعناصرىا سواء يف وقت السلم أو 

 :(2)احلرب ، ففي وقت احلرب تظهر محاية البيئة من خالل
 .مسببة ضررا صحيا حلياة السكانزمنيا آثارىا ظر استخدام وسائل القتال ادلضرة بالبيئة وادلمتدة ح أ/

 االنتقام.أساس البيئة القائم على على حظر االعتداء  ب/
 الحديثتأثير التغيرات في النظام الدولي سياسة التدخل و الفرع الثاني: 

حتول العادل من الثنائية القطبية وسيطرة كل من الواليات ادلتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفيايت بانقسام ىذا األخَت، شلا نتج عنو سيطرة كاملة لألوذل مع حلفائها وأصبحت تلعب دورا 
  رئيسا يف السياسة الدولية ال سيما فيما عرف بالتدخل الدورل الذي أخذ مربرات إنسانية معلنة
فكان ذلا العديد من التدخالت أبرزىا تدخل قواهتا يف كوسوغو، العراق ، مارل ، السودان ، سوريا ، 
...إخل، اليت ركبت مطية حتقيق االستقرار السياسي وإزالة األنظمة ادلستبدة وضمان ومحاية حقوق 

سبتمرب  11حداث اإلنسان والفئات الضعيفة تارة وتارة أخرى حبجة زلاربة اإلرىاب ال سيما بعد أ
2001. 

إن الواقع العملي أثبت التأثَت السليب لتلك التدخالت حيث مت استغالذلا من أجل هنب 
اث الثروات ونشر ادلؤامرات والدسائس بُت سلتلف الفاائل العرقية والدينية شلا أفرز جوا مليئا باألحد

 ارد الطبيعية وهنبها.فضال عن االستخدام غَت العقالين للمو  يسياسالدموية وال استقرار 
 

                                                           
 .119ادلرجع السابق ، ص عامر طراف و حياة حسنُت ، (1)
 .101، ص  2006أمحد أبو الوفا ، القانون الدورل اإلنساين ، الطبعة األوذل ، اجمللس األعلى للثقافة ، القاىرة ، مار ، (2)

 ، ادلتعلق بالنزاعات الدولية ادلسلحة. 1977جوان  08 ادلؤرخ :  ، 1949ادللحق باتفاقيات جنيف ، الربوتوكول األول  55و  35انظر ادلادة     
 .1982أكتوبر  12ادلؤرخة:، اتفاقية األمم ادلتحدة للبحار  225أنظر ادلادة     
 .1998 جويلية 17: األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةروما نظام ، 8أنظر ادلادة     
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 المعوقات السياسية الداخلية للتنمية المستديمة في الدول الناميةالمطلب الثاني: 
سعت الدول إذل حتقيق أنظمة دؽلقراطية أساسها التداول على السلطة و ادلشاركة الشعبية  لقد     

 يف التسيَت ودعم ادلشاريع التنموية إال أهنا تشهد على أرض الواقع عدة معوقات أعلها ما يلي:
 الفرع الثاني: عدم فاعلية األطراف المؤثرة في التنمية السياسية  

ي أصبح يضم أطراف أخرى ذلا وزهنا يف مواجهة الدول وادلنظمات تطور اجملتمع الدورل الذ
الدولية احلكومية وادلتمثلة أساسا يف ادلنظمات غَت احلكومية حيث تساىم يف تسيَت الشؤون الدولية 
وتلعب دورا رئيسا يف صياغة القرارات والتأثَت من أجل حاد نتائج إغلابية يف رلاالت سلتلفة مثل: 

محاية البيئة، محاية الفئات الضعيفة ، تشجيع دور ادلرأة يف احلياة السياسية ، حقوق اإلنسان ، 
 االقتاادية ، االجتماعية والثقافية. 

إذل تقييد احلريات العامة ال سيما حرية التعبَت كحق الفئات الفاعلة يف التنمية هتميش يؤدي       
ركة حقيقية للمواطن يف إدارة شؤونو العامة ، وىو ما ينتج عنو غياب مشا(1)دستوري معًتف بو لألفراد

بشكل مباشر أو غَت مباشر عن طريق شلثليو، ويزيد يف تعطل عجلة التنمية وغياب التمكُت من 
      وىو ما ال ؼلتلف اثنان حول(2)حقوق اإلنسان واالضطهاد وعدم االستقرار السياسي والعنف

 .آثاره السلبية
اعتمادا على مبدأ المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستديمة:أوال: عدم فاعلية مساهمة 
وإعماال دلبدأ الدؽلقراطية اليت تفًتض ادلشاركة اجلماعية لكافة  21ادلشاركة الذي أكدتو أجندة 

، فضال عن مساعلة اجملتمع ادلدين كمفهوم جديد للمشاركة ادلنظمة  (3) القطاعات عامة وخاصة

                                                           
 اجلريدة الرمسية،  ،ادلتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06ه ادلوافق:  1437مجادى األوذل  26 ادلؤرخ : 01 -16قانون  48انظر ادلادة (1)

 .2016مارس  07ه ادلوافق:  1437مجادى األوذل  27: ة، ادلؤرخ 14العدد 
 حقوق إنسان، التنمية اإلنسانية ادلستدامة وحقوق اإلنسان ، رسالة مقدمة لنيل متطلبات ماجستَت يف القانون العام ، ختاص  فاكية سقٍت(2)

 .108، ص  2009/2010واحلريات العامة ، كلية احلقوق، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

 ظل الدؽلقراطية وحقوق اإلنسان ، الطبعة األوذل ، دار زىران للنشر والتوزيع ،رواء زكي يونس الطويل ، التنمية ادلستدامة واألمن االقتاادي يف (3)
 األردن، 
 .219، ص م2010ىـ/  1431
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تنمية جنبا إذل جنب مع ادلؤسسات العمومية ، ومراقبتو دلدى تنفيذ ىذه للشعب يف صنع قرارات ال
 األخَتة  اللتزاماهتا الدولية والوطنية يف رلال التنمية ادلستدؽلة.

اجملتمع ادلدين على أنو: " منظمات اجملتمع ادلدين ىي منظمات باقر النجار عرف الدكتور 
منظمات تطوعية ال رحبية ، مبعٌت أن الداخلُت فيها حداثية _ يف الشكل وادلضمون _ وىي يف ذلك 

ىم أعضاء وفق إرادهتم وخيارىم الشخاي ودل تفرضو عليو انتماءاهتم االثنية أو القبلية أو العائلية 
...وىي يف ذلك منظمات تضم رلموعات من األفراد جتمعهم ادلااحل واألىداف واألفكار 

يتميز .(1)بعيدا عن أطرىم ادلرجعية ادلباشرة والتقليدية"والتوجهات السياسية واالجتماعية يعملون 
اجملتمع ادلدين عن اجملتمع السياسي كونو عمل تطوعي مرن ومتطور ويهدف إذل محاية ادلواطنُت من 

 .(2)تعسف السلطات
 :(3)فيما يليادلتمثل فعل دوره ب السلطة السياسية واإلداريةعن  يستقل اجملتمع ادلدين

الغذاء ، ك اجملاالت عديد يف دلواجهة التحديات التنمويةيقوم اجملتمع ادلدين باقًتاح مبادرات خاصة أ/
 .الارف الاحي...إخل، الاحة ، التعليم 

 داخيل الفردية.ادلادلدين بأدائو اجليد يف رفع يساىم اجملتمع ب/
 مواطن الفساد ادلؤثر سلبا على التنمية. شفكيو الشفافية وادلساءلة  مبدأي يكرس اجملتمع ادلدين /ج
يف اختاذ فضال عن ادلشاركة ،من طرف السلطاتا ىادلخططات والربامج التنموية ومدى تنفيذتابع ي/ه

 .من جهة ثانية و يف تنفيذىامن جهة القرار بشأهنا 
 .ذلم الظواىر اإلغلابية والسلبيةنشر التوعية بُت ادلواطنُت وإبراز يف  اإلعالمفعل دور يد/

ادلراقبة اجليدة وادلتابعة  ن اجملتمع ادلدين إذا تضمن عناصر فاعلة وذات كفاءة عالية يضمنإ
ة لألنشطة التنموية والبيئية للسلطات اإلدارية ، كما غلعل من صوت اجملتمع مسموعا من ادلستمر 

                                                           
 على ادلوقع : 2012أفريل  06حيدر الوارل ، مفهوم اجملتمع ادلدين ودور ادلنظمات غَت احلكومية ، منشور بتاريخ: (1)

12298395-https://www.slideshare.net/haideralwaili/ssعلى  12/10/2017 االطالع على بتاريخ: مت 
 .18:07الساعة:     

 .231،  219،  218رواء زكي الطويل ، ادلرجع السابق ، ص (2)

 )  رللة دورية سنوية زلكمة (، العدد الثالث ، سلرباجملتمع والسلطة ، جامعة  والسلطةرللة القانون ، اجملتمع احلكم الراشد والتنمية ، ،زلمد صافو (3)
 .117،  116، ص 2014السانية وىران ، اجلزائر، 

https://www.slideshare.net/haideralwaili/ss-12298395
https://www.slideshare.net/haideralwaili/ss-12298395
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القائم على طرف كل السلطات العليا ال سيما يف ظل مبادئ احلكامة وتكريس احلكم الراشد 
 ادلشاركة السياسية الفعالة.

ن فاعلية اجملتمع ادلدين معطلة يف الدول إ :في الدول النامية عوائق فاعلية المجتمع المدنيثانيا: 
 النامية لعدة أسباب منها:

ناوص قانونية تنظم دور اجملتمع ادلدين بشكل  ودادلتمثلة أساسا يف عدم وجو :عوائق قانونيةأ/ وجود 
باحلق يف  54و 48،  39الذي اعًتف يف ادلواد   2016إال ما جاء بو التعديل الدستوري مباشر 

واحلق يف إنشاء مجعيات على التوارل وحرية التعبَت ، ، عن القضايا جملتمعيةو اجلماعي الدفاع الفردي أ
ادلؤرخ يف  12/06ت قانون اجلمعيامن  39ادلادة واحلريات ، وكذا دفاعا عن احلقوق 

وىو ما يعترب إعاقة  اليت تعطي لإلدارة ادلختاة حق حل وتعليق عمل اجلمعيات 12/01/2012
 وفرضها قيودا عليو. لعمل اجملتمع ادلدين لعدم وضوح ىذه الناوص

الحتكارىا من طرف السلطة العليا سواء السياسية أو اإلدارية  مع الحوارقنوات _ انعدام 8
 .(1)الوطنيةأحزاب معينة زيادة على سيطرة مجعيات ومنظمات غَت حكومية معينة على الساحة 

القليلة وغَت اذلبات والتربعات واعتماده الرئيس على جملتمع ادلدين اخلاصة با_ انعدام الموارد المالية3
 .وىو ما يعيق مساره يف زلاسبتها ومتابعة أنشطتها شلا يؤدي إذل اعتماده على الدولةالثابتة 
مفهوم فضفاض وغَت  إن مفهوم اجملتمع ادلدين يف اجلزائر: مفهوم المجتمع المدني في الجزائرثالثا:

هو غَت فعال فضال عن نقص خربة وكفاءة ة فعملية النظرية ، أما من الناحية الواضح من الناحي
 ،دلسجل أيضا أنو على ادلستوى العملي معرقل لإلدارة أكثر منو زلفز نشطائو والعناصر ادلنضمة إليو وا
وىو ما حدث أثناء حالة الطوارئ اليت شهدهتا اجلزائر خالل العشرية ليزداد يف حالة الطوارئ ضعفا 

 السوداء.
يعمل اجملتمع ادلدين جنبا إذل جنب مع الدولة فليس خاما ذلا وذلك وفقا يفًتض أن 
طات التنموية ايتوسط األمر بُت احملاسبة وادلشاركة يف تفعيل النش، و  ونشاطاتو لضوابط تنظم سَته

                                                           
 عدد الثالث، ) رللةدورية سنوية زلكمة (، ال رللة القانون ، اجملتمع والسلطةزلدودية اجملتمع ادلدين اجلزائري يف تعزيز احلكم الراشد ، زلمود حساين،(1)

 .125، ص 2014وىران ، اجلزائر، ، سلرب اجملتمع والسلطة ، جامعة السانية 
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نسجل  ،والتوعية بالضرورات البيئية ، وىو ما غلنب الدول داخليا مشاكل وأزمات ىي يف غٌت عنها 
القرن رينيات وثالثينيات يف عشيف ظهور احلركة النازية يف أدلانيا  سبباكان عدم احًتام ذلك  تارؼليا أن 
 .(1)للتيار الليبَتارل واناياع مؤسسات الدولة وضعفها اجملتمع ادلدين  ةمعارضب بسب ادلاضي 

الذي جاء فيو على دور اجملتمع ادلدين  1989لسنة تقرير البنك العادلي حول إفريقيا أكد 
ا يف اجلزائر أم.(2)إن القارة حباجة إذل دولة فعالة تقلل من تدخلها وتفعل دور كافة األطراف ادلنتجُت

ويعمل على ال يفقو مفهوم احلكم الراشد وآليات جتسيده ، و  ،ؽللك رؤية شاملةال فاجملتمع ادلدين 
يف نفسو أقحم التنموية الواقعية ، كما أنو  فقطدون اإلصالحاتعشوائية بإصالحات قانونية ادلطالبة 
و ضمن ما عرف بالثوابت ئذل وضع ضوابط قانونية حتد من أداما أدى إوىو ، سياسياجملال ال
 .(3)الوطنية

 : المعوقات اإلدارية) البيروقراطية (ثانيالفرع ال
ترتكز حيث تعتمد الدول يف تسيَت شؤوهنا اإلدارية على مبدأ ادلركزية والالمركزية اإلدارية ،

األوذل على وحدة القرار ودتركزه يف يد سلطة عليا تتمثل يف اإلدارة العامة اليت  ختطط وتسهر على 
احًتام أو عدم  اتعليماهتسلالفة تنفيذ ادلشاريع ادلعدة من طرفها حبيث ال تستطيع اإلدارة األدىن 

الطابع اخلاص لكل منطقة سواء  يف ذلك  تنفيذ القرارات ادلقدمة ذلا ، دون مراعاةعدم  وأ ااختياراهت
 من الناحية الطبيعية أو البشرية ودون مراعاة االحتياجات اخلاصة بكل منطقة.

شار البَتوقراطية إذل عرقلة العمل اإلداري من جهة ، وتعطيل اخلدمة العمومية انت يؤدي
ادلرتبة لقلة ادلشاريع لااحل ادلواطنُت من جهة ثانية ، كما دتثل البَتوقراطية أحد أىم العراقيل 

فضال عن كوهنا أساس: التمسك حبرفية القوانُت واللوائح ، التهرب من ادلسؤولية ، التحايل  وتعطلها.
على القوانُت ، التجاوب البطيء مع التغَتات االقتاادية واالجتماعية ، عدم ادلباالة واإلعلال من 

بُت عدة األشخاص مجع فضال عن  ،وتشتت اجلهود ، طرف ادلوظفُت وتنافسهم غَت الشريف 

                                                           
 .126، ص  نفسو ادلرجع (1)
 .ونفس الافحة،  نفسو ادلرجع (2)
 ونفس الافحة.،  نفسو ادلرجع (3)
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كل ذلك بغياب األساليب ، مدعما يف  بعاتو وتتضخم اجلهاز البَتو قراطي ، كما تؤدي إذل وظائف 
 .(1)عند شلارسة النشاطات اإلدارية العلمية والتنظيم والتخطيط

ترتكز الالمركزية اإلدارية على مبدأ ادلشاركة والشفافية حيث ؼلتار الشعب شلثليو على 
أننا ادلستوى احمللي دون قيد أو شرط ما عدا ما نص عليو قانون االنتخاب ، إال أن ما يعاب ىنا 

األحزاب غياب ناوص قانونية تشًتط مستوى علمي معُت شلا غلعل النقطة األوذل نسجل نقطتُت: 
لمجالس البلدية رشحة لاحلزبية ادل مالنتخابات احمللية ال يراعون ذلك يف اختيارىم لقوائمهادلشاركة يف ا

ادلشرفُت على اإلدارة احمللية حبكم عدم وعيهم وثقافتهم ال تكمن يف أن أما النقطة الثانية ف ،والوالئية
وامرىا وخاضعُت أيدركون ما عليهم وما ذلم يف إطار مهامهم شلا غلعلهم تابعُت لإلدارة العامة منتظرين 

 ذلا.
ثليو الفعلية للشعب يف إدارة شؤونو ومتابعة شل تغيب ادلواطنة يف مثل ىذه األوضاع وادلشاركة

 ، يف غمرة متابعتهم ألعمال إدارية مكلفة ومتعبة يف آن واحد. وأعماذلم يف كافة اجملاالت
 المستديمة في الدول الناميةلتنمية االقتصادية لمعوقات الالمبحث الثاني: 

توافرت حقق الغرض منها وىو ترتكز النشاطات االقتاادية على رلموعة من العوامل مىت 
تلبية حاجيات سكان الدول من ناحية و تقوية االقتااد الوطٍت للدولة من ناحية أخرى ، وىو ما 
ال يتحقق للدول النامية يف ظل رلموعة من العوامل البشرية والطبيعية اليت أثرت سلبا يف التنمية 

التالية: حيث نعرض العوامل البشرية يف ادلطلب  االقتاادية ادلستدؽلة هبا ، وىو ما نتناولو يف ادلطالب
 األول والعوامل الطبيعية يف ادلطلب الثاين.

 في الدول الناميةالمستديمة للتنمية االقتصادية المعيقة ة بشريال عواملالمطلب األول: ال
ساىم العوامل البشرية اليوم وبشكل كبَت يف عرقلة التنمية االقتاادية يف الدول النامية ت

واء كانت عن طريق ادلنظمات الدولية ادلتمثلة أساسا يف الديون ادلفروضة من طرف صندوق النقد س
الدورل أو البنك العادلي وما يًتتب عنها من فوائد ، أو كانت راجعة النتشار ظاىرة الفقر داخليا 

                                                           
 .474،  477، ص  7852للكتاب ، الجزائر ، عمار بوحوش ، االتجاهات الحديثة في علم اإلدارة ، المؤسسة الوطنية (1)
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لفرعُت واليت شكلت خطر على اإلنسان كفرد فضال عن تأثَته على اجلماعة ، وىو ما نربزه يف ا
 التاليُت من ىذا ادلطلب ، كما يلي:

 الفرع الثاني: الديون
يف ظل العودلة سيطرت الدول الغنية على النظام االقتاادي الدورل وىو ما ظهر من خالل 
حتكمها يف األسواق العادلية وخفضها لنسبة استهالك ادلوارد الطبيعية واطلفاض ظلو صادرات منتجات 

إذل حرمان ىذه األخَتة من إيرادات ىامة تساىم يف تنمية اقتاادىا ورفع  الدول النامية ،شلا يؤدي
 .(1)ميزاهنا التجاري

حتول الديون دون صلاح السياسات التنموية وتؤثر سلبا على اجملتمعات خاصة الفقَتة منها 
ضعت ، كما يعاين العادل من آثار العالقات االقتاادية الدولية وما صلم عنها من أزمات متالحقة و 

الدول الدائنة وادلدينة يف مشاكل خطَتة على حد سواء ،زيادة على عجز الدول عن الوفاء بديوهنا 
 .(2)اخلارجية والداخلية ادلرتفعة معدالهتا بشكل كبَت

إن مواجهة ىذه العقبة تكمن يف االعتماد على اإلنتاج الذايت للبلدان النامية ، وتشجيع 
وتنشيط التجارة البينية بينها حىت تطور اقتاادىا بعيدا عن مثل ىذه التعاون اإلقليمي فيما بينها ، 

 .(3)الضغوط الدوليةو السياسات 
 الفرع الثاني: الفقر

ىو أساس ادلعضالت الاحية واالجتماعية واألزمات النفسية واألخالقية على كافة  الفقر
وسياسات تنموية تضع يف  ادلستويات احمللية والوطنية والدولية ، شلا يستلزم وضع اسًتاتيجيات

كما احلسبان إغلاد فرص عمل لألفراد ، ترقية التعليم ومكافحة األمية يف ادلناطق األكثر فقرا ،  
، فضال عن تدىور عناصر  (4)يساىم التضخم السكاين يف الدول النامية يف تدىور األحوال ادلعيشية

 البيئة الثالث اذلواء ، ادلاء واجلو.

                                                           
 .30، ص  2007خالد ماطفى قاسم ، إدارة البيئة والتنمية ادلستدامة يف ظل العودلة ادلعاصرة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مار ، (1)

 .127عامر طراف و حياة حسنُت ، ادلرجع السابق ، ص (2)

 .30خالد ماطفى قاسم ، ادلرجع السابق ، ص (3)
 .111،  111المرجع السابق ، ص حياة حسنين ، عامر طراف و (4)
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لدى سكاهنا ا حادا فقر النامية تشهد  الدولالعادل وخاصة تشَت التقارير الدولية إذل أن 
شكل الفقر سببا رئيسا يف تزايده بفعل عدم  وىي ادلتسبب الرئيس يف زيادة التدىور البيئي الذي

توافق الوعي مبخاطر التدىور البيئي لدى الطبقات الفقَتة فضال عن أسلوهبا ادلعيشي وادلهٍت غَت ادل
أكدت التقارير الدولية أهنا مازالت دون ادلستوى ادلقرر لسنة  ادلستدامة واليتواألىداف البيئية للتنمية 

2015(1). 
 ة في الدول الناميةاالقتصادية المستديمللتنمية الطبيعية المطلب الثاني: المعوقات 

لطبيعة دور كبَت يف التنمية االقتاادية إذا ما توافرت ادلوارد الطبيعية ومت استغالذلا تلعب ا
يف الدول النامية ىو العكس حيث تؤثر البيئة سلبا على بشكل صحيح وعقالين، لكن احلاصل 

ر التنمية االقتاادية بفعل عدم التطور التقٍت واالستعمال العلمي والتكنولوجي اجليد ذلا وىو ما يظه
 على األرض على النحو التارل بيانو:ادلشاكل البيئية وتدىور ادلوارد الطبيعية  من خالللنا 

 الفرع األول: المشاكل البيئية 
لدول النامية تفاقم إال أنو يسجل بالنسبة ل تعترب البيئة موردا أساسيا للنشاطات االقتاادية

 2010مليار طن سنويا حىت عام  495نتيجة ما تفرزه من نفايات تعادل هبا األزمات البيئية 
، الشواطئ ، ية معاجلتها بل تذىب إذل األهنارمياه آسنة وال تعرف كيف 3مليار م 350وحوارل 

فضال عن فشلها يف مواجهة ادلخاطر ادلتنقلة عرب احلدود كاألمراض واألوبئة   ،ودية السهول واأل
 .(2)مرة اخلبيثةكمرض انفلونزا الطيور ، احلمى القالعية ، السارس واجل

 الفرع الثاني: تدهور قاعدة الموارد الطبيعية واستمرار استنزافها
 تتسبب نشاطات الدول يف استنزاف ادلوارد الطبيعية من طرف الدول متقدمة ونامية:

بفعل نشاطاهتا الاناعية الواسعة اليت تتطلب كميات كبَتة من ادلوارد األولية  فالدول ادلتقدمة الغنية
ضمانا لتحقيق تفوقها اقتااديا جلأت إذل االستثمارات األجنبية و اليت تستوردىا من الدول النامية ، 

 لو قليدية وادللوثة اليت وجهت ضلو دادلباشرة ال سيما يف رلال الاناعات ادلعتمدة على التقنيات الت
                                                           

 ) التنمية يف كل عمل ( ، برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ، نيويورك ، الواليات ادلتحدة  2015مكتب تقرير التنمية البشرية ، تقرير التنمية البشرية (1)
 .05،  04 ، 02، ص  2015، األمريكية 

 .128السابق ، ص عامر طراف و حياة حسنُت ، ادلرجع (2)
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اجلنوب حىت تتخلص من قيود احلماية البيئية ادلوجودة يف الدول ادلتقدمة األخرى ، مقابل ذلك 
 .(1) تعتمد الاناعات التقنية ادلتقدمة وغَت ادللوثة للبيئة يف إقليمها أو يف دول الشمال

أما الدول النامية فيشكل الفقر أحد أىم أسباب استنزاف ادلوارد الطبيعية إذا يستغلها 
يقول ناقد أدلاين: " إن الفقراء فقط ىم  ،و للبقاء أحياء وتلبية حاجياهتم الفقراء لكسب عيشهم أ

أما األغنياء يف الدول النامية فيعتمدون أظلاط استهالك ال تراعي ،  (2)الذين يابحون رلرمي البيئة "
فضال عن معاناة الدول ،  ىاؤدي أيضا إذل استنزافها وإىدار األبعاد البيئية واحلفاظ على ادلوارد شلا ي

النامية من نقص اخلربات الالزمة للتمكن من اإليفاء بالتزاماهتا حيال قضايا البيئة العادلية و قلة 
 .الرامية لوضع حلول ذلذه القضايا ادلشاركة يف اجلهود

يساىم الاراع ادلستمر بُت الدول ادلتقدمة والنامية يف زيادة التنافس احلاد على موارد 
الطاقة، شلا يهدد األمن والسلم الدوليُت ، ويلجأ كل طرف إذل إعطاء األولوية لنفسو مع حتميل 

وتزايد و ، ناخ وتغَت يف ادل ، ادلًتتبة يف اجملال البيئي من احتباس حراري ثار السلبيةاآل مسؤولية الثاين 
 وتلوث ادلاء واذلواء واجلو. ، لنسبة التاحر

إن الدول اليت تشهد تزايدا مستمرا يف تعداد السكان يزداد الضغط البيئي فيها ففي عشرية 
ائية واألراضي الرطبة،  من الغابات االستو  %10إذل  %7ات من القرن العشرين مت استنزاف يالثمانين

العديد من طبقات ادلياه اجلوفية ، فضال عن تلوث ادلناطق الساحلية بدرجة  استنزاف إذلكما أدت 
غَت مسبوقة، وىو ما سجل يف كل من اجلزائر ، فرنسا ، اخلليج العريب وشواطئ احمليط األطلسي 

 .(3)بسبب غرق البواخر احلاملة للبًتول

 الخاتمة
واطلفاض ميزاهنا التجاري سنويا يف تأخر الدول النامية تنمويا  تإن ىذه ادلعوقات تسبب

وعدم التوازن يف صادراهتا ووارداهتا ، كما أدى إذل تفشي الكثَت من الظواىر االجتماعية اليت زادت 

                                                           
 .259سهَت إبراىيم حاجم اذلييت، ادلرجع السابق ، ص (1)
 ونفس الافحة.ادلرجع نفسو ،(2)
 خبابة عبد هللا ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، (3)

 .742، ص  4072
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األمر سوء وىو ما يتطلب إغلاد حلول مستعجلة قبل تفاقم األزمات األمنية والسياسية واالقتاادية 
تزخر هبا من أجل ادلوارد الطبيعية والبشرية اليت   و لثرواتهبا ، وضرورة استغالذلا احملافل الدولية ، وا

حتسُت احلياة اإلنسانية هبا حتقيقا للتنمية ادلستدؽلة القائمة على تنمية حقوق اإلنسان من ناحية 
 ومحاية البيئة من ناحية أخرى.

 قائمة المراجع 
 أوال: النصوص القانونية 

 أ/ النصوص القانونية الدولية
 .21/10/1950دخلت حيز التنفيذ بتاريخ:  12/08/1949: ، ادلؤرخة حبماية ادلدنيُت وقت احلرب ادلتعلقة الرابعة جنيفاتفاقية  (1
 .ادلسلحة ادلتعلق بالنزاعات الدولية،08/06/1977ادلؤرخ :، 1949ادللحق باتفاقيات جنيف  األولاالختياري الربوتوكول  (2
 .1982أكتوبر  12ادلؤرخة:  ، اتفاقية األمم ادلتحدة للبحار (3
 .1998 جويلية17ادلؤرخة:  األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةروما نظام  (4

 ب/ النصوص القانونية الوطنية:
،  14اجلريدة الرمسية ، العدد  ،ادلتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06ه ادلوافق:  1437مجادى األوذل  26ادلؤرخ :  01 -16قانون _1

 .2016مارس  07ه ادلوافق:  1437مجادى األوذل  27ادلؤرخة: 
 ثانيا: الكتب 

 أ/ الكتب المتخصصة:
، قوقية، بَتوتسهَت إبراىيم حاجم اذلييت، اآلليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، الطبعة األوذل، منشورات احلليب احل (0

 .2014 ،لبنان
لدراسات والنشر عامر طراف و حياة حسنُت ، ادلسؤولية الدولية وادلدنية يف قضايا البيئة والتنمية ادلستدامة، الطبعة األوذل، رلد ادلؤسسة اجلامعية ل (8

 م. 2012ىـ/1433والتوزيع، بَتوت، لبنان، 
ل الدؽلقراطية وحقوق اإلنسان ، الطبعة األوذل ، دار زىران للنشر والتوزيع ، رواء زكي يونس الطويل ، التنمية ادلستدامة واألمن االقتاادي يف ظ (3

 م.2010ىـ/  1431األردن، 
 .2007خالد ماطفى قاسم ، إدارة البيئة والتنمية ادلستدامة يف ظل العودلة ادلعاصرة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مار ،  (4
 .2013وادلتوسطة آلية لتحقيق التنمية ادلستدامة ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، خبابة عبد اهلل ، ادلؤسسات الاغَتة  (5

 ب/ الكتب العامة:
 .2006أمحد أبو الوفا ، القانون الدورل اإلنساين ، الطبعة األوذل ، اجمللس األعلى للثقافة ، القاىرة ، مار،  (1
وادلتخااة(، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، اجلزائر ، ة مة وادلنظمات العادلية واإلقليميبد الناصر مانع ، التنظيم الدورل ) النظرية العاعمجال  (2

 م. 2006ىـ/ 1427
 :والمقاالت ثانيا: المذكرات

 أ/ المذكرات:
، التنمية اإلنسانية ادلستدامة وحقوق اإلنسان ، رسالة مقدمة لنيل متطلبات ماجستَت يف القانون العام ، ختاص حقوق اإلنسان  سقٍت فاكية (1

 .2009/2010واحلريات العامة ، كلية احلقوق، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
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 المقاالت: ب/
)  رللة دورية سنوية زلكمة(، العدد الثالث ، سلرباجملتمع والسلطة ، جامعة  والسلطةرللة القانون ، اجملتمع احلكم الراشد والتنمية ، ،زلمد صافو  (1

 .2014السانية وىران ، اجلزائر،
سنوية زلكمة (، العدد  ) رللةدورية رللة القانون ، اجملتمع والسلطةزلمود حساين ، زلدودية اجملتمع ادلدين اجلزائري يف تعزيز احلكم الراشد ،  (2

 .2014الثالث ، سلرب اجملتمع والسلطة ، جامعة السانية وىران ، اجلزائر، 

 ا: التقارير الدولية ومواقع االنترنت:ثالث
 أ/ التقارير الدولية:

 .2002برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي، تقرير التنمية البشرية العادلي لسنة  (1
 ) التنمية يف كل عمل ( ، برنامج األمم  2015تقرير التنمية البشرية  مكتب تقرير التنمية البشرية ،  (8
 .2015ادلتحدة اإلظلائي ، نيويورك ، الواليات ادلتحدة األمريكية  ،     
 / مواقع االنترنت:ب
على ادلوقع:    2012 أفريل 06حيدر الوارل ، مفهوم اجملتمع ادلدين ودور ادلنظمات غَت احلكومية، منشور بتاريخ:  (0
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 اإلطار القانوني للرقابة على النشاط البنكي في الجزائر
  د. سبتي عبد القادر                                                                                                                  

 زلاضر)ب(أستاذ                                                                                             
 كلية احلقوؽ والعلـو السياسية                                                                                     

  جامعة حيي فارس بادلدية                                                                                       
Email – sebtiaek@gmail.com 

 ملخص: 

إف مراقبة القطاع البنكي يشكل عنصر أساسي يف استقرار النظاـ ادلايل وصلاحو، من خالؿ الدور الذي تقـو بو بدوف شك      
مؤسسات القرض) البنوؾ( عرب سلطط الوساطة ادلالية وأنظمة الدفع، واذلدؼ األوؿ من ىذه الرقابة ىو خلق ثقة لدى اجلمهور يف 

قد  04-10ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف رقم  2003لسنة  11-03خالؿ قانوف النقد والقرض رقم إف ادلشرع من  القطاع البنكي.
الرقابة، والتنسيق الكبري بني بنك اجلزائر واحلكومة من اجل السهر على  اإلشراؼ،أوىل اىتماما كبريا للقطاع البنكي من حيث 

جيب أف تشكل الرقابة ادلبكرة أولوية األولويات، وكل  حيث. محاية مصاحل الزبائن وحتسني ولوج األشخاص إىل اخلدمات ادلالية
 اجلهود جيب أف توجو لتحقيق ىذه الرقابة، إذا مسح بذلك اجلانب االقتصادي طبعا.

Abstract: 

     The control of the banking sector constitutes an essential element in the stability of the 

financial system and its success, through the role of without doubt loan institutions) banks) 

through the scheme of financial intermediation and payment systems, the first objective of 

this control is to create the confidence of the public in the banking sector. The legislature 

through Repayable Monetary Act No. 03-11 of 2003, as amended by Law No. 10-04 has paid 

much attention to the banking sector in terms of supervision, oversight, and coordination 

between the Bank of Algeria and the Government to ensure the protection of the interests of 

customers and improve access to financial services. Where early oversight must be the top 

priority, and all efforts should be directed to achieve this control, if the economic side, of 

course. 

 .اخلدمات ادلاليةرض، ادلؤسسات ادلالية، الرقابة، القانوف البنكي، وسائل الدفع، النشاط البنكي، النقد والق: الكلمات المفتاحية

 

 

mailto:sebtiaek@gmail.com
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 مقدمة:

البنوؾ اليـو تلعب دورا ىاما يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية نظرا  أصبحتلقد      
والشركات والدوؿ، حيث  لألفرادوتقدًن اخلدمات  واألعماؿهبا وادلتمثلة يف تنمية ادلاؿ  ادلنوطللوظيفة 

ادلشرع اجلزائري دفع كل  أوجبحيث  ،ىؤالء ملزموف بالتعامل مع البنوؾ وادلؤسسات ادلالية أصبح
ادلبالغ احملددة يف القانوف، بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات تفوؽ  أوي و اسادلبادالت اليت ت
اخلارجية فاف ادلشرع يلـز ادلتعاملني يف إطارىا استعماؿ . وإذا تعلق األمر بالتجارة (1)البنكية وادلالية

وسيلة الدفع البنكية ادلتمثلة يف االعتماد ادلستندي وكذلك التحصيل ادلستندي كوسيليت وحيديت يف 
. ويف حالة عدـ االمتثاؿ لذلك يتم متابعة ومعاقبة ادلخالفني وفق أحكاـ (2)االسترياد والتصدير

علق بالوقاية من تبييض األمواؿ ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما ادلعدؿ ادلت 05/01القانوف رقم 
 .(3)وادلتمم

ويف إطار مواكبة التطورات احلاصلة يف اجملاؿ البنكي وحتسني اخلدمات ادلالية للمستهلكني،      
احدث ادلشرع اجلزائري تعديالت ىامة على قانوف النقد والقرض السيما مبوجب القانوف رقم 

 ادلتعلق بالنقد والقرض، وذلك 04-10 رقم ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف (4)2003ادلؤرخ يف 03/11
لضرورة قانونية أملتها مسائل واقعية، كتلك ادلتعلقة بإخضاع اخلدمة البنكية لقانوف العرض والطلب، 

 وكذلك ادلتعلقة باستقاللية البنك ادلركزي اجلزائري عن احلكومة.

                                                           
حيدد احلد ادلطبق على عمليات الدفع اليت جيب أف تتم بالوسائل  الدفع الكتابية   2015يونيو لسنة  16مؤرخ يف  153-15مرسـو تنفيذي رقم  - 1

 (.2015يونيو  22مؤرخ يف  33عن طريق القنوات البنكية وادلالية )ج.ر العدد 
، مؤرخ يف 44،)ج ر العدد22/07/2009، مؤرخ يف 2009يتضمن قانوف ادلالية التكميلي لسنة  01-09من األمر رقم  81راجع ادلادة  - 2

مؤرخ يف  68،)ج ر العدد 2014يتضمن قانوف ادلالية لسنة  31/12/2013مؤرخ يف  08-13(، ادلعدؿ وادلتمم باألمر رقم 26/07/2009
22/02/2014.) 

ادلؤرخ يف  11لق بالوقاية من تبييض األمواؿ واإلرىاب ومكافحتهما )ج ر العدد يتع 2005فرباير  06مؤرخ يف  01-05قانوف رقم  - 3
09/02/2005.) 

ادلؤرخ يف  04-10، ادلعدؿ وادلتمم باألمر 2003أوت  27( ادلؤرخ يف 52عدد-)ج.ر 2003ادلتعلق بالنقد والقرض لسنة  03/11قانوف رقم - 4
 .2010أوت  26
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ل اليت عرفتها اجلزائر يف القاطع ادلايل وادلصريف مؤخرا، إفالس البنوؾ، صرؼ العملة، كولعلى ادلشا      
روض وغريىا...قد كانت وراء إصالحات كبرية يف ظل ادلنافسة احلرة ادلؤطرة من طرؼ ادلشرع الق

اجلزائري، حيث سنحاوؿ حتليل ذلك من خالؿ اإلشكاؿ التايل: ىل الرقابة ادلفروضة يف إطار القانوف 
االستثمار البنكي اجلزائري كافية خللق توازف بني محاية مستهلك اخلدمة البنكية ومصاحل البنوؾ يف 

 ودتويل ادلشاريع؟

 ولإلجابة على ىذا اإلشكاؿ قسمنا ادلوضوع إىل مبحثني:

 : الرقابة على العمليات البنكية.الثانيأشخاص القانوف البنكي و: فرض رقابة على األول

 المبحث األول: فرض رقابة على أشخاص القانون البنكي

من أجل محاية مستهلك اخلدمة البنكية، اقتضى األمر سن قواعد قانونية كفيلة بتبياف الشروط      
اليت دتارس يف إطارىا مهمة البنكي، حيث حاوؿ ادلشرع إخضاع البنوؾ لنظاـ قانوين صاـر وفعاؿ من 

 السيما  اجل خلق التوازف بني مصاحل البنك ومصاحل زبائنو، ومن شاف ذلك محاية حقوؽ الطرفني
كسب ثقة الزبوف مع احلفاظ على وزف البنك يف االقتصاد الوطين، وعليو سوؼ نبني ما ىي الرقابة 

 ادلفروضة من طرؼ ادلشرع على أشخاص القانوف البنكي )البنوؾ وادلؤسسات ادلالية(؟

 المطلب األول: شروط ممارسة النشاط البنكي

البنكي من قبل أشخاص تتوفر فيهم شروط أساسية،  لقد ألـز ادلشرع اجلزائري شلارسة النشاط     
 باإلضافة إىل احلصوؿ على اعتماد من طرؼ البنك ادلركزي )بنك اجلزائر(.

 الفرع األول: الشروط المتعلقة بالبنك

جيب أف تؤسس  "ادلتعلق بالنقد والقرض على أنو: 03/11من القانوف رقم 83نصت ادلادة      
اخلاضعة للقانوف اجلزائري يف شكل شركات مسامهة، ويدرس اجمللس جدوى البنوؾ وادلؤسسات ادلالية 
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ويتضح من ذلك أف ادلشرع حضر شلارسة النشاط ". اختاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية...
البنكي من طرؼ األشخاص الطبيعية، وذلك العتبارات اقتصادية واجتماعية زلضة. وإذا كاف ادلشرع 

 شاط على شركات ادلسامهة، فانو قد ألزمها برأمساؿ خاص.قد قصر شلارسة ىذا الن

 أوال: شركة المساهمة

أراد ادلشرع أف يؤسس البنك يف شكل شركة مسامهة ألف القانوف التجاري قد خصها بتنظيم      
خاص، حيث تسهل مراقبتها، كما أف إدارهتا تتميز بتكريس مبدأ محاية الغري حسن النية. األمر الذي 

 جيعل من ذلك محاية مثلى لزبائن البنك وادلستهلكني.

ي، يشرتط يف عملية التنازؿ عن أسهم البنوؾ الرتخيص ادلسبق من ونظرا خلصوصية النشاط البنك     
طرؼ البنك ادلركزي، وكل تنازؿ عن أسهم مل يتم على مستوى الرتاب الوطين. وطبقا للتشريع ادلعموؿ 

،  04-10بو يعترب الغيا وعدًن األثر. وىذا يعترب مبثابة إجراء جديد تضمنو قانوف النقد والقرض رقم
ف ادلسامهني يف البنوؾ برىن أسهمهم، باإلضافة إىل امتالؾ الدولة سهما نوعيا يف كما منع القانو 

 .(5)رأمساؿ البنوؾ اخلاصة، دينحها احلق يف أف دتثل يف أجهزة البنك دوف احلق يف التصويت

 ثانيا: رأس المال األدنى 

يشكل رأمساؿ شركة ادلسامهة أمهية بالغة كونو يعترب الضماف العاـ لدائنيها، األمر الذي جعل      
ادلشرع اجلزائري ينص على عدـ حتديد رأمساؿ الشركة بإرادة ادلؤسسني، بل وضع حدا أدىن اليقل عن 

ف دينار يف حالة ( مليو 01( ماليني دينار جزائري يف حالة اللجوء العلين لالدخار، وواحد)05مخسة)
 .(6)عدـ اللجوء العلين لالدخار

                                                           
-10وادلدؽ عليو بالقانوف رقم  2003ادلتعلق بالنقد والقرض لسنة  11-03يعدؿ ويتمم األمر  2010غشت  26مؤرخ يف  04-10أمر رقم - 5

 (.27/10/2010مؤرخ يف  72)ج ر العدد 10
 مؤرخ يف 72يتعلق باحلد األدىن لرأمساؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية العاملة يف اجلزائر )ج ر العدد 23/12/2008مؤرخ يف  04-08النظاـ رقم  - 6

24/12/2008 .) 
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نصت على انو:" جيب أف يتوفر للبنوؾ  11-03من القانوف رقم  88أما بالنسبة للبنوؾ فاف ادلادة 
وادلؤسسات ادلالية رأمساؿ مربرا كليا ونقدا يعادؿ على األقل ادلبلغ الذي حيدده نظاـ يتخذه رللس 

 04-08من نفس القانوف"، وتطبيقا لذلك صدر النظاـ رقم  62النقد والقرض طبقا لنص ادلادة 
على  وجوب امتالؾ البنوؾ اخلاضعة للقانوف  02الصادر من رللس النقد والقرض لينص من مادتو 

اجلزائري عند تأسيسها رأمساؿ زلررا كليا ونقدا يساوي على األقل عشرة ماليري 
 ( دينار جزائري، 10.000.000.000)

 .(7)شهرا 12إىل سحب االعتماد يف حالة عدـ توفري ىذا ادلبلغ يف مدة أقصاىا ويتعرض البنك 

 .(8)ومهما يكن من أمر فاف مصدر األمواؿ ينبغي أف يكوف مربرا

ىذا ويتعني على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية الكائن مقرىا الرئيسي يف اخلارج، أف ختصص لفروعها      
يف اجلزائر، مبلغا مساوي على األقل الرأمساؿ األدىن ادلطلوب حسب احلالة من البنوؾ وادلؤسسات 

 ادلالية اليت حيكمها القانوف اجلزائري.

دتكن البنوؾ اجلزائرية من القياـ بنشاطها على أكمل وجو وعليو ديكن القوؿ أف ىذه الشروط      
وتوفر بذلك محاية مثلى لزبائنها. كما نشري أف تربير مصدر األمواؿ من طرؼ ادلسامهني طبقا للقانوف 
قد جعل من ولوج اخلواص إىل امتهاف النشاط البنكي أمر صعب، ويف نفس الوقت يعرب عن ادلهمة 

للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية لتسيري أمواؿ زبائنها يف ظل حرية االستثمار الثقيلة واحلساسة ادلوكلة 
 والتجارة ادلعرتؼ هبا دستوريا.

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالمساهمين والمسيرين 

                                                           
 بعد تعديلها كانت سنتني. 03/11من القانوف رقم  03فقرة88راجع ادلادة  - 7
 فقرة أخرية. 11-03من القانوف رقم 91ادلادة  - 8
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إىل جانب الشروط السابق ذكرىا، جيب أف تتوفر  يف ادلسامهني وادلسريين صفات ىامة للقياـ      
 يرتكز أساسا على ادلخاطرة وعلى عنصر الثقة. بالعمل البنكي الذي

 أوال: االنضباط والنزاهة 

على انو: ) ال جيوز ألي كاف أف يكوف مؤسسا لبنك  03/11من القانوف رقم 80نصت ادلادة      
أو مؤسسة مالية أو عضوا يف رللس إدارهتا واف يتوىل مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو 

تسيريىا أو دتثيلها بأي صفة كانت، أو أف خيوؿ حق التوقيع عنها. إذا حكم عليو مؤسسة مالية أو 
 بسبب جناية أو جنحة تعلقت باالختالس والنصب والسرقة أو االبتزاز، وسلالفة تشريع الصرؼ...

أو إذا حكم عليو من قبل ىيئة قضائية أجنبية حبكم يتمتع بقوة الشيء ادلقضي فيو يشكل حسب 
 ائري إحدى اجلنايات أو اجلنح اليت نص عليها القانوف(.القانوف اجلز 

ونالحظ على ىذا النص أف ادلشرع أراد بذلك ليس محاية زبائن البنوؾ فحسب، بل محاية البنوؾ      
 والساحة ادلالية والنقدية أيضا.

ني حيث نص ادلشرع اجلزائري على انو يتعني على ادلسريين وادلستخدمثانيا: الكفاءة والخبرة  
ادلقبلني على التسيري أف يقدموا ملفا لبنك اجلزائر يتضمن ادلعلومات اليت تساعد زلافظ بنك اجلزائر 

 .(9)على التأكد من توافر اخلربة فيهم واالطالع على مسارىم ادلهين

 الفرع الثالث: الحصول على االعتماد

قبل شلارسة  -صل البنوؾعالوة على الشروط السابق ذكرىا، يشرتط ادلشرع اجلزائري أف حت     
، وبذلك (10)على وثيقة االعتماد يسلمها بنك اجلزائر بعد أخذ رأي رللس النقد والقرض -النشاط

                                                           
9
 -l’article n° 04 de l’ Instruction n°2000-05 du 30avril 2000 portant condition pour l’exercice des 

fonctions de dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des responsables des 

banques et des établissements financiers étrangers. 
  ادلرجع السابق. 11-03من القانوف رقم  82أنظر ادلادة -10
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تشكل رخصة االعتماد ضمانة قوية دلمارسة النشاط البنكي، األمر الذي جيعل زبائن البنوؾ يف 
 اطمئناف ودينهم ثقة التعامل مع ىذه ادلؤسسات.

 

 هيئات الرقابة على البنوكالمطلب الثالث: 

خيضع دلبدأ حرية االستثمار والتجارة ، فانو عمل ديارس  (11)إذا كاف العمل البنكي عمل جتاري      
يف إطار القانوف وىو مضموف. وىذا ما نالحظو من خالؿ النصوص التشريعية والتنظيمية ادلتعلقة 

ادلشرع قد أخضع البنوؾ إىل عدة ىيئات بالرقابة على ادلؤسسات ادلالية البنكية، حيث نالحظ أف 
 سلتلفة لتكريس مبدأ احلياد يف العمل والفصل بني ىيئات الرقابة.

 الفرع األول: البنك المركزي

يعترب البنك ادلركزي)بنك اجلزائر( مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلايل،      
 .(12)ع ألحكاـ القانوف التجاريويعترب تاجر يف عالقتو مع الغري، وىو خيض

وديارس بنك اجلزائر صالحيات عدة كإصدار النقود والرقابة على االئتماف البنكي، وىو بنك      
، كما انو بنك البنوؾ وادللجأ األخري لإلقراض. ولبنك اجلزائر شلثل (13)احلكومة ومستشارىا ادلايل

الية وفق ما دتليو ضرورة محاية حقوؽ ادلودعني ديارس سلطاتو يف مراقبة نشاط البنوؾ وادلؤسسات ادل
 وادلقرتضني، وىو زلافظ بنك اجلزائر الذي يرتأس رللس اإلدارة ورللس النقد والقرض واللجنة ادلصرفية.

 الفرع الثاني: اللجنة المصرفية

                                                           
مؤرخ  78ادلتضمن القانوف التجاري، )ج.ر عدد  1975رب سبتم 26ادلؤرخ يف  59-75من القانوف التجاري  رقم  03فقرة  02أنظر: ادلادة - 11
 (.2005 فيفري 09ادلؤرخة يف  11، )ج ر العدد 2005فرباير  06ادلؤرخ يف  02-05( ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف رقم 1975ديسمرب  30
 ادلرجع السابق. 03/11من القانوف  10-09-02أنظر ادلواد من - 12
 ادلرجع السابق. 03/11من القانوف  36أنظر: ادلادة - 13
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، حيث يرأسها 11-03من القانوف رقم 106نص ادلشرع على ىذه اللجنة من خالؿ ادلادة      
ظ وتضم ثالثة أعضاء سلتصني يف اجملاؿ ادلايل واحملاسيب، وقاضيني ينتدباف من احملكمة العليا احملاف

شلثل عن رللس  11-03ادلعدؿ وادلتمم للقانوف  04-10ورللس الدولة، وأضاؼ القانوف رقم 
ات سنو  05احملاسبة، وشلثل عن الوزير ادلكلف بادلالية، ويعني رئيس اجلمهورية أعضاء اللجنة دلدة 

-10قابلة للتجديد مع وجوب مراعاة السر ادلهين. كما أف ادلشرع اجلزائري من خالؿ القانوف رقم 
مكرر منو نص على انو: ))...يرسل رئيس اللجنة إىل رئيس اجلمهورية،  116السيما ادلادة  04

 سنويا، تقرير اللجنة ادلصرفية حوؿ رقابة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية((. 

وباستقراء ىذه النصوص صلذ أف ىذه اللجنة دتثل سلطة مستقلة منفصلة عن بنك اجلزائر، دتارس      
مهمة الرقابة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية، وىو عمل إداري زلض، كما ذلا مهمة أخرى حيث 

إىل إمكانية  يتعلق األمر بتطبيق العقوبات وىو تصرؼ عقايب تقـو بو عادة اللجاف التأديبية. باإلضافة
وضع قيد التصفية كل كياف ديارس بطريقة غري قانونية العمليات ادلخولة للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية أو 

 من القانوف ادلتعلق بالنقد والقرض. 81الذي خيل بإحدى ادلمنوعات ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 الفرع الثالث: وزارة المالية

إف اعتبار ادلشرع اجلزائري البنك ادلركزي تاجرا ىو زلاولة لتكريس استقالليتو عن السلطة التنفيذية      
 وذلك لضرورات اقتضتها ظروؼ اقتصادية.

وبالتايل مل يبق لوزير ادلالية أف يتدخل يف تسويو السياسة النقدية أو شلارسة السلطة األدتانية، خاصة 
. ورغم ذلك نالحظ تدخل السلطة  التنفيذية (14)عن رللس اإلدارة مع فصل رللس النقد والقرض

عن رئيس اجلمهورية الذي بإمكانو عزؿ احملافظ  ونوابو، أما وزير ادلالية فانو يظهر دوره يف الطعن ضد 
يـو من تاريخ  60األنظمة الصادرة عن رللس النقد والقرض أماـ رللس الدولة وذلك يف اجل أقصاه 

                                                           
 ادلتعلق بالنقد والقرض. 10-90، ادلعدؿ وادلتمم للقانوف  07/02/2001ادلؤرخ يف  01/01أمر رقم  - 14
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اجلريدة الرمسية حتت طائلة رفضو شكال، إال أف ىذا الطعن ال يكوف لو أثر موقف  نشر النظاـ يف
 لسرياف النظاـ، وىو طعن لصاحل القانوف.

ومنو نستنتج أف رقابة الوزير ىي رقابة تنسيق واستشارة متبادلة بني اجلهتني، حيث نصت ادلادة      
اجلزائر يف كل مشروع قانوف ونص  من قانوف النقد والقرض أف))...تستشري احلكومة بنك 36

تنظيمي يتعلقاف بادلسائل ادلالية والنقدية، وديكن بنك اجلزائر أف يقرتح على احلكومة كل تدبري من 
شأنو أف حيسن ميزاف ادلدفوعات وحركة األسعار وأحواؿ ادلالية العامة وبشكل عاـ تنمية 

 االقتصاد...((.

ال تعين البنوؾ العمومية فقط وإمنا البنوؾ اخلاصة كذلك، باعتبار كما نشري أف رقابة وزير ادلالية       
 أف الدولة أصبحت ذلا سهم شلتاز يف رأمساؿ البنوؾ اخلاصة.

 الفرع الرابع: محافظو الحسابات

يلـز ادلشرع زلافظ احلسابات شلارسة الرقابة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية من خالؿ مهمة      
ديكن أف نسميو بإجراء التدخل ادلسبق بغرض دتكني ادلسريين االجتماعيني أو إطالؽ اإلنذار أو ما 

مالكي ىذه ادلؤسسات من اختاذ التدابري الالزمة، واليت من شأهنا تصحيح الوضع وبالتايل احلفاظ 
 .(15)على سلتلف ادلصاحل من خالؿ االستمرار يف االستغالؿ

ظ احلسابات تكتسي أمهية خاصة، وتستند ىذه وعلى ىذا األساس ديكن القوؿ أف مهمة زلاف     
ادلتعلق مبهنة  29/06/2010ادلؤرخ يف  01-10من القانوف رقم 05فقرة  23ادلهمة إىل ادلادة 

اخلبري احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، اليت حددت مهاـ زلافظ احلسابات 
اولة ادلؤىلة بكل نقص قد يكتشفو، او اطلع بقوذلا))...يعلم ادلسريين واجلمعية العامة أو ىيئة ادلد

                                                           
15

 -Christian ORENGO. La mission d’alerte du Commissaire aux Comptes et l prévention des 

difficultés de l’entreprise. Première Journée parlementaire sur le droit bancaire, Conseil de la nation, 

05Juin 2005.p.p. 66.67. 
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. ىذا ويقـو زلافظ احلسابات (16)عليو، ومن طبيعتو أف يعرقل استمرار استغالؿ ادلؤسسة او اذليئة((
 هبذه ادلهاـ باستثناء كل تدخل يف التسيري.

 كما نص القانوف التجاري على انو: )) جيوز دلندوب احلسابات أف يطلب توقيعات من رئيس      
رللس اإلدارة أو رللس ادلديرين الذي يتعني عليو أف يرد على الوقائع اليت من شأهنا أف تعرقل استثمار 

. حيث سنالحظ باف إجراء إطالؽ اإلنذار أراد بو ادلشرع إخطار إطارات البنك قبل (17)االستغالؿ((
نفس الوقت احلفاظ  أف تصل إىل مرحلة التوقف عن الدفع، وىذا من اجل إنقاذ النشاط البنكي، ويف

على حقوؽ زبائن البنك، ويبدو أف ادلشرع اجلزائري أراد مبهمة احملافظ التدقيق يف الوقائع ونقص 
احلسابات وبالتايل مسؤوليتو تكمن فقط يف عدـ إطالؽ إجراء اإلنذار يف حالة ما إذا استلـز ذلك.  

اللجنة ادلصرفية وعدـ إمكانية كما خيضع زلافظو حسابات البنوؾ وادلؤسسات ادلالية إىل رقابة 
حصوذلم على أي قرض من البنوؾ اخلاضعة دلراقبتهم، األمر الذي يثمن استقاللية الرقابة اليت يقـو هبا 

 زلافظو احلسابات.

 المبحث الثاني: الرقابة على العمليات البنكية 

تعترب الرقابة إحدى أىم شليزات النظاـ الليربايل احلديث، الذي أصبحت الدولػػػػػػػػػػػػػػة فيو ال تتدخل      
خالؿ فرض قواعد تشريعية يف وسائل اإلنتاج، إال أهنا دتارس ذلك عن طريق الرقابة واإلشراؼ من 

ية اليت ذلا ارتباط وثيق الصلة ودلا كانت العمليات البنكية من العمليات اذلامة  واحليو  ،وتنظيمية
بالنشاط االقتصادي، فاف ادلشرع قد أوىل اىتماما كبريا ذلذه العمليات من خالؿ تنظيمها ومراقبتها 

 واإلشراؼ عليها.

                                                           
 11ادلؤرخ يف  42ادلتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، )ج.ر العدد  2010جواف  29ادلؤرخ يف  10/01قانوف رقم- 16

 (.2010جويلية 
 26ادلؤرخ يف  59-75ادلعدؿ وادلتمم لألمر رقم  1993أبريل  25ادلؤرخ يف  08-93من ادلرسـو التشريعي رقم  11مكرر 715أنظر ادلادة  - 17

فرباير  06ادلؤرخ يف  02-05( ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف رقم 1975ديسمرب  30مؤرخ  78ف التجاري، )ج.ر عدد ادلتضمن القانو  1975سبتمرب 
 (.2005 فيفري 09ادلؤرخة يف  11، )ج ر العدد 2005
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 المطلب األول: الرقابة على العمليات الرئيسية

مصاحل بنك اجلزائر، ختضع البنوؾ يف إطار القياـ بعملياهتا األساسية إىل رقابة صارمة من طرؼ      
حيث تتوزع ىذه ادلصاحل حبسب كل عملية تقـو هبا البنوؾ التجارية، فتضطلع مثال مركزية ادلخاطر 
برقابة عمليات القرض، بينما ختتص مركزية ادلستحقات غري ادلدفوعة برقابة وسائل الدفع، أما مراقبة 

 الشيكات فهي موكلة اىل مركزية مكافحة الشيكات بدوف رصيد.

 الفرع األول:الرقابة على القروض

ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدؿ  11-03من األمر  98أقر ادلشرع اجلزائري من خالؿ ادلادة      
، (18)ادلتضمن مركزية ادلخاطر وعملها 01-12من النظاـ رقم  03وادلتمم، ومن خالؿ نص ادلادة 

 ادلصلحة، وتزويدىا بادلعلومات الضرورية.على ضرورة اخنراط البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف ىذه 

وتلتـز البنوؾ وادلؤسسات ادلالية بإبالغ بنك اجلزائر بصفة دورية لفائدة مركزية ادلخاطر، جبميع      
القروض ادلمنوحة لزبائنها مهما بلغت قيمتها. كما تكتسي مصلحة مركزية ادلخاطر أمهية بالغة، حيث 

القرض كما دتكن البنك ادلركزي من مراقبة النشاط البنكي بصفة  تقـو بوظيفة إعالمية للبنك مانح
 .(19)عامة واحلفاظ على التوازف ادلايل، باإلضافة إىل دتكني البنك من اختاذ القرار االئتماين ادلالئم

 الفرع الثاني: الرقابة على وسائل الدفع

قات غري ادلدفوعة، حيث تقـو أوكلت مهمة الرقابة على وسائل الدفع إىل مصلحة مركزية ادلستح     
ىذه األخرية بتنظيم ادلعلومات ادلرتبطة بكل احلوادث وادلشاكل اليت تظهر عند اسرتجاع القروض و 

 .(20)تلك اليت ذلا عالقة باستعماؿ وسائل الدفع وما قد يرتتب عليها من متابعات

                                                           
 يتضمن تنظيم مركزية ادلخاطر ادلؤسسات واألسر وعملها.2012فرباير سنة  20مؤرخ يف  01-12النظاـ رقم - 18
ياسية، قزويل النظاـ القانوين للبنوؾ التجارية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانوف اخلاص ادلعمق، كلية احلقوؽ والعلـو السعبد الرحيم - 19

 ..148،149، ص 2015جامعة تلمساف 
 ادلتعلق بالنقد والقرض، ادلرجع السابق. 03/11من القانوف  98راجع ادلادة - 20
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زبائنها، أف تطلع فورا على كما ألـز القانوف التجاري البنوؾ قبل تسليم دفاتر الشيكات إىل       
فهرس مركزية ادلستحقات غري ادلدفوعة لبنك اجلزائر، حيث إذا منع البنك أحد زبائنو من إصدار 
الشيكات فانو يستتبع ذلك إبالغ مصلحة مركزية ادلستحقات غري ادلدفوعة فورا. وبالتايل تلعب ىذه 

 يف ىذا اجملاؿ. ادلصلحة دورا ىاما يف إدارة وسائل الدفع وضبط التجاوزات

 (21)الفرع الثالث: الرقابة على الودائع

، حيث يتم (22)تعترب ودائع اجلمهور من العمليات الرئيسية اليت تقـو هبا البنوؾ دوف سواىا     
تسيريىا من خالؿ فتح حسابات الودائع واليت يتم تسويتها من خالؿ وسائل الدفع ادلذكورة أعاله، 

واؿ اجلمهور من أولويات البنوؾ خللق جو من الثقة يف الساحة ادلالية ودلا كانت احملافظة على أم
وتشجيع االدخار، فاف ادلشرع قد زود ىذه الودائع بصندوؽ خاص لضماف ودائع اجلمهور، حيث أف 

ادلتعلق بالنقد والقرض ألزمت البنوؾ االخنراط يف صندوؽ ضماف  11-03من القانوف  118ادلادة 
 عملة الوطنية.الودائع ادلصرفية بال

يبني كيفية ضماف  2004لسنة  03-04وتطبيقا ذلذه ادلادة صدر عن بنك اجلزائر النظاـ رقم       
منو على أف: ىذا النظاـ يهدؼ إىل تعويض ادلودعني يف  03ودائع اجلمهور، حيث نصت ادلادة 

ادلصرفية  حالة عدـ توفر ودائعهم وادلبالغ األخرى الشبيهة بالودائع، وال ديكن استخداـ ضماف الودائع
. و ادلالحظ على ىذا النظاـ انو قاصر يف ضماف ودائع (23)إال يف حالة توقف بنك عن الدفع

 600.000اجلمهور باعتباره يضمن احلد األقصى للتعويض ادلمنوح لكل مودع بستمائة ألف دينار )
د د.ج( فقط، ويطبق ىذا السقف على رلموع ودائع نفس ادلودع لدى نفس البنك مهما كاف عد

                                                           
ر رللس الدولة يف نزاع بني بنك اجلزائر ويونني ابتلقي أمواؿ اجلمهور يف شكل ودائع إال من طرؼ البنوؾ دوف ادلؤسسات ادلالية، قر ال ديكن القياـ  - 21

ت جارية بنك : )) ...أنو يعاب على يونني بنك بصفتها مؤسسة مالية وسلالفة ألحكاـ  قانوف النقد والقرض أهنا تلقت أمواال من اجلمهور يف حسابا
مشار إليو يف ادلدونة البنكية اجلزائرية، مربوؾ  2129رقم  08/05/2000انظر: قرار رللس الدولة مؤرخ يف  -ت إىل تسليم دفاتر شيكات...((أد

 .101دار ىومة، اجلزائر، ص 2006حسني طبعة 
 من قانوف النقد والقرض، ادلرجع السابق. 70راجع ادلادة  - 22
 (.02/06/2004ادلؤرخ يف  35يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ادلصرفية)ج.ر العدد 2004مارس 04يف مؤرخ  03-04أنظر النظاـ رقم  - 23
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من نفس النظاـ، كما جتدر اإلشارة أف ادلشرع  08الودائع والعملة الصعبة ادلعنية تطبيقا لنص ادلادة 
اجلزائري مل دينح للمودع حق امتياز من خالؿ ىذا النظاـ وإمنا ديكن للمودع يف حالة عدـ تغطية 

  ودائعو مبوجب ىذا النظاـ أف يطالب البنك كدائن عادي باألمواؿ ادلستحقة لو.

 

 المطلب الثاني:الرقابة على العمليات الثانوية

ادلتعلق بالنقد  03/11من األمر رقم  72تقـو البنوؾ ببعض العمليات الثانوية مبوجب ادلادة      
والقرض كعمليات الصرؼ وتوظيف القيم ادلنقولة واالستشارة يف تسيري ادلمتلكات واذلندسة ادلالية 

 عمليات الرقابة ادلفروضة على ىذه العمليات كاآليت: وغريىا... حيث سنسلط الضوء على

 الفرع األول:الصرف 

ختص مراقبة الصرؼ مجيع التدفقات ادلالية بني اجلزائر واخلارج، وديارس ىذه الرقابة بنك اجلزائر      
ادلتعلق بالنقد والقرض، كما ديكن بنك اجلزائر أف  11-03 رقم وفقا للسلطات اليت خيوذلا لو القانوف

. وجتدر اإلشارة فيما خيص عملية (24)يفوض مهمة تطبيق تنظيم الصرؼ إىل وسطاء معتمدين
الصرؼ أنو ديكن ألي شخص طبيعي أو معنوي مقيم باجلزائر، شراء عن طريق وسيط معتمد، مقابل 

بة يتعهد بوفائو قانونا طبقا لتنظيم الصرؼ والتجارة العملة الوطنية، أي مبلغ من العمالت الصع
 .(25)اخلارجية

كما يقـو بعملية الصرؼ كل بنك أو مؤسسة مالية ذلا اعتماد قبلي دوف األشخاص الطبيعية        
رغم الرتخيص مؤخرا ألعواف الصرؼ )مكاتب الصرؼ( بالقياـ هبذه العملية إال أهنا مل تفعل حلد 

                                                           
وادلتعلق  1992مارس  22ادلؤرخ يف  04-92يعدؿ ويعوض النظاـ رقم 1995 ديسمرب 23مؤرخ يف  07-95من النظاـ رقم 02-01ادلادة  - 24

 .11/02/1996ادلؤرخ يف  11مبراقبة الصرؼ)ج.ر العدد
 (.11/02/1996ادلؤرخ يف 11ادلتعلق مبراقبة الصرؼ )ج ر العدد 1995ديسمرب  23مؤرخ يف  07-95من النظاـ رقم  09ادة ادل - 25
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عملية الصرؼ تعرؼ ضبابية وشلارسات ساعدت على وجود سوؽ سوداء  الساعة، وىو ما جيعل
 لصرؼ العملة.

وتدعيما لعملية الرقابة على الصرؼ قاـ بنك اجلزائر بإنشاء سوؽ مصرفية مشرتكة للصرؼ،      
حيث يتم تدخل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف ىذه السوؽ، وىذه األخرية تعترب سوقا بني البنوؾ 

دلالية، ووسطاء معتمدين، جتمع كل عمليات الصرؼ الفورية أو اآلجلة بني العملة وادلؤسسات ا
، ويصهر بنك اجلزائر على حتديد ادلعايري ادلتعلقة (26)الوطنية والعمالت األجنبية القابلة للتحويل حبرية

 بوضعيات الصرؼ.

 الفرع الثاني:توظيف القيم

من قانوف النقد والقرض على إمكانية إجراء مجيع العمليات ذات  72نص ادلشرع مبوجب ادلادة      
العالقة بنشاط البنوؾ وادلؤسسات ادلالية السيما عمليات توظيف القيم ادلنقولة وكل منتوج مايل، 

 بعد احلصوؿ واكتتاهبا وشرائها وتسيريىا وحفظها وبيعها. ولكن ال ديارس البنك ىذه النشاطات إال
(، حيث تربطو عالقة دائمة COsOBعلى اعتماد من طرؼ جلنة ضبط إدارة عمليات البورصة )

  هبا، كما انو خيضع لرقابة دائمة من طرفها.

ويف إطار الرقابة على توظيف األمواؿ والقيم واحلفاظ على أمواؿ العمالء واستثمارىا بطريق       
دلؤسسات ادلالية أف تسجل  يف زلاسباهتا عمليات الشراء، والتنازؿ، سليم ألـز بنك اجلزائر البنوؾ وا

،  واحلكمة من ىذه القيود ىو (27)والقرض واالقرتاض لألوراؽ ادلالية، مهما كاف شكلها أو تسميتها
تسهيل تبادؿ األوراؽ ادلالية يف سوؽ تعترب فيها السيولة مضمونة، حبيث تضمن فيها البنوؾ 

ادلاسكة للسوؽ، التسعري الدائم ألسعار الشراء والبيع، ولكي تكوف أسعار السوؽ وادلؤسسات ادلالية، 
 اخلاصة باألوراؽ ادلالية ادلعنية يف متناوؿ الغري بشكل دائم.

                                                           
 (.21/01/1996ادلؤرخ يف  05يتعلق بسوؽ الصرؼ )ج.ر العدد 1995ديسمرب  23مؤرخ يف  08-95من النظاـ رقم  01ادلادة  - 26
ادلؤرخ  68، يتضمن قيد العمليات اخلاصة باألوراؽ ادلالية )ج.ر العدد 1997يناير سنة 08مؤرخ يف  01-97منم النظاـ رقم  01راجع ادلادة  - 27
 (.15/10/1997يف 
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 الفرع الثالث:عمليات أخرى

إىل جانب عمليات الصرؼ وتوظيف القيم ادلنقولة ديكن للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية القياـ      
كتلك العمليات على الذىب وادلعادف الثمينة والقطع ادلعدنية الثمينة، واالستشارة   بنشاطات أخرى

وادلساعدة يف رلاؿ تسيري ادلمتلكات، باإلضافة إىل االستشارة والتسيري ادلايل واذلندسة ادلالية  وبشكل 
اـ عاـ كل اخلدمات ادلوجهة لتسهيل إنشاء ادلؤسسات أو التجهيزات وإمنائها يف إطار األحك

 . (28)القانونية

ىذا وتدخل ضمن النشاطات التابعة، العمليات ادلذكورة أعاله، وكذلك تلك احملددة صراحة يف      
القوانني األساسية للبنك أو ادلؤسسة ادلالية، كما ألـز بنك اجلزائر أف تكوف ىذه النشاطات مكملة 

 وجيب أف تكوف أمهيتها زلدودة بالنسبة جململ نشاطاهتا.

كما جتدر اإلشارة إىل أف األمواؿ احملصلة وادلخصصة الستعماؿ ما يف إطار اصلاز النشاطات      
من القانوف ادلتعلق بالنقد والقرض  67التابعة ال تعترب أمواؿ متلقاة من اجلمهور مثلما تعرفو ادلادة 

احرتاـ التنظيم وجيب أف دتارس ىذه النشاطات يف إطار  ال تشكل ودائع. أهناأي  ،(29)ادلذكور أعاله
 احلذر الذي سنو بنك اجلزائر.

 خاتمة:

دتاف التجاري ودتويل ادلشاريع والسهر على إلي تلعبو البنوؾ اليـو من توفري لنظرا للدور اذلاـ الذ     
حتويل األمواؿ بطريق آمن ورمسي، فاف ادلشرع قد خصها بآليات تتالءـ وطبيعتها، وفرض عليها يف 

 صارمة لكي تقدـ أحسن اخلدمات لزبائنها.نفس الوقت رقابة 

                                                           
 ، ادلرجع السابق. 03/11من القانوف رقم  02،04،05من فقرة  72ادلادة  - 28
ادلؤرخ يف  81للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية )ج.ر العدد  يتعلق بالنشاطات التابعة 1995نوفمرب  19مؤرخ يف  06-95من النظاـ رقم 04ادلادة  - 29
27/12/1995.) 
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للرقابة على النشط البنكي، فاف الرقابة الفعالة والناجعة ىي  أوجوومن خالؿ ما سبق تبيانو من      
األمر الذي يتطلب توسيع ظل فتح القطاع البنكي أماـ اخلواص واألجانب، ة يف صاحلل األمثل خا
لتنتهي  باإلنذار تبدأالرقابية ترتتب عنو عقوبات  وادلقاييسعد واف عدـ االلتزاـ بالقواعملية الرقابة، 

  ، ولتحقيق ذلك جيب التقيد مبا يلي:سحب االعتماد إىل

 الفوري بكل سلالفة ترتكبها ادلؤسسة البنكية. اإلخطار-

، وعلى زلافظي احلسابات تعزيز مراقبة حسابات ادلؤسسات التابعة للبنك، وحتسني تقدير احلسابات-
 القياـ هبا قبل الوقت ادلناسب. أوتوخي احلذر باف ال يعتمد على معطيات منفردة، أو بطريقة متأخرة 

 إف الرقابة بطبيعتها تكوف أو جيب أف تكوف قبل وقوع ادلشكلة.-

االعتباريني الذين  األشخاصادلالية بني  ادلسامهات والعالقات إىلتوسيع مراقبة اللجنة ادلصرفية -
 إطاريراقبوف البنك أو ادلؤسسة ادلالية، بشكل مباشر أو غري مباشر، وديكن أف تصل ادلراقبة يف 

 فروع الشركات اجلزائرية ادلتواجدة يف اخلارج. إىلاتفاقيات دولية 

هج ىذا االىتماـ حيدوه طبعا بناء قطاع بنكي تنافسي قوي مبين على قواعد صحيحة، دائمة تنت إف-
 ، وحترـت يف إطاره حقوؽ مستهلكي اخلدمة البنكية.ادلعموؿ هبا عادليا األساليب سنف

 قائمة المراجع

حيدد احلد ادلطبق على عمليات الدفع اليت جيب أف تتم بالوسائل  الدفع  2015يونيو لسنة  16مؤرخ يف  153-15مرسـو تنفيذي رقم  -01
 (.2015يونيو  22مؤرخ يف  33ية )ج.ر العدد الكتابية  عن طريق القنوات البنكية وادلال

(، 26/07/2009، مؤرخ يف 44،)ج ر العدد22/07/2009، مؤرخ يف 2009يتضمن قانوف ادلالية التكميلي لسنة  01-09مر رقم أ - 02
 (.22/02/2014 مؤرخ يف 68،)ج ر العدد 2014يتضمن قانوف ادلالية لسنة  31/12/2013مؤرخ يف  08-13ادلعدؿ وادلتمم باألمر رقم 

ادلؤرخ يف  11يتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ واإلرىاب ومكافحتهما )ج ر العدد  2005فرباير  06مؤرخ يف  01-05قانوف رقم  - 03
09/02/2005.) 
ادلؤرخ  04-10، ادلعدؿ وادلتمم باألمر 2003أوت  27( ادلؤرخ يف 52عدد-)ج.ر 2003ادلتعلق بالنقد والقرض لسنة  03/11قانوف رقم - 04
 .2010أوت  26يف 
وادلدؽ عليو بالقانوف رقم  2003ادلتعلق بالنقد والقرض لسنة  11-03يعدؿ ويتمم األمر  2010غشت  26مؤرخ يف  04-10أمر رقم -05
 (.27/10/2010مؤرخ يف  72)ج ر العدد 10-10
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مؤرخ يف  72نوؾ وادلؤسسات ادلالية العاملة يف اجلزائر )ج ر العدديتعلق باحلد األدىن لرأمساؿ الب 23/12/2008مؤرخ يف  04-08النظاـ رقم  -06
24/12/2008 .) 

0
7 - l’ Instruction n°2000-05 du 30avril 2000 portant condition pour l’exercice des fonctions de 

dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des responsables des banques et des 

établissements financiers étrangers. 

( ادلعدؿ 1975ديسمرب  30مؤرخ  78ادلتضمن القانوف التجاري، )ج.ر عدد  1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59-75القانوف التجاري  رقم -08
 (.2005 فيفري 09ادلؤرخة يف  11، )ج ر العدد 2005فرباير  06ادلؤرخ يف  02-05وادلتمم بالقانوف رقم 

 ادلتعلق بالنقد والقرض. 10-90، ادلعدؿ وادلتمم للقانوف  07/02/2001ادلؤرخ يف  01/01أمر رقم  - 09
1
0 -Christian ORENGO. La mission d’alerte du Commissaire aux Comptes et l prévention des 

difficultés de l’entreprise. Première Journée parlementaire sur le droit bancaire, Conseil de la nation, 

05Juin 2005.p.p. 66.67. 
 11ادلؤرخ يف  42ادلتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، )ج.ر العدد  2010جواف  29ادلؤرخ يف  10/01رقمقانوف - 11

 (.2010جويلية 
نوف ادلتضمن القا 1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59-75ادلعدؿ وادلتمم لألمر رقم  1993أبريل  25ادلؤرخ يف  08-93رسـو تشريعي رقم م - 12

ادلؤرخة  11، )ج ر العدد 2005فرباير  06ادلؤرخ يف  02-05( ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف رقم 1975ديسمرب  30مؤرخ  78التجاري، )ج.ر عدد 
 (.2005 فيفري 09يف 
 يتضمن تنظيم مركزية ادلخاطر ادلؤسسات واألسر وعملها.2012فرباير سنة  20مؤرخ يف  01-12النظاـ رقم -13
لـو السياسية، الرحيم قزويل النظاـ القانوين للبنوؾ التجارية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانوف اخلاص ادلعمق، كلية احلقوؽ والععبد -14

 ..148،149، ص 2015جامعة تلمساف 
دار ىومة،  2006زائرية، مربوؾ حسني طبعة مشار إليو يف ادلدونة البنكية اجل 2129رقم  08/05/2000انظر: قرار رللس الدولة مؤرخ يف  -15

 .101اجلزائر، ص
 (.02/06/2004ادلؤرخ يف  35يتعلق بنظاـ ضماف الودائع ادلصرفية)ج.ر العدد 2004مارس 04مؤرخ يف  03-04النظاـ رقم  - 16
وادلتعلق مبراقبة الصرؼ)ج.ر  1992مارس  22ادلؤرخ يف  04-92يعدؿ ويعوض النظاـ رقم 1995 ديسمرب 23مؤرخ يف  07-95النظاـ رقم 17

 .11/02/1996ادلؤرخ يف  11العدد
 (.11/02/1996ادلؤرخ يف 11ادلتعلق مبراقبة الصرؼ )ج ر العدد 1995ديسمرب  23مؤرخ يف  07-95النظاـ رقم  -18
 (.21/01/1996ادلؤرخ يف  05يتعلق بسوؽ الصرؼ )ج.ر العدد 1995ديسمرب  23مؤرخ يف  08-95النظاـ رقم  -19
ادلؤرخ يف  68، يتضمن قيد العمليات اخلاصة باألوراؽ ادلالية )ج.ر العدد 1997يناير سنة 08مؤرخ يف  01-97النظاـ رقم  -20
15/10/1997.) 
ادلؤرخ يف  81وادلؤسسات ادلالية )ج.ر العدد يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوؾ  1995نوفمرب  19مؤرخ يف  06-95النظاـ رقم -21
27/12/1995.) 

 

 



2012 جانفي -(األول العدد) الرابع المجلد/ المدية جامعة -العولمة و السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة  
 

451 
 

 المشاركة االجتماعية والتنمية المستدامة في البلدان النامية

 تحليل سوسيولوجي للمعوقات وآليات المواجهة

٣نلكة البحرين -جامعة البحرين   – يةاالجتماع ـوقسم العل – عيسى الدوي هد.موز   

 –جامعة عجماف  –كلية اإلعبلـ والعلـو اإلنسانية   –قسم علم االجتماع واٝندمة االجتماعية  – د.عالء زىير الرواشدة
 اإلمارات العربية اٞنتحدة

 الملخص:

 
ٞنفهـو التنمية  باإلضافةوشروط ٓنقيقها  وأبعادىاىدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على مفهـو الشراكة االجتماعية        

طبيعة العبلقة بٌن اٞنشاركة االجتماعية والتنمية  ٓنديد مفهـو الدوؿ النامية ، مع الرتكيز علىو  وأىدافها وأبعادىااٞنستدامة 

. وقد اٞنعوقات والتحديات اليت تواجو التنمية اٞنستدامة يف البلداف النامية واليات مواجهتها أىموالتعرؼ على  اٞنستدامة.

التنمية اٞنستدامة، وتفسح اجملاؿ ٛنميع أفراد  ٓنقيقإحدى أىم األدوات اٞنستخدمة يف  االجتماعيةأف اٞنشاركة : توصلت إىل

اجملتمع ليسا٨نوا يف صنع التنمية وجين ٖنارىا، فاٞنشاركة االجتماعية والتنمية اٞنستدامة وجهاف لعملة واحدة، وكل منهما 

اٞنستدامة، و. فالناس ىم وسيلة الوصل للتنمية البشرية سبب لؤلخرى، وتعد اٞنشاركة االجتماعية وسيلة وغاية يف الوقت ذات

والقطاع اٝناص يف عملية التنمية بشكل عاـ يؤدي إىل نقص  الشعبية.كما إف هتميش اٞنشاركة وىم أيضا اٟندؼ منها 

التنمية  لتحقيقاٞنشاركة االجتماعية ثقافة ودعم وتشجيع وقد أوصت بالعمل على نشر  الكفاءة والفعالية واٞننافسة.

 وأف تكوف ىذه اٞنشاركة فعالة على مستوي التخطيط والتنفيذ واٞنتابعة والتقييم.اٞنستدامة 

 .التحديات ،، التخطيط: اٞنشاركة االجتماعية ، التنمية اٞنستدامة ،الدوؿ النامية  الكلمات المفتاحية
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Social participation and sustainable development in developing 
countries 

Sociological analysis of obstacles and coping mechanisms 

 Dr .MOOZA  ISA  ALDOY 

Dr.  ALAA ZUHER ALRWASHDEH 

Abstract 

 

The study aimed at shedding light on the concept of social 

partnership, its dimensions and conditions of success, in addition to the 

concept of sustainable development, its dimensions and objectives, and 

defining the concept of developing countries, with emphasis on the nature of 

the relationship between social participation and sustainable development. I 

found that social participation is one of the most important tools used to 

achieve sustainable development. It allows all members of society to 

contribute to the development and gaining its benefits. Social participation 

and sustainable development are two sides of the same coin, each causing 

the other, and both being a means and an end at the same time. People are 

the vehicles for sustainable human development, and they are also the end 

result. The marginalization of public participation and the private sector in 

the development process in general leads to lack of competence, efficiency 

and competition. The study recommended promoting, supporting and 

encouraging the notion of social participation for sustainable development 

and that such participation be effective at the level of planning, 

implementation, follow-up and evaluation. 

 

Keywords: social participation, sustainable development, developing 

countries, planning, challenges 
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 :مقدمة 

لقد بات واضحًا اآلف أنو مل يعد بإمكاف اجملتمعات اٞنعاصرة أف تضع خططًا للتنمية دوف األخذ يف     
االعتبار اٞنعطيات اليت يفرضها العصر الراىن لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حق األجياؿ القادمة، وتكوف 

ئياً، ٣نكنة اقتصادياً، مقبولة ثقافياً، وقابلة للتنفيذ على اٞنستوى السياسي، ُنيث عادلة اجتماعيًا منسجمة بي
يكوف االنساف ىدفها النهائي وغايتها من خبلؿ مواءمة وضبط النشاطات اٜنالية وابتكار أخرى حديثة 

 ٞننظومة االنتاج االجتماعي.

دية ليس ٟنا حدود، فالدوؿ اٞنتقدمة تزداد يشهد العامل اٞنعاصر تطورات وتغًنات علمية وتكنولوجية وما   
تقدمًا باستخداـ تقنية اٞنعلومات واالتصاالت، واليت ثبت بالتجربة أهنا مفتاح التنمية اٞنتواصلة، بينما ٓناوؿ 
البلداف النامية اللحاؽ بالركب، واستخداـ ىذه التقنيات لعبور ما يسمى بالفجوة العلمية والتكنولوجية 

 صل ما بٌن العامل اٞنتقدـ والعامل النامي.الواسعة اليت تف

والواقع أف البلداف النامية تعاين ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، كنقص التغذية وندرة اٞنياة الصاٜنة    
للشرب، وانتشار األوبئة واألمراض اٞنستوطنة واٜنرماف من اٜند األدىن من التعليم، فضبًل عن الظروؼ الشاقة 

اٞنرأة يف ىذه الدوؿ. إضافة إىل االستخداـ السيئ لعمالة األطفاؿ القاصرين....وغًنىا من اليت تعيشها 
اٞنشكبلت البنائية األخرى، واليت تشكل عوائق وٓنديات تواجة عمليات التنمية االجتماعية بصورة عامة، 

 والتنمية اٞنستدامة ِناصة.

شك يف أف ٓنقيق تنمية حقيقية يف البلداف النامية يتطلب أف تتبىن ىذه البلداف خططًا ومشروعات  وال   
تتسم بالواقعية والشموؿ من ناحية، وأف تكوف متوازنة وغًن متحيزة لفئات اجتماعية دوف أخرى، أو 

ٝنطط والربامج لقطاعات و٠نتمعات وأقاليم دوف األخرى من ناحية ثانية. ومن جانب آخر، فإف ٤ناح ا
يتطلب قدراً كبًنًا من اٞنشاركة االجتماعية، أي مشاركة ٗنيع الفئات االجتماعية من اٞنثقفٌن والقادة احملليٌن 
يف ٗنيع مراحل التخطيط بدًء من إجراء البحوث والدراسات ٜنصر االحتياجات واٞنشكبلت، مروراً بصياغة 

، وأيضًا تنفيذ اٝنطط على أرض الواقع، وصواًل إىل مرحلة ىيكل اٝنطط ووضع اٞنيزانيات البلزمة لتنفيذىا
تقوًن اٝنطط، للتعرؼ على ما مت إ٤نازه واٞنعوقات والتحديات اليت حالت دوف ٓنقيق أىداؼ التخطيط. 
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وىذا يعين أف اٞنشاركة االجتماعية تعترب عنصرًا مهمًا ومؤثرًا وضروريًا يف عمليات التخطيط االجتماعي، 
 ح عمليات التنمية على اختبلؼ مستوياهتا و٠ناالهتا.وبالتايل ٤نا 

و٬نكن النظر للمشاركة االجتماعية على أهنا قياـ األفراد بدورىم دوف أف يكونوا موظفٌن أو معنيٌن     
بالتأثًن يف اٝندمات اٜنكومية ويف التعاوف لسد االحتياجات احمللية. ومن مث، ٬نكن القوؿ أف اٞنشاركة 

٠نموعة من األىداؼ منها: زيادة وعي اجملتمع باحتياجاتو وطرؽ ٓنقيق مطالبو، وٕناسك  االجتماعية ٓنقق
 اجملتمع وتوثيق أواصره ْناه اٜنكومة، وأخًناً، الوصوؿ إىل أعلى معدالت من االنتاجية ورفع كفاءة الفرد.

ذلك باٞنساعدة على ٓنديد والواقع أف اٞنشاركة االجتماعية تساىم بدرجة كبًنة يف ٓنقيق مبدأ التنمية، و     
اٞنعوقات واحملددات اليت تبطئ من عملية النمو االقتصادي واالجتماعي، ٣نا يسهل التخطيط والتطبيق، 

 (.1ويساىم يف رفع االنتاجية على مستوى اٞنواطن واٜنكومة يف آف واحد)

تماعية بعد ٓنديد مفهومها وتتبىن الدراسة اٜنالية نظرية التبادؿ االجتماعي لفهم وتفسًن اٞنشاركة االج 
 وابعادىا والصعوبات اليت تواجهها

 الدراسة:مشكلة 

يف ضوء ما تقدـ، فإف الدراسة الراىنة تتضمن عددًا من احملاور تتعلق ّنفهـو اٞنشاركة االجتماعية، ومفهـو 
ىا. وأبعاد التنمية التنمية اٞنستدامة، والعبلقة بٌن اٞنفهومٌن، وأيضًا متطلبات اٞنشاركة االجتماعية وأبعاد

اٞنستدامة، وأخًناً التحديات اليت ٓنوؿ دوف ٓنقيق التنمية اٞنستدامة يف البلداف النامية وآليات مواجهتها على 
 كافة األصعدة واٞنستويات.

 :الدراسةاىداف 

 تسعى الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية:

 ا..ٓنديد مفهـو اٞنشاركة االجتماعية وابعادىا وشروط ٓنقيقه1

 .وأىدافها يف الدوؿ النامية،وأبعادىا. ٓنديد مفهـو التنمية اٞنستدامة 2
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 .ٓنديد مفهـو الدوؿ النامية وخصائصها .3

 .التعرؼ على طبيعة العبلقة بٌن اٞنشاركة االجتماعية والتنمية اٞنستدامة.4

 .واليات مواجهتها. التعرؼ على اىم اٞنعوقات والتحديات اليت تواجو التنمية اٞنستدامة يف البلداف النامية 5

 أسئلة الدراسة: 

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 .ما مفهـو اٞنشاركة االجتماعية وابعادىا وشروط ٓنقيقها؟1

 ؟وأىدافها يف الدوؿ النامية،وإبعادىا. ما مفهـو التنمية اٞنستدامة 2

 .ما مفهـو الدوؿ النامية وخصائصها ؟3

 .ما طبيعة العبلقة بٌن اٞنشاركة االجتماعية والتنمية اٞنستدامة؟4

 مواجهتها؟. ما اىم اٞنعوقات والتحديات اليت تواجو التنمية اٞنستدامة يف البلداف النامية واليات 3

 أىمية الدراسة:

تنبع أ٨نية الدراسة من تركيزىا على موضوع اٞنشاركة االجتماعية ودورىا يف ٓنقيق التنمية اٞنستدامة يف .1
إضافة اىل اف اٞنشاركة  التنمية،اف اٞنشاركة من اىم متطلبات التخطيط الناجح لتحقيق  اجملتمع، ذلك

النجاح سيكوف فما ٓنقق ذلك  ٠نتمعاهتم، وإذااالجتماعية تعكس درجة إحساس االفراد باٞنسئولية ْناه 
 شاريع والربامج اليت تتضمنها خطط التنمية ببعديها االجتماعي واالقتصادي.مصًن اٞن

سرتاتيجية التصنيع وذلك لتحقيق معدالت مرتفعة من النمو اعن اتباع  ت. ظهور العديد من اٞنشكبلت البيئية واليت نتج2
اٞنشكبلت البيئية مثل تلوث اٟنواء والرتبة واٞنياه، واستنزاؼ اٞنواردالطبيعية، دوف مراعاة للُبعد البيئي حيث زادة حدة ىذه 

 .وغًن من اٞنشكبلت اليت ٟنا تأثًن على ىذه الدوؿ
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اٞنشاركة ٠نموعة من العناصر ىي: نوعية  .. أ٨نية اٞنشاركة االجتماعية اٞنهنية والشعبية يف عملية التنمية اٞنستدامةوتتضمن3
اٞنشاركٌن: ىل اٞنشاركٌن قيادات شعبية أو وظيفية؟ ما مستوي تعليم وثقافة اٞنشاركٌن؟ مستوي اٞنشاركة: ىل اٞنشاركة 

تابعة أو اٞنطلوبة على اٞنستوي القومي اماحمللي؟وأخًناطبيعة اٞنشاركة ىل اٞنشاركة اٞنطلوبة يف وضع اٝنطة أو التنفيذ أو اٞن
 التسجيل.؟

تفعيل اٞنشاركة االجتماعية وٓنقيق التنمية ٝنلق اسرتاتيجيات  . ستقدـ ىذه الدراسة بعض التوصيات النظرية والعملية4
 يف الدوؿ النامية.اٞنستدامة 

 منهج الدراسة :

وىو منهج مشاع االستخداـ يف  Documentary researchتعتمد ىذه الدراسة على اٞننهج الوثائقي )اٞنكتيب( 
العلـو االجتماعية. ويف ىذا ُيشًن مونت وآخروف إىل أّف البيانات واٞنعلومات اٞنكتبية مصدر غين للمعلومات والبحوث يف 

(، لذ فقد مت مراجعة عدد من الدراسات يف موضوع البحث واٞنوضوعات ذات الصلة باللغتٌن العربية 2اجملاؿ االجتماعي )
االستقرائي وذلك لتحقيق اٟندؼ من البحث واإلجابة على األسئلة البحثية اٞنتعلقة  االسلوب زية باالعتماد علىواال٤نلي

حيث مت االطبلع على عدد من البحوث والدراسات اٞننشورة يف الدوريات واجملبلت العلمية اٞنتخصصة ،  ّنشكلة الدراسة
االطبلع على أعماؿ اٞنؤٕنرات ذات العبلقة، وأخضعت للتحليل  وكذلك اٞننشورة على شبكة االنرتنت ، باإلضافة إىل

واٞنناقشة ّنا ٫ندـ أىداؼ البحث ، ومن مث اقرتاح بعض التوصيات اليت قد تساىم يف إعطاء مرجعية مفيدة للمؤسسات 
 .ذات العبلقة يف تفعيل اٞنشاركة االجتماعية لتحقيق التنمية اٞنستدامة 

 :أواًل: المشاركة االجتماعية

 والتعريف: المفهوم . أ
ٖنة تعريفات ٢نتلفة قدمها العلماء والباحثٌن يف ٢نتلف التخصصات االجتماعية ٞنفهـو اٞنشاركة  

االجتماعية، ٬نكننا االشارة با٩ناز لبعض ىذه التعريفات، وذلك هبدؼ صياغة تعريف إجرائي 
والظروؼ البنائية والثقافية للمفهـو يتناسب وطبيعة الدراسة الراىنة من ناحية، وخصوصية األوضاع 

 السائدة يف البلداف النامية من ناحية أخرى.

إىل إشرتاؾ ٗنيع فئات اجملتمع والقيادات  Social Participationيشًن مفهـو اٞنشاركة االجتماعية    
يف عملية احمللية أو بعضهم يف ٠ناالت التنمية اٞنختلفة: االقتصادية والثقافية والسياسية. كما أف اٞنشاركة 

التخطيط االجتماعي تشًن إىل مشاركة السكاف يف اٟنيئات اٞنسؤولة عن إعداد وتنفيذ ومتابعة اٝنطط 
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التنموية وّنستوياهتا اٞنختلفة، على أف يكوف اشرتاؾ السكاف إشرتاكًا فعلياً، ُنيث يؤدي إىل ما يعرؼ 
الدور القيادي للحكومة يف ٠ناؿ بالتنمية الصاعدة من القاعدة إىل القمة، واليت تركز على ٔنفيف 

 (.3التنمية)

تعين اٞنشاركة االجتماعية أيضاً إسهاـ الناس يف العمليات السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، اليت تؤثر على كما     

رّنا يكوف  حياهتم، ففي بعض اٞنفردات يوجد لدى الناس ضبط مباشر وكامل على ىذه العمليات، بينما يف مفردات أخري

الضبط غًن مباشر أو جزئي، و٩نب أف يكوف لدى الناس مدخل للقوة وصنع القرار، وتعد اٞنشاركة يف ىذا االْناه عنصراً 

جوىريًا لتحقيق التنمية اإلنسانية، من حيث اٜنصوؿ بأنفسهم على معدؿ أكثر من الفرص، حيث يستطيعوف اٞنشاركة  

اد يف العمليات الد٬نقراطية كناخبٌن، أو يشاركوف يف األنشطة السياسية، أو يف كإفراد وٗناعات، فالناس يشاركوف كأفر 

السوؽ كأصحاب أعماؿ، أو كعماؿ، ويشاركوف كجماعات يف منظمات اجملتمع احمللي، أو مشاركة الناس يف أي أنشطة 

 (.4ًن اٜنكم على ٗنيع اٞنستويات)اقتصادية وارتباطهم الكامل َنميع أشكاؿ اٜنياة يف اجملتمع احمللي، وحرية اختيار وتغي

ويشًن مفهـو اٞنشاركة الشعبية إىل تلك الدرجة من الفعالية الذاتية الواعية اليت ٕنكن األفراد من إدارة شئوهنم بأنفسهم     

 ٔنطيطاً وتنفيذاً مع ما يعنيو ذلك من ٓنديث عميق وشامل ألسلوب حياهتم. 

 ابعاد المشاركة االجتماعية: . ب

 فإف اٞنشاركة الشعبية البد وأف تتضمن بالضرورة عده أبعاد: ات السابقةتعريفللوفقاً 

 الوعي بأبعاد الشيء موضع اٞنشاركة. -1

 اٞنشاركة من حيث مستوياهتا ال تقف فقط عند حد التنفيذ دائماً، وإ٧نا ٕنتد إىل التخطيط واٞنشاركة يف صنع القرار. -2

 ة بدوف ضغوط خارجية.الرغبة الذاتية من األفراد للمشارك -3

 الرغبة يف إحداث نوع من التغيًن يف أسلوب حياة األفراد. -4
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واٞنشاركة الشعبية ىي أيضا قدرة العناصر النشطة من اجملتمع احمللي على فهم طبيعة السياؽ االجتماعي، و١ناولة تغيًنه    

مع، واستغبلؿ كافة إمكاناتو وطاقاتو البشرية إىل األفضل من خبلؿ جهودىا وجهود األفراد الذين يعيشوف يف ىذا اجملت

 واٞنادية اٞنتاحة مع التغلب الدائم على كافة اٞنعلومات اليت تغًن يف ىذه العملية.

 ج. شروط تحقيق المشاركة االجتماعية الفاعلة:

 يتطلب ٓنقيق اٞنشاركة االجتماعية الفعالة واٞنؤثرة توافر ٠نموعة من الشروط منها:

كل فرد من أفراد اجملتمع بانتمائو إىل ىذا اجملتمع، وبأف ىناؾ ظروؼ ومشكبلت ومصاحل مشرتكة، وعبلقات   شعور -1

 متبادلة بينو وبٌن كل فرد فيو.

 معارؼ وخربات ١نلية ٕنكن من االعتماد على الذات. -2

 الحتياجات األساسية ٟنم.تعاوف طوعي بٌن أفراد اجملتمع احمللي و٠نموعاتو يهدؼ إىل ٓنقيق أىداؼ مشرتكة وا -3

 توافر مؤسسات وتنظيمات ٠نتمعية فعالة وقادرة على تعبئة طاقات أفراد اجملتمع احمللي وٕنثيل أىدافهم وتطلعاهتم. -4

 نظم ال مركزية وعبلقات د٬نوقراطية تشجع وتدعم اٞنبادرات احمللية يف برامج التنمية االجتماعية الشاملة بكافة مراحلها. -5

من التعريفات السابقة، يتبٌن لنا أف اٞنشاركة االجتماعية تعترب عنصراً مهماً وفاعبًل ومؤثراً يف عملية التنمية، ومن مث،  إنطبلقاً 

فإف تعبئة ٗنيع الفئات االجتماعية يف اجملتمع اٞنراد تنميتو يُعد أمرًا ضروريًا لتشجيعهم على اٞنشاركة يف عملية التخطيط 

ية وتنميتها، وتوفًن فرص اٜنياة اٞنبلئمة ٟنم. فاٞنشاركة الشعبية إذف ىي أحد الضمانات الضرورية لتطوير ٠نتمعاهتم احملل

 لنجاح عمليات التنمية االجتماعية.فضبًل عن أهنا تؤثر أيضاً يف ٓنقيق التنمية اٞنستدامة.

 :ثانياً: التنمية المستدامة

 :والتطور مفهوم والتعريف . أ
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ْناىل األجياؿ القادمة وكيفية استغبلؿ موارد  –ُناؿ من األحواؿ  –اٞنستدامة ال ٬نكن عند اٜنديث عن التنمية 

الطبيعة يف الفرتة اٜنالية واٞنستقبلية، كالفقر والبيئة والتعليم واألوضاع اٜنالية واٞنستقبلية يف اجملاالت: االقتصادية 

 (.5األخرى)والسياسية والثقافية واالجتماعية...وغًنىا من ٠ناالت التنمية 

يف اإلسرتاتيجية  1981مرة يف عاـ  أوؿتار٫نيا استخدـ االٓناد الدويل للحفاظ على البيئة عبارة التنمية اٞنستدامة و 

العاٞنية للبقاء،وتعرؼ التنمية اٞنستدامة بأهنا التنمية اليت ْنيب عن حاجات اٜناضر دوف تعريض بعض قدرات 

تطور مفهـو التنمية اٞنستدامة الذي عرفو برنامج األمم اٞنتحدة للبيئة ّنا  1991األجياؿ القادمة للخطر. ويف عاـ  

(.ويف 6يلي" ٓنسٌن شروط وجود اجملتمعات البشرية ،مع البقاء يف حدود قدرة ٓنمل أعباء األنظمة البيئية" )

ظهور مفهـو التنمية البشرية والتنمية  أ٨نهاتطورات التسعينات من القرف العشرين شهد مفهـو التنمية عدة 

 اٞنستدامة.

الصياغة العلمية ٞنفهـو التنمية اٞنستدامة ،وذلك من خبلؿ مؤٕنر التنمية والبيئة يف لقد ساىم اجملتمع الدويل يف 

والطبيعية ،دوف إٜناؽ  ـ. إذ تسعى التنمية اٞنستدامة إىل التوفيق بٌن التوازنات البيئية والسكانية1992الربازيل عاـ 

الضرر باألجياؿ القادمة وْننب تلوث البيئة.وقد مت دمج فكرة التنمية اٞنستدامة بالتنمية البشرية لتكونا مفهـو 

ـ مت 2111التنمية البشرية اٞنستدامة ومن خبلؿ القمة العاٞنية للتنمية اٞنستدامة اليت عقدت يف جنوب إفريقيا عاـ 

اٞنستدامة اليت تركز على اجملاالت التالية : اٞنياه،الطاقة ،الصحة،الزراعة،التنوع البيولوجي ٓنديد أولويات التنمية 

 (.7الفقر،التجارة،نقل التكنولوجيا،اإلدارة الرشيدة،اٞنعلومات والبحوث )

مفهـو معقد ومتشابك ويتفاعل مع ٠نموعة من  Sustainable Developmentإف مفهـو التنمية اٞنستدامة      

نظمة اليت يؤثر كل منها يف اآلخر، وظيفة النظاـ االيكولوجي، وتغًن األداء االقتصادي، والتغًن التكنولوجي، وتغًن األداء األ

االجتماعي، والقياـ بتحليل العبلقة اٞنتبادلة ٟنذه النظم من أجل العثور على مسار مستقبل مستداـ يعترب أمرًا مهماً 

 (.8وضرورياً)
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ستدامة بأهنا تنمية توفق بٌن التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية، فتنشأ دائرة صاٜنة بٌن ىذه األقطاب وتُعرؼ التنمية اٞن

 (.9الثبلثة، فعالة من الناحية االجتماعية و٣نكنة من الناحية البيئية)

إف التنمية اٞنستدامة ىي إذف تنمية تستجيب للحاجات اٜنالية أو اٜناضرة بدوف تعريض قدرات األجياؿ القادمة للخطر     

أو عدـ القدرة على استيفاء حاجاهتم، ىذه التنمية هتدؼ إىل تطور وتقدـ ٗناعي مشرتؾ للتغًن ٥نو إصبلح نوعية اٜنياة 

أف تكوف مشمولة بعملية اسناد لضرورة دمج التنمية من زاوية نظر اجتماعية واقتصادية البشرية و٠نتمعاهتا. االستدامة عندئذ 

 (.11وبيئية)

ومن مث، ٬نكن القوؿ أف مصطلح التنمية اٞنستدامة ىو مصطلح اقتصادي اجتماعي يعين تطوير وسائل االنتاج بطرؽ ال    

جياؿ القادمة، أي تلبية احتياجات اٛنيل اٜنايل دوف إىدار تؤدي إىل استنزاؼ اٞنوارد الطبيعية لضماف استمرار االنتاج لؤل

 حقوؽ األجياؿ القادمة، وإتاحة الفرصة ٟنم للحياة الكر٬نية يف ظل اٞنوارد واالمكانات اٞنتاحة.

دروسة ّنعىن آخر، إف التنمية اٞنستدامة ىي التنمية اٞنتوازنة اليت تشمل ٢نتلف أنشطة اجملتمع باستخداـ وسائل وأساليب م   

لتحقيق االستثمار األمثل للموارد اٞنادية والبشرية يف العمليات التنموية، واعتماد مبادئ العدالة يف االنتاج واالستهبلؾ وعند 

 توزيع العوائد، لتحقيق الرفاىية ٛنميع أفراد اجملتمع، دوف أف ٪ندث ضرراً بالطبيعة أو ّنصاحل األجياؿ القادمة.

 :(11)ٙنسة مراحل تطورية ىيوقد مر مفهـو التنمية يف 

 .اٞنرحلة األوىل من هناية اٜنرب العلمية الثانية اىل منتصف القرف العشرين : التنمية = النمو االقتصادي .1

 .اٞنرحلة الثانية من منتصف الستينات الىى سبعينات القرف العشرين : التنمية = النمو االقتصادي + التوزيع العادؿ 2

من منتصف السبعينات اىل منتصف ٖنانينات القرف العشرين: التنمية الشاملة = االىتماـ َنميع اٛنوانب . اٞنرحلة الثالثة 3

 االقتصادية واالجتماعية.

 :التنمية البشرية = ٓنقيق حياة كر٬نة وصحة للسكاف 1991اٞنرحلة الرابعة منذ سنة .4
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: التنمية اٞنستدامة = النمو االقتصادي + التوزيع العادلللنمو االقتصادي + 1992.اٞنرحلة اٝنامسة منذ قمة األرض عاـ 5

 االىتماـ َنميع جوانب اٜنياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 

 :أبعاد التنمية المستدامة . ب

دة تتداخل فيما بينها، من شأف الرتكيز على معاٛنتها ٬نثل خطوة ٣نا سبق، فإف التنمية اٞنستدامة تتضمن أبعاداً متعد انطبلقا

مهمة وتقدـ ملموس يف ٓنقيق التنمية اٞنستهدفة. وٖنة أربعة أبعاد للتنمية اٞنستدامة تتسم بالتداخل ٬نكن توضيحها فيما 

 (.12يلي)

وإيقاؼ تبديد اٞنوارد الطبيعية، وتقليص األبعاد االقتصادية، وتتمثل يف حصة االستهبلؾ الفردي من اٞنوارد الطبيعية،  -1

، والتنمية اٞنستدامة لدى البلداف الفقًنة وأثر العوٞنة فيها، إضافة إىل اٞنساواة يف (بتلهايم-)نظرية التبعية تبعية البلداف النامية

 توزيع اٞنوارد واٜند من تفاوت الدخل. ىذا إضافة إىل مسؤولية البلداف اٞنتقدمة عن التلوث.

األبعاد االجتماعية، وتتمثل يف تثبيت النمو الد٬نوجرايف، ومكانة اٜنجم النهائي للسكاف، وأ٨نية توزيع السكاف،  -2

 واالستخداـ الكامل للموارد البشرية، الصحة والتعليم، وأ٨نية دور اٞنرأة....وغًنىا من األبعاد االجتماعية األخرى.

يئة، و٘ناية اٞنوارد الطبيعية، وصيانة و٘ناية اٞنياة، و٘ناية اٞنوارد الطبيعية...وغًنىا من األبعاد البيئية، وتتمثل يف إتبلؼ الب -3

 األبعاد البيئية األخرى.

األبعاد التكنولوجية، وتتمثل يف استعماؿ التكنولوجيا أكثر نقاًء يف اٞننشآت الصناعية، واٜند من إنبعاث الغازات،  -4

 واٜنيلولة دوف تدىور طبقة األوزوف.

 ج. أىداف التنمية المستدامة في الدول النامية :
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 تشًن بعض الكتابات إىل أف ٓنقيق التنمية اٞنستدامة يف البلداف النامية ٬نكن أف ٪نقق ٠نموعة من األىداؼ نذكر منها:

ل مع ٓنقيق نوعية حياة أفضل للسكاف، وذلك من خبلؿ الرتكيز على العبلقات بٌن نشاطات السكاف والبيئة، وتتعام-1

النظم الطبيعية و١نتواىا على أساس حياة االنساف، وذلك عن طريق مقاييس اٜنفاظ على نوعية البيئة واالصبلح والتهيئة 

 وتعمل على أف تكوف العبلقة يف األخًن عبلقة تكامل وانسجاـ.

القائمة، وحثهم على اٞنشاركة تعزيز وعي السكاف باٞنشكبلت البيئية القائمة، وكذلك تنمية احساسهم باٞنسؤولية  -2

 الفعالة يف إ٩ناد حلوؿ مناسبة ٟنا من خبلؿ مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقدًن برامج ومشاريع التنمية اٞنستد٬نة.

إحرتاـ البيئة الطبيعية، وذلك من خبلؿ الرتكيز على العبلقة بٌن نشاطات السكاف والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية  -3

١نتواىا على أساس حياة االنساف، وبالتايل فالتنمية اٞنستد٬نة ىي اليت تستوعب العبلقة بٌن البيئة الطبيعية والبيئة غًن و 

 الطبيعية، وتعمل على تطوير ىذه العبلقة لتصبح عبلقة تكاملية.

لى استخدامها وتوظيفها بشكل ٓنقيق استغبلؿ أمثل وعقبلين للموارد اٞنتاحة، أي عدـ استنزافها أو تدمًنىا والعمل ع -4

 عقبلين.

ربط التكنولوجيا اٜنديثة بأىداؼ اجملتمع، أي أف التنمية اٞنستدامة ٓناوؿ توظيف التكنولوجيا اٜنديثة ّنا ٫ندـ أىداؼ  -5

واٛنديد اجملتمع، وذلك من خبلؿ توعية السكاف بأ٨نية التقنيات اٜنديثة اٞنختلفة يف اجملاؿ التنموي، وسبل استخداـ اٞنتاح 

منها يف ٓنسٌن نوعية اٜنياة االجتماعية، وٓنقيق أىداؼ اجملتمع دوف أف يؤدي ذلك إىل ٢ناطر وآثار بيئية سالبة، أو على 

 األقل أف تكوف ىذه اآلثار مسيطر عليها، ومن مث وجود حلوؿ مناسبة ٟنا.

تباع طريقة تتبلءـ مع إمكانياتو إحداث تغيًن مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات اجملتمع، وذلك من خبلؿ إ -6

 وتسمح بتحقيق التوازف الذي بواسطتو ٬نكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على ٗنيع اٞنشكبلت البيئية.
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ٓنقيق ٧نو اقتصادي تقين، ُنيث ٪نافظ على الرأٚناؿ الطبيعي الذي يشمل اٞنوارد الطبيعية والبيئية، وىذا بدوره يتطلب  -7

ت وبىن ٓنتية وإدارة مبلئمة للمخاطر والتقلبات، لتؤكد اٞنساواة يف تقاسم الثروات بٌن األجياؿ اٞنتعاقبة ويف تطوير مؤسسا

 (.13اٛنيل نفسو)

 :دول العالم النامي  : ثالثا

من الدوؿ تتباين ؤنتلف من حيث التطور االقتصادي واالجتماعي ،  بالنسبة ٞنصطلح دوؿ العامل النامي يقصد بو:٠نموعة
كما أف ىذه الدوؿ تتباين .فهناؾ بعض الدوؿ ٤نحت يف تطوير اقتصادىا ىناؾ البعض األخر مازاؿ ٪ناوؿ اللحاؽ بالتقدـ

الذي انتشر  وىو مرادؼ ٞنصطلح دوؿ العامل الثالث. مستويات دخوؿ اإلفراد -عدد السكاف  -من حيث : اٞنساحة 
استخدامو بعد اٜنرب العاٞنية الثانية، وحصوؿ بعض الدوؿ على استقبلٟنا . ويقصد بو  ٠نموعة من الدوؿ اليت تقع يف قاع 

معظمها و .إىل تغًن أساليب اٜنياة وتشرتؾ يف ٠نموعة اٝنصائص والسمات اليت  تتميز هبا و تشمل:تسعى النظاـ العاٞني
ة ، وظلت مستعمرة بشكل أو آخر ح ى بعد حصوؿ ىذه الدوؿ على االستقبلؿ وقعت ٓنت حكم االستعمار لفرت 

 (:14) يرى العلماء أف ىناؾ تصور للعامل اٜنديث. السياسي

 : : البد من التمييز بٌن ثبلث درجات لبلختبلفات العاٞنية التصور األول  -1

 و ىي الدوؿ اليت تتبين أفكار الرأٚنالية.. أمريكا والياباففهناؾ العامل األوؿ : يشتمل على اجملتمعات اٞنتقدمة مثل  - أ

العامل الثاين : الدوؿ االشرتاكية  مثل  االٓناد السوفييت  .وىي دوؿ ال تتبين أفكار الرأٚنالية وإ٧نا تبين أفكار   - ب
 اٜنرية الفكرية.

 .لدوؿ ٔنضع بدرجات متفاوتة  للقوى العظمىوأمريكا البلتينية وىذه ا العامل الثالث : تضم دوؿ يف آسيا وإفريقيا - ج

 و٤ند اف ىذه التقسيم العاٞني تعرض للعديد من االنتقادات ومن مث ظهر تصور أخر لدوؿ العامل.

 :التصور الثاني -2

 .العامل االوؿ : يضم الواليات اٞنتحدة واالٓناد السوفييتيرى ان  - أ

      اوروبا.يرى اف العامل الثاين : يشمل معظم دوؿ  - ب

 يرى اف العامل الثالث : يضم دوؿ  آسيا وافريقيا وامريكا البلتينية،) البلداف النامية(, - ج
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وتعرض ىذا التصور لبلنتقادات ألنو يضم  افرتاض خاطئ و يكمن يف إغفالو للمبلمح األساسية للنسق االقتصادي 
إال أنو مع مطلع التسعينات حدثت العديد من  ياهتا و معتقداهتا.السياسي االجتماعي   فلكل بلد ْنارهبا التنموية وأيديولوج

التغًنات العاٞنية ، بعد تفكك االٓناد السوفييت و انتهاء  دوره كقوة  عظمي . وبالتايل تأثرت الدوؿ العامل النامي هبذه  
جية على التفاعل مع االٓناد التغًنات اليت حدثت و خاصة ٠نموعة الدوؿ اليت كانت تعتمد يف اقتصادىا وْنارهتا اٝنار 

السوفييت و دوؿ الكتلة الشرقية . مع اندماج االٓناد السوفييت ودوؿ الكتلة الشرقية يف االقتصاد العاٞني ا٥نسرت فرص 
التسوؽ التجاري للسلع و اٝندمات اليت كانت تصدرىا الدوؿ النامية إليها.كما اف فرص التسويق نادرة يف الدوؿ الرأٚنالية 

جراءات اٜنماية التجارية اليت تقـو هبا ىذه الدوؿ من خبلؿ االتفاقات الدولية بينها كاتفاقية السوؽ األوروبية نظرا إل
اليت كاف  (”General Agreement on Tariffs and Trade “GATT)اٞنشرتكة  وأ٨نها اتفاقية القات 

الدوؿ اٞنتقدمة اليت أقرت اتفاقية اٛنات تسيطر اقتصاديات الدوؿ النامية فمجموعة  ٟنا صدي مباشر و غًن مباشر على
% من أٗنايل التجارة العاٞنية اٝنارجية وىي اليت  ٓندد حجم التعامبلت التجارية  بٌن الدوؿ وىي اليت تضع 81على 

ا تأثًنىا بالتايل ىذه االتفاقيات كاف ٟن.مبادئ التعامل مع الدوؿ  كما أهنا  ٓندد الدوؿ اليت ٩نب رعايتها واالىتماـ  هبا
على دوؿ العامل النامي ، والبعض يرى أف اتفاقية اٛنات ٚنحت بتحرير التجارة والسلع واٝندمات، وبالتايل وجدت دوؿ 

 . (15) العامل النامي أهنا ٠نربة على ضرورة االلتزاـ هبذه االتفاقيات

اليت " ساعدهتا يف السيطرة علي االكتشافات كما اف الدوؿ اٞنتقدمة  أحدثت ثورة االتصاالت وااللكرتونيات واٞنعلومات 
٣نا  يؤدي إيل عدـ االعتماد الكلي علي الدوؿ النامية وكذلك تبقي الدوؿ النامية يف حالة العوز  راءات االخرتاعبالعلمية و 

ثورة االتصاالت وااللكرتونيات واٞنعلومات يف اهنيار البعد  أسهمت واالعتماد علي الدوؿ اٞنتقدمة .  وترتب على ذلك أف
قرية صغًنة ، ٣نا زاد من التفاعبلت و نقل األفكار و  إىلاٞنكاين بٌن الدوؿ واٜنضارات  والثقافات " وحولت العامل 

 أفيات اليت ٩نب يواجو بالعديد من التحد النامياٞنعلومات بشكل سريع و ٓنت ظل ىذه اٞنتغًنات ٤ند أف  دوؿ العامل 
 .تكوف لديها القدرة على مواجهتها يف ظل ىذه التغًنات العاٞنية 

دوؿ العامل النامي أيًا كانت التسمية فإهنا تعاين من ٠نموعة من العوامل سواء  أومن ىنا ٤ند اف ظاىرة دوؿ العامل الثالث 
نجد أف دوؿ العامل ف.دوؿ العامل النامي والثالث وبالتايل ٩نب علينا أف نتعرؼ على اٝنصائص اليت ٕنيز.داخلية وخارجية

 :(  16)  وىي أخرى إىلالنامي تظهر فيها ٠نموعة خصائص بدرجات متفاوتة قد تزيد أو تقل من دولو 

يف مستوى معيشي منخفض، ويرجع ذلك  أفرادىاتتميز الدوؿ النامية باقتصادىا اٞنتخلف ، حيث يعيش معظم  -1
ىذه اجملتمعات نقص يف اٞنوارد . كما تعاين ارتفاع معدالت اٛنوع  والصناعة وتعاينيف الزراعة استخداـ طرؽ بدائية  إىل

 واألمراض واألمية.
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ا٦نفاض متوسط نصيب  إىليظهر يف دوؿ النامية ا٦نفاض متوسط اإلنتاج ، ٣نا يؤدي إىل ٔنلفها  وبالتايل يؤدي  -2
األفراد وىذا ِنبلؼ الوضع يف دوؿ العامل اٞنتقدـ اليت ٤نحت يف تطوير ويؤثر ذلك على دخوؿ  الفرد من الدخل القومي،

 .ذاهتا ويف مقابلة اٜناجات األساسية ألفرادىا

ا٦نفاض اٞنستوى الصحي ، وبالتايل ىناؾ العديد من اٞنشاكل الصحية  من الناميتعاين غالبية سكاف دوؿ العامل  -3
حيث أهنم أكثر عرضو لؤلمراض وأقل قدرة  األطفاؿترتفع فيها نسبة وفيات الناْنة عن سوء التغذية والنقص الغذائي كما 

 . ىناؾ العديد من التقدـ الذي أحرزتو الدوؿ يف ٠ناؿ الرعاية الصحية أفرغم ذلك ٤ند . على اٞنقاومة

السكاف زيادة أعداد  أفأسهمت الزيادة السكانية يف زيادة الفقر داخل دوؿ العامل النامي ، ويرجع ذلك إىل  -4
 التنمية)إسرتاتيجية لؤلفراد األساسيةالدولة ٓناوؿ مواجهة اٜناجات  أفتستوعب أي مدخرات للتنمية ، ويرجع ذلك إىل 

 .خاصًة والصحة والتعليم اإلسكافاٞنلقاة على عاتق الدولة يف ٠ناؿ  األعباء٣نا يؤدي لزيادة . إلشباع اٜناجات األساسية (

اٝنصائص اليت ٕنيز دوؿ العامل النامي ، حيث أف ىذه الدوؿ مازالت تعاين من ارتفاع  من أىم األميةتعترب قضية  -5
واٞنشكلة أنو ىناؾ عدـ توازف بٌن خطط . هبا على الرغم من التوسع يف إنشاء اٞندارس وأعداد اٞندرسٌن  األميةمعدالت 

بالقدر  مهنية أو إىل عدـ تأىيل أجياؿ حرفية التعليم واحتياجات اجملتمع األساسية ، ويؤدي ا٦نفاض اٞنستوى التعليمي
الذي ٪نتاجو السوؽ احمللي، إىل جانب أف معاىد التدريب دوف اٞنستوى ٣نا يؤدي إىل خفض قدرهتا على التعليم والتدريب،  
 كما أف وسائل التعليم تعتمد على اٜنفظ والتلقٌن . والشك أف االستثمار يف ٠ناؿ العنصر البشري يساعد على ٓنقيق

 .أ٨نية االستثمار يف ىذا النوع إىلالعديد من الدراسات  أشارت التنمية داخل اجملتمع ،كما

آدـ ٚنيث إىل ضرورة االىتماـ   بتطوير اٞنهارات اإلنسانية ، والشك أف الفرؽ بٌن دوؿ العامل اٞنتقدـ والنامي ىو وقد أشار 
 . االستثمار يف العنصر البشري وإعطاء أ٨نية لدور التعليم

 : (17)ىي نتاج لػمجموعة من العوامل الداخلية واٝنارجية الناميأف ظاىرة دوؿ العامل 

 ا٦نفاض اٞنستوى الصحي  -ا٦نفاض الدخل  – األميةالعوامل الداخلية : انتشار  -1

 . العوامل اٝنارجية : االستعمار و دوره يف زيادة التخلف -2

انو البد من وضع اٝنصوصية  :رىي : Foster Carterفوسرت  كارترمثل علماء نظرية التبعية ومن جانب آخر ٤ند أف 
ٓنقق أىداؼ  أفالتنمية ٩نب  أف.كما يرى  باالعتبار عند دراستو للبناء االجتماعي لدوؿ العامل النامي والتار٫نيةالثقافية 

 (18) التار٫نية للبلداف النامية قوميو تنبع من الظروؼ 

 تمعية بالتنمية المستدامةعالقة المشاركة المجرابعا: 
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اٞنشاركة الشعبية إحدى أىم األدوات اٞنستخدمة يف تطبيق التنمية يف ضوء ما تقدـ من عرض ومناقشة نبلحظ أف 

اٞنستدامة، وتأيت أ٨نية دورىا من كوهنا تفسح اجملاؿ ٛنميع أفراد اجملتمع ليسا٨نوا يف صنع التنمية وجين ٖنارىا، إذف فاٞنشاركة 

ٞنشاركة الشعبية وسيلة وغاية يف الوقت الشعبية والتنمية اٞنستدامة وجهاف لعملة واحدة، وكل منهما سبب لؤلخرى، وتعد ا

ذاتو. فالناس ىم وسيلة الوصل للتنمية البشرية اٞنستدامة، وىم أيضا اٟندؼ منها، فاٞنشاركة الشعبية تقـو على تفعيل ٗنيع 

ذه أطراؼ اجملتمع، ُنيث تزيد كفاءهتم يف ش ى مواقع عملهم، وبذلك ٓنمل يف طياهتا معىن قوهتا واستمرارىا، وتتمثل ى

اٞنعاين يف ٕنكٌن الناس من اٜنصوؿ على اٞننجزات التنموية فحسب، بل أيضًا من ٓنديد أ٧ناط التنمية ومعدالهتا، ولبلوغ 

شاملة، وذلك لرسم خطة العمل القادرة على تنظيم وقيادة  إسرتاتيجيةاٞنشاركة الشعبية للدور اٞنناط هبا ينبغي أف تقـو على 

 (.19اٞنستهدفة) البشرية إىل أقصى حد ٣نكن ٣نا ٪نقق التنميةالناس من أجل توظيف القدرات 

ويشًن مفهـو اٞنشاركة الشعبية إىل تلك الدرجة من الفعالية الذاتية الواعية اليت ٕنكن األفراد من إدارة شئوهنم بأنفسهم     

اٞنشاركة الشعبية والقطاع كما إف هتميش  ل ألسلوب حياهتم.ٔنطيطًا وتنفيذًا مع ما يعنيو ذلك من ٓنديث عميق وشام

 اٝناص يف عملية التنمية بشكل عاـ يؤدي إىل نقص الكفاءة والفعالية واٞننافسة.

االعتماد اٛنماعي على الذات واليت تركز على مشاركة  ومن جانب آخر فأف من أىم اسرتاتيجيات التنمية ، إسرتاتيجية

اٛنماىًن واإلفراد وٗنيع فئات اجملتمع يف عملية التنمية للتخلص من الوضع الراىن واالنتقاؿ إىل وضع افصل على ٗنيع 

 األصعدة.

 :ةواليات المواجه المعوقات والتحديات التي تواجو التنمية المستدامة في البلدان النامية: خامسا

على الرغم من أف التنمية اٞنستدامة أضحت ٕنثل مطلباً مهماً وضرورياً ليس فقط يف البلداف اٞنتقدمة صناعياً، وِناصة يف     

ظل التطورات والتغًنات اٜنديثة يف ٠ناؿ استخداـ التكنولوجيا والتقنيات اٜنديثة، بل إف ٓنقيقها أصبح ٬نثل ضرورة أيضاً 

بصورة عامة، والبلداف الفقًنة واألكثر فقراً ِناصة. وعلى الرغم من احملاوالت اليت تبذٟنا البلداف النامية  بالنسبة للبلداف النامية

يف سبيل ٓنقيق التنمية اٞنستدامة، إال أف ٖنة ٠نموعة من التحديات واٞنعوقات اليت تواجهها تلك البلداف، واليت ٓنوؿ دوف 

 (:21االت. و٬نكننا أف نذكر بعض ىذه اٞنعوقات فيما يلي)الوصوؿ إىل مستوى من التنمية يف ٢نتلف اجمل
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يعترب الفقر أساسًا لكثًن من اٞنعضبلت الصحية واالجتماعية واألزمات النفسية واألخبلقية، ومن مث على اجملتمعات  -1

رص العمل والتنمية على اٞنستويٌن احمللي والدويل أف تضع سياسات تنموية ؤنطيط إداري بيئي واصبلح اقتصادي، وتوفًن ف

 الطبيعية والبشرية واالقتصادية والتعليمية للمناطق احملرومة واٞنهمشة.

معوقات تتعلق بالديوف اليت حالت دوف ٤ناح خطط التنمية اٞنستدامة، وتؤثر سلبًا يف اجملتمعات الفقًنة ومن واجب  -2

 ىا وتأثًناهتا السلبية على اجملتمع.من ٢ناطر  لئلنسانيةاٛنميع التضامن، خصوصاً للتغلب على ىذه الصعوبات ٘ناية 

معوقات تتعلق بالتكدس السكاين غًن الرشيد، وخاصة يف مدف البلداف النامية وتدىور أحواؿ معيشة السكاف يف  -3

 اٞنناطق العشوائية، وتزايد الطلب على اٞنوارد واٝندمات الصحية واالجتماعية واٞنرافق العمومية.

بتدىور اٞنوارد الطبيعية واستمرار استنزافها بطرؽ غًن العقبلنية لدعم أ٧ناط االنتاج واالستهبلؾ دوف معوقات تتعلق  -4

ترشيد االنفاؽ يف ذلك، ٣نا يزيد من نضوب اٞنوارد الطبيعية وإعاقة ٓنقيق التنمية اٞنستدامة يف الدوؿ النامية وٓنسٌن االطار 

 اٞنعيشي.

مكانات االقتصادية البلزمة لدى الدوؿ النامية والسائرة يف طريق النمو، لتتمكن من معوقات تتعلق بنقص اٝنربات واال -5

االيفاء بالتزاماهتا حياؿ قضايا البيئة العاٞنية، ومشاركة اجملتمع الدويل يف اٛنهود الرامية لوضع اٜنلوؿ ٟنذه القضايا بالتضامن 

 والدعم والتشاركية الدائمة.

التمويل البلـز لتحقيق التنمية اٞنستدامة يف الدوؿ النامية، وإلتزاـ الدوؿ الصناعية بزيادة  ٓنديات تتعلق با٩ناد مصادر -6

 الدعم اٞنقدـ منها للدوؿ النامية يف ٠ناؿ ٓنسٌن الدخل احمللي.

القليمية ٓنديات تتعلق بإعداد الربامج التنموية والصحية والتعليمية للشعوب األقل ٧نواً، فالدوؿ واجملتمعات احمللية وا -7

والوطنية واٞننظمات االقليمية والدولية. ىذا يتطلب اٞنسؤولية اٞنشرتكة للمسا٨نة يف رعاية الطفولة واألمومة، وتأسيس البنية 

 التحتية واٞنرافق واٟنياكل واٞننشآت، وٓنسٌن الربامج من خبلؿ ٕنويل برامج التنمية اٞنستدامة.
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ي وتشجيع االستثمار يف شراكة حقيقية بٌن الدوؿ الصناعية والدوؿ النامية، ٓنديات تتعلق بتحقيق التكامل االقتصاد -8

 وٓنقيق فرص أفضل ٞننتجاهتا للمنافسة يف األسواؽ احمللية والعاٞنية.

 سادسا : االتجاىات النظرية في تفسير المشاركة االجتماعية

حاً ومفسراً للشراكة اجملتمعية وىذا ما تُقّدـ النظريات االجتماعية خاصة نظرية التبادؿ االجتماعي إطاراً موض
 سيتم تناولو يف اٛنزئية القادمة.

 

 
 
 

 :نظرية التبادل االجتماعي
 

 Social exchangeأو نظرية التبادؿ االجتماعي Exchange theoryتتعلق النظرية التبادلية 
theory   بالتفاعل بٌن األفراد واٞنؤسسات وتُركز على اٞنكاسب واٝنسارةRewards and 
Costs   اليت ٩ننيها األفراد وكذلك اٞنؤسسات من عبلقاهتم التبادلية بعضهم مع بعض، فاستمرار التفاعل

بٌن األفراد أو بٌن اٞنؤسسات عادة مرىوف باستمرار اٞنكاسب اٞنتبادلة اليت ٪نصلوف عليها من جراء التفاعل. 
االستمرار، لذا فهي تؤكد على أّف الفرد أو  فالتفاعل اٞنكلف ألحد اٞنشاركٌن فيو أو ٗنيعهم ُعرضة لعدـ

 اٞنؤسسة تتصرؼ بعقبلنية يف البحث عن اٞنكسب أو الفائدة من تفاعلو وعبلقتو مع اآلخرين. 

 ( :21وتتضمن النظرية عدة فرضيات تتضمن ما يلي )

حتمالية _ كلما كاف ىناؾ مكاسب من العمل أو النشاط الذي يقـو بو الفرد أو اٞنؤسسة كلما زادت ا 1
 قياـ الفرد أو اٞنؤسسة بتكرار ذلك العمل أو النشاط. و٬ُنكن تصوير ذلك من خبلؿ الشكل التايل:

 تكرار القياـ بذلك العمل حصوؿ مكاسب على ذلك العمل القياـ بعمل ما

 _ مراعاة عدـ وجود فاصل طويل بٌن القياـ بالعمل واٞنكاسب. 2

يف تشجيع الفرد أو اٞنؤسسة على تكرار العمل مثل اٞنكاسب  _ اٞنكاسب اٞننتظمة قد ال تكوف ٠ندية 3
غًن اٞننتظمة، فحصوؿ الفرد أو اٞنؤسسة على مكاسب متكررة يف فرتات متقاربة تُقلل من قيمتها. وىذا 
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يرتبط بعملية اإلشباع واٜنرماف، فتكرار نفس اٞنكاسب ُٓندث إشباع للفرد أو اٞنؤسسة لكن إذا زادت قيمة 
  ٪نصل عليها الفرد من قيامو بفعل ما كلما زادت احتمالية قيامو هبذا الفعل.اٞنكاسب اليت

_ إذا كاف ىناؾ مؤثرات يف اٞناضي أدت إىل وجود مكاسب للفرد أو اٞنؤسسة فإّف وجود مؤثرات مشاهبة  4
 ستدفع الفرد أو اٞنؤسسة للقياـ بالعمل السابق أو مشابو لو.

سسة لنتائج فعلو أو نشاطو إ٩نابياً كلما زاد احتمالية قيامو بالفعل. فوجود _ كلما كاف تقييم الفرد أو اٞنؤ  5
مكاسب على الفعل الذي يقـو بو الفرد أو اٞنؤسسة تزيد من حدوث السلوؾ اٞنرغوب. ويف اٞنقابل عدـ 

 وجود مكاسب للفرد أو للمؤسسة أو وجود عقاب يقلل من احتمالية حدوث السلوؾ اٞنرغوب.

من جراء ذلك أو ٪نصل على  -كما كاف يتوقع–الفرد عمبًل وال ٪نصل على مكاسب  _ حينما يؤدي 6
عقاب فهناؾ احتمالية كبًنة للقياـ بسلوؾ سليب ونتائج ىذا السلوؾ سُيصبح ذات قيمة لو. ويف اٞنقابل 

 على مكاسب من جراء -كما كاف يتوقع أو أعلى ٣نا يتوقع–حينما يقـو الفرد أو اٞنؤسسة بعمل و٪نصل 
 ذلك سيكوف ىناؾ احتمالية كبًنة للقياـ بالسلوؾ اٞنرغوب ونتائج ىذا السلوؾ سُيصبح ذات قيمة لو. 

 ( :22ويؤكد ببلو أف )

_ اٞنكاسب اليت ٪نصل عليها األفراد إّما تكوف مكاسب معنوية مثل االحرتاـ واٜنب والتعاطف أو تكوف  1
 مكاسب مادية كاٞناؿ.

يف اجملتمع تساعد على التفاعل والتبادؿ بٌن الناس، فتربعات رجاؿ األعماؿ _ القيم واأل٧ناط السائدة  2
للمؤسسات اٝنًنية ٕنشياً مع األ٧ناط السائدة يف اجملتمع وكسب تقدير ٠نتمع رجاؿ األعماؿ وليس للحصوؿ 

 على مكاسب من األفراد الذين توجو ٟنم اٞنعونات.

 وقيمة سلوؾ اآلخرين الذين يؤدونو للفرد._ ىناؾ ارتباط بٌن قيمة سلوؾ الفرد لآلخرين  3

_ النػزعة ٞنساعدة اآلخرين عادة ما تكوف مدفوعة بأّف القياـ بذلك سينطوي على اٜنصوؿ على  4
 مكاسب، ومن اٞنكاسب األساسية اليت يسعى إليها الناس يف تعاملهم مع اآلخرين التقدير االجتماعي.

سر ذلك بأّف الناس يتوقوف ٞنساعدة بعضهم البعض وىم يتوقعوف _ اإليثار يسود اٜنياة االجتماعية، ويف 5

رد اٛنميل، فهناؾ من األفراد من يشعر بالرضا والسعادة عند تقدًن يد العوف لآلخرين ح ى الذين ال يعرفوهنم 

ايل وإظهار االمتناف والتقدير ٟنؤالء األفراد يزيد من شعورىم بالغبطة ويروف فيها مكسب أو مكافأة ٟنم وبالت
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يشجع استمرار الفرد يف مد يد العوف، ويؤكد ببلو أّف ذلك من أىم العوامل اليت تدفع الناس لتحمل اٞنخاطر 

 ( .23يف مساعدة اآلخرين )

 خاتمة:

نستخلص ٣نا سبق، أف التنمية اٞنستدامة ىي ّنثابة فلسفة برؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية ونشاطات     

واستهبلكية تتماشى مع اٞنعطيات اليت يفرضها العصر الراىن، وآليات من شأهنا خلق االنسجاـ  إنتاجيةاقتصادية، وأ٧ناط 

والطبيعة، والغاية منها تتمثل يف ٕنكٌن اٛنيل اٜنايل وٓنسٌن ظروؼ معيشتو مع ضماف اٜنق يف حياة  اإلنسافالبيئي بٌن 

رىا، وذلك من خبلؿ اٞنواءمة وضبط النشاطات اٜنالية وابتكار جوىرىا و١نو  اإلنسافمبلئمة لؤلجياؿ القادمة، ُنيث يكوف 

أخرى جديدة تفتح آفاؽ وتطلعات مستقبلية تكوف عادلة اجتماعياً، منسجمة بيئياً، ٣نكنة اقتصادياً، ومقبولة ثقافياً، وقابلة 

سات وخطط تنموية واقعية للتنفيذ على اٞنستوى السياسي، من خبلؿ اٛنهود اليت تبذٟنا الدولة، واليت ترتجم إىل سيا

 تتناسب وظروؼ اجملتمع وخصوصيتو البنائية والثقافية.

ومن مث، فاألمر ال يتطلب فقط االعتماد على وفرة اٞنوارد الطبيعية وال على وفرة اٞنوارد اٞنادية، بل أيضًا اٞنعرفة     

تكنولوجيا االتصاؿ اٜنديثة يف  وإسهاـالوفرة، والكفاءات واٞنهارات، وذلك من خبلؿ التحوؿ من اقتصاد الندرة إىل اقتصاد 

 تطوير البىن االقتصادية بشكل فعاؿ.

ومن جانب آخر، إف ٓنقيق التنمية اٞنستدامة ألىدافها ٓنتاج إىل إحراز تقدـ ملموس يف أربعة أبعاد على األقل، يف    

ت منعزلة أو مستقلة عن بعضها البعض من ناحية، ية والتكنولوجية، ىذه األبعاد ليسئاألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبي

اليت تتخذ يف أي منها من شأهنا تعزيز األىداؼ يف البعض اآلخر من ناحية أخرى. ومن ذلك على  اإلجراءاتومن مث، فإف 

من  قبلؿاإلسبيل اٞنثاؿ أف االستثمار الضخم يف رأس اٞناؿ البشري وال سيما فيما بٌن الفقراء، يدعم اٛنهود الرامية إىل 

يف تثبيت عدد السكاف، وإىل تضييق الفوارؽ االقتصادية وإىل اٜنيلولة دوف مزيد من التدىور لؤلراضي  اإلسراعالفقر، وإىل 

 واٞنوارد، وإىل السماح بالتنمية العاجلة واستخداـ مزيد من التكنولوجيات الناجعة يف ٗنيع البلداف.
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طلب تغيًنًا جوىريًا يف السياسات واٞنمارسات اٜنالية، لكن ىذا التغًن لن يتأتى ىذا، فضبًل عن أف التنمية اٞنستدامة تت   

من  يف اجملتمعمن طرؼ ٗنيع القوى ومشاركة اجتماعية  بسهولة ولن يتأتى أبدًا بدوف وجود قيادة قوية وجهود متواصلة

اٞنستدامة والشراكة االجتماعية التنمية  إفذلك  اٞندين من جانب ثالث. منظماتجانب، واٜنكومات من جانب آخر، و 

فالتنمية اٞنستدامة لن ٓنقق أىدافها دوف تعزيز اٞنشاركة االجتماعية من ٗنيع فئات اجملتمع وعليو ٬نكن  وجهاف لعملة واحدة.

 تقدًن التوصيات التالية:

 التوصيات :

 التالية:يف ضوء ما مت عرضة ومناقشتو ٬نكن تقدًن التوصيات النظرية والعملية التطبيقية 

ٗنيع قطاعات األنشطة اليت تتضمنها اٝنطة التنموية  والشعبية يف واٟنيئات اٜنكوميةضرورة مشاركة ٗنيع األجهزة  .1

 بنجاحليكونوا مسئولٌن ومعنيٌن  .التخطيط والتنفيذ واٞنتابعة والتقييمىذه اٞنشاركة فعالة على مستوي  وأف تكوف

 ها ود٬نومتها.تالربامج واٞنشاريع ومدافعٌن عنها وّنا يضمن استمراري

يجب اٜنفاظ على البيئة من فٓنقق التنمية اٞنستدامة َنميع ابعادىا. ضرورة تبين اسرتاتيجيات وخطط تنموية .2

 للتنمية. اسرتاتيجيووضع أي  باالعتبار عندالتدىور واالستنزاؼ ّنعىن أف نأخذىا 

 كتجربة التنمية يف دوؿ النمور االسيوية.جارب الناجحة للدوؿ يف ٠ناؿ التنمية اٞنستدامة  االستفادة من الت .3

 ىتعتمد عل اإلسرتاتيجيةفهذه االعتماد اٛنماعي على الذات  لتحقيق التنمية اٞنستدامة : إسرتاتيجيةضرورة تبين  .4
يف  Participation)(Popularبضرورة اٞنشاركة الشعبية  ( Mobilization)اجملتمع  أفرادتعبئة 

وإثارة الدافع لديهم و اٜنث على اإل٤ناز و نشر الوعي بضرورة التنمية ٣نا يؤدي إىل اٞنزيد من ، علميات التنمية
 اال٤ناز

 
اجتماعي، بيئي ، تكنولوجي( دائم ومستمر يساعد على ْناوز الصعوبات  العمل على ٓنقيق ٧نو)اقتصادي ، .5

 خلق آليات عملية ٞنواجهة معوقات التنمية اٞنستدامة ومعاٛنتها.و االجتماعية و٪نافظ على نظافة البيئة .
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