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 )ASJPللمجالت العلمية (التسجيل يف البوابة اإللكرتونية جملة الدراسات القانونية عرب قواعد النشر يف 
 

إلرسال مقال علمي جمللة الدراسات القانونية التابعة ملخرب السيادة و العوملة جبامعة حيىي فارس ابملدية (اجلزائر) حسب        
      ) التابع لوزراة التعليم العايل Dgrsdtاملديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي(اإلجراءات املعلمول هبا من قبل 

 ) يستوجب أوال إتباع اخلطوات التالية:ASJPو البحث العلمي اجلزائرية يف نطاق البوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية (
 :)Algerian Scientific Journal Platformsالبوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية (الدخول ملوقع  -1

www .asjp.cerist.dz                
إضغط على زر دخول يف أعلى الصفحة مث أكمل البيا�ت اخلاصة ابلربيد اإللكرتوين +كلمة السر+ تذكرين+ أضغظ  -2

 على كلمة تسجيل.
تظهر بعد ذلك إستمارة تسجيل تتضمن بيا�ت شخصية يستوجب إكماهلا من: إسم و لقب+ بريد إلكرتوين+كلمة  -3

التواصل+ إدخال احلروف اليت يراها املعين، مث إضغظ على : أقبل شروط اإلستخدام       السر و أتكيدها+ البلد+ لغة 
 و قواعد اخلصوصية + إرسال.

البوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية لربيده اإللكرتوين ابلتسجيل، بعدها جيب بعد ذلك أتيت للمعين رسالة من موقع  -4
 اإللكرتوين املرفق ليتم تفعيل دخوله. على املعين فتح الرسالة و الضغط على الرابط

) مث Social Sciencesأعد الدخول ملوقع البوابة اإللكرتونية و حدد اجملاالت املوجودة على اجلهة اليمىن ، مث إخرت ( -5
)Law:لتظهر قائمة اجملالت املعتمدة من الوزارة، و إحبث عن جملة الدراسات القانونية (صنف (NC الدور:نصف /

 سنوية).
خل عن طريق: إنتقل للمجلة، بعدها توجه مباشرة للجانب األيسر إلرسال مقال، مث تظهر لك صفحة حتمل عنوان: أد -6

 تعليمات املستخدم تشتمل على: إسم املستخدم+ كلمة السر احملددة سابقا، بعدها إضغظ على تسجيل الدخول.
 ل املعلومات مث إضغظ على إرسال مقال).بعد دخول املستخدم تظهر صفحة أخرى تتضمن تقدمي ورقة املقال (أكم -7
إفتح بريدك اإللكرتوين ليأيت إشعار ابلوصول من اجمللة املعنية، و سيكون إبمكان صاحب املقال متابعة مراحل معاجلة  -8

 مقاله عرب ولوجه حلسابه يف موقع البوابة.
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القانونية (خمرب السيادة والعوملة)شروط النشر يف جملة الدراسات 
 

 يشرتط يف الدراسات واألحباث املراد نشرها ما يلي :  –أوال 
 أن تكون متسمة ابلعمق واجلدية، ويلتزم الباحث ابملنهج العلمي. -1
 أن يكون البحث مكتواب ابإلعالم اآليل،مع امللخص ابللغة العربية واإلجنليزية، و الكلمات املفتاحية.  -2 

 Traditional. نوع اخلط 14) خبط A4(صفحة  15و أن ال يقل عن  صفحة  20أن ال يزيد البحث عن -3
Arabic ، نوع اخلط 14خبط (أيضا املقال ابللغة األجنبية فيكون  و إذا كان، إذا كان املقال ابللغة العربية. (Times 

New ROMAN. 
 (بشكل كالسيكي وقائمة املراجع يف آخر املقالين) و أوتوماتيكي إلكرت (بشكل أن تكون اهلوامش يف أسفل كل صفحة  -4

 11ابللغة العربية، أو (  Traditional Arabic) 12، مع ضرورة إعطاء املعلومات البيبليوغرافية كاملة  ( نوع اخلط )عادي
 )  Times New ROMANابللغة األجنبية 

 أو دولية. يف جملة أخرى وطنية كانتأن ال يكون املقال قد نشر أو قد أرسل للنشر  -5
 ماجستري أو ماسرت أو أطروحة دكتوراه أن ال يكون املقال جزءا من مذكرة خترج أو -6
أن ال يكون املقال قد أرسل للمشاركة أو متت املشاركة به يف ندوة وطنية أو دولية ، مؤمتر إقليمي أو دويل ، يوم دراسي ،  -7

 . ملتقى وطين أو إقليمي أو دويل
 ختضع األحباث املرسلة إىل اجمللة للتحكيم قبل نشرها.  -اثنيــا 
 ترتب املوضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية.  -اثلثــا 
حيكم عضوان يف كل مقال، ويف حالة االختالف حيكم عضو اثلث ، وتقوم إدارة اجمللة إبعالم أصحاب األحباث املرسلة  -رابعا 

 اثهم. بقرار احملكمني خبصوص أحب
 ال يعاد نشر أي موضوع من موضوعات اجمللة إال إبذن كتايب من إدارهتا.  -خامسا 
ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نشر حبثه بعد عرضه على هيئة التحرير إال ألسباب تقتنع هبا هيئة التحرير، وكان ذلك  -سادسا 

 قبل إشعاره بقبول حبثه للنشر. 
 مقابل البحوث املنشورة، ما مل تكن بتكليف.ال تدفع اجمللة مكافآت  -سابعا
 تعرب املقاالت املنشورة يف اجمللة عن أراء كتاهبا وال تعرب ابلضرورة عن رأي اجمللة. -اثمنا 

 . الرجوع للموضوع  دون تلقائي بشكلاحملددة سابقا  الشكلية لشروطا يستويف مل مقال أي يرفضاتسعا: 
بتصريح شريف يتم حتميله من موقع اجمللة يف البوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية (تعليمات للمؤلف) عاشر: يرفق املقال املراد نشره 

 LSMLAW213@yahoo.frه من املعين و إرساله ل:   عو يتم توقي
 مبجلة الدراسات القانونية عرب  :   االتصاليرجى  استفسارأي  -احلادي عشر

LSMLAW213@yahoo.fr 
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 اجلزائري القانون و اإلسالمي الفقه ألحكام وفقا النسب إستلحاق
 

 القادر عبد عمري د.
 ب حماضر أستاذ

 السياسية العلوم و احلقوق كلية
 املدية فارس حيي جامعة

 
 : ملخص
 يف حمرمة أ�ا بل ومشروعة مباحة تكن مل إن و املرأة و الرجل بني -الزواج- الشرعي اإلطار خارج املتعددة اجلنسية العالقات       
 ينتج قد ، شروط على بناءا و متزوجا الطرفني أحد كون  حال يف سوى عليها معاقب ليس القانون نظر ومن أ�ا ،إال اإلسالمية الشريعة

 من شتهامناق سيتم معينة وبشروط ذلك يف احلق متنحهم فقهية أراء وجود مع ابلنسب القوانني بعض هلم تعرتف مل أطفال ميالد عنها
 . أد�ه املدون املقال خالل

ABSTRACT  
While the multiple Sexual intercourses between man and woman - outside marriage- are unlawful 
and forbidden in Islamic Law, it may not punishable by Law except in case that one of parties is 
married, on terms.  Those unlawful relationships may give birth to illegitimate children, in spite of 
the existence of juristic opinion, that give them the right of parentage under specific conditions will 
be discussed below, through the present article.  

 

 .الز� ابن اإلثبات، النفي، النسب، :املفتاحية الكلمات
 

 مقدمة:
 خالف يدعي من أن ضمنيا يستشف حمددة،و مبواد منه اخلامس الفصل ألحكام وفقا إثباات النسب مسألة اجلزائري املشرع تناول      
 أحكام على حمالة خالفية مسألة وترك ـ فيه اإلثبات لقواعد خيضع النسب نفي أن ،مبعىن اإلثبات مبدأ على دعواه يؤسس أن بد فال ذلك

 . ابللعان تعلق فيما الشريعة
 أن بد ال املولود أن كون  وهي مسبقة بنتائج النسب مسألة ربط املشرع ،أن قانو� عليها التأكيد ميكن اليت احلماية أوجه بني ومن      
 بني االتصال إمكانية ،مع الدخول بعد فسخه مت زواج بكل أو الشبهة بنكاح أو البينة أو ابإلقرار أو صحيحة شرعية عالقة نتاج يكون

 األسرة. قانون من 43، 42 املادتني تقتضيه ملا وفقا أقصاها و محل مدة أقل إضافة ،مع املشروعة ابلطرق نفيه عدم و الزوجني
         عادة أو عقال تصديقه شريطة النسب جملهول األمومة ،و األبوة ،و ابلبنوة ابإلقرار النسب إثبات فكرة كذلك  املشرع جعل كما      

 بتصديقه. إال أعاله ذكر فيما املقر غري على إال اإلقرار هذا يسري ال أنه عرفا،على و
 }.1حمددة{ بشروط بتقييده هذا و االصطناعي التلقيح مسألة إىل قانو� ثبوته و النسب فكرة املشرع أخضع كما       

  

                                                           
 .27/02/2005املؤرخ يف  02/ 05املتضمن قانون األسرة اجلزائري املعدل و املتمم ابألمر رقم  84/11) قانون رقم 1(
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 اإلسالمي الفقه و اجلزائري التشريع ضوء يف األسرية احلماية حتقيق يف آاثرها و النسب أحكام من أعاله تقدميه مت ما خالل من       
 أن ،أي مطلقة مطابقة اإلسالمية الشريعة ألحكام مطابقة كو�ا  هي أعاله املذكورة املواد تفحص خالل من قانونية نقاط استوقفتين،

 مجيع يف انتشرت و ،كثرت حديثة قدمية فكرة يف البحث إىل يب استدعى ما وهو وفقهية نونيةقا هي أعاله النصوص مبوجب املقررة احلماية
 قصد الفقهية ٍاآلراء لبعض وفقا النسب بـإستلحاق فقها يعرف ما أو والده إىل الزىن ولد نسب اإلسالمية}مفادها و {الغربية اجملتمعات

 مناقشة إىل دافع ،دون غري ال الطفل مصلحة على بناءا و الداخلية القوانني و دوليةال املعاهدات تقتضيه ملا ووفقا للطفل احلماية توفري
 . الشرعية غري العالقات وال الزىن دعاة من ،فلست اجملتمع يف اخللقي االحنالل فكرة

 عن ينتج الذي الضعيف الطرف على وآاثرها اجلزائري جمتمعنا يف يوم بعد يوما حدته تزداد اليت آاثره و الفعل هذا عن ينتج ما لكن      
        الطبيعي الوالد طرف من إستلحاقه أو نسبه إحلاق يف للطفل مصلحة فيه يكون قد موضوع يف أخوض مين جعل العالقات هذه مثل
 نسبلنتاجال يثبت أن ميكن "هل مفادها إشكالية طرح أردت ،لذلك املوضوع هذا يف للمناقشات أكثر اجملال يفتح ما وهو البيولوجي أو

        هبا العمل يتسع ال كي  تضييقها على العمل و ذلك يف الشريعة فقهاء من املستوحاة الضوابط و الشروط وأهم ، الشرعية غري العالقة
 ؟. الشرعية غري العالقات نسب مسألة يف التساهل و

 : يلي ما منه يستخلص أن ميكن ما فقهي جانب على حيتوي املوضوع أن إىل اإلشارة جتدر بداية         
 ، املعاد زاد يف مناقشتها يف هللا رمحه القيم ابن أطال وقد ، العلم أهل بني ِخالفية مسألة هي شرعا الز� ابن نسب مسألة أن       

 الفتاوى. يف املسألة هذه حول كالم  تيمية ابن اإلسالم شيخ وِلشيخه
 }،1قولني{ على فراشا يكن مل إذا الز� ولد اْسِتْلَحاق يف العلماء اْخَتَالف وقع أنه هو : تيمية ابن اإلسالم شيخ قاله ما أبن جند إذ      
 . العلم ألهل َقوالن فراشا املرأة تكن مل إذا وَلده الزاين اْستِْلَحاق يف : الكربى الفتاوى يف وقال

 علي به َحَكم مبا القيم ابن استدل و ذهب كما  ، وتوريثه الز� ولد اْسِتْلَحاق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حكم ذِْكر يف فصال القيم ابن وَعَقد      
 ومل فضحك ملسو هيلع هللا ىلص النيب بلغ مث ، فيه بينهم فأقْـرَع ، الولد تنازعوا مث واحد طُهر يف امرأة على َوقـَُعوا الذين اجلماعة يف � طالب أيب بن

يـُْنِكره{
2.{ 
 الشافعي وكان ، الولد يف السُّنَّة هو : وقال ، راهويه بن إسحاق إليه فذهب ؛ احلُْكم هذا يف الفقهاء اختالف إىل القيم ابن أشار مث       

 .إيلّ  أحبّ  القافة حديث : وقال ، الَقاَفة حديث عليه فـََرّجح ، احلديث هذا عن فسئل أمحد اإلمام وأما ، القدمي يف به يقول
 الـنََّسب. يف القرعة دخول : أحدمها: أمران هنا وها القيم: ابن قال

 ِلصاحبيه. َوَلِده دية ثِلثي القرعة له َخَرَجتْ  َمن تَغرمي والثاين:
 غاية هي إذ ، هذه يف ابلُقرعة اْلُمْسَتِحقّ  َتعيني ببعيد ليسو  ، قافة أو إقرار أو بينة من سواها فقدان عند ُتستعمل فقد الُقرعة وأما        
 الذي الـنََّسب يف فدخوهلا ، أَمارة وال بِقرينة تَثبت ال اليت اْلُمْرَسَلة األمالك دعوى يف دخول وهلا ، الدعوى ترجيح أسباب من عليه املقدور
 وأحرى. ىل أو القائف قول إىل اْلُمْسَتِند الـشَّـَبه ْمبَُجّرد يثبت

                                                           
 فقال ، زمعة بن وعبد سعد فيه فاختصم ، وقاص أيب بت عتبة أْحبَـَلها قد وكان األسود بن ِبزمعة األسود بن زمعة وليدة ابن أحلَْق أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ثبت كما  )1(

 الولد ، زمعة بن عبد � لك هو : ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال ، أيب فراش على ُوِلدَ  أيب وليدة وابن أخي : عبد فقال ، ابين هذا زمعة وليدة ابن أن إيلّ  َعِهد أخي ابن : سعد
 احلرمة. دون املرياث يف أخاها فجعله ، ِبعتبة البنيِّ  شبهه من رأى ملا ، سودة � منه اْحَتِجِيب  . احلََْجر وللعاهر للفراش

 طهر يف امرأة على وقـَُعوا ابليمن وهو بثالثة طالب أيب بن علي ُأِيتَ  : قال أرقم بن زيد عن خري عبدِ  إىل ثقات كلهم  إبسناد والنسائي داود أبو رواه مبا استدل)2(
 القرعة عليه صارتْ  ابلذي الولد فأحلَْق ، بينهم فأقْـرَع ، ال : قاال اثنني سأل كلما  َفَجعل ، مجيعا سأهلم حىت ، ال : قاال ؟ ابلولد هلذا أتُِقرَّان : اثنني فسأل ، واحد

 نَواجذه. َبَدتْ  حىت َفَضِحك ملسو هيلع هللا ىلص للنيب ذلك َفذََكر قال . الدية ثلثي عليه وَجَعل ،
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        هو هبا زىن كان  سواء ، تتوب حىت حرام الزانية ِنكاح : هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ فقال ؛ الشخص هبا َزىنَ  َمن ِنكاح وأما       
 سلفال من كثري  وذهب ، وغريه حنبل بن أمحد : ِمنهم واْخلََلف السلف من طائفة مذهب وهو ، ريب بال الصواب هو هذا ؛ غريه أو

  إذا لكن ، حامال كانت  إذا االسترباء قبل العقد ُجيَّوز حنيفة وأبو ، االسترباء َيشرتط مالك لكن ، الثالثة قول وهو ، جوازه إىل واْخلَلف
 هذا ، َنَسبه يلحقه ال وُحكمه ، ُحمَْرتم غري الزاين ماء ألن ؛ ُمطلقا والوطء العقد يُبيح والشافعي ، َتَضع حىت وطأها جيوز ال َحاِمال كانت
 ومالك ، احلامل غري خبالف ، قطعا منه ليس وَلًدا اْستَـْلحق وطئها إذا احلامل فإن ، احلامل وغري احلامل بني يـَُفّرق حنيفة وأبو ، مأَخذه
 هي - أمحد عن األخرى والرواية ، ِحبَْيضة االسترباء يشرتطان - رواية يف وأمحد - مالك لكن الصواب، وهو ، االسترباء يشرتطان وأمحد

 فإن ، فقط االسترباء إالّ  جيب ال أنه والصحيح ، حيض ثالث من بُدّ  ال أنه - وأتباعه يعلى أيب كالقاضي  أصحابه من كثري  عليها اليت
 فهذه ، االسترباء إالّ  عليها جيب ال وتلك ، سيدها ولدها يَلحق اليت املستربأة من أعظم وليست ، ِعدة عليها َجيب زوجة ليست هذه

 }.1أوىل{
 اإلسالم ألن ؛ هبا يَتزّوج أن له أن : هبا َغرَّر قد وهو عفيفة كانت  أ�ا ويَعَلم ، شخص هبا َزىنَ  اليت املرأة يف يَقول العلماء وبعض      
 بذلك. ُعرِفتْ  َمن على يـَتَـنَـّزل احلُْكم إذ ، الزانية ُحكم يف ليستْ  املرأة وهذه ، السرت إىل يَتشّوق
  .عنهما هللا رضي هللا عبد بن جابر وعن ، عنهما هللا رضي عمر ابن عن مثله وروى       

 ، نعم : قال ؟ أيـَْنِكُحها ابمرأة َفَجر رجل عن عباس ابن سألت : قال يزيد أىب بن هللا عبيد عن ُسننه يف منصور بن سعيد وروى        
 احلالل. أصاب حني ذاك
 }.2ِنكاح{ واآلخر ، ِسفاح األول : عباس ابن فقال ، عباس ابن سأل أنه له رواية ويف
 : التالية النقاط على بين االختالف أن هو اإلطار هذا يف نتائج من إليه التوصل ميكن وما

 ..." ومضمونه وكيفية تناوله و شرحه..للفراش الولد" وسلم عليه هللا صلى النيب حديث أتويل يف االختالف
 به يثبت طريقاً  الز� يعترب ومل ابلفراش، إال الولد نسب فال يثبت قال ،الز� عن ونفاه الفراش، على النسب قصر النص أن رأى فمن

 النسب.
كما أنه من منظور قانوين وشرعي ،فإنه ال يلزم إقامة البينة على ز� الزوجة نفي النسب من غري لعان ،أل�ما بينتان ألمرين خمتلفني        

        حيصل ذلك ابلبينة ،ويكون ابلبينة ثبوت الز�  ما ال حيصل ابألخرى ،فبالعان حيصل نفي النسب و ال،فكل واحدة منهما حيصل مبها 
و إقامة احلد على الزوجة وال يكون ذلك ابللعان ،وهلذا ذهب أغلب الفقهاء إىل أن النسب الثابت ابلفراش ال ينتفي إال ابللعان مادام 

 .}3{ملثل الزوج       يولد 

                                                           
 تعاىل قوله ، النور آية ذلك يف واملشهور واالعتبار والسنة الكتاب عليه دل الذي هو وهذا ، تتوب حىت حتَِلّ  ال : الزانية يف تيمية إبن اإلسالم الشيخ قولأنظر )1(
 َعناق. يف الغنوى مرثد أيب حديث السنن ويف ، اْلُمْؤِمِنَني) َعَلى َذِلكَ  َوُحّرِمَ  ُمْشرِكٌ  أَوْ  زَانٍ  ِإالَّ  يـَْنِكُحَها ال َوالزَّانَِيةُ  ُمْشرَِكةً  أَوْ  زَانَِيةً  إالَّ  يـَْنِكحُ  ال اِين (الزَّ  :

  . أتّمل أبدىن فساده يظهر مما وهذا ، الوطء ابلنكاح املراد : فقالوا ويلالتأ أما ؛ وَنْسًخا أتويال هلا ذََكُروا اآلية هبذه يَعملوا مل والذين
 قط. هللا كتاب  يف يُوجد ال فهذا الوطء ُجمَّرد به يُراد أن فأما ، أيضا الوطء فيه َدخل وإن ، العقد به يُراد أن بُدّ  وال إالّ  ِنكاح لفظ القرآن يف فليس : أوالً  أما

 ؟ اللفظ من خارجا الّنزول سبب يكون فكيف ، بزانية التزّوج يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب استفتاء هو إمنا اآلية نزول سبب أن : واثنيها
 وأّوله ، احنك وآخره ، سفاح أّوله كان  : قال . بـَْعد يتزوجها مث ابملرأة يـَْفُجر الرجل يف � عباس ابن عن عكرمة طريق من الكربى السنن يف البيهقي رواه ما )(2

 حالل. وآخره ، حرام
نشر و الربجميات ،مصر أوان عبد هللا الفيضي ،احلجية الشرعية و القانونية للبصمة الوراثية يف نفي النسب ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،دار شتات لل)3(
 .184،،ص  2016اإلمارات،طبعة -
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 الفراش؛لعدم وجود عدم حال الزاين عن ينف النسب بغريه،مل ينازع ال فالفراش كانت فراشا إذا ابملرأة خاص احلديث أن رأى من أما .
 احلالة . هلذه النص تناول

 ال فيها ومشكوك ضعيفة داللة النسب إثبات على الز� داللة أن رأى فمن: البنوة حقيقة على الظاهرة الدالالت اعتبار يف االختالف
 النسب. به يثبت طريقاً  الز� يعترب النسب،فلم إثبات يف الفراش معارضة على تقوى
 أن: اعترب احلكم التأييد إليه يستند حيث اإلثبات، تعذر عند األحكام يف اعتبار هلا األمارات و الظاهرة الدالالت أن رأى ومن     

 للزاين. الولد نسب فيثبت البنوة، حقيقة على تدل الزىن إلبن الزاين إدعاء داللة ظاهر -
 على بظاهرها دالة فتكون الزاين ماء من الولد ختلق إىل املفضي الز� وقوع إثبات على تدل حيث الزاين على احلد إقامة داللة ظاهر -

 البنوة حقيقة
 .للزاين الولد نسب فيثبت البنوة حقيقة على تدل هبا، املزين من الزواج داللة ظاهر -

 جرمية على ارتكابه له العقوبة جهة على له إمنا شرع الولد نسبة من الزاين حرمان أن رأى فمن  :للزاين النسب إثبات تكييف يف اإلختالف
  .للزاين الولد نسب إثبات عدم إىل ذهب الز�،
 من أبنه خلق دعواه يف صدقه على األمارات و الدالئل قامت إذا وخاصة واقعة، حقيقة إثبات هو ابلزاين الولد إحلاق أن من رأى بينما
 .للزاين الولد نسب إثبات إىل ذهب مائه،

منه قانو� هو أن نسب الطفل حممي حبكم القانون ،السيما التشريعات العاملية ،كاإلعالن العاملي  االنطالقما ميكن التأكيد عليه و 
من اإلعالن العاملي  06حلقوق اإلنسان الذي يعترب شرعة عامة يف مثل قولنا هذا ،لكون الطفل إنسان فله أن يتمتع وفقا ألحكام املادة 

 يقوم اليت الركائز و اجلنسية لدولة منشئه وهي و اللقب و النسب االسمدرج ضمنها حق حلقوق اإلنسان ابلشخصية القانونية ،اليت ين
 .}1خارجه{ أو بلده داخل مواطنيه من الرعا� و األفراد من غريه عن شخصيته هبا وتتميز القانوين، وجوده عليها

 }.2البقاء{ و احلياة يف احلق لـــه يكون للطفل القانوين الوجـــود أساس فعلى ابلشخصية، االعرتاف أمهية أن والشك       
، هذه ميكن لنا تناولوما دام احلديث يف ندوتنا هذه عن أحكام النسب و آاثرها يف حتقيق احلماية األسرية يف ضوء التشريع اجلزائري       

 اجلزئية من خالل العناصر التالية :
 ونفيا يف القانون اجلزائري.مسألة الزواج الصحيح و أثرها يف نسب الطفل إثباات 

 مسألة تناول املشرع لنسب الطفل عن طريق اإلقرار ابلبنوة.
 مسألة إستلحاق نسب الطفل من عالقة خارج إطار الزواج الصحيح .

زواجا شرعيا صحيحا بداية ميكن القول ابن مسألة الزواج الصحيح هي فكرة تناوهلا املشرع بداية من فكرة إقرتان اخلطبة ابلفاحتة و إعتبارها 
مكرر و هذا طبعا ابلشروط  09قانون األسرة وكذا املادة  02/ 06ميكن أن يلحق نسب اإلبن بوالده وهو ما تناوله املشرع يف املواد من :

 احملددة فيهما.
ج ابحملرمات يفسخ قبل فالزوا  كما أن هناك مسألة النكاح الفاسد و النكاح الباطل و الذي ينتج عنه كذلك مسألة ثبوت النسب للطفل،

 املعدلة من قانون األسرة تناولت ثبوت  40املادةو بعد البناء و يرتتب عليه ثبوت النسب ووجوب اإلسترباء، و مبجرد حتليل املواد جند أن 
 هذا من 34و 33و 32للمواد طبقا بعد الدخول فسخه مت زواج بكل أو الشبهة بنكاح أو ابلبينة أو ابإلقرار أو الصحيح ابلزواج النسب
   كذلك مسألة اإلقرار و البينة و نكاح الشبهة  اعتمادمما يستدعي القول أبن الزواج هو طريقة إلثبات النسب للطفل،كما ميكن  ،القانون

                                                           
 ."القانونية بشخصيته يعرتف أن وجد أينما إنسان لكل" أنه على اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من 6 املادة نصت/1
 .63 ص السابق، املرجع نصار، حسين - /2
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فكرة  اعتمادو الزواج الذي يتم فسخه ،فاملادة ومن منظورها هذا جاءت على سبيل التحليل و التفصيل ملسألة إحلاق النسب فكما ميكن 
 } .1بقية احلاالت منفردة دون الربط بينها { اعتمادالزواج الصحيح ميكن 

 :2البصمة الوراثية يف إثبات النسب ميكن إمجاهلا فيما �يت  استخدامكما جتدر اإلشارة كذلك إىل أن ضوابط 
 شرعية .أن البصمة الوراثية ليست دليال على فراش الزوجية ،قيمكن أن يكون اإلجناب من عالقة غري 

أن اللجوء إىل البصمة الوراثية يكون مستبعدا يف احلاالت اليت يثبت فيها نسب الطفل من فراش زوجية و أن نفيه يكون ابللعان وليس 
 اللجوء إليها.

 اللعان. البصمة الوراثية تطور ملبدأ القيافة ،و أن نفي النسب هبا مؤخر وليس مقدم على ما هو مذكور شرعا السيما اعتبارأنه ميكن 
 عدم خمالفة نتائج التحليل حلكم عقلي مقرر شرعا ،كأن تثبت بنوة مولود ملن ال يولد ملثله ،كالصيب الذي مل يبلغ وحنو ذلك.

و أتصيلها فقهيا يعود للمسألة املذكورة أعاله وهي إستلحاق نسب ولد الزىن ،فلماذا ال تعمل هذه املادة يف ثبوت النسب على أساس 
لبينة دون الزواج أبنواعه املعرفة "الشرعي ،القانوين ،الباطل"؟ ،وهذا لتجسيد احلماية للطفل و لنسبه وليس للوقائع اليت ينتج اإلقرار أو ا

 عنها النسب يف حد ذاته.
 ومل تصالاال وأمكن شرعيا الزواج كان مىت ألبيه الولد من قانون األسرة تناولت فكرة وليس حكما ،مفادها أنه ينسب 41كما أن املادة 

 االنتقاداتة كذلك حتتمل العديد من اآلراء و وان هذه الفكر  ،املشروعة و اليت سبق حتليلها و ذكرها من طرف بقية املتدخلني  ابلطرق ينفه
 }.3فقهية أو قانونية و ما صدر فيها من أحكام وقرارات{ اختالفاتسواء الفقهية و ما جاء فيها من 

 و اليت أكدت على أنه يثبت من قانون األسرة 44 املادةأما النقطة الثانية فهي مسألة اإلقرار ابلبنوة و أثرها قانو� و هو ما جاءت به      
العادة ،فإعمال املادة هنا منفصلة  أو صدقه العقل مىت  املوت مرض يف ولو النسب جملهول األمومة، أو األبوة أو ابلبنوة، ابإلقرار النسب

القانوين يف توفري احلماية للطفل الذي ليس له نسب "جمهول" أكثر إتساعا و إعماال  االجتهادعن بقية املواد املذكورة أعاله جيعل من ابب 
هوية و ال نسب ،و لعل البحث يف هذه إذا ما مت إعتماد اآلراء الفقهية املذكورة أعاله وهو ما يعزز احلماية وجينب اجملتمع مواليد من غري 

نعمل النقطة ابلذات جيعل من رجال القانون يعتمدون املفاضلة بني املصاحل األوىل ابلرعاية ،هل نرتك مواليد اجملتمع بغري هوية وال نسب أم 
                                                           

 34و  33و  32 للمواد طبقا بعد الدخول فسخه مت زواج بكل أو الشبهة بنكاح أو ابلبينة أو ابإلقرار أو الصحيح ابلزواج النسب يثبت :معدلة 40املادة /1
 .القانون هذا من

 النسب. إلثبات العلمية الطرق إىل اللجوء للقاضي جيوز
 .املشروعة ابلطرق ينفه ومل االتصال مكن وأ شرعيا الزواج كان مىت ألبيه الولد ينسب  41:املادة
 .أشهر  ( 10 )عشر أقصاها و أشهر ستة احلمل مدة أقل  42:املادة
 .الوفاة أو االنفصال اتريخ من أشهر  ( 10 )عشرة خالل احلمل وضع إذا ألبيه الولد ينسب  43:املادة
 .االصطناعي التلقيح إىل اللجوء للزوجني جيوز (جديدة :مكرر 45املادة
 :اآلتية للشروط االصطناعي التلقيح خيضع

 شرعيا، الزواج يكون أن -
 حياهتما، وأثناء الزوجني برضا التلقيح يكون أن -
 .غريمها دون الزوجة رحم بويضة و الزوج مبين يتم أن -
 البديلة . األم ابستعمال االصطناعي التلقيح إىل اللجوء جيوز ال -

 .93،94/أوان عبد هللا الفيضي ،املرجع السابق،ص 2
يل وجب تفسري /يوجد من الشراح من جيعل و حيد من هذه الطرق املشروعة يف مسألة اللعان فقط ،وهو ما يضيق املسألة و حيد منها شرعا و قانو� ،وابلتا3

 املشروعة و عطفها على ما ميكن إثبات النسب به إلستعماله يف النفي يف حال وجود خماصمة قضائية بني الطرفني خبصوص مسألة نفي النسب./الطرق 
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لغراء و املذاهب الفقهية اليت قيدت ييقها حىت ينسب ولو طفل من بني ألف مراعاة ألحكام الشريعة اضاألفكار الشرعية املذكورة أعاله و ت
 أحكام النسب و بنت منها فكرة احلياة و العدم بقوهلا ان إحلاق النسب هو حياة للطفل و نفيه يعترب إعداما له.

ية بذلك ننتقل إىل املسالة الثالثة و املتعلقة بفكرة إستلحاق ولد الزىن أو ميكن تسميته قانو� بدعوى إحلاق النسب و تفريد مادة قانون
ظر حيمي هبا املشرع اجلزائري الطفل الذي ولد من عالقة غري شرعية، ،ففقهاء الشريعة كما ورد ذكره أعاله و مع ذكر آراء شاذة وقليلة يف ن

ا من يرفض الفكرة ،إال أ�ا تبقى حمل حبث و تدبر قانوين و فقهي يف وقتنا احلايل ،فقد ينتج مولود عن عالقة غري شرعية و يسعى طرف
املرأة للزىن من املنظور الفقهي أعاله جتعل من أن الذكر الذي يقر أبنه هو من  اعتياد}،كما أن فكرة 1به  قانو� { االعرتافالعالقة إىل 

لود أفقد عذرية املرأة و أ�ا يف ممارستها للعالقة اجلنسية بينهما كانت تقيم عالقات معه فقط و ملدة زمنية طويلة و أ�ا محلت منه ابملو 
ترفض دعواهم أو دعوى هذا املولود عند بلوغه قانو� سن الرشد املدين للمطالبة قانو� بثبوت نسبه للشخص القائم ابلفعل ،خصوصا إذا  

 }.2كانت هناك أحكام قضائية أثبتت مثال الواقعة جزائيا{
ولكنها تشكل جرمية يف نظر قانون العقوابت و قد  و جتدر اإلشارة إىل أن هناك عالقات جنسية  عبارة عن حاالت فيها رضا بني الطرفني

وهي  -وهو ما يعترب إهدار حلق الطفل قانو� وإن كانت مستهجنة من طرف اجملتمع-ينتج عنها أطفال يكونون بدون نسب وال هوية 
 قانو� و املعاقب عليها هي ما }،أما مسألة الزىن3مكرر قانون العقوابت{ 337العالقات احملرمة شرعا و قانو� و جتد أساسها يف املادة 

من قانون العقوابت و اليت حدت من اجلرمية و قيدهتا بفكرة الشكوى من الزوج املضرور و تطبيق العقوبة على  339جاءت به املادة 
ابإلضافة إىل أن هذه الشريك و املقرتنة بعلم هذا األخري أبن شريكه متزوج و هنا إثبات الزواج يكون ابلعقد الصحيح ال ابلزواج الشرعي ،

 }.4من قانون العقوابت{ 341اجلرمية هلا إثبات خاص مذكور ابملادة 
 املشرع اجلزائري عاقب على فكرة الزىن مىت كان أحد الطرفني متزوج و ربطها بفكرة إستلحاق النسب من الناحية الشرعية و املذكورة أعاله

ماية الطفل من عدم منحه اهلوية القانونية اخلاصة به و ابلتايل ميكن القول أن مسألة و جتسيدا حل اعتبار،جتعل من هذه النقطة حمل نظر و 
حقهم يف اهلوية وجتنيبهم فكرة عدم  اكتسابإستلحاق النسب جيب إدراجها يف قانون األسرة يف ابب النسب كي يتمكن األطفال من 

ت و تراكمت دون وجود احلل القانوين و املخرج لوضعياهتم و ما حصوهلم على شخصية قانونية سليمة يف جمتمع تضاعفت فيه هذه احلاال
 يرتتب عنها من آاثر سلبية عليهم وعلى جمتمعهم و على الدولة عموما.

 خامتة :
هبا على عباده ،حيث قال :{وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك  امنتالنسب هو إحدى نعم هللا عز وجل اليت 

 .5قديرا}
 كما أن من مقاصد الشريعة حفظ النسل وتربية الناشئة تربية تربط بيم الناس ابأللفة و اإلئتالف.

والديهم وال احمليط الذي جاؤو فيهو ال الطريقة اليت هبا أقبلو على الدنيا ،فال  اختيارنعمة من هللا فال دخل هلم يف  كانوافاألوالد و إن  
 وهذا حبرما�م من نسبهم الشرعي و القانوين .ميكن حتميل خطأ الرجل و املرأة هلم 

                                                           
فض دعواهم قانو� ،مع ود تر /العالقة خارج فكرة الزىن القانونية و هي أن يكون أحد طريف العالقة متزوج ،فلو أ�ما غري متزوجان فلماذا و يف حال إقرارمها ابملول1

 يف نظر� وليس اإلجبار. االختيارجاءت بفكرة  44العلم و أن املادة 
 من قانون العقوابت ،العالقات غري الشرعية بني الرجل و املراة 326/جرمية خطف أو إبعاد القاصر الذي يدان عنه الشخص وفقا ملنظور أحكام املادة 2
 قانون العقوابت 3/337
 قوابتقانون الع 4341
 .54 اآلية/سورة الفرقان ،5
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 قضاءوفقا للمنظور املطروح أعاله مل يتناوهلا املشرع اجلزائري يف قوانينه و مل يعمل هبا  1هلذا ميكن التأكيد على أن مسألة إستلحاق النسب
يتسىن منح النسب  حىتطها ضبطا قانونيا ،مع وجود العديد من النقاط اليت تستوجب الدراسة و التحليل من جانب شرعي و قانوين  وضب

}،كي يتسىن جتنيب آالف األطفال من فكرة جمهول النسب أو عدمي 2و يف حدود ضيقة{ -الشرعية -لألطفال خارج العالقة الزوجية 
فعال املعاقب عليها اتم بينهما أو فعل من األ رضايف إطار  امرأةاللقب و اليت ال عالقة له فيها سوى أنه نتاج عالقة مجعت بني رجل و 

 بقانون العقوابت.

  

                                                           
 .89،ص  2010مصر ،طبعة  -/أمساء مندوه عبد العزيز أبو خزمية ،وسائل إثبات النسب بني القدمي و املعاصر ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية 1
و العلمي و حبث هذه املسألة مع املختصني قصد  االجتماعيملتقى وطين أو دويل حول مسألة إستلحاق النسب جتمع اجلانب الشرعي و القانوين و  اقرتاح/2

 إدراجها و تضمينها يف التشريع اجلزائري.
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 االلتزام بتتبع مسار املنتوج كآلية حلماية املستهلك اإللكرتوين

 قو�ن كهينة د.
 أستاذة حماضرة "ب"

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 ملخص
املقررة للمستهلك العادي، من خالل االلتزامات امللقاة على عاتق املتدخل، يستفيد املستهلك اإللكرتوين من احلماية القانونية          

ومن بني أهم تلك االلتزامات االلتزام  بتتبع مسار املنتوج، الذي ميكن املستهلك اإللكرتوين املتضرر من منتوج معيب اقتناه عرب شبكة 
 األنرتنيت، من معرفة سبب  تعيب املنتوج واملسؤول عنه.

 لدالة: الكلمات ا
 تتبع مسار املنتجات ،تتبع مسار املنتجات النوعي االلتزام بتتبع املسار، املنتوج، املستهلك االلكرتوين، املورد االلكرتوين، املتدخل،

 الكمي. 

Summary  

       The electronic consumer is entitled to the legislative protection provided for the average 
consumer through the obligations imposed on the intermediary. So, the most important obligation to 
track the product, this obligation certainly permits to the electronic consumer affected by a 
defective product purchased through the internet networks, to seek at the same time, the defect 
cause and the responsible for it.   

Key words: 

      Commitment to track, the product, the electronic consumer, the electronic supplier, the supplier, 
the tracking of the product quality line, the logistic tracking of the products.   
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 مقدمة
صاحب ظهور وسائل االتصال احلديثة ظهور نوع من العقود االلكرتونية اليت تعترب إحدى الركائز واألساليب األكثر شيوعا        

واستخداما يف شراء السلع واخلدمات عرب احلدود، لكن ابلرغم من املزا� اليت أاتحتها للمستهلك، إال أ�ا ميكن أن تشكل خطرا عليه 
 مر بتسويق منتوجات معيبة وال تتوافر فيها السالمة.     خاصة ملا يتعلق األ

 التأكيد أصبح إذ ،االلكرتوين املستهلك وقاية إىل هتدف اإللكرتوين، املورد عاتق على التزامات فرض يستدعي خطورة هذا الوضع       
خاصة ملا يتعلق األمر مبنتوج  األحيان، من كثري يف إصالحها عن يعجز اليت الواقعة، إصالح األضرار من فعالية أكثر الوقاية تدابري على

معيب اقتناه عرب شبكة األنرتنيت، ومحايته من أي ضرر قد يطاله سواء يف ماله أو جسده ، خاصة وأن املستهلك اإللكرتوين ذو خصوصية 
 متّيزه عن املستهلك العادي.   

بشكل عام واملستهلك االلكرتوين بشكل خاص، خاصة يف ظل  للمستهلك فعالة أمام هذا الوضع كان البّد من البحث عن محاية       
لذلك عمدت خمتلف التشريعات إىل البحث عن آليات جديدة حلماية  قصور وعدم كفاية احلماية الّتقليدية املعروفة يف القانون املدين،

 طريق عن االلكرتونية تعامالته يف املستهلك محاية اولفح ،الذي أدرك ضرورة مواكبة هذه التطورات املستهلك، ومن بينها املشرع اجلزائري
 عن التجارة تنظيم  اطار يف يدخل ، الذي)1(مشروع قانون يتعلق ابلتجارة االلكرتونية إعداد خالل من املعامالت، من الفرع هذا تقنني
 .املستهلك حلماية  وأتمينات ضما�ت وضع مع التجارة، من النوع هذا تؤطر قانونية قواعد ووضع بعد،

 الناجتة األضرار التقاء املتطورة، واملعرفة العلمية احلالة معطيات وفق الضرورية واالحتياطات التدابري  اختاذ على املستهلك محاية تتوقف      
ومن أهم االجراءات املتبعة للتأكد من سالمة املنتجات، تلك املعروفة  سالمتها، وضمان. للتداول بعد طرحها املنتوجات تعيب عن

 مسار بتتبع اباللتزام يسمى جديد التزام تبّين  يف ساهم ما وهو،   «tracabilité »ابلقدرة على اقتفاء أثر املنتج، أو ما يسمى ابلتتبع 
 وعند التسويق السيما مرحلة للمنتوج، التجارية السلسلة مراحل من كانت أي مرحلة يف منتوجه بتتبع املنتج التزام ضرورة جيسد املنتوج،

 .االستهالك
وأمام غياب نص قانوين يلزم املورد اإللكرتوين بتتبع مسار منتوجاته، ميكن للمستهلك اإللكرتوين االستفادة من القواعد اخلاصة 

 تناولت مثل هذا االلتزام. ، واليتيف القوانني اخلاصة حبماية املستهلكابملستهلك العادي الواردة 
 منه؟ االستفادةلذلك فإن اإلشكال يطرح حول ماهية االلتزام بتتبع مسار املنتوج وكيف ميكن للمستهلك االلكرتوين 

 وصوال إىل كيفية تفعيل االلتزاماللتزام بتتبع مسار املنتوج ( املبحث األّول) ا ماهية هذه اإلشكالية يتعني دراسة  لىلإلجابة ع
 محاية املستهلك اإللكرتوين (املبحث الثاين).ن لضما

 األّول املبحث
 املنتوج مسار بتتبع االلتزام ماهية

 قبل والدراسة التجربة كاف من لوقت املنتجات إخضاع  خاص، بشكل اإللكرتوين واملستهلك عام بشكل املستهلك محاية تقتضي      
 ،ذلك بعد تعيبها ظهر إذا عليهاالتحفظ  وتسجيل  االلكرتونية، االتصال وسائل عرب إفراضي، أو مادي وسط يف سواء ،للتداول طرحها

 مسار بتتبع اللتزاماب التعريف يقتضي ما ،له التجارية السلسلة مراحل من كانت أي مرحلة يف  منتوجه بتتبع املنتج التزام ضرورة جيسد  ما
 ).اثين مطلب(  االلتزام هذا أصل وكذا ،)أّول مطلب( املنتوج

 
 

                                                           
 2017 أكتوبر والرقمنة، والتكنولوجيات  والالسلكية السلكّية واملواصالت الربيد وزارة االلكرتونية، ابلتجارة املتعلق القانون مشروع - 1
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 املطلب األّول
 التعريف اباللتزام بتتبع مسار املنتوج

 التطرق إىل تعريفه (الفرع األول) واالحاطة بنطاقه (الفرع الثاين). تتبع مسار املنتوج،يستدعي فهم حمتوى االلتزام ب      
 الفرع األّول

 تعريف تتبع مسار املنتوج
تقنية أو إجراء يسمح ابلكشف وإجياد اتريخ استعمال أبنه  ،ابللغة الفرنسية traçabilitéع املسار والذي يقابله مصطلح يعرف تتبّ      

املنتج أو املستورد وخمتلف املتدخلني انطالقا من عملية اإلنتاج لغاية عملية  حتديد وكذا ،( سلعة أو خدمة) مكو�ت منتوج ماو  حمتو�تو 
 العلمية املعرفة معطيات حالة وفق الضرورية واالحتياطات لتدابريا تبّني مدى احرتام ابالعتماد على واثئقوذلك  ،التوزيع واالستهالك

 سرعة بفضل زمنية فرتة بعد إال اكتشافه، من العلم يتمّكن مل والذي ،للتداول طرحه بعد املنتوج عن تعيب الناجتة األضرار التقاء املتطورة،
 .)1(للتداول طرحه حلظة وفنيا علميا سليما كان املنتوج بعدما العلمي، التطور

يقصد بتتبع مسار أبنه: "   )2(203 -12من املرسوم التنفيذي رقم  05عّرف املشرع اجلزائري تتبع املسار يف املادة وقد 
اإلجراء الذي يسمح بتتبع حركة السلعة من خالل عملية إنتاجها وحتويلها و توضيبها واستريادها وكذا تشخيص املنتج أو : السلعة

 ،املستورد وخمتلف املتدخلني يف تسويقها واألشخاص الذين اقتنوها ابالعتماد على الواثئق
يقصد بتتبع مسار اخلدمة: اإلجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقدمي اخلدمة يف كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد 

 ". منها ابالعتماد على واثئق
 الفرع الثاين

 املنتوجنطاق االلتزام بتتبع مسار 
من حيث أطرافه (أوال)، أم من حيث له نطاق يتحدد به سواء من االلتزامات املستحدثة، مسار املنتوج  يعترب االلتزام بتتبع

 (اثنيا). موضوعه
 نتوجأوال: أطراف االلتزام بتتبع مسار امل

) 1كن إدراك من هو املدين اباللتزام (من أهم املسائل اليت على أساسها مي ،ميثل حتديد أطراف االلتزام بتتبع مسار املنتوج
 ).2ابإلضافة إىل املستفيد منه (

 املدين اباللتزام بتتبع مسار املنتوج -1
 عن للتعبري "االلكرتوين املورد" مصطلحسالف الذكر،  ،االلكرتونية ابلتجارة املتعلق القانون مشروع يف اجلزائري املشرّع استعمل      
 :             أبنه 04 مطة 05 املادة يف هإ�ّ  فامعرّ  أبحكامها، املدين

 ".االلكرتونية االتصاالت طريق عن اخلدمات أو السلع توفري اقرتاح أو بتسويق يقوم معنوي أو طبيعي شخص كل"     
 ،)1(الغش وقمع املستهلك مايةاملتعلق حب 03 -09رقم  قانونال أبحكام املخاطب على للداللة "املتدخل" مصطلح يستعمل بينما       
 :أبنه 07 مطة 03 املادة عرّفته وقد

                                                           
، ص 2017، 17دراسة مقارنة، األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، عدد  -حاج بن علي دمحم، االلتزام ابلتتبع - 1

115  . 
 09 يف الصادر ،28عدد ر.ج املنتوجات، أمن جمال يف املطبقة ابلقواعد يتعلق ،05/2012/ 06 يف مؤرخ 203-12 رقم تنفيذي مرسوم -2

/05/2012. 
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  ."لالستهالك املنتوجات عرض عملية يف يتدخل معنوي أو شخص طبيعي كل "      
 للتداول، املنتوج طرح عملية يف املتدخلني من غريه دون فقط، املورد على االلكرتونية التجارة جمال يف املدين قصر سبق مما يظهر 

 شخص أقرب يعدّ  الذي األخري هذا التجزئة، ابئع املنتوج موّرد ويشمل التوزيع، عملية أو االنتاج عملية على ابلقائمني األمر تعلق سواء
(قبله من عليه التعرف ميكن شخص وأسهل للمضرور

F

2( . 
 من األطراف من غريه إفالت إىل ويؤدي به، املدين حيث من االلتزام نطاق تضييق إىل يؤدي ألنه انتقاده ميكن املوقف هذا لكن       

 .بيانه السابق النحو على الغش، وقمع املستهلك محاية قانون نطاق يف ابملدين مقارنة املنتوج، تعيب يف مسامهتهم حالة يف املسؤولية
 املستفيد من االلتزام بتتبع مسار املنتوج -2

يف املستهلك االلكرتوين، والذي يتطلب حتديده تعريف  ،يتمثل املستفيد من االلتزام بتتبع مسار املنتوج يف موضوع البحث
 املستهلك أوال  بشكل عام.

 أبنه: 01مبوجب نص املادة الثالثة مطة  سالف الذكر، 03 –09يعرف املستهلك يف القانون رقم 
حاجاته  كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جماً� سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية" 

 ."الشخصية أو تلبية حاجات شخص آخر أو حيوان متكّفل به
كل  " :أبنه 03 مطة 05 املادة مبوجب االلكرتونية ابلتجارة املتعلق القانون مشروع إطار يف عرفه فقد االلكرتوين املستهلك بينما  

شخص طبيعي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت االلكرتونية من املورد االلكرتوين 
 ".بغرض االستخدام النهائي 

  يعوهلم من حاجات أو حاجاته إشباع بقصد اخلدمات أو السلع ابستعمال يقوم من كل هو اإللكرتوين املستهلك أن يستخلص
 يف استخدامها أو  حتويلها أو بيعها  إعادة إىل  يهدف وأال

 . اإللكرتونية ابالتصاالت اخلدمات أو السلع تلك بشأن التعاقد يقوم وأن املهين، نشاطه
 الوحيد واالختالف ،التقليدية التعاقد عمليات جمال يف املستهلك نفسه هو اإللكرتونية التجارية املعامالت جمال يف املستهلك إذن

 القانونية احلماية بنفس يتمتع اإللكرتوين املستهلك أن يعين وهذا عاملية، ◌ّ  اتصاالت شبكة خالل من ،إلكرتونية وسيلة عرب يتعامل أنه هو
 اليت العقود من كونه اإللكرتوين، العقد خبصوصية املتعلقة اخلاصة القواعد االعتبار بعني األخذ مع العادي، للمستهلك املشرع يقررها اليت
 .)3(إلكرتونية شبكة عرب بعد عن تربم

 االلتزام بتتبع مسار املنتوج موضوع اثنيا: 
يف املنتوج الذي قد يشوبه عيب يؤدي إىل احلاق أضرار ابملستهلك االلكرتوين، ما  االلتزام بتتبع مسار املنتوجتمثل موضوع ي

 ). 2العيب(وإلقاء الضوء على تعريف ) 1( يستدعي تعريف املنتوج
 

                                                                                                                                                                                                 
 .08/03/2009 يف صادرال ،15 عدد ر. ج ،، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش2009/ 09/ 25، مؤرخ يف  03-09قانون رقم  - 1
 الكويت، جامعة اخلاص القانون يف املاجستري درجة الستيفاء أطروحة املنتجات، تسببها اليت األضرار من اجلسدية املضرور بسالمة االلتزام املال، حامد بدر - 2

 .40 ص ،2004
 يونيو 23 يف املؤرخ 02 -04 القانون مبفهوم العقد" : أبنه االلكرتوين العقد االلكرتونية، ابلتجارة املتعلق القانون مشروع من 02 مطة 05 املادة عّرفت -3

 حصر� ابللجوء ألطرافه واملتزامن الفعلي احلضور دون بعد، عن إبرامه يتم والذي التجارية، املمارسات على املطبقة القواعد حيدد الذي ،2004
 ".االلكرتوين االتصال لتقنية
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 تعريف املنتوج  -1 
-04 رقم من القانون 02/11املادة  إذ اعتربتاملشرع اجلزائري تعريف املنتوج يف العديد من القوانني العامة منها واخلاصة،  تناول

 كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة.منتوجا   )1(04
عّرف السلعة أب�ا كل منتوج يظهر ذلك عندما ، )2(املتعّلق ابلعالمات 06 -03وفًقا للقانون رقم كما اعترب املنتوج سلعة وذلك 

 طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي كان أو مصنًعا.
     كل سلعة :" أبنه  10مطة  03عّرف املنتوج يف املادة  ، فقدماية املستهلك وقمع الغشاملتعلق حب 03 -09القانون رقم أّما  

فهذا القانون أدمج كل من السلعة واخلدمة ضمن املنتوج، واملقصود ابلسلعة ، " أو خدمة ميكن أن تكون موضوع تنازل مبقابل أو جما�ً 
ا أو هي كل شيء مادي قابل للتنازل عنه مبقابل أو جماً� أّما اخلدمة فهي كل عمٍل مقّدم غري تسليم السلعة حىت ولو كان هذا التسليم اتبعً 

 مدعما للخدمة املقدمة.
" يعترب منتوًجا كل مال منقول و لو كان متصًال بعقار السيما أنه:  ،)3(من القانون املدين 2مكرر/ 140وقد نصت املادة 

  ." املنتوج الزراعي و املنتوج الصناعي وتربية احليوا�ت والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهرابئية
اجلزائري عند تعريفه للمنتوج مل حيدد لنا بصفة جلية العناصر اليت ميكن أن تساعد لضبط مفهومه يف القانون املدين، إذ إن املشرع 

جيب حتديد اإلطار والشروط اليت يصبح هبا املال املنقول منتوًجا، ولكن نالحظ أنه مل حيدد املنتجات على سبيل احلصر بل على سبيل 
 .مما يفتح اجملال إلمكانية إدخال منتجات أخرى ،" السيماصطلح" وذلك ابستعماله مل ،املثال

 .مباشرة األجهزة عرب إلكرتونيا حتميلها يتم مادة أو إلكرتونيا بر�جما تكون قد واليت اإللكرتونية السلعة مفهوم إىل التعريف يتطرق ومل
 العيبتعريف  -2

اليت تناوهلا يف املادة  )4( 10 -05مبوجب القانون رقم  املنتج املستحدثة  من أركان مسؤولية   اجلزائري العيب ركن  اعترب املشرع
مع اقرتانه بركين الضرر والعالقة السببية بينهما، لكن   ،يعترب العيب الشرارة األوىل اليت تثري مسؤولية املنتجو ، من القانون املدينمكرر  140

يستلزم علينا البحث عن تعريف له مبوجب نصوص قانونية خاصة، فلو نظر� إىل املادة مل يتعّرض لتعريفه كما فعل املشرع الفرنسي، ابلتايل 
كما Défaut ومل يستعمل مصطلح Viceأن املشرع استعمل مصطلح  لوجد�ابلّلغة الفرنسية  من القانون املدين اجلزائريمكرر 140

 .)5(ابلرغم من أن الفرق شاسع بني املصطلحني ،فعل نظريه الفرنسي
جيب أن تكون املنتجات املوضوعة لالستهالك : " على أنه 09املادة قانون محاية املستهلك وقمع الغش، فقد نّص يف  أّما

مضمونة وتتوفر على األمن ابلنظر إىل االستعمال املشروع املنتظر منها، وأن ال تلحق ضررًا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله، وذلك 
 ".الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلنيضمن الشروط العادية لالستعمال أو 

                                                           
 04 -16 رقم قانونابل ومتمم معدل 2004/ 06/ 27 يف الصادر ،41 ددع ر.ج ابلتقييس، يتعّلق ،2004 /06/ 23 يف مؤرخ 04 -04 رقم قانون -1

 . 22/06/2016 يف صادرال  ،37 عدد ر. ج ،19/06/2016 يف مؤرخ
 .2003/ 07/ 20 يف درالصا ،44 عدد ر.ج ابلعالمات، املتعّلق ،2003 /19/07 يف مؤرخ 06-03 رقم أمر -2
 .ومتمم معدل ،30/09/1975 يف صادر ،78 عدد ر. ج  املدين، القانون يتضمن ،26/09/1975 يف مؤرخ 58-75 رقم أمر -3
 ،44 عدد  ر. ج املدين، القانون املتضمن ،26/09/1975 يف املؤرخ 85-75 رقم األمر ويتمم يعدل ،20/06/2004يف مؤرخ 10-05 رقم قانون -4

 .26/06/2005 يف صادر
          ،2016 سطيف، السياسية، والعلوم احلقوق كلية احلقوق، يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة املستهلك، محاية وآليات اإللكرتوين التسويق ،خليفة بن مرمي -5

 .49 ص
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ن وميكن أن يتضمّ  ،(العيب اخلفي) فمن نصوص هذه املواد نستخلص أن مفهوم العيب خيتلف عّما هو موجود يف القواعد العامة 
 العديد من املفاهيم نذكر منها:

 .عدم مطابقة املنتوج للمواصفات واملقاييس القانونية أو التنظيمية –1
حيقق املنتوج الرغبة املشروعة للمستهلك عندما يوفر السالمة من حيث سالمته، إذ عدم تلبية املنتوج الرغبات املشروعة للمستهلك  –2

ع من األضرار عند استهالكه أو استعماله ملنتوج معّني، ولعّل الدافع من وراء استعمال هذا املصطلح هو جعل تقدير االلتزام ابلسالمة خيض
موضوعية حتقق مصلحة كل من املنتج واملستهلك، فتقدير الرغبة املشروعة ابلنظر إىل املستهلك جيعلها بعيدة كل البعد عن التقدير  ملعايري

املشروعة  مستجيب للرغبات  املنتوج غري  ال ميكنه أن حيدد السالمة املشروعة مبفرده، ويف الوقت ذاته ال يعترب إذ  ،للمنتج التعسفي
 . )1(املعارف العلمية والتقنية عند وقوع الضرر مل تكن لتمكننا من التنبؤ بوقوعه ذا كانتإ ، للمستهلك

يكون املنتوج ": ، أبنهيف الفقرة األوىل من القانون املدين الفرنسي 03مكرر 1245عّرف املشرع الفرنسي العيب يف املادة وقد 
 .)2(املنتظرة منه شرًعا"معيًبا حسب مضمون هذا الفصل، عندما ال يوّفر السالمة 

 املطلب الثاين
 أصل االلتزام بتتبع مسار املنتوج

استحدثه  التزام ، وهوobligation de suiviابلتتبع  االلتزامألّول مرّة حتت تسمية  traçabilité املساربتتبع  االلتزامظهر      
 أشجار التفاح، رش يف يستخدم للطفيليات، مببيد تتعلق قضية خبصوص 1981 ماي 17  بتاريخ الصادر احلكم مبوجب األملاين، القضاء
 السوق، يف املنتوج طرح ملزما، بعد يبقى املنتج أن على أكد حيث ،املنتوجات البكتري� على العتياد الواقع يف فعال غري أصبح والذي
  .)3(والدويل الوطين املستوى على والفنية العلمية تطور املعرفة بسبب املنتوج وتتبع ابلسهر
 نفقات حتت ، هوإصالح هفحص ألجل املنتوج اسرتجاعو  املنتوج، تعيب عن املستهلك  إبعالم املنتج التزام أعاله االلتزام عنيتفرع       
 تداوله، سليما عند طرح الذي املعيب املنتوج فعل نتيجة املضرور حلماية املستهلك احلديث التشريع أقره ما أبعد ابلتتبع االلتزام وميثل ،املنتج
 وقت املوجودة والفنية املعرفة العلمية حالة بسبب العيب كشف إمكانية لعدم ،القانوين الضمان شروط خارج الطرح هذا بعد تعيبا أظهر
  .)4(للتداول الطرح

 املنتج مسؤولية يعقد، risques de développement   Lesاملنتوج تطور خماطر أو النمو مبخاطر ما يعرف إطار ويف       
مبدأ  مظاهر من مظهرا يعترب والذي ،product-monitoring  تسمية حتت األمريكي القانون عرفه وقد ،ابلتتبع إلخالله ابلتزامه

(للمسؤولية احلديث القانون يطبع أصبح الذي احليطة
F

5(.  
واليت  2الفقرة  12مكرر 1386يف املادة وذلك  389 -98يف القانون رقم  ابلتتبع لاللتزام تنظيما الفرنسي املشرع أورد وقد       

 -1245يف املادة   )1(االلتزامات وإثبات العام والنظام العقود قانون إبصالح املتعلق 131 -2016أصبحت مدرجة مبقتضى األمر رقم 

                                                           
1-M. KAHLOULA & G. MEKAMCHA: La protection du consommateur en Droit algérien, (première partie), 

revue IDARA, vol05, n° 02,1995, p 13. 
2-Art 1245 bis 03 al 1du c c f dispose que : «  Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’ il 

n offre pas la sécurité à la qu' elle on peut légitimement s’attendre» 
 .99ص ،1998 مصر، العربية، النهضة دار التقدم، وخماطر املعيبة املنتجات فعل عن املسؤولية ،خيال املعطي عبد السيد حممود -3
 .  115، ص مرجع سابقحاج بن علي دمحم،  - 4
 .48ص ،2005 مصر، والتوزيع، للنشر الفجر دار ،-مقارنة دراسة-املعيبة منتجاته عن املنتج مسؤولية ،بودايل دمحم -5
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 10إذا مل يقم وخالل مدة  ،الحرتامه للقواعد اآلمرةسبب خماطر النمو أو بمن املسؤولية  املنتج ال يعفى مبوجبها. )2(ت. م. ف 11
مل يعد هلذه الفرتة وجود، إذ مت  2004سنوات من اتريخ طرح منتوج للتداول ابإلجراءات الالزمة لتدارك نتائجه الضارة، إّال أنّه ومنذ سنة 

مبوجب  إىل قانون االستهالك L221-1-2ادة وقام املشرع الفرنسي ابملقابل إضافة امل 12مكرر 1386حذف الفقرة الثانية من املادة 
مبوجب  2016من نفس التقنني بعد تعديله يف  L423-3و L423-2أصبحت مدرجة يف املادتني واليت  6703 -2004األمر رقم 
 . )5(له التنظيمي للجزء املعدل  884 -2016واملرسوم رقم  )4(املعّدل للجزء التشريعي ، 301 -2016  األمر رقم

 وألزم مبوجبها كل منتج ابختاذ مجلة من اإلجراءات لضمان سالمة مستعملي املنتجات، وهذه األخرية تتمثل يف:       
 إعالم مجهور املستهلكني عن املخاطر اليت قد تنجم من استعمال املنتجات. -
املنتوج من السوق، وضع املنتوج حتت يف حالة ظهور تلك املخاطر يقوم املنتج ابإلجراءات الالزمة للتحكم هبذه املخاطر كسحب  -

 املراقبة، إخطار املستهلكني بتلك املخاطر.
فااللتزام اجلديد امللقى على عاتق املنتج مبوجب قانون االستهالك الفرنسي أوسع وأمشل من االلتزام ابلتتبع املنصوص عليه يف القانون 

نامجة عن التطور الالعادية أو املتوقعة بصفة معقولة سواء كانت تلك املخاطر املدين، إذ هو غري حمدد مبدة فيمتد ليشمل طيلة مّدة حياته 
 العلمي والتكنولوجي أو ألسبب أخرى.

من املرسوم ) 6(يف فقرتيها األوىل والثانية  10أعاله إىل حد كبري مع نص املادة   L423-3و L423-2املادتني تتطابق 
 ، سالف الذكر.203-12التنفيذي رقم 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
1- Ordonnance n° 2016-131 du 10/02/ 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 11/02/ 2016.  
4 -  Article 1245-10/3 du code civil, dispose: «Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération 

prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain 
ou par les produits issus de celui-ci ». 

3- ordonnance n°2004-670 du 09 juillet 2004, portante la transposition de la directive n°2001/95/CE sur la 
sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de la 
sécurité et conformité des produits, J O R F N° 159 du 10 juillet 2004. 

4  - Ordonnance n° 2016-301 du 14/ /03  2016, relative à la partie législative du code de la consommation, 
J.O.R.F, n° 0064 du 16/03/ 2016.  
5  - Décret n° 2016-884 du 29/06/ 2016, relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, J.O.R.F, 
n° 0151 du 30/06/ 2016.  

جيب على املنتجني واملستوردين ومقدمي اخلدمات " سالف الذكر على أنه: 203-12من املرسوم التنفيذي رقم  يف فقرتيها األوىل والثانية  10املادة  تنص -6
واملرتبطة ابستهالك و/أو ابستعمال السلعة أو اخلدمة املقّدمة وضع يف متناول املستهلك كل املعلومات الضرورية اليت تسمح له بتفادي األخطار احملتملة 

 وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مّدة حياته املتوقعة بصفة معقولة.
اليت من دمو�ا و ويف هذا اإلطار، جيب على املنتجني واملستوردين ومقدمي اخلدمات اختاذ التدابري املالئمة املتعلقة مبميزات السلع أو اخلدمات اليت يق

 شأ�ا:
لتفادي  جعلهم يطّلعون على األخطار اليت ميكن أن تسببها سلعهم أو خدماهتم عند وضعها يف السوق و/أو عند استعماهلا،اختاذ اإلجراءات الّالزمة -

 م أو تعليق اخلدمة".هذه األخطار، السيما، سحب املنتجات من السوق واإلنذار املناسب و الفعال للمستهلك واسرتجاع املنتوج الذي يف حوزهت
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 الثايناملبحث 
 ماية املستهلك اإللكرتوينتفعيل االلتزام بتتبع مسار املنتوج حل 

بقصد يقتضي تفعيل االلتزام بتتبع مسار املنتوج وجتسيده على أرض الواقع  احرتام املعايري الالزمة لضمان نوعية املنتوج أو اخلدمة       
 كميا وتتبعا) أول مطلب( نوعيا تتبعا املنتوج مسار تتبع يتم؛ االلتزام هذا ولتنفيذ .عليه ينطوي قد خطر أي من املنتوج سالمة ضمان

 .)اثين مطلب(
 املطلب األّول

 جات النوعيو تتبع مسار املنت
سواء تعلق األمر ابملنتجات الغذائية، احليوانية، الكيميائية، األدوية...،  أنواع املنتوجاتكل   النوعي يشمل تتبع مسار املنتجات 

بغض النظر عن  ،املنتجات وضمان سالمة املستهلكني جودةفهذه العملية مبثابة تعهد من املؤسسات املنتجة اجتاه املستهلك بضمان 
 إذ تسمح ب: ،طريقة التعاقد واالتصال ابلفئة املستهلكة

عوامل خارجية، كاألغذية، ،  خاصة إذا كانت من املنتوجات املعرضة للتلف بفعل طيلة مّدة صالحيته جودتهراقبة تتبع املنتوج وم -
 .)1(لذلك يتم الرتكيز على مراقبة طريقة ختزينها

 .، بتحديد ما إذا كان �تج عن خطأ يف التصميم أو يف التصنيعحتديد أسباب معيوبية املنتوج -
، املستهلكيقتضي احرتام املعايري الالزمة لضمان جودة املنتوج واالستجابة ملتطلبات  ،ابلتايل فإّن عملية تتبع مسار املنتوجات النوعي      
إبقامة حجة يف حالة ما إذا تضرر  ، هذا األخري الذي يسمح لهتحقيق أمن وسالمة املنتوج، فهذه العملية يف صاحل املستهلك وكذا املنتجل

ابالعتماد على واثئق، واملستهلك يستعني  ،لك من منتوج ما، حيث يقدم الدليل على مطابقة ونوعية املنتوج منذ إنتاجه لغاية توزيعهمسته
 .)2(هبا لتحديد الشخص املسؤول عند تضرره من منتوج معيب

 املطلب الثاين
 الكمي مسار املنتوجاتتتبع 

 .أنواعه (الفرع الثاين)ابإلضافة إىل  حتديد مضمونه (الفرع األول)املنتوجات الكمي سار ميتطلب دراسة تتبع        
 الفرع األول

 مضمون تتبع املسار الكمي
للمنتجات،   quantitativeاللوجيستيكي، تتبع اجلانب الكميالكمي أو ما يسمى أيضا بتتبع املسار تتبع املسار ب يقصد

  .)3(لغاية استهالكها له صلة هبا منذ إنتاجها ل ماوكذلك ك
 السالمة قواعد احرتام مدى من التأكد يتم اليت الغذائية كاملادة املستهلك وسالمة بصحة وطيدة عالقة هلا مبواد األمر يتعلق ملا خاصة
 . املستهلك إىل وصوهلا غاية إىل )1(حتضريها مكان من بداية

                                                           
 الغذائية املواد وضع عملية اثناء\ الصحية والنظافة النظافة شروط حيدد الذي 140 -17 رقم التنفيذي املرسوم من 50 إىل 44 من املواد تناولت - 1

  .الغذائية املواد بتخزين املتعلقة الضوابط الذكر، سالف البشري، لالستهالك
2- Sophie JACQUEMENT : Introduction à la traçabilité, rapport de fonds québécois d’adaptation des 

entreprises agroalimentaires inc, canada, 2002, p04 
3- OCDE(2016), la protection du consommateur dans le commerce électronique, recommandation de 

L’OCDE, édition OCDE, paris, 2016, p14. 
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ه ميكن له أن حيصل على كل املعلومات الالزمة عن إّال انّ  ،ابلطريقة اإللكرتونيةفاملستهلك اإللكرتوين حىت وإن كان قد اقتىن سلعته 
 ع كل أنواع السلع واخلدمات مبسك واثئق عنها.ابعتبار أّن املشرع نص على ضرورة تتبّ  ،صانع املنتوج وكل من له عالقة بعملية اإلنتاج

 أهم األهداف األساسية لعملية تتبع املسار اللوجيستيكي فيما يلي: وتتلخص 
 املنتوج. )2(مراقبة عملية تعبئة وتغليف -
 متابعة الطلبات وخمزون املنتوج، مبا يف ذلك الطلبيات عرب األنرتنيت  -
 عملية استقبال السلعة. -
 احرتام التنظيمات بطريقة جد صارمة. -
 سة أبمن املنتوج.التقليل من األخطاء اإلنسانية املا -

هبدف  ،عامة يتوجب على املتدخلني خاصة املوزعني ومقدمي اخلدمات تتبع املسار اللوجيستيكي ملنتجاهتم طيلة مّدة صالحيتها
محاية فعالة للمستهلك  يضمن، ما )3(لإلنتاج لكمياالستجابة للمتطلبات املتزايدة لزابئنهم وعمالئهم والعمل على تفعيل تسيريهم ا

 على منتوج آمن وسليم. حصولهطمئنانه على شفافية األشخاص املتعاملني معهم وكذا ضمان اباإللكرتوين 
 بطريقة سليمة ينتج عنها: لكميإذا ما ّمتت عملية تتبع املسار ا

أن املستهلك اإللكرتوين قد حتصل على  ابعتبار ،التقليل من األموال والزمن عند الرجوع على الشخص املسؤول يف تعيب املنتوج -
 ابلتايل سهولة الرجوع على املنتج. ،املعلومات الالزمة عن املنتوج

 ومطابقته، سالمته عدم يف االشتباه عند املنتوج سحب إىل اّجلوء الغش، قمع ألعوان جيوزطابقة، املمنة وغري اآلسحب املنتجات غري  -
 .)5(�ائيا أو )4(مؤقتا إما

                                                                                                                                                                                                 
 وتوضيبها وحتويلها الغذائية املواد تصنيع فيها يتم اليت املنشآت من انطالقا ذلك تكفل ضوابط ووضع الغذاية املواد سالمة قواعد بتنظيم اجلزائري املشرع اهتم - 1

والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد الغذائية ، الذي حيدد شروط النظافة 140 -17 رقم التنفيذي املرسوم من اخلامس الفصل يف وذلك وتوزيعها، وختزينها
 التنفيذي املرسوم من 6 املادة أيضا تناولته ما وهو تواجدها؛ أماكن نظافة تدابري على الّرتكيز خالل لالستهالك البشري سواء من حيث سعتها أو نظافتها، من

 عدد ر. ج ،20/07/1999 يف املؤرخ لالستهالك، البحري الصيد منتوجات عرض يةعمل عند املطبقة والنظافة الصحة حفظ لتدابري احملّدد ،158 -99 رقم
 .25/07/1999 يف الصادر ،49

كـل تعليـب مكـون مـن مـواد أ�  « املتعلـق حبمايـة املسـتهلك وقمـع الغـش، سـالف الـذكر التغليـف أبنّـه:  03-09مـن القـانون رقـم  3مطـة  3عّرفـت املـادة  - 2
 .»لتوضيب وحفظ ومحاية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وختزينه ونقله وضمان إعالم املستهلك بذلككانت طبيعتها، موجهة 

3 - www.ooreka.fr  . 
 سيما ال املعّمقة، التحّر�ت نتائج انتظار يف وذلك مطابقته عدم يف عند االشتباه وجد، أينما لالستهالك منتوج كل وضع منع املؤقت، ابلّسحب يقصد - 4

 الّشك حالة يف الّسحب املؤقت، إىل الّلجوء ويتمّ  ذلك، من أكثر إىل متديدها إمكانية مع أ�م 07 إىل تصل قد التجارب اليت أو االختبارات أو الّتحاليل نتائج
 الغش، وقمع املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم القانون من  59/1 املادة  تناولته ما وهو ،العّينات اقتطاع عند أو ابملعاينة القيام عند مطابقتها،  عدم يف

 .الذكر سالف
 فورا اجلمهورية وكيل إبالغ شرط املختصة، القضائية السلطة من مسبقة رخصة ودون الغش وقمع اجلودة رقابة أعوان طرف من الّنهائي الّسحب إجراء ميكن - 5

 واليت الذكر، سالف الغش، وقمع  املستهلك  حبماية  املتعلق  03 -09 رقم القانون من 62 املادة احلاالت تلك على ّصت وقد .حمّددة حاالت يف  بذلك
 :تشمل

 .صالحيتها مدة انتهت اليت أو سامة أو مغشوشة أو مزورة أ�ا ثبت اليت املنتجات  -
 .لالستهالك صالحيتها عدم ثبت اليت املنتجات  -  

http://www.ooreka.fr/
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ميكن له االتصال بزابئنه خاصة املتصل هبم عرب شبكة األنرتنيت وإبالغهم ابحلالة  ،أن املنتج مبجرد اكتشافه وجود خلل مبنتجاته إذ     
 الطارئة.

إّن املؤسسات اإلنتاجية مبوجب تتبع املسار تستعمل تقنيات كل بنظامها اخلاص، عند القيام بعملية تتبع مسار السلعة أو اخلدمة، 
، فاملستهلك عامة واملستهلك اإللكرتوين بصورة خاصة ميكنه معرفة )1(نذكر وضع املنتج لكل منتوج حصة تعريفية، وضع الكودابرمنها 

  املنتج يف حالة معيوبية املنتوج بفضل رقم احلصة التعريفية املوجودة على غالف تعبئة املنتوج.
 الفرع الثاين

 الكمي تتبع املسار  تقنيات
 تقنيتني، تتمثالن يف تتبع املسار التنازيل (أوال) وتتبع املسار التصاعدي (اثنيا).  الكمي للمنتوجاتاملسار  عملية تتبعتستعمل يف 
  التنازيلأّوًال: تتبع املسار 

فة مكان تواجد عر مببتتبع مسار املنتوج منذ صنعه لغاية استهالكه، فيسمح للمؤسسات املنتجة  التنازيل،تسمح عملية تتبع املسار         
 .)2(سالمتهااملنتوج، ابلتايل مساعدة املنتجني يف سحب منتجاهتم ووضع إنذارات يف حالة التأكد من عدم 

خاصة بعد ظهور  ،وحتمية لضمان سالمة املنتجات، ابلتايل سالمة وأمن املستهلك ،أصبح تتبع مسار املنتوج ضرورة ال خيار
 اخلطر أنّ  بيّنت واليت وراثيا، املعّدلة األغذية قضية إىل الّلحوم اهلرمونية أزمة من األخرية السنوات يف العامل شهدها األزمات الغذائية اليت

 من سالمة التأّكد معه يستحيل الذي األمر ومؤّكدة واضحة بصورة يظهر ال قانونية، مشكالت البيولوجية من العلوم تسّببه أن ميكن الذي
 .املستهلكسالمة  على املنتجات خطورة وعدم

 فورا انطلقت ،1986 سنة بريطانيا يف حالة أّول ظهور بعد إذ عنها، الّناجتة الضارة اآلاثر على مثال أبرز البقر جنون قضية وتعترب
 هي املرض، ظهور لتفسري احتماال األكثر الفرضّية أنّ  إىل 1987 سنة خلصت اليت املرض، حول أكثر تفاصيل إعطاء هبدف الّدراسات

 قد كان اخلراف وبعض تلك املاشية، بعلف وخلطها املّيتة حلومها بفرم قاموا قد املزارعون كان �فقة، خراف �جتة عن ملّوثة مواد إطعامها

                                                                                                                                                                                                 
 .التزوير يف استعماهلا ميكن اليت أو شرعي سبب دون املنتوجات حيازة  -  
 .املقلدة املنتوجات  -  
 .ابلتزوير للقيام تستعمل اليت واألجهزة األشياء   -  

ه من طرف مطّوره  إثر تسويق" من األسواق والصيدليات، رمحة ريبيذكر يف هذا الصدد مثال: القرار الصادر من وزارة التجارة بسحب املكمل الغذائي "    
كإجراء احرتازي وقائي إىل غاية صدور التحاليل النهائية اليت تؤكد مطابقته للمواصفات. الرجوع يف هذا الصدد إىل:     كدواء يقضي على أعراض مرض السكري،

ات، حممل من كرمية خالص / ب.عيسى، يف قرار سريع بعد حتميلها املسؤولية من قبل وزارة الصحة، وزارة التجارة تسحب "رمحة ريب" من األسواق والصيدلي
 .09/12/2016، ّمت االطالع عليه بتاريخ http://www.echoroukonline.com/ara/articles/506932.htmlاملوقع: 

 على الداكنة األشرطة من جمموعة ميثله به خاص رمز على عنصر كل حيتوي حيث االستهالكية، السلع لرتميز دولًيا معيارًا يعد الشريطي الرمز  أو ابر الكود -2
 لتفاصيل أكثر الرجوع إىل:  املتاجر. يف التجميع عمليات أثناء أو األجهزة قراءة خالل من تلقائًيا قراءهتا ميكن. فاحتة خلفية

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://cecipass.free.fr/eticode/info/codes-barres-
livre-EAN.pdf 
2 - Sophie JACQUEMENT, introduction à la traçabilité, op-cit, p3. 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/506932.html
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 األبقار، تغذية يف األصل احليواين الّطحني إدماج  نتيجة احلّك والفرك، مرض الربيو�ت، يسّمى أمراض من مماثل مبرض قبل من أصيب
 .)1(لالستهالك الّصاحلة غري امللّوثة، احليوا�ت جثث من احملّضر الّطحني وهو

اليت هي الوقف السريع لعملية توزيع املنتجات  التنازيلميكن القول بشكل عام أن اهلدف األساسي لعملية تتبع مسار املنتوج 
املنتوج أو مكان توجهه، فمثًال ميكنها االتصال ، فاملؤسسة تتخذ إجراءات دون انتظار مبا أ�ا تعرف مكان تواجد يثبت عدم سالمتها

 حسب الوسيلة املستعملة يف التعاقد. ،ابملستهلكني اإللكرتونيني إبرسال رسالة إىل بريدهم اإللكرتوين أو إىل صفحات الفايسبوك
 تصاعدياثنًيا: تتبع املسار ال

خالل الكشف السريع لألسباب احلقيقية لعدم  من ،إىل ضمان أمن وسالمة املستهلك التصاعديهتدف عملية تتبع املسار 
مع تقدمي رقم حصة  ،إبالغ املستهلك ملصلحة املستهلكني بعدم رضائه عن منتوج ما تتحقق هذه العملية من خالل، و مطابقة املنتوج

  .)2(حالة تضرر املستهلكيف حتديد املسؤولني ، و املنتوج، ما يسمح للمؤسسة(املنتج) املعنية ابملعرفة الفورية ابملنتوج املعين
 اخلامتة

إّن غياب النصوص القانونية اخلاصة ابملستهلك اإللكرتوين يف التشريع اجلزائري ال مينع من تطبيق وإعمال القواعد العامة اخلاصة 
عن عالقته ابملنتج أو  حبماية املستهلك العادي املتضمنة التزامات على عاتق املنتج من شأ�ا أن تضمن أمن وسالمة املستهلك بغض النظر 

 .، ومن أهم تلك االلتزامات االلتزام بتتبع مسار املنتوجكيفية اقتنائه للمنتوج
استنبط اإللتزام بتتبع مسار املنتوج من التشريعات الالتينية املعروفة بنزعتها احلمائية للمستهلك سواء العادي أو اإللكرتوين، وهو 

تتبع مسار املنتجات سواء سلع أو خدمات ابالعتماد ، مضمونه من له صلة ابلعالقة االستهالكية وعلى كل  ،املنتج عاتق التزام يقع على
، ميكن من حىت وإن مت اقتنائه عرب شبكة األنرتنيتعن عيبه، على واثئق ميكن من خالله التعرف ببساطة على املنتوج وعلى املسؤول 

 اآلاثر السلبية على املستهلك.خالله اختاذ االجراءات املناسبة للحد من املضاعفات و 
يعترب إقدام املشرع اجلزائري على إعداد مشروع يتضمن قانون التجارة االلكرتونية، خطوة جريئة منه يف حماولة ابلرغم من هذا 

مراجعة   ملواكبة التطور احلمائي للمستهلك االلكرتوين، ابلرغم من ذلك يالحظ إغفاله النص على هذا االلتزام، لذلك �يب مبشرعنا
أو بتعديل قانون محاية املستهلك وقمع الغش احلايل أبحكام يراعى فيها  املشروع وتضمينه نصوص تتضمن االلتزام بتتبع مسار املنتوج،

 .، والزام املنتج بتتبع منتوجاته املسوقة عرب شبكات االنرتنيتخصوصية املستهلك اإللكرتوين

 قائمة املراجع 
 الكتب - أ

 .1998 مصر، العربية، النهضة دار التقدم، وخماطر املعيبة املنتجات فعل عن املسؤولية ،خيال املعطي عبد السيد حممود -1
 .2005 مصر، والتوزيع، للنشر الفجر دار ،-مقارنة دراسة-املعيبة منتجاته عن املنتج مسؤولية ،بودايل دمحم -2

 :الرسائل واملذكرات اجلامعية - ب
 رسائل الدكتوراه -

 .2005تلمسان، جامعة احلقوق، كلية الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة للمنتج، املدنية املسؤولية ،شـــــــــــــــــــــــهيدة قادة -1

                                                           
 بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية ،مبدأ احليطة ومسؤولية املهنيني، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، نعيمة عمارة - 1

    .40، ص. مرجع سابق. 2013، تلمسان 
(دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ختصص  املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحا� حوادث املنتجات املعيبةسناء مخيس،  -2

 .152، ص2015قانون العقود، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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 بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية نعيمة عمارة، مبدأ احليطة ومسؤولية املهنيني، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، -2
 .2013تلمسان،   بلقايد،

 مذكرات املاجستري -
 الكويت، جامعة اخلاص القانون يف املاجستري درجة الستيفاء أطروحة املنتجات، تسببها اليت األضرار من اجلسدية املضرور بسالمة االلتزام املال، حامد بدر  -1

2004. 
(دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ختصص  املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحا� حوادث املنتجات املعيبة ،سناء مخيس -2

 .2015قانون العقود، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
 األوسط، الشرق جامعة احلقوق، كلية اخلاص، القانون يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة اإللكرتوين، العقد يف للمستهلك املدنية احلماية ،العجمي فهد فالح -3

2011. 
 .144-133 ص ص ،2013 ،09 عدد والقانون، السياسة دفاتر اإللكرتوين، التعاقد خماطر من مدنًيا املستهلك محاية ،زروق يوسف  -4
 .2016 سطيف، السياسية، والعلوم احلقوق كلية احلقوق، يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة املستهلك، محاية وآليات اإللكرتوين التسويق ،خليفة بن مرمي -5

 املقاالت:
، ص 2017، 17دراسة مقارنة، األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، عدد  -حاج بن علي دمحم، االلتزام ابلتتبع        

115  . 
 :النصوص القانونية -3

 :النصوص التشريعية -
 .ومتمم معدل ،30/09/1975 يف صادر ،78 عدد ر. ج  املدين، القانون يتضمن ،26/09/1975 يف مؤرخ 58-75 رقم أمر -1
 .2003 جويلية 20 يف الصادرة ،44 عدد ر.ج ابلعالمات، املتعّلق ،2003 جويلية19 يف مؤرخ 06-03 رقم أمر  -2
 04 -16 رقم قانونابل ومتمم معدل 2004/ 06/ 27 يف الصادر ،41 ددع ر.ج ابلتقييس، يتعّلق ،2004 /06/ 23 يف مؤرخ 04 -04 رقم قانون -3

 . 22/06/2016 يف صادرال  ،37 عدد ر. ج ،19/06/2016 يف مؤرخ
 ،44 عدد  ر. ج املدين، القانون املتضمن ،26/09/1975 يف املؤرخ 85-75 رقم األمر ويتمم يعدل ،20/06/2004يف مؤرخ 10-05 رقم قانون -4

 .26/06/2005 يف صادر
 .2009 مارس 08 يف الصادرة ،15 ع.ر.ج الغش، قمع و املستهلك حبماية يتعّلق ،2009 فرباير 25 يف مؤرّخ 03 -09 رقم قانون  -5

 النصوص التنظيمية -
 البحري الصيد منتوجات عرض عملية عند املطبقة والنظافة الصحة حفظ تدابري حيدد ،20/07/1999 يف مؤرخ 158 -99 رقم تنفيذي مرسوم -1

 .25/07/1999 يف صادر ،49 عدد ر. ج. لالستهالك
 ماي 09 يف الصادرة ،28عدد ر.ج املنتوجات، أمن جمال يف املطبقة ابلقواعد يتعلق ،2012 ماي 06 يف مؤرخ 203-12 رقم تنفيذي مرسوم -2

2012. 
 ، حيدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك البشري،2017/ 11/04مؤرخ يف  140 -17 رقم تنفيذي رسومم -3

 .16/04/2017 يف صادر ،24 عدد ر. ج
 الواثئق -6
 .2017 أكتوبر والرقمنة، والتكنولوجيات  والالسلكية السلكّية واملواصالت الربيد وزارة االلكرتونية، ابلتجارة املتعلق القانون مشروع         

 
En langue française : 

A- Livre 
Sophie JACQUEMENT, Introduction à la traçabilité, rapport de fonds québécois d’adaptation des 

entreprises agroalimentaires inc, canada, 2002. 
B- Article 
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 M. KAHLOULA & G. MEKAMCHA: La protection du consommateur en Droit algérien, (première 
partie), revue IDARA, vol05, n° 02,1995, p 13. 

C- Textes juridiques  
1- Lois 
 Code civil français, 104 ème édition, Dalloz, Paris, 2005 
2- Ordonnance 
- ordonnance n°2004-670 du 09 /07/  2004, portante la transposition de la directive n°2001/95/CE sur 

la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de 
la sécurité et conformité des produits, J O R F N° 159 du 10 /07/  2004. 

- Ordonnance n° 2016-301 du 14/ /03  2016, relative à la partie législative du code de la 
consommation, J.O.R.F, n° 0064 du 16/03/ 2016.  

3- Décret 
    Décret n° 2016-884 du 29/06/ 2016, relatif à la partie réglementaire du code de la 

consommation, J.O.R.F, n° 0151 du 30/06/ 2016.  
4- Documents  
1- OCDE(2016), la protection du consommateur dans le commerce électronique, recommandation de 

L’OCDE, édition OCDE, paris, 2016.  
2- Visa n°146 M.F/DGT/DASS du 21 septembre 1996 de la CAAR sur l’assurance responsabilité civile 

produits livres. 
5-Cites internet  
1-  www.ooreka.fr   
2- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://cecipass.free.fr/eticode/info/codes-

barres-livre-EAN.pdf 
  

http://www.ooreka.fr/
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 التحكيم املبتور كحل إلنقاذ اخلصومة التحكيمية

 كروم نسرينأ.  
 -أ -أستاذ مساعد

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 -العفرون-جامعة علي لونيسي

Kerroum.necerine@yhoo.com 

 امللخص

يستمد التحكيم التجاري الدويل خصوصيته من طبيعة املهمة املسندة من قبل أطراف العالقة لشخص أو أكثر من أجل الفصل يف 
هو الشخص الوحيد الذي حيمل صفة القاضي وله سلطة الفصل ابملوازاة مع القاضي   -يف الواقع –فاحملكم نزاع اثر أو سيثور بينهم، 

ن املعني يف قضاء الدولة، إال أن هذا احملكم قد يقدم على تصرفات من شأ�ا عرقلة هيئة التحكيم املختصة ابلفصل يف النزاع، فال تتمكن م
لنزاع عن طريق تقدمي االستقالة أو التنحي يف آخر حلظة عند جاهزية الدعوى التحكيمية للفصل يتعمد إطالة أمد ا مواصلة مهامها،كأن

فيها،أو يظهر حتيزا وتفضيال ألحد األطراف عادة ما يكون الطرف الذي اختاره، لذلك ظهرت احلاجة إىل إجياد حلول من أجل إنقاذ 
 نظام التحكيم.على لحفاظ اخلصومة التحكيمية، فكانت احملكمة املبتورة هي السبيل ل

Résume: 

La particularité de l’arbitrage commercial international est tiré de la nature de la mission 
confiée au tiers par les parties ; en effet l’arbitre est le tiers qui puisse être titulaire d’un pouvoir 
juridictionnel à part le juge étatique.      

Mais le tribunal arbitrale concerné a trancher un litige peut rencontrer des obstacles qu’ils 
empêchent de continuer sa mission; dues a des comportements ou des attitudes de l’arbitre, comme 
la présentation de sa démission à la dernière minute, ou ne pas participer a ladélibérationpour 
ralentir le rythme des procédures de l’action arbitral presque achevais. 

C’est pourquoi, il été indispensable et nécessaire de chercher des solutions pour sauverl’action 
arbitrale, et c’est le tribunal amputé le moyen le plus efficace pour ça.      

 اهليئة املبتورة.; اخلصومة التحكيمية ; : التحكيم التجاريالكلمات املفتاحية
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 مقدمة

ألصل يف النزاعات أن تعرض على القضاء ابعتبار السلطة القضائية صاحبة الوالية للفصل فيها، وذلك حبثا عن حل يضع حّدا ا
أبنفسهم مما قد يؤدي إىل مشاكل أكرب وانتشار قانون الغاب، وألن القضاء يغلب للخالف، واجتنااب لسعي األطراف حتصيل حقوقهم 

رجوة على إجراءاته التأجيل و إطالة أمد النزاع بني األطراف، كان اللجوء إىل التحكيم كآلية بديلة يهدف من ورائها الوصول إىل النتيجة امل
ة ، ألن مقتضياهتا تتطلب وسائل أخرى أكثر جناعة، سرعة، مرونة، وال خصوصا يف جمال التجارة الدولي –ورمبا أحسن  -من القضاء 

 تصطدم ابحلواجز التقليدية واحلدود اجلغرافية والسياسية.

ويف هذا السياق يعد التحكيم التجاري الدويل أحد األنظمة اليت تواجه أغلب املشاكل اليت تطرحها العالقات التجارية الدولية 
خصوصية هذه العالقات يف جمال أريح، أوسع، أوضح، وابستقاللية وسرية أكرب وخصوصا بتكلفة أقل، وقد قيل  حبلول، وقواعده تتفق مع

 1يف هذا املعىن أّن احملكم يف التحكيم التجاري الّدويل يرى العدالة بينما ال يعتد القاضي إال ابلتشريع

لفض النزاعات، فهو النظام القدمي احلديث،  ن أقدم السبلفالتحكيم ليس وسيلة حديثة رغم أنه من الوسائل البديلة، بل هو م
ا ملا عرف تطورا كبريا بتطور مفهوم الّدولة احلديثة و بداية ازدهار الصناعة والتجارة لدى الدول الغربية اليت أبدت اهتماما ظاهرا به خصوص

ؤسسات دائمة مهمتها الفصل يف النزاعات اليت تنجر ،فسعت يف ذلك إلنشاء هيئات وم2يوفره من حياد ومزا� أخرى متت اإلشارة إليها
عن تنفيذ العقود يف اجملال الدويل وسن تشريعات ونصوص تنظم من خالهلا العملية التحكيمية، فأفردت له معظم الدول نصوصا خاصة 

،أو عن طريق تبين منوذج 5ومصر كالسعودية ،أو بقانون مستقل4واملغرب 3واإلجراءات كاجلزائر إما يف شكل فصول ضمن قوانني املرافعات
وفق  1985قانون إحدى اهليئات اخلاصة ابلتحكيم كدولة قطر اليت تبنت أحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة 

 .20066تعديل 

يت تعثر املسار احلسن ورغم ما قلناه عن التحكيم و ما يوفره من سهولة يف سري إجراءات التداعي، إّال أنه ال خيلو من الثغرات ال
 للخصومة التحكيمية.

يرجع البعض هذه الثغرات أو العثرات إىل عدم خربة األطراف ابلعملية التحكيمية فال جييدون صياغة اتفاق التحكيم، أو لعدم 
قهم يف إتقان صياغة حكم خربة احملكمني أنفسهم، أو حرصهم على احلصول على األتـعاب املغرية دون االكرتاث ابملسؤولية امللقاة على عات

                                                           
 .05، ص2010إبراهيم موسى، التحكيم يف املنازعات الناشئة عن االستخدام السلمي للطاقة النووية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، طبعة ) دمحم 1
 11ص2015- 1التحكيم يف منازعات العقود النقطية، منشورات زين احلقوقية، لبنان، الطبعة  دمحم، عمر كاوة ) 2

 25/02/2008 يف املؤرخ ،08/09 رقم اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من اخلامس الكتاب من الثاين الباب -) 3
 .21اجلريدة الرمسية عدد  3/04/2008الصادر بتاريخ

 06/12/2007 بتاريخ 5584 رقم رمسية ،جريدة 30/11/2007 بتاريخ االتفاقية الوساطة و للتحكيم 05/08 قانون)4
 

 08/06/2012 بتاريخ الرمسية ابجلريدة والصادر  16/04/2012 يف املؤرخ 34 رقم امللكي املرسوم مبوجب الصادر السعودي التحكيم نظام )5
 1994أفريل  18املؤرخ يف 1994لسنة  27القانون املصري للتحكيم رقم  -
  17/02/2017 يف الصادر 02/17 رقم اجلديد القطري التحكيم  قانون)  1
 للقضاء العايل املعهد أقامه الذي التحكيم و للقضاء الدويل للمؤمتر مقدم حبث القانون، و الشريعة يف التحكيم حقيقة سليمان آل العزيز عبد خالد أيضا يرجع -

 23 ص 29/12/1436-28 ابلر�ض
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التحكيم وأتسيسه من أجل السري احلسن للدعوى التحكمية  ككل، أو تعسف أحد احملكمني أو بعضهم أو متاطلهم وإمهاهلم وعدم 
 مشاركتهم يف إجراءات التحكيم كلها أو بعضها مما يؤدي إىل عدم اكتمال هيئة التحكيم عند صدور احلكم فتصبح هيئة مبتورة .

 اإلشكالية:

مل يلق التحكيم املبتور االلتفات من الفقهاء وشرّاح و دارسي القانون  من أجل تعريفه ودراسته مما يساعد على األخذ به يف  
،لذا سنحاول يف هذه الورقة البحثية الوصول إىل دور اهليئة املبتورة يف إنقاذ اخلصومة 1 القوانني الداخلية و لوائح  ومراكز التحكيم

 كيمية يف حال كان نشوؤها سليما، من خالل مناقشة  التساؤل التايل:التح

 كيف يسهم التحكيم املبتور يف إنقاذ اخلصومة التحكيمية؟  -

 وللوصول إىل عمق هذه اإلشكالية سنطرح التساؤالت الفرعية اآلتية:

 كيف تتشكل اهليئة التحكيمية؟ ومىت نكون أمام هيئة مبتورة؟-

 تشريعات للتعامل مع اهليئة املبتورة؟ وما موقف املشرع اجلزائري من ذلك؟كيف سعت خمتلف ال   -

 منهج الدراسة:

وانب ملعاجلة هذه اإلشكالية واإلجابة عنها اتبعنا املنهج التحليلي، واملنهج املقارن ابعتبار� سنتناول مناقشة هذا املصطلح من خمتلف اجل
 قوانني الوطنية ملختلف الدول وكذا اللوائح واألنظمة ملراكز التحكيم.تفسريا ونقدا واستنباطا، و مقارنة ما جاء ابل

 أمهية املوضوع:

إن تعطل املسار العادي للخصومة التحكيمية من شأنه تعطيل مصاحل األطراف،وابلتايل تكبدهم خلسائرهم يف غىن عنها،وتظهر أمهية هذا  
املوضوع، من خالل التحسيس ابآلاثر السلبية لتأخر الفصل يف موضوع النزاع عن طريق التحكيم، خصوصا إذا كان هذا التأخر جراء 

 ئة التحكيم، أو تقاعسه، أو تعمده ذلك.متاطل أحد أعضاء هي

 صعوبة املوضوع:

إال أن الفقه مل يتناوهلا ابلتحليل والدراسة  -وإن مل تكن جديدة –تكمن صعوبة تناول هذا املوضوع ابلبحث يف قلة املراجع،كون الفكرة  
اتفاق التحكيم يف جمال التجارة الدولية،ومنها على رغم ما تثريه من إشكاالت يف الواقع العملي، ورغم أتثريها على العالقات بني إطراف 

 اجلانب االقتصادي بصفة عامة.

 هيكل الدراسة:

إن احلديث عن التشكيلة املبتورة كاستثناء، يستدعي بداية التطرق إىل تشكيل اهليئة التحكيمية (املبحث األول) مث التفصيل فيما خيص 
 ذا األساس نقرتح اخلطة اآلتية:التشكيلة املبتورة ( املبحث الثاين) ، وعلى ه

                                                           
 وما يليها 07، ص 2016حسام رضا السيد، التحكيم املبتور، دار النهضة العربية، مصر،طبعة أوىل )  1
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 املبحث األول: طرق تشكيل هيئة التحكيم يف القانون املقارن ويف القانون اجلزائري

 املطلب األول :تشكيل هيئة التحكيم بناء على اتفاق األطراف

 املطلب الثاين: تشكيل هيئة التحكيم من قبل القضاء

 املبحث الثاين: هيئة التحكيم املبتورة 

 املطلب األول:اهليئة املبتورة كحل ملواصلة اخلصومة التحكيمية        

 املطلب الثاين : استثناءات اهليئة املبتورة

 اخلامتة 

 طرق تشكيل هيئة التحكيم يف القانون املقارن ويف القانون اجلزائري :املبحث األول

أكثر األحيان إىل إاثرة عدة إشكاالت قانونية حتول إن العراقيل و الصعوابت اليت تعرتض سري اخلصومة التحكيمية قد تؤدي يف 
 دون إ�اء الدعوة التحكيمية ابلشكل السليم (أي عن طريق حكم فاصل يف النزاع).

وغالبا ما ختص هذه العوائق تشكيل اهليئة التحكيمية الذي جيب أن يتم وفق إجراءات سليمة،  لذا سنحاول أوال مناقشة تشكيل 
نصرين أوهلما: تشكيل هيئة التحكيم بناء على اتفاق األطراف(مطلب أول)،واثنيهما: تشكيل هيئة التحكيم عن هذه اهليئة من خالل ع

 طريق القضاء( مطلب اثن)

 تشكيل هيئة التحكيم بناء على اتفاق األطراف: املطلب األول

 إّن  تشكيل هيئة التحكيم حيكمه مبدآن أساسيان مها :

رجع األول يف اختيار اهليئة، فإذا اتفق األطراف على طريقة اختيار احملكمني فإنه جيب االلتزام مبا أن تكون إرادة اخلصوم هي امل -
 مت االتفاق عليه،وهي من املسائل اجلوهرية اليت تبعث الثقة يف حسن تقدير احملكم وحياده وعدالته.

مها األفضلية على اآلخر،كأن تسند ألحدمها مثال مراعاة املساواة بني طريف التحكيممن حيث اختيار احملكمني،فال يكون ألحد -
 1مهمة اختيار مجيع احملكمني، وهذه القاعدة من النظام العام ال جيوز التنازل عنها.

ومراعاة هلذين املبدأين فإن هيئة التحكيم يف تشكيلها ختتلف ابختالف النصوص ابملتعلقة ابلتحكيم،  فيتم ذلك إما عن طريق 
 و عن طريق االختيار غري املباشر.االختيار املباشر أ

فهو األصل، إذ يقوم األطراف ابختيار احملكمني شخصيا (ابالسم و الصفة و العنوان) وهي الطريقة األسهل  أما االختيار املباشر
ذلك أن واألبسط خصوصا يف مشارطة التحكيم، أين يكون النزاع قد نشب فعال، لكن ليس األمر بتلك السهولة أمام شرط التحكيم، 

                                                           
 .76ص،  2008 ،طبعة أوىل ،عمان، األردن -دار الثقافة -القاضي يف التحكيم التجاري الدويلعامر فتحي البطاينة : دور ) 1
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االتفاق على احملكمني قبل نشوب نزاع رمبا ال حيدث أصال يبقى أمرا غري حمبذ من قبل املتعاقدين، إضافة إىل تقاعس أحد األطراف، عمدا 
 أو حبسن نية يزيد تلك الصعوبة.

عنهم ويتوىل املهمة ممن  فيتم بتوكيل األطراف مهمة اختيار احملكمني ملن ينوب وأما االختيار غري املباشر أو عن طريق التفويض
 .1متت اإلشارة إليهم يف العقد األصلي أو يف اتفاق التحكيم

تبنت معظم اللوائح والتشريعات هذه الطريقة يف التشكيل فنذكر على سبيل املثال ال للحصر:القانون النموذجي للجنة األمم 
،ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم 2010املعدلة سنة 1976ال لسنة ،والئحة القواعد اليونسرت 2 1958املتحدة للقانون التجاري الدويل لعام

، والقانون السوري للتحكيم يف املنازعات املدنية 05/084،كذلك التشريعات الداخلية كقانون التحكيم املغريب رقم 3التجاري الدويل
، والقانون الفرنسي اجلديد 6األحدث عربياالذي يعد  2017لسنة  02،والقانون القطري رقم 04/085واالقتصادية والتجارية رقم 

 .7لإلجراءات املدنية

أّما املشرع اجلزائري فلم خيرج عن هذا النهج وحذا حذو مشرعي ابقي الدول يف اإلشارة إىل هذا املبدأ مؤكدا أّن األطراف ميكنهم  
 .8اللجوء إىل تعيني احملكم أو احملكمني إّما عن طريق التعيني املباشر أو بواسطة نظام حتكيمي

مني املعينني، وتركت احلرية لألطراف يف ذلك، الذين ميكنهم االكتفاء ومن جهة أخرى مل حتدد معظم التشريعات عدد احملك 
 ابختيار حمكم فرد من أجل ما توفره هذه الطريقة من أرحيية وسرعة يف التشكيل،وجدية وخربة احملكم املختار، ولو أ�ا �ذرة من الناحية

ن سلبيات يف الطريقة السابقة من حيث ثقل املسؤولية على احملكم العملية إذ يفضل األطراف اللجوء إىل التعدد يف التشكيلة ملا يرونه م
الفرد، أو سوء االختيار الذي قد يوقع األطراف يف حمكم غري كفء، تنقصه اخلربة ، أو غري خمتص يف طبيعة النزاع، أو إمكانية احنيازه 

 لطرف مما يؤدي إىل اإلضرار ابلطرف اآلخر وحرمانه من حقه يف التكافؤ .

تشرتط قواعد اليونسرتال مثال عدد احملكمني إّال يف حالة عدم االتفاق فيكون العدد ثالثة، و�ج �جها مركز القاهرة اإلقليمي فلم  
وكذلك القانون املغريب رقم  CCI1ونظام غرفة التجارة الدولية بباريسLCIA للتحكيم التجاري الدويل وكذلك حمكمة لندن للتحكيم

 .3ري،واملشرع اجلزائ2 05/08

                                                           
 -149ص  2008دمحم كوال، تطور التحكيم التجاري الدويل يف القانون اجلزائري، منشورات بغدادي )2

 .622- 621ص 2004لسنة نهضة، مصر الطبعة األوىل راجع أيضا عبد الكرمي سالمة، التحكيم التجاري الدويل و الداخلي، منشورات دار ال

 19852من القانون النموذجي لألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة  11املادة  )
تجاري الدويل من قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم ال 08، واملادة  2010واملعدلة سنة  1976الفقرة "ز" من الئحة قواعد اليونسرتال لسنة  3املادة ) 4

 01/03/2011اليت بدأ العمل هبا يف 
05/08من القانون املغريب للتحكيم والوساطة االتفاقية رقم  41/327املادة  ) 4 
املؤرخ يف 04/08من القانون السوري للتحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية رقم  12املادة )  5 

20172/ لسنة 02رقم من القانون القطري للتحكيم  10املادة  03) الفصل   
  2011جانفي  13املؤرخ يف 2011لسنة  48من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي املعدل مبوجب املرسوم  1451)املادة 3
 ) 2مكرر458وهي تقريبا نفس النص  قبل التعديل (   08/09من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  1041املادة  )4
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 27والقانون املصري للتحكيم رقم  2008لسنة  04بينما اشرتطت تشريعات أخرى الوترية يف عدد احملكمني كالقانون السوري 
 .31/20014، والقانون األردين رقم 1994لسنة 

ر إليها يف األحكام يف حني مل يشرط املشرع اجلزائري أن يكون العدد وترا يف الفصل اخلاص ابلتحكيم التجاري الدويل، بينما أشا
 5املشرتكة

 تشكيل هيئة التحكيم عن طريق القضاء :املطلب الثاين

أن تتشكل هيئة التحكيم بناء على اتفاق األطراف لكن إذا صادف األمر عدم اتفاقهم  -كما سبقت اإلشارة  –األصل 
يني احملكم الفرد فإن اللجوء إىل طرف خارج عن العالقة واختالفهم يف تعيني احملكم الوتر من بينهم يف حالة التعدد أو حىت إخالفهم يف تع

من أجل حل اإلشكال يصبح ضرورة ملحة للوصول إىل تسوية النزاع و تصبح اجلهة املختصة يف هذه احلالة حماكم الدولة اليت يعتزم إجراء 
األطراف أو بني احملكمني من نزاع حيول دون عملية ، مما يعطي لقضاء الدولة دورا احتياطيا ووقائيا،لتفادي ما قد حيدث بني 6التحكيم هبا

 تشكيل حمكمة التحكيم، وهو يف املقابل أيضا دور إجرائي حمض الغاية منه هي احليلولة دون  توقف التحكيم املتفق عليه من الطرفني.

فهم حول اإلجراءات،أو وأيضا عند اختال -كما أشر�-إذن يتدخل القضاء يف حالة عدم اتفاق األطراف على اختيار احملكمني
 .7عند تقاعس أحد األطراف أو احملكمني عن القيام مبا أوكل إليه

و رغم اتفاق أغلب التشريعات على اختصاص القضاء هبذه املسألة إّال أ�ا اختلفت يف احملكمة املختصة هبا، فالقانون الفرنسي  
القانون املصريهو اآلخر  ،9عراقيل احلالة اليت يواجه فيها تشكيل اهليئة بغرض إنقاذ التحكيم يف 8مثال أوكل هذا االختصاص حملكمة ابريس

وكذلك القانون السعودي الذي أوكل املهمة حملكمة االستئناف ابلر�ض، والقانون السوداين الذي نص على 10أخذ موقفا مشاهبا
، بينما خالف 11مة االستئناف بتونس العاصمةاختصاص احملكمة العامة ابخلرطوم وكذا القانون التونسي الذي نص على اختصاص حمك

                                                                                                                                                                                                 
من الئحة حمكمة لندن للتحكيم   05 من قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل واملادة 07قواعد اليونسرتال واملادة من الئحة  05املادة ) 5

LCIA  من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس  08، و املادةCCI . 
  05/08من قانون التحكيم والوساطة املغريب 327-41املادة ) 6
 قانون اإلجراءات اإلدارية واملدنية اجلزائري. من1041املادة )7 
من  12املؤرخ يف و كذا املادة  1994لسنة  27من القانون املصري للتحكيم رقم  15ابإلضافة للمادة  04/2008)يرجع للمادة  من القانون السوري 1 

 16/08/2001دأ العمل به يف والذي ب 4496جريدة رمسية عدد  16/07/2001املؤرخ يف  2001/ 31القانون األردين رقم 
 قانون إجراءات مدنية 1017املادة ) 2
 645ص  –مرجع سابق  –عبد الكرمي سالمة ) 3
 80 ص -سابق مرجع – البطاينة فتحي عامر) 4
"LE tribunal de la grande instance5 من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي "" 1505)  املادة 
 .59منشورات احلليب احلقوقية ص 2009أبريل  02التحكيم اجلزائري اجلديد جملة التحكيم ،العدد  عبد احلميد األحدب :قانون) 6
 1994أفريل 18املؤرخ يف  1994لسنة  27من قانون التحكيم املصري رقم  14املادة )1
من  18، وكذلك الفصل  2016السوداين لسنة من قانون التحكيم  14،وكذلك املادة  2012لسنة  34من نظام التحكيم السعودي رقم  15/2املادة )2

 1993جملة التحكيم التونسية لسنة 
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ذلك القانون السوري أبن عقد االختصاص حملكمة االستئناف اليت جيري يف دائرهتا التحكيم ما مل يتفق الطرفان على اختصاص حمكمة 
 .1استئناف أخرى يف سور�

 أمااملشرع اجلزائري فبني ثالثة حاالت:

 .2جلزائر، عندئذ ينعقد االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيماحلالة األوىل: عندما يتم التحكيم يف ا

احلالة الثانية: عندما جيري التحكيم يف اخلارج وخيتار األطراف تطبيق قواعد اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر، عندئذ يؤول 
 .3االختصاص إىل رئيس حمكمة اجلزائر

هة القضائية املختصة يف اتفاقية التحكيم يؤول االختصاص إىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها احلالة الثالثة: إذا مت حتديد اجل
 .4مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ

 هيئة التحكيم املبتورة: املبحث الثاين

اختيار األطراف،أو من خالل ما سبق توصلنا إىل أن حمكمة التحكيم قد تتشكل من حمكم فرد أوعدد من احملكمني،بناء على 
 بتدخل من القضاء.

ومهما كانت طريقة تشكيل اهليئة، فإنه يشرتط يف أعضائها التداول مبشاركة فعلية، مع األخذ يف احلسبان برأي كل احملكمني مبا  
 .5فيهم الرأي املخالف الذي يرفق طي احلكم التحكيمي ويشار إليه ضمنه

إبداء رأيه،فهو مستقل متاما عن اخلصوم وال ميكن للمحتكمني التدخل يف املهمة اليت أسندت ويتمتع احملكم ابستقاللية وحرية يف 
رعي إليه، ألنه ال يعمل ابسم أحد اخلصوم وال لصاحله وإن كان اختياره من قبلهم، فواجبه الفصل يف النزاع مبا يراه عدًال وفق املقتضى الش

 .6والقانوين وليس وفق هوى ومصلحة من حكمه

هذه االستقاللية واحلرية املمنوحتني للمحكم ليستا مطلقتني حىت ال يساء استعماهلما، ويف حالة حدوث ذلك وجب  لكن
 التصدي له من خالل اعتماد اهليئة املبتورة كحل  ( مطلب أول) والوقوف على استثناءاهتا( مطلب اثن) 

 

 

                                                           
 2008 لسنة 04 السوري  التحكيم قانون من 03 املادة) 3

 )4من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري 1041/2-1
 5من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري 2-1041/2املادة  ) 
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري. 1042املادة )  6
  40ص 2004التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة الثانية  سنة  –راجع أيضا :األستاذ عليوش قربوع كمال - 
 39) حسام رضا السيد، التحكيم املبتور هيئة و اتفاقا، مرجع سابق ص1  
  237 ص ، 18 العدد ، احلقيقة جملة الوضعية، القوانني و اإلسالمية الشريعة بني التحكيم حسني، ةفرحي) 2  
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 ميةاهليئة املبتورة كحل ملواصلة اخلصومة التحكي  :األول املطلب

يقوم أحد احملكمني أحيا� ببعض التصرفات التيمن شأ�ا تعطيل جمرى اخلصومة التحكيمية، كأن يتأخر يف تقدمي مذكراته أو رأيه،  
أوال يشارك يف املداولة فال يكون فاعال يف القضية بل وقد ال حيضر املداولة أصال أو يتنحى يف أخر مرحلة عند جاهزية الدعوى للفصل 

 .1جديد ) عد إقفال ابب املرافعة) فيضع اهليئة أمام حالة تكون فيها معيبة و �قصة ( و هو البرت كمصطلحفيها (أي ب

ظهرت فكرة أو مصطلح اهليئة املبتورة نتيجة لتفشي ظاهرة تعمد بعض احملكمني إطالة أمد النزاع عن طريق التماطل و الالمباالة 
التحكيمية،خصوصا و أّن بعض احملكمني قد حاد عن هذا الدور و لبس ثوب حمامي الطرف أو الّالجدية يف التعامل مع ملف الدعوى 

الذي عينه، وهو ما يتعارض مجلة و تفصيال مع مهمته كمحكم، فأصبح بعض احملكمني يتحايلون من أجل عدم إصدار أحكام ضد 
إذ صار الفصل يف بعض   -السرعة–ومست أهم مميزاته  الطرف الذي اختارهم، وابلتايل يلجؤون إىل هذه األساليب اليت شوهت التحكيم

 .2القضا� يستغرق مدة أطول من اليت تستغرقها اخلصومة القضائية

اختلف الفقه يف احللول املمكنة ملثل هذه الوضعية إما من خالل النص صراحة على فكرة استبدال احملكم املماطل، أو من خالل  
 اإعادة اخلصومة التحكيمية من بدايته

أن التشريعات أيضا انقسمت يف ذلك إىل قسمني: األول اعتمد ما جاء بقواعد  3ويف هذا السياق يرى جانب من الفقه
اليونسرتال من خالل النص صراحة على استبدال احملكم املماطل املتسبب يف هذا اإلشكال آبخر،يف حني رجح القسم اآلخر ما جاء به 

 .4لتحكيمية وإعادهتا من جديدالقانون الفرنسي من إ�اء الدعوى ا

لكن هذين احللني مل يسهما كثريا يف تفادي وقف السري العادي للخصومة التحكيمية،ألن استبدال احملكم آبخر ابلطريقة اليت عني 
ه،وكذلك هبا قد يعود بنا إىل الوضعية نفسها،فاخلصم سيستفيد من خطئه، واحملكم البديل قد يتخذ األساليب نفسها لفائدة من اختار 

األمر للحل الرامي إل�اء الدعوى التحكيمية وإعادهتا من جديد، بل إن هذا األخري أخطر ملا يتضمنه من تشويه لنظام التحكيم، ومساس 
 مبصداقيته وابلسرعة اليت متيزه، من خالل ما تتطلبه إعادة اإلجراءات من وقت.

تماد وإضفاء احلجية على احلكم الصادر عن اهليئة املعيبة التشكيل، بدون احملكمة املبتورة هي الوسيلة املتاحة من خالل اع فكانت
 احملكم املتسبب يف هذا املوقف.

                                                           
د�ه كأول حبث )  أول من تكلم عن التحكيم املبتور عربيا هو الدكتور عبد احلميد األحدب، وال توجد فيه دراسات كثرية بل تكاد تكون منعدمة عدا ما وج3

أول من دق   1951مقرر اليونسرتال لسنة  Georges Scelle السيد.أما يف الفقه األجنيب فنذكر على سبيل املثال الربوفيسور../.للدكتور حسام رضا 
�ئب رئيس حمكمة العدل الدولية يف الهاي لسنة  Stephen Schwebel�قوس اخلطر حول مسائل املماطلة املتخذة من احملكمني ، كذلك الربوفيسور 

1987. 
 . 40-38د من التفاصيل يراجع : عبد احلميد األحدب مبتكرات املماطلة والتسويف يف التحكيم ،مرجع سابق، ص ملزي

 ). 35حسام السيد رضا،(مرجع سابق ص) 1 
 24 ص سابق ،مرجع التحكيم يف والتسويف املماطلة مبتكرات: األحدب احلميد عبد:  ابلتفصيل راجع) 2 
 املشار إليه سابقا. 2011لسنة  48/11) رغم أن املشرع الفرنسي عدل عن هذا الرأي مبوجب التعديل األخري لقانون اإلجراءات املدنية ابملرسوم رقم 3 
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، ال فقها وال قانو�،اللهم إال بعض اإلشارات 1ومل نقف خالل هذا البحث على تعريف للتحكيم املبتور أو أي مصطلح مرادف له
 اليت ميكن استخالص املعىن منها.

ن التحكيم املبتور هو حل عملي مباشر، أساسه منح الشرعية لعمل حمكمة التحكيم اليت شاب تشكيلتها خطب وميكن القول أب
 ما وهي تتأهب إلصدار احلكم التحكيمي، عن طريق إضفاء حجية الشيء املقضي فيه هلذا احلكم،بغرض إمتام العملية التحكيمية بنجاح.

ا قبل أن يضع نفسه يف مأزق اعتبار وجوده كعدمه، ويفكر مليا يف مسعته كمحكم إن اعتماد هذا احلل سيجعل احملكم يفكر مرار 
اليت ستتزعزع حتما مبثل تلك التصرفات، وابلتايل إمكانية عدوله عنها ستسهم بشكل واضح يف عدم توقف الدعوى التحكيمية، مما يؤكد 

 ا جناعته كوسيلة إلنقاذ اخلصومة التحكيمية.جناعة اعتماد لتحكيم املبتور،حىت من اجلانب الوقائي واالحرتازي، عد

ومل تشر القوانني وال اللوائح إىل فكرة اهليئة املبتورة صراحة رغم إقرارها ضمنيا واالعرتاف بوجودها، وحماولة إعماهلا بطريقة غري 
مان مواصلة اهليئة التحكيمية مباشرة كحل لتجاوز عقبة الوقوف أمام نزاع حتكيمي مكتمل األركان وغري مكتمل التشكيلة كوسيلة لض

 .2عملها لغاية الفصل يف اخلصومة

ومن أمثلة اهليئات واللوائح اليت أقرت هذا املبدأ واعتمدته  فنجد مركز ديب للتحكيم التجاري الدويل، ومركز القاهرة اإلقليمي 
نظمة الدولية للملكية الفكرية، وأيضا حمكمة للتحكيم التجاري الدويل، وحمكمة لندن للتحكيم، وهيئة التحكيم األمريكية، وكذلك امل

 .3الهاي الدائمة للتحكيم

إن ما ذهبت إليه خمتلف اللوائح واهليئات يغلق الباب أمام الطرف الذي الحت له خسارته يف التحكيم، فال يستطيع التمسك 
 طله وعدم مشاركته يف املداولة وإصدار احلكم.ببطالنه بسبب امتناع احملكم عن التوقيع، أو استقالته، أو تنحيه، أو حىت �ور بتما

وعليه فإن إقرارمبدأ اعتماد اهليئة املبتورة يشكل محاية للخصومة التحكيمية، وللتحكيم عموما، وحفاظا على مميزاته من تعسف 
تحكيم،وهو احلل الذي دافع عنه احملكم رغم توفر كل الظروف املالئمة لقيامه مبهامه وتعنته دون عذر مقبول، فال يقف عائقا أمام هيئة ال

أغلب فقهاء التحكيم الدويل خصوصا يف حالة استقالة احملكم بغرض التعطيل، يف ظل معارضة جانب آخر من الفقهاء ملا يثريه هذا احلل 

                                                           
 ) كالتشكيلة املبتورة ،واهليئة املبتورة 1
من  12، واملادة 1994لسنة  27من قانون التحكيم املصري رقم  43/1انظر ملختلف النصوص القانونية املتعلقة بتشكيل حمكمة التحكيم السيما:املادة ) 2

من القانون  10،14،15،واملواد  08/05من القانون املغريب للتحكيم والوساطة االتفاقية رقم  327/11،واملادة  2008لسنة  04القانون السوري رقم 
 الفرنسي اجلديد.  من قانون اإلجراءات املدنية 1513،واملادة  2017لسنة  02القطري رقم 

 لغرفة جتارة وصناعة ديب. 1994لسنة  2من نظام  للتحكيم  15)  املادة 3
 من نظام مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل.14/2املادة  -
 من الئحة التحكيم حملكمة لندن . 12املادة  -
 .01/03/1991يف من نظام هيئة التحكيم األمريكية الذي بدأ العمل به  10املادة -
 من نظام املنظمة الدولية للملكية الفكرية . 35املادة  -
 06/07/1993 يف به العمل بدأ الذي بالهاي للتحكيم  الدائمة احملكمة نظام من 13/3 املادة -
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ر احلكم، من صعوابت عملية خصوصا يف حالة اختالف احملكمني الباقيني يف الرأي مما يؤدي على عدم توفر األغلبية من أجل إصدا
 .  1خصوصا أمام التشريعات اليت تشرتط الوترية بنص صريح

بل ذهب الفقه ألكثر من ذلك من خالل تكريس مسؤولية احملكم طاملا أن العالقة بينه وبني اخلصوم عقدية، ابلتايل جيب مساءلته 
ة، وعدم التزامه ابالستقاللية من خالل حتيزه ألحد عن تعويض األطراف عن األضرار اليت حلقت هبم جراء إخالله بواجباته املهنية والعقدي

 . 2املتعاقدين ،وعليه حتمل تبعات إمهاله وتقصريه

وابلرجوع للمشرع اجلزائري فإنه مل حيد عن االجتاه العام الذي اختذته خمتلف التشريعات، لكن النص املتعلق هبذه املسألة مل يكن 
،و توقع من قبل مجيع 3لتحكيم الداخلي الذي أوضح أن أحكام التحكيم تصدر ابألغلبيةبتلك الدقة اليت تناوهلا يف القسم اخلاص اب

 .5، ويف حالة امتناع األقلية عن التوقيع يشري بقية احملكمني إىل ذلك، و يرتب احلكم أثره كأنه موقع من مجيع احملكمني4احملكمني

ابلتحكيم التجاري الّدويل بل متت اإلشارة فقط إىل حرية األطراف غري أنه مل يرد نص صريح على اعتماد هذا احلل إذا تعلق األمر 
، مما يرتك اجملال غامضا وواسعا للتأويل واالجتهاد فيما إذا كان العزل واالستبدال ممكنان بسبب  املماطلة، أو 6يف عزل احملكم أو استبداله

االستبدال دون اإلشارة إىل احلكم الذي قد ينشأ عن هيئة  العزل أوتقاعس احملكم عن القيام بواجبه،  كما أن النص مل  حيدد وقت هذا 
تنحى فيها احملكم إبرادته أو ّمت عزله إبرادة األطراف هل ينشأ سليما؟ أم ال بد من تعويضه آبخر الستكمال التشكيلة؟ وهل من املمكن 

 أن نستبدل حمكما أو نعزله بعد أن حتجز الدعوى التحكيمية للمداولة؟

 استثناءات اهليئة املبتورة: الثاين املطلب

السليمة حملكمة التحكيم ،إال أن هناك حاالت ال ميكن إعماهلا رغم توفر ما  رغم أن اهليئة املبتورة كحل هي استثناء عن التشكيلة
 يربرها،ومن ذلك نذكر:

تشكيل حمكمة التحكيم من حمكم فرد، إذا تشكلت هيئة التحكيم من حمكم فرد: إذ تنص كل التشريعات واللوائح على إمكانية  -
 وابلتايل فإّن فكرة اهليئة املبتورة هنا ال ميكن إعماهلا ألّن تشكيلها من فرد واحد يعين إما اكتماهلا،أو عدم تشكيلها أصال .

افرت ظروفه و أّما امتناعه أو تعسفه أو غريها من األسباب، فيطبق عليها القواعد والنصوص اخلاصة ابستبدال احملكم إذا ما تو 
 مربراته، حسب القانون الواجب التطبيق.

                                                           
 أيضا راجع. 41-38 ص......التسويف  مبتكرات آخر:  سابقا هإلي املشار البحث يف ابلتفصيل الفقهاء هؤالء آراء األحدب احلميد عبد الدكتور تناول) 1

 146ص سابق مرجع املبتور التحكيم رضا السيد حسام
 .245ص  2013مصر -) خريي عبد الفتاح السيد البتانوين مفهوم احملكم يف التحكيم التجاري الدويل ، دار النهضة العربية2
من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية  2/8واملادة 1985من القانون النموذجي لسنة 12/2أكدت بعض اللوائح على مبدأ االستقاللية مبواد مستقلة كاملادة -

CCI 
 )3اجلزائري واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 1027املادة

 اجلزائري ةواإلداري املدنية اإلجراءات قانون من 1029/1املادة)4
 )ئراجلزا واإلدارية املدنية راءاتاإلج قانون من 1029/2املادة)05

 اجلزائري واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 1041 املادة) 1
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ومبفهوم املخالفة فإن التحكيم املبتور ال خيص إال هيئة التحكيم املشكلة من عدد احملكمني،سواء مت هذا التشكيل بناء على اتفاق 
 األطراف،أو بتدخل من القضاء.

 .كيم منذ البداية أي قبل أن نصل ابلنزاع أمام اهليئة،عندما ميس البرت اتفاق التحكيم: ختص هذه احلالة اتفاق التح -

الكّلي إذا تعلق األمر ابتفاق التحكيم الذي يقضى ببطالنه ألي سبب من األسباب شرطا   يفرق الفقه يف هذا اجلانب بني البرت
طبقا للقاعدة "ما بين على ابطل كان أو مشارطة، فيعود االختصاص ابلنزاع للقضاء، ألن أي حكم حتكيمي يف هذه احلالة سيكون ابطال 

 فهو ابطل " 

فيتعلق ابإلجراءات املطبقة على اخلصومة التحكيمية، وعادة ما يثور خبصوص التحكيم املؤسسي  كحالة اتفاق  البرت اجلزئي أما
اق على قواعد حتكيم يتم األطراف على مركز حتكيم معني يصبح غري موجود أصال وقت االتفاق، أو مت إلغاؤه وقت نشوب النزاع، أو االتف

 . 1إلغاؤها أو تعديلها

وسواء كان كليا و جزئيا فإن البرت يف هذه احلالة ال يعد حال بل يعد إشكاال الستحالة مواصلة العملية التحكيمية النعدام أهم 
 عناصرها،ومها اتفاق لتحكيم واإلجراءات املطبقة، فكان بذلك استثناء عن االستثناء.  

 اخلامتة: 

دعاوى اصطدمت حبالة عدم استكمال تشكيلتها أو  مصطلح التحكيم املبتور ظهر للوجود نتيجة وجود خصومات حتكيمية أو إنّ 
ابألحرى نشوئها سليمة صحيحة مث تعرضها هلذا النقص مما عرقل السري احلسن إلجراءاهتا  ومس مبصداقية التحكيم كبديل عن القضاء 

 الدولية.لتسوية النزاعات يف جمال التجارة 

و إذا كانت أغلب التشريعات قد منحت للطرف الذي عني احملكم احلق يف استبداله، فإّن هذا احلق سيزيد الطني بلة إذا كان هذا 
االستبدال نتيجة تواطؤ ألنّه سيصبح الورقة اليت يلعب عليها الطرف الذي ليس له مصلحة يف صدور حكم التحكيم من أجل إضاعة 

 ملال.الوقت و اجلهد و ا

لذا كان احلل يف االعرتاف بوجود حمكمة حتكيم مبتورة و إقرار احلكم الصادر عنها واعتباره صحيحا مكتسباً  حلجية الشيء املقضي فيه،   
 لتفادي توقف اخلصومة التحكيمية قبل صدور احلكم .

عمال حقه يف استبدال احملكم املقصر،فإن العربة وإن اعتربه البعض جزاء إجرائيًا يوقع على أحد أطراف اخلصومة عن طريق منعه من است
 ابلنتيجة ابلتقليل من نسبة جلوء األطراف ملثل هذا التحايل.

لتفادي وسواء اعترب� التحكيم املبتور حال إلنقاذ اخلصومة التحكيمية من التوقف املفاجئ أو املتعمد قبل الفصل يف النزاع ،أو جزاء إجرائيا 
 كلتا احلالتني يف مصلحة السري احلسن للدعوى التحكيمية، ومن ورائها السمعة احلسنة للتحكيم التجاري الدويل.الوقوع فيها ، فإنه يف  

                                                           
 59حسام السيد رضا، التحكيم املبتور ،مرجع سابق ص) 1 
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املشرع اجلزائري فإنه مل يعط حال ومل يتطرق هلذه النقطة ال بصفة مباشرة وغري مباشرة واكتفى إبعمال إرادة األطراف يف  أّما
 ستبدال.االختيار و التعني، وكذا يف العزل واال

 

وكان من األجدر النص على احلاالت اليت نقف فيها أمام هيئة غري مكتملة ألي سبب أل�ا من األمور الواردة و غري املستبعدة ، 
وحتديد الوقت املناسب الذي جيب فيه التدخل، مع حتديد اجلهة املختصة ابلتدقيق من أجل إعادة االختيار أو االستبدال حىت نتفادى 

ؤ وحىت حنمي العمل التحكيمي، وحنافظ على استقرار املعامالت التجارية خصوصا يف اجملال الدويل ملا هلا من أتثري على ذلك التواط
 العالقات الدولية االقتصادية.

 قائمة املراجع:

 .2010اجلديدة، مصر، طبعة ) دمحم إبراهيم موسى، التحكيم يف املنازعات الناشئة عن االستخدام السلمي للطاقة النووية، دار اجلامعة 01
 2008- 1التحكيم يف منازعات العقود النقطية، منشورات زين احلقوقية، لبنان، الطبعة  دمحم، عمر كاوة) 02
 .2016حسام رضا السيد، التحكيم املبتور، دار النهضة العربية، مصر،طبعة أوىل ) 03
 2008نشورات بغدادي ) دمحم كوال، تطور التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، م04
 2004) عبد الكرمي سالمة، التحكيم التجاري الدويل و الداخلي، منشورات دار النهضة، مصر الطبعة األوىل لسنة 05
 2004) عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة الثانية  سنة 06
 2013 العربية،مصر النهضة دار ، الدويل التجاري التحكيم يف احملكم مفهوم البتانوين السيد الفتاح عبد خريي) 07
 2008 أوىل ،طبعة الثقافة،األردن ،دار الدويل التجاري التحكيم يف القاضي البطاينة،دور فتحي عامر) 08

 املقاالت:
 منشورات احلليب احلقوقية 2009أبريل  02،العدد ) عبد احلميد األحدب :قانون التحكيم اجلزائري اجلديد جملة التحكيم 01
 .18 العدد ، احلقيقة جملة الوضعية، القوانني و اإلسالمية الشريعة بني التحكيم حسني، ) فرحية02
  التحكيم يف والتسويف املماطلة مبتكرات األحدب احلميد عبد) 03
 ابلر�ض للقضاء العايل املعهد أقامه الذي التحكيم و للقضاء الدويل للمؤمتر مقدم حبث القانون، و الشريعة يف التحكيم حقيقة سليمان آل العزيز عبد خالد)04
28-29/12/1436 

 القوانني
 25/02/2008 يف املؤرخ ،08/09 رقم اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون) 01

 .21اجلريدة الرمسية عدد  3/04/2008الصادر بتاريخ
 06/12/2007 بتاريخ 5584 رقم رمسية ،جريدة 30/11/2007 بتاريخ االتفاقية الوساطة و للتحكيم 05/08 قانون) 02
 08/06/2012 بتاريخ الرمسية ابجلريدة والصادر  16/04/2012 يف املؤرخ 34 رقم امللكي املرسوم مبوجب الصادر السعودي التحكيم نظام) 03
  17/02/2017 يف الصادر 02/17 رقم اجلديد القطري التحكيم  ) قانون 04
 25/03/2008املؤرخ يف  04/08القانون السوري للتحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية رقم ) 05
  2011جانفي  13املؤرخ يف 2011لسنة  48) قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي املعدل مبوجب املرسوم 06
 1994ل أفري18املؤرخ يف  1994لسنة  27) القانون املصري للتحكيم رقم 07
 .16/08/2001والذي بدأ العمل به يف  4496جريدة رمسية عدد  16/07/2001املؤرخ يف  2001/ 31) القانون األردين رقم 08

 هيئات ولوائح وغرف التحكيم
 1985القانون النموذجي لألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة  ) 01
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 ، 2010واملعدلة سنة  1976الئحة قواعد اليونسرتال لسنة  )02
 01/03/2011قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل اليت بدأ العمل هبا يف  )03 

 2014لسنة  LCIA) الئحة حمكمة لندن للتحكيم 04
 01/01/1994النافذ منذ CCI) نظام غرفة التجارة الدولية بباريس 05
 لغرفة جتارة وصناعة ديب 1994نظام  للتحكيم  لسنة من ) 06
 .01/03/1991) نظام هيئة التحكيم األمريكية الذي بدأ العمل به يف 07
 .1994) نظام املنظمة الدولية للملكية الفكرية اليت أتسست يف 08
 06/07/1993نظام احملكمة الدائمة  للتحكيم بالهاي الذي بدأ العمل به يف  )09
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 كآلية حلماية مشرتي العقار يف طور اإلجناز املرقي العقاري ابإلعالم التزام

 : تركي وليداألستاذ
 كلية احلقوق

 جامعة ابجي خمتار عنابة
 

 امللخص
يشكل االلتزام ابإلعالم أحد أهم مصادر محاية املشرتي بصفة عامة، ذلك أنه ال سبيل حلماية إرادته التعاقدية يف مواجهة البائع         

الوقوف على مدى  احملرتف، إال من خالل إعادة املساواة يف العلم بني هذين الطرفني املقبلني على التعاقد، على حنو يستطيع معه املشرتي
ا العقد ابلنسبة إليه، من خالل إعالمه بظروف هذا التعاقد ابلقدر الذي ينري إرادته، وذلك من أجل احلد من حاالت عدم مالئمة هذ

 املساواة يف املعرفة بني أطراف العقد املزمع إبرامه.
ارية اخلاصة، نظرا ملا حيتويه هذا النوع من إن التوسع يف مفهوم االلتزام ابإلعالم ميتد ليشمل أيضا العقود املربمة يف إطار الرتقية العق       

املشرتي،  العقود من تفاوت بني املتعاقدين، حيث يعترب املرقي العقاري حمرتفا نتيجة خلربته الفنية يف جمال البناء، وهذه الدراية ال تتوفر لدى
 إضافة إىل أن حمل العقد شيئا مستقبليا غري موجود حلظة التعاقد.

 املرقي العقاري، املشرتي، االلتزام ابإلعالم الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The commitment to inform is one of the most important sources to protect the buyer in general.So 
there is no way to protect the buyer’s contractual will in front of the professional seller except by 
restoring the equality of knowledge between these two contracting parties. In a way that the buyer 
can determine the appropriateness of this contract by informing him about the circumstances of 
such contract, in order to take the right decision and to reduce the inequality of knowledge between 
the two parties of the contract. 

The expansion of the concept of information commitment extends to contracts concluded by real 
estate promoters,since there is a disparity in the contents of this type of contracts between 
contractors. In this regard, the real estate promoter is a professional due to his technical expertise in 
construction’s field but this expertise is not available to the buyer. In addition, the object of such 
contract is related to the future and not determined at that moment.  

Keys words: real estate promoter, buyer, Commitment to inform 
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 املقدمة

، إذا كانت احلماية التقليدية للمشرتي يف مواجهة البائع الحقة للتصرف، أي بعد نشوء العقد، فإن احلماية احلديثة أصبح هلا دورا وقائيا   
املرحلة السابقة على التعاقد، من خالل إمداد املشرتي بقدر وفري من املعلومات يف هذه املرحلة، مبا يؤدي إىل  حيث جتد جماهلا احلقيقي يف

 .1تنوير رضاءه ابلعقد

م  ويعترب عقد الرتقية العقارية اخلاصة من أكثر العقود اليت تثور فيه مسألة احلماية السابقة على التعاقد، ويلعب فيه االلتزام ابإلعال        
قي العقاري دورا هاما وفعاال يف حتقيق التوازن العقدي نظرا ملا حيتويه من تفاوت بني املتعاقدين من حيث الدراية واملعرفة، حيث يعترب املر 

املقتين حمرتفا نتيجة خلربته الفنية يف جمال البناء، وهذه الدراية ال تتوفر لدى املشرتي، إضافة إىل أن حمل العقد شيئا مستقبليا، حيث يقوم 
أن  بدفع تسبيقات على حمل عقد غري منجز، أو يف طور اإلجناز، وعليه فأول ضمان يكون مشجعا لإلقبال على هذا النوع من العقود

تكون البيا�ت و املعلومات حول حمل العقد دقيقة ووضاحة، حيث من خالهلا يربم العقد ويبدأ يف تسديد أول قسط، وهذا ال يتأتى إال 
 .2بواسطة معلومات تقنية تتجسد بوسيلة قانونية

، حيث حرص 3اط الرتقية العقارية، حيدد القواعد اليت تنظم نش2011فرباير  17املؤرخ يف  04-11وهو ما جتلى يف القانون رقم    
املشرع على محاية إرادة املشرتي ، من خالل إلزام املرقي العقاري بضرورة اإلعالن عن مشروعه العقاري، وحتري الصدق وعدم التضليل 

الضرورية اليت هتمه من  الذي يهدف من وراءه إىل مغالطة املقتين ودفعه للتعاقد، كما ألزمه بضرورة إعالم كل مقتين ابملعلومات والبيا�ت
أجل تبصريه، كما حرص املشرع أيضا على حتديد نوعية وطبيعة املعلومات اليت جيب إعالم املقتين هبا، دون أن يرتك ذلك إىل مطلق إرادة 

قبل عملية البيع  املرقي العقاري، فجعل االلتزام ابإلعالم مفروض على املرقي العقاري وال ميكن التملص منه، كما عليه القيام بذلك حىت
 وذلك محاية للمقتين حىت يتمكن من معرفة طبيعة العقار علما �فيا للجهالة، السيما وأن حمل التعاقد غري موجود حلظة التعاقد، وابلتايل

شرع محاية فإن دافعه للتعاقد سيكون من خالل ما يقدم له من معلومات يف تلك املرحلة املتقدمة من العقد، ز�دة عن ذلك، فقد أقر امل
إضافية ملقتين للعقار يف طور اإلجناز، من خالل حتديد منوذجي عقد حفظ احلق، وعقد البيع على التصاميم، حيث يعترب بنود هذين 
العقدين وسيلة لإلعالم يف حد ذاهتا، حيث يتضمن على بيا�ت ومعلومات جيب إدراجها يف العقد حتت طائلة البطالن، فضال عن 

ية اليت أقرها املشرع عند خمالفة تلك البنود املتعلقة ابلعقد، وهو ما سيتم دراسته يف هذا البحث، حيث حندد مفهوم االلتزام العقوابت اجلزائ
 ابإلعالن يف الفرع األول، مث نتناول تطبيق االلتزام ابإلعالن يف عقود الرتقية العقارية اخلاصة يف الفرع الثاين.

 إلعالمالفرع األول: مفهوم االلتزام اب 

يزه عن لتحديد مفهوم االلتزام ابإلعالم ينبغي تعريفه (أوال)، مث بيان أسباب ومربرات فرض هذا النوع من االلتزام (اثنيا)، ابإلضافة إىل متي
 االلتزامات اليت تتشابه معه، اليت يكون حملها تقدمي معلومات أو بيا�ت (اثلثا). 

                                                           
بعد أن كان الفقه والقضاء الفرنسي اختذا موقفا    (juglart)الفقيه الفرنسي يعود تطور هذا االلتزام إىل أواخر النصف األول من القرن العشرين على يد -1

على املتعاقد أن يؤمن على عدائيا من فكرة االعرتاف هبذا االلتزام ابسم مبدأ الفردية املقدس الذي يكرس مبدأ احلرية التعاقدية يف أجل صورها، والذي يقضي أبنه 
 ت الضرورية قبل أن يقدم على التعاقد على أساس أن العقد يقتضي التعارض بني مصاحل طرفيه.مصاحله اخلاصة بوسائله الذاتية، ويتعني عليه أن جيمع املعلوما

 -Michel De Juglart. L obligation de renseignements dans les contrats. Rev.trim.Dr.civ.1945.p5. 
 .168، ص2010، جوان 1ة العلوم القانونية، عدد أمحد بومدين، دور االلتزام ابإلعالم قبل التعاقد يف محاية رضا املستهلك، جمل -2
 )2011-03-06، مؤرخة يف 14(ج ر عدد  -3
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 أوال: تعريف االلتزام ابإلعالم:

 يورد املشرع اجلزائري تعريفا دقيقا لاللتزام ابإلعالم، إال أنه جسد هذا النوع من االلتزام عرب سلسلة من التشريعات ويف أكثر من مل       
موضع، من أجل محاية إرادة املستهلك من جهة، وإعادة التوازن العقدي من جهة أخرى، حيث نص على االلتزام ابإلعالم قبل التعاقدي 

دين ابعتباره الشريعة العامة اليت حتكم أغلب التصرفات، فألزم البائع يف عقد البيع أبن يديل للمشرتي بكافة البيا�ت املتعلقة يف القانون امل
من القانون املدين بقوهلا: "جيب أن يكون املشرتي عاملا ابملبيع علما   1فقرة  352ابملبيع، وأوصافه األساسية، وهو ما نصت علية املادة 

 يعترب العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية حبيث ميكن التعرف إليه".كافيا، و 
يستفاد من نص املادة أن املشرع اجلزائري أنشأ التزاما ابإلعالم يقع على عاتق البائع، وهو ما يستخلص بوضوح من عبارة العلم        

، كما أن هناك تقابل بني أحكام 1ل بيان املبيع وأوصافه األساسية، حبيث ميكن التعرف إليهالكايف ابملبيع، والعلم الكايف يكون من خال
ة العلم الكايف ابملبيع، وبني االلتزام قبل التعاقدي ابإلعالم يف عدة نقاط، حيث كالمها يفرض على عاتق الطرف القوي يف املرحلة السابق

السالف الذكر  02-04من القانون  08، كما تنص املادة  2رادة حرة خالية من العيوبعلى التعاقد، هبدف تنوير رضا املتعاقد وتكوين إ
على أنه: "يلتزم البائع قبل اختتام عملية البيع إبخبار املستهلك أبي طريقة كانت وحسب طبيعة املنتوج ابملعلومات النزيهة والصادقة 

 رس وكذا احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو اخلدمة".املتعلقة مبميزات هذا املنتوج أو اخلدمة وشروط البيع املما

يتضح من نص املادة أن االلتزام ابإلعالم يكون قبل اختتام عملية البيع أو التعاقد بشكل عام ويقع على عاتق البائع، وذلك بضرورة       
يهة املتعلقة أبوصاف ومميزات املنتوج حمل التعاقد، إضافة إىل شروط إعالم املستهلك، واإلعالم عموما يكون ابملعلومات الصادقة والنز 

املتعلق حبماية  09/03التعاقد، وكذا احلدود املتوقعة للمسؤولية بني أطراف التعاقد يف العملية التعاقدية، كما ورد أيضا يف القانون رقم 
منه على ما يلي: "جيب على   17املستهلك، حيث تنص املادة  ، الذي عنون الفصل اخلامس منه إبلزامية إعالم3املستهلك و قمع الغش

أو بوضع العالمة، أو أبي وسيلة  كل متدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة ابملنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم،
 أخرى مناسبة".

نزاهة وشفافية العمليات التجارية يف املرسوم التنفيذي رقم أوجب املشرع اإلعالم املسبق للمستهلك بشروط العقد من أجل حتقيق    
حيث تنص املادة 4احملدد للعناصر األساسية يف العقود املربمة بني األعوان االقتصاديني واملستهلكني والبنود اليت تعترب تعسفية 06/306
لعون االقتصادي واملستهلك، العناصر املرتبطة ابحلقوق منه على ما يلي: "تعترب عناصر أساسية جيب إدراجها يف العقود املربمة بني ا 02

اجلوهرية للمستهلك، ونزاهة وشفافية العمليات التجارية، وأمن ومطابقة السلع و/أو اخلدمات، وكذا الضمان واخلدمة ما بعد البيع"، كما 
سائل املالئمة ابلشروط العامة واخلاصة لبيع منه على ما يلي: "يتعني على العون االقتصادي إعالم املستهلكني بكل الو  4تنص املادة 

السلع و/أو أتدية اخلدمات، ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه"، وأكد املشرع اجلزائري على ضرورة متكني املستهلك من معرفة مثن 

                                                           
 .230، ص 2016، جوان 13عادل عمريات، التزام العون االقتصادي ابإلعالم، جملة العلوم القانونية والسياسية، عدد  -1
 .24، ص 2016، 2مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة سطيفرفاويشهيناز، االلتزام قبل التعاقدي ابإلعالم يف عقود االستهالك،  -2
 .08/03/2009، الصادرة يف 41، املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش، اجلريدة الرمسية عدد25/02/2009املؤرخ يف  09/03القانون رقم  -3
ة يف العقود املربمة بني األعوان االقتصاديني واملستهلكني والبنود اليت احملدد للعناصر األساسي 2006ديسمرب  10املؤرخ يف  06/306املرسوم التنفيذي رقم  -4

 )09/2006/ 11الصادرة بتاريخ،  56ج ر عدد(تعترب تعسفية، 
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منه  4، حيث تنص املادة 1التجارية احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات 04/02وأسعار السلع واخلدمات وشروط البيع يف القانون رقم 
 على ما يلي: "يتوىل البائع وجوب إعالم الزابئن أبسعار و تعريفات السلع و اخلدمات و بشروط البيع".

يتضح مما سبق أن اإلعالم املقصود من هذه النصوص هو إحاطة املستهلك بكافة املعلومات والبيا�ت اليت تكون الزمة لتكوين رضا 
وهبذا فهو خيتلف عن اإلعالن_الذي سبق دراسته_، فهذا األخري هو جمموعة الدعا�ت والعروض... املعدة للرتويج لسلعة حر ومستنري، 

أو خدمة معينة، اهلدف منه جلب املستهلك وترغيبه يف التعاقد وليس إحاطة علمه ابملعلومات املتعلقة ابلعقد، فاإلعالم هو أكثر 
 .  2 جعل الشخص املوجه إليه اختاذ قراره، بشكل سليم مبا يناسب مصاحله ورغباتهموضوعية من اإلعالن فهو يرمي إىل

فتجدر اإلشارة أنه أطلق على االلتزام ابإلعالم عدة تسميات، فالبعض يرى أبنه التزام ابإلعالم، أو التزام ابلتبصري،  الفقه أما من �حية   
واملعلومات، بينما يرى آخرون أبنه التزام ابإلخبار، أما فيما يتعلق ابلتعريف بغض النظر والبعض اآلخر يرى أبنه التزام ابإلفضاء ابلبيا�ت 

 عن التسمية اليت تطلق عليه فإن الفقه منقسم يف هذا الشأن، وإن كان ينطلق من أرضية مشرتكة وهي أن هذا االلتزام ميثل التزاما عاما يف
السابقة على التعاقد هبدف تنوير إرادة املستهلك، كما يوجد يف مرحلة إبرام وتنفيذ العقد عقود االستهالك يتوافر بصفة أساسية يف املرحلة 

 أيضا.

فقد عرف بعض الفقه االلتزام ابإلعالم أبنه: "التزام يغطي املرحلة السابقة على التعاقد، مضمونه قيام التاجر احملرتف ابإلفضاء    
 للمشرتي ابملعلومات اجلوهرية كافة اليت جيهلها عن السلعة أو اخلدمة ويتعذر حصوله عليها من غري طريق احملرتف، حبيث يكون إقباله على

أبنه: "التزام سابق على التعاقد يتعلق ابلتزام أحد املتعاقدين أبن يقدم  4، وعرفه جانب آخر من الفقه3عن رضا حر ووعي مستنري" التعاقد
للمتعاقد اآلخر _عند تكوين العقد_ البيا�ت الالزمة إلجياد رضا سليم كامل، ويكون على علم بتفصيالت هذا العقد كافة، وذلك 

معينة، قد ترجع إىل طبيعة أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة حمله، أو حيتم عليه منح ثقته املشروعة للطرف اآلخر بسبب ظروف واعتبارات 
لتزم فيه الذي يلتزم بناء على مجيع هذه االعتبارات اباللتزام ابإلدالء ابلبيا�ت"، وعرف أيضا أبنه: "التزام قانوين عام سابق على التعاقد، ي

 ظروف معينة إعالما صحيحا وصادقا بكافة املعلومات اجلوهرية املتصلة ابلعقد املراد إبرامه، واليت يعجز عن املدين إبعالم الدائن يف
 .5اإلحاطة هبا بوسائله اخلاصة ليبين عليها رضاءه ابلعقد"

ثر دراية من الطرف اآلخر ويرى جانب من الفقه أن االلتزام ابإلعالم ليس مقصورا يف كل احلاالت على البائع ابعتباره الطرف األك    
إال أنه قد (املشرتي)، فالبائع هنا يلتزم بتقدمي كافة املعلومات اجلوهرية املرتبطة ابلعقد، واليت يعجز املشرتي عن العلم هبا بوسائله اخلاصة، 

مىت كان املشرتي حائزا ملعلومات يتصور العكس متاما حبيث يقف املشرتي موقف املدين اباللتزام ابإلعالم قبل التعاقد يف مواجهة البائع، 
سبة هامة تتصل مبوضوع التعاقد، وجيهلها البائع وحيتاج إىل معرفتها قبل املضي يف التعاقد نظرا ملا حتظى به هذه املعلومات من أمهية ابلن

 للبائع، حيث أ�ا ستؤثر يف قراره يف العقد.

                                                           
 )2004يونيو  27، صادرة يف 41(ج ر عدد  -1
 .141، ص2014برهامي فايزة، التزامات األطراف السابقة على التعاقد، دار اجلامعة اجلديدة،  -2
 .94، ص2011فق محاد عبد، احلماية املدنية للمستهلك يف التجارة اإللكرتونية، دراسة مقارنة، طبعة أوىل، منشورات زين احلقوقية، لبنان، مو  -3
 .41، ص2009معتز نزيه دمحم الصادق املهدي، املتعاقد احملرتف دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،  -4
 .28ابإلعالم قبل التعاقد، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة، صخالد مجال أمحد، االلتزام  -5
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وتتلخص وقائعها يف أن أحد املدارس  (poussin)شهورة، واليت تعرف ابسم "وقد أثريت مثل هذه احلالة يف فرنسا يف أحد القضا� امل  
قد عرضت للبيع يف مزاد علين لوحة فنية، معتقدة أ�ا نسخة من اللوحة األصلية لفنان مشهور، فتقدم املتحف الوطين مستعمال أولويته 

ه املسبق أب�ا اللوحة األصلية هلذا الفنان، فرفعت املدرسة القانونية يف شراء اللوحة، واشرتى اللوحة بثمن عادي، على الرغم من علم
(البائع) دعوى إلبطال العقد للغلط، فقضت هلا احملكمة ابلبطالن حبجة عدم املساواة يف املعرفة والعلم بني املتعاقدين، نتيجة اخنفاض 

 .1املستوى الفين للبائع مقارنة خبربة ودراية املشرتي"
ت السابقة رغم اختالف مفرداهتا، إال أ�ا تتقارب يف مضمو�ا، فااللتزام ابإلعالم هو التزام يفرضه القانون نالحظ من خالل التعريفا

ختصص  خاصة على املهين واحملرتف، بضرورة تبصري املتعاقد وتنوير إرادته  بكافة البيا�ت واملعلومات املتصلة ابلعقد املراد إبرامه، ذلك أن
يته ملعلومات ال ميكن للطرف اآلخر التوصل إليها من تلقاء نفسه فكان على الطرف الذي ميلك هذه املعلومات أحد املتعاقدين يعين ملك

 إعالم وتبصري املتعاقد اآلخر هبا عند إبرام العقد.

ق على إبرام مجيع ويتميز االلتزام ابإلعالم بعدة خصائص أمهها العمومية والوقاية واالستقاللية، فاملقصود ابلعمومية أنه التزام ساب 
العقود، فهو ليس التزام خاص بعقد معني، إال أنه ال يعين ذلك أنه يكتسي نفس األمهية يف كل العقود، بل خيتلف من حيث األمهية 

 .2والدرجة من عقد ألخر

ا كان مستهلكا ابعتباره كما يتصف االلتزام ابإلعالم أبنه ذو خاصية وقائية، فاهلدف املرجو من تقريره هو محاية املتعاقد، خاصة إذ
الطرف الضعيف يف العقد، كما أنه يعمل على محاية العقود يف املستقبل من دواعي اإلبطال واللجوء إىل الفسخ وذلك لكون االلتزام 

 .3ابإلعالم يضمن احلصول على رضا سليم للمتعاقد، ابلتقليل من الوقوع يف الغلط أو التدليس

نه التزام مستقل، ويرجع ذلك إىل اهلدف من تقرير هذا االلتزام وهو مواجهة اختالل التوازن يف العلم االلتزام ابإلعالم يتسم أيضا أب
 القائم بني البائع احملرتف واملستهلك، يف احلاالت اليت تعجز فيها نظرية عيوب اإلرادة عن مواجهته، ذلك بكونه يتميز عن عيوب اإلرادة

االلتزام رغم عدم وجود عيب يشوب إرادة املتعاقد، ويقول الفقيه دمحم إبراهيم الدسوقي يف هذا الشأن: يف قيام املسؤولية عند اإلخالل هبذا 
"إن االلتزام قبل التعاقدي ابإلعالم التزام مستقل يقع على عاتق شخص ينوي التعاقد مع غريه، وهو ال يقوم حبماية رضا الطرف اآلخر بل 

 .4قومات العدالة العقدية"لتحقيق التكافؤ بني الطرفني إعماال مل

 اثنيا: مربرات فرض االلتزام ابإلعالن:

لعناصر إن تقرير االلتزام ابإلعالم مرده الضرورة امللحة ملعاجلة اختالل التوازن العقدي وانعدام التكافؤ بني أطراف العقد يف مستوى العلم اب
يوجب إعادة التوازن بني أطراف العقد، فضال عن قصور النظرية التقليدية يف الضرورية املتعلقة ابلعقد والبيا�ت اجلوهرية املتصلة به، مما 

 توفري احلماية الالزمة للطرف الضعيف يف العقد، ومنه ميكن القول أن أهم مربرات نشوء االلتزام ابإلعالم هي:

                                                           
 .356مشار إليه يف املرجع السابق، ص  -1
 . 168أمحد بومدين، املرجع السابق، ص  -2
 .234عادل عمريات، املرجع السابق، ص  -3
 .42، ص 1985، مصر، دمحم إبراهيم الدسوقي، االلتزام ابإلعالم قبل التعاقد، دار إيهاب للنشر والتوزيع -4

 .197، ص 2004نقال عن عمر دمحم عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، مصر، 
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ية تقتضيها ظروف التعامل بني األفراد، وذلك إن االعرتاف هبذا االلتزام يعترب ضرورة عملحتقيق املساواة يف العلم بني املتعاقدين:  -أ
أنه للحد من اختالل التوازن بني أطراف العقد يف مستوى املعرفة ابلعناصر الضرورية املتعلقة ابلعقد والبيا�ت اجلوهرية املتصلة به، كما 

ميثل ركنا جوهر� فيه، وشرطا الزما لصحته،  يؤدي إىل حتقيق الرضا الواعي واملستنري لدى املتعاقد، إذ من املعروف أن الرضا يف التعاقد
ه فاإلعالم يقوم أبدائه املدين يف مواجهة الدائن ليكشف له فيه عن كل ما يتصل مبوضوع العقد املراد إبرامه، مما يساعده على حتديد موقف

 .1من التعاقد عن وعي وإدراك، ال عن ختبط وجهالة

لقد كانت محاية اإلرادة يف املرحلة السابقة تتم من خالل نظرية عيوب اإلرادة، إال أن ية: قصور نظرية عيوب اإلرادة يف توفري احلما -ب
التطبيق العملي كشف عن قصور تلك النظرية يف حتقيق احلماية املنشودة للمستهلك يف بعض احلاالت، وذلك أل�ا نظمت بطريقة حمددة 

وظروف تطبيقها مشددة، مما نتج عنه صعوبة يف اإلثبات، ومنه مل تتحقق النتائج ودقيقة إعماال الستقرار املعامالت، إال أن نطاقها ضيق 
 املرجوة من تقريره، فعلى سبيل املثال يشرتط يف للحكم إببطال العقد للغلط، اتصاله بعلم املتعاقد اآلخر أي إثبات علمه أو إمكان علمه

ل التعاقدي ابإلعالم من شأنه أن يزيل قدرا كبريا من الصعوابت مىت استطاع به، وهو أمر يصعب إثباته عمليا، لذلك فإن إقرار االلتزام قب
ف املستهلك أن يثبت أن وقوعه يف الغلط كان بسبب عدم علمه حلظة إبرام العقد ابلبيا�ت الضرورية واجلوهرية اليت كان على البائع احملرت 

بل التعاقدي ابإلعالم من شأنه أن يعاجل أوجه القصور اليت تعرتي نظرية إعالمه هبا، حيث ذهب بعض الفقه إىل القول أن تقرير االلتزام ق
ية عيوب اإلرادة، خاصة فيما يتعلق إبمكانية رجوع املستهلك ابلتعويض على البائع احملرتف عند اإلخالل ابلتزامه بتقدمي املعلومات اجلوهر 

 .  2يةيف العقد املراد إبرامه طبقا للقواعد العامة يف املسؤولية املدن

 اثلثا: متييز االلتزام ابإلعالم وما شاهبه من الصور:

وااللتزام إن االلتزام ابإلعالم قبل التعاقدي يتشابه كثريا مع بعض االلتزامات اليت يكون حملها تقدمي معلومات أو بيا�ت كااللتزام ابلتحذير، 
ة ومن حيث األحكام، السيما _كما قلنا سابق_أن الفقه مل يقف بتقدمي النصيحة أو املشورة، رغم اختالفهم من حيث الطبيعة القانوني

 على تسمية موحدة هلذا االلتزام، وعليه فضلنا التمييز بني هذين املصطلحني ومصطلح االلتزام.

يقع على عاتق  يعرف االلتزام ابلتحذير أبنه "ذلك االلتزام  الذي التمييز بني االلتزام قبل التعاقدي ابإلعالم وااللتزام التحذير: -أ
املهين أبن حيذر املشرتي، أو يثري انتباهه إىل ظروف أو معلومات معينة، فيحيطه علما مبا يكتنف هذا العقد أو ما ينشأ عنه من خماطر 

تعلقة ، وهو يتشابه مع االلتزام ابإلعالم من حيث وجوب القيام ابإلدالء للمستهلك بكافة املعلومات والبيا�ت امل3مادية أو قانونية"
                                                           

ية والسياسية، العدد الثاين، السنة اخلامسة، هادي حسني الكعيب،دمحم جعفر هادي، االلتزام قبل التعاقدي ابإلعالم، جملة احملقق احللي للعلوم القانون -1
 .23، ص2014العراق،

أن البائع احملرتف هو الذي يكون عاملا بعيوب املبيع اخلفية ويتعمد مع ذلك بيعه للمشرتي الذي يعتقد  -يف قرار حملكمة التعقيب التونسية أن " املبدأ:  -2
االحرتاف لدى البائع مبا تعنيه من ختصص يف جمال معني ومعرفة كاملة جبزئياته، جتعل من ذلك  م.إ.ع، فصفة 673سالمته هو ابئع مدلس على معىن الفصل 

 البائع مصنفا ضمن خانة الباعة املدلسني دون ضرورة للبحث يف حسن نيته من عدمها.
له دون أن يكون قادرا على ادعاء جهله ابلعيب، فال البائع احملرتف ملزم بتحقيق نتيجة، فهو ملزم بتسليم مبيع غري معيب وصاحل لالستعمال وفق ما أعد  -

من م.إ.ع مبعىن ثبوت حسن  630يكفي أن يثبت البائع احملرتف جهله ابلعيب ذلك أن عهدته ال تنفك من الضمان بثبوت شهبة له على معىن الفصل 
 نيته..."

 . 2014فيفري  20املؤرخ يف  78801/78667.2012قرار حمكمة التعقيب التونسية، عدد 
 .101خالد مجل أمحد، املرجع السابق، ص  -3
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ابلصفة اخلطرة يف الشيء حمل التعاقد، سواء تعلق هذا الشيء يف خصائصه، أم بكيفية استعماله، إال أن هناك أوجه اختالف بينهما ميكن 
 إجيازها فيما يلي:

صدد إبرام ليس هناك نطاق لاللتزام ابإلعالم من حيث املعلومات، حيث يتسع ليشمل كل ما من شأنه أن يؤثر على رضا الدائن، وهو ب-
 العقد، بينما يتحدد نطاق االلتزام ابلتحذير يف اإلدالء ابملعلومات والبيا�ت ذات الصفة اخلطرة يف حمل العقد.

جيد االلتزام ابإلعالم قبل التعاقدي أساسه يف نظرية صحة وسالمة الرضا، بينما جيد االلتزام ابلتحذير أساسه يف فكرة االلتزام بضمان  -
 .1السالمة

ع الفقه على أن الوفاء اباللتزام ابإلعالم يكون يف املرحلة السابقة على التعاقد كما قد يكون يف مرحلة تنفيذ العقد، بينما انقسم أمج -
زام الفقه حول الوقت املعتد به يف قيام التحذير، فذهب اجتاه إىل أن هذا االلتزام سابق على التعاقد، وذهب اجتاه آخر إىل القول أن االلت

تحذير هو التزام عقدي، ويذهب رأي آخر إىل تبين معيار مصادر اخلطورة ابلنسبة للشيء حمل التعاقد إىل قسمني يتعلق القسم األول ابل
ا منها ابألخطار الناجتة عن طبيعة الشيء، وصفاته األساسية حيث يكون اإلدالء هبا التزاما سابقا على التعاقد، أما القسم الثاين، وهو م

طار اليت ميكن أن تنشأ نتيجة الستخدام الشيء حمل التعاقد، فإنه يعد االلتزام ابإلدالء هبا التزاما تبعيا مكمال للعقد يتصل ابألخ
 .2األصلي

يصعب التمييز بني االلتزام ابإلعالم، وااللتزام التعاقدي بتقدمي النصيحة ب: التمييز بني االلتزام ابإلعالم وااللتزام بتقدمي النصيحة: 
واملشورة، وذلك حبكم متاثل كل منهما فيما يتضمناه من التزام املدين فيهما إبعالم الطرف اآلخر مبعلومات وبيا�ت معينة، إال أنه يف 
حقيقة األمر يوجد اختالف جوهري بني كل من االلتزامني، فااللتزام ابإلعالم يهدف إىل تنوير إرادة املستهلك ابلشروط واألوصاف 

لعة أو اخلدمة من خالل تقدمي إخبار موضوعي، ومنه فهو ليس التزاما خاصا للقيام بعمل حمدد أو االمتناع عن عمل حمدد املتعلقة ابلس
، كما أنه جيد جماله يف املرحلة قبل التعاقدية، ويستمد وجوده من مبادئ القانون وأحكامه، وابلتايل فهو 3متفق عليه بني الدائن واملدين

 التزام غري عقدي.

أما االلتزام ابلنصيحة واملشورة فهو يهدف إىل إعطاء إعالم مالئم يتناسب وحاجات املتعاقد مع احملرتف، إبظهار املزا� والعيوب     
عقدي، للمتعاقد اآلخر مبا يؤدي إىل توجيهه يف اختاذ القرار املناسب، وهو ال ينشأ إال يف مرحلة اتلية لتنفيذ العقد، وابلتايل فهو التزام 

، ومثال ذلك التزام املهندس املعماري بتقدمي املعلومات الفنية والتكنولوجية وفقا ألصول علم 4تنفيذه تنفيذا حملل التزام أصلي يف العقد يكون
 .5اهلندسة املعمارية

                                                           
 .170أمحد بومدين، املرجع السابق، ص  -1
 190عمر عبد الباقي، املرجع السابق، ص -2
، 2009 بسكرة،ماين عبد احلق، حق املستهلك يف اإلعالم، دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري واملصري، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق جامعة دمحم خيضر  -3

 .37ص
 .174، ص2014بلحاج العريب، اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، دار هومه، -4
فأحكام القضاء يرى الدكتور بلحاج العريب، "أن االلتزام ابإلعالم يشمل كل من النصيحة والتحذير، وابلتايل فالتمييز بينهما هو نظري أمثر منه عملي،  -5

 ستخدم أحد املصطلحني (أي االلتزام ابإلعالم أو االلتزام ابلنصيحة) للداللة على اآلخر".الفرنسي ما زالت ت



41 

 

 الفرع الثاين: تطبيق االلتزام ابإلعالم يف عقد الرتقية العقارية اخلاصة
لتعاقدي ابإلعالم، هو عدم املساواة يف العلم بني طريف العالقة العقدية، وهو ما يتجسد يف عقود إن األساس اجلوهري لقيام االلتزام قبل ا

ت الرتقية العقارية اخلاصة، حيث أن الطرف الذي يتمتع ابملعرفة واخلربة هو املرقي العقاري، بينما الطرف الضعيف الذي ال ميلك املعلوما
 هذا النوع من العقود، حيث يكون حمل العقد غري موجود حلظة التعاقد، يف حني أن مجيع الكافية هو املقتين، وهذا نتيجة منطقية يف

البيا�ت واملعلومات املتعلقة ابلعقار وارتفاقاته، تكون يف حيازة املرقي العقاري، هذا من حيث الدراية واملعرفة �هيك عن االختالل 
اجة واملنفعة يف يد املرقي العقاري، مما جيعل من االختالل يف التوازن يف هذا العقد االقتصادي بينهما من حيث القدرة املالية وامتالك احل

 أكثر تركيزا منه يف العقود اليت خيتل فيها التوازن من حيث املعرفة فقط بني األفراد.

زام ابإلعالم أن ميتد ليشمل حىت العقود ومبا أن مسألة االلتزام ابإلعالم نص عليها القانون املتعلق حبماية املستهلك، فهل ميكن ملفهوم االلت
املربمة يف إطار الرتقية العقارية اخلاصة حبكم أن املرقي العقاري حمرتف متخصص، ويتفوق بذلك على املقتين ؟ ومنه ميكن القول أن عقد 

 الرتقية العقارية اخلاصة هو عقد استهالكي ؟

إمكانية تطبيق قواعد محاية املستهلك على عقد الرتقية العقارية اخلاصة سنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل تناول مدى 
 (أوال)، مث مضمون االلتزام ابإلعالم يف عقود الرتقية العقارية اخلاصة (اثنيا)

 أوال: مدى إمكانية تطبيق قواعد محاية املستهلك على عقد الرتقية العقارية اخلاصة:
تية: هل ميكن اعتبار املقتين يف عقد الرتقية العقارية اخلاصة، كمستهلك للعقار ؟ وهل يعترب املرقي يف البداية نود أن نطرح التساؤالت اآل

 الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ؟ 02-04العقاري عون اقتصادي حىت ميكن أن تطبق عليهم أحكام القانون رقم 
القانون املدين اجلزائري سيكون اجلواب ابلنفي، حيث عند تعريفها للمنتوج، حصرته يف مكرر من  140ابلرجوع إىل أحكام نص املادة     

، وهذا يرتتب عليه منطقيا استبعاد العقار من مفهوم املنتوج، وابلتايل استبعاد املرقي 1املنقول املادي أو املعنوي ولو كان متصال ابلعقار
، وهذا غري منطقي فالعقار اليوم أصبح يليب حاجة شخصية 2اصة حبماية املستهلكالعقاري من مسؤولية املنتج، ومن تطبيق األحكام اخل

قانون وعائلية ومن مث فهو يشكل حمال لالستهالك، ابإلضافة إىل أنه يف جمال بيع العقار يف إطار الرتقية العقارية جند أحد السمات البارزة ل
وهبذا يعمل قانون محاية املستهلك على إعادة التوازن العقدي 3املرقي العقاري محاية املستهلك، فاملقتين يكون يف مركز ضعيف يف مواجهة

 إىل هذه العالقة.
فعقود االستهالك عموما هي العقود اليت يربمها الشخص إلشباع حاجات شخصية، ويف اجملال العقاري هي العقود اليت يربمها الشخص    

السالف الذكر املستهلك أبنه: "كل شخص طبيعي أو  03-09من القانون  1 فقرة 3، حيث تعرف املادة 4إلشباع حاجته يف السكن
معنوي يقتين مبقابل أو جما� سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر  أو 

                                                                                                                                                                                                 
 .175أنظر نفس املرجع، ص

مكرر  من القانون املدين اجلزائري " يعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار، السيما املنتوج الزراعي واملنتوج  140من املادة  2تنص الفقرة  -1
 عي وتربية احليوا�ت والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهرابئية"الصنا

 .100، ص2016مسكر سهام، التزامات املرقي العقاري املرتتبة على بيع السكنات الرتقوية رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة،  -2
3- J. Calais- Auloy et F.Steinmetz- Droit de la consommation- 4éme édition- precis  Dalloz, 1996, p345. 

، 2010، 02د دمحمي سليمان، محاية املستهلك من الشروط التعسفية املدرجة يف عقد بيع العقار على التصاميم، اجمللة اجلزائرية، جامعة اجلزائر، العد -4
 .61ص
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ء مادي قابل للتنازل عنه مبقابل أو جما�"،ومن دون "كل شي: من نفس املادة السلعة على أ�ا 17حيوان متكفل به"، كما تعرف الفقرة 
 ، وابلتايل ميكن احلكم على عقد الرتقية العقارية اخلاصة أبنه عقد استهالكي1شكيدخل يف هذا املفهوم كل من العقار واملنقول معا

ستهلك، إال إذا كان العقار معدا لالستعمال ولإلشارة فقد اعترب املشرع الفرنسي أن العقار ال يندرج ضمن القطاعات املعنية حبماية امل   
السكين فقط، حيث يف هذا الوضع يكون املقتين يف موضع ضعف، والبائع يف موضع قوة، مما يؤدي إىل عجز املقتين عن مناقشة شروط 

، 2ع مناقشة شروط العقدالبيع بصورة صحيحة، أما إذا كان العقار معد لغرض آخر كالتجارة، فهنا يفرتض قوة مركز املقتين الذي يستطي
وابلتايل ال يستفيد من احلماية املقررة للمستهلك، إال أن جانب كبري من الفقه الفرنسي انتقد هذه االزدواجية يف التعامل، حيث يقول 

 يف هذا الشأن:M.Dagotالفقيه داغو
«Une telle dichtomie est sans doute simpliste, elle est loin de correspondre toujours à la réalité : 
L’acquéreur n’est pas toujours une personne inexpérimentée et réciproquement, le commerçant ou 
le professionnel n’est pas forcément expérimenté dans les affaires immobilières »3 

حيث مل يعر أي اهتمام إىل الغرض من اقتناء عقار يف إطار الرتقية العقارية،  04-11على خالف املشرع اجلزائري يف القانون رقم    
حبيث تسري مقتضياته سواء كان العقار معد للسكن أو لالستعمال التجاري، كما مل يفاضل يف فرض احلماية للمستهلك املرشح 

 هذا القانون تطبق أ� كانت صفة املقتين سواء كان شخصا عاد�، أو اتجرا، شخصا طبيعيا، أو معنو�.الكتساب امللكية، فأحكام 
، يتعلق بتحوير التشريع اخلاص ابلبعث العقاري 1990فيفرى  26وهذا املوقف معتمد أيضا يف ظل التشريع التونسي الصادر بتاريخ 

 :الشأن هذا يفAbdelwahebRebai الرابعي الوهاب عبد يقول حيث
« Le législateur de 1990 ne s’intéresse guère a la vocation de l’immeuble ni à la qualification 
professionnelle de l’accédant à la propriété de l’immeuble. Il traite sur un pied d’égalité tous les 
candidats à l’acquisition sans distinguer selon qu’ils sont particuliers, livrés à leur propre ignorance 
ou des commerçants particulièrement avertis. Tous doivent bénéficier de la même protection 
légal…ainsi un professionnel tel qu’un agent immobilier qui se porte candidat à l’acquisition 
d’immeuble à ses fins professionnelles peut curieusement peut curieusement se prévaloir du statut 
protecteur du contrat de promesse qu’il conclut avec le promoteur immobilier »4 

السالف الذكر، من اجملال الشخصي للمنتج  02-04من القانون  1فقرة  03ومن حيث جهة املرقي العقاري فقد وسعت املادة   
حيث أعطته تسمية العون االقتصادي، وعرفته أبنه: "كل منتج أو اتجر أو حريف أو مقدم خدمات أ� كانت صفته القانونية، ميارس 

 11/04من القانون رقم  19وابلرجوع لنص املادة  ،أو بقصد حتقيق الغاية اليت أتسس من أجلها"نشاطه يف اإلطار املهين العادي 
 السالف الذكر، يعترب املرقي العقاري من األعوان االقتصاديني، وابلتايل فهو خيضع للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية اليت تفرض

من القانون  4ابئنه ابلسعر والتعريفات وشروط البيع ابلطرق املناسبة، طبقا لنص املادة عليه ممارسة نشاطه يف إطار الشفافية، وإعالم ز 
 السالف الذكر حيث تنص: "يتوىل البائع وجواب إعالم الزابئن أبسعار و تعريفات السلع و اخلدمات و بشروط البيع". 04/02

لى املرقي العقاري عدم استغالل حسن نية و ثقة املقتنني أبي أنه "يتعني ع 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  11كما تنص املادة     
ومبدأ حسن النية يقتضي إعالم املقتين قليل اخلربة، مبضمون العقد وإجراءاته حبكم توفر معلومات لدى املرقي ، شكل من األشكال"

                                                           
، 2017عقاري أمام تطور نظام املسؤولية املدنية، جملة تشريعات التعمري والبناء، العدد الثاين، جوان محادي عبد النور، هل تصمد املسؤولية املدنية للمرقي ال -1

 .25ص 
2-R.Saint A lay- Le consommateur et son logement, R.D.I, 1981, p14. 
3 - M.Dagot, La vente d’immeuble à construire, éd.Litec Droit, 1983, p66. 
4 -AbdelwahebRebai, la promesse de vente d’immeuble a construire, Revue de Tunisie de droit, 1991, p361. 
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ا جيعل معاينة املستهلك للعقار أمرا مستحيال عند العقاري ال تتوفر لدى املقتين، السيما وأن حمل العقد غري موجود أو يف طور البناء، مم
، 1هاإبرام العقد، فيبقى للمستهلك أو املقتين أن يبين قراره ابلتعاقد أو الرفض بناءا على معلومات جيهلها، فيلتزم املرقي العقاري بتقدمي

صورة النهائية املتوقعة عند �اية اإلجناز، ومتكني كل وبذلك وجب العلم الكايف ابملبيع من خالل تعيينه وبيان أوصافه اجلوهرية، وإعطاءه ال
، وعند خمالفة 2من يرغب يف التعاقد من اإلطالع عليه مسبقا، هبدف محاية إرادة املقتين وعدم وقوعه يف غلط يرتتب عليه بطالن العقد

 .3هذا االلتزام يعد املرقي العقاري خمال مببدأ حسن النية كمبدأ حيكم العالقة العقدية
وقد أكد على ذلك القضاء الفرنسي يف الكثري من أحكامه على أن املدين اباللتزام ابإلعالم يكون ملزما أمام املشرتي جبميع املعلومات    

يف حال عنه اجلوهرية وغري اجلوهرية، الفنية وغري الفنية، البسيطة منها واملعقدة، املتعلقة ابلعقد املراد إبرامه، وال ميكن أن يدفع املسؤولية 
، ففي أحد القضا� اليت تتلخص وقائعها " أن هناك عددا من املشرتين قد أبرموا عقد شراء عقار معد للسكن عن 4أخل بواجب اإلعالم

طريق وكيل عقاري، وبعد إمتام العقد تبني للمشرتين وجود خلل وفساد يف اهليكل اخلشيب للبناء، كما هناك فشال يف أرضية العقار، بعد 
املشرتون دعوى تعويض ضد الوكيل العقاري، إلخالله ابلتزامه ابإلعالم واملشورة يف مواجهتهم، فرفضت احملكمة دعوى املشرتين،  ذلك رفع

 مستندة إىل اعتبار أن الوكيل العقاري ليس إال شخص عادي، ال ميتلك اخلربة الدراية ابخلشب، وأنه كان ال يعلم هبذه العيوب املوجودة يف
ا السبب أعفته احملكمة من املسؤولية جتاه املشرتي، مث عرض األمر على حمكمة النقض اليت قامت بدورها إبلغاء احلكم، معتربة العقار، وهلذ

أن الوكيل العقاري، رغم عدم اختصاصه ابخلشب، لكنه ال ميكن أن يدعي اجلهل وعدم الدراية ابلعيوب املوجودة يف العقار، واعتربت أن 
 5ن هبذه العيوب، واعتربته مقصرا تقصريا واضحا أمام املشرتين"عليه إبالغ املشرتي

شرع كما اعترب املشرع معرفة املرقي العقاري ابملعلومات املتصلة ابلعقد من العناصر األساسية لوجود االلتزام ابإلعالم، وهذا ما أقره امل   
 6منه أنه على املرقي العقاري أن يثبت كفاءة مهنية 6ادة السالف الذكر، حيث نص يف امل 84-12اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي 

 مرتبطة ابلنشاط تسمح له ابلقيام بنشاط املرقي العقاري، وإذا مل تتوفر فيه هذه الكفاءة، جيب عليه االستعانة بصفة دائمة وفعلية مبسري
 .7رتبطة مبوضوع العقد املربم بينه وبني املقتينتتوفر فيه تلك الكفاءة، وهو ما يسمح له ابملعرفة اليت جيب أن يصل إليها، وامل

 

                                                           
رقي العقاري ينبغي اإلشارة أن واجب اإلعالم موضوع الدراسة  واملفروض على املرقي العقاري جتاه املقتين خيتلف عن واجب اإلعالم الذي يكون بني امل -1

سالف الذكر، حيث يلتزم املرقي العقاري إبعطاء كافة املعلومات  12/85من املرسوم التنفيذي  23لني يف عملية اإلجناز اليت نصت عليها املادة وشركائه املتدخ
املسؤول عن توفري مجيع وسائل  التقنية املتعلقة ابملشروع، والتنبيه ابملخاطر احملتمل وقوعها واملشاكل اليت قد تعرتض عملية اإلجناز، كما يعترب املرقي العقاري هو

 االتصال لتنفيذ هذا االلتزام.  
 .109مسكر سهام، املرجع السابق، ص -2
 .29، ص1989دمحم املرسي زهرة، بيع املباين حتت اإلنشاء دراسة مقارنة يف القانون املصري والكوييت والفرنسي، دون دار نشر، مصر، -3
 .73، ص2016يف عقد بيع عقار حتت اإلنشاء، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، يوسف سعدون املعموري، محاية املشرتي  -4

5-CassCiv 1ere ch, 18 Avril 1989, Bull, Civ.I, N150, p99. 
 .285مشار إليه لدى: خالد مجال أمحد، ص-
املطلوب توافرها لدى املرقي العقاري، أو يف املسري الذي يستعنب به، ، 84-12من املرسوم التنفيذي رقم  6يقصد ابلكفاءة املهنية يف مفهوم نص املادة  -6

سمح ابلقيام بنشاط الرتقية حيازة شهادة عليا يف جمال اهلندسة املعمارية، أو البناء، أو القانون، أو االقتصاد، أو املالية، أو التجارة، أو أي جمال تقين آخر ي
 العقارية.

 .72، ص2015القة بني املرقي العقاري و مقتين العقار على التصاميم، مذكرة ماجستري، جامعة بومراس، كلية احلقوق، شريط لعالء، املوازنة يف الع -7
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 اثنيا: مضمون االلتزام ابإلعالم يف عقود الرتقية العقارية اخلاصة:
لقد حرص املشرع على حتديد نوعية وطبيعة املعلومات اليت جيب إعالم املقتين هبا، دون أن يرتك ذلك إىل مطلق إرادة املرقي العقاري،    

الم مفروض على املرقي العقاري وال ميكن التملص منه، كما عليه القيام بذلك حىت قبل عملية البيع وذلك محاية فجعل االلتزام ابإلع
 للمقتين حىت يتمكن من معرفة طبيعة العقار علما �فيا للجهالة.

، 1العقاري يف الشكل الرمسي السالف الذكر، أبن تربم العقود من طرف املرقي 04-11ويف هذا الصدد ألزم املشرع يف القانون رقم     
على اعتبار أن الشكلية غالبا ما تكون وسيلة حلماية وإعالم املستهلك، حيث يستنري بنصائح املوثق وتعليماته، فضال عن أنه يضمن 

 .2مطابقة بيع العقارات يف طور البناء مع نصوص القانون اآلمرة املنظمة هلذا النوع من العقود
 11/04من القانون رقم  30ت اليت جيب على املرقي العقاري أن يعلم هبا املقتين أثناء إبرام العقد فقد حددهتا املادة أما ابلنسبة للبيا�   

السالف الذكر وتتمثل يف أصل ملكية األرض، ورقم السند العقاري عند االقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، 
اء، واحلرص على صحة البيا�ت واملعلومات اليت ترد يف الواثئق والقرارات والعقود املقدمة ملقتضيات النشاط وكذا اتريخ ورقم رخصة البن

يف الفقرة األخرية من نفس القانون، أنه جيب أن يتضمن يف ملحق العقد، أو ابلرجوع  38، وتضيف املادة 3قصد تعزيز العالقة مع املقتنني
، البيا�ت املفيدة املتعلقة ابلقوام واخلصائص التقنية للعقار، كما يتعني عليه أعداد نظام امللكية ابلرجوع إىل الواثئق املودعة لدى املوثق

 . 4املشرتكة، وتوضيح كل البيا�ت التقنية والقانونية واملالية اخلاصة هبا، وتوضيح األعباء وااللتزامات اليت يلتزم هبا املقتنون
إضافية ملقتين للعقار يف طور اإلجناز، من خالل حتديد منوذجي عقد حفظ احلق، وعقد البيع ز�دة عن ذلك، فقد أقر املشرع محاية    

على التصاميم، حيث يعترب بنود هذين العقدين وسيلة لإلعالم حبد ذاهتا، حيث يتضمن على بيا�ت ومعلومات جيب إدراجها يف العقد 
ا املشرع عند خمالفة تلك البنود املتعلقة ابلعقد، حيث يتعرض كل مرق عقاري ، فضال عن العقوابت اجلزائية اليت أقره5حتت طائلة البطالن

، لغرامة من مائيت ألف دينار 7، أو مل يبلغه بنظام امللكية املشرتكة قبل تسليم البناية يف اآلجال املتفق عليها6ال يعلم املقتين هبذه البيا�ت
يف حالة إدالئه مبعلومات خاطئة أو غري كاملة يف الواثئق والعقود يف إطار )، كما يتعرض 2000.000) إىل مليوين دينار (200.000(

) إىل مليوين دينار 200.000عقد الرتقية العقارية لعقوبة احلبس من شهر إىل مخس سنوات، وغرامة من مائيت ألف دينار (
 . 8)، أو إبحدى هاتني العقوبتني2000.000(

كما ذهب القضاء يف فرنسا إىل أنه على البائع لعقار يف طور اإلجناز أن ال يكتفي فقط بتقدمي املعلومات اليت وردت يف النصوص      
ملقتين، املتعلقة ابلعقد، بل يتوجب عليه اإلفضاء بكل املعلومات التفصيلية املتعلقة ابلعقار مهما كانت صفتها طاملا أ�ا قد تؤثر يف إرادة ا

خبصوص عقد احلجز االبتدائي لشقق يف  1975تشرين األول  21ن األحكام احلامسة يف هذا الصدد ما قضت به حمكمة ابريس يف وم

                                                           
: " جيب أن يكون البيع من طرف املرقي العقاري لعقار مبين أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو يف طور البناء، 04-11من القانون رقم  25حيث تنص املادة  -1

 د يعد قانو� يف الشكل الرمسي طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا وطبقا ألحكام هذا القانون"موضوع عق
 .123عياشي شعبان، املرجع السابق، ص -2
 السالف الذكر. 11/04من القانون  1فقرة  47أنظر املادة  -3
 السالف الذكر. 04-11من القانون  60أنظر املادة  -4
 .73، املرجع السابق، صشريط لعالء -5
 السالف الذكر. 11/04من القانون  76أنظر املادة  -6
 السالف الذكر. 11/04من القانون  71أنظر املادة  -7
 السالف الذكر. 11/04من القانون  75أنظر املادة  -8
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ائه طور اإلجناز من أنه " مبدأ حسن النية التعاقدي يلقي اباللتزام ابإلفضاء للمتعاقد اآلخر بكافة املعلومات الصحيحة الالزمة لتنوير رض
صفحة متثل الالئحة األساسية للتعاقد بكل ما  140أن يرتك األمر له الكتشافه مبحض الصدفة خالل قراءة  يف هذا اخلصوص دون

أضفي عليها من تعديالت ومالحق وإضافات مل يستطع معها املشرتي احلاجز أن يكتشف أن املساحة الفعلية للشقة احملجوزة قد مت 
مة النقض الفرنسية ذهبت احملكمة إىل ربط االلتزام ابإلدالء ابملعلومات بوجوب توافر إنقاصها إىل حوايل النصف"، ويف قرار آخر من حمك

إىل أن "امتناع متعهد بيع الشقق عن إعالم املشرتي ابألخطاء اليت وقع فيها  17/11/1993حسن النية يف تنفيذ العقد، إذ قضت يف 
ود وفقا حلسن النية مما يرتب املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار الالحقة املهندس إمنا يشكل خرقا لاللتزام ابإلعالم وملبدأ تنفيذ العق

ابملشرتي ومنها تفويت الفرصة علية لشراء شقة أخرى يتناسب مثنها يف ذلك الوقت مع إمكانياته املالية، ومنها استفادته من التسهيالت 
 .1الضريبية املقررة يف حينه"

عالم يف عقود الرتقية العقارية، هو التزام بتحقيق نتيجة أال وهي تزويد املقتين ابملعلومات الكافية، وليس التزام ومنه يفهم أن االلتزام ابإل    
بوسيلة اإلعالم فقط حبسب كل حالة، فاملرقي العقاري يف هذا النوع من االلتزام هو شخص حمرتف، وابلتايل يفرض عليه تزويد الدائن 

، مهما كانت الصيغة اليت مت إتباعها يف إبرام العقد، سواء أكان عقد حفظ احلق، أو عقد البيع على 2ة ابلعقدابملعلومات الضرورية املتعلق
 التصاميم.

 ونود اإلشارة هنا لنقطتني مهمتني:   
ة، إال أنه مل نص املشرع اجلزائري يف منوذج عقد حفظ احلق على السعر التقديري وليس النهائي، حيث يكون السعر قابل للمراجع األوىل:

يذكر كيفية مراجعة الثمن، أو حىت حتديد عناصر املراجعة، والثمن عنصر جوهري يتم على أساسه اختاذ قرار التعاقد من عدمه، ليجد 
املقتين نفسه بعد طول انتظار معرض للز�دة على الثمن املتفق عليه، ودون مربر يف بعض األحيان، وهذا من وجهة نظر� خيل مببدأ حسن 
النية الذي هو أساس االلتزام ابإلعالم، على الرغم من أن املشرع نص على متغريات مراجعة السعر يف عقد البيع على التصاميم حسب 

، وإن كنا نعتقد أ�ا أتخذ نفس احلكم وختضع لنفس املعايري، إال أنه ال نرى 3السالف الذكر 04-11من القانون  2فقرة  38نص املادة 
من عقد حفظ احلق، بل ابلعكس يفضل ابملشرع تضمينها يف هذا العقد، حىت ال يفتح ابب التالعب من قبل بعض نرى ضرورة إللغائها 

 املرقني العقاريني الستغالل هذه الثغرة.
وعد مل يتضمن منوذج عقد حفظ احلق أيضا النص على العقوابت التأخريية، يف حالة أتخر املرقي العقاري عن تسليم العقار يف امل الثانية:

احملدد يف عقد حفظ احلق، على خالف منوذج عقد البيع على التصاميم، حيث نص على العقوابت التأخريية، كما أعتربها من البيا�ت 
 اليت جيب تضمينها يف العقد، ومل نفهم صراحة غاية املشرع من ذلك.

إذا كان فسخ عقد حفظ احلق جاء بطلب من صاحب  السالف الذكر، 04-11من القانون رقم  32كما أنه ابلرجوع إىل نص املادة      
) من مبلغ التسبيق املدفوع، بغض %15حفظ احلق (املقتين) ففي هذه احلالة يستفيد املرقي العقاري من اقتطاع نسبة مخسة عشر ابملائة (

                                                           
 ).2، هامش رقم (174، ص 1996سة حبسون، لبنان، ، الطبعة األوىل، مؤس2نقال عن مصطفى العوجي، القانون املدين، املسؤولية املدنية، اجلزء  -1
 .77شريط لعالء، املرجع السابق، ص -2
أنه "جيب أن ترتكز صيغة مراجعة األسعار على عناصر تغريات سعر التكلفة وتعتمد على تطور املؤشرات  04-11من القانون  2فقرة  38تنص املادة  -3

ابستثناء الظروف الطارئة اليت ال ميكن جتنبها واالستثنائية اليت من شأ�ا أن تؤدي إىل اإلخالل ابلتوازن العقدي  الرمسية ألسعار املواد والعتاد واليد العاملة،
 ) كحد أقصى من السعر املتفق عليه يف البداية %20للمشروع، وال ميكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر (

جيب أن يتضمن يف امللحق أو ابلرجوع إىل الواثئق املودعة لدى املوثق البيا�ت املفيدة املتعلقة  ويف كل األحوال جيب تربير تغريات السعر، وز�دة على ذلك،
 ابلقوائم و اخلصائص التقنية للعقار....."
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املتفق عليه يف عقد حفظ احلق،  النظر عن أسباب طلب الفسخ، فقد يكون سبب املطالبة ابلفسخ هو التأخر يف تسليم العقار عن املوعد
طاع عندها جيد املقتين نفسه جمربا إما على املواصلة يف إمتام العقد رغم إخالل املرقي العقاري ابلتزامه، وإما أن يطالب بفسخ العقد واقت

 ه.نسبة مخسة عشر ابملائة من مبلغ التسبيق الذي دفعه عند إبرام العقد، وهذا تناقض ينبغي على املشرع جتنب
من هذا املنطلق نرى أنه يفضل النص على العقوابت التأخريية يف عقد حفظ احلق أيضا، فكما أقر جزاء على عاتق املقتين الذي يرغب    

يف فسخ العقد، فمن ابب أوىل فرض جزاء أيضا على عاتق املرقي العقاري الذي خيل ابلتزامه بتسليم العقار يف األجل املتفق عليه حىت 
 رادعا له، ولتحقيق التوازن العقدي الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه من خالل إلزام املرقي العقاري ابإلعالم بصفته ابئعا حمرتفا.يكون ذلك 

يئا خنلص إىل أن االلتزام ابإلعالم يلعب دورا هاما وفعاال يف حتقيق التوازن العقدي يف عقود الرتقية العقارية اخلاصة، حيث يكون احملل ش   
ليا، ويقوم املقتين بدفع تسبيقات على حمل عقد غري منجز، أو يف طور اإلجناز، وعليه فأول ضمان يكون مشجعا لإلقبال على هذا مستقب

النوع من العقود أن تكون البيا�ت و املعلومات حول حمل العقد دقيقة ووضاحة، حيث من خالهلا يربم العقد ويبدأ يف تسديد أول قسط، 
، إال أنه ال بد أن نشري يف األخري أن التزام املرقي العقاري إبعالم املقتين، 1بواسطة معلومات تقنية تتجسد بوسيلة قانونيةوهذا ال يتأتى إال 

ال يعين إعفاء املقتين من مسؤولية االستعالم وحرصه على مصاحله، فاملرقي العقاري غري مسؤول عن إمهال وتقاعس املقتين، حيث يرى 
"جيب على كل متعاقد أن يستعلم حبسب قدراته، وجهله جيب أن يكون مشروعا لكي يكون  pisodyivesد يفسالفقيه الفرنسي بيسو 

، وابلتايل فحق املقتين يف إعالمه يكون حول املعلومات اليت ال يستطيع املقتين البحث فيها بنفسه واليت تكون ذات صلة ابلعقد، 2مقبوال"
 .3قاعسا وال يتحرى هذا البيع حبجة أن املرقي العقاري ملزم إبعالمهوليس من حقه اختاذ موقفا سلبيا ويظل مت

 اثلثا: اإلعالن وسيلة لاللتزام ابإلعالم
عن مشروعه العقاري يف األماكن  اإلعالمالسالف الذكر أنه "يلتزم املرقي العقاري بضمان  04-11من القانون رقم  41لقد ورد يف املادة 

ختصة إقليميا، وذلك قبل أي عرض للبيع..."، وكان األصح أن ينص املشرع هنا على ضمان اإلعالن املخصصة لإلشهار يف البلدية امل
السالف الذكر، حيث تنص "  85-12من املرسوم التنفيذي  25وليس اإلعالم، فالفرق بني املصطلحني كبري، وما يؤكد ذلك نص املادة 

لكل أو جلزء من مشروعه، ضمان إشهار صادق وواسع مبختلف وسائل اإلعالم يتعني على املرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو تسويق 
والسيما عن طريق اإلعالن املرئي والواضح على مستوى مقره، ويف موقع املشروع العقاري ويف األماكن املخصصة لإلشهار على مستوى 

 إقليم بلدية موقع اإلنشاء"
ومن خالل نصوص املواد سالفة الذكر فاملشرع يلزم املرقي العقاري ابإلعالن يف أماكن املخصصة لإلشهار، وتلك هي وظيفة اإلعالن     

شهار وليس اإللتزام ابإلعالم، وجيب عدم اخللط بني اإلشهار املقصود يف نصوص املواد السالفة الذكر، وبني االلتزام ابإلعالم، فالبنسبة لإل
إلعالن فهو جمموع االقرتاحات أو الدعا�ت أو البيا�ت أو العروض أو اإلعال�ت املعدة لرتويج منتوج بواسطة وسائل بصرية أو مسعية أو ا

_   أو مسعية بصرية، أو مكتوبة، فاإلشهار هدفه جلب املتعاقد وليس تنبيهه وإحاطته علما بتفاصيل العقد أو العقار، أما االلتزام ابإلعالم
صلنا سابقا_ فيمكن القول أنه وسيلة ملقاومة خماطر اإلعال�ت اليت تعتمد على التشويق واإلهبار، وذلك بتقدمي معلومات موضوعية كما ف

 حول العقد املراد إبرامه والعقار حمل اإلجناز.

                                                           
 .77شريط لعالء، املرجع السابق، ص -1

2- « tout contractant doit se renseigner selon ses capacités. L’ignorance doit se renseigner selon ses capacités. 
L’ignorance doit être légitime pour être acceptable » 

 .108مسكر سهام، املرجع السابق، ص -3
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ه يف ذلك، يقوم اإللتزام الثاين بتبصريه، كأن بدور� نضيف أن اإلعالن يسبق اإللتزام ابإلعالم؛ فبينما يدعو األول املقتين إىل التعاقد ويرغب  
 اإللتزام الثاين يصحح مسار األول.

إشهار املشروع يف االماكن  04-11من القانون رقم  41وابلرجوع إىل نصوص املواد السالفة الذكر، فغاية املشرع يف نص املادة    
يتعدى على جزء من ملكيته مثال خبالف ماهو مسموح به قانو� يف  املخصصة لإلشهار يف البلدية، حىت يتبني أن هناك من يعارضه لكونه

، أما يف نص 1عقد امللكية والرخص املمنوحة واطالع سكان إقليم البلدية هبذا املشروع بغرض إبداء رغبتهم يف التعاقد مع صاحب املشروع
دئ األساسية لإلشهار اليت تستوجب صحة كل ما ينشره من ، فيلزم املرقي العقاري ابلتقيد ابملبا85-12من املرسوم التنفيذي  25املادة 

 معلومات حول املشروع يف اإلعالن، وحتري الدقة وعدم الغش والتضليل الذي يهدف من وراءه إىل جلب املشرتي للتعاقد.
تبصري وتنوير إرادة  خبالف واجب اإلعالم الواقع على عاتق املرقي، الذي يتضمن واجب اإلدالء بكل املعلومات اليت تساهم يف    

املتعاقد، من أجل تقليص التفاوت احلاصل بني املقتين واملرقي العقاري من حيث الدراية والعلم، وذلك ال يتحقق من خالل اإلعالن يف 
االلتزام أماكن اإلشهار يف البلدية فقط، بل ميكن اعتباره وسيلة من وسائل االلتزام ابإلعالم، وهو وحده ليس قرينة على تنفيذ واجب 

ام ابإلعالم، وإال نكون فتحنا الباب أمام املرقني العقاريني، عند حدوث أي نزاع حول مواصفات العقار مل يبصر هبا املقتين االدعاء أنه ق
 بتنفيذ التزامه بواجب اإلعالم من خالل اإلعالن يف األماكن املخصصة  اإلشهار، فاإلعالم أعم وأمشل من اإلعالن.

من املرسوم  25، واملادة 04-11من القانون رقم  41جوع إىل القوانني اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية فإنه_ابستثناء املادة إننا ابلر      
مل يواجه اإلعال�ت  سالفيت الذكر_ ال يوجد مواد تنظم اإلعال�ت اإلشهارية املتعلقة ابلعقار يف طور اإلجناز، كما 85-12التنفيذي 

 جبزاء. الكاذبة واملضللة
وعلية نقرتح أن يتدخل املشرع صراحة وينص على تنظيم لإلعال�ت املتعلقة ابلرتقية العقارية، من حيث البيا�ت الواجب ذكرها يف     

ن هو ، ألنه يف ظل هذا الوضع يصعب صراحة التسليم دائما أبن اإلعال2اإلعالن اليت تبصر إرادة املقتين، اقتداءا ابملشرع القطري واإلمارايت
إحدى وسائل اإللتزام ابإلعالم مث يرتك املشرع األمر على إطالقه دون قيد، ألن اإلعالن من حيث األساس مبين على الرتغيب والتشويق، 

ال واملبالغة يف املدح املنتوج، وليس مطالب ابحلقيقة املطلقة فيه، وابلتايل يصعب هنا حتديد املواصفات املرتبطة ابلعقار بشكل سليم، فض
 عن أن العقار غري منجز أو يف طور اإلجناز، مما جيعل علم املقتين ابلعقار حمل التعاقد مبين ابألساس على تلك املعلومات اليت وردت يف

 اإلعالن.
 ومنه نرى أن تنظيم املشرع إلعال�ت بيع العقار يف طور اإلجناز ضرورة قصوة، حىت ميكن التسليم بشكل مطلق أبن اإلعالن هو إحدى   

 وسائل تنفيذ اإللتزام ابإلعالم.
 

                                                           
 ).4، هتميش رقم (103نفس املرجع، ص -1
املتعلق بتنظيم التطوير العقاري "جيب أن يتضمن اإلعالن عن البيع أو املشاركة يف  2014/03/11لسنة  06من القانون رقم  11ة ورد يف نص املاد -2

يف ذلك مساحته املعارض فضال عن موافقة اإلدارة، االسم التجاري للمطور العقاري ومقره الرئيسي، وبيان موقع املشروع وطبيعته والوصف الدقيق له، مبا 
وغري ذلك من البيا�ت إلمجالية، وعدد طوابقه واملساحة املتاحة لوحداته ومواصفاهتا وسعر البيع احملدد لكل نوع من أنواع الوحدات، ورقم احلساب واسم البنك ا

 اليت حتددها اإلدارة، ويف مجيع األحوال ال جيوز تغيري مسودة اإلعالن أو الشروط واألحكام الواردة يف منوذج العقد".
أنه:"ال جيوز  05، حيث ينص يف املادة 2007لسنة  08كما اهتم أيضا املشرع اإلمارايت بتنظيم اإلعال�ت يف بيع العقار على اخلارطة، وذلك يف القانون رقم 

أو عقارات على اخلارطة إال بعد احلصول  للمطور اإلعالن يف وسائل اإلعالم احمللية أو اخلارجية أو املشاركة يف املعارض احمللية أو اخلارجية للرتويج لبيع وحدات
 على تصريح خطي من الدائرة، ويصدر املدير العام القرارات الالزمة لتنظيم شروط اإلعالن يف وسائل اإلعالم واملشاركة يف املعارض"
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 اخلــاتـــمـــة
إذا كانت احلماية التقليدية للمشرتي يف مواجهة البائع الحقة للتصرف، أي بعد نشوء العقد، فإن احلماية احلديثة أصبح هلا دورا      

ي بقدر وفري من املعلومات يف هذه املرحلة، مبا وقائيا، حيث جتد جماهلا احلقيقي يف املرحلة السابقة على التعاقد، من خالل إمداد املشرت 
 يؤدي إىل تنوير رضاءه ابلعقد.

دورا   يعترب عقد الرتقية العقارية اخلاصة من أكثر العقود اليت تثور فيه مسألة احلماية السابقة على التعاقد، ويلعب فيه االلتزام ابإلعالم    
تويه من تفاوت بني املتعاقدين من حيث الدراية واملعرفة، حيث يعترب املرقي العقاري حمرتفا هاما وفعاال يف حتقيق التوازن العقدي نظرا ملا حي

بدفع  نتيجة خلربته الفنية يف جمال البناء، وهذه الدراية ال تتوفر لدى املشرتي، إضافة إىل أن حمل العقد شيئا مستقبليا، حيث يقوم املقتين
ر اإلجناز، وعليه فأول ضمان يكون مشجعا لإلقبال على هذا النوع من العقود أن تكون تسبيقات على حمل عقد غري منجز، أو يف طو 

البيا�ت و املعلومات حول حمل العقد دقيقة ووضاحة، حيث من خالهلا يربم العقد ويبدأ يف تسديد أول قسط، وهذا ال يتأتى إال بواسطة 
 معلومات تقنية تتجسد بوسيلة قانونية.

السالف الذكر، حيث حرص املشرع على محاية إرادة املشرتي ، من خالل إلزام املرقي  04-11 القانون رقم وهو ما جتلى يف      
العقاري بضرورة اإلعالن عن مشروعه العقاري، وحتري الصدق وعدم التضليل الذي يهدف من وراءه إىل مغالطة املقتين ودفعه للتعاقد،  

ات والبيا�ت الضرورية اليت هتمه من أجل تبصريه، كما حرص املشرع أيضا على حتديد نوعية كما ألزمه بضرورة إعالم كل مقتين ابملعلوم
وطبيعة املعلومات اليت جيب إعالم املقتين هبا، دون أن يرتك ذلك إىل مطلق إرادة املرقي العقاري، فجعل االلتزام ابإلعالم مفروض على 

يام بذلك حىت قبل عملية البيع وذلك محاية للمقتين حىت يتمكن من معرفة طبيعة املرقي العقاري وال ميكن التملص منه، كما عليه الق
 العقار علما �فيا للجهالة.

ز�دة عن ذلك، فقد أقر املشرع محاية إضافية ملقتين للعقار يف طور اإلجناز، من خالل حتديد منوذجي عقد حفظ احلق، وعقد البيع       
هذين العقدين وسيلة لإلعالم يف حد ذاهتا، حيث يتضمن على بيا�ت ومعلومات جيب إدراجها يف على التصاميم، حيث يعترب بنود 

 العقد حتت طائلة البطالن، فضال عن العقوابت اجلزائية اليت أقرها املشرع عند عدم اإلدالء ابملعلومات أو اإلدالء مبعلومات خاطئة.
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 والقنصليات السفاراتحرمة التعاون الدويل ملكافحة جرائم انتهاك 

 نــأمي حمدـم مةـالــإس

 والعالقات السياسية الدوليةابحــــث دكتورة يف القانون الدويل 
 جامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس كلية احلقوق والعلوم السياسية

 مستغامن ابديس بن احلميد عبد املستدامة بـجامعة للتنمية الدويل القانون خمرب يف عضو
esselmaamine@gmail.com 

 :ملخص

حلرمة السفارات والقنصليات، وما ميسها من حقوق وامتيازات سبق وأن   إن احلديث عن التعاون الدويل ملكافحة جرائم االنتهاك       
صلية كفلتها هلا االتفاقيات الدولية واإلقليمية، داللة قاطعة على إصرار اجملتمع الدويل للمضي قدما يف حتسني العالقات الدبلوماسية والقن

 وعدم الرغبة مبساسها.
يات جتعل من أوساط اجملتمع الدويل يتكاثف لدرأ مثل هذا النوع من األعمال اإلجرامية، فاالنتهاكات حلرمة السفارات والقنصل       

سواء وقعت يف الدول املضيفة وكان اجملرم على أراضيها أو فوق أراضي الدول املوفدة لبعثاهتا أو دول األخرى، وذلك عرب آليات قانونية 
لمعلومات وتسليم اجملرمني أو إحالتهم للمحاكمة ولغاية التمكني من املساعدات تتيح التعاون الدويل من أجل قمعها ابتداء من تبادل ل

 القضائية وتنفيذها.
Résumé : 

       The speech of international cooperation to combat the crimes of violation of the sanctity of 
embassies and consulates, and the rights and privileges, to which they have been subjected by the 
international and regional conventions, is an unequivocal sign of the determination of the 
international community, to go forward diplomatic and consular relations. 
       Violations of the inviolability of embassies and consulates make it possible for the international 
community to intensify such acts of criminality, both in host countries and on the territory of States 
sending their missions or other States, through legal mechanisms that allow international 
cooperation to suppress them, Information, extradition or referral to trial for the purpose of enabling 
and implementing judicial assistance. 

 .التعاون الدويل، انتهاك حرمة، السفارات والقنصليات، مقرات الدبلوماسية والقنصلية :الكلمات املفتاحية

key words: International cooperation, violation of sanctity, embassies and consulates, diplomatic 
and consular premises. 
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 :مـقـدمـة

تثري جرائم انتهاك حرمة السفارات والقنصليات اهتماما واسعا لدى أوساط احلكومات الدولية، خصوصا بعد ارتفاع حصيلة        
يف بداية القرن الواحد والعشرون وما آلت إليه من توتر وشرخ للعالقات الدولية فيما بني دول األطراف املوفدة واملستقبلة االعتداءات عليها 

هلا على أراضيها، األمر الذي يستلزم إال والبد أبن تتضافر جهود هذه الدول وغريها للتعاون والقضاء على النشاطات غري املشروعة سواء 
ضري و اإلعداد، أو أثناء وبعد تنفيذها مبتابعة اجملرمني وتسليمهم وإحالتهم للمحاكمة بعد وقوع جرمية االنتهاك، وتعزيزها قبل تنفيذها ابلتح

ابالنضمام لالتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية هذا النوع من املقرات، مبثل ما �شدت به اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومنذ مطلع 
وبذلك ال يسعنا إال أن نتناول أهم أوجه )2(دعم ابلتقارير الدولية الواردة إىل أمينها العام فيما خيص هذا النوع من اجلرائم،ولت )1(الثمانينات،

 التعاون الدويل املكرسة يف مكافحة جرائم انتهاك حرمة السفارات والقنصليات يف الفرتات اليت تلي وقوعها:
 ية امللزمة ابلتعاون الدويل ملكافحة جرائم انتهاك حرمة السفارات والقنصلياتاحملور األول: االنضمام لالتفاقيات الدول

لقد حددت نصوص االتفاقيات الدولية اليت قننت العمل الدبلوماسي والقنصلي فيما بني الدول أهم التدابري الكفيلة ابلتعاون ملنع        
وقمع اجلرائم اليت حتدث يف حق البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراهتم، وتسليم مرتكبيها يف احلاالت اليت حتضر على أرض دولة أخرى 

تبني خالل عصبة األمم عن واجب التعاون بني الدول يف منع  ليم دول أخرى، ومن بني تلك االتفاقيات نذكر ابتداء مالتنفذ يف إق
" ووزير Alexanderارتكاب االنتهاكات ضد بعثات الدول األجنبية ومسئوليها عند اغتيال ملك يوغوسالفيا "

نحو  الذي يفيد أبن "كل دولة ملزمة أبال تشجع و أن ال تتغاضى ، واليت جاءت على ال1934" مبرسيليا عام L.Bartouخارجيته"
 )3(وتتسامح مع أي نشاط إرهايب له غرض سياسي فوق أراضيها".

يف القانون إلىمبدأ التعاون 1937نوفمرب 16كما أشارت املادة األوىل للفقرة األوىل من اتفاقية جنيف ملنع وقمع اإلرهاب املؤرخة يف       
عن القيام أبي عمل يرمي إىل تعزيز األنشطة اإلرهابية املوجهة ضد دولة أخرى وأن متنع ابالمتناع كل دولة دها على "أن تلتزم  بتأكيالدويل 

وبنصها  )4(األفعال اليت يتجسدون هبا، ابلشروط اليت يتم التعبري عنها فيما بعد، ملنع وقمع مثل هذه األنشطة ومساعدة بعضهم البعض"،
تكريس مبدأ واجب التعاون حيال النشاطات اليت تستهدف اإلضرار ابلدول فيما بينها، وليدخل يف تعداد ذلك ما قد  للمساعدة مت فيه

 تتعرض له السفارات والقنصليات من انتهاكات قد تطاهلا.
، حيث تقرر أن 1940يف حني جتدر اإلشارة كذلك إىل القرار السادس الذي مت عقده يف اجتماع وزراء اخلارجية بـ هافا� عام        

تتخذ حكومات الدول األمريكية داخل أراضيها مجيع التدابري الالزمة ملنع وقمع أي أنشطة توجه ضد مصاحل حكومات أجنبية أو 
يت متيل إىل تقويض املؤسسات احمللية وإاثرة الفوضى يف سياستها الداخلية، وجترمي كل أعمال اإلرهاب جمموعات أجنبية أو أفرادها، وال

ار السيما منها حوادث اختطاف مسؤويل بعثات الدول اجملاورة واالبتزازات املرتبطة هبا، وإدانتها ابعتبارها جرائم ضد اإلنسانية مبوجب قر 
العامة ملنظمة الدول األمريكية، كما أدانت يف هذا القرار هذه األفعال بوصفها انتهاكات حلقوق الذي اعتمدته اجلمعية 1970يونيو  30

                                                           
 - 473ص ،1998 القاھرة، جامعة الحقوق، دكتورة،كلیة رسالة الدبلوماسیة، والحصانة الدولي اإلرھاب طلس، أسعد دمحم ھالة عائشة(1)

487. 
(2)U.N, General Assembly 47 session, Item 129 of the provisional agenda, A/47/325, 7 August 1992, p6 - 8. 

(3)FranciszekPrzetacznik, Protection of Officials of Foreign States According to International Law, 
MartinusNijhoff publishers, Boston/London, 1983, p89 - 90. 
(4)S.N, Convention Pour La Prévention et La Répression du Terrorisme (Genève, le 16 novembre 1937), 
Série de Publications de la Société des Nations V. Questions Juridiques, Vol 10, 1937, p4. 
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اإلنسان والقانون الدويل قبل إعادة صياغة هذا األخري، وطلبت من الدول األعضاء ابملنظمة أن تسن يف تشريعاهتا الداخلية كل ما من 
التعاون فيما بني دول األعضاء ملنع ومعاقبة تلك اجلرائم، كما اعتمدت جلنة وزراء جملس  شأنه جترمي مثل هذه األفعال غري املشروعة ويكفل

، حيث أوصت فيه أبن تضمن 1970ديسمرب  11أورواب قرارا مشاهبا بعنوان "محاية أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية" بتاريخ 
ة حبماية بعثات الدول األجنبية ومقراهتا من مثل هذه اهلجمات ومعاقبة اجلناة حكومات الدول التعاون الوثيق فيما بينها يف املسائل املتعلق

 )1(املنتهكني حلرمتها.
، 1961كما تبني وبشكل واضح يف نص املادة الثانية والعشرون للفقرتني األوىل والثانية من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام        

الدبلوماسية مصونة، وما يقتضي على الدولة املضيفة من تدابري مناسبة تتخذه حلمايتها من آي اقتحام  ما يتطلب لتكون حرمة دار البعثة
ولتتبعه يف ذلك املادة الواحدة والثالثون للفقرتني الثانية والثالثة من اتفاقية فيينا )2(أو ضرر ومنع آي إخالل أبمن البعثة أو مساس بكرامتها،

بنصها على ما يلزم لسلطات الدولة املضيفة  من أعمال اجتاه القنصلية وبعثاهتا لتوفري احلماية الالزمة  1963للعالقات القنصلية لعام 
ومن االنتهاكات اليت قد تتعرض هلا السفارات والقنصليات كالدخول هلا عنوة دون إذن مسؤوليها، أو استهدافها ابلسالح، أو  )3(هلا،

 ا وكل ما من شأنه إيقاف نشاط موظفيها، أو إنزال علم أو شعار بعثاهتا وإتالف الفتاهتا.  اإلضرار هبا كغلق الطريق املؤدية إليه
ومنذ أواخر الستينيات أخذت ظاهرة جرائم انتهاك حرمة السفارات والقنصليات شكال ومضمو� جديدا، وهلذا تضافرت اجلهود         

صعيد اإلقليمي جند كل من اتفاقية واشنطن اخلاصة مبنع ومعاجلة أفعال اإلرهاب على املستوى الدويل واإلقليمي إلبرام إتفاقيات، فعلى ال
، يف نص مادهتا األوىل على ضرورة 1971فرباير  2اليت تتخذ شكل جرائم ضد األشخاص والرتكيبات ذات الصلة واألمهية الدولية بتاريخ 

ع التدابري اليت قد تعتربها فعالة مبوجب قوانينها حيال ما يدبر النتهاك أن تتعهد الدول املتعاقدة ابلتعاون فيما بينها عن طريق اختاذ مجي
ومعاقبة  البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراهتا، كما حددت املادة الثامنة من اإلتفاقية جمموعة من التدابري الالزم اختاذها للتعاون يف منع

 مقراهتا من السفارات والقنصليات، نذكر منها: مرتكيب هذا النوع من اجلرائم وما تقتضيه من محاية اجتاه
جلرائم اختاذ مجيع التدابري املمكنة ويف حدود قوهتا ومبا يتماشى مع قوانينها اخلاصة، ملنع وعرقلة اإلعداد فوق أراضيها مثل هذا النوع من ا-أ

 اليت سيتم تنفيذها يف إقليم دولة متعاقدة أخرى.
 اذ تدابري إدارية فعالة لغرض محاية األشخاص كالبعثات الدبلوماسية والقنصلية.تبادل املعلومات والنظر يف اخت -ب
 )4(السعي جلعل األعمال اإلجرامية املتوخاة يف هذه االتفاقية مشمولة يف قوانينها اجلنائية، إن مل تكن مشمولة ابلفعل. -ج

التأكيد على قمع جرائم ضد أشخاص البعثات  1977يناير  27وكذلك جاء يف االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب بسرتاسبورغ بتاريخ 
فقرة الثانية الدبلوماسية يف النص املادة األوىل للفقرة الثالثة، وليس تصاغ داللة حتديد محاية مقراهتا يف خضم ما أشر إليه يف املادة الثانية لل

 )5(ابعتبار كل ما يتعلق أبي عمل خطري ضد املمتلكات جرمية سياسية.
أما على الصعيد الدويل وحتت رعاية األمم املتحدة جند من بني االتفاقيات اليت بينت ضرورة التعاون يف صياغة ديباجتها ما جاء يف        

 نيويورك كما سعت اتفاقية)6(،1969، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 1961خضم اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 
                                                           

(1)FranciszekPrzetacznik, op.cit, p90. 
(2)U.N, Treaty Series "Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961", vol. 500, 2005, p7. 
(3)U.N, Treaty Series "Vienna Convention on Consular Relations 1963", vol. 596, 2005, p13. 
(4)U.N, Treaty Series "Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes 
against persons and related extortion that are of international significance (Washington on 2 February 
1971)", vol. 1438, 1986, p195 - 196. 
(5)Conseil de l'Europe, Convention européenne pour la répression du terrorisme, Série des traités européens - 
n° 90, Strasbourg, 27/1/1977, p1-2. 

 :ذلك يف انظر.1969 لعام القنصلية للعالقات فيينا واتفاقية ،1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية ديباجة يف جاء ما ذلك(6)
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 ديسمرب 14 بتاريخ عليها واملعاقبة الدبلوماسيون املوظفون فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم نعمب اخلاصة
 العملية التدابري كل املشروعة،ابختاذ غري واألعمال اجلرائم منع على تتعاون أبن عضو دولة كل واجب على الرابعة مادهتا نص يف،1973

 تبادل ضرورة على حثت كما خارجه، أو إقليمها داخل سواء اجلرائم هذه الرتكاب متهد أن شأ�ا من اليت أعمال أية ارتكاب ملنع
كما جاء يف مقرتح )1(اجلرائم، هذه ارتكاب ملنع االقتضاء حسب اختاذها ينبغي اليت التدابري من وغريها اإلدارية التدابري وتنسيق املعلومات

خبصوص أعمال االعتداء على البعثات  1972أبريل  18مشروع القرار املقدم من الدامنارك التفاقية روما بتاريخ املادة السادسة من 
ية األجنبية ومقراهتا، على "أن تلتزم مجيع الدول املتعاقدة أبن متنح لبعضها البعض أكرب قدر من املساعدة فيما يتعلق ابإلجراءات اجلنائ

 )2(النوع من اجلرائم املوصوفة ويسري تطبيق قانون تلك الدولة الواقع فيها االنتهاك".املتخذة حملاكمة مرتكيب هذا 
 احملور الثاين: واجب تبادل املعلومات واملساعدات على الدول 

يقتضي واجب التعاون الدويل فيما بني الدول أبن تقدم الدول احلاصل على أراضيها االنتهاك أو اليت يكون اجملرم فوق أراضيها كل       
املعلومات اليت من شأ�ا أن تسهم يف القبض على مرتكيب جرمية االنتهاك حلرمة السفارات والقنصليات، وعلى إثر ذلك تضمنت غالبية 

ة اليت تعرتف مببدأ االختصاص العاملي أحكاما تفرض التزاما على الدول األطراف فيها ابختاذ التدابري الالزمة خاصة ما االتفاقيات الدولي
تعلق منها بتبادل املعلومات حول هوية وأماكن تواجد األشخاص املتهمني، وما يتخذ ضدهم من إجراءات وغريها من املعلومات اليت 

فقرهتا  تنص يف 1971اتفاقية واشنطن لعام جرامية أو املعاقبة عليها يف حالة ارتكاهبا، حيث جاءت تساعد على إحباط املخططات اإل
على وجوب دول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية أبن تتبادل مجيع املعلومات اليت تتعلق ابجلرمية ومن كل ادة الثامنة الثانية من امل

 )3(قرات أو عن املتهم جلرمية االنتهاك.جوانبها سواء تلك اليت تعىن مبساس حرمة امل

حول قيام الدولة الطرف اليت ارتكبت فيها  ،1973 لعام نيويورككما نصت املادة الرابعة والفقرة األوىل من املادة اخلامسة يف اتفاقية       
االعتقاد هبروب املتهم ابرتكابه الفعل اجلرمي من أية جرمية من اجلرائم كانتهاك حرمة السفارات والقنصليات إن كان لديها ما يدعوها اىل 

وبكافة  إقليمها، إببالغ مجيع الدول املعنية األخرى مباشرة أو بواسطة األمني العام لألمم املتحدة بكل الوقائع الالزمة عن اجلرمية املرتكبة
ولتجدد حرصها يف الفقرة الثانية من نفس املادة أيضا على  املعلومات املتوفرة عن هوية املتهم ابرتكابه الفعل اجلرمي والتنسيق فيما بينها،

وعن ظروف  -مبثل ما يعتدى على مقرات السفارة والقنصلية و مسؤوليها  -سعي أية دولة طرف يكون لديها معلومات عن املعتدى عليه 
ي اىل الدولة الطرف اليت كان اجملين عليه ميارس اجلرمية، إىل إبالغها كاملة على وجه السرعة وفقا للشروط اليت ينص عليها قانو�ا الداخل

 )4(وظائفه ابمسها.
يف نص الفقرة األوىل من املادة الثامنة نفس ما اجتهت سابقاهتا، لكن بداللة  1977ولتتبىن مرة أخرى االتفاقية األوروبية لعام       

هبذا  ضمنية خمتلفة تلزم الدول املتعاقدة أن تقدم لبعضها البعض أكرب قدر من املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية يف أي إجراءات تتعلق

                                                                                                                                                                                                 
U.N, Treaty Series "Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961",op.cit, p2, andU.N, Treaty Series 
"Vienna Convention on Consular Relations 1963", op.cit, p2 
(1)U.N, Treaty Series "Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents (14 December 1973)", vol. 1035,New York, 1984, p170. 
(2)Working Paper Denmark to Convention ("Rome draft), Yearbook of the International Law Commission 
1972, United Nations Publication, New York, 1974, Vol. II, p336. 
(3)U.N, Treaty Series "Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes 
against persons and related extortion that are of international significance (Washington on 2 February 
1971)", op.cit, p196. 

(4)U.N, Treaty Series "Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents (14 December 1973)", op.cit, p170. 
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، كما أجازت تقدمي املساعدة القانونية -يف مثل هذه احلاالت تندرج املعلومات ضمن املساعدات  -من اجلرائم وعلى أي حال النوع 
 )1(املتبادلة جملرد أ�ا تتعلق جبرمية سياسية أو جرمية مرتبطة مبثل هذه اجلرمية أو جرمية مستوحاة من دوافع سياسية.

التزام  فإنه جيب فرض واجب التعاون الدويلوضروري لتنفيذ  يف املعلومات املنوط به كعامل مساعدوحىت يؤدي هذا اإلجراء الدور 
 القضاء قطعي على مجيع الدول دون استثناء من أجل تقدمي وتبادل املعلومات الضرورية يف حالة ارتكاب جرمية خاضعة ملبدأ االختصاص

التعاون القضائي يف خمتلف اإلجراءات  ثنائية هلذه اجلرائم، ونتيجة لذلك فقد مت تنظيم مبدأالعاملي، وذلك ابلنظر إىل الطبيعة اخلطرية واالست
 1977التفاقيات جنيف لعام  األولاإلضايف من الربتوكول  الثامنة والثمانوناملتعلقة ابالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين يف املادة 

 )2(أبكرب قدر ممكن.ا، بل أشار النص فقط إىل تقدمي املساعدة أطراف هذه املساعدة ومداه اليت مل توضح

 اجب التسليم على الدولةاحملور الثالث: و 
يصنف واجب تسليم اجملرمني على الدولة ضمن اآلليات القانونية للتعاون الدويل من أجل قمع اجلرمية سواء كانت داخلية أو دولية،        

الطالبة اليت تسعى إىل اسرتداد املتهم للمحاكمة أو توقيع اجلزاء اجلنائي عليه وتسمى الثانية ابلدولة  يتم بني دولتني تسمى األوىل الدولة
ة املطالبة وهى اليت يكون الشخص املطلوب تسليمها موجودا على أراضيها تقوم إبلقاء القبض عليه حتفظيا مبعرفة سلطاهتا األمنية والقضائي

وابعتبار أن انتهاك حرمة السفارات والقنصلية يف فرتات النزاع املسلح عمال غري مشروع وجرمية دولية )3(بة،متهيدا لتسليمه إىل الدولة الطال
ضد اإلنسانية لكو�ا مقرات أتخذ حكم انتهاك األعيان املدنية يكون واجب التسليم فيها ضرور�، ابلرغم من االختالف القائم وبدرجات 

 الدولة حول تسليم األشخاص املتهمني يف االتفاقيات الدولية.متفاوتة من االلتزام اخلاص بواجب 
ومن تلك االتفاقيات اليت أشرت على واجب تسليم اجملرمني ومل جترب أ� منها الدول عليه بل حثتهم على إجراء التسليم، فإن مل تفعل       

، اليت جاء 1971اتفاقية واشنطن لعام  م املختصة، نذكر منهافعليها إحالة الشخص املتهم املتواجد فوق أراضيها إىل احملاكمة أمام احملاك
السابعة يف فقرهتا الثانية خيضع األشخاص الذين اهتموا أو أدينوا يف هذا النوع من اجلرائم لتسليمهم مبوجب أحكام نص مادتيها الثالثة و 

معاهدة وفقا لقوانينها تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدات تسليم اجملرمني السارية بني األطراف أو يف حالة الدول اليت ال جتعل 
، يؤكد على واجب تسليم املشتبه يف ارتكابه للجرمية غري املربرة 1977كما جاء نص املادة السابعة من االتفاقية األوروبية لعام )4(اخلاص،

خذ هذه السلطات قرارها بنفس الشروط املتبعة ضد أشخاص البعثات الدبلوماسية ومقراهتم للسلطات املختصة بغرض مقاضاته جنائيا، وتت
 )5(يف أي جرمية خطرية وفقا لقوانني تلك الدولة.

 الدبلوماسيون املوظفون فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم مبنع اخلاصة نيويورك كما سعت اتفاقية        
عند االقتناع أبن الظروف تربر ذلك الواجب هذا لتكريس األوىل الفقرة السادسةيف مادهتا نص يف،1973 ديسمرب 14 بتاريخ عليها واملعاقبة
، وأن تتخذ الدولة الطرف اليت يكون اجلاين املزعوم ابرتكابه الفعل اجلرمي موجودا -كجرمية انتهاك حرمة السفارات والقنصليات   -اجلرم 

اخلي لتأمني حضوره لغرض حماكمته أو تسليمه، وجيري إبالغ هذه التدابري دون أتخري، سواء يف إقليمها التدابري املناسبة مبوجب قانو�ا الد
ن مباشرة أو عن طريق األمني العام لألمم املتحدة،كما أتبعها نص املادة الثامنة من نفس االتفاقية على إلزام الدول إبدراج هذا النوع م

                                                           
(1)Conseil de l'Europe, Convention européenne pour la répression du terrorisme,op.cit, p3. 
(2)J.M. Sorel, « Les arrêts de la Cour internationale de Justice du 27 février 1998 sur les exceptions 
préliminaires dans les affaires dites de Lockerbie : Et le suspense demeure... », Revue générale de droit 
international public, 1998, p685.. 
(3)Hervé ASCENSIO et Emmanuel DECAUX, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p933. 
(4)U.N, Treaty Series "Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes 
against persons and related extortion that are of international significance (Washington on 2 February 
1971)", op.cit, p196. 
(5)Conseil de l'Europe, Convention européenne pour la répression du terrorisme,op.cit, p1-2. 
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اجملرمني يف أية معاهدة لتسليم اجملرمني �فذة فيما بني الدول األطراف أو تعقدها فيما االنتهاكات يف قائمة اجلرائم اليت تستوجب تسليم 
 )1(بينها يف املستقبل.

وبذلك يصبح األساس القانوين الذي يستند إليه يف إجراء تسليم اجملرمني هو نصوص االتفاقيات الدولية اليت تنص على هذا النوع       
يف حني ميكن أن يرفض )2(االتفاقيات حرية االختيار بني التسليم واحملاكمة مع إعطاء األولوية للتسليم،من االنتهاكات، كما تعطي هذه 

طلب التسليم من الدولة اليت يقيم أبراضيها الشخص املتهم ابرتكاب جرم االنتهاك للسفارات والقنصليات أو الذي سبق وأن حكم عليه 
نتهاك، أو اليت وقع على أراضيها االنتهاك حبكم أن السفارات والقنصليات متارس مهامها يف بعد طلب مقدم من الدولة الواقع يف حقها اال

 الدول املضيفة. 
على إجراءات تقوية  1977كما نصت الفقرة الثانية من املادة الثامنة والثمانون من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام      

ك من خالل حث الدولة اليت يتواجد على إقليمها املتهم أبخذ طلب التسليم املقدم من طرف الدولة اليت للمساعدة يف جمال التسليم وذل
ارتكبت على إقليمها االنتهاكات بعني االعتبار، غري أن تضمني النص لعبارة "إذا مسحت الظروف بذلك" جيعل مسألة التسليم رهن إرادة 

ألمر أكثر يف حالة ما إذا تعلق األمر بطلب تسليم متهم إىل الدولة اليت حيمل املتهم جنسيتها، الدولة املطلوب منها التسليم، وقد يتعقد ا
 )3(نظرا ألن هذه األخرية سوف ترفض ال حمالة تسليم مواطنيها.

ل من الدولة املوفدة ومن أبرز القضا� احلديثة اليت مل جيرى فيها تسليم املتهمني ابنتهاك حرمة هذه املقرات ولكن ما حصل هو التدخ      
 وتعدي على سيادة الدولة املضيفة ما قامت به الوال�ت املتحدة األمريكية على األراضي الليبية بعد مقتل سفريها "كريستوفر ستيفنز" يف

خلاصة عن طريق قوات العمليات ا 2014أفضى إىل احتجاز "أبو ختالة" يف يونيو  اجملمع الدبلوماسي األمريكي يف بنغازي، والذي 
 )4(بنغازي ومت نقله حبرا إىل الوال�ت املتحدة. جنوب مدينة » دلتا«األمريكية 

ليثور التساؤل عن األساس الذي ميكن أن تستند إليه دولة ترفض طلب مقدم من دولة أخرى بتسليم أحد احملكومني أو املطلوبني،         
ن أن ترفض طلب التسليم املقدم إليها من دولة لتسليم شخص متهم إذا ألنه يف الغالب ترفض الدولة تسليم أحد رعا�ها كما ميك

استشفت أن طلب التسليم خيفي وراءه دوافع إدانة بسبب اجلنس أو الدين أو العرق أو اآلراء السياسية، و أن الشخص املتهم املطلوب 
اليت تطلب تسليمه إليها لن تستطيع ضمان تسليمه سوف يضار إذا ما مت تسليمه وإجراءات العدالة لن تراعى كما أن الدولة 

 وبذلك ميكن تلخيص األسباب املانعة للتسليم والذي حتول دون تسليم الشخص املتهم فيما يلي:)5(حقوقه،
 )6((أ) عندما يطالب الشخص املتهم اللجوء.

 )7((ب) الدفع جبنسية الشخص املتهم أو املطلوب تسليمه كأحد رعا�ها.
 يعدو جرمية معاقب عليها يف قوانني الدولة املطلوب منها التسليم.(ج) أن الفعل ال 

                                                           
(1)U.N, Treaty Series "Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents (14 December 1973)", op.cit, p170. 

 .604ص السابق، املرجع طلس، أسعد دمحم هالة عائشة(2)
(3)J.M. Sorel, « Les arrêts de la Cour internationale de Justice du 27 février 1998 sur les exceptions 
préliminaires dans les affaires dites de Lockerbie : Et le suspense demeure... »,op.cit, p685. 

 12 ،8822 والعشرون،العدد التاسعة السنة العريب، القدس جريدة ،2012 عام بنغازي يف األمريكي السفري اغتيال يف املتهمني أحد عن خطرية تفاصيل عن الكشف(4)
 ) 29/12/2017اتريخ ز�رة املوقع:(http://www.alquds.co.uk/?p=717733 :   ذلك يف انظر. 1ص ،2017 ماي

 .605ص ،السابق المرجع طلس، أسعد دمحم ھالة عائشة(5)
(6)WEIS Paul, The Travaux PreparatoiresAnalysed with a commentary Article 33 "the refugee 
convention1951", P233. 

 .350،ص2003 اإلسكندرية، املعارف، منشأة طبعة، بدون العام، الدويل القانون إطار يف الدولة إرهاب واصل، الرمحن عبد جاد سامي(7)
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 (د) اعتبار اجلرمية املطالب بتسليم مرتكبها جرمية سياسية.
 على الدولة حالة إىل احملاكمةاجب اإلاحملور الرابع: و 

قد يتعذر على الدولة تسليم الشخص املتهم أو طرد املطلوب اعتقاله، األمر الذي ال ينفي عدم قمعها له ومما يوجب عليها إحالته        
 إىل احملاكمة فورا ودون أتخري حبسب ما نصت عليه االتفاقيات الدولية وإخضاعها لسلطاهتا التقديرية وما ينص عليه قانو�ا الوطين. 

الدولة العضو ملزمة يف حالة رفضها إجراء ، أبن 1971لعام  يات ما أشارت إليه املادة اخلامسة من اتفاقية واشنطنومن تلك االتفاق
التسليم نظرا العتبارات متس الشخص املتهم يف كونه يتمتع جبنسيتها أو ألي أسباب قانونية أو دستورية، إبحالة القضية إىل سلطاهتا 

طالبة التسليم هبذا اإلجراء، ويف ذلك تتخذ السلطات املختصة إجراءاهتا طبقا ملا نصت عليه قوانينها الوطنية وإببالغ الدولة )1(املختصة،
 على اعتبار أن اجلرمية املرتكبة هي من جرائم القانون العام يرتتب عنها املسؤولية الدولية.

تؤكد يف مادهتا السابعة على واجب الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم ابرتكابه الفعل  1973 لعام نيويورك اتفاقيةكما جاءت        
اجلرمي يف إقليمها يف حالة عدم تسليمها إ�ه، أن تعمد دون أي استثناء، ودون أي أتخري ال مربر له، إىل عرض القضية على سلطاهتا 

ولتتبعها يف ذلك املادتني السادسة والسابعة من االتفاقية األوروبية )2(تلك الدولة، املختصة بغرض حماكمته وفقا إلجراءات تتفق مع قوانني
إىل سلطاهتا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية ضده وممارسة إجراءات ، حبيث تلزم الدولة العضو إبحالة املتهم 1977لقمع اإلرهاب لعام 

ني تلك الدولة يف حالة رفض تسليم املتهم دون أي استثناء ودون أي أتخري ال مربر التقاضي بنفس الشروط املتبعة يف أي جرمية ووفقا لقوان
 ترتب األخرى هي 2001مشروع مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا لعام  من عشر احلادية املادة نصوص جاءت كما)3(له،

 وتعتربه التصرف بذلك االعرتاف تتبىن اليت األفعال عن والقنصليات السفارات تصيب اليت حاالت يف املضيفة الدولة عن الدولية املسؤولية
 )4(.اجلرمية ابرتكاب يقومون الذين الفاعلني ملعاقبة تتجاوب ومل منها، صادرا

ما ورد يف تقرير  احملاكمة،نذكر إىل والقنصليات السفارات حرمة انتهاك حالة يف اجملرمني إحالة لواجب الدول تطبيق حيث من أما        
 ،45/39 العامة اجلمعية قرار من التاسعة ابلفقرة عمال1992فرباير  10البعثة الدائمة واملمثل الدائم للنرويج لدى األمم املتحدة بتاريخ 

 على مقر السفارة اإليرانية أبوسلو مما تسبب ابرتكاب أعمال عنف ضد 1992أبريل  5مت اإلبالغ عن حادثة وقعت بتاريخ  حبيث
شخص ومتت حماكمتهم بطلب من  12مبعوثي هذه السفارة وإحلاق أضرار جسيمة ابملبىن،األمر الذي جعل الشرطة حتتجز أكثر من 

مايو  22من قانون اإلجراءات اجلنائية يف النرويج الصادر يف  65املدعي العام عن أعماهلم الغري املشروعة ملخالفتهم أحكام نصالفقرة
 يوليو 11 بتاريخ الرتكية السفارة مع حصل الشيء لفقرة بعقوبة الغرامة أو احلبس ملدة تزيد عن عام،ونفسواليت تقضي نفس ا 1981
 )5(.للمحاكمة وأحيلوا عليهم، مدعى أشخاص ثالثة من لكل نروجيية كرون 7500 قدرها غرامات أوسلو شرطة أصدر 1991

                                                           
(1)U.N, Treaty Series "Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes 
against persons and related extortion that are of international significance (Washington on 2 February 
1971)", op.cit, p196. 
(2)U.N, Treaty Series "Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents (14 December 1973)", op.cit, p169. 

(3)Conseil de l'Europe, Convention européenne pour la répression du terrorisme,op.cit, p2 - 3. 
 الثاين، اجلزء الثاين، اجمللد ،2001 الدويل القانون جلنة حولية ،"A/56/10" رقمالوثيقة حتت واخلمسني الثالثة دورهتا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير(4)

 .66ص ،2007 وجنيف، نيويورك
(5)U.N, General Assembly 47 session, Item 129 of the provisional agenda, A/47/325, 7 August 1992, p26. 
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احملاكمة، ألن األدلة املتعلقة ابلقضية غري متوفرة لدى الدولة اليت تقوم يف حني قد تنشأ بعض الصعوابت عند اإلحالة إىل         
دولة ابحملاكمة، وهنا تقوم املساعدة القضائية بدورها من خالل التعاون بني األجهزة املختصة يف الدولة اليت وقعت اجلرمية فوق أراضيها،وال

ورا فيما لو كان اجلهاز القضائي فاسدا فتتم التدخالت أثناء التحقيق أو اليت تقوم مبحاكمة املتهم، وقد تلعب االعتبارات السياسية د
كما تظهر تلك الصعوابت اليت تعرتض تطبيق مبدأ التسليم )1(احملاكمة وتصدر أحكام غري مناسبة وال عادلة مع اجلرمية اليت اقرتفها املتهم،

 أو احملاكمة على عدة مراحل نذكر منها:
 م معاهدات التسليم أو اإلحالة للمحاكمةأوال: صعوابت تواجه إبرا

إن االعتماد يف تطبيق املعاهدات كمصدر أصلي يف ردع منتهكي حرمة السفارات والقنصليات أصبح أمر ضروري حيتم على الدول        
هذه األمهية فقد تعرتضها  ، ولكن رغم-السابق اإلشارة إليها  -أن تتبع إجراءات التسليم وإحالة اجملرمني حبسب احلاالت اليت تقتضيها 

 صعوابت تسبق إبرامها نذكر أمهها على النحو اآليت:
التحفظ على املعاهدات يعد من أهم العقبات اليت تفقد املعاهدة جزء من فاعليتها، وكثريا ما جند الدول تتحفظ عند إبرامها  -1

 للمعاهدات بشكل جزئي أو بشكل شبه كلي.
من االهتمام ابلدخول يف اتفاقيات دولية لتنظيم تسليم اجملرمني وإحالتهم للمحاكمة فيما بينها،ومرد الدول ليست على نفس الدرجة  -2

 ذلك تفاوت املصاحل األمنية والسياسية واالقتصادية، ومثال ذلك الدول األوربية ارتبطت ابلعديد من االتفاقيات اليت من شأ�ا تنظيم كل
محاكمة و تنظيم كل جزئية تساهم يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم، يف حني جند دول العامل الثالث ما يتعلق إبجراءات التسليم وإلحالة لل

 ترتبط بعدد قليل من هذا النوع.
الكثري من الدول ما ترتدد يف التوقيع على اتفاقيات التسليم أو اإلحالة املتهمني ابالنتهاك للمحاكمة، كأن تتقاعس عن اختاذ  -3 

اليت أحجمت عن توقعيها كل من فرنسا  1957زمة للتصديق، ويظهر جليا ذلك يف االتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني لعام اإلجراءات الال
، واجنلرتا اليت مل تصادق عليها كذلك اىل غاية 1986ماي  14سنة، حبيث صادقت عليها بتاريخ  30ومل تصادق عليها إال بعد مرور 

 )2(.1991عام 

 عرتض تطبيق معاهدات التسليم أو اإلحالة للمحاكمةاثنيا: صعوابت ت
إن العقبة الكربى اليت تعرتض تسليم املتهم أو حماكمته هي يف تصنيف الدول اليت يتواجد فوق أراضيها للجرمية املرتكبة أب�ا           

مشروع كاغتيال القادة واستهداف  جرمية سياسية وأن مرتكب الفعل غري املشروع هو جمرم سياسي، وشتان بني من يرتكب فعل غري
مقراهتم أو مناهضة نظام استبدادي متسلط من �حية، ومن يرتكب جرمية لتحقيق مآرب شخصية أو منفعة مادية أو جملرد االنتقام من 

رمية �حية أخرى، وقد تضمنت اتفاقيات التسليم استثناء يسمح للدول بعدم تطبيق مبدأ التسليم أو احملاكمة عندما تكون اجل
مثلما اضطرت بعض الدول اىل تغيري قوانينها الوضعية حىت اليت ال تستطيع تسليم بعض املتهمني كما حدث يف بلجيكا يف )3(السياسية،

مارس  22حينما نص قانو�ا بعدم السماح تسليم مرتكيب اجلرائم السياسية و قد مت استبداله ابلقانون الصادر يف  1855مطلع عام  
كد على عدم اعتبار جرمية االعتداء على أفراد البعثات األجنبية ومقراهتم جرمية سياسية أبية وسيلة مت ارتكاهبا، وهبذا ، الذي أ1956

 )4(انتقل هذا الشرط اىل العديد من القوانني الدولية اخلاصة بتسليم اجملرمني.

                                                           
 .607ص ،السابق المرجع طلس، أسعد دمحم ھالة عائشة(1)
 .77ص ،2007 اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار طبعة، بدون اجملرمني، لتسليم القانوين النظام يف اإلشكالية اجلوانب املنعم، عبد سليمان(2)
 .607ص السابق، املرجع طلس، أسعد دمحم هالة عائشة(3)

(4)Waillies G, L'infraction politique en droit positif belge, leuven, Bruxelles, wander, 1970 ،p225. 
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الدول فقد اضطر اجملتمع الدويل إلجياد حل بديل من شأنه عدم ومبا أن هذه اجلرائم متثل خطورة على استقرار العالقات الودية بني        
 السماح ملرتكيب هذا النوع من اجلرائم اليت تنتهك حرمة السفارات والقنصليات بعدم إفالهتم وإحالتهم اىل احملاكمة، وتصنيف أفعاهلم غري

الدول على مجيع األصعدة الداخلية منها والدولية للقضاء  املشروعة ضمن اجلرائم اخلطرية اليت ختتلف عن اجلرائم السياسية، وتكريس جهود
عليهم، خصوصا بعدما أصبحت تشكل هتديدا لرؤى تنمية العالقات الدولية وتنسف ابملصاحل املشرتكة ما بني الدول، ومن تلك اجلهود 

 لعام الدبلوماسية احلصا�ت بشأن التنفيذية ابلالئحة املتعلق الدويل القانون معهد مشروع من الثالثة املادة نصاليت تبينت ما تبناه 
 ومقراهتم، األجانب دول برعا� املساس شأ�ا من اليت احلاالت يف صارمة عقوابت بفرض املضيفة الدول حكومات فيها يلزم اليت ،1895
منها قد أكد على هذا الواجب  يف حني وإن كان ذلك ضمنيا يف بعض املشاريع إال أن البعض )1(حرية، بكل وظائفهم أداء من ومتكينهم

الذي أقره املعهد األمريكي للقانون الدويل، فقد نصت املادة العشرون من هذا املشروع على أن الدولة  1925"لعام 22كمشروع رقم "
املوجهة ضد املضيفة ملزم بتوفري احلماية للبعثات الدبلوماسية ومقراهتا عن طريق إصدار تشريعات وطنية تعاقب على كل أشكال العنف 

 )2(هذه الفئة.

كما اتبع احتاد احملامني األمريكيني وسيلة �جعة ملكافحة بعض اجلرائم اليت متس السفارات والقنصليات وما يتعرض له مسؤوليتها يف       
ة فحسب، أبرزها مشروع بسنه جمموعة من االتفاقيات ملنع وقمع هذا النوع من اجلرائم اخلطرية يف إطار جتمع الدول األمريكي 1988يوليو 

 )3(.1973ديسمرب  14، واتفاقية نيويورك اليت وقعت بتاريخ 1991فرباير  2االتفاقية واشنطن اليت وقعت يف 
أما ابلنسبة لتوقيع العقوابت اجلماعية على مرتكيب هذا النوع من اجلرائم فإن القضية تصبح أكثر تعقيدا، ألن اإلمجاع على فرضها يف      

عملي مسألة �درة احلدوث خاصة إذا كانت فكرة التشدد هي السائدة، وتبقى املسألة من الناحية النظرية حربا على ورق، وما يدل الواقع ال
على ذلك عدد الدول املوافقة على فرض العقوابت اجلماعية، ومثلما حدث وأن طالبت الوال�ت املتحدة األمريكية عند وقوع أزمة الرهائن 

بفرض عقوابت اقتصادية ضد إيران، لكن االحتاد السوفييت استعمل حق الفيتو ضد هذا اإلجراء،  1979هران عام األمريكيني يف ط
وابلرغم من هذا احلق عمدت الوال�ت املتحدة إىل تطبيق ما جاء يف الرسالة اليت وجهتها إىل رئيس جملس األمن يفرض عقوابت اقتصادية 

 )4(وافق عليه عشره من أعضاء جملس األمن.ضد إيران استنادا اىل املشروع الذي 

 احملور اخلامس: تطبيق االختصاص القضائي العاملي
تطبيقا ملبدأ سيادة الدول مينع على احملاكم الداخلية أن متارس اختصاصها القضائي يف جرمية من اجلرائم على إقليم دولة أخرى، يف       

حني جتعل قاعدة أساسية أخرى من شأن القضاء الوطين أن خيتص يف حماكمة مرتكيب اجلرائم اليت مت تنفيذها فوق أراضيه سواء أكانوا من 
األجانب املتواجدين يف أراضيه، ونظرا ألن جرائم االعتداء املرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراهتا من السفارات  رعا�ه أم من

والقنصليات متثل خطورة شديدة على سالمه العالقات العادية الطبيعية بني الدول وهتدد التعاون فيما بينها، فإنه جيب اعتبار مرتكبيها 
 حيق لكل دولة معاقبتهم حىت ولو كانت صلتها هبم تتمثل يف جمرد تواجدهم فوق أراضيها، وبذلك فإن االختصاص يف هذه جمرمني دوليني

                                                           
(1)AnnuaireL'institut de Droit International 1895/1896 "Session de Cambridge", Tome 14, Réimpression 
Schmidt Periodicals, Bad Feilnbach-Germany, 1994, p240. 
(2)Harvard law school, research in international law "diplomatic privileges and immunities", Cambridge 
Masschusetts, The American Journal of International Law, Vol. 26, No. 1, Cambridge University Press, 
1932, p166. 
(3)American Bar Association, Model American convention on the prevention and punishment of certain 
serious forms of violence jeopardizing fundamental rights and freedoms, with appendices 1980, Division of 
Public Services, Washington, July 1983, p166. 
(4)U.N, Resolution and Decision of The Security Council1979, official records, thirty fourth year, New York, 
1980, p64. 
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اجلرائم جيب أن يكون شامال وخيرج من دائرة االختصاص الداخلي، كما جيب تطبيق مبدأ عاملية االختصاص اجلنائي حبيث يسمح لكل 
 )1(س األعيان املشمولة ابحلماية الدولية كالسفارات والقنصليات.دولة مبعاقبة كل من ارتكب جرمية مت

كما يظهر تطبيق االختصاص القضائي العاملي يف التمكني من املساعدة القضائية لدولة أجنبية، واليت ميكن احلصول عليها سواء من       
لتحقيق اليت يعهد هبا قاض دولة ما إىل قاض أجنيب يف إطار خالل اإل�بة القضائية يف التحقيقات اليت تشمل كافة اإلجراءات املتعلقة اب

اإل�بة القضائية اليت يقوم هبا مثال قاض مكان القبض على املتهم إىل قاضي مكان ارتكاب اجلرمية أو قاضي جنسية املتهم، أو أي قاض 
ويقدم الطلب إىل الدولة امللتمس منها عن الطريق )2(آخر، أو إىل أحد ضباط الشرطة القضائية ليقوم نيابة عنه بعمل من أعمال التحقيق،

 )3(الدبلوماسي أو عن طريق وزارة العدل.
 الدبلوماسيون املوظفون فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم مبنع اخلاصة نيويورك وقد أوردت اتفاقية       
 العاملي، القضائي االختصاص مبدأ تكرس أن شأ�ا من تدابري موادها نصوص من العديد يف،1973 ديسمرب 14 بتاريخ عليها واملعاقبة

 ما يلي: نذكر تدابري تلك ومن
 (أ) أي اعتداء عنيف على مقر العمل الرمسي مثل السفارات والقنصليات لشخص يتمتع حبماية دولية كالسفراء والقنصليني،

 اجلرائم مستوجبة لعقوابت مناسبة أتخذ خطورهتا بعني االعتبار،(ب) تعترب كل دولة من الدول األطراف من هذه 
(ج) يرتتب على الدول األطراف مبوجب القانون الدويل التزام ابختاذ مجيع التدابري املناسبة ملنع االعتداءات األخرى على شخص أو على  

 حرية أو على كرامة الشخص املتمتع حبماية دولية ومقراهتم،
من الدول األطراف ما قد يلزم من التدابري لتقرير واليتها على اجلرائم انتهاك حرمة هذه املقرات مىت ارتكبت اجلرمية يف (د) تتخذ كل دولة 

 إقليم هذه الدولة،
 )4((هـ) إذا مل تشأ الدولة تسليمه فإن عليها إحالته إىل احملاكمة فورا ودون أتخري.

 اإلعانة القضائية أيضا بقبول تنفيذ األحكام القضائية ونقلها ابختاذ اإلجراءات اليت كما أكدت يف جانب تقدمي املساعدات بتقدمي       
متكن مبوجبها دولة يف تنفيذ حكم جزائي �ائي على أراضيها حبسب االتفاقيات اليت تربط بعضها البعض، ابلرغم من أ�ا مل تسمح هبا يف 

جراءات واحلكم اىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يقوم بدوره إببالغها اىل الدول بعض االتفاقيات إال إببالغ النتيجة النهائية هلذه اإل
بذلك يسري احرتام األحكام الصادرة من القضاء الوطين إعماال لالختصاص القضاء )5(،1973األطراف األخرى كاتفاقية نيويورك لعام 

جية أمام القضاء الوطين إذا كانت اجلرمية املرتكبة معاقبا عليها يف كل من ومنحها ح -السابق اإلشارة إليهما  -العاملي والتعاون الدويل
الدولتني وإن كانت التشريعات اعرتفت مببدأ عدم جواز حماكمة الشخص مرتني تبعا لتباين يف طريقة تطبيق هذا املبدأ ابلنسبة لألحكام 

 )6(األجنبية.

                                                           
(1)Jones, Goronwy J, The United Nations and the Domestic Jurisdiction of States "Interpretations and 
Applications of the Non-intervention Principle", University of Wales Press, 1979, p30. 

 .248ص ،1998 ابريس، األورويب، -العريب الدراسات مركز األوىل، الطبعة الدويل، الطيار،اإلرهاب بكر وصاحل رفعت دمحم أمحد(2)
 .696ص ،1966 يونيو 10اجلزائر، ،48 العدد الثالثة، السنة اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة(3)

(4)U.N, Treaty Series "Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents (14 December 1973)", op.cit, p170. 
(5)U.N, Treaty Series "Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents (14 December 1973)", op.cit, p171. 
(6)GarraudRené,Traité théorique et pratique du droit pénal français, Volume 3,Public Library, New York, 
1913 ,p413. 
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ما مت النص عليه يف االتفاقية اليت سبقتها أبن تتخذ كل دولة عضو يف االتفاقية التدابري مبتغى  1977ولتؤكد االتفاقية األوروبية لعام       
عندما  الالزمة إلقرار واليتها القضائية على جرمية تنتهك فيها حرمة هذا النوع املقرات تبعا ملا يتمتع هبا مسؤوليها من السفراء والقنصليني

وجودا يف أراضيها وإن مل تشأ تسليمه بناء طلب دولة أخرى وجب عليها إحالته فورا ودون أتخري يكون اجلاين املشتبه يف ارتكابه اجلرمية م
ويف تعداد كل تلك اإلجراءات الرامية لتطبيق االختصاص )1(إىل احملاكمة كقاعدة تستوجب التطبيق يف القوانني الداخلية لدول األعضاء.

لدولية واإلقليمية اليت ختتص مبحاكمة مرتكيب هذه اجلرائم اخلطرية ضرورة ملحة من شأ�ا أن القضائي العاملي، يصبح إنشاء احملاكم اجلنائية ا
ة تعزز اجلهود املبذولة يف التصدي هلذه الظاهرة ومكافحتها، مبثل ما مت إنشاءه كاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا، أو حمكمة جنائي

 )2(ريب واإلسالمي.إقليمية على الصعيد األوريب و اإلفريقي و الع
 حرمة السفارات والقنصليات  ملكافحة جرائم انتهاك احملور السادس: املسؤولية الدولية املرتتبة عن اإلخالل ابلتزام التعاون الدويل

الدويل، وال تتحمل ال ترتتب املسؤولية الدولية إال ذا مت اإلخالل ابلتزام دويل �شئ عن املبادئ والقواعد القانونية السائدة يف اجملتمع 
الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون الدويل تبعية تصرفاته املخالفة ألحكام القانون الدويل إال إذا نشأ عن ذلك اإلخالل ضرر، 

ة وبذلك يلزم من تسبب يف فعله جربه كجزاء لقاعدة عامة عما أصاب الغري، واملسؤولية الدولية ال تنشأ إال بني الدول املستقلة كامل
السيادة واملتمتعة بكامل حريتها تصرفا بشؤو�ا الداخلية (االختصاص السيادي الداخلي) وبشؤو�ا اخلارجية (االختصاص السيادي 

انتهاك ملكافحة جرمية تعاون الدويل اإلخالل ابلتزام الالدول عن  مسؤولية يتنب أن لرتتيبذلك وب)3(اخلارجي) دون أتثري أو تدخل خارجي،
 الدول حبسب فقهاء القانون الدويل ال تكون إال يف احلاالت التايل ذكرها: أ� كانت من والقنصليات فوق أراضي ات السفار  حرمة

إخالل هذه الدول يف التزامها مبنع الغري من انتهاك هذه احلماية سواء كان هذا اإلخالل سببه التقصري واإلمهال من أجهزه هذه الدولة  -1
 املضيفة.

الدول يف التزاماهتا بقمع ومعاقبة منتهكي هذه احلماية من األشخاص العاديني هلا سواء كانوا حاملني جلنسيتها أو مقيمني إخالل هذه  -2
 )4(فيها بصفة دائمة، أو من األشخاص الرمسيني وهم املوظفون املختصون مبمارسة وظائف عامة يف الدولة املضيفة.

الدولية املفروضة عليها ابالتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقييت فيينا للعالقات  قيام الدول ذاهتا ابإلخالل اباللتزامات -3
 .1963، والقنصلية لعام 1961الدبلوماسية لعام 

إخالل الدول األطراف يف التزاماهتا بتسليم املتهمني جبرائم االنتهاك حلرمة السفارات والقنصليات أو بشأن إحالتهم للمحاكمة مثلما  -4
 نيويورك ، واتفاقية1977، واالتفاقية األوروبية لعام 1971اتفاقية واشنطن لعام رت يف ظل االتفاقيات اخلاصة السابق اإلشارة إليها كتقر 

 .1973 لعام
إخالل الدول يف التزاماهتا بتقدمي املعلومات اليت من شأ�ا أن تسهم يف القبض على مرتكيب جرمية االنتهاك حلرمة السفارات  -5

 والقنصليات، وبعدم التمكني من املساعدة القضائية لدولة أجنبية يف إجراء التحقيقات القضائية وحىت بعدم تنفيذ أحكام احملاكم. 
لقانونية املرتتبة نتيجة إخالل الدول ابلتزاماهتا يف التعاون الدويل ملكافحة جرمية انتهاك حرمة السفارات والقنصليات أما عن اآلاثر ا      

اليت يدبر وحياك على أراضيها استهداف حرمة وحصانة مقر هذه  -فوق أراضي أ� كانت من الدول سواء املضيفة أو املوفدة أو الغري 
                                                           

(1)Conseil de l'Europe, Convention européenne pour la répression du terrorisme,op.cit, p2. 

 .206ص السابق، الطيار،املرجع بكر وصاحل رفعت دمحم أمحد(2)
 .99ص ،2013 القاهرة، احلديث، اجلامعي األوىل،املكتب الطبعة املسلحة، الدولية النزاعات يف املدنيني ضد املرتكبة اجلرائم الفهداوي، محود دمحم ابسم(3)
 .234ص ،2011 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار األوىل، الطبعة الدبلوماسي، القانون محودة، سعيد منتصر(4)
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تزام على عاتق هذه الدول، جيعلها تتحمل املسؤولية الدولية اليت عادة ما ترتب نتائج خطرية كرد فعل من قبل ، يكمن يف نشوء ال-البعثة 
 الدولة اليت مت االعتداء على مقراهتا، نستهل ذكر األبرز منها:

 أوال: الرتضية

عمل غري مشروع شخص دويل لعن ارتكاب  الناشئةحتمل االلتزامات  ةها من حيث تبعأد�و  الدولية املسؤولية آاثرقل أي واليت ه
 ا الرمسيني، والرتضيةاحد موظفيه أو ةدولمن الاليت تقع  الدولية البسيطةااللتزامات  املرتتب على اإلخالل أبحد القانوين دوليا، وهي األثر

لى ة عبكل واقع احمليطةروف ذلك يف ضوء الظو ق عليها الطرفني تفي ةور ص أيةتتم يف  أنجيوز  ،وإمنابشكل عام ليس هلا شكل حمدد
ة، وتثور هذه محاكملل هو تقدمي، أهلا املنشئة الواقعةفصل املوظف املتسبب يف حدود صورة يف  ،أوتتم بشكل رمسي أنيمكن ة،فحد

ومثال ذلك )1(،هامسعتها وشرف أصابوقد  أدبيايكون الضرر  املضرورة، وإمنا للدولةماد� ضررا احلاالت اليت ال ينتج عنها  الرتضية غالبا يف
سياستها، ليعترب ذلك مبثابة من إنزاله عنوة من قبل أفراد عاديني أو اتبعني للدولة و  شارة الوطنيةأو أية علم وشعار السفارة  ما قد يتعرض له

الشرطة تؤدي له وإعادة رفعه على السارية حبضور أفراد من اجليش أو ، ستدعي االعتذاريإهانة علم دولة أجنبية وإساءة إىل كرامتها 
 )2(.التحية

 اثنيا: التعويض
إعادة األمور اىل ما كانت  –التعويض العيين  -والذي ينقسم بدوره إىل نوعني فهناك تعويض عيين وأخر نقدي، ويقصد ابلنوع األول 

املرتتبة على ذلك الفعل، وتعترب هذه عليه قبل اقرتاف العمل غري املشروع الذي أدى اىل نشوء املسؤولية الدولية ويتمثل إبزالة كل النتائج 
ة الوسيلة هي أقرب الوسائل التقديرية للتعويض الكامل، ومن أفضل أنواع التعويض ومن أمثلة التعويض العيين إعادة األموال التابعة للبعث

يات أو على واثئق حمفوظات أو يف مثل االعتداء على السفارات والقنصل)3(الدبلوماسية اليت قد صدرت من قبل رجال الدولة املضيفة،
ملتسببة هذه املقرات،أو على احلقائب الدبلوماسية والقنصلية أو على األمتعة واألاثث الالزم ألداء مبعوثيها أعماهلم الرمسية،أن تقوم الدول ا

اىل ما كان عليه قبل حدوث  يف ذلك إبعادة كل هذه األشياء واألمالك واملنقوالت اىل الدولة املوفدة هلذه البعثة، وذلك إلعادة احلال
الضرر، وهذا هو مضمون وفحوى التعويض العيين وهذا أيضا ما طلبت به حمكمة العدل الدولية يف قضية احتجاز املوظفني الدبلوماسيني 

هذه احملكمة حيث طلبت  1979نوفمرب  4والقنصليني األمريكيني داخل مقر السفارة األمريكية والقنصلية التابعة هلا يف طهران بتاريخ 
لبة اإليرانيني من احلكومة اإليرانية برد للسفارة والقنصلية كل الواثئق التابع هلا اىل الدولة املوفدة إلعادة احلال اىل ما كان عليه قبل قيام الط

 )4(حبادثة االحتجاز.
مبلغ من املال كتعويض عن األضرار اليت نتجت ، فيتمثل يف قيام الدولة بدفع -التعويض النقدي  -أما عن النوع الثاين من التعويض       

ويتم اللجوء اىل )5(عن العمل غري املشروع، وقد يطالب املتضرر بتعويض عن فوات النفع أو الربح أو اخلسارة األدبية اليت حلقت به،
لفعل غري املشروع،والتعويض املايل التعويض املايل يف حاله ما إذا أصبح من غري املمكن إعادة احلال اىل ما كان عليه سابقا قبل حصول ا

                                                           
 .246 - 245ص السابق، املرجع محودة، سعيد منتصر(1)
 .16ص ،2001 عمان، التوزيع، و للنشر جمدالوي دار األوىل، الطبعة والقنصلية، الدبلوماسية العالقات وقواعد اجلاسور،أسس الواحد عبد �ظم(2)
 .533ص ،2006 القاهرة، للنشر، العربية النهضة دار طبعة، بدون الدولية، والعالقات الدويل القانون الوفا، أبو أمحد(3)
 .247ص السابق، املرجع محودة، سعيد منتصر(4)
 ،2008 الر�ض، العبيكان، شركة األوىل، الطبعة الدويل، القانون يف والقنصلية الدبلوماسية واالمتيازات احلصا�ت العبيكان، الرمحان عبد �صر بن العزيز عبد(5)
 .254ص
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حيقق نفس الغرض الذي يهدف التعويض اىل حتقيقه وهو جرب الضرر أو إعادة احلال اىل ما كانت عليه ويكون إبلزام الدولة املسؤولة بدفع 
 مبلغ من املال يوازي ما حلق الدول املتضررة من أضرار.

يف العديد من احلاالت اليت تنتهك فيها قواعد القانون الدويل وحقوق الدول اليت يتمثل وغالبا ما يتم اللجوء اىل التعويض املايل        
وللعالقات القنصلية لعام  1961فيتمتع بعثاهتا الدبلوماسية والقنصلية ابمتيازات مبوجب اتفاقييت فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

ذي يقوم خبرق حقوق البعثة الدبلوماسية والقنصلية ومقراهتا للدولة املرسلة ، ويتمثل التعويض يف مبلغ من املال يدفعه الطرف ال1963
أو مقابل اخلسائر اليت تقع بفعله أو نتيجة لعدم التزامها بواجباته، وحيدد مقدار التعويض ابالتفاق بني أطراف النزاع أو مبقتضى معاهدة 

 )1(بواسطة التحكيم أو القضاء.
بعدما تقدم جملس النواب األمريكي مبشروع  2005يوليو  20وع من التعويض النقدي ما جرى بتاريخ ومن األمثلة عن هذا الن      

وعرض مشروع  1979قانون يستهدف تقدمي تعويضات مالية للدبلوماسيني من السفارة األمريكية يف طهران الذين احتجزوا كرهائن عام 
ينة قيد االحتجاز ومخسمائة دوالر أمريكي لكل من زوجاهتم وأوالدهم عن كل القانون تقدمي ألف دوالر أمريكي عن كل يوم أمضاه الره

يوم، وهذه التعويضات من األصول اإليرانية يف الوال�ت املتحدة األمريكية اليت صدرت بعد احتجاز الرهائن، وأيضا مثال عن تعويض يف 
 15عتداءات ما أصدره القاضي الفدرايل يف واشنطن بتاريخ حالة انتهاك قواعد قانون الدويل و حرمة السفارات والقنصليات من اال

مليون دوالر اىل الضحا� أو عائالهتم يف عملية التفجري اليت استهدفت السفارات  126حكما على إيران بدفع مبلغ  2005ديسمرب 
 )2(خالل فرته احلرب األهلية اللبنانية. 1983األمريكية يف بريوت عام 

 الدبلوماسيةاثلثا: قطع العالقات 

 املضيفة الدولةبني يتم إلغاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي حبيث وتعترب هذه الوسيلة من أخطر مظاهر سوء العالقات بني الدولتني،
وهذا ما يؤدي  إليها، اإلشارةعدم االلتزام بقواعد القانون الدويل السابق  أو نتاجالنزاع املسلح الودية، كبسبب التوتر يف العالقات  ةفدو وامل

 عثةالب رائسةوترك وقنصلها سحب سفريها  أو األخرى الدولةمن  الدبلوماسية والقنصليةا مبعثته أعضاء عدد بتخفيض قيامالاىل 
أو القنصل، كما تبقى هذه املقرات حىت يف فرتات وجود النزاع املسلح بدال من السفر  ابألعمالاىل درجه قائم  والقنصلية الدبلوماسية

 )3(حبرمة ومحاية الزمة، كما حيق يف هذه احلالة أن تعهد الدولة املوفدة حراسة مقراهتا إىل دولة اثلثة. حتظى

 اخلاتـمة:

 ومنع والقنصليات السفارات حرمة لصون الدويل التعاون مبدأ بتكريس يلزمها واجب الدول على يقع أنه يتنب الدراسة هذه ختام ويف
 االتفاقيات عليها تفرضه وما الودية العالقات على القائمة والقنصلية الدبلوماسية البعثة أعمال اعتبارات متليه الذي حبقها، االنتهاك جرائم

 للدولة الذهنية الصورة على ابلسلب تنعكس قد قانونية خمالفات يف للوقوع جتنبا الواقع، أرض على تطبيق من اخلاصة واإلقليمية الدولية
 وانتهكت حدث وإن اليومي، العمل سري خالل تفاديها ابإلمكان وكان عنها غىن يف هي دولية ملسؤولية يعرضها أو خارجيا، وسلطاهتا

 أراضيها فوق دبر اليت األخرى الدول مجيع وعلى عليها يقع فإنه ابحلماية، اجتاهاها املضيفة الدولة تقصري عدم رغم املقرات تلك حرمة
                                                           

 .247ص السابق، املرجع محودة، سعيد منتصر(1)
 ،2010 بريوت، والتوزيع، والنشر للطباعة برس طبعة،رشاد بدون املسلحة، النزاعات أثناء الدولة ومسؤولية والدولية الدبلوماسية احلماية صفا، حسن لينا(2)
 دار اإلسالمية، ابلشريعة مقار� والعملي النظري الواقع يف الدبلوماسية واالمتيازات واحلصا�ت األمن سلطات املالح، فاوي وكذلك ،164 – 163ص

 .372ص ،1993 إسكندرية، األوىل، الطبعة اجلامعية، املطبوعات
 .214ص السابق، املرجع محودة، سعيد منتصر(3)
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 إحالتهم أو اجملرمني بتسليم سواء اجلرم، هذا مقرتيف حيال جمهوداهتا تكثيف واجب أراضيها على مقيما اجملرم كان أو االنتهاك ذلك
 .األخرية هذه عن الصادرة النهائية األحكام تنفيذ غاية وإىل القضائية واملساعدات املعلومات تبادل من البعض بعضهم ومتكني للمحاكمة

 :املراجع

 :العربية ابللغة املراجع

 .2006 القاهرة، للنشر، العربية النهضة دار طبعة، بدون الدولية، والعالقات الدويل القانون الوفا، أبو أمحد -
 .1998 ابريس، األورويب، -العريب الدراسات مركز األوىل، الطبعة الدويل، الطيار،اإلرهاب بكر وصاحل رفعت دمحم أمحد -
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 الوظيفي التداخل ظل يف العــدوان جلرائم القانوين التكييف
 األمـــــــــــــــــــــــــــــــن وجمــلس الدولية اجلنائـــية احملكمة بني  

  أمحد مبخـــــوتةد.           
 -أ –قسم حماضر أستـــــاذ

 .السياسية والعلوم احلقوق معهد
 تيسمسيلت –الونشريسي حيي بن أمحد اجلامعي املركز

 :ملخــــــــــــــــــص
 الــدويل اجملتمــع ميلــك حيثالــدويل، القــانون يف منوذجيــا تغــريا العــاملي القضــاء مفهــوم علــى القائمــة الدوليــة اجلنائيــة احملكمــة أتســيس يشــكل 

 وضع على واالتفاق العدوان جرمية تقنني متّ  بعدما خاصةدولية، جرائم ابرتكاب املتهمني معاقبة مبهمة تضطلع دائمة دولية قضائية اليومآلية
 سـنة اختصاصـها ممارسـة تعليـق مـع مكرر،) 15( واملادة مكرر،) 8( املادة نص يف الختصاصها احملكمة ممارسة شروط وحتديد هلا، تعريف

 سـلطات ضـوء علـى اجلنائيـة، الـدعوى بتحريـك يتعلـق الذي الوظيفي إشكاليةالتداخل من الرغم على جبارة، خطوة تعترب أ�ا إال ،2017
 علـى لعـدوان جلـرائم القـانوين والتكييف التصدي فعالية جيعل مما األساسي، النظام من) 16(و) 15( املادتني نص ضوء األمن،على جملس
 .احملك

 .العام املدعي الدعوى، حتريك التوقيف، اإلحالة، األمن، جملس اجلنائية، احملكمة العدوان، جرمية: املفتاحـــية الكلمات
Abstract 
The establishment of the International Criminal Court based on the concept of universal justice 
constitutes a paradigm shift in international law,Where the international community today has a 
permanent international judicial mechanism with the task of punishing those accused of 
international crimes,Especially after the crime of aggression has been codified and agreed to define 
it,And to determine the conditions of the Court's exercise of jurisdiction in the text of Article (8 bis) 
and Article (15 bis),With the suspension of the exercise of its competence until the end of January 
2017,But it is considered a huge step, In spite of the problematic functional overlap of criminal 
proceedings,In the light of the powers of the Security Council, in the light of the provisions of 
articles (15) and (16) of the Statute,Making effective the legal response and adaptation of crimes of 
aggression at stake. 
Key words : Crime of aggression, The Criminal Court, Security Council, Referral,  Arrest, Public 
Prosecution. 
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 :مقدمة
 األفعـال مـن العديـد علـى الدولية اجلرمية وصف أصبغ حبيث ،الدويل للمجتمع اجلوهرية للمصاحل خاّصة محاية اجلنائي الدويل القانون يكفل

 يف األسـاس حجـر تشكل اليت العدوان، جبرمية األمر يتعلق عندما خاصة الدويل، العام النظام بسالمة إخالل على تنطوي اليت والسلوكيات
 تضـمنه مـا أو املؤسسـايت، اجلانب من سواء اجلنائي الدويل للنظام واملتعاقبة الراهنة التطورات هذه وأمام الدوليني، والسلم األمن حفظ جمال
 ،الدوليــة العالقــات جمــرى يف اجلذريــة تحــوالتال أمــام خاصــة وقواعــده، ألحكامــه العملــي التطبيــق فعاليــة فكــرة اثرت قانونيــة، نصــوص مــن

 سلطاته مبوجب األمن جملس تدخل مبناسبة تنشأ اليت القانونية اإلشكاالتو  للمحكمة، القضائي الختصاصا مبمارسة يتعلق فيما خصوصاً 
 لمحكمةل الوظيفي الدور على أتثريها ومدى العدوان ألعمال القانوين التكييف يف روما، نظام أحكام مبوجب احملددة وتلك ،للميثاق وفقاً 

يف اختصـاص احملكمـة بوجـه خـاص، وهـي أهـم إشـكالية يتوجـب  اإلجابـة  تـدخل  الـيت ابجلـرائم املتعلـق والقواعد عام بشكل الدولية اجلنائية
 والتطرقتسليط الضوء على تطور مفهوم جرمية العدوان، بنظرة مشولية اليت هتدف إىل التعريف جبرمية العدوان،ب عنها من خالل هذه الدراسة

لسـلوك ذا كـان هـذا اإفيهـا مـا  يتحـددالـيت  املعـايريلمشكالت العملية الواقعية اليت تواجه التطبيق العملي يف هذا الصدد واملتمثلة يف حتديد ل
وجب املادة فيما يتعلق بتحريك الدعوى اجلنائية الدولية يف جرمية العدوان وسلطة جملس األمن يف اإلرجاء مب من قبيل العدوان أم ال، خاصة

لمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة املنعقـد ابلعاصــمة االستعراضــي لؤمتر املـبعـد التوصـل إىل تعريــف جرميـة العـدوان علـى ضـوء  ) مـن نظـام رومـا،16(
 .2010 كمباالاألوغندية  

 املبحث األول: التجرمي الدويل ألعمال العدوان يف سياق تعريف اجلرائم الدولية:
 النتهاكـات جســيمة مّسـت املصــاحل اجلوهريـة للمجتمــع الـدويل خاصــًة أن فكـرة احلــرب كانـت إىل وقــت قريــب تعـرض اجملتمــع الـدويل طــويالً 

عمال مشروعاً، فربزت اجلهود لوضع األسس مـن أجـل معاقبـة مـرتكيب اجلـرائم الدوليـة، وتقنـني للجـرائم الدوليـة والـيت توجـت ابعتمـاد النظـام 
جرمية العدوان   تعّد آلية لتطبيق أحكام القانون الدويل اجلنائي، والقانون الدويل اإلنساين، وابعتباراألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت

 متعلقة أساسا حبمايـة املصـاحل املتصـلة ابلسـالم العـاملي فقد أوىل هلا عناية خاصة للتعريف هبا ووضع أركا�ا، مبا أ�امن أهم اجلرائم الدولية، 
علــى الســلم واألمــن  احلفــاظ، ولكــي ميــارس هــذا النظــام دوره يف الــدويل حجــر الزاويــة يف بنيــان األمــن اجلمــاعيو ، األساســية  هتطلباتــمأحــد و 

 .1اجلهود الدولية ملواجهة ومعاقبته كاتفوت العدوان الدوليني، فإنه يضع الشروط واألسس الكفيلة جملاهبة آاثر
 التصدي لتعريف أعمال العدوان:املطلب األول: اجلهود التشريعية لألم املتحدة يف سياق 

اجتهــت جهــود اجملتمــع الــدويل إىل جتــرمي احلــرب العدوانيــة عــن طريــق وضــع اتفاقيــات ومواثيــق دوليــة، هبــدف التوصــل إىل تعريــف شــامل      
 .2للعدوان وحتديد األركان اليت حتكم جرمية العدوان، فكان عهد العصبة أول نص دويل يعترب العدوان جرمية دولية

 رع األول: احملاوالت الدولية لتعريف جرمية العدوان قبل إنشاء األمم املتحدة:الف
فاجلهود الدولية اليت سبقت إنشاء األمم املتحدة يف التصدي للعدوان من خالل ما أقرته املعاهدات واملؤمترات واالتفاقيات تكاد ختلوا       

الــرغم مــن أنــه حيســب هلــا علــى إ�ــا قــد أســبغت علــى حــرب االعتــداء الصــفة الدوليــة مــن إجيــاد تعريــف واضــح ودقيــق جلرميــة العــدوان، وعلــى 
) من عهد للعصبة على أنه:" إذا نشأ نزاع من شأن استمراره أن يؤدي إىل احتكاك دويل 12حيث نصت املادة ( ، 3واعتربها جرمية دولية

 حلكم القضائي و تقرير اجمللس.أو ا التحقيق جيب أن يعرض األمر على لتحكيم أو التسوية القضائية أو
وتواصلت اجلهود للدولية ليت ترمي إىل جترمي لعدوان على ي دولة كانت ابعتبارهـا عمـال غـري مشـروع دوليـا ومل تتوقـف يف ظـل عصـبة       

املتعاقــدة يف صــراحة  مــا يلــي :" تعلــن األطــراف الســامية 1923األمــم، فقــد ورد يف ديباجــة ميثــاق املســاعدة ملتبادلــة الــذي تبنتــه العصــبة يف
ووضــوح أن حــر ابلعــدوان جرميــة دوليــة، ويتعهــد كــل مــنهم مــن �حيتــه أبن ال يقــرتف هــذه اجلرميــة، كمــا جنحــت الــدول يف استصــدار قــرار 

، ينص صراحة على أن:" حرب االعتداء جرمية دولية"، وهذا القرار تبنته أكثر مـن سـتني دولـة 1927اجلمعية العامة لعصبة األمم يف سنة 
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والذي مت توقيعه من طرف الدول يف الوقت عندما حرم حرب العدوان كوسيلة  1928كلوج" املنعقد يف ابريس سنة -غري أن ميثاق "بر�ن
 .4مل يضع لطرق السلمية لفض النزاعات ومل يفرض على الدول واجب قبول احللول اليت ميكن أن تؤدي إليها الطرق السلمية تحلل النزاعا

 حماوالت تعريف جرمية العدوان بعد اعتماد ميثاق األمم املتحدة: الفرع الثاين:
بعد اعتماد ميثاق األمم املتحدة، بدأت جهود األمم املتحدة يف التصدي لتجرمي العدوان ووضع تعريف حمدد له من خالل مؤمتر سان       

إجيـاد صـيغة قانونيـة دوليـة ملزمـة حيـرم فيهـا اللجـوء إىل ، وحماولـة 5الذي استهدف تضمني امليثاق تعريفا حمـددا للعـدوان 1945فرانسيسكو 
احلرب، ولكن احملاوالت اليت تستهدف تضمني امليثاق تعريف حمـدد للعـدوان، فشـلت ومت تربيـر ذلـك أبن صـياغة تعريـف العـدوان يقيّـد مـن 

اق األمـــم املتحـــدة موقفـــا صـــرحيا بشـــأن حتـــرمي وحتـــد مـــن املرونـــة املطلوبـــة لتفعيـــل دور املنظمـــة، وابملقابـــل مت تبـــين ميثـــ ،ســـلطات جملـــس األمـــن
 .6السلم واألمن الدوليني  من منطلق حفظأو التهديد ابستخدامها يف العالقات الدولية وهذا  ،استخدام القوة وأعمال العدوان

 :املنشأة من قبل اجلمعية العامة اللجنة اخلاصة بتعريف العدوانأوًال: جهود 
ميثـاق األمـم املتحـدة علـى أن:" مقاصـد األمـم ملتحـدة هـي أوال حفـظ السـالم واألمـن الـدوليني واختـذ التـدابري نصت املـادة األوىل مـن       

اجلماعيـة الفعالـة ملنــع األسـباب الــيت هتـدد السـلم وإزالتهــا، وقمـع أعمــال العـدوان وغــريه مـن وجـود اإلخــالل ابسـتخدام الســلم"، كـذلك فقــد 
ية على أن :" ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقتهم الدولية عـن التهديـد ابسـتخدام القـوة أو ابسـتخدامها ذهبت الفقرة الرابعة من املادة الثان

ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه آخر ال يتفق مع مقاصـد األمـم املتحـدة، وقـد نصـت الـدول ألول مـرة 
تتضـمن حماكمـة  08/08/1945اكمة عنها أمام حمكمة دولية مبوجب الئحـة لنـدن بتـاريخ العدوان والعقاب عليها واحمل على جرمية حرب

جمرمــي احلرب،حيــث نصــت املــادة السادســة منهــا علــى جرميــة حــرب االعتــداء ابعتبارهــا جرميــة دوليــة كمــا نصــت املــادة اخلامســة مــن الئحــة 
 .19467جانفي  19طوكيو الصادرة يف 

 إىل للوصــول جتســيد أجــل مــن امليثــاق مــن)  -أ – الفقــرة 13( املــادة نــص ضــوء علــى العامــة للجمعيــة املخّولــة ابلصــالحيات عمــالً و       
 مسـألة لدراسـة عضـوا 35 من تتكون جلنة بتشكيل اخلاص1968 لسنة 2330/22 القرار إبصدار العامة اجلمعية قامت للعدوان تعريف
 ملواجهــة الـدويل املوقـف يف جوهريـة طفـرة حـدثت مث، العــدوان لتعريـف الـدول مـن مشـروعات ثالثـة املــذكورة للجنـة قـدم وقـد العـدوان تعريـف
 مبشــروع عـرف العــدوان لتعريـف مشــروعا وقـدمت، املعــرض موقفهـا عـن العــدوان تعريـف لفكــرة املعارضـة الرئيســية الـدول ختلــت حـني العـدوان
، املختلفة املشاريع بني للتقريب اخلاصة اللجنة أمام الطريق وأصبح، املشروع هذا مع متالزمات آخران مشروعان قدم كذلك، الست القوى

 اعتمــدت وقــد ،8بتوصــيتها مشــفوعا العامــة للجمعيــة وتقدميــه العــدوان، بتعريــف اخلاصــة النصــوص يتضــمن مشــروع إعــداد إىل أخــريا لتتوصــل
 أمهيـة يشـّكل وهـو العـدوان، جرميـة تعريـف تبـين خاللـه من متّ  ،)3314(رقم القرار، م1974ديسمرب 14 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية
 العالقات يف هبا التهديد أو القوة استخدام وحترمي العدوان أعمال بني الوثيقة وللعالقة، الدويل اجلماعي األمن نظام مفهوم على ألثره ابلغة،
 .9دولية مسؤولية عليها يرتتب دولية جرمية  اعتباره ميكن العدوان فإن، التعريف هذا لنص وفقا، الدولية
 القـانون لقواعـد خرقـا يعـد دوليـة،ابعتباره كجرميـة العدوان أعمال تكرس أ�ا جند)3314( العامة اجلمعية الئحة مضمون خالل فمن      

، خطـورة الدولية اجلرائم أشد ابعتبارها ذلك من وأكثر دولية، جرمية أب�ا وصفها من بد ال بل خرق، جمرد أب�ا وصفها يكفي ال الدويل،بل
 أن يف ذلـك وجتسـد ،10دوليـة جرميـة أبنـه العـدوان وصف يتم مل التقليدي الدويل القانون قواعد ظل يف أنه سيما ال نوعياً  تطوراً  هذا ويشكل
 حفـظ مهمـة، األمـن جمللـس منـه السـابع الفصـل يف وأعطـى ابسـتخدامها، التهديـد حـىت القـوة اسـتخدام )4(2 املـادة نص يف حّرم قد امليثاق
 .األهداف تلك لتحقيق القوة استخدام ذلك تطلب ولو حىت دولية، مجاعية إجراءات طريق عن الدوليني والسلم األمن
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 دولة قبل من هبا التهديد أو القوة استخدام"هو العدوان أن القول فيمكن 3314 القرار تعريف من وواسع عام تعريف تبين أرد� ولو        
 القصد يكون اليت األفعال عدا فيما كان مهما غرض ألي أو سبب وألي كانت صورة أبية أخرى دولة وشعب إقليم ضد دول جمموعة أو

 أو الفــردي الشــرعي الــدفاع ِاســتخدامها أو مســلحة قــوات قبــل مــن مرتــب اعتــداء ضــد اجلمــاعي أو الفــردي الشــرعي الــدفاع اســتخدامها مــن
 .11املتحدة األمم من متخذ قمع عمل يف استخدامها أو مسلحة قوات قبل كن مرتكب اعتداء ضد اجلماعي
 أن علـى قرينـة ةر املبـاد تعتـرب آخـر مبعىن أو، العدوان جرمية تكييف يف جوهر� عنصرا تشكل املسلحة القوة ابستخدام املبادرة أن ذلك       
 تكون كان، العدوان قبيل من ليست أ�ا األمن جملس يقرر أن إىل، القانونية آلاثرها ومرتبة املفعول سارية القرينة تلك وتظل، معتدية الدولة
 ال، األوىل ابملـادة الـوارد التعريـف أن علـى، القـرار مـن السـابعة املـادة أكـدت وقـد الـنفس، عـن الدفاع يف الشرعي الدفاع حلق استخداما مثال
، ابلقـوة احلـق هـذا مـن جـردت الـيت، الشـعوب تلـك خاصـة امليثـاق يف عليـه املنصـوص، واالسـتقالل واحلريـة، املصري تقرير حبق حال أبي خيل

 هــذه حبــق خيــل ال التعريــف أن كمــا، األجنبيــة الســيطرة أشــكال مــن شــكل ألي أو، العنصــرية أو، االســتعمارية لألنظمــة اخلاضــعة والشــعوب
 .12امليثاق ملبادئ وفقا املساعدة تلقي ويف، استقالهلا أجل من الكفاح يف الشعوب

 :الدويل القانون جلنة أعمال خالل من العدوان جرمية تعريف حماوالت: اثنياً 
 إىل توجيهاهتــا الوقــت نفــس يف أصــدرتو ، 1948نــوفمرب 2يف هلــا التابعــة الــدويل القــانون جلنــة املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة أنشــأت      

 واألمــن الســلم ضــد الواقعــة للجــرائم مدونــة مســوّدة إعــداد وحماولــة قانونيــة صــياغة يف نــورمربغ حماكمــات عــن املنبثقــة املبــادئ لوضــع اللجنــة،
 بـدأت لـذلك، العـدوان تعريـف مـن خاليـا جـاء امليثـاق أن خاصة العدوان، لتعريف السعي حنو الدول اجتاه جيسد وهو ،، 13البشرية وسالمة
 أثــره وعلــى، العــدوان لتعريــف مشــروعا العامــة اجلمعيــة إىل الســوفييت اإلحتــاد قــدم عنــدما 1953 عــام مــن ابتــداء اجملــال هــذا يف الــدول جهــود
 يف تنتهــي مل اللجنــة أن إال، الــرأي عــرض وطلــب الــدويل القــانون جلنــة إىل االقــرتاح إلحالــة، 1950 نــوفمرب 17 يف 378 رقــم قــرار صــدر

 ضــد للجــرائم اخلــاص التقنــني مشــروع يف عليهــا املنصــوص اجلــرائم مــن يعــد العــدوان أن إىل ابإلشــارة واكتفــت، العــدوان تعريــف إىل دراســتها
 1957 عـام يف تقريرهـا اللجنـة وقـدمت املشـروع لدراسـة عضـوا 19 مـن جلنـة العامة اجلمعية شكلت ذلك إثر وعلى، البشرية وأمن السالم

 .14للعدوان تعريف وضع إىل يؤدي ومل املذكور املشروع جتاه ضعيفة كانت الدول الفعل ردود أن إال
 اللجنــة ابشــرت ،1990 عــام بعــد الدوليــة املتغــريات مــع خاصــة، العــدوان جلرميــة التصــدي يف، املتحــدة األمــم منظمــة لــدور واســتمراراً        
 والــذي، الــدويل القــانون جلنــة طريــق عــن، م1991 عــام البشــرية وســالمة أمــن ضــد اجلــرائم تقنــني مشــروع صــدر حيــث جديــد، مــن أعماهلــا
 أو القـوة اسـتعراض أو التصـريح طريق عن العدوان ابستخدام التهديد مفهوم وكذا، أمناطه موضحة العدوان مفهوم 15 رقم مادته يف تضمن

ويظهر أن أهم مسألة أدت إىل أخفـاق الـدول يف التوصـل ، أخرى دولة ضد بعدوان القيام الحتمال قو� سببا تعطي أن ميكن إجراءات أي
دون اإلخالء بصـالحيات جملـس األمـن، املخـتص األول طبقـا للفصـل السـابع مـن إىل جرمية العدوان هي شروط ممارسة احملكمة اختصاصها 

 ميثاق األمم املتحدة، فاغلب دول كمجموعة عدم االحنياز ابإلضافة إىل دول أخرى طالبت ابحملافظة على املركز املستقل للمحكمة اجلنائية
لألفراد غري متوقفة على قرار سابق من جملس األمن، ومرّد ذلك ختوفها من الدولية، وان تكون صالحيتها يف حتديد املسؤولية اجلنائية الدولية 

استعمال أحد األعضاء اخلمس حلق الفيتو، مما حيول دون ممارسة احملكمة اختصاصها على جرمية العدوان، يف حـني تتمسـك الـدول الكـربى 
لــس األمــن يقــرر فيــه حالــة لــى ضــرورة صــدور قــرار ســابق مــن جممبوقفهــا القاضــي بتعليــق اختصــاص احملكمــة يف املتابعــة علــى جرميــة العــدوان ع

 .العدوان
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 )23(، إذ نصـت املـادة 1994وقد عربت عن هذا االجتاه جلنة القانون الدويل من خالل مشـروع إنشـاء حمكمـة جنائيـة دوليـة سـنة        
من هذا املشروع على انه ال تودع أي شكوى خبصوص عمل عدواين أو فعل مرتبط بـه، إال إذا كـان قـد صـدر عـن جملـس األمـن قـرار يثبـت 

 نظـام إعـداد سـياق يف الـدويل القـانون جلنـة قدمتـه الـذي املشـروع قيمـة مـن الـرغم وعلـى ،15ارتكاب الدولة للفعل العدواين موضوع الشـكوى
مـا يثــري التســاؤل، ابلفعــل حــول  هنــاك أن إال وصــورها، الدوليــة اجلـرائم مفهــوم وتطــوير إبــراز يف جناحهــا وقيمـة دوليــة، يــةجنائ حملكمــة أساسـي

اعتماد تعريف العدوان الذي جاء بـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة مبوجـب القـرار  ،جرمية العدوان، هو رفض الدول املتفاوضة يف مؤمتر روما
تعريفـا شـامال، ابإلضـافة إىل سـوابق العمـل القضـائي مـن خـالل حماكمـات نـورمربغ والـيت جرمـت العـدوان، وعاقبـت ، مع أنه يعـد )3314(

 .16مرتكبيه حىت يف ظل غياب تعريف حمدد للعدوان يف ذلك الوقت
 نظام املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية:الالعدوان كجرمية دولية على ضوء  املطلب الثاين: تقرير أعمال

)، مســتجيبة بــذلك 5مــن املــادة ( 1تعــّد جرميــة العــدوان أحــد اجلــرائم الــيت ختــتص هبــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وفــق مــا جــاء يف الفقــرة        
مسـالة اختصـاص احملكمـة اجلنائيـة لتطلعات اجملتمع الدويل بتجرمي األعمال العدوانية، وضمان لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية، على الرغم من 

على أسـاس أن هـذا األمـر طـرح التسـاؤل حـول املركـز الـذي سـيكون ، الدولية بشأن جرمية العدوان العقبة األبرز، واملسألة األكثر إاثرة للجدل
شـأنه أن يثـري مسـألة التـداخل املوجـود بـني مـن جمللس األمن يف هذا السياق وعالقته ابحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بصـدد جرميـة العـدوان، وهـو مـا 

 .17جملس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية يف تكييف جرمية العدوان
 إدراج جرمية العدوان ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية: الفرع األول:

، وعلـى الـرغم مـن  )01(–) الفقـرة 05املـادة ( مبوجـبتعترب جرمية العدوان من ضمن اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة اجلنائيـة الدوليـة،      
غري أن الدول املشركة ف مفاوضات روما أخفقت يف االتفاق الذي جيب تنبيه بشأن جرميـة  أن اختصاص احملكمة قد مشل جرمية العدوان،

 العــدوان بــني األخــذ ابلتعريــف احلصــري الــذي يقــوم علــى تعــداد ألفعــال العــدوان علــى ســبيل احلصــر، أتكيــدا ملبــدأ الشــرعية املــأخوذة بــه يف
ي، القوانني الداخلية وتسهيال ملهمـة اجلهـة املختصـة يف تقريـر وقـوع جرميـة العـدوان، أو األخـذ ابلتعريـف العـام تفـاد� جلمـود التعريـف احلصـر 

استنادا إىل معايري عامة تعطي سلطة تقديريـة أوسـع ألجهـزة خمتصـة، واألخـذ ابلتعريـف اإلرشـادي الـذي ينطـوي علـى تعريـف عـم مث يلحقـه 
إال أنـه مت تعليـق االختصـاص مبوجـب ، 18سبيل املثال لنماذج من األفعال اليت يشـكل أي ارتكـاب ألي فعـل منـه جرميـة العـدوان بتعدد عل

) إىل حني اعتماد حكم بشأن هذا بعد مضي سبع سـنوات مـن دخـول االتفاقيـة حيـز النفـاذ، طبقـا لـنص املـادتني 02) الفقرة (05املادة (
من النظام األساسي، وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة مبيثـاق األمـم املتحـدة، وبـذلك فإنـه  )123(و  )121(

 .17تعريفهاة ملمارسة اختصاصها ومل يتم ـــــــــــــــــوضع الشروط الالزم يتمذه اجلرمية، ومل ــــــــــــــــــــــــــــــــمت تقييد اختصاص احملكمة مبحاكمة مرتكيب ه
مل يتم وضع حتديد دقيق جلرمية العدوان يف نظام روما األساسي رغم أنه ورد يف مشروع روما املقدم ملؤمتر الدبلوماسي آراء  يظهر من هذا أنه

كونـة جلرميـة العامـة دون تقـدمي إشـارة تفصـيلية ألفعـال امل صائصمتباينة بشأن تعريف جرمية العدوان، حيث برز اجتاه أول يدعوا إىل تبين اخل
ويف ذلـك أن هـذا القـرار قـد جـاء ابحلـد  )3314قـم(العدوان فيما يربز اجتاه آخر يـدعوا إىل تبـين التعريـف الـوارد يف الئحـة اجلمعيـة العامـة ر 

لـث يعـرف جرميـة العـدوان يف تقريـر املسـؤولية اجلنائيـة لألفـراد، فيمـا بـرز اجتـاه اث، و األدىن أو العنصر املتعلق ابملسؤولية الدولية للدولة املعتديـة
ذلك هبدف االحـتالل  أوأ�ا تلك املرتبطة ابهلجوم املسلح الذي تقوم به دولة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى 

 .19العسكري أو الضم اجلزئي أو شامل إلقليم تلك الدولة
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ة اجلنائيـــة الدوليـــة كانـــت حمـــل جـــدل واخـــتالف بـــني الـــدول، مت يف األخـــري ومبـــا أن مســـألة إدراج العـــدوان يف نطـــاق اختصـــاص احملكمـــ      
التوصل إىل حل توفيقي يقضي إبدراج جرمية العدوان ضمن االختصاص املادي للمحكمة، لكن بتعليق اختصاص احملكمة إىل حني حتديد 

جنـة التحضـريية مـن أجـل إعـداد تعريـف لمـر إىل الالتوصل إىل تعريف جرمية العـدوان، وبيـان شـروط ممارسـة احملكمـة الختصاصـها وأحيـل األ
العدوان، وبذلك كان هـذا احلـل خـروج مـن املـأزق، الن الرتاجـع عـن اعتبـار العـدوان جرميـة دوليـة، يتنـاقض مـع مـا جـاء يف مبـادئ نـورمربغ، 

فـال جتـرمي أفعـال وسـلوكيات، وصــفت ، وكــان سـيكون مبثابـة مفارقـة إبغ1996ومشـروع مدّونـة اجلـرائم املخلـة بسـلم اإلنسـانية وأمنهـا لسـنة 
لنسبة ابجلرمية الدولية، وهو يف الغالب مصدر نشوء احلالة اليت ترتكب فيها اجلرائم الثالث األخرى اليت ختتص هبا احملكمة، كما هو األمر اب

 .20ضد اإلنسانيةواجلرائم للجرائم احلرب واإلابدة، 
 العدوان:جرمية املختص بتكييف اجلهاز العدوان وإشكالية حتديد  ألعمال الطبيعية القانونيةالفرع الثــاين :

 ) مــن النظــام األساســي، إال أن اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة05علــى الــرغم مــن التوّصــل إىل إدراج جرميــة العــدوان يف املــادة (      
العـدوان، وحـل إشـكالية حتديـد اجلهـاز املخـتص بتكييـف جرميـة  اً ألعمالإىل غاية إعداد اللجنة التحضريية تعريف االفعلي بشأ�ا يبقي معلق

علــى النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة مباشــرة  أن ذلــك ال يســري ال،إجرميــة العــدوان تعريفــاً بشــأن العــدوان، رغــم اعتمــاد اجلمعيــة العامــة
 مــن املســائل األكثــر تعقيــدا يفكانــت يــة الدوليــة  ، فمســألة إدراج جرميــة العــدوان يف نطــاق االختصــاص املوضــوعي للمحكمــة اجلنائ21الدوليــة

اختيــار الوســيلة املثلــى إلدراج هــذه اجلرميــة يف اختصــاص احملكمــة، ومل يتوصــل إىل إجيــاد حــل مقبــول حيقــق  ،ال ســيمامــؤمتر رومــا الدبلوماســي
واســتقاللية احملكمــة مــن جهــة أخــرى، نظــرا الرتبــاط مفهــوم هــذه اجلرميــة، بســلطات جملــس  ،التــوازن بــني صــالحيات جملــس األمــن مــن جهــة

العالقة املوجودة بني اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان، واختصاص جملس  وعليه كان منطقياً أن تثار مسألةاألمن، 
أن دور جملــس األمـن يف ممارسـة احملكمــة  تبـنياجلرميـة، حيـث  مــننـوع ال يف هـذا يــقاألمـن الـدويل املسـتمد مــن ميثـاق األمـم املتحـدة يف التحق

اجلنائيــة الدوليــة لصــالحياهتا خبصــوص جرميــة العــدوان، كــان يتمحــور حــول مــنح اجمللــس ســلطة حتديــد وقــوع فعــل العــدوان، الــذي هــو شــرط 
الســلطة احلصــرية جمللــس  هــذهإعطــاء  وأن، 22ءاهتــا بشــأن جرميــة العــدوانإلاثرة املســؤولية اجلنائيــة الدوليــة الفرديــة قبــل أن تباشــر احملكمــة إجرا

التحقــق مــن وجــود فعــل  ذلــك أن)،39مبوجــب امليثــاق، مبوجــب املــادة (لــه األمــن يف حتديــده لعمــل العــدوان، اســتنادا إىل الســلطة املخّولــة 
أبن مــنح احملكمــة اجلنائيــة اختصــاص النظــر يف جرميــة  العــدوان، يعتــرب مــن الصــالحيات املمنوحــة جمللــس األمــن، ولقــد أتكــد لواضــعي النظــام

العدوان ال ميكن فصله عن دور اجمللس يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، ألن له أن يقدم يف ذلك توصيات أو يقـرر مـا جيـب اختـاذه 
) مــن النظـــام 02الفقـــرة ( 05ادة () مـــن امليثــاق، وهـــو مــا يتســق مـــع مــا جـــاء يف نــص املــ42(و )41مــن تــدابري وفقـــاً ألحكــام املــادتني (

 .23األساسي للمحكمة
ن حتديــد وقــوع الفعــل العــدواين هــو مســألة سياســية وليســت مســألة قانونيــة، وال ميكــن أبذا الطــرح هلــ املوجهــة االنتقــادات لــرغم مــناب      

العمـل العـدواين الـذي يشـمل أكثـر مـن جمـرد  التعامل معها وفق منطق القانون يف غياب وجود معايري قانونية، ميكن من خالهلا حتديد وقوع
، كمــا أن الــدور احلصــري جمللــس األمــن يف حتديــد العمــل العــدواين جــاء هبــدف ختويــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حــق 24اســتيفاء معــايري قانونيــة

الســابع مــن امليثــاق، ويف ذلــك  ممارســة اختصــاص النظــر يف جرميــة العــدوان، ولــيس كشــرط مســبق الختــذا التــدابري القمعيــة، بنــاء علــى الفصــل
 .25يصعب التمييز بني املسؤوليات يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني، وحتديد االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

 كمــا أن أنــه يرتتــب علــى اقــرتاح إعطــاء جملــس األمــن ســلطة حصــرية يف حتديــده املســبق لوقــوع العمــل العــدواين، أن ال متــارس احملكمــة      
ن اجلنائية اختصاصها جلرمية العدوان ما مل حيدد جملس األمن وقوع الفعل العدواين، وإذا مارست احملكمة جلنائية اختصاصها فإن دورها يكـو 

ن ، ووفقاً هلذا التصور فإنـه إذا قـرر جملـس األمـ26مقتصرا على حتديد مقدار املسؤولية اليت تعود على الفرد يف ارتكاب الدولة للعمل العدائي
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 أال يتصرف مطلقاً فاحملكمة اجلنائية ستقوم بنفس األمر، وإذا قرر جملس األمن التصرف والبت خبصوص هذا العمل العدواين فإن هذا القرار
 . يعترب ملزماً للمحكمة اجلنائية، بغض النظر عن مشروعيته

لوقوع فعل العـدوان، لـه مـن أتثـري سـليب علـى اسـتقاللية  ويتبني مما سبق ذكره أن إعطاء جملس األمن سلطة حصرية يف حتديده املسبق      
احملكمة وينتج عنه تعليق عمل احملكمة يف املتابعة القضائية جلرمية العدوان يف ظـل مؤشـرات عديـدة علـى ضـوء النظـام األساسـي للمحكمـة، 

كمـة الدوليـة بشـأن جرميـة العـدوان خاصـة انـه سـبق ميكن القول أنه ال يوجد يف احلقيقة ما يربر تعليق اختصـاص احمل فبالنسبة جلرمية العدوان
 للجمعية العامة أن عرفته، لذلك ميكن القول أن تعليق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إىل غاية حتديد تعريف جلرمية العدوان، سبب غري

أكثر مما هو قانوين، و رغم عدم إعطـاء  ، فالسبب هو سياسي)3314(مقنع ما دامت أن اجلمعية العامة قد قامت بتعريفه يف قرارها رقم 
ئم اليت النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تعريفا جلرمية العدوان، إال انه يبقى مكسبا يف سبيل إدراج جرمية العدوان ضمن قائمة اجلرا

 ة.ختتص هبا احملكمة اجلنائية الدولي
 :2010 كمباالالتوصل إىل تعريف جرمية العدوان يف املؤمتر االستعراضي يف  ن :املبحث الثاين:اكتمال البنيان القانوين جلرمية العدوا

أدخل مبوجبه تعديًال  ،، قراراً بتوافق اآلراء2010جوان  11 غاية ماي إىل 31أقّر املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية املنعقد من       
على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، حبيث يتضمن تعريفا للعدوان ويضع الشروط الـيت مبوجبهـا ميكـن للمحكمـة أن متـارس 

األغلبيـة مـن قبـل  2017 جـانفياختصاصها فيما يتعلق ابجلرمية، وإن املمارسة الفعلية للوالية خاضعة للقرار الذي سيتخذ بعـد األول مـن 
نفسها للدول األطراف املطلوبة العتماد أي تعديل يف النظام األساسي، وميثل ذلك تطورا نوعيا يف سـبيل مكافحـة اجلـرائم الدوليـة، خاصـة 

ام بعد اعتماد تعريـف جبرميـة العـدوان، الـيت أاثرت إشـكاالت عديـدة، وتسـاؤالت حـول فعاليـة نظـام العدالـة اجلنائيـة الدوليـة، ويف تطـور النظـ
 .تقوم به احملكمة اجلنائية الدولية لاجلنائي الدولية، وحول طبيعة الدور الذي من املؤمّ 

 :األول:األركان املشكلة جلرمية العدوان على ضوء نتائج مؤمتر كمباال املطلب
 14املـؤرخ يف  3314تحـدة رقـم حسم املؤمتر يف إشكالية تعريف جرمية العـدوان مسـتنداً يف ذلـك علـى قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم امل       

، ويف هذا السياق اتفق األعضاء على وصف العدوان على أ�ا اجلرمية الـيت ارتكبهـا زعـيم سياسـي أو عسـكري والـيت حبكـم 1974ديسمرب 
خصائصــها وخطورهتــا وحجمهــا تشــكل انتهاكــا واضــحا مليثــاق األمــم املتحــدة، حيــث ورد تعــديل علــى جرميــة العــدوان وذلــك حبــذف نــص 

مكـرر) والــيت  8) مــن نظـام رومــا األساسـي، ونــص علـى وجــوب إدراج تعريـف جرميــة العـدوان مبوجــب نـص (املــادة 5(مــن املـادة  2(الفقـرة 
 :27نصها كالتايل

 أوألغــراض هــذا النظــام األساســي، تعــين " جرميــة العــدوان"، قيــام شــخص مــا ،لــه وضــع ميكنــه فعــال مــن الــتحكم يف العمــل السياســي   -أ 
العســكري للدولــة او مــن توجيــه هــذا العمــل، بتخطــيط أو إعــداد أو بــدء أو تنفيــذ عمــل عــدواين يشــكل، حبكــم طابعــه وخطورتــه ونطاقــه، 

 انتهاكا واضحا مليثاق األمم  املتحدة.
متها ) يعـــين " العمـــل العـــدواين"، اســـتعمال القـــوة املســـلحة مـــن جانـــب دولـــة مـــا ضـــد ســـيادة دولـــة أخـــرى أو ســـال1ألغـــراض الفقـــرة ( -ب 

اإلقليمية أو الستقالهلا السياسي، أو أبي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، وتنطبق صفة العمل العدواين علـى أي عمـل مـن 
ديسـمرب  14) املـؤرخ يف 9-(د )3314(األعمال التالية، سواء إبعـالن حـرب أو بدونـه، وذلـك وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة 

1974: 
يـام القــوات املسـلحة لدولــة مـا بغــزو إقلـيم دولــة أخـرى أو اهلجــوم عليـه، أو أي احــتالل عسـكري ولــو كـان مؤقتــا، يـنجم عــن مثـل هــذا ق -

 الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه ابستعمال القوة.
 دولة ما أية أسلحة صد إقليم دولة أخرى.قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى ابلقنابل أو استعمال  -
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 ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة لدولة أخرى. -
 قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى. -
هتــا املســلحة املوجـودة داخــل إقلــيم دولــة أخــرى مبوافقــة الدولــة املضـيفة، علــى وجــه يتعــارض مــع الشــروط الــيت قيـام دولــة مــا ابســتعمال قوا -

 تنص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد �اية االتفاق.
ابمسهـا تقـوم ضـد دولـة أخـرى أبعمـال مـن  إرسال عصاابت أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة مـن جانـب دولـة مـا أو -

 أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة  حبيث تعادل األعمال املعددة أعاله، أو اشرتاك الدولة بدور ملموس يف ذلك.
األمثلـة، لكنهـا مل تكـن بني التعريف العام وبـني التعريـف احلصـري الـذي ذكـر بعـض تعريفاً توفيقياً لقد اعتمد يف تعريف جرمية العدوان      

على سبيل احلصر بل على سـبيل االسرتشـاد، فـالتعريف اإلرشـادي الـذي ينطـوي علـى إيـراد تعريـف عـام مث يلحقـه تعـداد علـى سـبيل املثـال 
تلك  ، فالتعديالت اليت أدخلت على نظام روما األساسي، ال سيما28لنماذج من األفعال اليت يشكل ارتكاب إي فعل منها جرمية العدوان

، الـدويل اجلنـائي) مكرر واملتعلقة أبركان جرميـة العـدوان، قـدمت فرصـة للمضـي خطـوة أخـرى إىل األمـام يف تطـوير القـانون 8املتعلقة ابملادة(
وإن تعريــف جرميــة العـــدوان والســماح للمحكمـــة اجلنائيــة الدوليـــة مبمارســة واليتهــا القضـــائية فيمــا يتعلـــق جبميــع اجلـــرائم املنصــوص عليهـــا يف 

) من النظام األساسي سيسمح إب�اء اإلفالت من العقاب يف اجلرائم الدولية األكثر خطورة، إال أنه وعلى الرغم من ذلك فال تزال 5املادة(
مــن قبــل األغلبيـة نفســها، مــن الـدول األطــراف املطلوبــة العتمــاد أي  2017املمارسـة الفعليــة للواليــة خاضـعة للقــرار الــذي سـيتم اختــاذه يف 

يف النظام األساسي، وتعترب هذه اخلطورة كخطوة جديرة ابلرتحيب حيث ستعطي مجيع الـدول مـا يكفـي مـن الوقـت للنظـر يف مجيـع تعديل 
 .29املقرتحات

 العدوان أعمال جملس األمن غري املطلقة يف حتديده املسبق لوقوع  املطلب الثاين: تقييد سلطات
من بتحديـد جهـة االختصـاص،بكيفية ممارسة احملكمة الختصاصها فيمـا جبرميـة العـدوان، قـم ّمت الفصـل فيها اإلشكاليات املتعلقةإن         

) مـــن النظـــام األساســـي، وفيمـــا يلـــي ســـوف يـــتم توضـــيح الشـــروط املتعلقـــة ملمارســـة جرميـــة 15خـــالل التعـــديالت الـــيت مســـت نـــص املـــادة (
حتديد جهات أخرى تتدخل يف احلالة اليت ال يقوم فيهـا جملـس مع ق للعمل العدواين، لس األمن يف حتديده املسبدور جملإعطاء  العدوان،ومتّ 

، وهــي اإلحالــة مــن قبــل الدولــة الطــرف، ومباشــرة املــدعي العــام للتحقيقــات مــن تلقــاء نفســه ومباشــرة األمــن بتحديــد وقــوع العمــل العــدواين
 حتريك الدعوى اجلنائية.

 يف تكييف جرمية العدوان ألمنلس االفرع األول:  االختصاص األصيل جمل
عطــاء جملــس األمــن ســلطة حصــرية يف حتديــد جــرائم إلشــديدة إن اإلخفــاق يف التوصــل جلرميــة العــدوان ســابقا، كــان دافعــه املعارضــة ال     

لصدد تتمحور ابلدرجة العدوان، اليت جيب أن تكون حمل املتابعة القضائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وكانت خماوف هذه الدول يف هذا ا
األوىل حول حق الفيتو للدول دائمة العضوية يف جملس األمن، الذي ميكن أن يستعمل على حد سواء حلماية قيادات هذه الدول وقيادات 

حتديد وقع  ن على فكرة أن جملس األمن جيب أن ال يتمتع بدور حصري يفي، ّمت التأكيد من قبل املؤمتر 28الدول املتحالفة معها من احملاكمة
الفعــل العــدواين مــن أجــل تفعيــل اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، يف النظــر يف جرميــة العــدوان، وهــذا الــدور جيــب أن يكــون علــى أســاس 
جعــل جملــس األمــن أول مــن تتــاح لــه الفرصــة يف البــت يف وقــوع الفعــل العــدواين لكــن دون أن يعيــق عــدم بــت جملــس األمــن يف شــأن هــذه 

، متييزا يف إطـار أقام مؤمتر كمباال االستعراضي نواقع األمر أ، 30رسة احملكمة اجلنائية الدولية الختصاص النظر يف جرمية العدواناملسألة، مما
حتديده لدور جملس األمن يف إثبات وقوع الفعل العدواين، وبني دور املـدعي العـام مـن جهـة، واإلحالـة الصـادرة عـن جملـس األمـن مـن جهـة 

 .31اخرى
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على أنـه إذا خلـص املـدعي العـام إىل وجـود أسـاس ) املتعلقة مبمارسـة االختصـاص بشـأن جرميـة العـدوان.مكرر15(فلقد نصت املادة       
ل معقول للبدء يف حتقيق فيمـا يتعلـق جبرميـة العـدوان، فيجـب عليـه، أن يتأكـد أوال ممـا إذا كـان جملـس األمـن قـد اختـذ قـرارا مفـاده وقـوع الفعـ

وجيوز للمدعي العام أن  32يقوم إبخطار األمني العام، ابلوضع القائم أمام احملكمة اجلنائية الدولية وتقدمي أية معلومات ذات صلة العدواين و 
أن هذا مل مينع املدعي العـام مـن الشـروع يف التحقيـق يف حالـة الواضح على أن يكون من 33يشرع يف حتقيقه يف حالة وجود مثل ذلك القرار

اإلبالغ، ويُفهم من ذلك حول إعطاء جهات أخـرى خيـّول هلـا التـدخل يف قرار من هذا القبيل يف غضون ستة أشهر من اتريخ عدم اختاذه 
 جرميــة بشــأن التحقيــق يف البــدء قبــل العــام املــدعي حصــول حالــة عــدم قيــام جملــس األمــن بتحديــد وقــوع العمــل العــدواين، ويتمثــل يف ضــرورة

 العمــــــل وقــــــوع بتحديــــــد األمــــــن جملــــــس قيــــــام عــــــدم وأمــــــام(أ) و (ج) 13للمــــــادة وفقــــــا احملكمــــــة إىل احملالــــــة حلــــــاالت عــــــدا العــــــدوان،فيما
 أن التمهيديـة الـدائرة ىعلـ وجيـب العـدوان، جرميـة يف الدوليـة،للتحقيق اجلنائيـة للمحكمـة التمهيديـة الـدائرة من إذن العدواين،للحصول على

 واملــواد الطلــب بدراســة تقــوم أن مبعــىن ،34األساســي رومــا نظــام ،مــن)15( املــادة يف عليهــا املنصــوص األوضــاع اإلجــراء هــذا اختــاذ يف تتبــع
 إطـــار يف يبـــدو مـــا علـــى تقـــع الـــدعوى كانـــت إذا فيمـــا والنظـــر التحقيـــق، يف للشـــروع معقـــول كأســـاس هنـــا كـــان إذا فيمـــا ،والنظـــر املؤيـــدة

 العـدوان، جرميـة يف التحقيـق يبـدأ لكي،املـذكور النحـو على املتخذ اإلذن العام للمدعي يكفي أنه ال غري،الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص
 .35األساسي روما نظام من(16)للمادة وفقا التحقيق هذه يف السري عدم قرر قد األمن جملس يكون ال أن جيب بل

 لـرئيس سـبق العـدواين،حيث الفعـل وقـوع يف ابلفصـل سـتقوم التمهيديـة الـدائرة أن على العبارة بصريح النص يتم مل أنهحيث يتبني لنا       
 عمل وقوع يف املوضوعية الناحية من التمهيدية الدائرة تبت أن أمهية يف النظر إىل دعا أن العدوان جرمية بتعريف املعين اخلاص العامل الفريق

 اخليارين مع سيتماشى احلكم هذا أن الرئيس وقدر املتهمني، على القبض طلب و، التحقيق يف العام املدعي مضي قبل العدوان أعمال من
 اجلمعية طرف من إما وهذا، التحقيق من مبكرة مرحلة يف املوضوعية الناحية من البت يتطلبان اللذان الرئيس ورقة من 2البديل من 4 و 3

 بــدور ابملقارنــة العــام املــدعي أعمــال اإلضــافية علــى الضــوابط مــن مزيــد إىل وســيؤدي الــرئيس، ورقــة حســب الدوليــةالعــدل  حمكمــة أو العامــة
 .36األساسي روما نظام من 15 املادة من الرابعة الفقرة يف لتمهيدية الدائرة
 يف املوضـوعية الناحيـة مـن العـدواين العمـل وقـوع يف مبكـر هنـاك بـت أنـه لـيس)مكـرر(15املـادة نص خالل من األحوال،يبدو مجيع يف     
 مرحلـة يف ،الدوليـة اجلنائيـة احملكمة لدراسة خاضعة املسألة هذه سيجعل الذي األمر له، املقررة املدة يف بذلك األمن جملس قيام عدم حالة

 فيما الختصاصها الفعلية اجلنائية احملكمة ممارسة أن إىل األخري يف اإلشارة جتدر، و األمر هذا مناقشة فرصة حينئذ للمتهم وستكون احملاكمة
 بقــرار مرهــون األمــر هــذا القريــب،ألن األمــد يف يكــون لــن االستعراضــي، كمبــاال مــؤمتر يف وضــعت الــيت لألحكــام وفقــا العــدوان جبرميــة يتعلــق
 النظـام علـى يـدخل تعـديل اعتمـاد يف يقتضـي مثلمـا األطـراف الدول أغلبية بنفس 2017 جانفي 1 بعد األطراف الدول مجعية من يتخذ

 عـدم علـى يـدل الالحـق. وهـذا هو أيهما طرف دولة 30 طرف من التعديالت قبول أو التصديق على واحدة سنة مرور بعد و األساسي،
 .األحكام هذه يف النظر إلعادة إمكانية وهناك االستعراضي، كمباال مؤمتر يف املعتمدة ابألحكام كبرية بصورة الدول اقتناع
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 االستعراضي املؤمترالفرع الثاين: املقاربة املفاهيمية املتعلقة جبرمية العدوان يف إطار 
من املفهوم أن التعـديالت الـيت تناوهلـا املـؤمتر مشلـت أيضـاً االختصـاص الـزمين واحمللـي بشـأن جرميـة العـدوان، حيـث أن ممارسـة احملكمـة       

ومرور سنة وحدة مكرر)،  15من املادة ( 3الختصاصها تنحصر يف جرائم العدوان املرتكبة فقط بعد اختاذ القرار املنصوص عليه يف الفقرة 
علــى التصــديق و القبــول ابلتعــديالت مــن ثالثــني دولــة طــرف أيهمــا كــان غالبــا، وأن األعمــال العدوانيــة تنطبــق فقــط ألغــراض هــذا النظــام 

) من نظام روما األساسي، ال تفسر هذه التعديالت على أ�ا حتّد أو ختّل، أبي شكل من األشكال بقواعـد 10األساسي، ووفقا للمادة (
مـــؤمتر كمبـــاال انون الـــدويل القائمـــة أو تلـــك الـــيت تتطـــور فيمـــا بعـــد ألغـــراض غـــري أغـــراض هـــذا النظـــام األساســـي، فعلـــى الـــرغم مـــن أن القـــ

 أن مــن ابلــرغم العــدوان، جبرميــة يتعلــق فيمــا بعــداً وتطــوراً علــى نظــام رومــا، املؤســس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة،  خاصــة أعطــى االستعراضــي
 هنـــاك أن إال للمحكمـــة، احملـــددة الســـلطات علـــى اجلرميـــة هبـــذه املتعلقـــة القضـــائية القيـــام ابإلجـــراءات تقصـــر األساســـي رومـــا نظـــام أحكـــام

 .اإلجراءات بتلك القيام على احملكمة قدرة – كبري حد إىل – تقيد أن شأ�ا من األمن جمللس األساسي روما نظام هبا يقرّ  صالحيات
 حالـة يف العـدوان جرميـة بشـأن اختصاصـها متـارس أن للمحكمـة حيـق األساسـي، رومـا نظـام من مكرر)06( الفقرة  15للمادة فوفًقا      

  احلالة،بسلطات هــــــــــــــــــــــذه يف مقيد احملكمة اختصاص أن نفسه، إال تلقاء من بذلك العام املدعي قيام أو ،طرف دولة قبل من إليها اإلحالة
 مكرر)  6(15 املادة تنص عدمها؛حيث من اإلجراءات تلك يف البدء إمكانية مدى – عليها بناءً  – وحيدد ميارسها أن األمن جمللس حيق
 جملـس كـان إذا ممـا أوالً  يتأكـد أن عليـه عـدوان، جبرميـة يتعلـق حتقيـق يف للبـدء معقول أساس وجود إىل العام املدعي خيلص عندما" أنه على

 .املعنية الدولة ارتكبته عدواين عمل وقوع مفاده قرارا اختذ قد األمن
 و ."صلة ذات واثئق أو معلومات أي ذلك يف احملكمة،مبا أمام القائم ابلوضع املتحدة لألمم العام األمني يبلغ أن العام املدعي وعلى      
 .عدوان حالة بوقوع األمن جملس من قرار يصدر أن بعد إال اجلرمية هذه يف التحقيق اإلجراءات يف تبدأ أن للمحكمة جيوز ال ذلك، على

 هنـا التأكيـد مـن بد لذا،ال .احملكمة قبل من بشأ�ا القضائية اإلجراءات يف للبدء شرطًا يعد ،اجمللس قبل من قرار صـدور أخرى،إن وبعبارة
 ،عـدوان جبرميـة يتعلـق فيمـا التحقيـق يبـدأ أن القـرار، هـذا األمـن لـسجم فيهـا يتخـذ الـيت احلـاالت يف ] فقـط[ العـام، للمـدعي جيـوز" أنه على

 عـدم حالـة يف"أبنه األساسي روما نظام يقضي العدوان، جرمية يف للنظر الكامل ابالختصاص اجلنائية احملكمة متتع عدم على آخر وكمؤشر
 شـريطة عـدوان، جبرميـة يتعلـق فيمـا التحقيـق يبدأ أن العام للمدعي جيوز اإلبالغ، اتريخ بعد أشهر ستة غضون يف القبيل هذا من قرار اختاذ

 جملـس يكـون ال أن ،و)15(املـادة يف الـواردة إلجـراءات وفًقـا عـدوان جبرميـة يتعلـق فيمـا التحقيـق بـدءب أذنت قد التمهيدية الشعبة تكون أن
 مـن قـرار صـدور حـال يف أنـه علـى للتأكيـد الداللـة واضـحة الـنص هـذا يف الـواردة ،فالعبـارات)16(للمـادة طبًقـا ذلك خالف قرر قد األمن
 جرمية وقوع عدم بسبب احملكمة إىل ما موقف إحالة عدم قرر إذا التحقيق،أو يف للبدء تدعو جادة أسباب موجود بعد يقضي األمن جملس

 .37بذلك القيام له التمهيدية الدائرة أجازت وان املعنية،حىت الواقعة يف التحقيق إجراءات يف يبدأ أن العام للمدعي جيوز ال عدوان،
 يف املضي بعدم يقضي األمن جملس من قرار صدور عدم على معلقة احملكمة هبا تتمتع اليت الصالحيات مجيع أن هنا القول وجممل       

 اختصاص، تعليق يكون أن – األساسي روما نظام تبين وقت يف – املؤمل من كان العدوان، وقد جبرمية املتعلقة القضائية اإلجراءات
 املؤمتر جناح من الرغم على ولكن .هلا حمدد تعريف إىل التوصل وهو أساسي، شرط حتقق حني إىل مؤقًتا العدوان جرمية بشأن احملكمة

 احملكمة اختصاص أن إال العدوان، جلرمية تعريف تبين يف 2010يونيو 11 بتاريخ كمباال يف عقد الذي ،و األطراف للدول االستعراضي
 احملكمة هبا تقوم ال األخرية املهمة وهذه عدوان، حالة وجود تقرير هو و أساسي، آخر شرط على معلًقا يزال ال اجلرمية هبذه يتعلق فيما

 اجلرمية هلذه ابلتصدي -كامل بشكل– معنية اآلن إىل اجلنائية احملكمة ملتعد أخرى، وبعبارة .األمن جملس هبا خيتص إمنا و اجلنائية،
 .معها التعامل يف األكرب ابلدور حمتفظًا األمن جملس يزال ال اخلطرية؛حيث
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 صالحيات تقييد يف واضحة أخرى بسلطات األمن جملس يتمتع العدوان، جرمية بشأن أعاله إليها املشار صالحياته إىل وابإلضافة      
 أتجيل خالل من وذلك اختصاصها، يف تدخل اليت األخرى اجلرائم مع التعامل يف للمحكمة العام واملدعي األطراف الدول من كل

 وفًقا نفسه، تلقاء من العام املدعي قبل من أو) أ(13 للمادة وفًقا طرف، دولة قبل من احملكمة إىل إحالتها متت حلالة واحملاكمة التحقيق
يف نص املادة  إضافة إىل ما جاء، املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل ألحكام وفًقا اجمللس يتخذه قرار على بناءً  ،وذلك15(للمادة

) اليت تفرغ ما جاءت به تعديالت مؤمتر كمباال، حيث إن صالحية جملس األمن املتعلقة إبرجاء التحقيق، أو املقاضاة من شأن 16(
إعماهلا أن حيول دون متكن احملكمة من القيام بوظيفتها القضائية احملددة هلا، يف نظام روما األساسي، بل وقد تساهم يف إلغاء دورها 

طورة هذه املادة يف حقيقة أ�ا خترج جرمية العدوان، أشد اجلرائم خطورة من نطاق املقاضاة والعدالة، وجتعلها رهينة بشكل كامل، وتكمن خ
االعتبارات السياسية اليت حتكم عمل جملس األمن. إال أن هذا مل مينع من القول على أن واضعي نظار روما، حاولوا العمل على وضع حل 

قيق اهلدف من إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية بوضع حد لإلفالت من العقاب جهة، ومطلب احرتام مهام �خذ بعني االعتبار مطلب حت
ومسؤوليات جملس األمن يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني من جهة أخرى، على نظام قانوين يكون جمللس األمن يف إطاره دوران 

الدول  وإلزامآلية تنفيذ يف سياق عملية مالحقة مرتكيب االنتهاكات اجلرائم الدولية،  أحدمها له طابع اجيايب، فيما يتعلق يف كونه يُعد
 ابلتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية،واآلخر له طابع سليب، خاصة يف ظل تداخل االعتبارات السياسية، ويكون بذلك معوقًا أمام مباشرة

 تكيب اجلرائم الدولية.احملكمة يف مباشرة اختصاصاهتا يف مالحقة وحماكمة مر 
 

 خامتة:
إن جناح اجملتمع الدويل يف إرساء مدّونة عقابية جنائية، تعمل على التصّدي للجرائم الدولية، اليت متثل خطرًا على املصاحل اجلوهرية       

ة، كانت وال زالت حمل تساؤل خاصة يف وهي أن فعالية هاته احملكم للمجتمع الدويل، وابعتبار احملكمة اجلنائية أداة رئيسية يف هذا السياق
الغموض الذي اكتنف حتديد جرمية العدوان، ابعتبارها أشد وأخطر اجلرائم الدولية، وعلى الرغم من التوصل والنجاح النسيب يف تعريف 

وان، جند ان ممارسة احملكمة وحتديد أركان جرمية العدوان، بعد التعديالت املتعلقة بتعريف وشروط ممارسة االختصاص ابلنظر يف جرائم العد
وذلك يف حتديد وقوع العدوان  تتأثر يف الكثري من احلاالت اليت يقوم فيها جملس األمن مبباشرة سلطاته احملددة يف النظام األساسي، قد 

هو جملس األمن ويرتب آاثر سلبية على التداخل بني عملهما، بني جهاز سياسي و كشرط إجرائي مسبق لتحرك احملكمة جلنائية الدولية 
رض وجهاز قضائي وهو احملكمة اجلناية الدولية، واإلشكاالت القانونية اليت تثار نتيجة هذا التداخل، على اعتبار على أن حتقيق العدالة يف

التأجيل  من خالل سلطةاالبتعاد عن املؤثرات السياسية،أثناء تطبيق القانون حيث يفرتض أن فعالية احملكمة ابعتبارها جهازا قضائياً،
واإلرجاء، وتقييد صالحيات املدعي العام وأيضًا أن اختصاص احملكمة على جرمية العدوان واملمارسة الفعلية، بقي مرهوً� ابختاذ مجيعه 
الدول األطراف لقرار يف  هذا الشأن أبغلبية مساوية لألغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظم األساسي، وسوف لن يكون ذلك 

ولذلك يصعب إجياد مربر منطقي من خالل إقرار صالحية جملس األمن بشأن جرمية العدوان،إذ يُفرتض ، 2017نا قبل شهر جانفي ممك
 أن يكون هلا استقاللية كاملة يف قيامها بوظيفتها األساسية، خاصة يف التعامل مع موضوع جرمية العدوان اليت تقتضي االستناد إىل قواعد

، حيث ما يبقي ميزان العدالة اجلنائية الدولية على احملك يف ظل العالقة املعقدة بني جملس األمن واحملكمة اجلنائية الدوليةقانونية حبتة، وهو 
يربز على العموم أمًال يف األفق من خالل التغلب على هاته املعضلة، خاصة ليؤدي النظام القضائي الدويل على أحسن وجه، يبقى ممكناً 

يئة األمم، حبيث تقليص أتثري جملس األمن على اإلجراءات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية، حيث أن احملكمة يف إطار إصالح هل
التوازن  اجلنائية الدولية على املستوى اإلجرائي حتظى ابستقاللية، وابلتايل أن إمكاين تطوير العدالة اجلنائية الدولية، ال يتم إال يف إصالح

معية العامة خاصة يف مواجهة جملس األمن وال يتم ذلك إال يف إصالح منظومة األمم املتحدة يف سياق النظام العام السلطات األممية للج
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اجلديد، ويف مدى قدرة األمم املتحدة على فرض سيادة القانون، يف ظل تكريس العدالة االنتقائية، اليت تبقى رهينة املصاحل السياسية و 
 دائمون يف جملس األمن.األهواء الذاتية لألعضاء ال
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 التنمية السياسية ومفهوم األزمة داخل النظام السياسي
 كاهي مربوك. د
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 ورقلة مرابح قاصدي جامعة
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 امللخص:
تركز الدراسة على العناصر األساسية للتنمية السياسية، واليت بواسطتها ميكن حتقيق الوحدة والتكامل بني أجزاء اجملتمع، فالعديد 

العاملية ال سيما داخل الدولة الواحدة برجعها بعض الباحثني إىل غياب التنمية السياسية، هذه األخرية هي أحد من النزاعات والتوترات 
 تمع.الوظائف األساسية للنظام السياسي، وهبا يتم حتقيق مبدأ املساواة والعدالة االجتماعية أحد ركائز ودعم الوحدة والتكامل بني أجزاء اجمل

 تنمية السياسية، العدالة االجتماعية، وظائف النظام السياسي، التكامل االجتماعي، التنشئة السياسية.ال الكلمات املفتاحية:

Summary: 
The study focuses on the basic elements of political development through which unity and integration can be 
achieved. Many international conflicts and tensions, especially within the same country, are attributed to the 
absence of political development. The latter is one of the basic functions of the political system. Social 
justice is one of the pillars of and support for unity and integration among parts of society. 

key words: Political development, social justice, political system functions, social integration, political 
upbringing.  

 :مقدمة

 أبمهية حتض السياسية فالتنمية العامل، من دولة أي يف السياسي النظام هبا يقوم اليت الرئيسية الوظائف بني من السياسية التنمية تعترب
 مجيع الغاء أو بتجاوز وذالك اجملتمع، أفراد مجيع بني املساواة مبدأ حتقيق السياسي النظام يستطيع خالهلا فمن النظام، قبل من ابلغة

 هذه القرار، صنع عمليات يف املشاركة من املواطنني متكن السياسية والتنمية االجتماعية، والفوارق الثقافية وحىت العرقية واالنتماءات الفروق
 السياسية، املشاركة من اجملتمع افراد متكن قنوات عدة يوفر السياسي النظام أن أي الدستورية واملؤسسات التشريعية اجملالس عرب تتم املشاركة

 احلصول لألفراد يضمن رشيدا عقالنيا تعامال املشكالت هذه مع التعامل وكيفية احلقيقية مشكالهتا إدراك على القدرة املواطنني يعطي مما
 .األشكال من شكل أبي تعطيله أو به املساس وعدم العام النظام سري على احملافظة للسلطة يضمن كما حقوقهم، على

 هذا حتقيق يتأتى وال اجملتمع، أفراد بني السياسي والتكامل الوحدة حتقيق إىل السياسية التنمية خالل من يهدف السياسي فالنظام
 .أزمة إىل تتحول قد فيها فشل إن اليت السمات بعض على أجوبة يقدم أو السياسي النظام يتجاوز أن بعد إال اهلدف
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 : تعريف التنمية السياسية -01
 من اخلمسينات منتصف يف ظهر املفهوم هذا أن اإلشارة وجتدر السياسية، التنمية موضوع تناولت اليت التعريفات من العديد هناك

 إىل الفرتة تلك يف اجملتمعات افتقرت أين قبل، من معروف يكن مل السياسية العلوم ميدان على حديث مصطلح أنه أي املاضي، القرن
 تلك يف الثالث العامل دول اجتاحت الىت التحرر وموجات الثانية العاملية احلرب تبعات أبرزها لعل ظروف عدة نتيجة الثابتة السياسية القيم

 آلية تطوير على السياسي االجتماع علماء عمل ككل الدميقراطية والعملية السياسي االستقرار على وخطورته الوضع هلذا ونتيجة الفرتة،
 هلا كانت اليت الدول يف جناحا حققت وقد السياسية التنمية يف متمثلة اآللية هذه السياسي وتكامله اجملتمع وحدة على احملافظة تضمن
 .االقتصادي والنمو األداء على اجيااب انعكس ما وهو تطبيقها يف الفعلية واجلدية االرادة

 لتحسني واحلكومة، املواطنني جهود توحيد هبا ميكن اليت العمليات أ�ا على للتنمية تعريفا املتحدة األمم منظمة أعطت وقد
 .املستطاع من قدر أبقصى تقدمها يف واملسامهة االندماج، على ومساعدهتا احمللية، اجملتمعات يف واالجتماعية االقتصادية األحوال

 تبدأ وقد وأفقيا، رأسيا كله اجملتمع يف وتنتشر جتتاح أعلى إىل أسفل من مستمرة تصاعدية عملية أ�ا على كذالك التنمية وتعرف
 الوسائل هذه شاملة، وتصبح كله للمجتمع عدة بوسائل للمجتمع تنتقل ذالك بعد لكنها معينة، جمتمعية شرحية أو فئة أو ابلنخبة التنمية

 . 1نفسية سلوكية وحىت سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية اعالمية طرق يف تتمثل قد

 السياسية االقتصادية اجملاالت مجيع ويف منه أفضل آخر إىل وضع من وكمية نوعية نقلة أ�ا على للتنمية شامل تعريف إعطاء وميكن
 .التكنولوجية وحىت الثقافية االجتماعية

 ال جزء هي السياسية التنمية فإن املقاربة هذه ومن اجملتمع، األوىل ابلدرجة ميس وواسع شامل مفهوم هي عام كمفهوم فالتنمية
 .أ�ا على السياسية التنمية تعريف وميكن للمجتمع، الكلية التنمية من يتجزأ

 للمجتمع انتقال حالة مولدة متظافرة وهي ابملعنوية، املادية العوامل فيه تتداخل سياسي ثقايف تفاعل عملية هي السياسية فالتنمية
 يساعد .واجملتمع الفرد لدى السياسي اجملال يف ونوعا كما تزيد حيث ابألساس، معرفة عملية هي السياسي، التقدم إىل التخلف وضع من

 التعبري حرية االنتخاابت، الرتشيح، مثل املتعددة السياسية العمليات خالل من التطبيق موضع املعرفة هذه وضع على السياسي النظام
 .أخل .... سلميا،ً  السلطة تداول والتصرف،

 والوضع والسلطة، ابلقوة االنتاج وقوى اجملتمع بعالقات ترتبط بنيوية ظاهرة أب�ا" فيصل غازي" الدكتور العراقي الباحث ويعرفها
 .2السياسية والسلطة االقتصادية والثروة االجتماعية للقوى توزيع إبعادة التنمية إىل التخلف من االنتقال فإن لذا واالجتماعي، الطبقي

 بدرجة ذالك ويتسم الالمباالة موقف وقوفهم وعدم القائم النظام مع وتفاعلهم اجلماهري تعبئة أ�ا على السياسية التنمية وتعرف
 .املوسعة الشعبية املشاركة

                                                           
  07ص 2011 السياسية والعلوم االقتصاد كلية االسالمية اجلامعة غزة . السياسية التنمية يف دراسات دبور، علي دمحم أمني 1
 08 ص 1993  السياسية العلوم كلية بغداد جامعة بغداد. الثالث العامل بلدان يف السياسية التنمية فيصل، غازي 2
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 التقدم من شكل أي أنه أساس على التنمية مبفهوم االستقرار ويرتبط املنظم، والتغيري االستقرار أب�ا السياسية التنمية أيضا وتعرف
 يف تسهم كما االقتصادي، النمو تسهيل يف يتحدد السياسية التنمية دور إن لذالك، املالئمة البيئة على يعتمد واالجتماعي االقتصادي

 .احلديثة اجملتمعات حنو التحول يكفل مما القيم يف للتغري الظروف هتيئة

 مع وتفاعلها اجلماهري تعبئة وعلى واالجتماعية االقتصادية الظروف تالئم اليت املؤسسات قيام على التنمية تعمل أخرى �حية ومن
 .1القائم النظام

 والعالقات احلكومية والنشاطات والتنظيمات، األفراد بني العالقة وإدارة قيادة" أ�ا على كذالك السياسية التنمية تعريف وميكن
 . 2أهدافه اجملتمع يبلغ كي للبالد، اخلارجية

 السياسية احلكومية واملؤسسات اجملتمع أفراد بني العالقات طابع على تركز ما غالبا لكنها السياسية للتنمية التعريفات بعض وهناك
 التعريف هذا" السياسية البىن متايز على النظام وقدرة املساواة ز�دة هي السياسية التنمية" فإن املنطلق هذا ومن واالجتماعية، واالقتصادية

 البىن متايز وظيفة وهي السياسي للنظام األساسية الوظائف احدى وبني جهة من املدين اجملتمع أفراد بني املساواة متغري على كثريا يركز
 تتحقق وبذالك كانت جهة أية من ضغط أي عن بعيدا مهامها ألداء أكرب أرحيية يعطيها مما بعضها عن املؤسسات استقالل أي السياسية

 عند وهي سياسي، نظام لكل الوظيفية الضرورات بنجاح يواجه الذي هو سياسيا املتطور فالنظام التعريف، هلذا وفقا السياسية التنمية
 والتنمية السياسي، الصراع لتنظيم وقنوات. وسياسية قانونية مركزية وبنية الوطنية، اهلوية لتطويد ورموز متغرية سياسية رموز وضع بعضهم

 :السياسي النظام من تتطلب السياسية

 .اخلارجية والبيئة الداخلية بيئته مع التعامل على السياسي النظام قدرة -
 .التنمية حتقيق على احلاكمة النخبة قدرة -
 F3.للدميقراطية حقيقية بناء عملية هو السياسية التنمية وراء من اهلدف يكون أن -

 :األزمة مفهوم

 يف روتني األزمة تكون تكاد كما اجلديدة، األلفية وبداية املاضي القرن يف تداوال املصطلحات أكثر من األزمة مصطلح يعترب
 األحيان، بعض يف متشاهبة كانت وان موحدة ليست معها التعامل كيفية أن كما آخر إىل شخص من ختتلف حدهتا أن إال األفراد حياة
 .لألزمة واالصطالحي اللغوي املفهوم بتحديد نقوم األزمة بتعريف نقوم أن قبل لكن

 .خريه وقل اشتد أي أزما، علينا أزم الدهر علينا وأزم استأصلتهم، أي أزما، أزمتهم سنة أصابتهم يقال والقحط، الشدة تعين: لغة األزمة

 الكيا�ت خمتلف على تؤثر اجيابية، أو كانت سلبية جديدة مواقف عنه ينتج قرار تتطلب حتول ونقطة توتر حالة هي: اصطالحا األزمة
 .1العالقة ذات

                                                           
  87 ص 1ط والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة .الشاملة والتنمية االعالم حجاب، منري دمحم 1
 شهادة لنيل رسالة". منوذجا املرأة عند السياسية املشاركة السياسية التنمية على وأثرها اإلسالمي الفكر يف التجديدية املدرسة" حلبوين، أسعد مسري أسعد 2

 36 ص منشورة غري 2012 فلسطني �بلس الوطنية النجاح جامعة العليا الدراسات كلية السياسية، والتنمية التخطيط بر�مج يف ماجستري
  23/02/2014 الصفحة على االطالع اتريخ www.google.com" والنظر�ت املفاهيم يف نظرة السياسية التنمية " بلحاج، صاحل 3
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 :واألزمة والكارثة املشكلة بني الفرق

 وقد وحلها، معها للتعامل منظم جهد إىل عادة وحتتاج فيها، املرغوب غري احلاالت من حالة يسبب الذي الرئيسي الباعث تعترب: املشكلة
 .ذاهتا حد يف األزمة ليست لكنها أزمة وجود إىل تؤدي

 وجنم فعال حدثت مدمرة حالة عن الكارثة وتعرب الشديد للغم املسبب األمر هو والكارث الغم، وهو العام مبفهومها الكارثة تعرف: الكارثة
 .2معا كليهما أو املعنو�ت يف أو املاد�ت يف ضرر عنها

 : يلي فيما امجاهلا فيمكن األزمة خصائص  خيص فيما أما

 .هلا واملعارضة املؤيدة والقوى أسباهبا يف والتعقيد والتشابك عناصرها يف التداخل -
 .واألفراد املؤسسات لدى به حتظى الذي والرتكيز حتدثه الذي املفاجأة عنصر -
 .فيها الدقة وعدم عنها املتوفرة البيا�ت قلة -
 .ومتشابكة متسارعة ألحداث وأساسية رئيسية حتول نقطة متثل إ�ا -
 . فيها الفعال التأثري امكانية يف الضعف يسبب مما بدايتها يف خاصة عالية بدرجة وتوتر صدمة يصاحبها -
 يف اإلنسانية العالقات من خمتلفة صور على ينطبق فهو لذا،. استعماله نطاق واتساع طبيعته، بشمولية يتسم األزمة مفهوم إن -

 تعرب  مرتابطة أحداث جمموعة من تنشأ السياسي، النظام تشغيل لعملية خطري هتديد األزمة،. اإلنساين التعامل جماالت كافة
 . الصراع صور من صورة عن أساساً 
 والعمل ملواجهته، السريع التدخل تقتضي درجة إىل املرعية والتقاليد القيم نظام اختالل" أ�ا على األزمة االجتماع علماء ويعرف

 األزمة". اجملتمع تطور عن الناجم التغيري مع تتالءم حىت والتقاليد القيم هذه تطوير خالل من وذلك النظام، هذا على التوازن إعادة على
 أببعاد أتخذ مشكلة أو حالة" سياسياً، ابألزمة يقصد حني يف. كله النظام على ملموساً  ماد�ً  أتثرياً  يؤثر خلل عن عبارة هي املعىن، هبذا

 يتسم األزمة مفهوم ابلعموم،إن أزمة أيّ  دراسة فعند لذا،". متثله الذي التحدي ملواجهة قرار اختاذ وتستدعي وتالبيبه السياسي لنظام
. اإلنساين التعامل جماالت كافة يف اإلنسانية العالقات من خمتلفة صور على ينطبق فهو لذا،. استعماله نطاق واتساع طبيعته، بشمولية
 . الصراع صور من صورة عن أساساً  تعرب  مرتابطة أحداث جمموعة من تنشأ السياسي، النظام تشغيل لعملية خطري هتديد األزمة،

 والعمل ملواجهته، السريع التدخل تقتضي درجة إىل املرعية والتقاليد القيم نظام اختالل" أ�ا على األزمة االجتماع علماء يعرف
 األزمة". اجملتمع تطور عن الناجم التغيري مع تتالءم حىت والتقاليد القيم هذه تطوير خالل من وذلك النظام، هذا على التوازن إعادة على
 أببعاد أتخذ مشكلة أو حالة" سياسياً، ابألزمة يقصد حني يف. كله النظام على ملموساً  ماد�ً  أتثرياً  يؤثر خلل عن عبارة هي املعىن، هبذا

 ابلعموم، أزمة أيّ  دراسة فعند لذا،". متثله الذي التحدي ملواجهة قرار اختاذ وتستدعي وتالبيبه السياسي لنظام

 وارتباط وغريها، االجتماعية االزمة واألزمة السياسية واألزمة 1االقتصادية األزمة فهناك طبيعتها ابختالف االزمة مفهوم وخيتلف 
 بني اجتماعية عالقة" " هبلول حسن دمحم" ويعرفها شاملة، حضارية أزمة وجود على قطعية داللة يدل البعض بعضها مع العناصر هذه

 F2"التوازن خمتلي متغريين

                                                                                                                                                                                                 
 334ص 2011 الثاين العدد فلسطني، غزة ، االسالمية اجلامعة جملة" موضوعية دراسة الكرمي، القرآن وحي من األزمات إدارة"  اليازجي، رشيد صبحي 1

 336ص املرجع نفس اليازجي، رشيد صبحي  2
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 :التالية اخلمسة العناصر مراعاة من بد ال أزمة أي وحتليل ولدراسة

 .طبيعة األزمة -01
 .طبيعة املدخــــــــــــــــــــالت -02
 .أتثري النظــــــــــم اجملتمعية األخرى -03
 .النظــــــــــــــــــام ومستويــــــــــــــــــــــات أدائــــــــــــهقــــــــــــدرة  -04
 .األزمـــــــــــة اجتــــــــــــاه للنظــــــــام الداخليـــــــــة الفاعليــــــــــة موقـــــــــف -05

 متس عندما أن إال ثقايف، وحىت واجتماعي اقتصادي ومنها سياسي هو ما منها ومتنوعة متعددة فهي االزمة أسباب عن أما
 األنظمة وابقي االجتماعي النظام وهو الكلي للنظام ختضع كلها أ�ا اعتبار على األخرى الفروع بقية على تؤثر فإ�ا ما فرعا االنظمة
 .منه جزء هي...)  واالجتماعية واالقتصادية السياسية( األخرى

 احلادثة األزمة أن ذالك تفاقمها، وحدة تطورها يف كثريا وتساهم األزمة حلدوث الرئيسية األسباب من وهي: السياسية األسباب -01
 املتغريين، هذين بني قطيعة أو هوة عنه ينتج ما وهو اثنية، جهة من املدين واجملتمع جهة من وسلطته النظام بني العالقة سوء عن تعرب

 .أبرزها لعل السياسي النظام يف الثقة املدين اجملتمع تفقد أسباب أو عوامل عدة وهناك
Fوسياسية تنظيمية تغيريات وإحداث السياسية العملية توجيه على وتعمل األمور، تدير قوية سياسية سلطة غياب -

3. 
  السياسي النظام أجهزة أن أي البريوقراطية، العملية على ينعكس ما وهذا وجتميعها، املصاحل بلورة وظيفة يف النظام مؤسسات فشل -

 .واجملتمع السياسي النظام بني أكثر اهلوة يعمق ما وهذا حكم، أجهزة إىل خذمة أجهزة من تتحول
 القهر وز�دة معها السياسي النظام تعامل وكيفية العامة احلر�ت مسألة تظهر وهنا ذاته، حد يف السياسي النظام شرعية إشكالية -

 .واجملتمع النظام بني االزمة وتفاقم حدة يف تساهم وغريها كلها والتسلط
 مؤسسات مجيع فإن لإلدارة، العليا املستو�ت شاغلي قبل من خاصة الظاهرة هذه تستشري عندما واإلداري السياسي الفساد -

 السياسي النظام جدوى حول استفهام أما املدين اجملتمع جيعل مما التسيري يف والالرشادة الالعقالنية من حبالة تصاب الدولة
Fأخرى أزمات عنها ترتتب قد ازمة االصل يف هي اليت الظاهرة هذه من وموقفه

4 . 
 الضخمة االقتصادية للمنشآت واملردودية األداء فضعف) السياسية( األوىل عن أمهية تقل ال األخرى وهي: االقتصادية األسباب -02

 اصدار عملية يتويل الذي القائم السياسي النظام وبني بينه أزمة ختلق أن شأ�ا من جسيمة وتضحيات تكاليف اجملتمع كلفت اليت
 يتم ما غالبا االقتصادية والتنمية السياسية الدميقراطية بني العالقة كذالك االقتصادي، ابلقطاع اخلاصة العامة السياسات وتوجيه القرارات

                                                                                                                                                                                                 
 للنظام أعطت واليت 1929 سنة يف وقعت اليت االقتصادية االزمة مثل له، آخر نفسا تعطي وأ�ا االقتصاد حياة دورة ضمن يعتربها من هناك االقتصادية االزمة 1

 االقتصاد قوة حبسب ووقعها حدهتا ختتلف فقط مرضية منها أكثر صحية حالة هي فاألزمة إذن والفعالية، والكفاءة والنشاط التنظيم حيث من آخر بعدا الرأمسايل
 . القائم

 15ص 1993 حلب، مطبعة: اجلزائر. السياسية واألزمة االقتصادية األزمة بني اجلزائر هبلول، حسن بقاسم دمحم 2
 السياسية العلوم كلية الدولية والعالقات السياسية العلوم قسم يف ماجستري شهادة لنيل مذكرة ".2007-1962 اجلزائر يف الشرعية أزمة"  بلحريب، نوال 3

 39ص منشورة غري ، واإلداري السياسي التنظيم فرع واالعالم،
 2001 سنة 1ط العربية، الوحدة دراسات مركز: بريوت. والصراع التفاعل عالقات العريب، الوطن يف االجتماعية والقوى الدولة هللا، عبد فؤاد ثناء 4

 183ص
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 دول االنظمة يف خاصة االقتصادي ابألداء االضرار أو املساس يتم أين الدميقراطي التحول عملية أثناء خاصة سليب، بشكل تصويرها
 .التسلطية األنظمة من تعاين كانت اليت الثالث العامل

 بني االجتماعي التوازن يف اختالل عن عادة تتسبب أسباب، أو نتائج لعدة اجتماعية ألسباب األزمة تنشأ: االجتماعية األسباب -03
 أزمة يف الوضع هذا وينعكس فيه، احلاكمة والسلطة السياسي، والنظام السياسية السلطة بني أو بينها أو والشرائح، الطوائف خمتلف

 واملمارسات السياسات إىل الدولة جلوء تزايد أبرزها لعل أسباب لعدة حتدث قد االجتماعية واألزمة اجملاالت، خمتلف متس قد اجتماعية
 الذي االمر والسياسية، الفكرية املبادئ يف املتعددة االجتماعية القوى خمتلف بني التنافس كذالك اجملتمع، على سيطرهتا لضمان القمعية،

 وعدم املتصاعد، االجتماعي الضغط مطرقة حتت النظام سقوط أو والسياسية، احلزبية للقوى جديد توازن حنو مدروس انتقال اىل يؤدي
 .سلميا أتسيسه وإعادة الصراع هذا الستيعاب صاحلة قنوات وجود

 ابحلياة اهتمامهم وعدم اجملتمع أفراد لدى عزوف أزمة األمر هذا عن وينتج اجتماعية أزمة حدوث يف التهميش ظاهرة وتسبب
 بني االنتماء وعدم االقصاء عالقات يولد ما وهو واالقتصادية، السياسية والنخب  التهميش عامل بني انفصام حيدث وهبذا السياسية،
 .الديين االحتجاج حبركات االرتباط أو اجلماعي، كالتمرد أشكال عدة يف املهمشة االطراف سخط عن التعبري ويتم العاملني،

 يف وتدخل سوءا يزداد االمر فإن االجتماعية والعدالة السياسية املشاركة حتقيق اىل تسعى اليت االجتماعية الفئات تفشل وعندما
 العصيان األهلية احلرب االنتفاضات منها متنوعة صور وأتخذ العام، االجتماعي السخط مشاعر تنتشر وبذالك بينها فيما داخلي صراع
 أخرى أسباب هناك كما شرعيتهما، أو لبقائهما مربر ال والسلطة السياسي النظام جيب وهنا اخل.... واملظاهرات االحتجاجات املدين
 هذه إن املتغريين، هذين بني املوجودة العالقة على وتؤثر املدين واجملتمع السياسي ابلنظام مباشرة عالقة ذات وكلها وغريها كالثقافية لالزمة

 أجل ومن اثنية، جهة من السياسي وتكامله اجملتمع وحدة وعلى جهة من واستقراره السياسي النظام على وجلي كبري بشكل تؤثر االزمات
 إال العملية هذه تتأتى أن ميكن وال اهلدف، هذا لتحقيق كأداة السياسية للتنمية يلجأ السياسي النظام فإن العالقة هذه توازن على احملافظة

 تتحول معها التعامل يف السياسي النظام فشل ان لكن مسات األصل يف هي تساؤالت جملموع اجاابت عدة السياسي النظام يقدم أن بعد
 . االجتماعي وحىت السياسي وتكامله اجملتمع وحدة هتدد أزمات إىل

 : أزمة اهلوية -01
 السياسي الوالء انتقاء من ذالك يعنيه مبا للمجتمع، املشكلة البشرية اجلماعات أفراد بني املواطنة فكرة غياب إىل اهلوية أزمة تشري

 جلماعته الفرد والء يكون حبيث الواحد، اجملتمع داخل السياسية الوالءات تعدد وابلتايل واحدة، وطنية حكومة اىل يتجه الذي املوحد
 الواحد السياسي اجملتمع أعضاء بني املشرتك ابالنتماء الشعور" أب�ا اهلوية تعرف األساس هذا وعلى ،1املركزية للحكومة والءه وليس العرقية

 هي اهلوية أزمة أن نستنتج التعريف هذا ومن" للوطن العليا األهداف حتقيق أجل من معا والعمل فيه، يعيشون الذي اإلقليم أو الدولة إىل
 وتزداد الوطين، الوالء إىل وحتويلها الوالءات هذه تكييف أجل من قدراته كامل استخدام السياسي النظام على يتعني هنا ومن والءات أزمة
 االنظمة من النمط هذا يف االستعمارية، الدول من استقالل على حازت اليت الدول املتخلفة الدول الثالث العامل دول يف األزمة  هذه حدة
 الدميقراطية األنظمة يف بينما دينية، إىل احلاالت أسوأ ويف طائفية عرقية اىل شخصية إىل قبلية من اجملتمع داخل الوالءات وتتنوع تتعدد

 الذي الوطنية، اهلوية حول واالتفاق البناء، املكتملة احلديثة الدولة اىل السياسي اجملتمع بتحول يرتبط الغريب التنموي النموذج فإن الليربالية

                                                           
 119ص  2006 سنة 1ط قاملة جلامعة النشر مديرية): اجلزائر( قاملة .السياسية التعددية إىل األحادية من اجلزائري السياسي النظام النور، عبد �جي 1
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 احلقبة عن املوروثة احلدود ترسيم عمليات أين سابقا ذكر� مثلما الثالث العامل دول فشلت حني يف أو بينما ما، حد إىل تطبيقه يف جنحت
 . 2حاد بشكل اهلوية أزمة طرحت أين 1العرقية واجلماعات ابألقليات ابلتواز�ت كثريا أضرت االستعمارية

 السكان تنوع ظل يف خاصة السياسي التكامل حتقيق أجل من السياسية التنمية بعمليات للقيام السياسي النظام حاجة وتزداد
 اهلوية حساب على تتضاعف قد اليت اهلوية، أزمة من تعمق يف تساهم أن شأ�ا من اليت العوامل من وغريها مناطق، عدة على وتوزعهم
 :بـ يقوم أن السياسي النظام على يستوجب هذا كل تفادي أجل ومن املشرتكة،

 .املشرتكة اهلوية اقرار على االتفاق  -
 .الواحدة الدولة أو اإلقليم إىل لالنتماء الطوعي واالختيار االميان -
 .املشرتكة القيم وتناقل تبادل يسهل الواحد السياسي اجملتمع أعضاء بني يربط لالتصال نظام  -

 بروز خالل من اجملتمع وحدة هتدد فهي معها، التعامل يف السياسي النظام فشل ما حال يف تبعات عدة لديها اهلوية أزمة إن
 يف السياسي النظام فشل ان لكن حمضة اجتماعية األوىل بدا�ته تكون ما عادة الذي الصراع هذا اجملتمع، مكو�ت بني الداخلي الصراع

 يزيد مما اخلارجية البيئة من فاعلة أطراف تغذيه قد سياسية بصبغة داخلي صراع أزمة إىل تتحول قد املناسبة وابلكيفية وقتها يف احتوائها
 الوطنية، اهلوية غياب ظل يف واالنفجار ابال�يار مهددة مكو�ته تصبح أين اثنية جهة من واجملتمع جهة من السياسي النظام على الضغط

 يف الواحد اجملتمع مكو�ت فشل االجتماعي بتعريفها أو ،3األهلية ابحلروب يعرف فيما الداخلي والصراع التمزق هذا عن التعبري يتم أين
 املعاملة، يف املساواة عدم عنه ينجم اهلوية أزمة فعمق الواحدة، للدولة القومي االنتماء عن تعرب مشرتكة هوية لبناء اتفاق أرضية إىل الوصول
 الدين كاختاذ عقالنية وال أخالقية ال أسس على التمييز أو االقصاء عمليات حتصل وبذالك السياسي القيم توزيع يف التفاوت كذالك
 .العرق وحىت واملذهب اللغة أو كمعيار

 وهذا أجنيب بتدخل ينتهي ما غالبا اهلوية على فالصراع معا، السياسي والنظام اجملتمع على خطرية تبعات هلا أزمة هي اهلوية فأزمة
 السياسي للكيان والوالء االنتماء حتقيق وكذالك الوطنية الدولة هوية فرض يف السياسي النظام فيها فشل اليت اجملتمعات يف فعال حدث ما

 دولتني، إىل البالد بتقسيم لينتهي خارجية أطراف تغذيها أهلية حرب اىل ليصل اجملتمع داخل الصراع بدأ أين السودان لدولة وقع ما وهذا
 الدولة إضعاف تعمل األخرية هذه فإن هلا جذرية حلول إىل الوصول دون) اهلوية أزمة(األزمة هذه يف التحكم يف النظام متكن إن وحىت

 .التنمية عمليات وتعيق حملها غري يف الطاقات وتوجيه موارده واستهالك

 هذا لكن واستمراره اجملتمع بوجود أساسا مرتبطة هي اهلوية فقضية اهلني أو السهل ابالمر ليست األزمة هذه اجتاه السياسية فالتنمية
 جتسيد على قادرة كاريزماتية شخصية وجود على االعتماد: بـ وذالك السياسية التنمية فرص حتققت ما إذا خيارات وجود من يعين ال

 ما وسرعان جذري كحل يعترب ال اخليار فهذا الثالث العامل دول إليه تلجأ ما غالبا االجراء هذا كان وإن القومية، املشرتكة والرموز اآلمال
                                                           

 احلدود كذالك األخرى اجلماعات وبني بينها التمييز يتم أين االقليات وراءها السبب يكون الثالث العامل دول مناطق خاصة العامل يف املوجودة النزاعات أغلب 1
 واحلدود احلواجز هذه إزالة يف التنموي الغريب النموذج فيه جنح الذي الوقت يف سياسية، كيا�ت عدة بني مقسمة نفسها االقليات بعض وجدت اليت املوجودة
 . حرية بكل األموال وحىت واألفراد السلع لتنقل مفتوحا اجملال وتركت

 2011 سنة 1ط والنشر للطباعة التنوير دار: بريوت .الواحدة الدولة داخل اهلو�ت تعدد الطائفية املسألة شبيب، كاظم 2
 فإن األهلية احلرب انتهاء بعد حىت اهلو�ت وتعددت اجملتمع داخل الطوائف تعدد بسبب أهلية حرب دارت أين لبنان كدولة العامل يف أمثلة عدة ضرب ميكن 3

 تزال ال االزمة بوادر جيعل مما الطائفي والوالء االثنية اهلوية وحضرت للدولة الوطنية اهلوية غابت حيث واالثنيات الوالءات تعدد حساب على بناءه مت السلم
 .قائمة
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 للهوية الوحيد اجملسد األنظمة هذه مثل يف يعترب الذي الواحد احلزب على النامية الدول هذه تلجأ وقد جديد، من االزمة بدور تعود
 .  1واحد سياسي إطار يف تعددية تكون فإ�ا للتعددية اجملال فتحت وأن وحىت الواحدة، لألمة الوطنية والشخصية

 :أزمة الشرعية -02
 أغلب يف عنيفة تكون قد أبساليب به اإلطاحة عليها يرتتب وقد احلكم نظام تصيب أن ميكن حادة جد أزمة هي الشرعية أزمة إن 
 العملية يف وإشراكه اجملتمع على االنفتاح على قادر وغري لبقائه مطمئن غري السياسي النظام جيعل الشرعية عنصر فغياب احلاالت،
 ذات يف لكن واستقراره، بقاءه يضمن حىت واإلكراه العنف أساليب استخدام اىل األخري هذا يلجأ قد النظام شرعية أزمة وبسبب السياسية،

 .به لإلطاحة العنف أساليب واستخدام القائم النظام حتدي شرعية اجملتمع �خذ بعد به االطاحة يف االساليب هذه تستخدم قد الوقت

 خيدم الذي النظام هو القائم احلكم نظام أن واعتقادهم مواطنيه قبل من السياسي ابلنظام القبول هي الواسع مبعناها فالشرعية
 األسس إىل للسلطة التقليدية األسس من التحول تعين السلطة وقبول واملصداقية القبول درجة فإن وعليه وآماهلم، وطموحاهتم رغباهتم
 .واجملتمع السياسي النظام وضع على تؤثر أن شأ�ا من كلها 2وأمناط صور عدة الشرعية وألزمة التعاقدي، األساس أي احلديثة

 أشكال من شكل أو مصدر ابعتبارها الرمسية املؤسسات هذه تقبل اجملتمع يرفض عندما: مؤسساتية دستورية أزمة الشرعية أزمة  -
 االفراد استخدام اساءة أو احلقيقية وظائفها عن بعيدا املؤسسات هذه هبا تقوم سياسات عن تنجم االزمة وهذه القائمة، السلطة
 .ووسائلها ألدواهتا املؤسسات هذه على القائمني

 املتعلقة السياسية فالوضعية االجتماعي، البناء يف التغيري عملية تواكب اليت التغيري أزمة يف تكمن قد: تغيري أزمة الشرعية أزمة  -
 .عمله نظم كل يف اجملتمع وقيم نفوذ مع السلطة شرعية تبقى ولكن هويته، عن تعرب عندما إال شرعية تكون ال وقيادته اجملتمع بتنظيم

 التوزيع أزمة مواجهة أجل من ومستدامة حقيقية اقتصادية تنمية حتقيق على النظام قدرة مدى ويقصد: فعالية أزمة الشرعية أزمة  -
 .ومتاسكه اجملتمع وحدة على السياسي النظام حيافظ خالل من واليت للنظام األساسية الوظائف بني من تعترب اليت

 احنالل أبرزها لعل الدولة، واستقرار أبمن تعصف قد ذاته حد يف السياسي النظام و اجملتمع على سلبية آاثر هلا الشرعية وأزمة
 والعنف االكراه عالقات حملها لتحل املتبادل، واالعرتاف والقبول الرضا على قائمة كانت واليت اجملتمعية، بعناصره النظام تربط اليت الروابط
 تعرض أو تؤدي قد الشرعية أزمة أن كما املعارضة، اجلماعات ضد القسر وسائل استخدام على مرغمة نفسها السلطة جتد وهنا والقوة

 أشكال وتربز سياسىي واالستقرار اال�يار مرحلة إىل ليصل أزمات، من يتبعه وما والصراع لالنشقاق االجتماعية وحىت السياسية اجلماعات
 .       3ذاته حد يف اجملتمع ووجود ككيان للدولة هتديد مصدر تتحول مث ومن صورها، أبشع يف العنف

 مبوجبه يتم اجملتمع مع توافقي عقد بناء السياسي النظام على االزمات جلميع مصدر تتحول قد اليت األزمة هذه جتاوز أجل ومن
 :يلي ما على قائمة شرعية بناء

 .الرضاء العام والقبول اجلماعي -
 .هلا وحتقيقا العامة املصلحة مراعاة -

                                                           
 15ص سابق مرجع . السياسية التنمية يف دراسات دبور، علي دمحم أمني 1
 .املرجع هلذا العودة ميكن الشرعية صور حول املعلومات من ملزيد 45ص سابق مرجع ".2007-1962 اجلزائر يف الشرعية أزمة"  بلحريب، نوال 2
 .الذكر السابق املرجع نفس 3
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 .وتداوهلا السياسية السلطة تويل يف مجاهري� عليهما املتفق واألسلوب الطريقة -
 )السياسية والثقافة التنشئة( الطويلة السياسية املواطن ومدركات توجهات -

  للشرعية أشكال أو أمناط ثالثة" فيرب ماكس" يقدم للشرعية أسس وضع أجل ومن

 .الدينية واملعتقدات الوراثة ومبدأ والتقاليد العادات إىل وتستند: التقليدية الشرعية - أ
 للقائد والشخصية الذاتية الصفات على وتعتمد: الكاريزماتية الشرعية  - ب
 الدستورية للقواعد وفقا يتم السلطة إسناد أن أي والدستورية القانونية النصوص إىل وتستند: القانونية الدستورية الشرعية  - ت

 .عليها املتعارف
 يُفسر وهذا. القائمة واحلكومة املواطن بني فجوة ختلق أن شأ�ا من فإن وتسيطر، حتكم اليت هي التقليدية القواعد بقيت ما إذا

 التقليدي النمط من التحول عملية يف املشكلة تتلخص. الشرعية معضلة عليه يطلق ما وهذا. االتفاق وعدم العام الرضا وعدم قبول ابلال
 يف وز�دة جديدة، طبقات ظهور عليها يرتتب العمليات وتلك. السياسي التحديث عمليات يقتضي الذي القانوين الدستوري النمط إىل

 وتتطور تتكيف أن ينبغي القائمة السياسية السلطة أن كله، ذلك ويعين. القدمية حمل جديدة سياسية قيم وإحالل السياسي، الوعي درجة
 .1املتزايدة املواطنني حلاجات االستجابة على السياسي النظام بقدرة الشرعية ترتبط عموماً،. املقتضيات لتلك وتستجيب

 :أزمة املشاركة السياسية -03
 صنع يف يشرتك أن مواطن لكل لتتيح اجملتمع نسيج كل تتخلل  Style of life حياة طريقة هي احلقيقي معناها يف املشاركة

 السياسية واملشاركة الطبقة، أو العمر أو اللغة أو الدين أو العرق أو النوع أساس على املواطنني بني متييز دون حياته يف اليت القرارات
 وقدرات ورغبة وعيا تتطلب السياسية فاملشاركة ذالك ومع واحد، آن يف ووسيلة هدف هي ذاته الوقت ويف ومسئولية، حق هي احلقيقية

 هذه وبسبب املواطن، مشاركة لقيمة الدولة سلطات جانب من إدراكا تتطلب كما النمو هلا متكن بيئة تتضمن كما تنظيمية ومهارات
 .   2القرار صنع على القدرة متلك ال أ�ا أي واملسئوليات، احلقوق تلك من تستبعد هلا قوة ال واليت احملرومة اجلماعات فإن املتطلبات

 أوسع قطاعات لدى السياسية املشاركة يف الرغبة ظهور عنها يتمخض واليت السياسية احلداثة مقومات أحد هي السياسية فاملشاركة
 .اجملتمع داخل املواطنني من

 وإقصاء واالجتماعية، السياسية القوى استيعاب عن السياسية املؤسسات أداء يف عجز عن تنجم قد السياسية املشاركة فأزمة
 لسنوات عناصرها وتراكم املتعسفة األحادية وأتكيد املبدعة املبادرة روح خالهلا من منعت جاهزة قوالب وفرض واجلماعية الفردية للحر�ت
 املعارض، السياسي التوجه ذات القوى اشراك وعدم االقصاء سياسة احلاكمة النخب متارس 3حزبية أحادية ذات أنظمة ظل ففي عديدة،
 كل ختتلف اليت احلقيقية، السياسية املشاركة يف املتمثل احلقيقي حمتواها من مفرغة تكون ما غالبا اليت التعبوية السياسات اىل وتعمد

                                                           
 15ص سابق مرجع. السياسية التنمية يف دراسات دبور، علي دمحم أمني 1
 عني جامعة الرتبية كلية: االسكندرية. حولنا من العامل فهم يف تساهم حديثة ومنهجية نظرية اجتاهات والدميقراطية السياسية املشاركة صاحل، خضر سامية 2

 22ص 2005 مشس
 املشاركة عن اجلماهري وغابت واحلشد التعبئة على احلزب اعتمد أين السياسية املشاركة أزمة احلزبية األحادية ظل يف السياسي ابلنظام عصفت اليت األزمات من 3

 أكتوبر أحداث يف جلية صورة يف متثلت العنف من واسعة موجات ظهور إىل أدى الذي األمر واملساندة التأييد على دورها واقتصر القرارات صنع يف الفعلية
 .البالد اتريخ يف نوعية نقلة اليت 1988
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 االسهام دون القرارات لبعض واملساندة واحلشد التأييد أشكال أتخذ السياسية فالتعبئة) السياسية املشاركة( األول املدلول عن االختالف
 االفتقاد وابلتايل ومطالبها مصاحلها عن التعبري من القوى خمتلف متكني على قدرته وعدم احلاكم، احلزب لضعف نتيجة صنعها يف احلقيقي

 . السياسي العنف ظاهرة لربوز مصراعيه على اجملال فتح االنسداد فهذا أخرى، شرعية قنوات وجود إىل

 التعبري للمواطنني تتيح ووسائل قنوات انعدام السياسية، املشاركة أزمة عن تنشأ قد اليت الذكر السالفة األسباب على وإضافة
 أنشطة يف التطوعية للمشاركة املواطنني استعداد مبدى ترتبط كذالك العامة، السياسات صنع يف االسهام وحىت القرارات صنع يف واملشاركة

 بعيد من أو قريب من سواء تؤثر واليت السياسية املشاركة أزمة معضلة يف تساهم اليت االسباب أبرز فإن اثنية جهة ومن السياسي، النظام
 ملء سياسة تغلب أين االستقالل حديثة لألنظمة خاصة جديدة اجتماعية وشرائح فئات بروز هي السياسي، وتكامله اجملتمع وحدة على

 الفئات هذه احلزبية، االحادية أنظمة حتتكرها اليت السياسية القرارات صنع حساب على والتشييد البناء بعمليات أكثر واالهتمام الفراغ
 أن حيث سياسي وعي عندها ويتبلور لديها يتكون وثقافة تعليم من متاح هو ما كل من واالستفادة الزمن تدرج ومع اجلديدة االجتماعية
 وهو السياسي النظام بتوجهات اقتناعها النعدام املشاركة عدم األمر هبا يؤدي قد السياسي النظام وبني بينها والتوافق الرؤى يف االختالف

 االجتماعية الفئات بني صراع، أو ابنفجار ينتهي قد سياسي مفرتق أمام اجملتمع جيعل مما احلساابت وتصفية للصراع اجملال يفتح قد األمر
 ظل يف عليها حصلت اليت االمتيازات أو ابملكتسبات عليه يطلق ما على احملافظة حتاول قد اليت احلاكمة السياسية والنخب اجلديدة
 قد أ�ا يعىن ال السياسية املشاركة أزمة فإن السياسية احلزبية التعددية إىل واالنتقال األخرية هذه انتهاء ظل ويف حىت احلزبية، األحادية
 فقط ليست احلمالت خالل من التوعية عمليات خالل من والفعلي احلقيقي بدورها القيام عن السياسية االحزاب فغياب حلت،

 .السياسية التنشئة وهي الرئيسية لوظيفتها ممارستها كذالك االعالمية حىت وإمنا االنتخابية

 :يلي فيما امجاهلا وميكن هلا املفسرة النظر�ت خالل من األزمة هلذه حلول إىل خالهلا من نتوصل سياسية تنمية اعطاء وميكن

 أن السياسية للمشاركة رؤيتهما وتنطلق) لرينز( كذالك) دويتش كارل( النظرية هلذه املنظرين أبرز من: األوىل النظرية - أ
 االتصال بوسائل واالهتمام التحضري أتثريات على) لرينز( ركز فبينما السياسية، العملية يف تغيريات إىل تؤدي أن ميكن التحديث عمليات
 املشاركة اىل االجتماعية التعبئة تقود أن الضروري من ليس أنه يرى إذ االجتماعية، التعبئة مفهوم على) دويتش كارل( ركز بينما احلديثة،

 كما املناورة، على احلاكمة القدرة متناول يف األفراد من كبري عدد يصبح إطارها يف حيث جديد، موقف عنها ينجم قد ولكن السياسية،
 نسب من ترفع شأ�ا من عوامل كلها التعليم معدالت وتزايد االقامة أماكن وتغيري اجلماهريي االتصال وسائل أثر إىل دويتش أشار

 .السياسية املشاركة
 املختلفة التحديث عملية ودالئل مؤشرات أهم من أن مفرتضة االجتماعي والرتكيب املشاركة بني النظرية هذه تربط: الثانية النظرية  - ب

 مل جديدة اجتماعية وشرائح مجاعات ختلق التحديث عملية أن النظرية، هذه فحوى. االجتماعي الرتكيب نظام على تطرأ اليت التغريات
 جهة، من القائمة اجلماعات بني العالقات وطبيعة منط يغري وأن بد ال االجتماعية والشرائح اجلماعات هذه ظهور وأن. وجودها يسبق
 .أخرى جهة من واجلديدة وبينها

 واألفكار القومية احلركات أولوا الذين التارخيية املدرسة أنصار لدى وجتلياهتا أصوهلا وجتد املثقفة، النخبة نظرية وهي: الثالثة النظرية -جـ
 أفكار نشر يف القومية احلركات تلعبه الذي الدور على النظرية هذه أنصار يركز. السياسية ابملشاركة عالقتها يف كبريا اهتماما األيديولوجية
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 يف النخبة هذه أفراد أمهية على يؤكدون فهم. السياسي العمل ملمارسة اجلماهري محاسة إاثرة يف وكذلك القومية، ومبادئ والعدالة املساواة
 .1األخرى االجتماعية الطبقات لدى السياسي السلوك وأمناط االجتاهات تغيري على القادرة األفكار خلق

 وهو اجملتمع على البالغ األثر له اجتماعي بعد يعطيها فإنه مساته من مسة إىل املشاركة أزمة حتويل من السياسي النظام جنح ما وإذا
 السياسي النظام فعلى منها بد ال حتمية هي البشرية اجملتمعات هبا متر اليت التارخيية الصريورة فإن اثنية جهة ومن االجتماعية، العدالة حتقيق

 وتوجيه القرارات صنع يف السياسية ابملشاركة التحدي هذا استيعاب أجل من السياسية التنمية عمليات خالل من آلياته يطور ان
 األنظمة فعلى آخر، إىل نظام من ختتلف درجاهتا وأن العامل يف موحد منوذج هلا يوجد ال السياسية املشاركة أن كما العامة، السياسات
 .الداخلية بيئتها ومتطلبات خصوصيتها مع يتوافق مبا السياسية املشاركة آليات تكييف على تعمل أن الثالث العامل لدول السياسية

 :أزمة التوزيع -04
 مستوى لرفع واملطالب االحتياجات، هذه تلبية عن مسئولة احلكومة أبن واعتقادهم املواطنني مطالب يف الكبرية الز�دة إىل وتشري 
 واجلماعات األفراد بني والفرص االجتماعية، واملكا�ت الشرف ومراتب واخلدمات السلع شىت يف يكون التوزيع وهذا اجملتمع، يف املعيشة
 العملية تشملها اليت احلياتية واجملاالت املوزعة األشياء ونوعية كمية حتديد طريق عن الوظيفة، هذه على السياسي النظام قدرة قياس وميكن

 .    2التوزيعية

 املوارد تعبئة خالل من النظام كفاءة مدى عن تعرب واليت االستخراجية، النظام قدرة مثل أخرى أزمات مع التوزيع أزمة وتتداخل
 أ�ا حيث من السياسي للنظام ابلنسبة خاصة األمهية ذات القدرة هذه وتعترب سواء، حد على والدولية احمللية البيئتني من والبشرية املادية
 املنافع بز�دة توقع درجة لديه ويصبح الوقت مع تتزايد واالحتياجات مطالب لديه األخري هذا السياسي، اجملتمع إلدارة الالزمة املوارد توفر

 .االقتصادية

 قدرة يف مشاكل عدة يسبب مما خمتلفة، اقتصادية أصعدة عدة على التخلف تعاين اليت النامية الدول يف األزمة هذه حدة وتزداد
 والعدالة املساواة أزمة كذالك األزمة هذه عن وتنتج التوزيع، يف واحلسابية الفنية االعتبارات أزمة أما واجملتمع النظام وجيعل االنتاجية، النظام

 االقتصادي القصور وحىت التوازن وعدم اخللل أن إال األراضي واستصالح الضرائب ز�دة مثل سياسات عدة اتباعها ورغم االجتماعية،
 .وتواصلها األزمة استمرار يعين مما األوىل سابقتها من أسوأ أخرى سياسات وإتباع عنها التخلي مث ومن االجراءات، هذه فشل إىل أدى

 أمريكا دول بعض يف وحىت وآسيا إفريقيا يف الثالث العامل دول يف األهلية واحلروب الصراعات تناولت اليت الدراسات أغلب وتشري
 السياسي النظام يعمد أي السياسية احلساسيات بعض إلية يضاف االقتصادي الفشل ظل ففي التوزيع، أزمة وراءها السبب أن الالتينية

 لوجوده املعارضة الفئات النظام فيعمد السياسي للنظام املواالة أساس على يكون التمييز هذه أخرى، حساب على اجتماعية فئة حماابة إىل
 من عانت الثالث العامل دول معظم أن جند التوزيع أي األزمة هذه ألبعاد حتليلية وبنظرة الالزمة، املوارد كفاية لعدم أو إقصائي كإجراء

 الدول وبعض الوطنية سيادته استعادة أجل من سياسيا كفاحا خاض بعضها عديدة سنوات ظله حتت ردحت الذي التقليدي االستعمار
 أن وذاك ذالك كل من األصعب لكن الوطنية، مقدراهتا ويف األرواح يف جسام تضحيات كلفها ومسلحا سياسيا كفاحا خاضت األخرى

 االستعمارية للدول اهليمنة تضمن اتفاقيات طريق عن خرجت بل بسالم، خترج مل االستعمارية الوضعية من خرجت عندما الدول هذه

                                                           
 25ص سابق مرجع. السياسية التنمية يف دراسات دبور، علي دمحم أمني 1
 111ص 2013 سنة 1ط والتوزيع، للنشر جسور: اجلزائر .احلكم أصول دراسة يف مقدمة السياسة علم إىل مدخل طامشة، بومدين 2
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 من الباطنية الثروات على تعتمد أو زراعية وإمنا صناعية ليست الثالث العامل دول معظم أن العلم مع أبرزها لعل منها، االقتصادية خاصة
 الدول اقتصاد�ت خدمة يف يكون وإمنا اجملتمع على ابلفائدة ترجع ال منتوجات انتاج يف استمرارها هو وغريها، ومعادن حمروقات

 اثنية بدعم واكتفائه احتوائها على السياسي النظام عجز مع النامية الدول هذه يف االثنيات تعدد أخرى جهة ومن السابقة، االستعمارية
 األراضي كتوزيع الداخلية السياسات فيها تتسبب قد التوزيع وأزمة ،1هلا موجه يكون التوزيع عمليات أغلب فإن بقائه على أخرى دون

 حبيث اجملتمع، داخل والتجزئة الفرقة مظاهر تظهر وهنا إليها احلاجة أمس يف أو أكثر هي أخرى فئات وحرمان مستحقيها لغري الزراعية
 ما غالبا احتجاجية حركات فتظهر االنقسام، هذا وراء من هو السياسي النظام يكون أن هذا من واألسوأ نفسه على منقسم اجملتمع يصبح

 منها، السامية خاصة املناصب تويل العمل فرص 2الثروة توزيع يف كالعدالة الدول هذه وقوانني دساتري تكفلها دستورية قانونية مبطالب تبدأ
 صورها أسوأ يف تتجسد تطرفا أكثر إىل تتحول قد املطالب هذه فإن ورشيدة حكيمة طريقة يف معاجلتها يف السياسي النظام فشل ما وإذا

 .األزمة هذه معاجلة يف النظام عجز على كدليل ابالنفصال ابملطالبة

 اقتصادية، بتنمية القيام قبل سياسية تنمية بعمليات القيام يتعني فإنه والنظام، اجملتمع قبل الدولة على األزمة هذه خلطورة وابلنظر
 وليس األجانب فيهم مبا أراضيها على يقيمون الذين املواطنني كافة على مسئولني أ�م النظام يف السياسيني القادة على أن تعين فاألوىل

 هذه فإن أخرى أو اثنية جهة ومن التوزيع، معايري ختتلف وابلتايل إليها، ينتمون اليت العرقية الطائفة أو االجتماعية الفئة على مسئولني فقط
 زحف تقابلها الزراعية املساحات فيها تتضاءل صحراوية حارة مناطق اجلغرايف موقعها إىل إضافة االستعمار ويالت من عانت الدول

 إدراك اجملتمع على تعين السياسية فالتنمية استصالحها، حىت أو املساحات هذه لري الالزمة املائية املوارد ونقص الصحراء لرمال متواصل
 تعين السياسية فالتنمية طاقته، من أكثر واالقتصاد النظام حتميل وعدم التخلف ظاهرة من للخروج عمل من ينتظره ومن التحد�ت حجم
 وتكامله اجملتمع وحدة من الز�دة وابلتايل مسة إىل السياسي النظام يف أزمة من التوزيع آلية تصبح وبذالك واحلكم التسيري يف الرشادة حتقيق

 .السياسي

 :أزمة التغلغل -05
 هذه خالل ومن سواء، حد على الدولية والبيئة اجملتمع داخل إىل رموزه تدفق يف السياسي النظام قدرة عن األزمة هذه تعرب  

 القومي ابلشعور االهتمام لديهم وتنمي املواطنني محاس إاثرة ميكن خالهلا من اليت القيم على أتكيدها احلاكمة النخبة تبدي الوظيفة
 من تعاين اليت الدول أو النامية الدول يف األزمة هذه حدة وتزداد ،3اجملتمع يف التأييد احتياطي وحتريك تعبئة من تتمكن وبواسطتها
 أو الرمسية البنا�ت يف عنه واملعرب اجلامد الدولة بوجود يتحقق ال فالتغلغل الرمسية، ومؤسساهتا وهياكلها أجهزهتا مستوى على اضطراابت

 ما أو السياسي والنظام اجملتمع بني ثقة أزمة عنها تنتج التغلغل فأزمة معنو�، أو ماد� أكان سواء رموزها ويرتدون ابمسها املهام يتولون من
 ميلكون ال أو هبا للقيام مؤهلني غري هم أبدوار املواطنني قيام يعين األخرية هذه فغياب الدولة، بغياب واألكادمييني اجملتمع لدى عليه يطلق

 للمصلحة وجود وال اخلاصة للمصلحة تكون فاألولوية رشيد وغري الالعقالين يكون استخدامها فإن امتلكوها وإن وحىت هبا للقيام الوسائل
 .غائب هو األول اجلانب ويكفل اجلانب هذا يرعى فمن العامة

                                                           
 توفريها رغم وغريها املطاط انتاج وحىت االستعمارية الدول يف النبيذ لصنع املوجه الكروم كإنتاج جمتمعاهتا ختدم ال منتوجات تنتج الالتينية أمريكا ودول افريقيا يف 1

 حقيقية توزيع أزمة تصبح واالستغالل التسيري سوء مع الكايف ابلقدر يكون ال أنه إال للريع
 أكثر لتصبح بعد فيما لتتطور العمل فرص وتوفري االجتماعية العدالة حتقيق يف االجتماعية الفئات مطالب بدأت أين إفريقيا يف السودان بدولة املثل ضرب ميكن 2

 العامل يف األمثلة من العديد وهناك البالد يف العليا السياسية املناصب اقتسام وحىت البالد ثروات اقتسام يف الطالبة يف تطرفا
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 فعملية اجملتمعات، فيه وتتعدد الواحد، السياسي الكيان داخل الكيا�ت تعددت الالتينية أمريكا وحىت آسيا دول وبعض إفريقيا يف
 النظام أن يعين ال لذالك املمكنة الوسائل وحىت املالية واملوارد البشرية املوارد بتوفري الداخلي األمين وضعها وتعزيز للدولة احلدود ضبط

 ليس الدولة بوجود يشعر أن جيب املواطن أو فالفرد األزمة هذه إل�اء تكفي ال لوحدها األمنية فاملظلة التغلغل، أزمة أ�ى قد السياسي
 االمتداد جانب فإىل والتنموية، السياسية املظلة خالل من وذالك بيته يف حىت بذالك يشعر إمنا جتمعه أماكن أو عمله مكان يف فقط

 .اإلقليم كامل عرب القيم فيها وتقدس احلر�ت فيها حترتم اليت املدنية الدولة تواجد أي حضري مدين امتداد يواكبه أن بد ال األمين

 شاغلي عالقات"  البعض، بعضها مع املتفاعلة العالقات من جمموعة عن عبارة هو السياسي النظام فإن" ابي لوسيان" وحسب
 وضمن  ،1"اجملتمع يف الناشطني ابملواطنني األدوار شاغلي عالقات" ،"البعض ببعضها اجلماعات عالقات" ،"احلكومة بوكاالت األدوار

 . الفرعية الثقافات مقابل يف الوطنية املوحدة الثقافة أزمة تثار أن يعين فغياهبا التغلغل وظيفة السياسي النظام ميارس العالقات هذه

 اهلدف ألن البوليسية، الدولة به املقصود أو يعين ال التواجد وهذا اجملتمع، جزئيات كامل يف الدولة تواجد يعين التغلغل فسمة
 بوجود املواطن يشعر عندما مث ومن متاسكه على واحلفاظ اجملتمع خدمة أجل من الدولة متارسها فاألوىل االختالف كل خمتلف والغاية
 االقليم، خارج حىت فيه يتواجد مكان أي إىل دولته معه سيحمل املواطن هذا فإن خدمته ويف صاحله يف هو التواجد هذا وأن القوي الدولة
 العامة للحر�ت كبت يعين وهذا وبقائه استمراره وضمان النظام محاية هو منه اهلدف فإن البوليسية الدولة شاكلة على التغلغل بينما

 املربر يعطي مما البعض بعضه مع صراع يف اجملتمع تدخل اليت العرقية الطائفية الورقة على اللعب أي االجتماعية ابلتواز�ت واإلخالل
 سيخلف الفشل هذا لكن البوليسي النظام يفشل الوقت مرور ومع انه إال النظام، لبقاء ومهية وشرعية واإلكراه القمع أساليب الستخدام

 .أخرى أزمات إىل تؤدي سوف فإ�ا السياسية التنمية عمليات خالل من تداركها يتم مل إن اجملتمع على جانبية آاثر وراءه

  :أزمة االستقرار السياسي -06
 غري آاثر له تكون واثنيهما استقرارية آاثر له تكون أوهلما أساسيني عاملني بني التفاعل نتاج هي السياسي النظام أزمة حالة إن
 الدستور سلطة حتت اجملتمع مؤسسات تدير للسلطة إدارة إىل تتحول أن فإما االجتاهني، أحد تتجه سلطة كل فإن وبذالك استقرارية،

 سلطة إىل فتنتمي متسلطة سلطة تبقى أن أو اإلداري، الدستوري السياسي االستقرار سلطة إىل بذالك فتنتمي والقانون، والدولة
 .االنقالابت

 لوظائفها أدائها ضمن احلاكمة السلطة تقدمه ما مقابل يف اجملتمع، يطلبه ما بني واسع توافق على تبىن السياسي النظام فشرعية
 يف االستقرار عدم حالة عن يسفر ما وهذا االنسجام، وعدم التباعد ويظهر ختتلف الرؤى فإن التوافق هذا انعدام حالة ويف هلا، املوكلة

 يف السريعة التغيريات ويف احلاكمة، النخبة مستوى على االستقرار كعدم مستو�ت عدة على السياسي الالاستقرار أزمة وتظهر اجملتمع،
 املستخدم العنف حيث السياسي االستقرار وعدم السياسية، املؤسسات مستوى على االستقرار وعدم السياسية، واألدوار املناصب شغل
 مت ومن واالجتماعي، السياسي الوضع تردي يف تتسبب قد السياسي االستقرار أزمة إن السائد، السياسي السلوك مسة السلطة طرف من

 .املتناقضة املتغريات هذه لضبط السياسية احلياة يف للتدخل العسكرية للمؤسسة الفرصة اجملال يعطي ما وهو الالاستقرار، حالة

 يف األفراد متس االستقرار فعدم اجملتمع، على مباشرة آاثر هلا أن إال مستو�ته أعلى يف النظام متس السياسي االستقرار أزمة أن ورغم
 :أبرزها لعل صور عدة يف السياسي االستقرار أزمة وتتجسد الشخصية حياهتم
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 املبدأ هذا أن إال مصاحلها، محاية حبجة السالح حتمل قد اجلماعات هذه الدولة سلطة عن اخلارجة املسلحة اجلماعات ظهور - أ
 عن تعرب األزمة وهذه وأكثر، أكثر االستقرار أزمة يعقد ما وهو أخرى مجاعات مصاحل ضرب إىل يتحول ما سرعان أويل كمبدأ يكون
 الشرعي االحتكار وهي فلكه يف تدور اليت األخرى التنظيمات سائر عن هبا ينفرد واليت ميزاته من ميزة أهم عن واستغنائه النظام أداء ضعف
 .للعنف واملنظم

 مبظاهر االمساك يف السياسي النظام وعجز املرتدية لألوضاع سخطهم عن تعبريا وجتمعات مظاهرات يف املواطنني خروج  - ب
 .مسلحة واحتجاجات عنف مظاهر إىل تتحول ما سرعان األزمة،

 القيام ميكن ال الالاستقرار حالة ففي االقتصادية النظم متس بل فحسب االجتماعية النظم متس ال السياسي االستقرار أزمة - ت
 .معا والدولة للمجتمع الفائدة على تعود أن ميكن استثمارات وال اقتصادية، أنشطة أبية

 ما أو الداخلية ابهلجرة تؤدي قد والالأمن الالاستقرار حالة حيث االجتماعية، الرتكيبة تغيري هو الالاستقرار حلالة سلبية وأهم - ث
 هجرات وحاالت نزوح حاالت نشهد قد االزمة اشتداد حاالت ويف املنظمة غري النزوح حباالت االجتماع علم دارسي لدى عنه يعرب

 سكان مع الريف سكان( البعض بعضها مع خمتلفة عادات متتزج عندما خاصة اجملتمع وضعية على تؤثر قد احلالة هذه إن خارجية،
 ).املدينة

 االستقرار فعملية كذالك السياسي النظام تستهدف بل فحسب، املدين اجملتمع تستهدف ال شاملة عملية هي السياسية التنمية
 احلكم كذالك السياسي، االستقرار يف يساهم أن شأنه من والقانونية الدستورية األطر إطار يف فالعمل لذا ضرورة، من أكثر هي السياسي

 االستقرار فسمة االقتصاد، ورفاهية ازدهار مث ومن 1اجملتمع استقرار يعين السياسي النظام فاستقرار الرشيدة الدميقراطية واملمارسة الراشد
 .السمة هذه الستمرار الالزمة واألعراف األسس وضع من بد ال مث ومن القاعدة هي تكون أن جيب

  :أزمة التنظيم السياسي للسلطة -07
 متارس حيث اجلماعات، من غريها عن للدولة املميز العنصر لكو�ا نظرا الدولة قيام يف وأساسيا جوهر� ركنا السياسية السلطة تعد

 الدولة يعرف الفقهاء من البعض إن حىت الدويل، للقانون ووفقا استثناءات إال إقليمها فوق املوجودين األفراد مجيع على وسيادهتا سلطتها
 هذا من أمشل أ�ا عن فضال الدولة مع مث اجملتمعات مع وتطورت الدولة ظهور قبل ظهرت السلطة ألن منتقد الرأي هذا أن غري ابلسلطة،

 .التنظيم

 كما واخلارجية، الداخلية بوظائفها القيام الدولة تتمكن خالهلا من اليت الوسيلة لكو�ا الدولة، لقيام ضرورية من أكثر السلطة وتعترب
 على السلطة هذه تقوم أن شريطة العام، والصاحل يتماشى مبا أمرها وتنظيم واجلماعات األفراد مصاحل محاية هو كذالك السلطة هدف أن

 .2القوة طريق عن احلاكم مصاحل محاية على قاصرة القدمية الدولة عن احلديثة الدولة مييز ما وهذا احملكومني، وقبول رضا

 خاصة وليست البشرية األنشطة جلميع شاملة فالسلطة ابجملتمع، ارتباطها ومدى خصائصها يف للسلطة السياسي التنظيم أزمة وتربز
 يعين السلطة وتنظيم اجملاالت، من غريها اىل والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلياة تشمل فهي النشاطات تلك من معني جانب على

 .3املخالفني لردع واستخدامها للعنف واملنظم الشرعي احتكارها
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 بدون الشعب وأفراد الدولة مؤسسات مجيع هلا وختضع اجملتمع، يف األخرى السلطات مجيع على تسمو عليا سلطة هي فالسلطة
 للسلطة سياسي تنظيم أزمة ووجود اإلقليم، كامل على وتسيطر املستقلة، اإلرادة ومعربة الدولة وجود من �بعة وطنية سلطة فهي استثناء،

 لظاهرة املفسرة فالنظر�ت للسلطة، الفعلي غياب يف نشاطه ميارس أن ميكن ال األخري فهذا اجملتمع، يف بىن أزمة وجود ابلضرورة يعين
 حد يف السلطة كانت إذا لكن إليها، احلاجة وليدة جاءت السلطة أن أكدت كلها االجتماعي العقد نظر�ت ابلذكر وخنص السلطة

 .1منها أفضل حال يف يكون لن فاجملتمع تنظيم إىل حباجة ذاهتا

 :اخلامتة

 كامل يستنفر السياسي والنظام القائم، االجتماعي النظام على للحفاظ ضروري أمر هو السياسي وتكامله اجملتمع وحدة إن 
 حيافظ خالهلا فمن اهلدف، هذا لتحقيق ضروري مطلب من اكثر ابتت السياسية فالتنمية املطلب، هذا حتقيق أجل من وإمكا�ته طاقاته
 وتكامل بوحدة ستضرب اليت أزمات إىل تتحول قد عنها واضحة إجاابت تقدمي يف فشل ان اليت األساسية مساته على السياسي النظام

 وتتفرع اهلو�ت فيه وتتنوع تتعدد اليت اجملتمع أجزاء مجيع بني مشرتكة واحدة هوية بناء من السياسي النظام متكن السياسية فالتنمية اجملتمع،
 ابقي على ينطبق ذاته واألمر اجملتمع، لكامل القومية الوطنية اهلوية يهدد ابرز كمتغري العوملة إشكالية تطرح التعقيد هذا كل جانب وإىل

 .األخرى األزمات

 عن تعرب مؤشرات فهي السائدة، األزمات هذه بعض من اجملتمع ختليص وهي السياسية التنمية غاية إىل تشري املؤشرات هذه إن  
 يف السياسية التنمية ألن وغريها األمة بناء كأزمة األخرى املؤشرات بعض عن التغاضي أو اإلغفال ميكن ال أنه إال السياسية، احلداثة
 من اليت العملية تلك هي السياسية فالتنمية السياسي، التخلف) ضائقة أو أزمة( ربقة من اجملتمع ختليص عملية تكون أن تعدو ال النهاية
 الدراسات من العديد وترجع اجملتمع، أجزاء بني السياسي والتكامل الوحدة حتقيق مث ومن سياسيا، ختلفه مسات من اجملتمع يتخلص خالهلا

 جناح ميكن فال السياسي، للجانب وإمهاهلا االقتصادي اجلانب عن الكبري اعتمادها هو احمللية التنمية عمليات فشل أسباب بني من أن
 عمق من النابعة الفرعية اهلو�ت من قوهتا تستمد اليت املشرتكة اهلوية فيه وتنعدم والتفكك نفسه على االنقسام يعاين جمتمع يف التنمية

 جيعلها ما وهذا به املتعلقة تلك خاصة القرار صنع عمليات يف املشاركة عن اجملتمع غياب تعين السياسية املشاركة أزمة أن كما اجملتمع،
 آاثرها أن إال السياسية الوظائف بني من كانت وإن السياسية فالتنمية احلقيقي، االجتماعي الواقع عن البعد كل بعيدة مركزية سياسات

 إبمكانه السياسي النظام فإن وموحدة متماسكة السياسي للنظام الداخلية اجلبهة تكون وعندما النظام على كذالك تعود كما اجملتمع تعود
   .اخلارجية التحد�ت مواجهة
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 احلماية القانونية لتشغيل األطفال

 د. رشيد مشيشم
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعة حيىي فارس ابملدية
  :ملخص

إن الوضع الطبيعي للطفل هو وجوده يف املدرسة، أما التحاقه ابلعمل فهو وضع غري طبيعي مل يشرع إال استجابة لضرورة قصوى، و        
ه نظرا لضعف املركز القانوين للطفل أثناء التحاقه ابلعمل؛ أحاطه املشرع اجلزائري حبماية خاصة    و مشددة، منعا ألي استغالل له، و هذ

هي تنفيذ صارم جملموعة من االتفاقيات الدولية صادقت عليها اجلزائر و التزمت هبا، و الصورة األوىل للحماية القانونية للطفل  النصوص
سنة، و هذا السن من  15سنة، و حددته االتفاقيات الدولية ب 16هي اشرتاط السن األدىن لاللتحاق ابلعمل و قد حدده املشرع ب 

للطفل مبزاولة بعض األعمال، و لكنه ال يسمح له مبزاولة نشاطات أخرى، و هلذا تدخل املشرع يف العديد من  الناحية اجلسمانية يسمح
و أحاط الطفل بضما�ت من بينها منع تشغيله يف النشاطات اخلطرية أو اليت تؤثر على صحته، و الصورة الثانية للحماية      النصوص 

عليها القانون اللتحاق الطفل ابلعمل؛ منها حصوله على رخصة مسبقة من وليه أو ممثله الشرعي، هي ضرورة مراعاة إجراءات معينة نص 
و إخضاعه لفحص طيب مسبق، و جعل املشرع كل القواعد املتعلقة بعمالة األطفال من النظام العام ال جيوز خمالفتها، و كل عقد عمل 

 خيالف النصوص القانونية يعترب ابطال.
م من النصوص القانونية اليت تبدوا كافية ملعاجلة ظاهرة عمالة األطفال إال أن الواقع يسري يف اجتاه معاكس، و سبب ذلك لكن ابلرغ     

يف نظر� يرجع إىل ضعف اجلهاز اإلداري املكلف مبتابعة تطبيق تشريعات العمل و عدم قدرته على مواكبة التطورات االجتماعية، هلذا 
 ن أجل فرض الرقابة بشكل صارم على عمالة األطفال.      وجب تفعيل دور اإلدارة م

Summary  : 

The normal situation of the child is his presence in the school, but his employment is an abnormal 
situation that was initiated only in response to the utmost necessity, and because of the weak legal 
status of the child during his employment;so the Algerian legislator make a special and strict 
protection, to prevent any exploitation of him, these texts are the first form of legal protection for a 
child, and there  is also a requirement of the minimum age for admission to employment. 
 The legislator has defined it as 16 years and for the international conventions it has been defined by 
15 years, this age allows the child to practice some labors, but he is not allowed to have a labors in a 
dangerous or hard situations or conditions. 
So, we need to take into account certain procedures stipulated by the law for the child to join the 
work, including obtaining a pre-license from his guardian or his legal representative, subjecting him 
to a prior medical examination, and the legislator shall make all rules relating to the employment of 
children in the public order in the hand to be violated, and any contract of employment contrary to 
the legal provisions shall be void. 
However, despite the legal provisions that appear to be sufficient to address the phenomenon of 
child labor, the reality is going in the opposite direction, and the reason for this is due to the 
weakness of the administrative body responsible for following up the application of labor 
legislation and its inability to keep abreast of social developments, in order to give a strict enforce 
to child labor.  
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 مقدمة:

من وظائف القانون محاية الطرف الضعيف يف العالقات القانونية واالجتماعية، وألن الطفل هو احللقة األكثر هشاشة يف اجملتمع       
حلمايته أكرب، فطفل اليوم هو رجل املستقبل، و إذا مت بناؤه بشكل سليم؛ فسوف جنين مثار ذلك يف املستقبل، ألن  كانت الضرورة

شخصية اإلنسان السلبية أو االجيابية تنشأ معه منذ الطفولة، و الطفل هو احللقة األضعف يف جانبه النفسي و االجتماعي، هلذا توليه 
هتتم برتبيته و تعليمه و تكوينه النفسي و االجتماعي ألن ذلك يؤدي إىل إعداد جيل فاعل و منتج، و لكن الدول املتقدمة محاية ابلغة و 

لألوضاع يف الدول العربية خاصة اليت تعيش حرواب، حيث بلغت فيها محاية الطفولة  لألسف الشديد أصبحنا اليوم نرى تدهورا واضحا
يوم الذي مل نرعاه هو رجل املستقبل الذي لن يراعي أي شيء ال القانون و ال التقاليد أوضاعا حمرجة، فكيف سيكون مستقبلها؟ فطفل ال

 وال األخالق.
اقع يف اجلزائر انتهج املشرع منذ زمن طويل سياسة محاية الطفل و تطويره و ترقيته، بواسطة قوانني كثرية، و كان صارما يف ذلك، إال أن الو 

تكيف معه و غض النظر عن بعض القوانني محاية لألسرة ككل على حساب الطفل، فعمالة االجتماعي و االقتصادي فرض علينا ال
 األطفال سببها الرئيسي طلب الرزق ملساعدة العائلة.

و إذا كانت مسألة تشغيل األطفال من الناحية النفسية غري مقبولة إال أ�ا من الناحية االقتصادية تشكل ضرورة ال مفر منها، و هلذا      
فت التشريعات املقارنة و االتفاقيات الدولية و كذلك املشرع اجلزائري إبمكانية تشغيل األطفال، و لكن وضعت قواعد حلمايتهم من  اعرت 

 كل أشكال التعسف و االستغالل، فما هي هذه القواعد و هل هي كافية حلماية األطفال أثناء العمل؟
 هذه اإلشكالية سنعاجلها يف نقطتني:

 القانوين اللتحاق الطفل ابلعمل و معايري حتديده. األوىل: السن
 الثانية: إجراءات التحاق الطفل ابلعمل. 

 

 أوال/  السن القانوين اللتحاق الطفل ابلعمل و معايري حتديده:
نص الدستور اجلزائري على احلق يف العمل لكل املواطنني بدون متييز بسبب اجلنس أو السن، و هذا ال يعين أن مينح العمل بدون أية      

ضوابط إذ تتدخل القوانني لتنظيم كيفية االستفادة من هذا احلق و تضع شروطا لاللتحاق بكل منصب عمل بشكل حيقق العدالة 
تدخل القوانني لتنظيم السن املناسبة لاللتحاق ابلعمل، فما هو السن األدىن لاللتحاق ابلعمل و على أي أساس يتم االجتماعية، و أيضا ت

 حتديده؟
 ـ  السن القانوين اللتحاق الطفل ابلعمل:1

هي ابطلة بطال� مطلقا  إذا نظر� إىل قانون األسرة جند أن تصرفات عدمي األهلية هي ابطلة بطال� مطلقا، و تصرفات �قص األهلية     
، و  )1(إذا كانت ضارة ضررا حمضا، و صحيحة إذا كانت �فعة نفعا حمضا، و ابطلة بطال� نسبيا إذا كانت دائرة بني النفع و الضرر

قص األهلية ابلنظر إىل عقد العمل جند أنه تصرف دائر بني النفع و الضرر، و إذا طبقنا القواعد العامة يكون عقد العمل الذي يربمه �
قابال لإلبطال، و لكن هذا التكييف القانوين غري صحيح، ألن اخلاص يقيد العام فعقد العمل نظمته نصوص خاصة ألنه ميتاز بطابع 

ة، خاص خيرج عن القواعد العامة يف العقود، و هلذا وجب األخذ بقوانني العمل و ليس القواعد العامة يف القانون املدين أو يف قانون األسر 
على أنه ((ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن  )2(املتعلق بعالقات العمل 11-90من قانون  15حيث نصت املادة 

 سنة)). 16للتوظيف عن 
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ا املشرع يف هذه املادة استعمل عبارة "توظيف" و األصح هي عبارة "تشغيل" أو "االلتحاق ابلعمل" حىت تستوعب كل أنظمة التشغيل مب
فيها نظام التعاقد، و لكن ابلرغم من ذلك فاملادة تؤخذ على عمومها طبقا ملعناها ال أللفاظها، و قد استجاب املشرع من خالل هذه 

املتعلقة ابلسن القانونية للقبول يف  1973لسنة  138املادة إىل طموحات النصوص الدولية و املنظمة العاملية للعمل، منها االتفاقية رقم 
 سنة من خالل الفقرة الثالثة من املادة الثالثة. 15اخلفيفة، حيث حددهتا االتفاقية ب  األعمال
املتعلق ابلشروط العامة  31-75كان قد نص عليه من قبل يف األمر   11-90سنة الذي حدده املشرع اجلزائري يف قانون  16إن سن 

،  44يف املادة  )4(املتضمن القانون األساسي العام للعامل 12-78ن منه، و القانو  180يف املادة  )3(لعالقات العمل يف القطاع اخلاص
و سارت على نفس املبدأ كل االتفاقيات اجلماعية للعمل يف خمتلف القطاعات ما عدا االتفاقية اجلماعية للعمل اخلاصة مبؤسسة سو�طراك 

بقا للقانون ال جيوز أن تكون االتفاقيات اجلماعية سنة، و هي خمالفة للتشريعات املعمول هبا حيث أنه ط 18حيث رفعت السن إىل 
فإ�ا أهدرت حق الطفل يف  11-90للعمل خمالفة للتشريع املعمول به، و مبا أ�ا رفعت السن إىل أكثر مما هو منصوص عليه يف قانون 

نة، مث تتلوه ابستثناءات على س 16سنة، فكان عليها أن تنص على مبدأ عام يتوافق مع القانون و هو سن  16العمل منذ بلوغه سن 
 .)5(بعض املناصب اليت تتطلب سنا أعلى من ذلك

من قانون العمل  1-211و السن الذي حدده املشرع اجلزائري يتوافق مع بعض التشريعات يف العامل منها القانون الفرنسي يف املادة      
 سنة تطبق يف كل القطاعات. 16حيث حددت السن ب 

من قانون العمل، أو  99سنة يف املادة  14أما املشرع املصري فقد خفض السن إىل ما دون ذلك، حيث جعل السن الدنيا للشغل      
سنة فإن السن األدىن  14سن إمتام التعليم األساسي، و خيتار السن األعلى بينهما، مبعىن إذا كان سن التعليم األساسي هو أقل من 

سنة، و  15سنة، و إذا كان أعلى من ذلك ينظر إىل السن األعلى، و التعليم األساسي يف مصر ينتهي يف سن  14لاللتحاق ابلعمل هو 
 14هو هبذا النص يتوافق مع النصوص الدولية يف معيار إمتام التعليم األساسي و لكنه خيالفها ابلسماح للطفل اباللتحاق ابلعمل يف سن 

املتعلقة ابحلد األدىن لسن االستخدام يف خمتلف القطاعات فقد  1973لسنة  138ارد يف االتفاقية رقم سنة، إال إذا أخذ� ابالستثناء الو 
سنة ابلنسبة للدول املتخلفة اقتصاد� فرمبا املشرع املصري أراد األخذ هبذا االستثناء و هلذا قام بتخفيض السن،و  14خفضت السن إىل 

سنة منها القانون اللييب، العراقي، املغريب، ما عدا القانون  15ية يف حتديد السن األدىن ب معظم القوانني العربية جسدت نصوص االتفاق
 .)6(سنة 12سنة و السوداين ب  13سنة، و القانون السعودي ب  14املوريتاين و البحريين حيث حدد السن األدىن ب 

 ـ    معايري حتديد السن األدىن اللتحاق الطفل ابلعمل:2
 وح هنا على أي أساس مت حتديد السن األدىن لاللتحاق ابلعمل؟اإلشكال املطر 

إن اإلجابة عن هذا السؤال هي اليت تدلنا على سبب اختالف التشريعات يف حتديد هذا السن، و قد أجاب الفقه عن هذا اإلشكال      
مل االقتصادي واالجتماعي، و الثاين هو عامل استدالال ابلتشريعات و النصوص الدولية إىل أن األمر يرجع إىل عاملني؛ األول هو العا

 إمتام التعليم اإللزامي للطفل.
 أـ  العامل االقتصادي واالجتماعي:

إن تزايد أو اخنفاض نسبة تشغيل األطفال يف الدول، مرتبط ابلوضع االقتصادي و االجتماعي للمجتمع، فهذه النسبة تنخفض يف      
الفقرية، حيث حتتاج األسر إىل تدخل األطفال ملساعدهتا على طلب الرزق، ألن الدخل الفردي الدول املتقدمة، و ترتفع يف الدول 

 100، و حسب اإلحصائيات فإن عدد األطفال العاملني يف أوراب أبكملها هو مليون طفل، بينما يف شرق آسيا أكثر من )7(منخفض
ألف  300يوجد  2014مرتفعة حتما، و يف اجلزائر حسب إحصائيات  مليون طفل و يف العامل العريب ال توجد إحصائيات اثبتة و لكنها

 .)8(سنة 16طفل عامل أقل من 
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ية يف الدول املتقدمة يرتفع معدل الدخل الفردي و ال حيتاج رب األسرة إىل مساعدة أبنائه القّصر على اإلنفاق، و هلذا يطالب قانو� برعا
لك الدولة فتبسط رعايتها لألطفال و تتابعهم و تكفل هلم احلماية القصوى، بينما جند أبنائه رعاية حسنة، و تعليمهم، و تساعده يف ذ

دخل الدول الفقرية تغض الطرف عن كل القوانني اليت مل تصدرها إال حمرجة أمام اجملتمع الدويل تنفيذا لالتفاقيات الدولية، و ذلك نتيجة ال
عايتهم صحيا و نفسيا و اجتماعيا و اقتصاد�، فيضطر األطفال للخروج إىل سوق العمل املتدين للفرد، الذي ال يسمح له بتعليم أبنائه و ر 

و ترك الدراسة، و هذه الظروف جتعل الدولة حتدد السن األدىن للعمل يف قوانينها و لكنها تغض الطرف على تشغيل األطفال دون السن 
 ه الدول هي الدول اإلفريقية.، و أكثر هذ)9(اليت حددهتا قوانينها استجابة ملتطلبات احلياة

و يظهر أن املعيار االقتصادي هو معيار متعارف عليه دوليا يف حتديد السن األدىن لاللتحاق ابلعمل، مبعىن أنه يعد خلفية لتحديد      
املتعلقة ابحلد األدىن لسن االستخدام يف خمتلف القطاعات فقد  1973لسنة  138السن، و ما يوضح ذلك جبالء هو نص االتفاقية رقم 

سنة ، و هذا دليل على  15سنة بدال من  14الثانية منها للدول اليت تعاين اقتصاد�هتا من التخلف أن ختفض السن إىل أجازت املادة 
 . )10(أن العامل االقتصادي هو الذي يقف وراء حتديد السن األدىن للشغل

 ب ـ سن إمتام التعليم اإللزامي:
ت السن األدىن لاللتحاق ابلعمل كانت قد راعت يف ذلك سن إمتام التعليم إن النصوص الدولية و التشريعات الوطنية ملا حدد     

اإللزامي، حبيث يشرتط لاللتحاق ابلعمل أن يكون الطفل قد أّمت التعليم اإللزامي، و اهلدف من ذلك هو تفادي مشكلة األّمية ألن الطفل 
ّصرف أموره اإلدارية الضرورية و ال حىت قراءة واثئقه الشخصية و الذي ال يكمل تعليمه اإللزامي يصبح عالة على اجملتمع ال يعرف كيف ي

 .)11(هذه مشكلة يف حد ذاهتا
لكن قد ال يتوافق سن التعليم اإللزامي مع سن االلتحاق ابلعمل يف بعض الدول، و هنا على تلك الدول أن توفق بينهما كي ينسجم مع 

 ذا السن.النصوص الدولية و مع الدراسات العلمية اليت حددت ه
و تواجه مسألة إمتام التعليم اإللزامي مشكلة الفقر يف بعض الدول، حيث يعد دافعا خلروج الطفل مبكرا من التعليم إىل سوق العمل      

ليزاول أعماال يف إطار غري نظامي، كالتجارة الفوضوية و الزراعة بشكل غري مرخص، و يف كل األحوال يكون قد تسرب من املدرسة و 
بعدها أمّيا بعدما يكون قد نسي ما درسه يف السنوات القليلة املاضية، و هنا على الدول توفري بعض متطلبات احلياة لألطفال  يصبح

، كتوفري وجبات الغداء يف املدرسة، و النقل املدرسي، و اخلدمات الطبية جما�، و هذه )12(ملنعهم من التسرب املبكر بسبب الفقر
 اسية ملواصلة التعليم خاصة أن األسر الفقرية ال ميكنها أن توفرها لألبناء.الضرورات الثالث هي أس

 ـ االستثناء الوارد على السن األدىن لاللتحاق ابلعمل:3
سنة، و هذا السن يتطابق مع سن إمتام التعليم اإللزامي، و لكن قد  16السن األدىن لاللتحاق ابلعمل يف القانون اجلزائري هو       

ل يف إمتام تعليمه اإللزامي فيتسرب إبرادته من املدرسة، أو أنه يفشل يف االنتقال إىل مستوى أعلى، و يف هذه احلالة و محاية يفشل الطف
للطفل جعلت الدولة مراكز للتكوين املهين، هدفها اسرتجاع الطفل من الشارع إىل مقاعد الدراسة و التكوين لتأهيله حىت ميكنه مواجهة 

االجتماعية و االقتصادية اليت تستلزم الكفاءة املهنية يف قطاع مهين ما، فال ميكن للطفل االلتحاق ابلعمل بدون أي مؤهل متطلبات احلياة 
 علمي أو مهين، و هلذا حتث الدولة األولياء يف كل بداية سنة دراسية على ضرورة تسجيل أبنائهم يف مراكز التكوين املهين.

من قانون  15على استثناء وحيد لتحديد السن األدىن لاللتحاق ابلعمل يتمثل يف عقد التمهني، يف املادة  هلذا نص املشرع اجلزائري       
 عالقات العمل.

املتعلقة ابلتلمذة الصناعية أبنه ((...نظام يتعهد مبوجبه صاحب  60و التمهني هو نظام متعارف عليه عامليا نصت عليه التوصية رقم      
ستخدام طفل و تعليمه بنفسه أو ابلواسطة مهنة معينة وفق خطة مقررة، خالل مدة حمددة سلفا يكون الطفل فيها العمل مبقتضى عقد اب
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ملزما ابلعمل ملصلحة صاحب العمل))، و عرفته منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) أبنه ((مجيع أشكال و 
ابإلضافة إىل املعارف العامة دراسة التكنولوجيات و العلوم املتصلة هبا، و اكتساب املهارات العلمية  مستو�ت العملية التعليمية اليت تتضمن

 و املعارف و املواقف و املدارك املتصلة ابملمارسات املهنية يف شىت قطاعات احلياة االقتصادية و االجتماعية)).
يف املادة الثانية أبنه ((التمهني هو طريقة التكوين  )13(املتعلق ابلتمهني 07-81 أما املشرع اجلزائري فقد عرف التمهني يف القانون رقم     

املهين يهدف إىل اكتساب أتهيل مهين أويل أثناء العمل، معرتف به، يسمح مبمارسة مهنة ما يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي 
و مت توسعة القطاعات اليت يسمح هلا ابلتمهني )14( 34-90وجب القانون املرتبطة إبنتاج املواد و اخلدمات))، و هذا القانون مت تعديله مب

ليشمل قطاعات عديدة نصت عليها املادة السابعة من هذا القانون، فلم يعد األمر مقتصرا على القطاع الصناعي و اخلدمات كما ورد يف 
 سابقة الذكر. 07-81نص املادة الثانية من القانون 

سنة و من هنا تربز أمهية التمهني يف حياة الطفل، كونه يف هذا السن يكون قد دخل يف  15اللتحاق ابلتمهني هو و السن القانوين ل     
مرحلة املراهقة، و يكون عرضة ملختلف االحنرافات، و حياول احلصول على األموال بكل الطرق تلبية حلاجياته، و من هنا يبدأ التخطيط 

يف احملافظة على الطفل و إحاطته بضما�ت تكفل له تربية حسنة، ومنها تقدمي يد املساعدة للمراهق لالحنراف، و يربز هنا دور الدولة 
 بتكوينه من أجل الدخول إىل عامل الشغل، بدال من دخوله إىل عامل اإلجرام.

يستطيع أن يلتحق ابلتكوين  سنة و بعد تسربه من املدرسة فإنه 15فيتدرج الطفل من املدرسة إىل التكوين املهين أي أثناء بلوغه سن 
 .)15(املهين، فيمضي فيه مرحلة املراهقة بعيدا عن الشارع

فضال عن ذلك فإن مراكز التكوين املهين تضع ختصصات تستجيب لسوق العمل، و هبذا فهي تضمن للطفل املسار املهين السليم، و      
أبن الطفل اختار أتهيال بدون اللجوء إىل مراكز التكوين، فإنه ال  تعزز له فرصة احلصول على عمل يف املستقبل، و إذا فرضنا العكس

يدرك متطلبات سوق العمل، فقد ميضي سنوات من العمل لدى اخلواص و يف �اية األمر جيد نفسه بدون أي مؤهل مهين و اخلربة اليت 
 اكتسبها مل تفده يف شيء.

الطفل من الضياع يف اجملتمع و ذلك بتكوينه وفق ختصصات حيتاجها قطاع  إذن دور مراكز التكوين املهين يف هذه املسألة هو محاية
 العمل.
و حتديد التخصصات له بعد اسرتاتيجي يف التنمية إذ أن التنمية االقتصادية يف الدولة تتطلب حتديد خطة واضحة للنهوض      

قطاع من القطاعات، و هلذا تستطيع الدولة أن تتحكم يف ابالقتصاد، و ذلك ابلتخطيط املسبق إبجياد اليد العاملة املؤهلة للنهوض ب
 التنمية كما تريد.

و ميكن أن يتم التمهني يف غري مراكز التكوين، و هنا يكون بواسطة عقد منظم، و عقد التمهني هو عقد ملزم للجانبني يربم ما بني      
أتهيل الطفل للعمل بتعليمه و تدريبه أصول حرفة ما، و يقابل  الطفل ممثال يف وليه أو ممثله الشرعي و صاحب العمل، مقتضاه أن يتم

ذلك إلتزام الطفل ابلعمل حلساب صاحب العمل، حسب الرب�مج املسطر و املتفق عليه، على أن يتم االتفاق على األجر و يكون خمفضا 
 إن كان أبجر.و ميكن أن يتم التمهني بدون أجر، لكن ال جيوز أن يتحول التمهني إىل عقد عمل حىت و 

املتعلق ابلتمهني ((عقد التمهني هو العقد الذي  07-81و قد عرف املشرع اجلزائري عقد التمهني يف املادة العاشرة من القانون رقم      
قاضى تلتزم مبوجبه املؤسسة املستخدمة بضمان تكوين مهين منهجي و اتم ملتمهن، يلتزم مقابل ذلك ابلعمل لديها طيلة مدة العقد، و يت

 عن ذلك أجرا مسبقا حيدد سلفا)).
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سنة  15سنة إىل  16سنة حيث مت ختفيض السن األدىن لاللتحاق ابلعمل املتمثل يف  15و ابلنسبة للسن القانوين للتمهني هو      
متمهن يقل  املتعلق ابلتمهني حيث نصت على أنه ((ال يسمح بقبول أي 07-81من قانون  12ابلنسبة للتمهني، و ذلك حسب املادة 

 سنة عند إمضاء عقد التمهني. 18سنة و يزيد عن  15سنه عن 
 سنة )). 20ميدد السن األقصى للمعوقني بدنيا إىل 

، و إذا نظر� إىل سن التمهني  07-81و أقل مدة للتمهني هي سنة و أقصاها ثالث سنوات حسب نص املادة الرابعة من قانون      
سنة و هو أدىن  16مهني يف هذا السن و أمضى املدة الدنيا للتمهني أي سنة واحدة يكون سنه حينها سنة فإن الطفل إذا بدأ الت 15

سنة و هو سن �اية الطفولة فبعد هذا  18سن لاللتحاق ابلعمل، و إذا أمضى أقصى مدة للتمهني أي ثالث سنوات يكون قد بلغ 
 السن ال يتمتع ابحلماية كطفل.

سنة متوافق متاما مع ابقي النصوص القانونية و املنظومة القانونية أبكملها، و هدف املشرع من  15هلذا فتحديد سن التمهني ب       
التوفيق بني سن التمهني و سن االلتحاق ابلعمل و سن انتهاء مرحلة الطفولة؛ هو القضاء على فرتات الفراغ، حبيث أن الطفل بعد إكماله 

د نفسه مؤهال لاللتحاق ابلعمل أو جيد نفسه قد بلغ سن الرشد، و هذا التناسق يف النصوص القانونية يشكل محاية كبرية للتمهني جي
 للطفل من كل استغالل يف قطاع العمل.

 و يشرتط لصحة عقد التمهني شروطا معينة كلها ترمي إىل محاية الطفل و تتمثل فيما يلي:
 ل مكتوب:الشرط األول: أن يتم العقد يف شك

املتعلقني ابلتمهني ((يكتب و  07-81من قانون  11املعدلة للمادة  34-90نصت على هذا الشرط املادة اخلامسة من قانون      
ميضى عقد التمهني من طرف املشغل و املتمهن و وصيه الشرعي، إذا مل يبلغ سن الرشد))، و شرط الكتابة مقرر حلماية مصاحل الطفل من  

صاحب العمل للعقد مبفرده، و اإل�اء املفاجئ للعقد إذا كان غري مكتوب، فإذا كان مكتواب كان ضامنا  كل تعسف عن طريق تعديل
بشكل كايف على االلتزام ببنوده، و الكتابة هنا هي شرط لالنعقاد و ليس لإلثبات، عكس بعض القوانني العربية اليت جعلتها شرطا 

 .)16(لإلثبات فقط مثل املشرع املصري
ملشرع اجلزائري أحاط الطفل حبماية أخرى و هي إذا مل ينشأ عقد التمهني يف شكل مكتوب كان ابطال و هنا إذا كان الطفل قد و ا     

، و ال حيال الطفل إىل القواعد العامة )17(أمضى مدة يف العمل حلساب صاحب العمل فإن حقه يف األجر ال يسقط نظرا لبطالن العقد
((غري أنه ال ميكن أن  135/2يف املادة  11-90خّصه املشرع بنص خاص يف قانون  -إمعا� يف محايته و  -الستحقاق أجره و إمنا 

 يؤدي بطالن العمل إىل ضياع األجر املستحق عن عمل مت آداؤه))، و هذا النص يعد محاية للطفل يف حالة ما قضي ببطالن العقد.
ببطالنه فإنه يتحول من عقد متهني إىل عقد عمل غري حمدد املدة حسب املادة  و يف حالة ما إذا مل تراع الشكلية يف العقد و مل يقض

، و هذا احلكم هو أيضا محاية للطفل، حىت ال تزول حقوقه بزوال العقد، فإذا كان ابطال و رأي إ�اءه  11-90من القانون  11/2
إذا واصل تنفيذ العقد رغم ختلف الشكلية فإن عقد  يكون له احلق يف األجر على ما أداه من عمل بوصفه عامل ال بوصفه متمهن، و

 التمهني يتحول إىل عقد عمل غري حمدد املدة.
 الشرط الثاين: التوقيع على العقد:

الكتابة اليت يشرتطها املشرع اجلزائري لعقد التمهني ليست الكتابة الرمسية، و إمنا هي الشكل الذي يصاغ فيه العقد و يتضمن توقيع      
عمل و الطفل و وليه أو ممثله الشرعي، و التوقيع هو دليل على إطالع األطراف الثالثة على بنود العقد و رضائهم هبا، و هذا صاحب ال

 الشرط أيضا يعد وجها من أوجه احلماية القانونية للطفل املتمهن.
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 الشرط الثالث: ضرورة إخضاع الطفل املرتشح للتمهني لفحص طيب:
 ((خيضع كل مرتشح للتمهني لفحص طيب. 07-81من القانون  30ادة نصت على هذا الشرط امل

 و يف إطار الوقاية الصحية ينشأ دفرت طيب للمتمهن يسمح مبتابعة حالته الصحية .
 حيدد منوذج هذا الدفرت و كيفية مسكه عن طريق التنظيم)).

ألن الوضع الصحي للطفل قد ال يتناسب مع طبيعة  و اهلدف من إجراء الفحص قبل الشروع يف التمهني هو محاية صحة الطفل،     
العمل أثناء التمهني، و هذا األمر يفرض أن يكون الطبيب الذي يصدر الشهادة الطبية على علم مبضمون العمل أثناء التمهني و املخاطر 

له عالقة بقطاع التشغيل حىت يكون على  النامجة عنه، و حجم اجلهد املبذول أثناءه و عليه يفرتض أن يكون متعاقدا مع مراكز التمهني أو
 بينة ملا يصدر الشهادة اليت تثبت صالحية الطفل ملمارسة النشاطات املتعلقة ابلتمهني.

 اثنيا/ إجراءات التحاق الطفل ابلعمل:
لطفل، و لكن حىت تكتمل يف اجلزء األول تناولنا شرط السن األدىن لاللتحاق ابلعمل، و ذكر� أن حتديد السن األدىن هدفه محاية ا     

معامل احلماية و حتيط ابلطفل من كل جانب؛ نضيف الشرط الثاين املتمثل يف ضرورة اخلضوع إلجراءات قانونية معينة اللتحاق الطفل 
ل ابلعمل، هذه اإلجراءات تضمنتها النصوص الدولية، و أعادت صياغتها القوانني الداخلية للدول، و هدفها وضع محاية شاملة للطف

ابعتباره الطرف الضعيف يف العقد، وسد كل الثغرات اليت تشوب التحاق الطفل ابلعمل، هذه الثغرات قد يستغلها صاحب العمل 
 للتعسف و استغالل الطفل، و هذه اإلجراءات تتمثل فيما يلي.

 ـ إجراء احلصول على رخصة من الويل أو املمثل الشرعي للطفل:1
املتعلق بعالقات العمل ((ال جيوز توظيف القاصر إال بناء  11-90يف فقرهتا الثانية من قانون  15ادة هذا اإلجراء نصت عليه امل     

على رخصة من وصيه الشرعي)) و هذا النص يتوافق مع دور الويل أو املمثل الشرعي للطفل يف املنظومة القانونية يف اجلزائر، فهو مثال 
دين يف األحكام املتعلقة إبجازة الويل لتصرفات �قص األهلية، و أيضا يف قانون األسرة يف األحكام يتوافق مع القواعد العامة يف القانون امل

قسم املتعلقة ابلوالية و الوصاية و التقدمي، و حىت القوانني اجلزائية اليت تشرتط حضور الويل أو املمثل الشرعي للطفل أثناء حماكمته يف 
تويل للرقابة، فهو مصاحب للطفل يف كل نشاطاته و أعماله سواء القانونية أو املادية، هلذا يف قانون األحداث، و يف مسؤوليته املدنية كم

عالقات العمل يشرتط موافقة الويل أو املمثل الشرعي للطفل، ابعتباره ضمانة أخرى تكفل محاية الطفل ألن رضا الطفل تصرف قانوين 
 �قص يكمله الويل أو املمثل الشرعي.

ملشرع يشرتط أن تكون الرخصة مسبقة أي أثناء العقد، فهي من مكو�ت عنصر الرضا يف العقد، و ليست الحقة للعقد، مبعىن و ا     
  إذا أبرم العقد بدون رخصة كان ابطال بطال� مطلقا، حىت و إن أحلقت به الرخصة فيما بعد، و هذا لتأكيد احلماية القانونية للطفل و سد

 ناسب صاحب العمل و تتعارض مع مصاحل الطفل.كل الثغرات اليت قد ت
و شرط الرخصة السابقة على العقد هو استثناء من القواعد العامة يف العقد، فإذا اعترب� عقد العمل تصرف دائر بني النفع و الضرر      

قص األهلية أو ممثله الشرعي، و لكن فإن حكمه وفقا للقواعد العامة أنه ابطل بطال� نسبيا، و ميكن تصحيحه ابإلجازة الالحقة لويل �
تطبيقا لقاعدة "اخلاص يقيد العام" جند أن قانون عالقات العمل ينظم مسألة خاصة هي عقد العمل، فهو قانون خاص هلذا يعمل به و 

و ليس نسبيا، و ال تستبعد القواعد العامة يف القانون املدين، و هلذا يرتتب على عدم وجود رخصة سابقة بطالن العقد بطال� مطلقا 
 .)18(يصحح ابإلجازة الالحقة، و سبب هذا احلكم اخلاص هو التشديد و الصرامة يف محاية الطفل

يف فقرهتا الثانية السابقة الذكر مل تكن دقيقة يف حتديد الشخص الذي يصدر الرخصة؛ حيث ذكرت عبارة  15و نشري إىل أن املادة      
ملمثل الشرعي"، و املمثل الشرعي املقصود به الوصي و القيم، فقد ذكرت املادة الفرع (الوصي)و أمهلت "الوصي" و األصح هو "الويل أو ا
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حيث ذكرت الويل مث الوصي مث القيم (  أي الويل و إذا مل  44األصل (الويل)، و ترتيب هؤالء يرجع بشأنه إىل القانون املدين يف املادة 
منه على أن الويل هو األب و بعده و  87لقيم)، و كذلك قانون األسرة الذي نص يف املادة يوجد يكون الوصي و إذا مل يوجد يكون ا

أن  11-90من ذات القانون، فكان على املشرع يف قانون  81أثناء غيابه حتل حمله األم، و بعد الويل �يت الوصي مث القيم حسب املادة 
 حات القانونية من أصلها ال أن يستعمل مصطلحات عشوائية.يكون منسجما مع ابقي النصوص القانونية، و �خذ املصطل

و املشرع مل يتحدث عن شكل الرخصة، و لكن ابلنظر إىل روح النصوص القانونية؛ فإنه ال ميكن أن تكون الرخصة شفهيا، و إمنا      
ب أن تتضمنها الرخصة؛ فنحن نرى أن جيب أن تكون مكتوبة، و مبا أن املشرع مل ينص على شرط الكتابة و ال على البيا�ت اليت جي

الرخصة جيب أن تلحق بعقد التمهني، ألن املشرع اشرتط أن يتم العقد يف شكل مكتوب إذن فيمكن أن يتضمن بندا أو إطارا خاصا 
وقيع يكون مبثابة ابلرخصة يشار فيه إىل وجود رخصة مسبقة من الويل أو املمثل الشرعي للطفل، و ملا يتم التوقيع على العقد فإن هذا الت

إطالع على الرخصة من األطراف الثالثة (الويل، الطفل، صاحب العمل)، و هذا احلل هو أفضل من تصاغ الرخصة يف شكل مستقل عن 
 العقد أل�ا يف األصل جزء منه.

 ـ إخضاع الطفل لفحص طيب مسبق:2
ا الثالثة من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املوّقع بتونس سنة يف فقرهت 34تناولت هذا اإلجراء بعض النصوص الدولية منها املادة      

((تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي و من آداء أي عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل  2004
 الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي)).إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو العقلي، أو 

املتعلق بعالقات العمل ((يتمتع العمال ابحلقوق  11-90يف فقرهتا اخلامسة من قانون  5كما نص عنه املشرع اجلزائري يف املادة 
 األساسية التالية...الوقاية الصحية و األمن و طب العمل)).

لتايل فهو خيضع لعموم احلقوق اليت تثبت لكافة العمال، و ال مربر الستثنائه منها، فلم خيص املشرع الطفل بنص خاص يف هذا اجملال، و اب
 بل أكثر من ذلك يستفيد الطفل من هذا احلق من ابب أوىل.

و بناء على ذلك يلتزم صاحب العمل بتوفري ظروف العمل املناسبة للسالمة اجلسدية للطفل، و منع إصابته أبية عدوى أو أمراض      
املتعلق بعالقات العمل((كما ال جيوز  11-90يف فقرهتا الثالثة من قانون  15�جتة عن مزاولته للعمل، و هذا ما نصت عنه املادة 

 اصر يف األشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو متس أبخالقياته)).استخدام العامل الق
هلذا وجب إخضاع الطفل للفحص الطيب املسبق حىت تتبني أهليته الصحية ملباشرة العمل أو عدم أهليته، و هذا املبدأ يستقيم مع      

املتعلق ابلوقاية الصحية و األمن و طب العمل اليت تنص على أنه ((خيضع  07-88من القانون  17ابقي النصوص القانونية منها املادة 
وجواب كل عامل أو متمهن للفحوص الطبية اخلاصة ابلتوظيف و كذا الفحوص الدورية، و اخلاصة، و املتعلقة ابستئناف العمل))، و  

 املتعلق بتنظيم طب العمل. 120-93من املرسوم التنفيذي  13كذلك املادة 
و لكي يستقيم تطبيق مبدأ الفحص الطيب و يكون منتجا؛ ال بد من تزويد الطبيب بقائمة النشاطات و طبيعة العمل و املخاطر     

إنه املنجرة عنه و الوسائل املستعملة يف العمل؛ حىت يوازن ما بينها و بني حالة الطفل الصحية، فإذا رأى أ�ا ال تتحمل مثل هذا العمل؛ ف
الطبية املؤهلة لذلك العمل، و هنا يتوجب على صاحب العمل إعادة توجيه الطفل إىل منصب آخر يتالءم مع قدراته  ال مينح الشهادة

الصحية و بعد فحصه اثنية من طرف الطبيب الذي يقرر مدى صالحية الطفل للعمل، فعدم منح الشهادة الطبية من طرف الطبيب ال 
، و حىت األطفال املعاقني )19(جيب إعادة توجيهه إىل منصب آخر يتالءم مع حالته الصحية يرتتب عنه ضياع حق الطفل يف العمل، و إمنا

 هلم احلق يف مناصب عمل تتالءم مع حالتهم الصحية.
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 اخلامتة:
اية ساعدت النصوص الدولية على إجياد قاسم مشرتك بني الدول يف محاية الطفل، و هي اليت لعبت الدور األساسي يف توحيد مبدأ مح     

 الطفل أثناء العمل يف كل تشريعات العامل، فاملبدأ أصبح اثبتا و ما بقي من اختالف يرجع إىل بعض األحكام التفصيلية اليت ال تؤثر على
املبدأ، و انطالقا من النصوص الدولية عمل املشرع على إجياد نظام متكامل حلماية الطفل أثناء العمل و أثناء التمهني، و من خالل ما 

 بق ميكن استخالص النتائج و التوصيات التالية:س
إن املشرع اجلزائري كان منسجما مع النصوص الدولية حبيث أننا مل جند أي نص يتعارض معها، بل أنه عزز محاية الطفل أبكثر مما       

 صوص عنها يف االتفاقيات الدولية.سنة املن 15سنة بدال من  16نصت عليه االتفاقيات، فمثال رفع السن األدىن لاللتحاق ابلعمل إىل 
كل اتفاقات العمل اجلماعية راعت مسألة محاية الطفل العامل كو�ا جاءت متوافقة مع التشريع، و هذا األمر يعزز محاية الطفل يف      

 العمل و جيعل النصوص حمال للتطبيق الفعلي.
لظروف املعيشية ألفراد اجملتمع من جهة، و لسد الفراغ الذي قد يعاين سنة هو استجابة ل 16االعرتاف ابحلق يف العمل بدءا من سن      

سنة  16منه الطفل الذي مل يواصل تعليمه، فلو فرضنا أن املشرع مل يعرتف مطلقا ابحلق يف العمل للطفل؛ أين سيذهب الطفل الذي بلغ 
دراسة و بدون عمل ألن هذا سيؤدي به إىل االحنراف،  و مل يواصل تعليمه؟ فمن املنطقي أن يوجه إىل سوق العمل أفضل من تركه بدون

إذن فعمالة األطفال ليست هي الوضع الطبيعي للطفل و إمنا فرضتها ضرورات معينة و اختري بشأ�ا أهون الضررين، إذن فاالعرتاف ابحلق 
 يف العمل للطفل هو صورة من صور احلماية القانونية للطفل.

ل بضما�ت كافية ملواجهة الصعوابت أثناء العمل، و من أمهها موافقة وليه أو ممثله الشرعي على التحاقه أحاط املشرع الطفل العام      
 ابلعمل، و عدم تشغيله يف األعمال اخلطرية أو يف منصب ال يتالءم مع قدراته الصحية، و محايته من األمراض النامجة عن العمل و متابعته

 الضما�ت اليت تكفل له احلماية الكافية.صحيا بواسطة طب العمل، و غريها من 
كما نظم املشرع مسألة التمهني، و هي فكرة تربوية و اقتصادية جيدة، كون التمهني يشكل ضما� للطفل لدخوله سوق العمل      

راسته فإنه ينتقل إىل بطريقة مدروسة، ألن مراكز التكوين املهين تضع ختصصات تتالءم مع سوق العمل، فإذا مل يوفق الطفل يف مواصلة د
نص  مراكز التكوين املهين للتأهيل ملمارسة حرفة ما، و هنا يربز دور األولياء إذ يتعني عليهم تسجيل أبنائهم يف مراكز التكوين، فال يوجد

 يصبح عنصرا منتجا يلزم الطفل الذي انقطع عن الدراسة النظامية بضرورة االلتحاق ابلتكوين املهين، فال بد من تدخل الويل لتوجيهه حىت
راكز يف اجملتمع، و هنا نقرتح تعزيز نظام التكوين املهين، فال يرتك األمر حملض إرادة الويل بل جيب إجياد وسيلة قانونية لتوجيه الطفل مل

اشرة أي عمل التكوين و إجباره على ذلك بطريقة غري مباشرة، فيمكن مثال اشرتاط احلصول على شهادة من مركز تكوين مهين معتمد ملب
مهما كان، سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، أو عمل حر حلسابه الشخصي، فمثال لو أراد الطفل ممارسة نشاط حريف أو جتاري 
حلسابه فعلى اإلدارة أن تطلب منه شهادة تثبت كفاءته ملمارسة هذه احلرفة، فهذا اإلجراء يضمن جودة اليد العاملة فعدم التكوين يؤدي 

 ىل الرداءة يف اخلدمات و الغش، و من جهة أخرى يشكل محاية للطفل بتكوينه بطريقة علمية تضمن له االستمرارية يف احلياة املهنية بعيداإ
عن الربح السريع املؤقت الذي يزول بزوال سببه، و إذا ما سطرت اإلدارة خطة واضحة يف هذا الشأن سيكون الطفل جمربا على التسجيل 

لتكوين املهين، و هذا حيقق نتائج إجيابية حيث مينع الطفل من االحنراف طوال فرتة املراهقة كونه مشغول ابلتكوين، و أيضا نصل يف مراكز ا
 إىل توافق و انسجام بني التكوين املهين و سوق العمل و هذا األمر حيد من ظاهرة البطالة.
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بضما�ت كافية تكفل له الدخول التدرجيي إىل عامل الشغل، حيث أنه من الضروري نص املشرع على عقد التمهني و أحاط الطفل       
أن مير مبرحلة التمهني من أجل حصوله على املعارف الفنية املتخصصة، و قد نظم املشرع عقد التمهني بشكل يضمن محاية كافية للطفل، 

تابة العقد و احلصول على رخصة من الويل أو املمثل الشرعي، سنة، و ضرورة ك 15و من بني الضما�ت حتديد السن األدىن للتمهني ب
 و ضرورة خضوع الطفل لفحص طيب مسبق، كل هاته األحكام تصب يف مصلحة الطفل ملنع استغالله اقتصاد�.

يعملون يف التجارة  ت أن أطفاالو ما ميكن قوله يف األخري هو ضرورة تفعيل دور اإلدارة يف متابعة تطبيق التشريعات، فالواقع يثب      
الفالحة و حىت النقل العمومي (القابضني) فهل هؤالء هم مسجلون لدى اهليئات اإلدارية املعنية ومعروفون لديها؟ و إذا مل يكن األمر  و 

كذلك كيف يتم الكشف عن االستغالل االقتصادي للطفل و كيف تستطيع الدولة بسط محايتها عليه، و كيف تتم متابعة تطبيق 
ريعات، بل األكثر من ذلك خطورة حنن نرى أشخاصا يتسولون بواسطة األطفال و هي الصورة القصوى للظلم و سوء الرعاية التش

 لألطفال.
حنن نرى أن احللقة الضائعة يف جمال محاية األطفال هو دور اإلدارة، لذا جيب تفعيل دور الرقابة اإلدارية على عمالة األطفال، و ال      

ج ابلوضع االقتصادي لألسر و مدى حاجتهم ملساعدة أبنائهم ألن هذا ال مينع من وضع عمالة األطفال اليت يفرضها الواقع ميكن االحتجا 
 يف إطار نظامي مدروس و مراقب و متابع.

 اهلوامش:

 .27/02/2005املؤرخ يف  02-05املعدل و املتمم ابألمر  11-84من قانون األسرة رقم  83املادة  )1(
الصادرة بتاريخ  17املعدل و املتمم املتعلق بعالقات العمل الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد  21/04/1990املؤرخ يف  11-90القانون رقم  )2(

25/04/1990. 
املؤرخة يف  39املتعلق ابلشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص، اجلريدة الرمسية عدد  27/04/1975املؤرخ يف  31-75األمر  )3(

16/05/1975. 
 .1978لسنة  32الصادر ابجلريدة الرمسية عدد  15/08/1978املتضمن القانون األساسي العام للعامل املؤرخ يف  12-78القانون  )4(
كلية   د/ حاج سودي دمحم: التنظيم القانوين لتشغيل األطفال، رسالة دكتوراه يف احلقوق، فرع القانون اخلاص، جامعة أيب بكر بلقايد ـ تلمسان، )5(

 .141، ص  2015/2016العلوم السياسية، السنة اجلامعية  احلقوق و
 و ما بعدها. 35، ص 2007فاطمة حبري: احلماية اجلنائية املوضوعية لألطفال املستخدمني، دار الفكر اجلامعي، مصر،  )6(
 2001/2002ماع، السنة اجلامعية جمادي ملياء: العوامل املؤدية إىل تشغيل الطفل اجلزائري، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، قسم علم االجت )7(

 و ما بعدها. 42، ص 
(8) Observation (CEACR) ;adoptée 2014 ;publiée 104 éme session ;CIT(2015) (convention n 
138 sur L’age minimum ;1973 ;algerie(ratification ;1984. 

د/ دليلة املباركي: عمالة األطفال بني الواقع و النصوص ـ اجلزائر منوذجا، حبث منشور عرب األنرتنت يف املوقع:  )9(
https://repository.nauss.edu.sa     20/02/2018، اطلع عليه بتاريخ  325ص. 

 .39ابق، ص أكثر تفاصيل حول السن األدىن للعمل يف بلدان العامل راجع: جمادي ملياء: املرجع الس )10(
 و ما بعدها. 27لالطالع على اإلحصائيات املتعلقة ابلتسرب املدرسي راجع: جمادي ملياء: املرجع السابق،  )11(
 .325د/ دليلة املباركي: املرجع السابق، ص  )12(
 .30/06/1981املؤرخة يف  26متعلق ابلتمهني املعدل و املتمم، اجلريدة الرمسية العدد  27/06/1981مؤرخ يف  07-81القانون رقم  )13(
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 .56املتعلق ابلتمهني، اجلريدة الرمسية، عدد  07-81املعدل و املتمم للقانون  25/12/1990املؤرخ يف  34-90القانون رقم  )14(
 .158د/ حاج سودي دمحم: املرجع السابق، ص  )15(
 و ما بعدها. 77ص د/ صالح علي علي حسن: التنظيم القانوين لتشغيل األحداث، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة القاهرة،  )16(
 .159د/حاج سودي دمحم: املرجع السابق، ص  )17(
 .164املرجع نفسه: ص  )18(

 .                                                              168املرجع نفسه: ص  )19(
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 الدفاع الشرعي والقانون الدويل العريف

أحسن عمروش . د  
)أ( حماضر أستاذ  

السياسية والعلوم احلقوق كلية  
مليانة خبميس بونعامة اجلياليل جامعة  

 

 :امللخص

يعترب الدفاع الشرعي من أهم احلقوق اجلماعية اللصيقة بذات اجلماعة، و هي من احلاالت االستثنائية الواردة عن حالة اللجوء إىل       
 ت منالقوة احملظورة يف كافة الشرائع الدولية ، كما يعد الدفاع الشرعي حالة من حاالت انتفاء املسؤولية الدولية اليت تتخذها الدول لإلفال

ر العقاب الذي قد يسلط عليهم دوليا يف حالة خرقهم ألحكام و بنود القانون الدويل مهما كان نوعه سواء كان عرفيا أو إتفاقيا و اليت تقر 
  .بضرورة محاية حقوق اإلنسان و عدم التعدي عليها أبي حال من األحوال

Summary: 

         Forensic defense is one of the most important collective rights of the same group. It is one of 
the exceptional cases of the use of force that is prohibited in all international laws. The legitimate 
defense is also a case of the absence of international responsibility by states for the impunity that 
may be imposed internationally. In violation of the provisions and provisions of international law of 
any kind, whether customary or conventional, which determines the need to protect human rights 
and not to infringe in any way 

 .الدفاع الشرعي ، القانون الدويل العريف ، القانون الدويل اإلنساين ، اتفاقيات جنيف ، القضاء الدويل  : الكلمات املفتاحية

 مقدمة:

لقد نصت القوانني الداخلية على الدفاع الشرعي كحق لكل إنسان، وهذا لرد العدوان، وعمال هبذا ، يسلم اجملتمع الدويل أبن 
فراد، وهو حالة تزيل للفعل غري املشروع صفة التجرمي وجتعله فعال مباحا، وعليه فهو حديث العهد الدفاع الشرعي هو حق للدولة أسوة ابأل

ا، فمن يف القانون الدويل اجلنائي ، مل يظهر إال بعد أن تكاملت األعراف واملواثيق الدولية اليت تعترب أن احلرب جرمية ال جيوز اللجوء إليه
مل تنص على الدفاع الشرعي ال صراحة وال ضمنا، ولكن األمر بدأ يتغري تدرجييا بعد أن اجته العرف تتبع املعاهدات الدولية نالحظ أ�ا 

 51الدويل إىل جترمي احلرب مستبعدا من هذا التجرمي احلروب اليت تقع للدفاع الشرعي هبدف رد العدوان، وقد توج يف األخري بنص املادة 
) اليت تكرس هلذا احلق الطبيعي 1954من مشروع تقنني اجلرائم ضد السالم وأمن البشرية ( 8ة ، وكذا املاد1من ميثاق هيئة األمم املتحدة

 وهذا من خالل القانون الدويل العريف الذي كان سائدا قبل القواعد االتفاقية . 

                                                           
 عن الدفاع يف مجاعات، أو فرادى للدول، الطبيعي احلق ينتقص أو يضعف ما امليثاق هذا يف ليس: (  أنه على املتحدة األمم ميثاق من 51 املادة نصت 1

 اليت والتدابري الدويل، واألمن السلم حلفظ الالزمة التدابري األمن جملس يتخذ أن إىل وذلك" املتحدة األمم" أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم
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من القواعد العرفية؟ وعليه: فما مدى أتثري القانون الدويل العريف يف استخدام حق الدفاع الشرعي؟ وهل الدفاع الشرعي مستمد 
اردة وهل ميكن تدوين القانون الدويل العريف؟ وهل سد القانون العريف الثغرات اليت ينص عليها القانون اإلتفاقي؟ وما مدى توافق الشروط الو 

استخدام القوة حبق  يف القانون اإلتفاقي مع الشروط الواردة يف القانون الدويل العريف يف موضوع الدفاع الشرعي؟ وما مدى ارتباط مبدأ
 الدفاع الشرعي يف ظل القانون الدويل العريف؟

 ومنه نطرح اإلشكالية التالية:

 هل هناك قانون دويل عريف ينظم استخدام حق الدفاع الشرعي؟ وكيف نظم هذا احلق؟-

 وهل القانون الدويل العريف يتجاوز القانون الدويل اإلتفاقي أوله نفس الدرجة؟-

 من ميثاق األمم املتحدة؟  51وهل هناك عالقة بني الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العريف ابملادة  -

 وسنجيب على هذه اإلشكاليات من خالل احملاور التالية:

 حتديد مفهوم القانون الدويل العريف وكيفية تكوينه. -1

 احلاالت اليت وجد فيها القانون الدويل العريف وتطبيقاته. -2

 أهم العقبات اليت تضعها الدول لعرقلة تطبيق القانون الدويل العريف. -3

 تدوين القانون الدويل العريف يف موضوع الدفاع الشرعي. -4

 العام الدويل القانون الشرعي يف الدفاع ـ أساس5

 أمثلة حول جمال الدفاع الشرعي يف ظل القانون الدويل العريف. -6

 دويل العريف وكيفية تكوينه/ حتديد مفهوم القانون ال1

رسة إن القانون الدويل العريف هو جمموعة القواعد واألحكام العرفية واألعمال اليت ال متثل فقط ممارسة اثبتة ومستمرة، بل يلزم هذه املما
ميكن تدوين القانون العريف من القوة اإللزامية من خالل أن يكون للدول املعنية اإلحساس ابالمتثال ملا يعادل االلتزام القانوين، كما أنه 

خالل صياغته يف شكل مكتوب وقانوين ، وهذا من خالل املعاهدات التدوينية اخلاصة املتعددة األطراف، وعليه فإن القانون الدويل العريف 
 يتميز ابلتواتر يف االستعمال والشعور ابإللزام (الركن املعنوي).

 العريف، فهناك حالتان أو مرحلتان لتكوينه:أما ابلنسبة لكيفية تكوين القانون الدويل 

 

                                                                                                                                                                                                 
 من املستمرة ومسؤولياته سلطته مبقتضى - للمجلس فيما حال أبي التدابري تلك تؤثر وال فورا، اجمللس إىل تبلغ النفس عن الدفاع حلق استعماالً  األعضاء اختذها
 ) نصابه إىل إعادته أو الدويل واألمن السلم حلفظ األعمال من الختاذه ضرورة يرى ما وقت أي يف يتخذ أن يف احلق من - امليثاق هذا أحكام
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 أ ـ املرحلة األوىل: القانون الدويل العريف سابق للنصوص االتفاقية

مثل حالة اتفاقية فينا اليت تبقى ملزمة على أساس أ�ا عرفية للدول اليت مل تصادق عليها بعد التدوين، بل وتكتسي القيمة اإللزامية        
دة مثلها مثل املعاهدتية ، ومثال ذلك مبدأ احرتام احلصانة الدبلوماسية والقنصلية اليت هي يف األصل قاعدة عرفية ومدونة يف األمم املتح

حول العالقات القنصلية، وهذا ما كرسته حمكمة  1963فينا  املتعلقة ابلعالقات الدبلوماسية واتفاقية 1961خالل معاهدة فينا من 
 .1980مارس  27العدل الدولية يف قضية الرهائن األمريكيني يف طهران 

 الثانية: القانون الدويل العريف متكون بعد وضع النص ب ـ املرحلة

املواضيع واجملاالت املعاجلة يف اتفاقيات متعددة ومتناولة لنفس املوضوع، مثل ما هو متعلق مبوضوع البيئة، فيتكون بذلك ومنها        
العرف، وكذلك يف حالة أن االتفاقية تقرر قاعدة غري مكررة يف بعض االتفاقيات وإمنا مدرجة يف بعضها، وعليه تساهم يف ظهور أعراف 

، ومنه تتحول 1982ت تربم االتفاقية إال أ�ا تواجه مشكلة يف دخوهلا حيز التنفيذ مثل اتفاقية قانون البحار جديدة، كما أن هناك حاال
 20إىل نصوص واجبة التطبيق وتصبح عرف دويل يتميز ابلتبجيل واالحرتام مث اإللزام ، وهذا ما أقرته حمكمة العدل الدولية يف حكمها 

يف قضية النشاطات العسكرية والشبه  1986جوان  27اري ببحر الشمال ، وكذا حكمها حول مشاكل اجلرف الق 1969فرباير 
العسكرية يف نيكاراقوا، من خالل اتفاقيات التدوين حيث أن هناك بعض االتفاقيات العامة تكون منشأة لقاعدة عرفية جديدة، وتدعيما 

):" ال مانع من التفكري عندما يكون القانون الدويل 1986جوان  27هلذه الفكرة ورد بصريح العبارة يف حكم حمكمة العدل الدولية (
 العريف مؤلفا من نفس القواعد املدرجة يف املعاهدات، إىل حد مل يعد هلا وجود خاص، وابلعكس، العديد من األدلة تبني أنه هناك متاثل يف

إذن فقواعد القانون الدويل العريف حتافظ على وجوبيتها حمتوى املصدرين (العرف/املعاهدة)، فهذه القواعد حتافظ على وجودها البني، 
 .1وتطبيقها الذايت،اجتاه القواعد املعاهدتية وإن كان للمصدرين نفس املضمون املماثل"

 /احلاالت اليت وجد فيها القانون الدويل العريف وتطبيقاته2

اليت تنظم سري احلرب،  1907و 1899ت الهاي إن احلاالت اليت وجد فيها القانون الدويل العريف تكمن خاصة يف اتفاقيا
وهذه االتفاقيات تضمنت قواعد تقضي حبق الدفاع الشرعي وهذا من خالل احلد من استخدام القوة، حيث اتفقت أطرافها على عدم 

ا كانت الدولة املدين قد اللجوء للقوة للحصول على الديون التعاقدية يف ذمة دولة معينة إال يف هذه احلالة فقط ، وال يطبق هذا احلد إذ
 51، وكذلك احلال فإن االستخدام املتكرر واملستمر وامللزم للدفاع الشرعي يكون القانون الدويل العريف، كما أن املادة 2رفضت التحكيم

عزز من القانون  من امليثاق نصت على نقطتان مها االستخدام املشروع للقوة يف النزاعات الدولية وتنظيم حق األمن اجلماعي وهذا النص
 الدويل العريف.

 وعليه، فإذا ما سلمنا بوجود القانون الدويل العريف فهل هناك تطبيقات له؟ 

 

 

                                                           
 .183 – 176فقرة  1986أنظر حولية حمكمة العدل الدولية  -1
 .76، ص1986دمحم بوسلطان/ محان بكاي، القانون الدويل العام وحرب التحرير اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  -2
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 وجدت تطبيقات له يف ثالث حاالت:

 أ ـ  يف نطاق القضاء الدويل

عم (و م أ) للكونرتاس، وطبقا يف قضية نيكاراقوا ضد الوال�ت املتحدة األمريكية بسبب د 1986يف حكم (م ع د) الصادر يف           
من امليثاق، أنه من حق نيكاراقوا يف الدفاع عن نفسها يف حالة العدوان املسلح ، يشمل على املستوى الفردي واجلماعي، وبدأ  51للمادة 

ب أ�ا متثل قانون اتفاقي النزاع برفعه أمام (م ع د) وقامت (و م أ) ابلتحفظ على املعاهدات اإلنسانية وعدم تطبيقها على هذا النزاع بسب
املشرتكة التفاقيات جنيف اليت تعرب عن املبادئ العامة للقانون الدويل  1جيوز التحفظ عليه، إال أن احملكمة ركزت يف النزاع على املادتني

، اليت  4اقية جنيف التف 3العريف وعلى األطراف السامية املتعاقدة ابحرتامها وعلى ضرورة فرض احرتامها على غريها، وكذلك املادة 
، لذلك على (و م أ) االلتزام ابحرتام اتفاقيات جنيف (ابعتباره التزام عام يف القانون الدويل العريف)،  1نصت على مبدأ املعاملة اإلنسانية

اليت تعترب اتفاقيات  ومن القانون الدويل العريف 3، والتزام (و م أ) ينبع من نص املادة3كما أ�ا جيب عليها تدعيم التطبيق خاصة املادة
 جنيف جزء منه، إال أ�ا مفرغة يف قالب اتفاقي ، وعليه أقرت حمكمة العدل حق نيكاراقوا يف الدفاع الشرعي.

 ب ـ  يف اجملال اإلتفاقي

يت اعرتفت هبا املشرتكة هي القواعد ال 3مثل اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين هي جزء من القانون الدويل العريف، من خالل أن املادة
من  38تنطوي على املبادئ العامة للقانون حسب املادة  3الدول املتمدنة ، وهي تعبري عن القانون الدويل العريف من خالل أن املادة

خالل النظام األساسي (م ع د)، وعليه فإن املبادئ العامة للقانون حتوي على مصادر عرفية، حيث أن هلا عالقة ابلقانون الدويل العام من 
أ�ا تشكل مصدر أتخذ منها القانون وال تشكل جوهر القانون ، بل تستقي منها القواعد القانونية العرفية عند وجود الثغرات يف القواعد 

 االتفاقية.

 

 

                                                           
برياً عن النزاعات املشرتكةبني اتفاقيات جنيف األربع مشلت ألول مرة حاالت النزاعات املسلحة غري الدولية ،  وهذه األنواع من النزاعات تتباين تباينا ك 3املادة 1

ت الداخلية اليت تتدخل فيها دول اثلثة املسلحة الدولية ، حيث تضم احلروب األهلية التقليدية، والنزاعات املسلحة الداخلية اليت تتسرب إىل دول أخرى أو النزاعا
املشرتكة على القواعد األساسية اليت ال جيوز استثناء أي من أحكامها، حيث ميكن  3أو قوات متعددة اجلنسيات إىل جانب احلكومة ،  حيث تنص املادة 

مكثفة، وُتطبق على النزاعات غري الدولية ، حيث تطالب مبعاملة اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن االتفاقيات تضم القواعد األساسية التفاقيات جنيف يف صيغة 
واملعاملة القاسية،  إنسانية جلميع األشخاص املعتقلني عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم لألذى وحترم على وجه التحديد القتل، والتشويه، والتعذيب،

ري العادلة ، و تقضي بتجميع اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة وتوفري العناية هلم ، و متنح اللجنة والالإنسانية، واملهينة، واحتجاز الرهائن، واحملاكمة غ
يذ من خالل ما يسمى الدولية للصليب األمحر احلق يف توفري خدماهتا ألطراف النزاع ، و تدعو أطراف النزاع إىل وضع مجيع اتفاقيات جنيف أو بعضها حيز التنف

غري و تعرتف أبن تطبيق هذه القواعد ال يؤثر يف الوضع القانوين ألطراف النزاع ، ومبا أن معظم النزاعات املسلحة يف الوقت الراهن نزاعات  "ت اخلاصة"االتفاقا
 . املشرتكة أمر يف غاية األمهية، ويقتضي احرتامها ابلكامل 3دولية، فإن تطبيق املادة 
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أللغام ، اليت أقرت حول نزع ا 1997كما أن العديد من االتفاقيات الدولية الراهنة حتيلنا إىل القانون الدويل العريف، ومثلها اتفاقية أاتوا 
 2 20/4، وهذا حسب املادة  1على أنه ال يؤثر انسحاب دولة طرف يف االتفاقية على سريها، بل تبقى ملزمة ابلقانون الدويل العريف

 ج ـ ابلنسبة ملواقف الدول

املعارضة للقانون الدويل العريف: مثل قضية الدول ، فن الدويل العريف وأخرى معارضة لهجند أن بعض الدول تقف موقف املؤيد للقانو        
إسرائيل حيث طلب منها اجملتمع الدويل التقيد ابتفاقية جنيف يف معاملة الفلسطينيني يف الضفة الغربية وكان رد إسرائيل أن اتفاقية 

الوطين اإلسرائيلي كي تلتزم هبا، أما مل ترقى إىل مستوى القانون الدويل العريف، كما أن اتفاقيات جنيف جيب أن تدرج يف التشريع  4جونيق
 تصبح الدول املؤيدة للقانون الدويل العريف (أملانيا وبلجيكا) فتقر أن الدولة ملزمة ابالتفاقيات مبجرد توقيعها سواء صدر فيها تشريع أم ال

، كان أساسا 1945جمرمي احلرب األملان تلقائيا جزءا من القانون الدويل العريف، وجتدر اإلشارة أن أحكام حمكمة نورمبورغ حول حماكمة 
عريف لعدم وجود قاعدة اتفاقية سابقة (ال جرمية وال عقوبة إال بنص)، وعليه فإن تطبيق حق الدفاع الشرعي ينطلق من القانون الدويل 

 العريف.

 العقبات اليت تضعها الدول لعرقلة تطبيق القانون الدويل العريف / أهم3

اشرتاط بعض الدول لتطبيق القانون الدويل العريف عليها ضرورة إصدار تشريعي وطين لتكريس هذا املصدر مثل  من أهم العقبات هو      
خاصة منها الشارعة مثل التحفظات  *إسرائيل (كما رأينا سابقا)، كما أن مسألة التحفظ اليت تقوم هبا الدول اجتاه االتفاقيات اجلماعية

ن التزاماهتا عند التحفظ؟ جيب أن نقر أن التحفظات جيب أن ال تتعلق ببعض املسائل األساسية على حق الدفاع الشرعي، فهل يغري م
) من إتفاقية 19واجلوهرية مثل القانون الدويل اإلنساين وال املواد املشرتكة أل�ا متس هبدف وروح االتفاقية وجوهرها وهذا ما أقرته املادة (

ت التالية: (إذا كان التحفظ ممنوع يف املعاهدة أو كان تبيح بعض التحفظات ليس من ذلك أن التحفظ ال يكون يف احلاال 1969فينا 
 التحفظ أو إذا كان خمالف هلدف وروح أو غرض املعاهدة).

 / تدوين القانون الدويل العريف يف موضوع الدفاع الشرعي4

رية احلرب العادلة وكذا حق القصاص ومفهوم حق مساعدة لقد كان سابقا مفهوم الدفاع الشرعي قائما على جمموعة من األفكار منها نظ
النفس (الدفاع عن النفس) وكذا حق محاية النفس وأيضا نظرية الضرورة، مث ظهرت ضرورة من أجل حتديد املفهوم الدقيق واحلقيقي 

                                                           
 .435، ص2002الدويل اإلنساين، واثئق وأراء، دار جمدالوي، الطبعة األوىل، األردن، أ.د، عمر سعد هللا، القانون  -1
 تنص على أن :  1997اتفاقية أواتوا  -وتدمري تلك األلغام ختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد  اتفاقية حظر استعمال و:املدة واالنسحاب، من 20ـاملادة 2
 .املدة ـ هذه االتفاقية غري حمددة 1

راف األخرى والوديع وجملس األمن التابع لألمم ـ لكل دولة طرف، يف ممارستها لسيادهتا الوطنية، احلق يف االنسحاب من هذه االتفاقية، وعليها أن ختطر بذلك االنسحاب مجيع الدول األط 2
 .املتحدة، ويتضمن صك االنسحاب شرحاً وافياً لألسباب اليت تدفع إىل هذا االنسحاب

ك أن كانت الدولة الطرف املنسحبة مشرتكة يف ـ ال يصبح هذا االنسحاب �فذاً إال بعد ستة أشهر من استالم الوديع لصك االنسحاب، ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فرتة األشهر الستة تل 3
 .نزاع مسلح، ال يعترب االنسحاب �فذاً قبل أن ينتهي النزاع املسلح

 .طرف من هذه االتفاقية أبي حال على واجب الدول يف مواصلة الوفاء مبا تتحمله من التزامات مبوجب قواعد القانون الدويل ذات الصلة ـ ال يؤثر انسحاب دولة 4

) هو إعالن من جانب واحد يصدر عن دولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبوهلا أو انضمامها إىل معاهدة هتدف استبعاد أو تعديل آلاثر 1969قانون املعاهدات/ فينا   2/4التحفظ (املادة  *
 القانونية ألحكامها من حيث سر��ا على هذه الدولة.
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لركائز العرفية حلالة الدفاع الشرعي اليت تكونت فيها ا 1837التكييفات املتعددة ملفهوم الدفاع الشرعي خاصة يف إطار قضية الكارولني 
 اليت منها:1

 *وجود خرق آين أو هتديد خبرق حدود الدولة املدافعة.

 *عدم جناح أو عدم قدرة الدولة األخرى الستعمال سلطتها القانونية إليقاف أو منع حدوث اخلرق.

، وعلى هذا األساس ظهرت بوادر تدوين القانون الدويل 2*جيب أن يكون اهلدف منها هو إيقاف أو منع حدوث هذا اخلرق بطرق معقولة
(بروتوكول تسوية املنازعات ابلطرق السلمية)  1924العريف يف موضوع الدفاع الشرعي، ابتداء يف عهد العصبة وكذا الربوتوكول جنيف 

 ) 6(املادة  1928، مث قرار اإلحتاد الربملاين الدويل  3(ميثاق الراين)  1925، واتفاقية لوكارنوا  2املادة

) (ONU، ويف األخري تداركه ألمر ميثاق19284وكذا ميثاق بر�ن كيلوج ( االتفاقية العامة للتنازل عن احلرب) ، عقد ابريس       
 .1وهو إنشاء مبدأ اللجوء للحرب أو التهديد هبا ضد دولة أخرى 51الذي نص صراحة على الدفاع الشرعي يف املادة 

                                                           
احلرب  حمكمة نورمربج التأكيد عليه عقب ا صياغة للقانون الدويل العريف تعود للقرن التاسع عشر، والذي أعادتعبارة عن واقعة مت فيههي  قضية كارولني1

ة حبيث ال ترتك فرصة العاملية الثانية ، وينص اختبار أو واقعة الكارولني على وجوب أن تكون الضرورة إىل القيام ابلدفاع االستباقي عن النفس "عاجلة وقاهر 
، حني اثر مستوطنون يف  1837.، حيث تعود خلفيتها التارخيية إىل عام قضية كارولني الوسيلة أو وقتا للتشاور والتداول"، و�خذ االختبار امسه منالختيار 

 ساعدوا الثوار إبمداد الرجال الوال�ت املتحدة موقفا حمايدا من التمرد، إال أن املتعاطفني من األمريكيني الربيطانية ،  واختذت كندا العليا ضد حكومة االحتالل
، ويف رد فعل على هذا، تسللت قوة بريطانية ليال من كندا إىل أراضي الوال�ت املتحدة، وقبضت كارولني ابخرة تدعى واملؤن اليت كان يتم نقلها على منت

لى األقل مصرعه ، وادعت بريطانيا أن هذا اهلجوم كان شالالت نياجرا ، ولقي أمريكي واحد ع وأضرمت فيها النار وأسقطتها من فوق كارولنيابخرة  على
" لقد كانت احلاجة دفاعا عن النفس، ويف خطابه إىل السفري الربيطاين، قال وزير اخلارجية األمريكي دانيال وبسرت أن مدعي الدفاع عن النفس جيب أن يظهر: 

 ترد هبا حلظة من التعمد...، كما أن القوات الربيطانية، ابفرتاض ضرورة أن اللحظة كانت إىل الدفاع عن النفس فورية وقهرية، حبيث مل تدع جماال لالختيار ومل
الدفاع عن النفس  ختول هلم اقتحام مناطق من الوال�ت املتحدة على اإلطالق، مل تفعل شيئا غري منطقي أو زائد عن احلد؛ حيث إن الفعل الذي تربره ضرورة 

 رورة " كان جيب أن يكون حمدودا هبذه الض
 .75، ص1986دمحم بوسلطان/ محان بكاي، القانون الدويل العام وحرب التحرير اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  2
، تضمنت  1925أكتوبر  16يف مدينة لوكارنو، سويسرا، يف  إيطاليا لوكارنو هي معاهدة مربمة بني أملانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى و معاهدة3

ا كمنطقة حمرم انتهاكها. التزمت املعاهدة، املعروفة أيضًا مبيثاق لوكارنو، حدود أملانيا الغربية حيث تعهدت الدول املتجاورة، وهي فرنسا وأملانيا وبلجيكا، مبعاملته
ة يف صد أي عدوان مسلح عرب احلدود،صارت راينالند، وهي جزء من غرب أملانيا احتلته قوات التحالف بريطانيا وإيطاليا كموقعني على االتفاقية ابملساعد

نفيذ مرهوً� ابلتحاق أملانيا املنتصرة بعد احلرب العاملية األوىل، منطقة منزوعة السالح نزعًا دائمًا وانسحبت منها قوات االحتالل ، وكان دخول االتفاقية حيز الت
، و كانت لوكارنو مبثابة �اية فرتة احلرب وبداية عهد جديد مبشر ابلسالم  1926مم وحصوهلا على مقعد يف اجمللس، األمر الذي وقع يف عام بُعصبة األُ 

رنو وأرسل القوات ، نـََبذ أدولف هتلر ميثاق لوكا1936والتعاون يف أورواب، لكن أودْت به األزمة االقتصادية والسياسية بثالثينات القرن العشرين ، ويف عام 
 األملانية مرة أخرى إىل راينالند. 

، Briand-Kellog كيلوغ  -املعاهدة الدولية املتعددة األطراف املعروفة ابسم "معاهدة بر�ن ابريس دولة يف 64وقعت  1928 آب/أغسطس 27يف 4
ولية وأ�ا ترفضها كأداة للسياسة القومية ، اتركة التعبري الوحيد للجوء إىل حيث أعلنت الدول املتعاقدة مبوجبها أ�ا تدين اللجوء إىل احلرب لفض املنازعات الد

األمم  ، كما وقد ارتكزت 1929عام  شباط/فرباير أول دولة تصادق على هذه املعاهدة يف اإلحتاد السوفييت احلرب يف الدفاع املشروع عن النفس ، وكان
ان ميثاق األمم املتحدة كل استعمال للقوة يف العالقات الدولية ابستثناء أعمال الردع اجلماعي املشار إليها يف يف ميثاقها على اتفاقية بر�ن كيلوغ إذ د املتحدة

 .من امليثاق 51الفصل السابع والدفاع الشرعي الفردي واجلماعي عن النفس الذي تنص عليه املادة 
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   :          "أنه  فيها فجاء ،سواء حد على الجماعي الشرعي والدفاع الفردي الشرعي الدفاع إلى 51مادةال تعرضتحيث       
 لدفاعاب يقصد و ،أنفسهم..." عن الدفاع في جماعات أو فرادى لدوـلل يـالطبيع الحق ينتقص أو يضعف ما لميثاقا هذا في ليس

 الشرعي الدفاع صور من الصورة هذه عرفت وقد ،إقليمية اتـتنظيم يـف اءـاألعض لالدو به تقوم الذي التصرف هو الجماعي الشرعي
و الذي  الفكري االلتقاء أو يـالجغراف وارـوالج داقةـالصكعالقة   ل،الدو منمعينة بني جمموعة  عالقة وجود إلىاألمم مستندة  عصبة لقب

للدفاع  مبرراألمريكية  المتحدةالوال�ت  إحدىشؤون  في أوروبيتدخل  أي أن رـاعتب الذي 1823   مبدأ مونرو في تسهيال وجد
 فيإمجاال  عليه النص وردكما   ،رينـالعش القرنمن  لاألو النصف فيمن مرة   أكثر بهمتسكت  و،الوال�ت  بقية جانبمن  الشرعي

 لالدوحق  على النص فيكان أكثر وضوحا   المتحدة األمممن ميثاق  المادة 51ص  ـن ولكن ،الدولية المواثيق وبعضاألمم  عصبة عهد
 التنازل ميكن وال للدول الزم طبيعي حق هو و ،2خارجها أو     اإلقليمية التنظيمات فيمارس  قد والذي الجماعي الشرعي الدفاع في
 3عنه

 يف احلق هذا تنظيم عن اجلوانب بعض يف خيتلف حنو على الشرعي الدفاع حق ممارسة املتحدة األمم ميثاق نظم األساس هذا على و    
 ينتقص أو يضعف ما امليثاق هذا يف ليس: “يلي ما على تنص واليت املتحدة، األمم ميثاق من 51 للمادة وفقاً  وذلك التقليدي، القانون

 أن إىل وذلك املتحدة، األمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم عن الدفاع يف – ومجاعات فرادى – للدول الطبيعي احلق
 إىل تبلغ النفس عن الدفاع حلق استعماالً  األعضاء اختذها اليت والتدابري الدوليني، واألمن السلم حلفظ الالزمة التدابري األمن جملس يتخذ

 – امليثاق هذا أحكام من املستمدة ومسئولياته سلطته مبقتضى – للمجلس فيما األحوال من حال أبي التدابري تلك تؤثر وال فوراً، اجمللس
 نصابه إىل إعادته أو الدويل، واألمن السلم حلفظ األعمال من الختاذه ضرورة يرى ما وقت أي يف يتخذ أن يف احلق من

 إدراج على اتفق فرانسيسكو سان مؤمتر ويف ، النفس عن الدفاع حلق ابلنسبة صرحياً  استثناءً  أوكس دمبارتون مقرتحات تتضمن مل كما     
 . اإلقليمية ابلتنظيمات اخلاصة الرتتيبات ضمن الشرعي الدفاع حبق اخلاص االستثناء
 تتخذها اليت القمع بتدابري اخلاص السابع الفصل إىل نقلت مث اإلقليمية، ابلرتتيبات اخلاص الثامن الفصل ضمن أوالً  أدرجت لذا       
 حبق اخلاص االستثناء بقاء أن على استند سوفييت اقرتاح إثر وذلك الدويل، واألمن ابلسلم اخلطري اإلخالل حاالت على رداً  املتحدة األمم

 التدابري حاالت على ويقصره بعيد حد إىل تطبيقه نطاق من يضيق سوف اإلقليمية ابلتنظيمات اخلاص الفصل ضمن النفس عن الدفاع
املتحدة  األمم أعضاء أحد على مسلح هجوم وقوع الشرعي الدفاع إلابحة املادة تشرتط أن غريباً  يكن مل هذا مكا�ا ويف ،اإلقليمية األمنية
 النفس عن ابلدفاع يتعلق فيما العريف ابلقانون املادة هذه وعالقة امليثاق، كامل سياق يف 51 املادة مدلول حتديد الضروري ، ومن

 .4يتقيد اليت والقيود النفس عن اجلماعي الدفاع إىل اإلشارة إغفال عدم مع القوة، واستخدام
 
 

                                                                                                                                                                                                 
  .587، عامل الكتب، القاهرة، ص1983، سبتمرب، 1مقارنة)، الطبعة دمحم سيد عبد التواب، الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي (دراسة -1
          وقالحق ـيةكل  ،القضاء الجنائي الدوليين و لقانونشهادة الماجستير في القانون العام فرع ا ، ملعاالي دولا ونلقاناعي في رلشا عفادلا ،العمري زقارمنية 2
 43 ص ، 2010 -2011 ـ، ـنةقسنطيـ منتوري  اإلخوة ـةجامع ،يةـالسياس العلوم و
:    االنرتنيت موقع ، العريب الدميقراطي املركز ،املعاصر الدويل القانون أحكام ضوء يف تطبيقية نظرية دراسة:  النفس عن” الوقائي“ الدفاع، توفيق شافع �ى3

democraticac.de/?p=34746www.، 16 ص 
:    االنرتنيت موقع ، العريب الدميقراطي املركز ،املعاصر الدويل القانون أحكام ضوء يف تطبيقية نظرية دراسة:  النفس عن” الوقائي“ الدفاع، توفيق شافع �ى4

democraticac.de/?p=34746www.، 25 ص 
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 العام الدويل القانون الشرعي يف الدفاع / أساس 5

 فعل عن الناجم اإلجرامية الصفة ذا الفعل يقرتف الذي الفرد أن حيث الداخلي القانون هو النظرية تلك أساس :اإلكراه املعنوي أ ـ نظرية
 الشرعي الدفاع فعل أن واحلقيقة العدوان جراء من خمتلة إرادة أتثري عليه، حتت عقاب ال ولكن جرمية هذا فعله الشرعي، يكون الدفاع
 الفعل هبذا قام عندما مسئوليته، ألنه امتناع إىل يؤدي البقاء حب يف لغريزته نتيجة املدافع أصاب الذي الرعب أتثري حتت اقرتف الذي
 1االختيار حرية وفقد إرادته أعدمت شخص مسائلة ميكن ال اإلرادة، لذلك معدوم كان

 الذي للمدافع ابلرعاية جديرة مصلحة وجود من خالل الشرعي الدفاع حق النظرية هذه وأساس: ابلرعاية األجدر املصلحة نظريةب ـ 
 دول تشريعات معظم عليه نصت احلق وهذا، 2الداخلي القانون يف املقررة املصلحة على ابلقياس الدويل القانون يف لعدوان عليها وقع

 املشرع يفضل الداخلي القانون ففي عليها املتنازع املصاحل بني املوازنة فكرة على يرتكز الشرعي الدفاع أساس فإن آخر العامل، وبتعبري
 قيام انتظار وعدم العدل إقامة ضرورة راع التفضيل ابلرعاية،وهذا أجدر يراها عليه، إذ املعتدى مصلحة وهي اهتمامه عليه ليضفي أحدمها
 3الدور هبذا الدولة

 الدولية الصداقة واجب يتعدى الشرعي الدفاع حق أن النظرية هذه أنصار يرى: الدويل واألمن السلم على احملافظة واجب ج ـ نظرية
 على احملافظة يف الدول عاتق على امللقى الواجب يف وأساسه سنده جيد الشرعي الدفاع يف احلق أن على النظرية هذه فكرة وتقوم للدول
 4الدويل القانون عن الدفاع بواجب يسمى ما أو الدويل واألمن السلم

 من العامة احملافظة على مبين الشرعي الدفاع يف احلق أن مفادها فكرة على تقوم النظرية هذه :املشرتكة أو العامة املصلحة د ـ نظرية
 األمم منظمة وأهداف مقاصد مع يتفق ما ابلطبع ، وهذا5السلمـ فرادى أو مجاعات لرد العدوان  حفظ يف العامة املصلحة على الدول

 6الغري على العدوان ومنع الدولية العالقات يف القوة استخدام حظر يف واحلق الدوليني، واألمن السلم على احملافظة من املتحدة

 / أمثلة حول جمال الدفاع الشرعي يف ظل القانون الدويل العريف6

 :سنتطرق إىل مثالني يف هذا السياق 

                                                           
 ، احلقوق كلية ، العام القانون يف ماجستري رسالة  ، اإلسرائيلية احلروب مشروعية وعدم العام الدويل القانون يف الوقائي ،الدفاع احلسىن أبو الدين عز ممدوح1

 6 ص ، 2015 ، فلسطني ، غزة ، األزهر جامعة
 للعلوم الدكتوراه مدرسة ،  الدويل التعاون قانون فرع ، القانون يف ريتماجس ، الراهنة الدولية ملتغرياتا ظل يف الشرعي الدفاع مفهوم تطور ، صليحة حامل ، 2

  27 ص ، 2011 ، اجلزائر ، وزو تيزي معمري مولود جامعة ، احلقوق كلية ، السياسية و القانونية
 ، احلقوق كلية ، العام القانون يف ماجستري رسالة  ، اإلسرائيلية احلروب مشروعية وعدم العام الدويل القانون يف الوقائي ،الدفاع احلسىن أبو الدين عز ممدوح3

 7 ص ، 2015  ، فلسطني ، غزة ، األزهر جامعة
 8 ص ، نفسه املرجع4
 28 ص ، السابق املرجع ، القانون يف ماجسنري ، الراهنة الدولية املتغريات ظل يف الشرعي الدفاع مفهوم تطور ، صليحة حامل ، 5
 ، احلقوق كلية ، العام القانون يف ماجستري رسالة  ، اإلسرائيلية احلروب مشروعية وعدم العام الدويل القانون يف الوقائي ،الدفاع احلسىن أبو الدين عز ممدوح6

 8 ص ، 2015  ، فلسطني ، غزة ، األزهر جامعة
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هو حدود الدفاع الشرعي طبقا للقانون الدويل العريف فيما يتعلق خبريطة الطريق؟ وهي طريقة حلل مشكلة فلسطني يف ثالث  :أو هلما
(و م أ، روسيا، احتاد األورويب) وهي خمطط لتسوية النزاع؟ إال أن هذه الوثيقة وإن أريد هبا احلل السلمي للنزاع،  2005مراحل تنتهي يف 

يه االنتفاضة يف أوجها وهي متثل حق الدفاع الشرعي لفلسطني وجاءت خريطة الطريق لتنزع هذا احلق، من أجل جاءت يف وقت كانت ف
 ضرب العراق، وهذه الوثيقة هي هدية إلسرائيل لتحقيق األمن اليت مل تستطع قواهتا حتقيقه، كما أ�ا تنص على نزع السالح من املقاومة مث

 الدفاع الشرعي.املفاوضة، وهذا بعينه تقييد حلق 

 أما املثال الثاين: فهو ميكن أن نستند حق الدفاع الشرعي ألفراد املقاومة على أساس القانون الدويل العريف؟ حيث أن حق الدفاع الشرعي
جنيف من  اإلضايف التفاقية1977من الربتوكول األول  44، و43ابلنسبة ألفراد املقاومة يف ظل القانون الدويل العريف مشمول يف املواد 
واحرتام قوانني احلرب وأعرافها أما ابلنسبة للمشاركني يف القتال (  خالل وجوب توفر شرطني يف القوات املسلحة ومها القيادة املسئولة

 1عالمة مميزة ومحل السالح) وهذا حىت يصبغه القانون اإلنساين بصفة األسري

ة ينطلقون من نشاطاهتم من حق الدفاع الشرعي عن نفسهم وشعبهم وتقرير مصريهم وعليه القانون الدويل العريف جعل أفراد املقاوم       
2 

                                                           
، 1997مغرب العريب، عامر الزمايل، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين، املعهد الريب حبقوق إنسان (اللجنة الدولية للصليب األمحر)، مندوبية اإلقليمية لل -1

 .6تونس، ص
 احلرب وألسري للمقاتل القانوين لوضعا الثاين القسم: 43 املادة2

 القوات املسلحة: 

وسيها قبل ذلك . تتكون القوات املسلحة لطرف النزاع من كافة القوات املسلحة واجملموعات والوحدات النظامية اليت تكون حتت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤ 1
هبا ، وجيب أن ختضع مثل هذه القوات املسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل  الطرف حىت ولو كان ذلك الطرف ممثال حبكومة آو بسلطة ال يغرتف اخلصم

 .إتباع قواعد القانون الدويل اليت تطبق يف النزاع املسلح

عىن أن هلم حق املسامهة ) من االتفاقية الثالثة) مقاتلني مب33. يعد أفراد القوات املسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد اخلدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم املادة (2
 .املباشرة يف األعمااللعدائية

 . ، إذا ضمت القوات املسلحة لطرف يف نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احرتام القانون وجب عليه إخطارأطراف النزاع األخرىبذلك3

 : احلرب وأسرى املقاتلون 44  املادة
  .أذا ما وقع يف قبضة اخلصمأسري حرب ) 43(يعد كل مقاتل ممن وصفتهم املادة . 1
يعد مقاتال، آوأن يعد أسري  يلتزم مجيع املقاتلني بقواعد القانون الدويل اليت تطبق يف املنازعات املسلحة بيد أن خمالفة هذه األحكام ال حترم املقاتل حقه يف أن. 2

 الرابعة من هذه املادةحرب إذا ما وقع يف قبضة اخلصم، وذلك ابستثناء ما تنص عليه الفقراتن الثالثة و 
آو يف عملية عسكرية جتهز  يلتزم املقاتلون ، إزكاء حلماية املدنيني ضد آاثر األعمال العدائية ، أن مييزوا أنفسهم عن السكان املدنيني أثناء اشتباكهم يف هجوم. 3

يز نفسه على النحو املرغوب ، فانه يبقى عندئذ حمتفظا بوضعه كمقاتل للهجوم ، أما وهناك من مواقف املنازعات املسلحة ما ال ميلك فيها املقاتل املسلح أن مي
 :شريطة أن حيمل سالحه علنا يف مثل هذه املواقف

 .أثناء أي اشتباك عسكري. أ 
شن هجوم عليه أن يشارك  طوال ذلك الوقت الذي يبقى خالله مرئيا للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات يف مواقعها استعدادا للقتال قبيل. ب
 . فيه
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 خامتة:

بعدما رأينا موقع الدفاع الشرعي يف ظل القانون الدويل العريف إال أننا ضرورة التطرق إىل بعض املشاكل اليت تعيق التحديد 
ت الدولية وكذا التكييفات السياسية غري القانونية االعتباطية جملموعة من احلقيقي ملفهوم الدفاع الشرعي من سيادة مفهوم القوة يف العالقا

اين املفاهيم اليت منها الدفاع الشرعي وحماولة فرضها على اجملموعة الدولية ضاربة عرض احلائط القانون الدويل العريف وكذا القانون اإلنس
فهوم الدفاع الشرعي بني املفهوم الضيق والواسع له، وكذلك ظهور وقانون حقوق اإلنسان، وكذا تواجد اختالف بني الدول لتحديد م

صور جديدة للعدوان املوجب حلق الدفاع الشرعي وهذا ما ينشأ نوع من الصعوبة كل هذه األسباب وغريها جيب إجياد حل هلا حىت تتمتع 
املتحدة الذي تعد صراحة على هذا احلق الذي هو رد هيئة األمم  الدول واألفراد هبذا احلق الطبيعي الضيق جلوء البقاء على ضوء ميثاق

 لكل عدوان أو هتديد ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي أو حىت تقرير املصري.

 املراجع

 1945 املتحدة األمم هيئة ميثاق ـ1
 1969ـ اتفاقية فينا لقانون املعاهدات 2
  1986حولية حمكمة العدل الدولية  ـ 3
 1997اتفاقية أواتوا  -اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغامـ ا 4

 2002ـ أ. د، عمر سعد هللا، القانون الدويل اإلنساين، واثئق وأراء، دار جمدالوي، الطبعة األوىل، األردن،  5
 1986وحرب التحرير اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ـ دمحم بوسلطان/ محان بكاي، القانون الدويل العام  6
 1983، سبتمرب، عامل الكتب، القاهرة ، 1ـ دمحم سيد عبد التواب، الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة)، الطبعة 7
(اللجنة الدولية للصليب األمحر)، مندوبية اإلقليمية للمغرب العريب ، تونس ،  ـ عامر الزمايل، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين، املعهد العريب حبقوق إنسان 8

1997 
 العلوم و كلية  ،الدوليين  الجنائي القضاء و لقانونا فرع العام القانون في الماجستير شهادة ، ملعاا ليدولا ونلقانا في عيرلشا عفادلا ،زقارمنية  العمري ـ 9

  2010 -2011 ـ، ـنةقسنطي  ـ وريمنت وةاإلخ ـةجامع ،يةـالسياس

                                                                                                                                                                                                 
  .(37(من املادة ) ج(وال جيوز أن تعترب األفعال اليت تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر يف معىن الفقرة األوىل 

انية ، حبقه يف أن يعد أسري حرب خيل املقاتل الذي يقع يف قبضة اخلصم ، دون أن يكون قد استوىف املتطلبات املنصوص عليها يف اجلملة الثانية من الفقرة الث. 4
على أسرى احلرب، وتشمل تلك احلماية ) الربوتوكول(محاية متاثل من كافة النواحي تلك اليت تضفيها االتفاقية الثالثة وهذا امللحق  -رغم ذلك -ولكنه مينح

 ري آو معاقبته على جرمية ارتكبهاضما�ت مماثلة لتلك اليت تضفيها االتفاقية الثالثة على أسري احلرب عند حماكمة هذا األس
حرب ، ال يفقد أي مقاتل يقع يف قبضة اخلصم، دون أن يكون مشتبكا يف هجوم آو يف عملية عسكرية جتهز للهجوم ، حقه يف أن يعد مقاتال أو أسري . 5

  استنادا إىل ما سبق أن قام به من نشاط ،
  . واعية للمادة الرابعة من االتفاقية الثالثةال متس هذه املادة حق أي شخص يف أن يعد أسري حرب ط.6
يف الوحدات  ال يقصد هبذه املادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول املقبول يف عمومه بشأن ارتداء الزى العسكري مبعرفة مقاتلي طرف النزاع املعينني. 7

 النظامية ذات الزى اخلاص
، وذلك ابإلضافة إىل فئات األشخاص )الربوتوكول(من هذا امللحق ) 43(ف يف نزاع ، كما عرفتهم املادة يكون لكافة أفراد القوات املسلحة التابعة لطر . 8 

إذا ما  -يف حالة االتفاقية الثانية -من االتفاقيتني األوىل والثانية ، احلق يف احلماية طبقا لتلك االتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو) 13(املذكورين يف املادة 
 . يف البحار أو يف أية مياه أخرىنكبوا 

 



114 

 

:    االنرتنيت موقع ، العريب الدميقراطي املركز ،املعاصر الدويل القانون أحكام ضوء يف تطبيقية نظرية دراسة:  النفس عن” الوقائي“ الدفاع، توفيق شافع �ى ـ 10
democraticac.de/?p=34746www. 

 احلقوق كلية ، العام القانون يف ماجستري رسالة  ، اإلسرائيلية احلروب  مشروعية وعدم العام الدويل القانون يف الوقائي الدفاع ، احلسىن أبو الدين عز ممدوح ـ 11
  2015  ، فلسطني ، غزة ، األزهر جامعة ،

 للعلوم الدكتوراه مدرسة ،  الدويل التعاون قانون فرع ، القانون يف ماجسنري ، الراهنة الدولية املتغريات ظل يف الشرعي الدفاع مفهوم تطور ، صليحة حامل ـ 12
  2011 ، اجلزائر ، وزو تيزي معمري مولود جامعة ، احلقوق كلية ، السياسية و القانونية
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 العنف ضد املرأة و آليات احلد منه على مستوى اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 حتت إشراف:                                                                             الطالبة خرشف فاطمة          
 األستاذ الدكتور. أمحد بلقاسم                                                                   السنة الثانية دكتوراه ل م د        

 كلية احلقوق و العلوم السياسية                                                     العام) (قسم القانون قانون دويل وعالقات دولية
 2 -جامعة البليدة                                                        2 -جامعة البليدة -كلية احلقوق والعلوم السياسية

korchefdoctorat@gmail.com                                                                                                            

 
 :ملخص
العنف املمارس جتد ظاهرة العنف ضد املرأة جذورها عرب التاريخ ،أين تفاقمت وتطورت بتطور الزمان و املكان ، وتطور معها أنواع        

و هيئاهتا تدق �قوس اخلطر،و تلتزم ابلعمل  على النساء ، هذا األمر جعل الدول و املنظمات الدولية و على رأسها منظمة األمم املتحدة
 و البشرية و القانونية .     من أجل احلد من استفحال الظاهرة و مكافحتها بكل الوسائل املادية 

و مؤمترات بشأن حماربة  ومن ابرز األعمال املوجهة ضد الظاهرة ما أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة من إعال�ت و قرارات       
 العنف املمارس على النساء.

Abstract 
The phenomenon of violence against women is rooted in history, where it has become more 
sophisticated and developed in the evolution of time and place, and the types of violence practiced 
against women have developed. This has made countries and international organizations, led by the 
United Nations and its bodies, to pull the alarm to fight against the proliferation of this phinomenon 
Using all the legal ,human and materialistic means . 
The resolution ,conference and declarations of united nations general assembly a regarding the fight 
of violence against women are among the Most praninent works in this regard . 
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 مقدمة

يعد موضوع حقوق اإلنسان من مواضيع القانون الدويل األكثر اهتمام من طرف الدول و املنظمات الدولية على حد سواء ،وهذا        
 راجع لعالقتها الوطيدة بتطور اجملتمعات ،فلمجتمع الذي يعتين حبقوق اإلنسان و حيميها هو اجملتمع الذي يسود فيه االستقرار.

اجليل األول وبعدها حقوق أخري مسيت حقوق اجليل  حقوق  ان بعدة مراحل عرب التاريخ فكانت هناكمرت حقوق اإلنس      
الثاين،وبعد تطور اجملتمعات اقتصاد� و علميا كان البد من تطور اجتماعي الذي ال يكون إال بتطور احلقوق و احلر�ت يف هذه الفرتة 

 ظهرت حقوق اجليل الثالث  .

تمعات التمرد و االعتداء على حقوق اإلنسان وظهر العنف فيها،قامت املنظمات الدولية ابلتنديد ضد هذا العنف ملا و ملا طال اجمل      
 له من أضرار وخيمة على اإلنسانية .

رية ومن بني العنف املنتشر يف الدول ،العنف ضد املرأة هذه املخلوقة الضعيفة احلاملة لصفات البشر تعدت عليها الوحوش البش     
 وأذاقتها من كل أنواع العنف املرارة .

فهناك عدة أنواع من العنف ميارس علي النساء،منها العنف اجلسدي و العنف النفسي  و العنف املادي وهناك كذلك العنف البيئي      
 والديين وأنواع أخرى ظهرت بتطور حياة اإلنسان .

هذه املخلوقة الضعيفة اليت كرمها هللا، فهناك العنف الصادر من الزوج أو كما أن هلذا العنف مصادر كثرية كلها تسلط علي       
 الشريك،و العنف الصادر من األسرة والعنف الصادر من اجملتمع وهناك عنف صادر من الدولة.

و االستمرار  تتحمل النساء  وتعد املرأة ركيزة أألسرة اليت يستند عليها اجلميع و حىت ال تنهار هذه اللبنة وتبقي حما فضة علي التماسك    
 هذا العنف وال تبلغ عنه وهذا راجع ألسباب كثرية  يف تفكري املرأة .

تفاقم الظاهرة و انتشارها عرب كامل الدول جعل املنظمات الدولية واإلقليمية واهليئات و الدول تدق �قوس اخلطر و العمل على      
 حماربة الظاهرة،و من بني هذه

 ة العامة لألمم املتحدة اليت تعمل جبد  للحد من الظاهرة .اهليئات اجلمعي

هناك عدة أسباب موضوعية أدت إىل اختيار هذا املوضوع من بينها :تفشي ظاهرة العنف ضد املرأة يف كل اجملتمعات ،حيث ينحرف     
 التعامل السوي مع املرأة ما حيول بينها وبني متتعها حبقوقها اإلنسانية .

و املنظمات الدولية و اإلقليمية على عاتقها حماربة الظاهرة و هذا من خالل االتفاقيات والتقارير اخلاصة مبناهضة العنف ضد أخذ اهليئات 
 املرأة .
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أما األسباب الذاتية فرتجع إىل القناعة أبن العنف على أي كائن حي يعترب سلوك مشني ترفضه الفطرة اإلنسانية وخاصة إذا كان ضد      
 ة .انتشار العنف ضد املرأة يف كل الدول سواء كانت دول متقدمة أو �مية على حد سواء .املرأ

ترجع أمهية الدراسة إىل التعريف ابلظاهرة وخماطرها على األسرة و اجملتمع العمل علي تقليص الفجوة بني الذكر و األنثى و العمل على      
 حتقيق املساواة السليمة بينهما حىت ال تكون املرأة ضحية الرجل لتحقيق مقولة الرجل قوام على املرأة مبعناها و مفهومها اخلاطئ .

نهج املتبع لدراسة هذا املوضوع وظفنا املنهج الوصفي التحليلي،ألنه املناسب لوصف ظاهرة العنف ضد املرأة،كما قمنا من خالله امل   
 حتليل ودراسة بعض القرارات و املواد القانونية .

 لدراسة املوضوع صغنا اإلشكالية التالية :

 ملكافحته على مستوى اجلمعية العامة لألمم املتحدة ؟.فيما يتمثل العنف ضد املرأة ؟وما هي اآلليات املتخذة 

 خطة البحث

 مقدمة

 املبحث أألول: مفهوم العنف ضد أملرآة

 املطلب األول:. تعريف العنف ضد  املرأة وأشكاله

 املطلب الثاين.:أسباب عدم التبليغ عن العنف 

 لألمم املتحدةاملبحث الثاين :مكافحة العنف ضد املرأة على مستوى اجلمعية العامة 

 املطلب األول: قرارات اجلمعية العامة املتعلقة ابلعنف ضد املرأة

 املطلب الثاين:.توصيات للحد من الظاهرة

 اخلامتة
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 املبحث األول: مفهوم العنف ضد املرأة

 1استخدام القوة بغض النظر عن شرعية استخدامه. )الذي يشري إىلvisأصل كلمة "عنف" يو�ين من(      

 2جسدي أو عقلي"’وحسب قاموس العنف هو عبارة عن قوة غامشة متارس ضد شخص ما. واستخدام العنف يقصد "إكراه غري شرعي 

 املطلب األول: تعريف العنف ضد املرأة وأنواعه

 فني.ال خيتلف تعريف الفقهاء للعنف ضد املرأة عن تعريفه يف املواثيق الدولية حيث التشابه واضح بني التعري       

 الفرع األول: التعريف الفقهي والقانوين للعنف ضد املرأة

 أ/ التعريف الفقهي للعنف: 

عرف بعض الفقهاء العنف ضد املرأة علي انه  "أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذي أو مهني يرتكب أبي وسيلة وحبق أي امرأة        
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،ومن خالل اخلداع أو التهديد أو االستغالل  وخيلف هلا معا�ت جسدية ،أو جنسية أو نفسية¸،لكو�ا امرأة

أو العقاب  أو إجبارها علي البغاء أو أية وسيلة أخري أو إنكارها أو اهانة كرامتها اإلنسانية أو سالمتها ’اجلنسي أو التحرش أو اإلكراه 
 3نقاص من إمكانياهتا الذهنية أو اجلسدية ).األخالقية أو التقليل من شخصها أو من احرتامها لذاهتا أو اإل

 أو املؤسسات بشكل منضم أو غري منضم.  اجلماعات أوكما ميكن أن ميارس العنف ضد املرأة  من قبل األفراد        

 ب /تعريف العنف ضد املرأة يف املواثيق الدولية

يز ضد املرأة . وإذ تؤكد أن العنف ضد املرأة يشكل انتهاكا  حلقوق أمام التنفيذ التام التفاقية القضاء علي مجيع أشكال التمي         
 اإلنسان واحلر�ت األساسية ويعوق او يلغي متتع املرأة هبذه احلقوق ،وإذ يقلقها اإلخفاق منذ أمد بعيد يف محاية  وتعزيز  تلك احلقوق

 4واحلر�ت  يف حاالت العنف ضد املرأة.

أن العنف حيول ويقف يف وجه  النهوض ابملرأة ويؤثر بذلك ابلسلب علي 5لقضاء علي العنف ضد املرأةوجاء يف ديباجة إعالن ا_       
ي حياهتا  ولذا جاء فيه أن العنف ضد املرأة هو مظهر لعالقات قوى غري متكافئة  بني الرجل واملرأة عرب التاريخ أدت إيل هيمنة الرجل عل

                                                           
 .178،ص2016 مارس، 130 ،العدد ،اجلزائر الشرطة ،جملة)  املرأة ضد للعنف ال(، الوطين مناأل مديرية  1
 الصفحة و نفسه املرجع 2

املنشور على موقع  1993لعام  48/104 إعالن بشان القضاء علي العنف ضد املرأة ، اعتمد من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها   رقم - 3
  www.orchr.org)املوقع :11/01/2017األمم املتحدة ، اتريخ التصفح (

 34/180 بقرارها واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضتها العامة اجلمعية اعتمدهتا ،1989راجع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة .لعام  - 4
 )11/01/2017. اتريخ التصفح (.27 املادة ألحكام طبقا ،1981 سبتمرب/  أيلول 3: النفاذ بدء اتريخ 1979 ديسمرب/  األول كانون 18 يف املؤرخ
  املوقع:

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793a. 
 ،السابق ذكره . 1993راجع إعالن القضاء علي العنف ضد املرأة  5-

http://www.orchr.org/
http://www.un.org/women
http://www.un.org/women
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دون �وضها الكامل. و العنف ضد املرأة هو من الوسائل االجتماعية احلامسة اليت تفرض علي املرأة  املرأة وممارسته التمييز ضدها  واإلحالة 
 كو�ا ال دخل هلا يف هذا العمل الفتاك.

" ابن العنف  ضد املرأة  1990ماي 24واملؤرخ يف  1990/15من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  23_وجاء يف الفقرة        
 سواء كان  يف األسرة

 1أو اجملتمع  ظاهرة منتشرة تتخطي حدود  الدخل  والطبقة والثقافة  وجيب ان يقابل خبطوات عاجلة  وفعالة  متنع حدوثه ". 

 ما اإلعالن بشان القضاء علي العنف ضد املرأة فقد مت تعريفه للعنف علي انه:*أ     

"أي فعل عنيف  تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه  او يرجح أن يرتتب عليه أذى أو معا�ة للمرأة سواء من الناحية اجلسمانية أو 
القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية . سواء حدث ذلك  يف احلياة  اجلنسية أو النفسية مبا يف ذلك التهديد أبفعال  من هذا القبيل أو 

 2العامة أو اخلاصة .

 .الفرع الثاين،: إشكال العنف املمارس علي النساء ومصادره

هناك عدة أنواع من العنف املمارس علي النساء حيث تعدت األنواع التقليدية إيل وجود أنواع جديدة من العنف ظهرت بتطور         
 احلياة االجتماعية لإلنسان وحقوقه.

ذه األنواع حسب هناك العنف اجلسدي و اجلنسي والنفسي  والعنف الديين والعنف البيئي. ونتطرق لبعض ه’ فمن أشكال العنف        
 ا أمهيتها يف إثراء هذا البحث.

أما عن مصادر هذا العنف  فهناك عدة مصادر فيقع العنف من العائلة أو اجملتمع  أو الدولة والزوج داخل األسرة وهذا  األخري      
 األكثر خطرا و انتشارا .   

 عنف كو�ا تسبب هلا أذي يف جسدها ، فهناك من يقوم تتعرض املرأة من طرف الرجل إيل جمموعة أعمال تعترب :العنف اجلسدي)1
 حبرق جسدها ابلسجائر أو ابملاء الساخن واألكل الساخن كما تتعرض للضرب املربح أين يؤدي يف بعض األحيان إيل املوت .

امليدان النفسي أو فلعنف اجلسدي يقع دائما علي جسد املرأة.وخيتلف تعريف العنف اجلسدي يف القانون عن تعريفه يف         
 االجتماعي ،حيث يعترب يف القانون انه جرمية  ،ويعرف يف علم النفس انه :

  3السلوك العنيف الذي يرتكبه احد أفراد األسرة ضد املرأة.

                                                           
 التصفح اتريخ  املتحدة األمم موقع على منه املنشور23،الفقرة 1990ماي  24الصادر يف  1990/15راجع قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي،رقم  - 1
)20/01/2017: ( www.un.org.arabic 

 .السابق الذكر1993شان القضاء علي العنف ضد املرأة )من اإلعالن ب1راجع نص املادة( 2

 .308،ص2008العنف ضد املرأة ،دار الفجر للنشر و التوزيع بدون طبعة ،–مدحيه امحد عبادة ،خالد كاظم أبو دوخ، خالد كاظم أبو دوخ  3-
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العنف الذي تعرضت له هو   امرأة اشتكت تعرضها للعنف وأشكال 9191يف اجلزائر أن  2014لقد أظهرت إحصائيات عام        
  :1كالتايل

 توزعت أنواع العنف الذي تعرضت له هؤالء النساء كما يلي :

 من املستجوابت 11.10/100امرأة صرحت أب�ا ضحية عنف جسدي بنسبة  824-

 . 46.93/100امرأة صرحن أب�ن ضحية عنف لفظي ،يعىن  3484 -

 . 41.96/100حية عنف نفسي ايامرأة صرحت ضمن التحقيق الوطين أب�ا ض 3115 -

 وبينت النتائج املتحصل عليها إىل ما يلي:

أشكال العنف النفسي واللفظي هي حسب أألجوبة أألكثر شيوعا، وضحا�ها بنسبة أكرب من النساء العامالت.أما النساء األكثر تعرضا 
 للعنف اجلسدي، فهن املاكثات يف البيت.

 ن شكوى ضد املعتدى.أودع 2013امرأة ضحية عنف عام  7010

 75و 18امراة ضحية عنف يرتاوح أعمارهن بني 7010أحصت مصاحل الشرطة عرب الوطن ما ال يقل عن  2013يف عام     
 حالة عنف جنسي (حاالت اغتصاب ،ز� حمارم وحترش جنسي). 200منهن تعرضنا حملاولة القتل.و27سنة،

 ة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة،جاء فيها :لقد أصدر الشيخ حسن فضل هللا فتوى مبناسب       

ويعىن هذا أن املرأة هلا أن تضرب الرجل كما يضرهبا.ولقد تلقت هذه الفتوى عدة  2انه جيوز للمرأة الدفاع عن نفسها ضد عنف الرجل 
 الرجل تبقي هي اجلانب الضعيف . ردود ساخنة من خمتلف العلماء و وسائل اإلعالم العربية.ولكن رغم دفاع املرأة عن نفسها ضد

وهو األكثر شيوعا واألخطر علي املرأة ألنه  يؤثر عليها  بشكل تدرجيي  وتكون عواقبه أكثر مما هي عليه يف العنف   ) العنف النفسي:2
 اجلسدي .

ت  أو تعمد إحلاق صدمة نفسية ويقصد ابلعنف النفسي أو العاطفي كل فعل يسبب اخلوف  أو يقلل من الكرامة  أو احرتام الذا        
قصد ابملرأة عمدا كعدم الحرتام الزوج ملشاعر الزوجة  كاختاذه خليالت سواء يف اهلاتف أو أمام مرآي الزوجة  املعنفة  للتحقري من شا�ا و 

الضغوطات جتعل املرأة تفقد  هذه 3إيذائها  أو العنف ابلتهديد ابلطالق أو دفعها لطلب الطالق أو هتديدها ابألوالد وحرما�ا منهم  .كل
صواهبا شيئا فشيء حىت تصبح مريضة نفسيا وال تستطيع التمسك  يف أعصاهبا وتطلب الطالق أو تنتحر أو هترب من البيت .أو تعامل 

 أوالدها بطريقة قاسية مثل اليت تعامل هي هبا.

                                                           
  1مديرية األمن الوطين ، جملة الشرطة ،مرجع سابق ذكره  -

 8،ص  3،2013العنف ضد املرأة ،إصدار املركز اإلسالمي الثقايف ،لبنان ،الطبعة مناهضة -دمحم حسن فضل هللا 2-
 .67،ص2008العنف ضد املرأة وكيفية مواجهته ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،اإلسكندرية الطبعة األويل -رشدي شحاتة أبو زيد  3-
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من زوجته لكي تضفي الشرعية علي اكتسابه ملكانة أعلي أوضحت دراسات أن الزوج إذا مل تكن لديه جمموعة من املهارات أكثر  -    
 القوة اجلسدية كمالذ أخري. من الزوجة فإنه قد يستخدم

 1و اليأس. سابق ملئ ابإلحباط كما  يري علماء النفس أن العنف سلوك �تج عن  اتريخ  -   

 :املادي) العنف االقتصادي أو 3

وهو األكثر انتشارا يف الوقت الراهن ويف ظل الظروف االقتصادية احلالية واملزرية اليت أثرت علي احلالة االجتماعية إذن هذا أيضا         
 نوع من أنواع العنف املمارس علي املرأة من طرف الرجل.

وهو كل سلوك يقلل او يقضي علي االستقالل املايل للمرأة وقدرهتا علي اختاذ القرارات فيما يتعلق ابملال ( �ب أمواهلا وإرغامها         
 علي التوقيع ، إخفاء املوارد املالية لألسرة عليها  حرما�ا من املرياث  ...اخل.

وة غري احملتملة بني رضا الناس حلاجاهتم املتوقعة وبني رضاهم حلاجاهتم الفعلية أو ويعرف العنف االقتصادي أيضا (انه حمصلة الفج       
 2مبعين أخر هو الفرق بني الواقع واملتوقع من الناحية االقتصادية).

فاق علي نفسها او علي من خالل اإلقرار ابستقالل الذمة املالية للمرأة نثبت أحقية املرأة أبمواهلا كسبا وإنفاقا ،مع عدم إلزامها ابإلن      
 3أوالدها كزوجة ،ذلك الن النفقة واجبة علي الزوج دون الزوجة .

من خالل النسب املوضحة سابقا عن العنف اجلسدي و النفسي الذي تتعرض إليه النساء ،تفاقم الظاهرة و إمكانية وصفها           
تكون املرأة عرضة له ، كما تكون الظاهرة يف قمة مستواها يف حاالت ابلكارثة ،رغم أننا مل نتحدث عن العنف اجلنسي الذي كثريا مل 

 .النزاعات املسلحة سواء كانت النزاعات داخلية أو خارجية

 املطلب الثاين: أسباب عدم التبليغ عن العنف

هناك عدة اعتبارات جتعل املرأة املعنفة تتكتم علي تعرضها للعنف خاصة العنف املمارس من طرف الزوج فهي دائما حتاول أن ختفي        
 تلك املعا�ة بقوة وتستمر يف العمل وتربية األوالد.

 :نذكر بعض أسباب عدم قيام املرأة ابلتبليغ عن العنف الذي تعرضت له 

 تتعلق أسباب عدم التبليغ  بظروف املرأة التعليمية أو الفكرية أو العقلية أو االقتصادية  أو االجتماعية أو النفسية . يف بعض األحيان  -

 عدم إدراك املرأة أن هذا الفعل يشكل عنفا ممارسا ضدها. -

 1إحراج املرأة وخجلها من اإلبالغ عن ما تعرضت له خاصة تعرضها لعنف ميس بشرفها أو مسعتها. -

                                                           
 املرجع نفسه و الصفحة - 1

 .40،ص2006احلياة اليومية ،دار ومكتبة اإلسراء للطبع و النشر و التوزيع ،الطبعة األويل ، حممود سعيد اخلول،العنف يف مواقف- 2
 .201،ص 2005حسنني احملمدي بوادي ،حقوق املرأة بني االعتدال و التطرف ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األويل ، 3-.
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 اخلوف من األهل أو الزوج أو الوسط احمليط بشكل عام. -

 حرص املرأة علي املكانة االجتماعية هلا وألسرهتا حىت وان تعرضت للعنف.  -

 عدم الثقة بسرية التحقيقات عند تدخل اجلهات األمنية. -

 عدم إحساس املرأة ابالستفادة من حتريك الشكوى يف حال الثبوت. -

 اع مصلحة أكرب  يف حال الشكوى.خوف املرأة من ضي  -

وذلك يعود إما للجهل ابألحكام املتعلقة بقواعد  يف كثري من األحيان تكون طرق إثبات العنف تشكل عائقا أماما أإلبالغ عنه  -
 أو غري ذلك من  األسباب.’ أو لفوات الوقت  أو عدم توافر الشهود   اإلثبات أو لضياع الفرصة

ب الرئيسي لعدم التبليغ هو أن املرأة اجلزائرية تعترب حمافظة ولذلك تفضل حتمل العنف املمارس ضدها من طرف أما يف اجلزائر فلسب - 
 أفراد العائلة خاصة من الزوج ،عوض تفكيك أسرهتا وابلتايل تتجنب رفع الشكوى و املتابعة القضائية ضد الفاعل.

 لألمم املتحدة املبحث الثاين: مكافحة العنف على مستوى اجلمعية العامة

اجلمعية العامة هي اجلهاز التمثيلي الرئيسي ابألمم املتحدة من أجل التداول و صنع السياسة العامة،حيث تضم اجلمعية العامة كل          
الدول حبيث متثل كل دولة بعضو واحد،تصدر اجلمعية قرارات يف عدة  جماالت سواء يف األمور اليت تدخل يف اختصاصها وقد تتعدي 

أصدرت ، و الدويل كن األمر الذي يبقى مطروح هو مدى إلزامية توصياهتا ابلنسبة للدول وغريها من أعضاء اجملتمع اختصاصها ،ول
 اجلمعية عدة قرارات تتعلق ابلعنف ضد املرأة و حماربة التمييز ضدها .

 املطلب األول : قرارات اجلمعية العامة املتعلقة ابلعنف ضد املرأة

هاز تداول و توصية عام االختصاص،هلا اختصاصات سياسية  و إدارية و انتخابية ومالية وأمنية ،تتمتع اجلمعية اجلمعية العامة ج       
 2ابختصاص شامل حييط بكل ما يدخل يف دائرة نشاط األمم املتحدة من أمور.

 ة و اإلنسانية.كما سبق أن بينا أن اجلمعية العامة مبثابة املنرب العاملي الذي تناقش فيه كل األمور الدولي

 

 

                                                                                                                                                                                                 
املوقع ،  20/01/2017، تصفح يوم  18التشريعات القانونية وقضية العنف ضد املرأة وإحكام ومؤشرات،ص 1-

www.waestatistics.gov.ae/violence.تصفح  
 اخلاص املتحدة األمم مؤمتر ختام يف فرانسيسكو سان يف 1945 يونيه/حزيران 26 يف املتحدة األمم ميثاق ،وقـِّع 1945راجع ميثاق األمم املتحدة  لعام - 2-

-http://www.un.org/ar/charter  04/02/2017( التصفح اتريخ 1945اكتوبر/األول تشرين 24 يف �فذاً  وأصبح الدولية اهليئة بنظام
united-nations/2     املوقع 

http://www.waestatistics.gov.ae/violence.%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD
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 الفرع األول : اختصاصات اجلمعية العامة 

،أين حدد مهامها  و اختصاصها وكل ما يتعلق مبمارسة وظائفها،وكان هذا 1نضم ميثاق األمم املتحدة اجلمعية العامة يف الفصل الرابع   
 يف عدة مواد من امليثاق منها املاد التالية :

 2أشارت إىل اختصاص اجلمعية العامة العام و الشامل.):من امليثاق اليت 10( املادة-

 3):بينت هذه املادة أن اجلمعية العامة هلا حق مناقشة أي مسالة يكون هلا عالقة حبفظ السلم و األمن الدوليني .2الفقرة  11املادة (-

 4. ذلك منها طلب إذا غال العمل ابشر قد األمن جملس يكون ملا دو�ا من املواقف يف العامة اجلمعية تدخل وقت توضح) 12( املادة-
 تكون نزاع أي إىل األمن جملس او العامة اجلمعية ينبه أن املتحدة األمم يف أعضاء غري الدول إمكانية عن حتدثت) 2 الفقرة35( املادة-

 F5.فيه طرفا
 

 وأصدرت اتفاقيات  اعتمدت أين، بعيد زمن منذ كبري اهتمام و أولوية العامة اجلمعية أعطته فقد اإلنسان حقوق جمال يف أما     
F  1948 لعام اإلنسان  حلقوق العاملي اإلعالن أمهها ولعلي اإلنسان حبقوق خاصة إعال�ت

6 
 من العديد بشأنه أصدرت و  عملها بر�مج يف سطرته الذي النساء ضد العنف العامة اجلمعية درستها اليت احلقوق بني  من و       

 . الظاهرة هذه حملاربة �جحة جد أخر تدابري و اإلعال�ت و القرارات
 

 املرأة ضد ابلعنف اخلاصة العامة اجلمعية قرارات بعض: الثاين الفرع
 أكثر هتتم أصبحت اإلعالن هلذا اجلمعية إقرار ومنذ 19937  عام املرأة ضد العنف على القضاء إعالن العامة اجلمعية أصدرت          

 . حوهلا التوصيات و القرارات من الكثري أصدر و سنو� أعماهلا جدول يف تدرجها وأصبحت النساء ضد العنف بقضية
 على املسلط العنف من أنواع   عدة القرارات هذه مشلت ،حيث املرأة ضد ابلعنف متعلقة تقارير عدة العامة اجلمعية أصدرت لقد       

 : يلى ما املثال سبيل على منها نذكر  القرارات هذه بني من، األخري هذه
 
 

                                                           
 ،السابق الذكر . 1945راجع ميثاق األمم املتحدة  لعام  1-

 ) من  نفس امليثاق10راجع املادة ( - 2
 ) من  نفس امليثاق2فقرة11راجع املادة ( - 3
 )من امليثاق نفسه12راجع ملادة ( - 4
 ) من امليثاق نفسه2فقرة 35راجع املادة ( - 5

 1948 ديسمرب/ األول كانون 10 يف ابريس يف اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن العامة اجلمعية ،ااعتمدت1948راجع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   6-
-http://www.un.org/ar/universal:  املتحدة األمم موقع على منشور)11/01/2017( التصفح ،اتريخ ألف217القرار مبوجب

declaration-human-rights     
  الذكر. راجع اإلعالن العاملي للقضاء علي العنف ضد املرأة ،السابق 7-

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
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 للعيان يظهر ال والذي املنزيل العنف املرأة على ممارستا األكثر عنفال بني من أنه ،حيث1 املرأة ضد العائلي العنف على القضاء قرار -
 القاسية املعاملة هذه من تضررها و املرأة على الكبري قلقها تبدي العامة اجلمعية العنف جعل من النوع هذا ،وخلطورة عليه األسرة لتكتم

 .  حملاربته الدول التقرير هذا  يف ودعت
 حد إىل يصل العنف إىل الفتيات و النساء تتعرض ما فكثريا2 الشرف ابسم املرأة ضد املرتكبة اجلرائم على القضاء أجل من العمل قرار -

 العامة اجلمعية اختذته املهاجرات النساء ضد العنف قرار -. النساء حق يف فضيعة جرائم وترتكب العائلة شرف عن الدفاع ابسم التصفية
 أين الشرعية غري اهلجرة حالة يف خاصة اجلنس أساس على العنف ضمن العنف من النوع هذا اجلمعية أدرجت حيث 1996فيفري16ىف

 .للعنف عرضتا أكثر املرأة تكون
 ضمن العنف من النوع هذا اجلمعية أدرجت حيث 3 1996فيفري16ىف العامة اجلمعية اختذته املهاجرات النساء ضد العنف قرار -

 .للعنف عرضتا أكثر املرأة تكون أين الشرعية غري اهلجرة حالة يف خاصة اجلنس أساس على العنف
 بتاريخ 110 البند ، خلمسون و الثانية دورهتا يف املهاجرات النساء ضد العنف أي املوضوع نفس يف أخر قرار اجلمعية اختذت كما       

 .2004 فيفري10
 فيه ،حثت1996 فيفرى16 يف العامة اجلمعية اختذته املرأة ضد العنف على القضاء يف للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق دور قرار -

  F4. ابملرأة للنهوض التقنية و املالية املساعدة لتقدمي املدين اجملتمع هيئات و الدول
 الفتيات و ابلنساء االجتار خيص فيما القرار هذا جاء5. املرأة ضد العنف على القضاء اىل الرامية اجلنائية العدالة و اجلرمية منع تدابري قرار -

  لتجرمي اجلنائية التشريعات بتعزيز املتحدة األمم العامة اجلمعية �شدت حيث ضدهن عنف واعتباره الفتيات
 موضوع إدراج اإلنسان حلقوق السامي املفوض و اإلنسان حقوق وجلنة اجلنائية العدالة و اجلرمية منع جلنة ذلك يف ،داعية االجتار فعل

 .األولوية ذات القضا� قائمة يف ابلنساء االجتار

                                                           
من جدول أإلعمال ،رمز الوثيقة  110قرار القضاء على العنف العائلي ضد املرأة ،قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدورة الثامنة و اخلمسون البند   1-

 ، موقع:a/res/58/147 ،املوقع : 15/04/2004. اتريخ التصفح 2،ص19/02/2004،
 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc 

،من جدول 107قرار العمل من اجل القضاء على اجلرائم املرتكبة ضد املرأة ابسم الشرف قرار اختذته اجلمعية العامة الدورة اخلامسة  و اخلمسون البند 2-
  املوقع :15/04/2017، اتريخ التصفح  a/res/53/117ز الوثيقة  ،رم 3،ص1999فيفري1األعمال  ،بتاريخ 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc     
اخلمسني ، البند   a/res/50/168من جدول  االعمال بتاريخ 107قرار العنف ضد النساء املهاجرات،قرار اختذته اجلمعية العامة الدورة اخلمسني البند  3-

 املوقع : 15/04/2017، اتريخ التصفح a/res/50/168 رمز الوثيقة  3،ص 1996فيفري  16من جدول األعمال بتاريخ  107
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc  

من   107خلمسني ،البندقرار دور صندوق األمم املتحدة االمنائى للمرأة يف القضاء على العنف ضد املرأة،قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الدورة ا  4-
 ،املوقع : 15/04/2017جدول األعمال رمز الوثيقة اتريخ التصفح     1996a/res/50/166فيفري199616عمال ، بتاريخ فيفريجدول اال

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc= a/res/50/166 
ا الثانية و اخلمسني بري  منع اجلرمية و العدالة اجلنائية الرامية اىل القضاء على العنف ضد املرأة ،قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتقرار تدا  5-
  : ،املوقع 5/04/207 التصفح ،اتريخ A/RES/52/186 الوثيقة رمز ،1998 فيفري 2  بتاريخ 5ص االعمال جدول من 103البند

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?donumberc
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 البنت و املرأة بصحة الضارة املمارسات ليخص القرار هذا جاء 1 البنت و املرأة صحة يف تؤثر اليت العرفية أو التقليدية املمارسات قرار -
 الذي اإل�ث ختان املرأة بصحة الضارة املمارسات هذه بني ،ومن اإلنسان حلقوق انتهاكا تعد األفعال تلك أن اجلمعية أكدت حيث
 . ضدها عنف يعترب

 سواء الفتيات و النساء ضد العنف أعمال خالله من اجلمعية فيه أدانت الذي) 63/155( رقم القرار منها ىأخر قرارات وهناك       
   الدولة طرف من العنف هذا كان

 الوعاء علي حتسينات  إدخال و  محايتهم و الضحا� ملساعدة اختاذها الدول علي يتوجب تدابري القرار هذا يف طرحت نو األفراد من او
 . اجملال هذا يف للدول القانوين

 هذا و 2006 عام املرأة ضد العنف حول معمقة دراسة إعداد أألممي العام األمني من العامة اجلمعية طلبت)58/158( رقم قرار  -    
 . الصلة ذات املتحدة األمم هيئات فروع مجيع مع ابلتعاون

   املرأة ضد املوجه العنف على ضاءالق جهود بتكثيف املتعلق و 19/12/2006 يف املؤرخ)61/143( رقم قرار -     
  F2. النساء ضد العنف ملكافحة عامليا يوما سنة كل من نوفمرب 25 يوم اختاذ لعامة اجلمعية قررت كما        
 يف األصيل االختصاص صاحب جهاز وجود النساء،رغم ضد العنف مكافحة يف ر�دي دور املتحدة لألمم العامة اجلمعية لعبت         

 صيغة حتمل ال توصيات إصدار على تقتصر اجلمعية سلطة تبقى ،ولكن االجتماعي و االقتصادي اجمللس هو و اإلنسان حقوق محاية
 . أدبية التزامات بصفتها  الدول وتطبقها اإللزام من نوع حتمل توصيتها تبقي ولكن الدويل للمجتمع ابلنسبة اإللزام

 مكافحتها و الظاهرة من للحد توصيات: الثاين املطلب
عرضت املقررة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة املعنية ابلعنف ضد النساء ، أسبابه وعواقبه  إطارا  لتشريع منوذجي بشأن 1996يف سنة      

العنف العائلي  وحيث الدول علي اعتماد تشريعات تتضمن  مجلة من  األمور كما يلي:حتتوي علي أوسع تعريف ممكن ألعمال العنف 
قات اليت حيدث فيها العنف العائلي .تشتمل على آليات للشكاوى وواجبات ضباط الشرطة ، مبا يف ذلك وجوب استجابة العائلي و العال

 3الشرطة لكل طلب التماسا للمساعدة واحلماية  يف حاالت العنف العائلي وتوضيح احلقوق القانونية  لضحا� العنف .

 علي طلب  طرف واحد.نصت  على أوامر تقييديه  وأوامر محاية بناءا  -

 تعاجل كال من اإلجراءات اجلنائية واملدنية . -

 نصت على خدمات الدعم للضحا� وبرامج تتعلق مبرتكيب األفعال اإلجرامية وتدريب  للشرطة وللمسئولني القضائيني . -

                                                           
من   103لثة  و اخلمسون ،البند قرار املمارسات التقليدية او العرفية اليت تؤثر يف صحة املرأة و البنت ، قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثا  1-

 15/04/2017اتريخ التصفح  ،  / A/RES/53 117 قةالوثي رمز ، 1999فيفرى1بتاريخ 3األعمال ص جدول
 

 فيفري7 ،بتاريخ االعمال جدول من 109 البند ، اخلمسون و الرابعة الدورة يف العامة اجلمعية اختذته ،قرار املرأة ضد العنف على للقضاء الدويل ليوم قرارا 2-
 a/res/54/134،املوقع: 10/04/2017، اتريخ التصفح   الوثيقة ،رمز2000

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber = A/HRC/7/6/Add.2 

لتشريعات املتعلقة ابلعنف تقرير املقررة اخلاصة ابلعنف ضد املرأة أسبابه األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية ،شعبة النهوض ابملرأة ،دليل ا - 3-
    .www.arabwomen.org .املوقع :2010،جويلية  ضد املرأة ،نيويورك
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بشأن القضاء علي العنف ضد املرأة يف اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اسرتاتيجيات منوذجية وتدابري  عملية 1998ويف سنة  -
 1جمال منع اجلرمية  والعدالة اجلنائية ،واجلوانب املتعلقة هبذا النموذج حتث الدول األعضاء علي ما يلي.:

 2ج).7(الفقرة 2ضمان التصدي ألعمال العنف وأن أتخذ الشرطة يف االعتبار احلاجة إيل السالمة الصحية. -

دار األحكام اجلناة مسائلني مع مراعاة أتثريهم علي الضحا� وميكن مقارنة  ذلك جبرائم أخري خاصة ضمان أن تعترب سياسات إص -
 3أ).9ابلعنف  .(الفقرة 

 4: يز القائم علي نوع اجلنس ما يلي كما جاء يف إعالن العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمي  -

 :ينبغي أن تتضمن التشريعات ما يلي

ضد املرأة شكل من أشكال التمييز،و مظهر من مظاهر العالقات غري املتكافئة اترخييا يف القوة بني الرجل و املرأة  اإلقرار أبن العنف -
 حلقوق اإلنسان للمرأة. ويعترب انتهاكا

وز علي أنه ال جي 2008)من قانون غوايت ماال ملكافحة قتل اإل�ث وغري ذلك من أشكال  العنف ضد املرأة 9كما نصت املادة (   -
الثقافة أوالدين لتربير العنف ضد املرأة ولتربئة أي شخص من اجلناة الذين يرتكبون هذا العنف .ينبغي ان  أوالتضرع ابلعرف أو التقاليد 
 5تتصف التشريعات مبا يلي: 

ومتكني الضحية الناجية أن تكون شاملة ومتعددة التخصصات وجترم مجيع أشكال العنف ضد املرأة.وان تتضمن قضا� املنع واحلماية   -
وتقدمي الدعم يف اجملاالت (الصحية واالقتصادية واالجتماعية و النفسية) وكذلك فرض العقوبة الكافية عل مرتكيب اجلرائم وتوفري سبل 

 االنتصاف للضحا� الناجني.

 خامتة

لألمم املتحدة ،حيث تعرضنا لتعريف العنف ضد نا ملوضوع العنف ضد املرأة ومكافحته على مستوى  اجلمعية العامة تبعد معاجل        
املرأة يف الفقه مث يف القانون ،وبعدها ذكر� بعض أشكال العنف أألكثر خطرا علي املرآة ومصادره  رغم وجود أنواع أخري من العنف 

رة العنف على غرار  بقية أجهزة األمم ميارس على املرأة يف أوقات السلم و احلرب،ويف املبحث الثاين تطرقنا إيل تصدي اجلمعية العامة لظاه
املتحدة ،فرغم أن مسألة  محاية حقوق اإلنسان  تعود كاختصاص عام للمجلس االقتصادي و االجتماعي إال أنه و خلطورة الظاهرة 

بعض قرارات تصدت هلا مجيع األجهزة حىت جملس األمن املكلف حبفظ السلم و األمن الدوليني .فتطرقنا يف املطلب األول إىل عرض 
 اجلمعية العامة اخلاصة مبنع العنف ضد املرأة و يف مطلب اثين عرضنا بعض التوصيات اليت جاءت هبا القرارات.

                                                           
 قرار تدابري  منع اجلرمية و العدالة اجلنائية الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة،قرار سبق ذكره. أنظر - 1-
 أنظر قرار املمارسات التقليدية أو العرفية اليت تؤثر يف صحة املرأة و البنت ،قرار سبق ذكره. 2-
 أ من نفس القرار9قرة انظر الف 3-
 أنظر إعالن العنف ضد املرأة  ،السابق ذكره 4-
 انظر قرار املمارسات التقليدية أو العرفية اليت تؤثر يف صحة املرأة و البنت ،السابق ذكره. 5-
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فعلى الدولة واجملتمع املدين و األسرة أن تراجع روابط العالقة داخل اجملتمع وخاصة داخل األسرة حبيث يعيش كل فرد فيها يف        
النضرة الدنية للمرأة فاملرأة هلا احلق يف احلياة مثلها مثل الرجل ،فال ميكن هلا أن تشعرا�ا ادين من الرجل يف  مستوي متساوي وخايل من

 إلنعام بنعمة احلياة  واحلرية ،ولكي تشعر ابالطمئنان و الكرامة ال بد علي الدولة معاقبة كل من يؤذي هذه املخلوقة الضعيفة .

ة و الرجل علي حد سواء للشعور ابملساواة و االحرتام املتبادل بني الطرفني الواقفني ونزع فكرة القوة و الغلبة فال بد من توعية املرأ        
 للذكور.

الدول االلتزام بتطبيق القوانني و التوصيات اليت جاءت هبا االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة مبناهضة العنف ضد املرأة مهما   ىوعل      
 ملزمة ابلنسبة هلا  علي أرض الواقع وإجياد آليات للتمكني من تطبيقها  كأفراد الشرطة املختصة يف ذلك إيل رجال كانت ملزمة أو غري

القضاء واألعوان  وغريهم ،كما علي الوزارة املكلفة بشؤون األسرة أن تنشط يف الواقع  تقدم اإلعا�ت  واملساعدات  سواء الفكرية أو 
 علي إنقاص ظاهرة العنف علي املرأة و حماربتها. العلمية أو املادية  للعمل
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 اجلنائي الدويل والقضاء الفقه يف الدولية اجلنائية املسؤولية

 مسري عبابسة. د
 "ب" حماضر أستاذ

 السياسية والعلوم احلقوق كلية
 02 البليدة –العفرون علي لونيسي جامعة

 :ملخص
 .الدويل اجلنائي والقضاء الفقه يف الدولية اجلنائية املسؤولية لفكرة بدراسة يتعلق املقال عو موض 
 مفصل بعرض وذلك،الدويل الفقه يف الدولية جلنائيةا املسؤولية األول املبحث يف جاء مبحثني، إىل البحث موضوع قسم 

 أن حبجة طرفها من املرتكبة اجلرائم عن الدولية اجلنائية املسؤولية الدولة حتملي أبصحاب بداية املوضوع هذا تناولت اليت الفقهية للمدارس
 .Anzilotti و Garsia Amadour الفقيه االجتاه هذا أنصار ومن األفراد وليس الدول خياطب الدويل القانون

 الدولة حتميل ميكن ال أنه حبجة املرتكبة الدولية اجلرائم عن الدولية اجلنائية املسؤولية الفرد حتميل أنصار هم الثاين االجتاه أما 
 .Galassair الفقيه الرأي هذا ويتزعم ذلك يتحولون من هم األفراد بينما له، إرادة ال معنوي شخص كو�ا املسؤولية

 .الدولية اجلنائية املسؤولية يتحملون معا والدولة األفراد أبن يرى Pilla الفقيه بزعامة الثالث االجتاه أما 
 معاهدة مبوجب املنشأة فرساي حمكمة يف املتمثل الدويل اجلنائي القضاء يف الدولية اجلنائية املسؤولية الثاين املبحث يف وجاء 

 على وسارت األوىل العاملة احلرب خالل املرتكبة الدولية اجلرائم على الشخصية اجلنائية املسؤولية الثاين غوليوم محلت اليت 1919 فرساي
 .ورواندا السابقة ويوغسالفيا وطوكيو نورمربوغ حمكمة النهج نفس

 .الدولية اجلنائية املسائلة الطبيعيني األفراد حتمل على األساسي روما نظام وأكد 
 : حمكمة اجلنا�ت، املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد، القضاء اجلنائي الدويل. الكلمات املفتاحية

Summary : 
The subject of the article is a study of the concept of international criminal responsibility in 
international jurisprudence and criminal justice. The subject of the research is divided into two 
sections: the first deals with international criminal responsibility in international jurisprudence. In a 
detailed presentation of the jurisprudential schools that dealt with this topic first of all with the State 
Owners of International Criminal Responsibility for crimes committed under the pretext that 
international law was addressed to states, not to individuals and supporters from this direction. 
The second tendency is the proponents of individual responsibility for international crimes 
committed under the pretext that the state can not be held responsible for being a moral person and 
not its will, whereas individuals are the ones who direct it and direct this opinion. of the jurist 
Galassair.  
The third trend, led by the Pilla, is that individuals and the state together bear international criminal 
responsibility. The second topic deals with the international criminal responsibility of the Versailles 
Criminal Court instituted by the Treaty of Versailles in 1919, which charged William II with 
personal criminal responsibility for international crimes committed during the First World War and 
followed the Nuremberg Court , Tokyo, the former Yugoslavia and Rwanda. 
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 مقدمة
 فقهاء بني الفقهية الثورة رغم حمدد، وغري غامضا زال ما الدويل اجلنائي الفقه يف الدولية اجلنائية املسؤولية مفهوم أن شك ال 

 .ومانع جامع مفهوم إىل للوصول اجلنائي الدويل القانون
 أن كما معا، اإلثنني أم الدول أم األفراد هل الدولية اجلرائم ارتكاب عن املسؤولية حتديد عند تعقيدا أكثر اإلشكال ويزداد 

 أنفسهم هم الدويل القانون أشخاص هل املطروح التساؤل يف وإمنا الدولية اجلرمية عن يسأل الذي الشخص حتديد يف فقط ليس التعقيد
 يف ضبطه حماولة رغم مطروح الدولية، اجلنائية ابملسائلة املخاطبني حول الفقهي اجلدل هذا يزال وال الدولية، اجلنائية املسؤولية أشخاص

 .الدولية اجلنائية واحملاكمات واملعاهدات املواثيق
 يف واملتمثلة املوضوع هذا عاجلت اليت الفقهية اآلراء  إىل األول املبحث يف التطرق من بد ال التساؤالت هذه على ولإلجابة 

 يرتكب من هو كونه ذلك الفرد حتميل وأنصار الدول خياطب الدويل القانون أن أساس على الدولية اجلنائية املسؤولية الدولة حتميل أنصار
 .الدولية اجلنائية املسؤولية معا والفرد الدولة حتميل أنصار إىل ابإلضافة دولته ابسم الدولية اجلرائم

 مبوجب األوىل العاملية احلرب حماكمات السيما الدويل اجلنائي القضاء يف الدولية اجلنائية املسؤولية الثاين املبحث يف وسنتناول 
 وكذلك احلرب، هذه خالل الدولية اجلرائم ارتكاب عن املسؤولني حملاكمة دولية جنائية حمكمة إنشاء بنودها تضمنت اليت فرساي معاهدة
 اجلنائية احملاكم إىل ابإلضافة" طوكيو" نورمبورغ حمكمة مبوجب الثانية، العاملية احلرب حماكمات يف الدولية اجلنائية املسؤولية على تتكلم
 .روما نظام يف الدولية اجلنائية املسؤولية موضوع وكذلك األمن، جملس من بقرار املنشأة اخلاصة الدولية

 الدويل الفقه يف الدولية اجلنائية املسؤولية: األول املبحث
 من وابلرغم ،1الدولية اجلرمية تعريف عدم بسب الدويل القانون يف دولية جنائية مسؤولية بوجود التقليدي الدويل الفقه يعرتف مل 

 .املسؤولية هذه إليه تنسب من حول اختلف أنه إال بذلك املعاصر الفقه تسليم

 الدولية اجلنائية املسؤولية الدولة حتميل أنصار: األول املطلب 
 إىل الرأي هذا أنصار وذهب رؤسائهم، ارتكبها اليت اجلرائم عن الدول ملسائلة ظهرت حديثة فكرة جنائيا الدولة مسؤولية فكرة 

 ارتكابه عند الفرد أما الدول، قبل من إال ارتكاهبا يتصور ال الدولية فاجلرائم الدولية، اجلرائم ارتكاب عن وحدها الدولة مبسائلة التمسك
 اجلنائي والقانون الدويل اجلنائي القانون معا لقانونني خيضع أن ميكن ال و الوطين، اجلنائي قانونه طرف من للمسائلة خيضع اجلرمية

 .2الداخلي
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 أبرزهم ومن جوانب عدة من الدويل القانون فقهاء �قشها إذ العشرين القرن بداية منذ للدول اجلنائية املسائلة فكرة وظهرت 
 تتعلق والثاين عامة بصفة الدول مبسؤولية يتعلق األول الدولية للمسؤولية نظامني هناك أن إىل ذهب الذيLauterpacht لوترابخت
 .العدوان حرب السيما اجلنائية، املسؤولية الدولة عنها تتحمل اليت الدولية لاللتزامات اخلطرية االنتهاكات عن الدول مبسؤولية

 املسؤولية قواعد وحتديد لدراسة املتحدة ابألمم الدويل القانون جلنة عينته الذي GarsiaAmadour أمادور قارسيا الفقيه أما 
 عن جنائيا الدولة مسائلة يف تتمثل العامة للجمعية مشاريع أربعة األخري هذا قدم حيث ،1961 -1955 الفرتة يف الدولية اجلنائية

 أو الثنائية التعاهدية الدولية االلتزامات خمالفتها عن مدنيا مسائلتها مع جزائيا ومعاقبتها وسلمه الدويل اجملتمع أبمن املخلة االنتهاكات
 .1املادي ابلتعويض دوليا املطالبة حق لألفراد والسماح التعويض، ذلك على ويرتتب الشارعة،

 منح أن كما بسيادهتا، متس االقرتاحات هذه أبن لشعورها الدول طرف من شديدة معارضة لقيت االقرتاحات هذه أن إال 
 .بدولة دولة عالقة يف املتمثلة الدولية املسؤولية مفهوم مع يتناقض ، الدولة مسائلة حق األفراد

 عليها ترتتب فاملسؤولية وابلتايل أبحكامه املخاطب الوحيد الدويل القانون شخص هي الدولة أبن االجتاه هذا أصحاب وحجج 
 فيها، املقيمني لألفراد إسنادها دون ،2السلطة هذه استعمال عن النامجة املنافع إليها تؤول سياسية سلطة له اجتماعيا تشكيال ابعتبارها

 العام والصاحل ابلنظام تضر مشروعة غري أفعال من ترتكبه ما ألن اجلنائية املسؤولية الدولة حتميل مع تتعارض ال السيادة فكرة أن كما
 .عليها معاقبتها جيب دولية جرائم وتعترب الدويل للمجتمع

 القانون أشخاص فهم األفراد أما الدويل، القانون أشخاص هي فقط الدول أبن Anzilottiأنزيلويت اإليطايل الفقيه ويرى 
 اباللتزامات اإلخالل نتيجة الدولية املسؤولية قامت فإذا الدول عاتق على تقع الدويل القانون يفرضها اليت االلتزامات أن مبعىن الداخلي
 خمالفا عمال ارتكابه بسب املسؤولية الفرد محل وكأنه الدويل القانون فيها يبدو اليت احلاالت ويف. ذلك تتحمل من هي الدولة فإن الدولية

 قانون كان إذا أي القانوين نظامها وفق الفرد معاقبة الدولة خول نفسه الدويل القانون أن يعين ذلك فإن الدويل، القانوين النظام ألحكام
 القانون مبوجب حتدد املسؤولية ألن مسؤوال الفرد اعتبار ميكن ال جترمه، داخلية قانونية قاعدة توجد ال أو الفعل هذا على يعاقب ال الدولة

 .3الدويل القانون ألحكام خمالفا كان ولو حىت به قام ما على معاقبته جيوز وال مسؤوال اعتباره ميكن ال ومنه حيكمه الذي الداخلي
 تشكيل«  الدولة أبن يرى إذ ومهي افرتاض جمرد هي الدولة أن فكرة يرفض الذي Weber ويبار الفقيه الرأي هذا ويؤكد 

 فكرة لدينا تكون أن دون السلطة هذه استعمال عن النامجة املنافع االجتماعي التشكيل هذا إىل تؤول حبيث سياسية، سلطة له اجتماعي
 تتمتع أ�ا بل هلا إرادة ال قانونية حيلة أو خيال جمرد وليس اجتماعي واقع فهي وابلتايل ،»فيها املقيمني األفراد جمموعة إىل نسبتها

 .4للدولة املكونني الطبيعيني لألفراد القانونية الشخصية فيه تذوب الذي الدويل اجملتمع يف الدولية القانونية ابلشخصية
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 التصرفات ملباشرة تؤهله اليت هي إذ والقانوين احلقيقي وجوده ترتجم ذاتية إرادة املعنوي للشخص أبن الرأي هذا أنصار ويؤكد 
 .جزائية أو مدنية الضارة األفعال عن مسؤوليته حتمل وابلتايل القانونية،

 ووجودها حقيقي كيان هي بل ووهم حيلة جمرد هي الدولة أن فكرة يفرض الذي Pella بيال الفقيه االجتاه هذا أنصار ومن 
 ال وابلتايل نتائج وحتقق اجملتمع تنظم احليلة أبن ميكن هل أبنه بيال يؤكد كما. 1الزائلني األفراد وجود على وتعلو األجيال مدى على ميتد

 . جزائيا مسائلتها الستبعاد مربر يوجد

 ذلك ويتعارض معنوي شخص الدولة لكون نظرا ممكن غري وهذا عليها اجلزائية العقوبة تسليط ذلك يعين جزائيا الدولة مسائلة: الرأي نقد
 ابقي أما الدولية، للجرائم املرتكبة للدولة املمثلني العقاب من الطبيعيني األشخاص إفالت ذلك يعين الدولة مسألة أن كما سيادهتا، مع

 أما مشروع، غري عمال ذاهتا حد يف هي اليت للحرب مصدر الدويل القانون جيعل املتعدية، الدولة ضد احلرب كإعالن األخرى العقوابت
 من املرتكبة اجلرائم بتلك له عالقة ال أبكمله شعب معاقبة ذلك يعين ضدها كعقوبة اقتصاد� دولة حماصرة حال ففي االقتصادية العقوابت

 منه فائدة ال أمر هو الدولة على اجلنائي واجلزاء العقوبة فرض فإن وطبيعتها، الدولة ومفهوم اجلزاء مفهوم لطبيعة ونظرا ومنه دولته طرف
 فرض جزائيا الدولة مسائلة لفكرة املعارض االجتاه ويرى مماثلة، جرائم ارتكاب لعدم الردع هو القانون مبوجب العقوبة من الغرض ألن

 معاقبة عند إنساين وغري بدائي سلوك وهي الزمن جتاوزها اليت اجلماعي العقاب فكرة إحياء إىل يؤدي سوف الدولة على جزائية عقوابت
 .دوهلم ابسم الدولة اجلرائم يرتكبوا من هم كو�م األفراد ملسائلة ويتجه للدولة اجلنائية املسائلة فكرة يسقط الدويل الفقه جعل مما األبر�ء،

 الدولية اجلنائية املسؤولية الفرد حتميل أنصار: الثاين املطلب
 على اعتمادا وذلك جنائيا الدولة مسائلة استحالة منطلق من الدولية، اجلنائية املسؤولية الفرد حتميل يف االجتاه هذا أنصار يستند 

 يف إال يتحققان ال الشرطان وهذان جزائيا الشخص ملسائلة واإلرادة الوعي ركن توفر ضرورة وهي اجلنائي القانون يف مبدئية قاعدة
 .اجملرمة أفعاله عن جزائيا مسؤوال جيعله مما االختيار حبرية ويتمتع اإلدراك على القدرة ميلك الذي الطبيعي، الشخص

 ،2رفضها وبعضهم الدولية ابلشخصية له اعرتف فبعضهم الدويل القانون يف الفرد مركز يف اختلفوا الدويل القانون فقهاء أن إال 
 ال الدولية اجلرمية مرتكب أن منطلق من االجتاه هذا أنصار هبا جاء اليت األسانيد وأغلب الدويل للقانون موضوعا اعتربه آخر رأي وهناك
 :االجتاه هذا ويتزعم وابمسها دولته حلساب أو اخلاص حلسابه اجلرمية ارتكب سوى طبيعي شخص إال يكون أن ميكن

 الفرد سوى يكون أن ميكن ال الدولية اجلنائية املسؤولية عنه املرتتب اجملرم الفعل مرتكب أبن القول إىل ذهب الذي :حالسري الفقيه -
 خمال الفرد يعد هل التايل للسؤال إجابة إجياد على ذلك يتوقف الدولية، اجلرائم عن مسؤوال الفرد كان إذا ما ملعرفة أبنه ويرى الطبيعي،
 املسؤولية مفهوم بشدة عارض: Traininتر�نني الفقيه أما. 3الدولية ابلشخصية الفرد يتمتع هل آخر مبعىن الدولية، والواجبات للحقوق
 صورة يف غالبا يكون الذي اخلطأ على تقوم اجلنائية املسؤولية ألن الدويل، القانون جمال يف ركيك مفهوم واعتربه للدولة، الدولية اجلنائية
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 اجلاين، وشخصية اجلرمية، ارتكاب ظروف االعتبار بعني األخذ جيب للجاين التهمة إسناد أن كما االحتياط، عدم أو اإلصرار سبق
 .1الدولة مسائلة عند وجودها تصور ميكن ال واليت االعتبارات هذه خارج اجلنائية املسؤولية تصور ميكن وال العقوبة، وتقدير الفعل وخطورة

 الدويل القانون قواعد وأن والداخلي، الدويل القانون يف الوحيد القانوين الشخص هو الفرد تعترب واقعية مدرسة هناك أن كما 
 ليست فهي لذا اجلماعية، املصاحل لتحقيق وسيلة إال ماهي املدرسة هذه نظر يف الدولة أن كما للدول، كحكام األفراد ختاطب والداخلي
 .2الدويل القانون أشخاص من شخص

 والدولة للفرد املزدوجة الدولية اجلنائية املسؤولية أنصار: الثالث  املطلب
 نظرا فالدولة طرفهم، من املرتكبة الدولية اجلرائم عن الدولية اجلنائية املسائلة يتحملون معا واألفراد الدولة أبن االجتاه هذا يرى 

 للجرائم املرتكبني لألشخاص السماح ميكن ال كما الدولية، للجرائم ارتكاهبا عن اجلنائية املسؤولية تتحمل أن جيب دولية شخصية هلا أل�ا
 يف مستندا واألفراد، للدولة الدولية اجلنائية ابملسؤولية �دى الذي: Pella  بيال الفقيه: 3االجتاه هذا ويتزعم العقاب من اإلفالت الدولية
 من الدول حيمي اجلنائي الدويل القانون أن ومبا ، القانونية ابألهلية هلا يعرتف الدويل والقانون حقيقية كائنات الدول كون ذلك

 هلا االعرتاف جمرد أبنه بيال يضيف كما دوليا، جمرمة أفعال ارتكاهبا على املرتبة اجلزائية مسؤوليتها الدولة حتميل عدم ميكن ال االعتداءات،
 .4اجلنائية املسؤولية حتمل على بقدرهتا اعرتاف فذلك الدولية ابلشخصية

 األمة قادوا:« طرفهم من املرتكبة اجملرمة األفعال عن جنائيا ومسائلتهم معاقبتهم بوجوب بيال يرى الطبيعيني األشخاص أما 
 .5»األمم عقوابت قانون يف جرمية يعد فعل ترك أو آخر فعل أي أو اعتداء حرب إىل أبفعاهلم

 ميكن إذ اجملرم الفعل ارتكاهبا عند اإلرادة حبرية تتمتع الدولة كون الدولية اجلنائية املسؤولية 6الدولة بتحمل الرأي هذا بيال ويربر 
 .دولية جرائم ارتكاب حنو للتوجه شعبها يف شعور وزرع والتحريض ابلتحضري مسامهتها من ذلك استنباط

 ومسؤولية للدول مجاعية مسؤولية املسؤولية، من نوعان عنها ينشأ أن ميكن الدول من املرتكبة واجلنح اجلنا�ت أبن بيال ويرى 
 على الدولة تسأل بينما الوطين، اجلنائي القانون يف املعروفة للقواعد طبقا الدولية اجلرمية على الفرد ويعاقب الطبيعيني لألشخاص فردية

 يعرتف كائن الدولة كون احلالة، هذه يف الدولية اجلنائية املسؤولية وترتتب الدويل، القانون أبحكام املخاطبة هي كو�ا اإلرادة حرية أساس
 مسائلتها عدم املعقول فغري االعتداءات، من محايتها يف احلق صاحب اجلنائي الدويل القانون أن ومبا القانونية، ابألهلية الدويل القانون له

 .7دوليا اجملرمة أفعاهلا عن جنائيا

                                                           
 .490 ص سابق، مرجع الغين، عبد املنعم عبد دمحم أنظر - 1
 .54 ص سابق، مرجع موسى، بشارة أمحد أنظر - 2
 .286 ص سابق، مرجع العال، عبد دمحم سامي أنظر - 3
 .206 ص سابق، مرجع حرب، مجيل على أنظر - 4
 .206 ص سابق، حرب،مرجع مجيل على أنظر - 5
 .206 ص املرجع، نفس حرب، مجيل على أنظر - 6
 .104 ص سابق، مرجع سامية، توحي أنظر - 7
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 معاقبتهم جيب األفراد أما الدولية، اجلنائية املسؤولية حتمل على بقدرهتا االعرتاف يعين للدولة القانونية ابلشخصية فاالعرتاف 

 تكون قد إرادة للدولة:« بقوله : Saldana سالدا� الفقيه الرأي وشاطره. اجلرمية ابقرتاف الدولة إرادة نفذوا من هم أل�م كذلك جنائيا
 واالتفاقيات السياسية لاللتزامات الالزم االحرتام كفالة« ذلك على ويرتتب جزائيا، مسائلتها وجيب دوليا جمرمة أفعال ارتكاهبا عند.إجرامية
 .الشعوب قانون ضد جرائم وارتكاهبم احلرب وعادات لقوانني كمخالفتهم دولية، جلرائم ارتكاب املقدسة الدولية

 يقر الفقهاء من كبري عدد وجود ورغم الدولية، اجلنائية املسائلة يتحمل من حول اختلفت اليت الفقهية املدارس هي تلك 
 .الفقهي االختالف هذا يف فصل الدويل اجلنائي القضاء أن إال املزدوجة ابملسائلة

 الدويل اجلنائي القضاء يف الدولية اجلنائية املسؤولية: الثاين املبحث
 أم الدول هل الدولية اجلنائية املسؤولية يتحمل من حول االختالف يف الفقهاء بني والتضارب جزائيا الدولة مسائلة موضوع إن 

 اجلنائية احملكمة نظام ودخول املؤقتة، الدولية اجلنائية احملاكم انتشار بعد التسعينات بداية منذ النقاش خارج أصبح قد معا اإلثنني أم األفراد
 .الطبيعيني األفراد تستهدف اليت اجلزائية األمن جملس قرارات إىل ابإلضافة النفاذ، حيز الدولية

 العامليتني احلربني حماكمات يف الدولية اجلنائية املسؤولية: األول املطلب
 مبوجب املنشأة فرساي حمكمة أنشأهتا اليت الدولية اجلنائية احملاكم يف الدولية اجلنائية املسائلة موضوع إىل املطلب هذا يف سنتطرق 

 جلميع شرارهتا وامتدت  1919  إىل 1914 عام منذ سنوات أربعة ملدة استمرت اليت األوىل، العاملية احلرب انتهاء بعد فرساي اتفاقية
 .الثانية العاملية احلرب حماكمات وكذلك عاملية،ـ اعتربت لذا العامل أحناء

 األوىل العاملية احلرب حماكمات يف الدولية اجلنائية املسؤولية: األول الفرع
 اجلنائية الدولية املسؤولية إقرار منها املسؤوليات جلنة تقرير بنود معظم ودونت 1919/ 28/06 يف فرساي معاهدة وقعت 

 هذه خالل ومن فرساي، معاهدة من 2271 للمادة طبقا احملكمة وتشكيل الشخصية املسؤولية مببدأ واالعرتاف الثاين، لغليوم الشخصية
 عظمى جرمية يف املتمثلة هبا أمر اليت أو املرتكبة األفعال عن الدولة لرئيس الدولية اجلنائية املسؤولية مببدأ واالعرتاف التأكيد يتضح املادة
 دون مطلقة بسلطة يتمتع كان سابقا املسؤول ألن الدويل، اجلنائي القضاء يف كبري تطور وهذا املعاهدات وقدسية الدولية األخالق ضد
 حماكمة اعتبار يف املتمثلة املسؤوليات جلنة أمام والياابين األمريكي الوفدين من الواردة العرتاضات االتفاقية واستبعدت مسائلة أية

 .الدولة لرئيس هبا املعرتف احلصانة مببدأ إخالال اإلمرباطورية
 يعينون قضاة مخسة من مشكلة خاصة حمكمة أمام تكون اإلمرباطور حماكمة أن على فرساي معاهدة من 227 املادة وأشارت 

 املادة نفس نصت كما والياابن، -إيطاليا -فرنسا -العظمى بريطانيا – األمريكية املتحدة الوال�ت وهم اخلمسة السلطات من كل مبعرفة
 الرمسية االلتزامات احرتام على بناء عادلة حماكمة أتمني بشأن الدول بني السامية السياسية املبادئ من املستلهمة القيم على احملكمة اعتماد
 األخرية الفقرة يف وجاء مناسبة، تراها اليت العقوبة حتديد مهمة للمحكمة املادة نفس منحت كما الدولية، واألخالق املعاهدات يف الواردة
 .للمحاكمة اإلمرباطور تسليم اهلولندية احلكومة فيه ترجو املتحالفة الدول من طلب بتوجيه

                                                           
 .76 ص سابق، مرجع الفار، دمحم الواحد عبد فرساي، اتفاقية من 227 املادة أنظر - 1
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 األخالق مبادئ ضد الصارخة االنتهاكات إىل اإلشارة واكتفى لإلمرباطور املنسوبة اجلرائم بدقة حيدد مل املادة هذه نص أن غري 
 من سياسية احملاكمة كون تسلميه رفضت اليت هولندا  إىل اإلمرباطور فرار بسبب تتم مل احملاكمة هذه أن إال املعاهدات، وقدسية الدولية

 الدستور أن كما واحللفاء، بينها املربمة التسليم معاهدات يف وال اهلولندي القانون عليها يعاقب ال له املوجهة التهم وأن أعدائه قبل
 .1اهلولندية األراضي على للمتواجدين احلماية يكفل اهلولندي

 الدولية اجلنائية املسؤولية األملان احلرب جمرمي حتمل على فرساي معاهدة من 230و -229 -228 املواد أكدت كما 
 احللفاء حبق األملانية احلكومة اعرتاف على 2282 املادة تضمنته ما وذلك األوىل العاملية احلرب خالل جرائم من اقرتفوه ما على الشخصية

 وينطبق اخلاصة، لقوانينها طبقا العسكرية حماكمها أمام وأعرافها احلرب لقوانني منافية أفعاال ارتكبوا اللذين األشخاص ومعاقبة حماكمة يف
 أن على االتفاقية من 229 املادة ونصت أملانيا، حلفاء أو األملاين القضاء جهات إحدى أمام املتهمون حوكموا ولو حىت النص هذا

 صاحبة للدول العسكرية احملاكم إىل ينتمون أعضاء من املكونة العسكرية احملاكم أمام حياكمون فإ�م دول عدة رعا� ضد جلرائم املرتكبون
 وقعت إذا اجلرمية، فيها وقعت اليت الدول وعلى اإلمرباطور حملاكمة ابلنسبة اخلمسة أعضائها حيث من مقيدة احملكمة أن يعين وهذا الشأن،

 .3دولة من أكثر رعا� على اجلرمية تلك
 قبل من اجلرائم إثبات شأ�ا من اليت والواثئق املعلومات كل بتقدمي األملانية احلكومة بتعهد فرساي اتفاقية من 230 املادة ونصت
 .املتهمني

 األملانية، احملاكم أمام األملان املتهمني حماكمة على نص الذي األملانية الدستورية اجلمعية طرف من اجلمهوري الدستور إعالن وبعد     
 مدينة يف اإلمرباطورية حمكمة إبنشاء قانو� 15/03/1919 يف األملانية احلكومة وأصدرت،الدولية للمواثيق خمالفا أملانيا خارج وحماكمتهم

 .4لبيزغ
 الشخصية اجلنائية املسؤولية مبدأ صراحة أقرت اخلاصة فرساي حملكمة املنشأة فرساي معاهدة أبن يتضح سبق ما خالل ومن 

 .األوىل العاملية احلرب جرائم ملرتكيب

 الثانية العاملية احلرب حماكمات يف الدويل اجلنائية املسؤولية: الثاين الفرع
 دولية جرائم من اقرتفوه ما على احلرب هذه جمرمي مبحاكمة املطالبة يف وتوحيده العاملي الضمري الثانية العلمية احلرب حركت لقد 

 أنشأة لإلنسانية احلضاري واإلرث املنشأة وهتدمي قتيل مليون اخلمسني تعدى الذي القتلى من اهلائل للعدد ونظرا الدول، من العديد يف
 يف خاصا إعال� الياابن يف احللفاء لقوات العام القائد أصدر بوتسدام لتصريح وتنفيذا نورمبورغ، حمكمة هبا امللحقة والالئحة لندن اتفاقية

 .األقصى الشرق يف احلرب تلك جمرمي حملاكمةكبار طوكيو حمكمة إبنشاء متعلق 19/01/1946
 

                                                           
 .83 ص األوىل، الطبعة بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات اجلزائي، الدويل للقضاء احلديثة االجتاهات الدين، سيف أمحد أنظر - 1
 .فرساي معاهدة من 228 املادة أنظر - 2
 .177 ص ،2001 ألوىل|ا الطبعة بريوت، احلليب، منشورات اجلنائي، الدويل القانون القهوجي، القادر عبد علي أنظر - 3
 .84 ص سابق، مرجع الدين، سيف أمحد: أنظر - 4
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 نورمربوغ حمكمة يف الدولية اجلنائية املسؤولية -أوال
 جمرمي حملاكمة أملانيا، يف الرقابة جملس استشارة بعد دولية عسكرية حمكمة تنشأ أن على لندن اتفاقية من األوىل املادة نصت 

 معا، الصفتني هباتني أو هيئات أو منظمات يف أعضاء بصفتهم أو الفردية بصفتهم سواء معني جغرايف موقع جلرائمهم ليس الذين احلرب
 .االتفاقية هبذه امللحقة احملكمة الئحة وترمجت

 دول حلساب ارتكبوا الذين احلرب جمرمي كبار حماكمة احملكمة، نظام من السادسة املادة نصت إذ جنائيا، األفراد مسائلة نظام 
 :التالية اجلرائم املنظمات إحدى يف أعضاء بصفتهم أو الشخصية بصفتهم احملور

 وشنها وحتضريها عدوانية حرب إدارة أي يف واملتمثلة اجلرائم هذه السادسة املادة من" أ" الفقرة فصلت حيث: السالم ضد اجلرائم -أ
 السابقة األفعال الرتكاب مؤامرة أبية أو مدروس مبخطط فيها املشاركة أو الدولية واالتفاقيات للمعاهدات خرقا حرب أية أو ومتابعتها،

 .1الفردية اجلنائية املسائلة األفعال هذه ارتكاب على يرتتب
 هذه وتتضمن وأعرافها احلرب لقوانني انتهاك أي يف املتمثلة اجلرائم هذه السادسة املادة من" ب" الفقرة حددت: احلرب جنا�ت -ب

 العامة األموال و�ب الرهائن وإعدام عمدا األسرى وقتل للمدنيني السيئة واملعاملة اإلصرار مع العمد القتل املثال سبيل على االنتهاكات
 من ومعاقبتهم الشخصية اجلنائية املسؤولية وحتمليهم شخصيا مرتكبيها مسائلة األفعال هذه ارتكاب على ويرتتب 2والقرى املدن وهتدمي
 .احملكمة طرف

 تضمنتها اليت اجلرائم هذه ارتكاب عن الدولية اجلنائية املسؤولية الطبيعيني األشخاص نورمبرغ حمكمة محلت: اإلنسانية ضد اجلنا�ت -ج
 املدنيني ضد مرتكب إنساين غري عمل أي أو عمدي، قتل أي يف تتمثل بكو�ا اجلرائم هذه عرفت اليت 3السادسة املادة من" ج" الفقرة
 .دينية أو عرقية أو سياسية ألسباب االضطهاد أو خالهلا أو احلرب قبل

 طوكيو حمكمة يف الدولية اجلنائية املسؤولية -اثنيا
 مارك دوقالس" األمريكي اجلنرال أألقصى الشرق يف احللفاء لقوات األعلى القائد عن صادر قرار مبوجب احملكمة هذه إنشاء مت 

 نظام مع كبري حد إىل يتشابه ونظامها قانوين كسند لندن معاهدة مضمون إىل استنادا احملكمة هذه وأنشأت 01/1946/ 19 يف" أرثر
 .نورمبورغ حمكمة

 نظام يف عليها املنصوص اجلرائم نفس وهي اختصاصها يف تدخل اليت اجلرائم على احملكمة نظام من اخلامسة املادة ونصت 
 .نورمبورغ حمكمة

 يف أعضاء بصفتهم وليس فقط الشخصية بصفتهم اجلرائم تلك يرتكبون الذين الطبيعيني األشخاص مبحاكمة احملكمة وختتص 
 .1نورمبورغ حمكمة نظام يف جاء كما إجرامية هيئات أو منظمة

                                                           
 دار الدولية، اجلنائية احملكمة إىل املؤقتة احملاكم من اجلنائي الدويل القضاء تطور محيد، الرزاق عبد حيدر نورمربوغ، حمكمة نظام من" أ" فقرة 06 املادة أنظر - 1

 .214 ص ،2008 مصر القانونية، الكتب
 ص ،2008 مصر القانوين، الكتب دار الدائمة، الدولية اجلنائية احملاكم إىل املؤقتة احملاكم من اجلنائي الدويل القضاء تطور محيد، الرزاق عبد حيدر أنظر - 2
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 الرمسي املركز حيث من لألشخاص الفردية اجلنائية املسؤولية ترتيب بشأن نورمبورغ حمكمة نظام مع طوكيو حمكمة نظام واختلف 
 طوكيو نظام عكس على العقاب خيفف ال الرمسي املركز اعترب نورمبورغ نظام من السابعة املادة أن إذ التخفيف ظروف من ظرفا للمتهمني

 األشخاص حتميل اتضاح ورغم نورمبورغ، حمكمة نظام يف جاء كما املنظمات أو اهليئات اهتام يتضمن مل طوكيو حمكمة نظام أن كما
 أغلبيتهم ألن الدويل اجلنائي القضاء جمال يف ابهتاهم حتضي مل احملكمة هذه أن إال طوكيو الئحة يف الدولية اجلنائية  املسؤولية الطبيعيني

 والقواعد للمبادئ انتهاكها حيث من بشدة انتقدوها أنفسهم قضاهتا أن كما أنشأها، الذي األمريكي القائد ألهواء خاضعة أب�ا يرى
 .2اجلنائية

 ورواندا يوغسالفيا حمكمة يف الدولية اجلنائية املسؤولية: الثالث الفرع
 النزاع وكذلك الصرب طرف من واهلرسك البوسنة سكان ضد السابقة يوغسالفيا مجهورية إقليم يف الواقع الدموي للنزاع نظرا 

 امليثاق من املستمدة لصالحياته طبقا األمن جملس تدخل الدولية، اجلرائم أبشع ارتكبت اهلوتووالتوتسيأين قبيليت بني رواندا دولة يف الواقع
 .الدولتني إقليم يف اجلرائم تلك مرتكيب ملعاقبة دوليتني جنائيتني حمكمتني وأنشأ

 السابقة يوغسالفيا حمكمة يف الدولية اجلنائية املسؤولية -أوال
 يوغسالفيا مجهورية بينها من فلكه يف تدور كانت اليت الدول ا�ارت سابقا السوفيايت االحتاد بزعامة الشرقي املعسكر ا�يار بعد 

 الدولية اجلرائم أبشع إىل سكا�ا تعرض 1992 سنة اإلنفصال واهلرسك البوسنة سكان مطالبة وعند دول، ستة إىل انقسمت اليت السابقة
 .الصرب طرف من اإلنسانية ضد وجرائم حرب وجرائم مجاعية إابدة من
 اجلرائم تلك مرتكيب ملعاقبة حمكمة إبنشاء القاضي 93/ 808 رقم القرار وأصدر األمن جملس تدخل آنذاك اجلرائم لفظاعة ونظرا 

 .780 القرار مبوجب املعينة اخلرباء جلنة تقرير على بناء امليثاق من السابع الفصل أحكام إىل استنادا
 األشخاص حملاكمة دولية جنائية حمكمة إنشاء األمن جملس قرر:« 22/02/1993 بتاريخ الصادر 808 القرار يف وجاء

/ 827 القرار صدر مث ،1991 عام منذ السابقة يوغسالفيا أراضي يف املرتكبة اإلنساين الدويل للقانون اجلسيمة االنتهاكات عن املسؤولني
 ».للمحكمة األساسي النظام مبوجبه اعتمد الذي 93

 عن املسؤولني األشخاص مقاضاة سلطة الدولية للمحكمة« احملكمة نظام من األوىل املادة نصت لقد: الشخصي االختصاص -أ

 .3»األساسي النظام ألحكام وفقا 1991 عام منذ السابقة يوغسالفيا إقليم يف املرتكبة اإلنساين الدويل للقانون اجلسيمة االنتهاكات
 كما املرتكبة، اجلرائم عن الدولية اجلنائية املسؤولية األفراد محلت السابقة يوغسالفيا حمكمة أبن يتضح املادة هذه خالل ومن 

 التفاقيات جسمية انتهاكات ابرتكاب �مرون أو يرتكبون الذين األشخاص مقاضاة سلطة الدولية للمحكمة:« الثانية املادة ذلك أكدت
 للمحاكمة ويقدم اجلزائية املسؤولية فيتحمل اجلرمية، يف ومسامهتهم مناصبهم كانت مهما الطبيعيني األشخاص احملكمة إىل وحيال»جنيف
 شخصيا يسألون هؤالء فكل التنفيذ أو التخطيط على شجع أو طريقة أبية ساعد من وكل هلا خطط ومن ابرتكاهبا أمر ومن اجلرمية فاعل

                                                                                                                                                                                                 
 .263 ص سابق، مرجع القهوجي، القادر عبد علي أنظر - 1
 .400 ص سابق، مرجع الدويل، اجلزاء نظام حرب، مجيل علي أنظر - 2
 .223 ص السابق، املرجع محيد، الرزاق عبد حيدر أنظر - 3
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 وتعترب ،1ورتبهم مسؤوليتهم درجة كانت مهما هؤالء كل اجلنائية املسائلة من يعفى ال كما السابعة، املادة أكدته ما وهذا اجلرائم هذه عن
 اجلنائية املسؤولية ومحلته دولة رئيس عاقبت كو�ا الدويل اجلنائي القضاء يف أمهية ذات األمن جملس بقرار املنشأة السابقة يوغسالفيا حمكمة
 .املرتكبة اجلرائم عن شخصيا الدولية

 مقاضاة يف الدولية احملكمة سلطة على السابقة يوغسالفيا حملكمة األساسي النظام من الثانية املادة نص تضمن: النوعي االختصاص-ب
 الثالثة املادة نصت كما ،12/08/1949 يف املؤرخة جنيف التفاقيات جسيمة انتهاكات ابرتكاب �مرون أو يرتكبون الذين األشخاص

 والعقاب املقاضاة سلطة احملكمة منحت ةالرابع املادة أما احلرب، وأعراف قوانني ينتهكون الذين األشخاص مقاضاة يف احملكمة سلطة على
 .املادة هذه من الثانية الفقرة يف الوارد تعريفها حسب األجناس إابدة جرمية يرتكبون الذين األشخاص ضد

 رواندا حمكمة يف الدولية اجلنائية املسؤولية -اثنيا
 الرواندية الوطنية اجلبهة ومليشيات اهلوتو قبيلة من املتكونة احلكومية القوات بني املسلح النزاع إىل تعود الرواندية األزمة أسباب 

 جلنة إبنشاء يتدخل األمن جملس جعل مما فضيعة، جرائم خالله وارتكبت اجملاورة الدول إىل النزاع هذا امتد وقد التوتسي، قبيلة من املتكونة
 إبنشاء القاضي 8/11/1999 بتاريخ 94/ 955 القرار أصدر اللجنة هذه تقرير على وبناء 94/ 935 القرار مبوجب احلقائق تقضي
 .2للمحكمة األساسي النظام القرار هبذا واحلق امليثاق، من السابع الفصل إىل استنادا دولية جنائية حمكمة

 اجلنائية املسؤولية) األفراد( الطبيعيني األشخاص حتميل رواندا حملكمة األساسي النظام حدد لقد: رواندا حملكمة الشخصي االختصاص -
 الشخصي االختصاص يقتصر وال 04 إىل 02 املواد يف املقررة للمحكمة املوضوعي االختصاص يف الداخلة املرتكبة اجلرائم عن الدولية

 يكن مل ولو وحىت احملكمة نظام يف عليها املعاقب اجلرائم إحدى ارتكب شخص أي ليشمل ميتد بل الروانديني املواطنني على للمحكمة
 جماورة دول يف احملكمة اختصاص يف الداخلة اجلرائم ارتكبوا الذين األشخاص حماكمة للمحكمة ميكن كما الرواندية، اجلنسية حيمل

 .رواند� اجلرمية مرتكب كان إذا إليه املشار الزمين اختصاصها نطاق ضمن لرواندا،
 دون الطبيعيني األشخاص على مقتصر للمحكمة الشخصي االختصاص فإن احملكمة نظام من السادسة املادة نص خالل ومن 

 شجع أو ساعد أو ارتكب أو ارتكاب على حرض أو خطط شخص كل أن على املادة هذه أكدت إذ اهليئات أو املنظمات من غريهم
 أكدت كما اجلرمية، هذه عن فردية مسؤولية مسؤوال يكون احملكمة اختصاص يف الداخلة اجلرائم إحدى تنفيذ أو تنظيم على طريقة أبية

 .3اجلنائية املسؤولية من تعفيه ال للمتهم الرمسية الصفة أن على املادة

 للقانون اجلسيمة االنتهاكات عن املسؤولني األشخاص ومعاقبة مبحاكمة احملكمة ختتص:رواندا حملكمة املوضوعي االختصاص -ب

 :التالية اجلرائم يف األساسي نظامها حددها كما اإلنساين، الدويل
 

                                                           
 .281 ص سابق، مرجع القهواجي، القادر عبد علي أنظر - 1
 .281 ص سابق، مرجع القهواجي، القادر عبد علي أنظر - 2
 .290 ص ،2011 عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار األساسية، وحر�ته اإلنسان حلقوق اجلنائية الدولية احلماية الشبل، دمحم الدين بدر أنظر - 3
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 اإلابدة جلرمية املرتكبني األفراد حماكمة يف احملكمة سلطة على للمحكمة األساسي النظام من الثانية املادة تضمنت: اإلابدة جرائم -1

 املادة، نفس من الثالثة الفقرة يف املذكورة األفعال من أي يرتكبون الذين أو املادة هذه من الثانية الفقرة يف الوارد لتعريفها طبقا اجلماعية
 األشخاص حياكم:« السادسة املادة مبوجب 1948 لسنة اجلماعية اإلابدة اتفاقية من حرفيا أقتبس رواندا حمكمة يف اإلابدة جرمية وتعريف
 ارتكب اليت الدولة حماكم من خمتصة حمكمة أمام الثالثة املادة يف املذكورة األخرى األفعال من أي أو اجلماعية اإلابدة ابرتكاب املتهمون

 ».بواليتها اعرتف املتعاقدة األطراف من يكون من إزاء اختصاص ذات تكون دولية جزائية حمكمة أمام أو أراضيها على الفعل

 من الثالثة املادة نص مبوجب اإلنسانية ضد جرائم ارتكبوا الذين الطبيعيني األشخاص رواندا حمكمة عاقبت: اإلنسانية ضد اجلرائم -2
 أو منهجي هجوك من كجزء ارتكاهبا يتم عندما املذكورة األفعال عن املسؤولني األفراد مقاضاة على نصت اليت للمحكمة األساسي النظام
 ...دينية أو إثنية أو عرقية أو سياسية أو قومية ألسباب املدنيني السكان ضد النطاق واسع

 النظام من الرابعة املادة لنص طبقا وذلك: الثاين اإلضايف والربوتوكول 1949 جنيف اتفاقيات يف املشرتكة الثالثة املادة انتهاكات -3

 أحد أراضي يف دويل طابع له ليس مسلح نزاع قيام حالة يف:« أنه على جنيف التفاقيات املشرتكة الثالثة املادة تنص للمحكمة، األساسي
 يف مباشرة يشرتكون ال الذين األشخاص -:التالية األحكام أدىن كحد يطبق أبن النزاع يف طرف كل ابلتزام املتعاقدة السامية األطراف
 ». اخل...اجلروح أو املرض بسبب القتال عن العاجزون واألشخاص أسلحتهم ألقوا الذين املسلحة القوات أفراد فيهم مبن العدائية األعمال

 الثاين اإلضايف الربوتوكول وطبق األخرى احلرب جرائم ابقي استبعدت لذا دويل غري مسلح نزاع الرواندي النزاع احملكمة واعتربت 
 .19771 لسنة

 األساسي روما نظام يف الدولية اجلنائية املسؤولية:الرابع الفرع
 يف وقع كما دولية اتفاقيات مبوجب اترة الدولية، اجلرائم مرتكيب ملعاقبة دولية جنائية حمكمة إنشاء يف السابقة احملاوالت رغم 

 اإلجرام أن إال ورواندا، يوغسالفيا حمكميت يف وقع كما األمن جملس من قرارات مبوجب واترة والثانية، األوىل العاملية احلرب حماكمات
 .يتوقف مل الدويل

 دويل جنائي قضائي جهاز إنشاء مشروع إحياء أجل من املتحدة األمم منظمة طريق عن جهوده يكثف الدويل اجملتمع جعل مما 
 .ملحة ضرورة أصبح الذي

 اإليطالية ابلعاصمة املتحدة األمم منظمة يف األعضاء الدول اجتمعت 17/07/1998 إىل 15/06 بني املمتدة الفرتة ويف 
 بعد النفاذ حيز دخل الذي للمحكمة األساسي النظام على املؤمترون اتفق واملناقشات املداوالت وبعد العام، األمني دعوة على بناء روما

 .01/07/2002 يف عليه دولة ستون مصادقة

 بني الدولية اجلنائية املسؤولية حتمل موضوع يف الدائمة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام فصل لقد:الشخصي االختصاص -أ
 من األوىل الفقرة يف وجاء الفردية، اجلنائية املسؤولية عنوان حتت األساسي النظام من 2والعشرون اخلامسة املادة نص مبوجب والدول األفراد
 لألشخاص املوالية الفقرات حددت مث األساسي النظام هبذا عمال الطبيعيني األشخاص على اختصاص للمحكمة يكون أبن املادة هذه

                                                           
 .189 ص ،2005 اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان الدولية، اجلنائية العدالة البقريات، القادر عبد أنظر - 1
 .541 ص ،2008 األوىل الطبعة بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات الدولية، اجلنائية احملكمة عيتاين، ز�د روما، نظام من 25 املادة أنظر - 2
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 للعقاب وعرضة فردية بصفة عنها مسؤوال يكون احملكمة، اختصاص يف تدخل جرمية يرتكب الذي الشخص وهم اجلنائية ابملسائلة املعنيني
 .األساسي النظام هلذا وفقا

 الشخص هذا قيام حالة يف احملكمة اختصاص يف تدخل جرمية أية عن للعقاب عرضة ويكون جنائيا الشخص يسأل كما 
 روما نظام وضبط جنائيا، مسؤوال اآلخر الشخص ذلك كان إذا النظر بغض آخر مع ابالشرتاك أو الفردية بصفته اجلرمية هذه ابرتكاب
 يف شرع أو منخرطا أو مشاركا أو مسامها كان سواء شخص كل مسؤولية وحتديد الطبيعيني لألشخاص الدولية اجلنائية املسؤولية األساسي
 ،1فيها شرع أو ابلفعل وقعت جرمية ارتكاب على احلث أو اإلغراء أو األمر أن على 25 املادة من" ب" الفقرة نصت إذ اجلرمية، ارتكاب

 ارتكاب يف شكل أبي ساعد أو حرض أو العون قدم من كل إىل الدولية اجلنائية املسؤولية حتديد يف والعشرون اخلامسة املادة وتوسعت
 .اجلرمية

 يف الفردية اجلنائية ابملسؤولية يتعلق للمحكمة األساسي النظام يف حكم أي أتثري عدم 25 املادة من الرابعة الفقرة وتضمنت 
 .2الدويل القانون مبوجب الدول مسؤولية

 املادة مبوجب الدولية اجلرائم ملرتكب الرمسية ابلصفة االعتداء عدم مبدأ األساسي روما نظام كرص :الرمسية ابلصفة االعتداء عدم -1

 أو دولة رئيس كان سواء الرمسية الصفة بسبب متييز دون األشخاص مجيع على األساسي النظام تطبيق أكدت اليت 3والعشرون السابعة
 لألشخاص احلصانة روما نظام استبعد وكذلك للعقوبة، خمففا ظرفا تكون ال كما اجلنائية، املسؤولية من تعفيه ال. اخل...برملان أو حكومة
 .الدويل أو الوطين القانون إطار يف سوى الدولية للجرائم املرتكبني

 يف تدخل اليت املرتكبة اجلرائم عن جنائيا مسؤوال عنه ينوب الذي الشخص أو العسكري القائد يكون :والرؤساء القادة مسؤولية -2
 .4ارتكاهبا مينع ومل اجلرائم تلك ابرتكاب علم إذا لسلطته، ختضع قوات طرف من املرتكبة احملكمة اختصاص

 اخلالصة
 يرى األوىل فقهية مدارس ثالثة إىل انقسموا الدويل القانون فقهاء أبن نرى الدولية، اجلنائية املسؤولية ملوضوع دراستنا خالل من 

 الرأي أصحاب أما األفراد، وليس الدول خياطب الدويل القانون ألن طرفها من املرتكبة اجلرائم عن جزائيا الدولة مسائلة بضرورة أصحاهبا
 املرتكب الفرد يسأل بينما جنائيا، مسائلته ميكن ال وابلتايل إرادة له ليست معنوي شخص الدولة أن جانب من األول الرأي انتقدوا الثاين

 هذا يزال وال دوهلم حلساب الدولية اجلرائم يرتكبون األفراد ألن معا والفرد الدولة مسائلة ضرورة يرون الثالث الرأي أصحاب أما للجرمية،
 عن الدولية اجلنائية املسؤولية الطبيعيني األفراد بتحميل املوضوع يف �ائية بصفة فصل الدويل اجلنائي القضاء أن رغم مطروح الفقهي النقاش
 ذلك وأكدت فرساي، حمكمة طرف من ذلك الثاين غليوم وحتميل األوىل العاملية احلرب حماكمات مبوجب طرفهم من املرتكبة اجلرام

 .وطوكيو نورمبورغ حملكميت األساسي النظام مبوجب الثانية العاملية احلرب حماكمات

                                                           
 .والصفحة السابق، املرجع ، 25 املادة من" ب" الفقرة أنظر - 1
 .542 ص املرجع، نفس 25 املادة من 04 املادة أنظر - 2
 .الصفحة ونفس املرجع نفس روما، نظام من 27 املادة أنظر - 3
 .الصفحة ونفس السابق، املرجع روما، نظام من 27 املادة أنظر - 4
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 طرفهم، من املرتكبة اجلرائم عن الدولية اجلنائية املسؤولية الطبيعيني األفراد بتجميل النهج هذا على الدويل األمن جملس وواصل 
 الدويل للقانون اجلسيمة االنتهاكات عن املسؤولني األشخاص حملاكمة يوغسالفيا حمكمة إبنشاء القاضي 93/ 808 قراره يف جاء حيث

 .يوغسالفيا حملكمة األساسي النظام من األوىل املادة الشخصية ائيةاجلز  املسائلة وأكدت السابقة، يوغسالفيا أراضي يف اإلنساين
 الدولية للجرائم املرتكبني األشخاص حماكمة بضرورة رواندا حمكمة إبنشاء القاضي 94/ 955 رقم األمن جملس قرار خيتلف ومل 

 .رواندا يف
 النزاع يف دولية جلرائم املرتكبني لألفراد الدولية اجلنائية املسؤولية مبدأ على للمحكمة األساسي النظام من األوىل املادة وأكدت 

 معاقبة على النظام من والعشرون اخلامسة املادة صراحة ذلك على نصت إذ املبدأ هذا مع األساسي روما نظام واضعو خيتلف ومل الرواندي،
 وال احملكمة، اختصاص يف تدخل دولية جرائم ارتكاب على ساعدوا أو حرضوا أو شرعوا أو سامهوا الذين الطبيعيني  األشخاص كل

 .مسؤولياهتم كانت مهما ذلك من صفتهم تعفيهم
 السفاح وهو مهامه ميارس يزال ال  دولة رئيس يوغسالفيا حمكمة أوقفت إذ ذلك الدويل اجلنائي للقضاء العملي الواقع وأثبت 

 وهو البشري عمر السوداين الرئيس ضد ابلقبض أوامر الدويل اجلنائية احملكمة أصدرت كما السجن، يف تويف الذي ميلوزوفيش سلوبودان
 .مهامه ميارس
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 النظام القانوين ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين يف اجلزائر
 بوبكرآمال  . أ

 ماجيستري دولة ومؤسسات "يف إطار مدرسة الدكتوراه     
 أستاذة متعاقدة يف كلية احلقوق والعلوم السياسية   

 جامعة مخيس مليانة 
boubekeuramel9@gmail.com 

 

عرب الشبكة العنكبوتية �تيان يف مقدمة الضما�ت اليت يتعني توافرها الشك أن الثقة واألمان الذي يبحث عنه املتعاملني ملخص: 
الزدهار التعامالت االلكرتونية وذلك ألن هذه التعامالت تتم عن بعد بني أشخاص ال يلتقون بشكل مادي وإمنا بشكل افرتاضي ومثل 

مفرتض والسلعة مفرتضة وأساليب التعامل وكيفيته تقوم على  هذا الوضع يتطلب توفري الضما�ت الكفيلة بتحديد هوية املتعاملني، فاملتعاقد
االفرتاض فهو عامل ال يعرف احلدود فكان من الطبيعي أن يعرف أزمة ثقة، من أجل بث الثقة واألمان لدى املتعاقدين عرب شبكة األنرتنت 

نسب إليه والتأكد من جدية هذه اإلرادة وبعدها عن استلزم األمر وجود طرف حمايد موثوق به وذلك لتأكيد صدور اإلرادة التعاقدية ممن ت
 الغش واالحتيال .

Summary: There is no doubt that the confidence and security sought by the customers through the 
Internet are the first guarantees to be available for the prosperity of electronic transactions because 
these transactions are conducted remotely between people do not meet materially but by default and 
such a situation requires the provision of guarantees to identify the dealers, The contractor is 
presumed and the commodity assumed and the methods of dealing are based on the assumption that 
it is a world that knows no boundaries. It was natural to know a crisis of confidence. In order to 
instill trust and confidence in the contractors through the internet, it was necessary to have a reliable 
neutral party Contractual birth of those attributed to him and make sure this serious will and then 
for fraud. 

 ، مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين.عامالت اإللكرتونيةالتصديق اإللكرتوين، التوقيع اإللكرتوين ، امل الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 

mailto:boubekeuramel9@gmail.com
mailto:boubekeuramel9@gmail.com


142 

 

 مقدمة : 

لكرتونية أبمهية قصوى ويبقى اهلاجس األبرز يف هذا النوع من التعامالت هو افتقارها لعنصري األمان والثقة، حتظى املعامالت اال       
ونظرا ألمهية التعامالت االلكرتونية وتشجيعها وبث الثقة فيها فقد ستلزم وجود طرف حمايد موثوق يقوم ابلتأكد من صحة صدور اإلرادة 

ن التعامل االلكرتوين يتم من خالل شبكة مفتوحة مثل األنرتنت، حيث جيهل املستعمل من يقف وراء التعاقدية مما ينسب إليه خاصة وأ
املستعمل من وراء جهاز الكمبيوتر ومل تعود املنظومات العمومية للتشفري وحدها كافية، ولذلك فاالستعانة مبقدمي خدمات التصديق 

ألمان من أهم الضما�ت اليت تساهم يف توفري بيئة سليمة الزدهار التعامالت االلكرتوين ابت ضرورة ملحة فما شك فيه أن الثقة وا
 االلكرتونية األمر الذي يفرض تدخل طرف حمايد اثلث للتعريف وحتديد هوية املتعاقدين حتديدا دقيقا متكن املتعامل من االعتماد عليها يف

ي خدمات التصديق االلكرتوين حيث يعترب تدخله يف التعامالت تعامالته، ونعين ابلطرف احملايد هنا حسب املشرع اجلزائري مؤد
مؤدي  االلكرتونية ذا أمهية كبرية مبا كان ملرور العالقة التعاقدية يف جو من الثقة واألمان وال يتوقف دور هذه اجلهة احملايدة أو ما يعرف

نح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات التصديق االلكرتوين لذا خدمات التصديق االلكرتوين عند هذا احلد، وإمنا يزيد إىل تسجيل وإصدار وم
خصص املشرع اجلزائري قسما كامال لتنظيمه، ونتيجة هذا العنصر يف التعامالت االلكرتونية كما رأينا كان لزاما وجود آلية تضمن العمل 

 احلسن ملؤدي خدمات التصديق االلكرتوين ووجود منافسة فعلية ونزيهة بينهم.

وعليه نتساءل عن مدى اعتبار استحداث مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين سيمكن من حتقيق الثقة واالمان يف التعامالت         
على هذه االشكالية قمت بتقسيم حبثي اىل عدة حماور حبيث تناولت يف احملور االول التعريف مبؤدي خدمات  ولإلجابةااللكرتونية؟ 

خمتلف              خدمات التصديق االلكرتوين كما اوضحت يف احملور الثاين  لتأديةاجب توافرها فيه التصديق االلكرتوين و الشروط الو 
 الواقعة على عاتقه ويف احملو الثالث تناولت مسؤوليته جراء اخالله ابلتزاماته ومىت تقوم هذه املسؤولية واحلاالت اليت تسقط فيها. االلتزامات

  خدمات التصديق االلكرتويناحملور األول :التعريف مبؤدي 

بغرض استخدام التوقيع والتصديق االلكرتونيني بطريق آمن وموثوق تدخل شخص  / املقصود  مبؤدي خدمات التصديق االلكرتوين:1
 اثلث يسمى مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين إلعطاء التوقيع والتصديق فعاليته العاملة.

التصديق االلكرتوين) عبارة عن هيئة أو جهة حكومية عامة أو خاصة تصدر شهادات  ويكون الطرف الثالث (مؤدي خدمات       
الكرتونية تثبت هوية األشخاص املستخدمني هلذا التوقيع االلكرتوين ويتتبع التغريات واألخطاء اليت حتدث يف السجل االلكرتوين بعد 

مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين وذلك ابختالف النظم القانونية . وقد اختلفت املسميات اليت أطلقت على جهات التوثيق أو 1إنشائه
 93فهي تسمى وفقا لقانون األونسرتال النموذجي اخلاص ابلتوقيع االلكرتوين بـ " مؤدي خدمات التصديق" ووفقا للتوجيه األورويب رقم 

اللكرتونية التونسي تسمى مقدم"خدمة التصديق تسمى بـ "مقدمي خدمة التصديق" وابلنسبة لقانون التجارة واملبادالت ا 1993لسنة 
االلكرتوين"، أما ابلنسبة للمشرع املغريب فقد أطلق عليهم اسم " مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين" وابلنسبة للمشرع الفرنسي فقد أطلق 

مات التصديق االلكرتوين"، ومن خالل عليه اسم "املكلف خبدمة التوثيق االلكرتوين". وقد أطلق املشرع اجلزائري عليه تسمية " مؤدي خد
ما سبق فقد اهتمت معظم التشريعات بتنظيم مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين ومسارة هلذا التقدم املتسارع فقد انفرد املشرع اجلزائري 

 التصديق االلكرتوين". بفصل كامل (الفصل الثالث) حتت عنوان "النظام القانوين لتأدية خدمات

                                                           
 .260 ص 2010 ،مصر اجلديدة اجلامعة ،دار قانونية دراسة اإلثبات، يف حجيته ومدى األنرتنت عرب االلكرتوين التوقيع البياين، �س �دية - 1
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رع اجلزائري أبنه "شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق الكرتوين موصوفة وقد يقدم خدمات أخرى يف جمال وقد عرفه املش
   1التصديق االلكرتوين".

وعرفه قانون األونسرتال النموذجي أبنه:" الشخص الذي يصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات الصلة ابلتوقيعات 
  2االلكرتونية".

وقد عرفه أيضا التوجيه األورويب على أنه الشخص الطبيعي أو الكيان القانوين الذي يصدر الشهادات أو يوفر اخلدمات األخرى         
أما ابلنسبة للمشرع الفرنسي فقد عرفه على أنه " كل شخص يصدر شهادات الكرتونية أو يقدم ، 3املتعلقة ابلتوقيعات االلكرتونية

 4ابلتوقيع االلكرتوين". خدمات أخرى متعلقة

وقد عرفه جانب من الفقه القانوين أبنه " هيئة عامة أو خاصة تسعى إىل ملء احلاجة امللحة لوجود طرف اثلث موثوق به يقدم          
لتوثيق هوية  خدمات أمنية يف التجارة االلكرتونية من خالل إصدار شهادات تثبت صحة حقيقية معينة متعلقة مبوضوع التبادل االلكرتوين

األشخاص مستخدمني التوقيع الرقمي وكذلك نسبة املفتاح العام املستخدم إىل صاحبه، وبعضهم عرفها أب�ا "هيئة أو مؤسسة عامة أو 
  5خاصة تصدر شهادات الكرتونية تكون مبثابة سجل الكرتوين يؤمن التوقيع االلكرتوين وحيدد هوية املوقع ونسبة املفتاح العام إليه.

وعرفه آخر أبنه "شخص اثلث يكون يف الغالب جهة عامة أو خاصة، تصدر شهادات الكرتونية عن طريق سجل الكرتوين          
 6حيتوي على معلومات توضيحية للخصوم ومنها اسم املستخدم وطالب الشهادة واسم سلطة املصادقة واتريخ صالحية الشهادة املمنوحة"

عريفات أن معظم التشريعات ركزت يف حتديدها ملفهوم جهات التوثيق على بيان الوظيفة األساسية هلذه يالحظ على ما ورد ذكره من ت، و 
اجلهات واملتعلقة إبصدار شهادات التوثيق االلكرتوين، ابإلضافة لتقدمي أي خدمات أخرى ذات صلة ابلتوقيع االلكرتوين، بناء على ذلك 

"عبارة عن جهة أو طرف اثلث حمايد وموثوق هبا، خيضع إلشراف الدولة ورقابتها يقوم بدور  ميكن أن نعرف جهة التوثيق االلكرتوين أب�ا
الوسيط االلكرتوين عن طريق إصدار شهادات توثيق الكرتونية تؤكد صحة البيا�ت واملعلومات الواردة هبا، ابإلضافة إىل أي خدمات 

 أخرى تتعلق ابلتوقيع االلكرتوين"

البد من توافر شروط معينة بكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب مبزاولة نشاط تصديق االلكرتوين: شروط أتدية خدمات ال -2
التصديق غلى التوقيع االلكرتوين، وذلك لتحقيق مدى معني من األمان والثقة يف التوقيع االلكرتوين، وهذه الشروط منها فنية ومنها 

 .حصول على ترخيص مزاولة نشاط التصديقشخصية، كما أن هناك إجراءات معينة البد من إتباعها لل

                                                           
 عدد ر ،ج االلكرتونيني والتصديق ابلتوقيع املتعلقة العامة للقواعد احملدد 2015فيفري، 01 يف ،املؤرخ 04-15 القانون من 12 ف 02 املادة - 1

16،2015. 
 .2001 جويلية 05 بتاريخ ، 34 دورهتا يف املتحدة االمم جلنة عن الصادرة  االلكرتونية التوقيعات بشان النموذجي، األونسرتال قانون من 02 املادة - 2
 .1999 ديسمرب 13 يف االورويب الربملان عن الصادر استخدامه، وتسهيل االلكرتوين التوقيع حول 93/1999 رقم األورويب التوجيه قانون من 02 املادة -3
 .2001 مارس 30 يف الصادر 272/2001 رقم الفرنسي املرسوم من 11 ف 01 املادة -4
 .262 ص سابق، مرجع األنرتنت، عرب االلكرتوين التوقيع البياين، �س �دية -5
 العدد ،2000 بغداد قانونية، دراسات جملة االلكرتوين، والربيد األنرتنت وشبكة احلواسيب عرب االلكرتونية التجارة لعقود القانونية اجلوانب يوسف، ابسيل -6

 .26 ص ،04
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شروط ممارسة خدمة التصديق االلكرتوين: لقد فرض املشرع اجلزائري عدة شروط على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين ونالحظ أنه  -أ
 .04-15قد حدد شروط الرتخيص دون اإلحالة على التنظيم يف القانون 

فحىت يتسىن ملؤدي خدمات التصديق االلكرتوين لتقدمي خدماهتم اشرتط  04-15من القانون  34شروط شخصية: حسب املادة  *
 :املشرع وجود ترخيص، كما اشرتط على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصديق االلكرتوين أن يستويف الشروط اآلتية

ا يالحظ أن املشرع ابلنسبة للشخص أن يكون خاضعا للقانون اجلزائري للشخص املعنوي أو اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعي، وم-
املعنوي اشرتط خضوعه للقانون اجلزائري وبذلك حىت االجانب الذين يقبلون اخلضوع للقانون اجلزائري ميكنهم الدخول ملمارسة هذا 

    .نسية اجلزائريةالنشاط، واخلضوع للقانون اجلزائري ال يعين التمتع ابجلنسية اجلزائرية وال يشرتط املشرع متتع الشخص املعنوي ابجل

 .أن يتمتع بقدرة مالية عالية-

 .أن يتمتع مبؤهالت وخربة اثبتة يف ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للشخص الطبيعي أو املسري للشخص املعنوي-

  .أن ال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية او جنحة تتناىف مع نشاط أتدية خدمات التصديق االلكرتوين-

ابإلضافة إىل هذه الشروط فقد اشرتط املشرع شهادة التأهيل قبل احلصول على الرتخيص ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ومتنح 
لكل شخص طبيعي أو معنوي لتهيئة كل الوسائل الالزمة لتأدية خدمات التصديق االلكرتوين، وعلى عكس بعض القوانني كالقانون 

نه يشرتط أن يكون طالب الرتخيص مقيم يف البالد التونسية فإن املشرع اجلزائري ال يشرتط هذا، ويرفق الرتخيص املعامالت التونسي فإ
بدفرت شروط حيدد شروط وكيفيات أتدية خدمات التصديق االلكرتوين وكذا توقيع شهادة التصديق االلكرتوين اخلاصة مبؤدي خدمات 

  .ادية للتصديق االلكرتوينالتصديق االلكرتوين من طرف السلطة االقتص

شروط فنية: املشرع اجلزائري مل حيدد الشروط الفنية، وعليه نفرتض أن السلطة االقتصادية حينما تقوم إبعداد سياستها فإ�ا تقوم بوضع  *
التأمني حىت يصبح التوقيع االشرتاطات الفنية ملنظومة التوقيع االلكرتوين، وهذا يعين وضع الشروط واملواصفات وطريقة تقدمي اخلدمة وسبل 

مطابقا ومميزا لشخص صاحبه حفاظا على احلقوق ومنعا لتقليد أو تزوير وما يرتتب على ذلك من آاثر قانونية تؤدي إىل التأثري سلبا على 
 .املراكز القانونية لألفراد

هلذا القانون أمر حتديد الشروط اليت جيب  توافرها يف وابلرجوع إىل قانون التوقيع االلكرتوين املصري جند أنه أحال إىل الالئحة التنفيذية 
   :جهة التصديق، وابلرجوع إىل الالئحة جند أن هذه الشروط هي

متطلبات تقنية: نظام أتمني للمعلومات ومحاية البيا�ت: هذا الشرط يعين أن يتوافر لدى طالب الرتخيص إلصدار شهادة املصادقة  -
لومات ومحاية البيا�ت وهذا الشرط ضروري ألن احملافظة على سرية املعلومات الشخصية للمتعاملني معها يؤدي االلكرتونية نظام لتأمني املع

 .إىل توفري األمان هلم ويشجع على ازدهار املعامالت االلكرتونية

ني على املؤهالت إستخدام خرباء ومتخصصني: حبيث جيب أن يتوافر بطالب الرتخيص متخصصون من ذوي اخلربة، وأن يكونوا حاصل
العلمية الضرورية ليستطيعوا ممارسة عملهم، وهذا الشرط ضروري ألن إجراء هذه املعامالت عرب األنرتنت حيتاج إىل املتخصصني الذين 

 .تتوافر لديهم التقنية الالزمة واملعرفة للقيام إبجراء هذه املعامالت وبطريقة توفر الثقة لدى أطراف املعاملة االلكرتونية
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 :املتطلبات املتعلقة إبصدار شهادة التصديق االلكرتوين -

القدرة على التحقق من هوية األشخاص املصدر هلم شهادة التصديق االلكرتوين والتحقق من صفاهتم املميزة، وذلك من خالل وجود  •
املفتاح العام واخلاص إلصدار  نظام خاص جلهة التصديق يساعدها على حتقيق هذا اهلدف، فجهة التصديق عندما تربم عقد مع صاحب

 .شهادة تصديق فإ�ا تضمن املفتاح العام له وتتأكد من هوية هذا الشخص

 .التأكد من صحة البيا�ت املوجودة بشهادة التصديق وأن تتخذ االحتياطات الالزمة ملنع تزويرها •

 .كون متاحا للجميع فرصة اإلطالع على هذا الدليلأن تقوم جهة التصديق إبنشاء دليل ابلشهادات اليت تقوم إبصدارها وأن ي •

 .وجود نظام حفظ الكرتوين لشهادات التصديق االلكرتوين ولكل املعلومات املتعلقة هبا •

 .أن يكون لدى اهليئة نظام قادر على ايقاف الشهادة وتعليق العمل هبا عند احلاجة •

 :وين: وتتمثل هذه املتطلبات يفاملتطلبات املتعلقة ببيا�ت إنشاء التوقيع االلكرت  -

أن يكون لدى جهة التصديق منظومة تكوين بيا�ت إنشاء التوقيع االلكرتوين مؤمنة، أي ابلنسبة للمفتاح اخلاص مثال جيب أن يكون •
الوسيلة املستخدمة يف مؤمنا بدرجة عالية من السرية، حبيث ال يطلع عليه غري صاحبه كما أن بيا�ت إنشاء التوقيع تكون مؤمنة إذا كانت 

 .إنشاء التوقيع االلكرتوين حتت سيطرة املوقع وحده، أي أن يرتبط ابملوقع دون سواه

أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة إبنشاء التوقيع االلكرتوين، وأن يكون مرتبطا ابلبيا�ت اخلاصة به، حبيث ميكن الكشف عن •
   .التغريات الالحقة هبذه البيا�ت

 :وبيا�ت إنشاء التوقيع االلكرتوين تكون مؤمنة إذا توفرت الشروط التالية         

ة جيب أن تضمن بواسطة البيا�ت املستخدمة إلنشاء التوقيع االلكرتوين إال مرة واحدة وأن يتم ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية املتوفر -
 .وقت االعتماد

لة إلنشاء التوقيع االلكرتوين عن طريق االستنتاج وأن يكون هذا التوقيع حمميا من أي تزوير عن طريق أن ال ميكن اجياد البيا�ت املستعم-
 .الوسائل التقنية وقت االعتماد

أن تكون البيا�ت املستعملة إلنشاء التوقيع االلكرتوين حممية بصفة موثوقة من طرف املوثق الشرعي، جيب أن ال تعدل البيا�ت حمل -
وأن ال متنع أن تعرض هذه البيا�ت على املوقع قبل عملية التوقيع،  ابإلضافة إىل هذه الشروط فقد اشرتط املشرع اجلزائري أن يرفق التوقيع 

الرتخيص بدفرت شروط حيدد شروط وكيفيات أتدية خدمات التصديق االلكرتوين، وكذا توقيع شهادة التصديق االلكرتوين اخلاصة مبؤدي 
 05لسلطة االقتصادية . كما خيضع الرتخيص لدفع مقابل مايل حيدد مبلغه عن طريق التنظيم .وميننح الرتخيص ملدة اخلدمات من طرف ا

سنوات ويتم جتديده عند انتهاء صالحيته وفقا للشروط احملددة يف دفرت األعباء الذي حيدد شروط وكيفيات أتدية خدمات التصديق 
 .االلكرتوين
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  مؤدي خدمات التصديق االلكرتويناحملور الثاين: التزامات 

تعددت التشريعات اليت نظمت عمل مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين والشهادات الصادرة عنها وعلى الرغم من تعدد          
امات عامة التشريعات إال أ�ا اختلفت فيما يتعلق اباللتزامات اليت جيب على هذه اجلهة التقيد هبا من تشريع آلخر، إال أنه توجد التز 

املشرع  مشرتكة متفق عليها بني خمتلف هذه التشريعات، وعليه سنحاول تبيان هذه االلتزامات مع الرتكيز على االلتزامات اليت جاء هبا 
 اجلزائري.

يتبني أنه جيب  04-15ابلرجوع إىل القانون رقم  ضرورة احلصول على ترخيص من السلطة االقتصادية للتصديق االلكرتوين: -1
 لى مؤدي خدمات التصديق أن تقوم ابحلصول على الرتخيص الالزم من السلطة االقتصادية قبل أن تبدأ مبمارسة عمله.ع

من قانون التوجيه األورويب على نظام الرتاخيص االختياري الصادر لتحديد احلقوق وااللتزامات اخلاصة  02ولقد نصت املادة        
ومراقبتها، إذا كان  احرتامهاعامة أو خاصة يعهد إليها بتحديد هذه احلقوق وااللتزامات للتأكد من بتوريد خدمة التوثيق بواسطة هيئة 

مقدم خدمة التصديق غري مؤهل مبراعاة احلقوق احملددة يف الرتاخيص وبناء على ذلك فإن على الدول املختلفة أن تنظم وفق قوانينها 
لكرتوين التوقيع اال استيفاءالسماح جلهات عامة أو خاصة ابلرتاخيص ملزاولة نشاط اعتماد التوقيعات االلكرتونية وإصدار شهادات تنفيذ 

للعناصر اليت توفر الثقة وتضمن ارتباطه بشخص صاحبه وارتباطه ابحملرر وأتمينه ضد أي تغيري أو تصديق، ويالحظ أن املشرع عندما مينح 
تلك اجلهات الرتاخيص املنصوص عليها فإن ذلك يكون يف إطار تفويض منها ملمارسة مهنة خاصة هبا وتقوم ابلرقابة عليها وتعهد إليها 

  حلقوق وااللتزاماتاب

ويالحظ أن هناك اجتاهني يف مسألة ضرورة حصول اجلهة املختصة ابلتصديق على التوقيع االلكرتوين على ترخيص قبل مزاولتها        
 :لعملها ومها اجتاهان

 .االجتاه األول: يرى ضرورة حصول جهة التصديق على ترخيص من قبل الدولة قبل مزاولة عملها •

 .الثاين: ال يشرتط حصول جهة التصديق على ترخيص قبل مزاولتها عملهااالجتاه •

وقد أخذ املشرع اجلزائري من خالل القانون املنظم للتوقيع والتصديق االلكرتوين ابالجتاه األول فاشرتط على مؤدي خدمات التصديق 
 الشهادات االلكرتونية الصادرة عنها وعدم ترك االلكرتوين ضرورة احلصول على ترخيص بذلك من أجل ضمان درجة عالية من الثقة يف

فرصة ألية جهة للقيام أبعمال االحتيال وإصدار شهادات توثيق مزورة، أما قانون األونسرتال النموذجي فقد جاء عكس القانون اجلزائري 
على التوقيع االلكرتوين على ترخيص  ومعظم القوانني العربية مصر، تونس، واملغرب أخذ ابالجتاه الثاين فلم يشرتط حصول جهة التصديق

 :قبل مزاولتها لعملها بل اكتفى بتحديد العوامل اليت جيب توافرها جبهة التصديق لتصبح جديرة ابلثقة ومن هذه العوامل

 .املوارد املالية والبشرية-

 .وجود نظم ومعدات الربجميات-

 .ابلسجالتإجراءات جتهيز الشهادات وطلبات احلصول عليها واالحتفاظ -

 .إاتحة املعلومات للموقعني املعنية هويتهم ابلشهادات واألطراف املعولة-
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 .انتظام احلساابت ومدى مراجعتها من هيئة مستقلة-

  .وجود إعالن من اهليئة عن توفر اخلدمات السابقة-

ص قبل ممارستها لعملها وذلك حفاظا على وحنن نرى أنه من األفضل أن تشرتط القوانني ضرورة حصول جهة التصديق على ترخي       
   .مصاحل املتعاملني الكرتونيا، ألن اشرتاط الرتخيص يضفي نوع من الثقة واألمان على عمل هذه اجلهات

يلتزم مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين ابلتحقق من صحة البيا�ت املقدمة من االلتزام ابلتحقق من صحة البيا�ت املقدمة:  -2
املصدر هلم شهادات توثيق وصفاهتم املميزة واليت متت املصادقة عليها وتضمينها يف الشهادة، ويعترب هذا االلتزام أكثر األشخاص 

االلتزامات دقة وصعوبة ابلنسبة لعمل مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين وهو حيتاج إىل كادر وظيفي وفين مالئم ومتخصص من ذوي 
  1دمة وأهلية الشخص الصادر له الشهادة ابلتعاقد.اخلربة للتحقق من البيا�ت املق

ونظرا خلطورة هذا االلتزام وما يرتتب عليه من آاثر سلبية على التجارة االلكرتونية يف حالة االخالل به، فإن جهة التوثيق تلتزم       
من صحة املعلومات والبيا�ت الواردة يف  ابلتعويض يف حالة تضمني الشهادة بيا�ت غري صحيحة مادام املتعامل ليس له وسيلة ليتيقن

 2شهادة التوثيق االلكرتونية.

لذا فإن اجلهة اليت تصدر هذه الشهادة جيب أن تورد هبا بيا�ت صحيحة، وعادة تعتمد جهة التصديق يف كتابة بيا�ت على الواثئق      
األنرتنت، ويف بعض األحيان تتطلب بعض الشهادات احلضور  املقدمة هلا من ذوي الشأن إما بطريق الربيد العادي وإما عن طريق شبكة

 3الشخصي للعميل أمام اجلهة اليت تصدرها.

ضمان صحة املعلومات: فما يقع على عاتق مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين هو العمل على حفظ الشهادة الصادرة عنه يف بنوك  -أ
الذين يريدون التحقق من صحة التوقيع االلكرتوين ومن هوية مراسلها للدخول إىل املعلومات اخلاصة به بذلك من أجل متكني املتعاملني 

هذه البنوك واإلطالع على شهادة التصديق العائدة إىل مراسلهم، وهذا ما جاء به املشرع اجلزائري من خالل نصه على أنه ال ميكن ملؤدي 
 ورية ملنح وحفظ شهادة التصديق االلكرتوين.خدمات التصديق االلكرتوين أن جيمع إال البيا�ت الشخصية الضر 

وفيما خيص االشخاص املعنوية حيتفظ مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين بسجل يدون فيه هوية الشخص الطبيعي عند كل      
 ، وابلتايل فإن مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مطالب بضمان صحة املعلومات الواردة يف تلك الشهادة.4استعمال.

يلتزم مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين ابلتأكد من مجيع املعلومات األساسية املطلوبة قانو� يف : ضمان كفاية املعلومات املصادقة -ب
شهادة التصديق االلكرتوين وال جيوز له إصدار شهادة التصديق االلكرتوين إال بعد احلصول على املعلومات املصادق عليها، وهذا ما 

                                                           
 .76 ص ،2010 أردن، للنشر، وائل دار االلكرتوين، التوقيع توثيق جلهات القانوين النظام ميخائيل، عبري -1
 ،ص 2004، االسكندرية اجلامعي الفكر دار قانونيا ومحايتها االلكرتونية التجارة نظم القانونية، ومحايتها االلكرتونية التجارة حجازي، بيومي الفتاح عبد  -2

17. 
 .136 ص ،2014، 24 ،العدد االسالمية والدراسات والقانون الشريعة جملة مقارنة، دراسة االلكرتوين، للتوثيق القانوين النظام املقدم، محزة زيد -3

 .سابق مرجع 04-15 القانون من 44-43 املادة - 4
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بنصها على "جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين قبل منح شهادة التصديق  04-15من القانون  44جاءت به املادة 
 االلكرتوين أن يتحقق من تكامل بيا�ت اإلنشاء مع بيا�ت التحقق من التوقيع".

على صحة املعلومات املصادق يقع على عاتق مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين احملافظة  ضمان تعديل املعلومات املصادق عليها: -ج
عليها عن طريق تعديلها ولو اقتضى األمر بشكل يومي وعليه أن يضع بنوك معلومات املتضمنة شهادات التصديق االلكرتوين الصادرة عنه 

من الدخول غري حتت تصرف املتعاملني، وعليه إصدار اتريخ الشهادات واتريخ اإلنتهاء أو وقف مفعوهلا أو إلغاءها وجيب عليه أن حيتاط 
 املشروع إىل بنوك املعلومات والتالعب هبا.

:  وهذا التزام آخر أوجبه املشرع اجلزائري على مؤدي إلتزام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين إلغاء شهادة التصديق االلكرتونية -3
ه آاثر خطرية عقد صفقات أو إجراء حتويالت خدمات التصديق االلكرتوين أثناء أتدية خدماته، فاالخالل هبذا االلتزام قد ترتتب علي

نقدية أو سحب أموال أو إصدار أوامر شراء أو بيع بشهادات الكرتونية غري صحيحة أو مشكوك فيها، وقد حدد املشرع اجلزائري 
 احلاالت اليت جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين أو يلغي شهادة التصديق االلكرتوين إن توافرت وهي:

لغاء الشهادة بناء على طلب صاحبها: إن شهادة التوثيق تصدر بناء على إرادة العميل الذي قدم طلب إصدارها، وابلتايل يكون له إ -أ
احلق دون غريه أن يطلب إلغاء الشهادة وتتعدد األسباب اليت قد تدفعه إىل مثل هذا الطلب، فقد يتم العدول عن الصفقة اليت طلب 

أو إطالع الغري على منظومة تشغيل التوقيع االلكرتوين أو يفقد مفتاحه اخلاص وغري ذلك من األسباب وإن تعلق إصدار الشهادة بشأ�ا 
 1هبا حق الغري فإن هذا الغري ال ميلك أن يطلب إلغاء الشهادة وإمنا يقتصر حقه على الرجوع على صاحب الشهادة ابلتعويض.

تصديق االلكرتوين يلغي شهادة التصديق االلكرتوين يف اآلجال احملددة يف سياسة وقد نص املشرع اجلزائري على أن مؤدي خدمات ال
  2التصديق بناء على طلب صاحب شهادة التصديق االلكرتوين.

إلغاء الشهادة بسبب وفاة الشخص الطبيعي أو احنالل الشخص املعنوي: إن الشهادة االلكرتونية من األوراق اللصيقة بصاحبها  -ب
از السفر أو اهلوية الشخصية وهي تقوم على االعتبار الشخصي لصاحبها، ذلك أن التوقيع االلكرتوين الذي تتضمنه يصدر شأ�ا شأن جو 

ابسم شخص طبيعي سواء بصفته األصلية أو بصفته ممثال للشخص املعنوي، فإذا تويف الشخص الطبيعي أو انقضى الشخص املعنوي ألي 
دجمه مع غريه هنا يصبح التوقيع املتضمن يف الشهادة دون قيمة وال حيق ألحد أن يستخدمه،  سبب من األسباب كحله أو إفالسه او 

، وقد نص املشرع على أنه يلغي مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين 3كذلك يف حالة أن طرأ على الشخص الطبيعي ما يفقده أهليته
 حبل الشخص املعنوي صاحب شهادة التصديق االلكرتوين. شهادة التصديق االلكرتوين إذ مت إعالمه بوفاة الشخص الطبيعي أو

أن تكون الشهادة منحت بناء على معلومات خاطئة أو مزورة: وهناك فرق كبري بني املعلومات املغلوطة وتلك املزيفة، فاملعلومات  -ج
إىل شخص له ذات االسم املغلوطة صحيحة ولكن ختص شخص آخر كأن يقوم مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين بتسليم الشهادة 

الثالثي ذاته لصاحب الشهادة األصلي، وهنا االلتزام امللقى على عاتق مؤدي خدمات التصديق هي إلغاء الشهادة من تلقاء نفسه مبجرد 
وين بناء علمه ابخلطأ احلاصل خلطورة النتائج املرتتبة، أما املعلومات املزيفة فهي معلومات غري صحيحة تصدر شهادة التصديق االلكرت 

                                                           
 .142 ص سابق، مرجع االلكرتوين، للتوثيق القانوين النظام مقدم، محزة زيد - 1
 .04-15 القانون من 1ف 45 املادة - 2
 .182 ص سابق، مرجع االلكرتونية، للتجارة القانوين النظام حجازي، - 3
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عليها كأن يقوم أحد األشخاص بتزوير بطاقته الشخصية أو العائلية أو شهادة مياله أو جواز سفره، إن الشهادة الصادرة بناء على 
 1شهادة مزورة ويعرض صاحب الشهادة للمساءلة املدنية واجلزائية. معلومات مزيفة

فيها غري مطابقة للواقع أو إذا مت انتهاك سرية بيا�ت إنشاء التوقيع أو أ�ا مل ويتم إلغاء الشهادة كذلك إذا أصبحت املعلومات الواردة 
 2تصبح مطابقة لسياسة التصديق.

فإنه يتبني أنه  04-15ابلرجوع إىل القانون رقم   3إلتزام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مبنح شهادة التصديق االلكرتوين: -4
االلكرتوين أن تقوم إبصدار شهادات التصديق االلكرتونية، فاملرسل إليه بعد أن يتأكد من أن يقع على عاتق مؤدي خدمات التصديق 

 صاحب املفتاح العام هو الذي قام بتشفري الرسالة االلكرتونية وذلك عن طريق مفتاحه اخلاص املرتبط ابملفتاح العام فإنه يلجأ إىل مؤدي
املفتاح العام، ليتمكن من معرفة صاحب هذا املفتاح، وهنا �يت دور جهة خدمات التصديق (جهة التصديق) ويعطيها نسخة عن 

التصديق يف إصدار شهادة التصديق اليت حتدد بدورها هوية صاحب املفتاح العام، وتؤكد االرتباط ما بني املوقع وبيا�ت إنشاء التوقيع 
ايل تؤكد هوية املستخدم للتوقيع االلكرتوين، فإذا قام أحد األطراف بوضع وابلتايل تؤكد اإلرتباط ما بني املوقع وبيا�ت إنشاء التوقيع، وابلت

توقيعه االلكرتوين على رسالة البيا�ت االلكرتونية وضمنت جهة التصديق صحتها فإن ذلك يؤكد صدور التوقيع االلكرتوين عن صاحبه 
دف من احلصول على شهادة التصديق فهي ضمان لعدم إنكار . وهكذا يتضح اهل4وهذا بدوره يؤدي إىل حتديد األهلية القانونية للمتعاقد

 أحد الطرفني لتوقيعه املوضوع على الوثيقة املرسلة الكرتونيا، ودليل على أن املوقع ميتلك مفتاح خاص وهو من قام ابلتوقيع.

ت اليت جيب توافرها يف التعامالت إن االمان والسرية أتيت يف مقدمة الضما�التزام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين ابلسرية:  -5
عرف االلكرتونية لدعم الثقة بني املتعاملني ابلوسائل االلكرتونية، خاصة وأن معظم املعامالت االلكرتونية تتم بني أشخاص ال يلتقون وال ي

العقود وإمتام الصفقات ابلطرق  بعضهم البعض فإذا مل تتوافر الضما�ت الكافية هلؤالء األشخاص فإنه يكون من الصعب إقباهلم على إبرام
االلكرتونية وال تتوافر هذه الضما�ت إال بوجود طرف اثلث حمايد يضمن صحة املعلومات وحيافظ على سريتها، ومن هنا كان لزاما 

    5لكرتونية.احلفاظ على السرية من جانب جهات التوثيق االلكرتوين من أخطر االلتزامات امللقاة على عاتقها جتاه صاحب الشهادة اال

 . 6وقد نص املشرع اجلزائري على هذا االلتزام شأنه يف ذلك شأن معظم التشريعات املنظمة ملؤدي خدمات التصديق االلكرتوين

 

 

                                                           
  .144 ص سابق، مرجع االلكرتوين، للتوثيق القانوين النظام مقدم، محزة زيد - 1
 .سابق ،مرجع04 15 القانون من ،3ف 45 املادة - 2
            اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار ،)واالقتباس التحويل بني اإلثبات يف حجيته صوره، ماهيته،( االلكرتوين التوقيع السيد، سعيد قنديل -3

 .88 ص ،2004
           ،2008 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار ،)االلكرتونية التجارة لعقد القانونية اجلوانب( وإثباته االلكرتوين العقد إبرام أمحد، مأمون إميان سليمان، -4

 .390 ص
 .139 ص سابق، مرجع االلكرتوين، للتوثيق القانوين النظام مقدم، محزة زيد -5
 الشخصي الطابع ذات البيا�ت على ابحلفاظ التوثيق جهات ألزم االلكرتونية التوقيعات بشأن الصادر التوجيه من 8/12 املادة يف األورويب املشرع ذلك ومن -6

 .الصريح برضائه أو نفسه الشخص من إال عليها حيصل ال حبيث
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فقد نص على "جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين احلفاظ على سرية البيا�ت واملعلومات املتعلقة بشهادات التصديق 
  1وحة".االلكرتوين املمن

 وهذه هي االلتزامات األساسية وهناك التزامات أخرى إنفرد هبا املشرع اجلزائري وهي:

 التزام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين بسياسة التصديق االلكرتوين اليت وضعتها السلطة االقتصادية. -
 االلكرتوين.التزام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مبسك سجل الكرتوين لشهادات التصديق  -
 محاية املعلومات الشخصية للمتعامل. -
جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين بتبليغ صاحب شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة إبنتهاء مدة صالحيتها يف اآلجال  -

 احملددة يف سياسة التصديق.
 االلكرتوين يف حالة إلغاءها.جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين إخطار صاحب شهادة التصديق  -
يتخذ مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين التدابري الالزمة من أجل الرد على طلب اإللغاء ووفقا لسياسة التصديق اليت وافقت عليها  -

 السلطة االقتصادية.
ين بعد انتهاء صالحيتها إىل جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين حتويل املعلومات املتعلقة بشهادات التصديق االلكرتو  -

 السلطة االقتصادية من أجل حفظها.
جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين تطبيق التعريفات اخلاصة ابخلدمات املمنوحة وفقا ملبادئ حتديد التعريفة املعتمدة من  -

 طرف السلطة االقتصادية.

 احملور الثالث: مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين 

إن مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين عند إصداره لشهادة التوثيق (التصديق) االلكرتوين فإنه بذلك يعمل على أتكيد سالمة وصحة  
 املعلومات والبيا�ت الواردة هبذه الشهادة إضافة إىل أتكيدها لصحة وقانونية التوقيع االلكرتوين املثبت عليها.

ر اليت حتدث للغري بصفة عامة هي أحد املوضوعات القانونية ذات األمهية اخلاصة اليت تتعرض هلا وكما نعلم فإن املسؤولية عن األضرا
األنظمة القانونية وتضع هلا قواعد عامة حتكمها، وقد تنبه املشرع اجلزائري إىل هذا وقام بتنظيم مسؤولية مؤدي خدمات التصديق إىل 

 جانب القواعد العامة اليت حتكمها.

"على أن  52لقد نص املشرع اجلزائري من خالل املادة ليت تقوم فيها مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين: احلاالت ا -1
يكون مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين الذي سلم شهادة تصديق الكرتوين موصوفة مسؤوال عن الضرر الذي يلحق أبية هيئة أو 

 االلكرتوين هذه وذلك فيما خيص:شخص طبيعي أو معنوي اعتمد على شهادة التصديق 

صحة مجيع البيا�ت الواردة يف شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة يف التاريخ الذي منحت فيه ووجود مجيع البيا�ت الواجب توافرها  -أ
 يف شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة ضمن هذه الشهادة.

                                                           
 .سابق مرجع 04-15 القانون من 42 املادة -1
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املوقع الذي مت حتديد هويته يف شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة حيوز كل بيا�ت التأكد عند منح شهادة التصديق االلكرتوين أن  -ب
 إنشاء التوقيع املوافقة لبيا�ت التحقق من التوقيع املقدمة أو احملددة يف شهادة التصديق االلكرتوين.

  1التأكد من إمكانية استعمال بيا�ت إنشاء التوقيع والتحقق منه بصفة متكاملة. -ج

كما يكون مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين الذي سلم شهادة تصديق الكرتوين موصوفة مسؤوال عن الضرر الناتج عن عدم إلغاء 
شهادة التصديق االلكرتوين هذه والذي يلحق أبي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمدوا على تلك الشهادة إال إذا قدم مؤدي 

 .2الخدمات ما يثبت أنه مل يرتكب أي إمه

ميكن مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين أن يشري يف احلاالت اليت تسقط فيها مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين:   -2
شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة إىل احلدود املفروضة على استعماهلا بشرط أن تكون هذه اإلشارة واضحة ومفهومة من طرف الغري 

يكون مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مسؤوال عن الضرر الناتج عن استعمال شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة ويف هذه احلالة ال 
، ميكن مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين أن يشري يف شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة 3عند جتاوز احلدود املفروضة على استعماهلا

اليت ميكن أن تستعمل يف حدودها هذه الشهادة بشرط ان تكون هذه اإلشارة واضحة ومفهومة من  إىل احلد األقصى لقيمة املعامالت
 طرف الغري، ويف هذه احلالة ال يكون مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مسؤوال عن الضرر الناتج عن جتاوز ذلك احلد األقصى.

رر الناتج عن عدم احرتام صاحب شهادة التصديق االلكرتوين ال يكون مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مسؤوال عن الض       
 املوصوفة لشروط استعمال بيا�ت إنشاء التوقيع االلكرتوين، ويعترب صاحب شهادة التصديق االلكرتوين فور التوقيع عليها املسؤول الوحيد

التوقيع او يف حالة ما إذا أصبحت هذه البيا�ت غري عن سرية بيا�ت إنشاء التوقيع، ويف حالة الشك يف احلفاظ على سرية بيا�ت إنشاء 
مطابقة للمعلومات املتضمنة يف شهادة التصديق االلكرتوين فإنه جيب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغاءها من طرف مؤدي 

اءها استعمال بيا�ت إنشاء صالحيتها أو عند إلغ انتهاءخدمات التصديق االلكرتوين وال جيوز لصاحب شهادة التصديق االلكرتوين عند 
   4التوقيع املوافقة هلا من أجل توقيع أو تصديق هذه البيا�ت نفسها من طرف مؤد آخر خلدمات التصديق االلكرتوين.

قانوين ملؤدي خدمات التصديق االلكرتوين يعترب احد اهم العناصر اليت تدفع وتشجع املتعاقدين يف التعامالت  إطارإن وضع خامتة:  
لكرتونية مما يزيد من ضما�ت الثقة واالمان اليت يسعى املشرع اىل حتقيقه من خالل استحداثه هلذه املؤسسة ليس فقط مبوضوع املعاملة اال

من هوية االطراف ،حيث ان ضمان حتقيق اعلى مستوى من االمن و اخلصوصية للمتعاملني عرب  التأكدومدى حجيتها وامنا كذلك يف 
ق بتواجد وتنظيم مهام مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين  كما انه ميكن من حتديد هوية الشخص املتعامل عرب شبكة االنرتنت يتحق

شبكة االنرتنت وهذا ما جعل من التوقيع والتصديق االلكرتونيني يلعبان دورا مهما يف ضمان الثقة واالمان يف التعامالت االلكرتونية 
هذه التقنيات يف  أبمهيةئمة الستقبال الوافد اجلديد و التعامل معه اىل جانب التحسيس والتثقيف العام ،واخريا ال بد من هتيئة البيئة املال

 تطوير التجارة االلكرتونية وابلتايل حتقيق التنمية االقتصادية للوطن.

                                                           
 .سابق مرجع 04-15 القانون من 53 املادة - 1
 .سابق مرجع ،04-15 القانون من 54 املادة - 2
 .سابق مرجع ،04-15 القانون من 55 املادة - 3
 .04-15من القانون  61، 57املادة  - 4
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 واحلالة واملسألة يف قرارات جملس األمن الدويل الوضع

 د . بن تغري موسى
 العلوم السياسيةأستاذ حماضر أ ،  كلية احلقوق و 

 جامعة د. حيي فارس املدية
bentegri.moussa@yahoo.com 

 :ملخص

مقاصد اهليئة الدولية ومع تعقيدات حل النزاعات وتسويتها، لذلك يرتبط تدخل  جمللس األمن صالحيات واختصاصات تتفق مع      
املواقف والنزاعات على صور خمتلفة من صور التدخل تدور بني الوضع واحلالة املسألة وهي جماالت يصعب ضبط جمال اجمللس يف هذه 

ا يتفق وحدود كل منها من الناحية القانونية والسياسية، لذا فإن التوجه العام يف هذا الصدد مقرتن بضرورة تقيد اجمللس مبا رمسه امليثاق ومب
ذات الصلة، وهي معادلة أصبح اجمللس يتفنن يف إدارهتا ولكن بسلطة تقديرية واسعة تتأرجح بني فصول امليثاق وبني  وقواعد القانون الدويل

 الواقع الدويل وبني فلسفة حفظ السلم واألمن الدوليني.
 الفيتو . واملسألة،حق والوضع األمن،احلالة :جملس الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The Security Council has powers and terms of reference that are consistent with the purposes of the 
international body and the complexities of conflict resolution and resolution. Therefore, the 
Council's intervention in these situations and disputes is linked to different forms of inter fereence 
between the situation and the situation. General in this regard is associated with the need to bind the 
Council to the Charter and in accordance with the relevant rules of international law, an equation 
which the Council has become accustomed to in its administration but with abroad discretionary 
authority that oscillates between the chapters of the Charter and international reality and the 
philosophy of maintaining international peace and security. 

 مقدمة 

إزاء تعامله مع القضا� املعروضة عليه مصطلحات ثالث وهي الوضع واحلالة واملسألة، وهي  يستخدم جملس األمن الدويل       
مصطلحات مل يسبق مليثاق األمم املتحدة أن أشار إليها مجيعها، ومل يعرف هلا معيار حمدد يلجأ إليه اجمللس يف انتقاء كل منها وما هو 

اية األمهية من الناحية القانونية ملا يرتتب عليها من آاثر تظهر قدرة اجمللس يف املوقف الذي تقتضيه كل واحدة منها، وهي مسألة يف غ
 التعامل مع ما يعرض عليه من مواقف أو نزاعات.

إال أن املتعمق يف البحث يف قرارات اجمللس جيده استعمل مصطلح احلالة خاصة يف قراراته الصادرة منذ نشأة األمم املتحدة إىل غاية        
يات القرن املاضي، وهو توجه كانت تفرضه طبيعة تعامل اجمللس مع املواقف املختلفة مبا يتسق والتوافق الدويل خالل احلرب الباردة، مثانين

يف هاييت، وهو توجه جديد ظهر به اجمللس بعد �اية احلرب  1993جوان 16املؤرخ يف  841ليلجأ إىل مصطلح املسألة بدًأ من  قراره 
طا جديد من تدخل اجمللس كما سنرى، ليصل يف األخري إىل استعمال مصطلح الوضع يف قراره املتعلق ابلصومال وهو الباردة يعكس من

 . 22/12/2010املؤرخ يف  1964/2010القرار 

حيث ذكر على أن قراراته املتعلقة ابملصطلحات الثالث حمل الدراسة كانت ترتبط أبوجه التعامل التوافقي الدويل داخل اجمللس،       
، أما مصطلح الوضع فقد أشار إليه يف نفس املادة 1منه 03مصطلحي احلالة واملسألة يف النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن يف املادة 
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حتت مفهوم النزاع جاعال منه استثناء من احلالتني السابقتني، وهنا وجب اإلشارة إىل أن هذه املصطلحات مت التوافق عليها بني الدول 
دائمة العضوية وهلا سند قانوين سليم، غري أن الذي يثار هنا هو ما تعلق مبواضع استعمال اجمللس هلذه املصطلحات وكيف كانت تتوافق ال

مع جمال ممارسته الختصاصاته احملددة يف امليثاق، لذلك فإن اإلشكالية تتعلق مبدى اتساق هذه املصطلحات مع خمتلف ما يعرض على 
وكيف ميكن االنتقال من مصطلح آلخر مع  اإلبقاء على التوافق الدويل؟ وهل تقع هذه املصطلحات حتت مفهوم  اجمللس من مواقف؟

 ؟العدوان ووقوع به واإلخالل السلم هتديد حاالت يف األعمال من يتخذ مبااحلل السلمي للمنازعات أم حتت ما يعرف 

 أوال : اتساق املصطلحات مع اختصاصات اجمللس

يف قراراته بصدد مصطلح احلالة إىل مبادئ األمم املتحدة   عمل املنظمة إىل غاية مثانينات القرن املاضي أشار جملس األمن منذ بداية      
حلل النزاعات، وهي حاالت تقع يف الفصل السادس من ميثاق األمم كمبدأ تسوية املنازعات ابلطرق السلمية وعدم اللجوء إىل القوة 

خبصوص  19/05/1983بتاريخ  530/1983املتحدة، دون أن يشري إىل الفصل السادس بصورة مباشرة، وهو ما ظهر يف قراراته 
اخلاص ابحلالة يف  31/05/1983 بتاريخ 532/1983النزاع بني نيكاراغوا واهلندوراس حول ترسيم احلدود بني الدولتني، وكذا القرار 

 �ميبيا وغريها من القرارات كاحلالة يف قربص ولبنان واحلالة بني العراق وإيران خالل نفس العام.

أينأشار إىل  1990حيث بقي على نفس املنوال يف عدم اإلشارة إىل أي من مواد امليثاق يف قراراته ذات الصلة ابحلالة إىل غاية       
من امليثاق وذلك يف احلالة بني العراق و الكويت يف القرار  40و  39من ميثاق األمم املتحدة ويف مادتني ومها املادة  الفصل السابع

، وهنا قد يربر استخدامه ملواد الفصل السابع إىل وجود حالة من حاالت العدوان احملددة يف 02/08/21990املؤرخ يف  660/1990
وهي حالة الغزو كما هي حمدد يف الفقرة الثالثة من القرار السابق الذكر واعتربها هتديدا للسلم  1974لعام  3314قرار اجلمعية العامة 

منه، وبقي منذ ذلك احلني  24واألمن الدوليني، وهنا يبدو لنا اتساقها مع اختصاصات اجمللس احملددة يف امليثاق ووفق ما عددته املادة 
لذات  667و  666و  665و  662و  661و660 العراق والكويت خاصة القرارات يشري إىل الفصل السابع بشأن احلالة بني

 .3السنة، دون أن يشري إليه يف قرارات أخرى كاحلالة بني العراق وإيران يف قراراته لنفس السنة

جرائية لعدم وجود معيار هذا الفراغ القانوين يف امليثاق جعل تدخل اجمللس حتت مفهوم احلالة خيضع لتناقضات تصنف على أ�ا إ      
من امليثاق عهدت  34واضح للتكييف، ويعترب مبثابة تعديل عريف من خالل تواتر ممارسة اجمللس حول هذه النقطة، خاصة أن املادة 

للمجلس فحص وتكييف أي وقائع على أ�ا نزاع أو موقف فقط دون اإلشارة إىل احلالة وما إذا كانت تندرج يف إطار احلل السلمي 
 لمنازعات حال سلميا أو يف إطار تدابري الفصل السابع.ل

يف احلالة يف يوغسالفيا السابقة يف القرار  1991كذلك خبصوص احلالة بداية من عام  إال أن اجمللس استخدم مواد الفصل الثامن     
النزاع خاصة أن النزاع كان يف ، وهو سعي منه إىل اللجوء إىل املنظمات اإلقليمية حلل هذا 4 27/12/1991بتاريخ  724/1991

من امليثاق، وهو يبدو توجه يغلب عليه الضغط األورويب أكثر  52بدايته ومل يتأزم بعد، حيث جلأ إىل اإلحتاد األورويب وفق متطلبات املادة 
القرار قدم من فرنسا خاصة من تطبيق القانون الدويل، خاصة أن احلالة كانت تقع فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين، وأن 

أن اجمللس كّيف النزاع على أنه هتديد للسلم واألمن الدوليني فيما بعد، وهو ما يشري إىل هروب اجمللس من اللجوء للفصل السابع مؤقتا 
 وخاصة يف فرتة حرجة كتلك.

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
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ن بدايًة، وقد ظهر ذلك يف القرار أما خبصوص مصطلح املسألة فقد استخدم اجمللس هذا املصطلح حتت بنود الفصل الثام       
، وأشار إىل ذلك يف فقرته األوىل منه،خاصة أنه كانت هناك حاجة ملحة يف تلك 5اخلاص هباييت 16/06/1993بتاريخ  841/1993

يف فقرة الحقة الفرتة إىل اللجوء إىل احلل السلمي يف إطار املنظمات الدولية خاصة منظمة الدول األمريكية، وهو منحى ختلى عنه اجمللس 
هاييت من ذات القرار يف حالة ما إذا مل تنجح مواد الفصل الثامن يف حتقيق املبتغى، إذ جلأ إىل الفصل السابع من امليثاق إزاء تصرفه اجتاه 

، حيث فرض عليها مجلة من العقوابت غري العسكرية حتت مفهوم تدابري القمع، وهو 27/08/1993بتاريخ  861/1993يف القرار 
ا يظهرها كآلية تستجيب ملتطلبات العمل الدويل األممي خاصة أن امليثاق يسمح للمجلس ابستخدام أي من فصول امليثاق دون أن م

يشكل ذلك احنرافا من اجمللس عن ممارسة اختصاصاته وهو يف نظر� حتمل ملسؤوليته وحتميل للمنظمات الدولية هلذه املسؤولية، خاصة أن 
 حلفاظ على قيم األمم املتحدة يف مواجهة تفسري واسع لبعض النصوص.بعض املواقف تتطلب ا

بتاريخ  1996/ 1090كما اعترب مسألة التوصية بتعيني األمني العام تدخل حتت مفهوم املسألة وقد ذكر ذلك يف قراره      
 ذلك مسألة إجرائية تتطلب نصاب أي من مواد امليثاق أو مبادئ القانون الدويل ذو الصلة معترب دون أن يشري إىل 13/12/1996

التصويت دون احلاجة إىل سند يف ذلك على اعتبار أ�ا مرحلة وليست إجراءا يتطلبا قرارا مبفهوم الفصول السادس والسابع أو الثامن من 
 تثري أي إشكال امليثاق، وهي حالة خاصة تعترب فقهيا غري ذات جدل حوهلا لسبق التعامل معها كعرف دويل حتت مفهوم املسألة وال

 قانوين هلا، لذا جتنب اجمللس إدراجها حتت مفهوم احلالة أو الوضع.

خبصوص الصومال،  22/12/2010بتاريخ  1964/2010أما خبصوص الوضع فقد استعمل اجمللس هذا املصطلح يف قراره        
أو الثامن من امليثاق، خاصة وأن املوضوع كان يتعلق  ومت ذلك مبوجب الفصل السابع من امليثاق مباشرة دون اللجوء إىل الفصل السادس

بتداخل الفصلني السابع والثامن فيها، حيث ركز اجمللس على هذا الوضع لتعلق ذلك بدور بعثة االحتاد اإلفريقي يف حتقيق االستقرار يف 
ير تدخله من الناحية القانونية خاصة وأن هناك فيها، وكان عليه ترب  املنطقة وهو تداخل بني عمل القوات الدولية ودور االحتاد اإلفريقي

 قوات دولية تعمل هناك بناء على قراره املدرج يف الفصل السابع.

هذا التحليل الذي سبق بدأ� فيه ترتيبا اترخيا الستخدام اجمللس هلذه املصطلحات، إال أن التساؤل يطرح بعد ذلك يف أنه ألي من      
ر وأيهما يسبق اآلخر، وكيف يتم استعماهلما يف قراراته حبسب ما يعرض على اجمللس، إن اإلجابة على هذه املصطلحات القوة على اآلخ

هذا التساؤل مبنية على ما سبق تقدميه من تدخل اجمللس هبذه املصطلحات إزاء فصول امليثاق، فاجمللس يستعمل مصطلح الوضع على أنه 
إىل أن هذا الوضع يستدعي التعامل معه بقرار وفق الفصل السابع ويكون تدخله فيه يف يف حالة نزاع معني وهي إشارة واضحة من اجمللس 

اخلاص ابلوضع يف الصومال فقد أشار إىل النزاع يف الصومال كسند الستعمال  2002/2011حالة النزاع فقط، وقد ظهر ذلك يف قراره
واألمن الدوليني يف املنطقة، كما أن ما اختذه من إجراءات يف هذا هذا املصطلح وذلك بقوله أن النزاع يف الصومال يشكل هتديدا للسلم 

القرار كان وفق الفصل السابع ومنه فرض حظر على مجيع اإلمدادات من األسلحة واملعدات العسكرية إىل الصومال، خاصة أن هناك 
 .6قادة سياسيون وعسكريون ينتهكون القانون الدويل املطبق يف الصومال

طلح األخف وصفا بعد الوضع فهو احلالة ذلك أن اجمللس يلجأ إليها إذا كان هناك ما يستدعي تدخله إلبقاء االستقرار يف أما املص      
 30/08/2016بتاريخ  2305/2016الدولة أو يف حال احتمال حدوث نزاع معني كما يظهر ذلك يف عديد قراراته ومنها القرار 

اجمللس إىل احرتام األطراف املعنية للخط األزرق خاصة من اجلانب  اللبناين سيكون وقًفا خبصوص احلالة يف الشرق األوسط إذ أشار 
حلدوث نزاع جديد يف املنطقة، دون أن يشري يف قراره إىل الفصل السابع من امليثاق ومل يلجأ إىل أي من التدابري غري العسكرية أو 
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،إىل تصرفه وفق الفصل السابع من ميثاق 8الة يف مجهورية إفريقيا الوسطىاملتعلق ابحل 2301/2016، بينما أشار يف قراره 7العسكرية
إفريقيا  األمم املتحدة ولكن يبدو لنا أنه كان عليه ذلك رغم عدم حدة احلالة خاصة وأنه سبق وأن أنشأ القوات الدولية يف مجهورية

ام قواعد القانون الدويل جيب أن تبقى على نفس السياق، كما وأن الوسطى وفق الفصل السابع وابلتايل فإن تذكريه هلا بضرورة احلياد واحرت 
ابلتحقيق بطلب من السلطات الوطنية يف مجهورية إفريقيا الوسطى عن جرائم  24/09/2014احملكمة اجلنائية الدولية قد حتركت يف 

ولية ترتبط مبصطلح احلالة فقط كما أشار إليه ، ألن احملكمة اجلنائية الد9، وهو تدخل موفق يف ذلك حتت هذا املفهوم 2012ارتكبت يف 
منه، حيث أجاب اجمللس عن التساؤل القانوين يف استبعاد ابقي املصطلحات يف اإلحالة على احملكمة  13نظامها األساسي يف املادة 

تليه، وهي حدود موضوعة بدقة اجلنائية الدولية من أن ذات املصطلح يقف بني الوضع و املسألة أي بني شدة النزاع وبني املرحلة اليت 
 لتجنب سوء تفسري القرار وما قد ينجر عنه من تبعات قانونية و قضائية.

أما مصطلح املسألة فكان أقل شدة من املصطلحني السابقني حيث استعمله اجمللس يف مرات قليلة وكرر استخدامه له يف قضية       
املتعلق ابملسألة يف هاييت، 10/04/2018بتاريخ  2410/2018كان يف القرار هاييت وآخر قرار للمجلس استخدم فيه هذا املصطلح  

من امليثاق فيها ليس لطبيعة املسألة يف  ، وجلأ اجمللس إىل استخدام الفصل السابع10حيث تطرق فيه إىل تعزيز سيادة القانون يف هاييت
ستقرار يف هاييت وأن مسألة عمل قوات حفظ السالم جيب أن تبقى دوما هاييت وإمنا إلشارته إىل متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق اال

، وهنا يبدو أن اجمللس يتدخل دون إشارة منه إىل أي من فصول امليثاق خبصوص املسألة، أو يشري إىل فصل 11حتت بنود الفصل السابع
نحى يعطي هلذه املصطلحات قوة التدرج وجيعل من من فصول امليثاق دون أن تكون هناك صله بينه وبني املسألة يف حد ذاهتا، وهو م

 استخدامه هلا ال يتعارض مع اختصاصاته وال مع النظام الداخلي للمجلس.

 التوافقي بني املصطلحات االنتقالاثنيا:

مث العدول عنه ولو هذا الرتتيب السابق اإلشارة إليه هو غري ملزم للمجلس من الناحية القانونية حيث جيوز له استعمال مصطلح معني      
حتول اجمللس من املسألة  يف نفس القضية اليت مازال ينظر فيها، فإذا رأى اجمللس وجود مربر يفرض عليه حالة االنتقال أمكنه ذلك ومثاله

على  1993ن جوا16املؤرخ يف  841إىل احلالة يف قراراته كما فعل يف مسألة هاييت أين اعتربها كذلك منذ بداية تعامله معها يف قراره 
أ�ا مسألة خاصة يف سعيه حلل النزاع حال سياسيا سلميا وفق أحكام ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، إىل غاية صدور قراره 

أين اعترب ما حيدث يف هاييت يدخل حتت مفهوم احلالة وذلك بعد أتكده من انتهاك حقوق  15/02/2007بتاريخ  1743/2007
اجلنسي األخرى الواسعة االنتشار واليت تستهدف البنات، وتصرف  االعتداءضد األطفال فضال عن االغتصاب وأشكال اإلنسان خاصة 

 ، وبقي إىل يومنا هذا يستعمل مصلح احلالة فيما خيص قضية هاييت.12يف ذلك طبقا للفصل السابع من امليثاق

على معيار قانوين واضح، خاصة مع  االعتماداختصاصاته دون احلاجة إىل يظهر قدرة اجمللس على التوسع يف ممارسة  االنتقالهذا      
ارتباط تدخله مبسائل ال خيلو الشك من طابعها السياسي دون القانوين، وهي مسألة تطرح ضرورة حتديد تعاريف هلذه املصطلحات قبل 

فيما قد يراه نزاعا سواء كان سياسيا أو قانونيا  اخلوض يف أسبقية أي منها، حيث يبدو لنا أن مصطلح الوضع يشري إىل تدخل اجمللس
ابستخدام الفصل السابع من امليثاق حلله أو وفق أي فصل من امليثاق إذا كان له ما يربره، أما احلالة فهي تقدمي اجمللس لوجهة نظره 

ملا يعرض عليه من مشاكل وإجراءات وتصوره اجتاه ما يعرض عليه بعيدا عما يدخل حتت مفهوم الوضع، أما املسألة فهي تصدي اجمللس 
 ال تتطلب تعمقا يف حماولة حلها بعيدا عن تعقيدات عدم حصول التوافق بشأ�ا.
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من امليثاق ابستعمال أي مصطلح من هذه املصطلحات  24علما أنه للمجلس ممارسة أً� من اختصاصاته وسلطاته احملددة يف املادة      
هبذه املصطلحات ليس أتقلمه مع ما يعرض عليه بقدر ممارسة سلطاته املقررة يف امليثاق، ودليل ذلك دون أي حرج ألن األصل يف تدخله 

عدم وضع اجمللس يف اعتباره كيفية حتقيق انطباق املصطلح مع ما يعرض عليه بقدر ما حياول حتقيق هدفه من التدخل وفق امليثاق.لذا جند 
من دائرة ممارسة اجمللس لصالحياته من  تكييف ما يعرض عليه على أنه نزاع أو موقف أو  عدم احلاجة إىل حماولة إخراج هذه املصطلحات

التصدي له عن طريق قرار أو توصية، ذلك أن هذه املصطلحات الثالث أتيت بعد حتديد اجمللس لطبيعة ما يعرض عليه من نزاع أو موقف 
 االختصاصات.و  انت إجرائية أو ذات طابع موضوعي، وهي تدور بني السلطاتوبني ما إذا كانت املسألة قانونية أو سياسية وبني ما إذا ك

بينها حبرية، غري أن  االنتقالعلى أنه جيب علينا اإلشارة إىل أن اجمللس قدم لنا هذه املصطلحات على أنه ميكن من الناحية القانونية      
منه من أن اجمللس  13النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة  هذا من الناحية القانونية والقضائية غري ممكن وهو ما أجابه عنه

وهو ما ال ميكن له اإلحالة على احملكمة على احملكمة إال حالة فقط، وهو يتماشى مع القانون الدويل اجلنائي حتقيقا ملبدأ الشرعية اجلنائية، 
 .13عنوان احلالة يف السودانحتت  31/03/2005بتاريخ  1593/2005فعله اجمللس يف قراره 

 اثلثا: أتثر املصطلحات ابلفصلني السادس والسابع من امليثاق

أتثر املصطلحات الثالث ابلفصلني السادس والسابع من امليثاق ال تتعلق مبا هو موجود يف امليثاق أو النظام  احلكم على مسألة      
ات يف قراراته حتت ذلك املفهوم، إذ املالحظ تقدمي اجمللس ملا يعرض عليه يف الداخلي جمللس األمن، بقدر ما أدرجه اجمللس من ممارس

شكل عرض للوقائع مع حتديد طبيعة تدخله وما يسعى اجمللس إىل تغيريه من ذلك القرار، إذ املالحظ مثال يف قرار جملس األمن رقم 
هتديد للسلم واألمن الدوليني وذلك حىت يبقي ذلك أنه تعامل مع الوضع يف الصومال على أنه  29/07/2011بتاريخ  2002/2011

، معتربا ما حيدث يف الصومال مربرا الختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل السابع ومنها حضر توريد 14حتت بنود الفصل السابع
وجود مجود واضح اجتاه تطبيق بنود أن استخدامه ملصطلح الوضع هنا هو  لوحظ السالح واملعدات العسكرية وغريها إىل الصومال، غري أنه

أي تدخل ألي جهاز آخر حلل النزاع حتت بنود الفصلني السادس أو الثامن، وكأنه ال يوجد إال اجمللس  إيقافالفصل السابع، وحماولة 
ه على الساحة الدولية للتعامل مع مثل هكذا أوضاع، رغم أن امليثاق قرر يف مواد الفصل السادس و الثامن حلوال قانونية و قضائية ملثل هذ

 احلاالت.

إشارة اجمللس إىل حصول انتهاكات خطرية للقانون الدويل املنطبق مبا فيها قتل املدنيني وشن هجمات على إذ الغريب يف ذلك هو        
وهي تشكل جرائم دولية وال حتتاج إىل تطبيق بنود الفصل السابع من هذه الناحية اليت يرى منها  واالختطافاملدارس واملستشفيات 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تفرض على اجمللس إحالة ما يرى 13املادة  اجمللس، وإمنا كان عليه تطبيقها ابلتوازي مع
 أ�ا هتدد السلم و األمن الدوليني وتشكل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة.
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من النظام  13احلالة فقط يف تفعيل املادة وهو ما وجد� عند حبثنا يف النقطة الثانية املتعلقة ابحلالة جوااب كافيا وهو ملاذا استعملت       
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية دون الوضع و املسألة وكيف يتعامل اجمللس فيها مع بنود امليثاق، حيث أن اجمللس استعمل مصطلح 

، مث القرار 28/04/151993املؤرخ يف  1993/ 821احلالة عند مواجهته للجرائم الدولية بدًء من يوغسالفيا وذلك يف قراراته 
وما يليها لينشأ بعدها حمكمة يوغسالفيا السابقة، كما استعمل نفس النمط يف قضية  855/1993و  845/1993و  843/1993

وغريها حىت إنشاء  909/1993و  891/1993، وكذا قرارته 16 05/10/1993املؤرخ يف  872/1993رواندا يف القرارات 
س على أن احلالة هي اليت يستطيع فيها اجمللس حتديد اجلرائم الدولية فقط، وهو ما مت تبنيه يف نظام روما احملكمة ، وهنا أتكيد من اجملل

 منه بقوهلا: 13األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف نص املادة 

يبدو فيها أن جرمية أو أكثر قد  إذا أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام     
 .17ارتكبت

وبنظرة تطبيقية جند أن جملس األمن ال ميكنه إخطار احملكمة إال بشأن حالة ولفظ حالة ال ميكن تفسريه ذلك التفسري  احملدود 
الرجوع إىل السياق العام أو الضيق الذي يعين قيام نزاع بني جمموعة أو فرد أو وحدة عسكرية، أو أن يفسر ليشري إىل حدث معني دون 

للنص، وهذا املعىن املقصود للفظ احلالة سوف يكون ابلطبع خمتلفا من حالة إىل أخرى، ولكن جيب أال يتم التصرف فيه حبرية من طرف 
ألساسي، من النظام ا 61املدعي العام للمحكمة، وابلتايل قد خيضع للمراجعة القانونية من طرف دائرة ما قبل احملاكمة وفق املادة 

 ومراجعة �ائية من طرف دائرة االستئناف، لتكون املراجعة القانونية على درجتني، وذلك لضمان تكامل العملية القانونية، ومطابقتها ملا
 اختذه اجمللس حتت بنود الفصل السابع وما يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.

، وهذه احلالة تستدعي منه أن يقرر 18لس أو الدولة الطرف أو الدولة غري الطرفومصطلح احلالة هو نفسه املقصود يف اإلحالة من اجمل
إحالة شخص إىل احملكمة ابلنظر إىل تعقيد اإلجراء و تعدد خماطر أتزم الوضع ما دام أنه بصدد كل قضية ينبغي أن يفتح بشأ�ا نقاشا 

 .19واعتماد قرار فيها ويكون حتت بنود الفصل السابع الغري

طبيعة احلال ما يفسر اعتماد هذا املصطلح دون الوضع رغم أن مصطلح الوضع يتضمن احلالة وذلك من حيث أن الوضع وهذا ب
يشمل حاالت نزاعات وحروب وتوترات وهو ما يستدعي من اجمللس عند ثبوت األدلة إنشاء قضاء جنائي أو اإلحالة على احملكمة 

وله بشكل فعال داخل اجمللس، إمنا احلالة هي أقل صرامة من الوضع وحتمل نوعا من املرونة اجلنائية الدولية، وهو ما لن حيدث التوافق ح
 متكنه من جتنب إحالة كل نزاع على احملكمة اجلنائية الدولية، وهو ما يظهر يف الواقع الدويل.

سابع يف كل مرة منها ليس لتطبيق أما خبصوص املسألة فإن تناغمها مع بنود الفصل السابع وتكرار اجمللس اإلشارة إىل الفصل ال
ة اإلجراءات القسرية املدرجة فيها بقدر ما هو تسبيب ملا يقوم به يف إطارها خاصة أن تدخله حتت مفهوم املسألة كان دائما مبنيا على رؤي

 اللجوء إىل التوصية واليتمن امليثاق ولتجنب  25حل النزاع حال سلميا ولكن حتت مظلة الفصل السابع جلعل قرارات ملزمة طبقا للمادة 
 احلقوق إلنتاج الذاتية الصالحية هلا ليست اليت القرارات قبيل من أب�ا هللا سعد عمر الدكتور األستاذ ومنهم الفقهاء بعض اعتربها

 مثل ملزم أثر معينة حدود يف هلا يكون أن ميكن امليثاق من السادس الفصل وفق اجمللس من الصادرة التوصيات  أن كما ،20وااللتزامات
 .21امليثاق من 34 للمادة طبقا التحقيق إجراءات ابختاذ اجمللس من الصادرة التوصيات
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 ميكن و الرغبة، أو النصيحة إبداء جمرد هي فالتوصية الدويل، االصطالحي القاموس يف والتوصية القرار بني اخللط يقع قد أنه غري
 وال املنظمات، تصدرها اليت ابلتوصيات التقيد عدم للدولة وجيوز بذاهتا، دولة إىل أو الدول مجيع إىل موجهة تكون وقد ترفض، أو تقبل أن

 السلطة تصدره قانون أي عن خيتلف وال اإللزام قوة يتضمن فهو القرار أما الدولية، املسؤولية خمالفتها على يرتتب وال إلزام أي تتضمن
 .22الدولة داخل املختصة

 هذا يف لالهتمام املثري أن هو املسألة موضوع يف  توصية مبجرد االكتفاء أو ضرور� القرار كان إذا ما حول التساؤل خيص وفيما
 إبقاء من املقصود حيقق ما هي وإمنا عنه االستغناء ميكن اثنو� شيئا اعتبارها ميكن ال القرار يف توافرها الواجب الشكلية هذه أن الصدد،
 .23الدولية االتفاقيات من وغريه امليثاق بني قانوين إشكال أي خيلق ال طبيعي منحى نظر� يف وهو القرار مفهوم حتت املسألة

 رابعا: أتثر تفعيل هذه املصطلحات ابلفيتو 

هذه اإلشكالية اإلجرائية املتعلقة ابستخدام اجمللس هلذه املصطلحات ومدى حدوث حاالت استخدام الفيتو إزائها، فإن أول ما يثري       
فيها هو مفهوم حق الفيتو والذي ميثل سلطة ممنوحة للدول ذات املركز الدائم يف جملس األمن ختوهلم منع اجمللس عن طريق  البحث

، وما أضافته املمارسة يف جملس األمن 24التصويت السليب الرامي إىل إيقاف صدور القرارات اخلطرية اليت جتنح األمم املتحدة إىل اختاذها
، هذا جيعلنا نقول أن 25االختياري عن التصويت والغياب عن اجللسات أو ما يعرف ابلفيتو املزدوج ل االمتناعالدويل خبصوص مسائ

اجمللس يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة ويضع ما يشاء من معايري لتحديد أحوال تدخله حتت مفهوم الوضع أو احلالة أو املسألة وليس هناك 
ضوابط معينة بشأن تكييف ما يعرض عليه من وقائع،وحيثما وجدت السلطة التقديرية للمجلس  فيما تواتر عليه العمل يف اجمللس من

ملن كان طرفا يف النزاع جيعلها جتنح إىل  يقابلها جمال واسع للفيتو إزاءها، وهي رغبة الدول احلائزة للفيتو خصوصا يف جتنب القيد اإلجباري
 ن أجل دفع هذا القيد.تكييف الوقائع حتت الفصل السابع من امليثاق م

إال أن املالحظ هو استعمال اجمللس حلق الفيتو إزاء مصطلح الوضع و احلالة واملسألة بشكل خيتلف يف كل منها، حيث استعمل      
وبريطانيا الوضع يف قضية جنوب إفريقيا يف القرارات الصادرة ضدها وذلك من طرف الوال�ت املتحدة األمريكية  الفيتو مقابل مصطلح

، كما استخدم الفيتو من 1988إىل غاية  1981مث انسحبت فرنسا من استخدام الفيتو من  1977إىل غاية  1974وفرنسا منذ عام 
، كما استخدم من طرف 1971إىل غاية  1963السوفييت يف الوضع يف روديسيا اجلنوبية (زميبابوي) من عام  طرف بريطانيا واإلحتاد

، كما استخدم من طرف الوال�ت املتحدة األمريكية يف الوضع 1971 الوضع يف بنغالديش (بني اهلند وابكستان) عام السوفييت يف اإلحتاد
 .1989إىل عام   1982يف األراضي العربية احملتلة عام 

وهو ما  ء اإلحتاللأو إ�ا االستعمارحيث لوحظ استعمال الفيتو حتت مفهوم  الوضع يف حاالت تتعلق ابلسعي لتعطيل تصفية        
ظهر يف قضية روديسيا اجلنوبية واهلند وابكستان واألراضي العربية احملتلة، وهو منحى خطري يف جمال تكييف القضية حتت مفهوم الوضع مث 

زاعات تعطيلها هبذا الشكل، حيث أن االستخدام املتكرر للفيتو يف نفس القضية ( الوضع) وملدد خمتلفة أطال من عمر النزاع وخلق ن
جديدة، مما يؤثر على حتديد مفهوم الوضع بني مفاهيم القانون الدويل ويصبح هو املشكل وليس حق الفيتو، خاصة أنه من املستحيل 
عمليا إعمال الفصل السابع دون وجود إمجاع وتوافق اتم بني األعضاء الدائمني داخل جملس األمن الدويل، وهذا التطبيق مرهون أساسا 

 .26الفيتو  دول قة بنيابلعال
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وهنا يكرس الفيتو حالة من التناقض املعياري خبصوص مبدأ املساواة بني الدول األعضاء وهو تناقض واضح يدفع إىل التساؤل حول      
أو ما إذا كان الفيتو متوافق مع روح ونص امليثاق، وإذا كان املفهوم الضيق للشرعية يعين مطابقة  التصرف أو الفعل للنص أو احلكم 

لصادرة القاعدة القانونية، فإن مفهومها الواسع يشمل مجيع املبادئ والقواعد القانونية اليت جتد سندها يف مصادر القانون الدويل والقرارات ا
 عن خمتلف اهليئات الدولية، لذا فإنه ال ميكن أن يكون متوافقا مع مبدأ املساواة القانونية.

فيها الفيتو أيضا ومنها احلالة يف نيكاراغوا أو ما مسي ابحلالة يف أمريكا اجلنوبية يف أما خبصوص احلالة فقد استخدم       
،  وكان نفس 1985إىل غاية  1982من طرف الوال�ت املتحدة األمريكية، وكذلك ابلنسبة للحالة يف لبنان من  02/04/1982

أين استخدم اإلحتاد السوفيايت الفيتو فيها، على أن  31/07/1974الطرف الذي استخدم حق الفيتو،  وكذلك احلالة يف قربص يف 
اإلرتباك احلاصل من اجمللس يف التوفيق بني متطلبات احلالة وبني متطلبات تثبيت قواعد القانون الدويل، خاصة  املالحظ ابلنسبة للحالة هو

م سالمة ما اجنر عن ذلك الفيتو من حماولة إلحداث أن استعماله هلا كان جمرد تعامل واقعي أكثر منه قانوين أو حىت سياسي، مما يؤكد عد
التوازن الدويل سياسيا على حساب حتقيق السلم و االستقرار، وهو منحى خطري لعدم السعي جملاهبة األزمات مبا يفيد حلها، لكن كما 

يف كتابه مخسة حيكمون اجلميع من أن هناك غموضا بناًء متعمد من النظام الدويل برمته إلجبار  David Bosco يقول ديفيد بوسكو
 .27العامل على القبول هبذا الوضع، أبن ما يدرج يف خانة احلالة ويف تلك الفرتة جيب أن يبقى دون مسائلة

،مث 1948، ومسألة التشيكوسلوفاكية عام 1949و  1947أما خبصوص املسألة فقد استخدم الفيتو فيها يف املسألة االندونيسية عامي 
من طرف  1987إىل عام  1975من طرف الوال�ت املتحدة األمريكية،يف قضية �ميبيا من عام  21/03/1974املسألة يف قناة بنما 

، من طرف اإلحتاد 13/01/1980ن  الوال�ت املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا على التوايل، لتأيت مسألة الرهائن األمريكيني يف طهرا
يف قضية شغل الصني  1971السوفيايت، كما استخدم الفيتو حىت يف املسائل اإلجرائية يف مسألة قبول العضوية يف األمم املتحدة عام 

حتجيم تدخل  هو سعي من الدول الكربى الوطنية مقعد الصني، ومسألة تعيني األمني العام األممي، على أن املالحظ تعليقا على ذلك
األمم املتحدة يف هذه املسائل رغم حدهتا واليت حتولت معظمها إىل نزاعات، استدعت تدخل األمم املتحدة حتت مفهوم احلالة أو الوضع، 

لناحية وهنا وجب اإلشارة إىل أنه رغم استخدام الفيتو على هذه املسائل إال أنه لوحظ اخلسارة السياسية اليت تكبدهتا األمم املتحدة من ا
 القانونية بوصول الفيتو حىت لبعض املسائل اإلجرائية وهو ما مت تداركه فيما بعد.

 خامتة

بعد حتديد املقصود ابلوضع و احلالة و املسألة وأتصيل طبيعة تدخل اجمللس وفق حدود امليثاق و النظام الداخلي للمجلس يف كل       
ة لتدخل اجمللس هي جمارة للمستجدات الدولية من �حية إجرائية وقانونية وبشكل منها، ميكننا القول أن حقيقة ظهور مساقات جديد

يبقي على توافق الدول الكربى فيه على نفوذها ومكانتها الدولية، وهي حلول هلا ما يربرها من �حية جتسيد بعض مبادئ القانون الدويل 
ة هذا التكييف الذي يف عدة مرات كان يضر بصاحلها وسيادهتا، وهي على ساحة حل النزاعات، لكن ابملقابل تبقى ابقي الدول حتت رمح

 ما يؤسس على التعاون ولكن كثريا ما يؤدي إىل التنازع.

 

د أما احلقيقة الثانية فهي مرتبطة ابخللفية السياسية هلذه املصطلحات فإن كان هلا ما يربرها من الناحية القانونية، إال أن حدود التقي      
رف بعد، خاصة مع عدم وجود آلية رقابة لعمل اجمللس من الناحية السياسية وهو مؤشر خميف للدول خاصة أن بعض هبا مل يع
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املصطلحات قد جير إىل احملكمة اجلنائية الدولية ( احلالة) وهو أمر يف غاية األمهية خاصة يف عصر التطرف الذي نعيشه على الساحة 
 الدولية.

عنهم، خاصة أنه مل ميكن حتديد احلد الفاصل  ة ممارسة االختصاص أصالة عن الدول وليس كاختصاص أصيللذا ينبغي مراعاة قاعد     
واليت بني املسائل السياسية والقانونية بني اجمللس وحمكمة العدل الدولية، فكيف احلال مع احملكمة اجلنائية الدولية خاصة ما تعلق ابحلالة 

ا فإن املأمول هو ختلي اجمللس عن فكرته من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لذ 13تربط بني هذين اجلهازين وفق املادة  
مبمارسة دورها يف هذا الشق فقط حىت يتحقق اهلدف وال  وقضاءاخليالية يف إدارة السلم و األمن الدوليني والسماح لألجهزة املختصة قانو� 

 يتحقق التصادم.

 :قائمة املراجع

) 3( 11 املادة أو 35 املادة حبسب حالة أو نزاع إىل األمن جملس تنبيه جرى إذا االجتماع إىل األمن جملس الرئيس يدعو 3 املادة -1
 األمني نبه إذا أو ،(2) 11 املادة حبسب مسألة أية إليه أحالت أو األمن جملس إىل توصيات العامة اجلمعية قدمت إذا أو امليثاق، من

 .99 املادة حبسب مسألة أية إىل األمن جملس العام
 .25/11/2016 بتاريخ عليه اطلع اإللكرتوين، الرابط على منشور (S/96/Rev.7)، األمن جمللس املؤقت الداخلي النظام -

http://www.un.org/ar/sc/about/rules/chapter1.shtml 
 تنقيح آخر وأجري مرات؛ عدة املؤقت الداخلي النظام ُعدل ذلك وبعد .(S/96) املؤقت الداخلي نظامه 1946 عام يف اجمللس واعتمد

 املؤرخ 35/219 العام اجلمعية لقرار امتثاال السادسة، الرمسية اللغة بوصفها العربية اللغة إلضافة .(S/96/Rev.7) 1982 عام يف
 .1980 ديسمرب/األول كانون 17
 10/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 02/08/1990بتاريخ  660/1990القرار  -2

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/36/IMG/NR057436.pdf?OpenElement 

 10/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 27/9/1990بتاريخ  671/1990القرار  -3
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/47/IMG/NR057447.pdf?OpenElement 

 13/01/2017الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ  ،27/12/1991 بتاريخ 724/1991القرار  -4
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/73/IMG/NR059573.pdf?OpenElement 

 15/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 16/06/1993بتاريخ  841القرار  -5
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/354/56/IMG/N9335456.pdf?OpenElement 

 13/02/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 29/07/2011بتاريخ  2002/2011القرار  -6
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/439/01/PDF/N1143901.pdf?OpenElement 

 23/02/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 30/08/2016بتاريخ  2305/2016القرار  -7
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https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/273/87/PDF/N1627387.pdf?OpenElement 

 12/01/2017الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ  ،26/07/2016 بتاريخ 201/2016 -8
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/236/43/PDF/N1623643.pdf?OpenElement 

 10/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 20/07/2016بتاريخ  2031/2016  القرار-9
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/236/43/PDF/N1623643.pdf?OpenElement 

 .30/04/2018، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 10/04/2018بتاريخ  2410/2018القرار  -10
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2410%20(2018)&r
eferer=http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2018.shtml&Lang=A 

 10/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 10/10/2013بتاريخ  2119/2013 -11
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/508/18/PDF/N1350818.pdf?OpenElement 

 25/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 15/02/2007بتاريخ  12-1743/2007
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/240/90/PDF/N0724090.pdf?OpenElement 

 .10/01/2017الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ  ،31/03/2005 بتاريخ 2593/2005 القرار -13
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement 

 .10/01/2017الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ  ،29/07/2011 بتاريخ 2011/  2002 القرار-14
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/439/01/PDF/N1143901.pdf?OpenElement 

 .25/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 28/04/1993بتاريخ  821/1993القرار -15
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/243/28/IMG/N9324328.pdf?OpenElement 

 .25/01/2017، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ 05/10/1993بتاريخ  872/1993القرار -16
https://documents- 
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/540/61/IMG/N9354061.pdf?OpenElement 

  احلقوق، جملة ،1998 روما إلتفاق وفقا الدولية اجلرائم نظر يف وانعقاده االختصاص حتديد آلية الرشيدي، فالح مدوس. د - 17
 .22ص ،2003 عام، ،27 السنة الثاين، العدد الكويت، جامعة

 مرجع األساسي، للنظام الوطين اإلنفاذ وآليات أحكام لدراسة مدخل الدولية، اجلنائية احملكمة بسيوين، شريف حممود. د. أ - 81
 .46و 45سابق،ص ص

19- Projet de Statut d'une Cour criminelle internationale. Rapport de la Commission 
du Droit International sur les travaux de sa quarante-sixième session, 1 mai- 22 juillet 
1994, Assemblée générale, Documents officiels, 50'™' session, suppit n°10, A/49/10.  

 الطبعة اجلزائر، عكنون، بن ، املركزية الساحة اجلامعية املطبوعات ديوان املعاصر، الدويل القانون يف دراسات ، هللا سعد عمر د.أ -20
 .36ص  2004ومنقحة، مزيدة الثانية

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2410%20(2018)&referer=http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2018.shtml&Lang=A
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2410%20(2018)&referer=http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2018.shtml&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/243/28/IMG/N9324328.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/243/28/IMG/N9324328.pdf?OpenElement
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  ،2005 مصر القانونية، الكتب دار الدوليني، والسلم األمن حفظ يف األمن جملس دور تطور العال، أبو هللا عبد أمحد.  د - 21
 .23ص
 الطبعة لبنان، بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات واملتخصصة، واالقليمية العاملية املنظمات الدويل التنظيم اجملذوب، دمحم-د -22

 .132ص ،2005األوىل،
23-Rapport de la réunion intersessions tenue du 19 au 30 janvier 1998 à Zupthen 
(Pays-Bas), A/AC.249/1998/L.Rapportdu Comité préparatoire pour la création d'une 
Cour criminelle international, A/CONF.183/2/Add.l, 14 avril 1998. 

بريوت لبنان، نزيه علي منصور، حق النقض الفيتو ودوره يف حتقيق السلم و األمن الدوليني، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،  -24
 .69، ص2009

 ،2008 لبنان، بريوت احلقوقية، احلليب منشورات األوىل، الطبعة  العوملة، ضل يف املتحدة األمم منظمة مستقبل غريب، بن ميلود -25
 25 ص
 بريوت النشر، و للطباعة اجلامعية الدار ، األوىل الدويل،الطبعة القانون لدراسة مقدمة الدولية العالقات ، احلميد عبد سامي دمحم. د -26

 .125 ص ،1993 لبنان،
ديفيد بوسكو، مخسة حيكمون اجلميع، جملس األمن ونشأة النظام العاملي احلديث، ترمجة غادة طنطاوي، الطبعة األوىل، املركز  -27

 .05، ص 2014القومي للرتمجة، مر، 
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 اجلزائر يف االستثمار مناخ تعزيز يف دورها و الضرييب اجلذب آليات

كلية      ابحث دكتوراه ،طالبـي بن عيـسـى                                                                               د. حيياوي دمحم 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية       احلقوق و العلوم السياسية                                                                

 -اجلزائر – 2جامعة البليدة                                                                               -اجلزائر - جامعة املدية
ben.medyahia@gmail.com                                                                        b.talbi@univ-blida2.dz 

 
 املـلخـــص:

من أتثري على مناخ  نتناول من خالل هذه الدراسة خمتلف سياسات اجلاذبية الضريبية املعتمدة يف ظل التشريع اجلزائري نظرا ملا هلا
سي االستثمار يف اجلزائر، و هذا يف ظل اخنفاض عائدات اجلباية البرتولية الناتج عن اال�يار املفاجئ ألسعار احملروقات ابتداء من السدا

 .2014الثاين من سنة 
ة منها و املتميزة حبزمة هامة من كما �دف من خالل هذه الدراسة إىل التعرض ملختلف التشريعات الصادرة، السيما اجلبائي          

 اجلاذبية الضريبية، واليت من خالهلا مت إنشاء هياكل دعم متخصصة وإبراز دورها كعامل حمفز على خلق فرص االستثمار يف اجلزائر.
 الكلمات املفتاحية:  السياسة الضريبية، اجلاذبية الضريبية، حتفيز، اجلذب الضرييب،  إعفاء، مناخ االستثمار.

Abstract : 

In this study we examine the various tax-attractive policies adopted under the Algerian 
legislation because of their impact on the investment climate in Algeria. This is in light of the 
decrease in the revenues of oil revenues resulting from the sudden collapse of fuel prices starting in 
the second half of 2014. 

          In this study, we aim to expose the various legislations issued, especially fiscal ones, which 
are characterized by a significant package of tax appeal, through which specialized support 
structures were established and their role as a catalyst for creating investment opportunities in 
Algeria. 

Key words: tax policy, tax appeal, stimulus, tax attraction, exemption, investment climate. 

 متهيـــد:
أصبحت تعيشها الكثري من الدول اليت تعتمد بدرجة كبرية يف متويل ميزانيتها العمومية على مداخيلها من نظرا لألزمة املالية الراهنة اليت 

اجلباية البرتولية، و يف ظل استمرار اخنفاض أسعار احملروقات، عمدت احلكومة اجلزائرية إىل البحث عن بديل عاجل لتحقيق التنمية 
بار االستثمار يشكل أحد الركائز األساسية اليت اعتمدت عليها الكثري من الدول يف دفع عجلة والتنويع االقتصادي خارج احملروقات، وابعت

ة التنمية هبا، وحيث أن النتائج كانت إجيابية، فقد اعتمدت الدولة اجلزائرية ما بعد الصدمة البرتولية ابتداء من السداسي الثاين من سن
اإلنتاج احمللي والتسويق جلاذبية ضريبية ابعتبارها أداة تنفيذية الستقطاب رؤوس  اسرتاتيجية جديدة للنمو هتدف إىل تشجيع  2014

 أموال مستثمرة يف القطاع االقتصادي احلقيقي ميكن استغالهلا لتحفيز اإلنتاج احمللي وتعزيز مناخ االستثمار يف اجلزائر.

احلديثة اليت اختذهتا اجلزائر لتحقيق اجلذب الضرييب، و ذلك هذا البحث يف جممله إىل تسليط الضوء على أهم السياسات اجلبائية  يهدف

 من خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية:

mailto:ben.medyahia@gmail.com
mailto:ben.medyahia@gmail.com
mailto:b.talbi@univ-blida2.dz
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 التعرف على مفهوم سياسة اجلذب الضرييب. -

البحث يف هذا املوضوع لكونه يتناول جانب مهم و هو " سياسة اجلذب الضرييب"، و هذا ملا له من آاثر إجيابية   أمهيةتكمن  -
على االستثمار و ترقيته، و ابلتايل توسيع الوعاء الضرييب و ز�دة نسبة التحصيل اجلبائي، و هو ما ينعكس إجيااب على اخلزينة 

 العمومية.

 املطروحة كالتايل: اإلشكاليةالدراسة اإلجابة على  هسنحاول من خالل هذ        

 ما مدى مسامهة سياسة اجلذب الضرييب يف هتيئة مناخ مالئم لالستثمار يف اجلزائر؟
 و قبل ذلك البد من اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما هي سياسة اجلذب الضرييب؟ -

 ماهي أدوات سياسة اجلذب الضرييب؟ -

 الضرييب يف ظل االهتمام بقطاع االستثمار يف اجلزائر؟ ما هو واقع سياسة اجلذب -

مث احملور الثاين املعنون  اإلطار العام لسياسة اجلذب الضرييباإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل احملور األول حتت عنوان  و سنحاول

 بواقع اجلاذبية الضريبية كآلية لتعزيز مناخ االستثمار يف اجلزائر

- I :اإلطار العام لسياسة اجلذب الضرييب : 

تعتمد الكثري من الدول يف إطار تنمية اقتصاد�هتا على سياسة اجلذب الضرييب ملا هلا من أمهية على تشجيع اإلنتاج و خلق  
 فرص االستثمار احمللي واخلارجي وترقيته.

1-I – :تعريف سياسة اجلذب الضرييب 

يف العديد من التدابري و اإلجراءات ذات الطابع التشريعي اجلبائي، و اليت تنتهجها الدولة عن طريق تتمثل سياسة  اجلذب الضرييب      
ى  خمتلف هياكلها و مصاحلها اجلبائية، و هذا هبدف إحداث آاثر تعود ابلنفع على االقتصاد الوطين و ابلتايل على اخلزينة العمومية،  و عل

تتفادى يف نفس الوقت آاثر أخرى تعيق االقتصاد الوطين و تفوت فرص على حقوق اخلزينة كل اجلوانب االجتماعية و السياسية؛ و 
 العمومية، حيث تعتمد من خالل هذه السياسة على جمموعة من التسهيالت و االمتيازات  لتحقيق األهداف املرجوة.

لدولة لصاحل املستثمرين سواء كانون حمليني أو أجانب ميكن كذلك تعريف سياسة اجلذب الضرييب على أ�ا امتيازات ضريبية متنحها ا      
من أجل إغراء أصحاب رؤوس األموال على استثمار أمواهلم داخل الوطن من جهة، و من جهة أخرى تشجيع االستثمار يف بعض 

 )01(القطاعات و املناطق اليت تسعى الدولة جاهدة لتنميتها.
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موعة من الربامج و اإلجراءات متكاملة و مرتابطة، و تساهم مسامهة فعالة يف حتقيق كما تتصف سياسة اجلذب الضرييب أب�ا جم      
لك األهداف املرجوة، و ميتد نطاقها ليشمل خمتلف االمتيازات الضريبية اليت متنحها الدولة لبعض األنشطة االقتصادية املراد تشجيعها، و ذ

 )02( الفرتة القصرية و حمتمل تعويضها يف األمد الطويل.ابعتبار أن هذه االمتيازات إجراءات حمتملة مضحى هبا يف

 و بصفة عامة تعترب سياسة اجلذب الضرييب أداة من أدوات السياسة االقتصادية للدولة اليت تساهم يف حتقيق أهداف اجملتمع املتنوعة.    

2-I – :متطلبات فعالية سياسة اجلذب الضرييب 

ق أهداف السياسة االقتصادية و فق جاذبية ضريبية فعالة من خالل عرض امتيازات ضريبية  كنفقة إن خلق مناخ مالئم لالستثمار و حتقي

 )03(جبائية على عاتق الدولة، يتطلب مجلة من الشروط على  املستثمرين، و نذكر منها: 

 ا حقق املشروع كفاءة يف األداء.منح االمتيازات الضريبية للمشاريع االستثمارية على مراحل تتزامن مع بدأ املشروع و تتزايد كلم -
يف حالة استثمار أجنيب، جيب مسامهة املشروع يف جلب العمالت األجنبية، و مرتبطة بنقل التكنولوجيا املمكن االستفادة منها  -

 يف جمال حتقيق التنمية االقتصادية .
 العمل على تطوير و تنمية املناطق اجلغرافية الفقرية قصد حتقيق التوازن اجلهوي. -
 فرض شرط تشغيل عدد معني من العمال. -
 إجبارية أولوية  استغالل املوارد املادية و املنتجات احمللية املتوفرة . -

3-I – :وسائل تطبيق سياسة اجلذب الضرييب 

 تتمثل سياسة اجلذب الضرييب يف عدة آليات يف صورة مزا� ضريبية، و يف دراستنا هذه نركز على األدوات التالية: 

 اإلعفاءات الضريبية. -01
 التخفيضات الضريبية. -02
 القرض الضرييب. -03
 إمكانية ترحيل اخلسائر إىل سنوات الحقة. -04

1-3-I – :اإلعفاءات الضريبية 
اإلعفاء الضرييب هو إسقاط حلق الدولة عن بعض املكلفني من مبلغ الضرائب لواجب دفعها نتيجة دخل خاضع يف األصل 

مبمارسة نشاط معني و يف ظروف حمددة، كما قد يكون هذا اإلعفاء كليا أو جزئيا، دائما أو للضريبة، مقابل التزامهم 

 )04(مؤقتا.
و املالحظ أن اإلعفاءات الضريبية  املؤقتة من أكثر النفقات الضريبية استخداما يف ظل التشريع اجلبائي اجلزائري، و يف       

 أغلب الدول النامية.
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 ـاء:فهناك نوعني من اإلعفــــ

 اإلعفاء الدائم:  - أ
هو إسقاط حق  خزينة الدولة من مال املكلف ابلضريبة طاملا بقي سبب اإلعفاء قائما، كما يتم منح هذا النوع من اإلعفاء    

 تبعا ألمهية النشاط ومدى أتثريه على احلياة االقتصادية واالجتماعية .

 )05(يرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية.: إعفاء دائم من الضريبة اجلزافية الوحيدة خبصوص اإلمثال

 اإلعفاء املؤقت:   - ب
هو إسقاط حق  خزينة الدولة من مال املكلف ملدة معينة من حياة النشاط املستهدف ابلتشجيع و عادة ما يكون يف بداية  

ت العاملة يف اجلنوب اجلزائري من النشاط، و ميكن أن يكون اإلعفاء كليا مبعىن إسقاط احلق طوال املدة املعينة، كإعفاء الشركا
" سنوات، و هذا يف الوال�ت اجلنوبية 10الضريبة على أرابح الشركات أو الرسم على النشاط املهين أو الرسم العقاري ملدة "

 )06(اليت جيب ترقيتها، و احملددة عن طريق التنظيم.

لة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"، الوكالة الوطنية للتأمني عن : إعفاء املشاريع املنجزة يف إطار إحدى وكاالت الدعم "الوكامثال
) سنوات من دفع حقوق الضريبة اجلزافية الوحيدة، ابتداء من 03البطالة أو الوكالة الوطنية لدعم القرض املصغر" ملدة ثالث (

 )07(اتريخ الدخول يف مرحلة االستغالل.

 )08( ما يعاب على حالة  اإلعفاء املؤقت، هو:
فرصة لتحايل املستثمرين عن طريق اللجوء إىل توقيف النشاط �ائيا و تصفية املشروع مبجرد انتهاء فرتة اإلعفاء، و ابلتايل هي  -

 اللجوء إىل إنشاء مشروع استثماري آخر و االستفادة من إعفاء مؤقت آخر.
حتقيق نتيجة جد ضئيلة، خالل نفس الفرتة، و إمكانية حتقيق نتيجة جبائية "خسارة" خالل الفرتة اليت يفرتض فيها إعفاء، أو  -

 هي احلالة غري معنية بتسديد احلقوق الضريبية يف األصل.
إشكالية حتديد اتريخ بداية االستفادة من اإلعفاء املؤقت، هل ابتداء من اتريخ احلصول على قرار منح االمتيازات أم من اتريخ  -

 البداية الفعلية للنشاط االستثماري.

2-3-I– خفيضات الضريبية:الت 
نعين ابلتخفيضات الضريبية إخضاع املكلف ابلضريبة ملعدالت ضريبية اقل من املعدالت السائدة، أو تقليص وعاء              

الضريبة مقابل االلتزام ببعض الشروط، كاملعدل املفروض على األرابح املعاد استثمارها، أو التخفيضات املمنوحة لتجار اجلملة و 
ون يف جمال الرسم على النشاط املهين نظر التزامهم بتقدمي قائمة زابئنهم خالل سنة النشاط ، حيث يتم إخضاع املكلف املنتج

ابلضريبة ملعدالت ضرييب أقل مما هي مفروضة عليه ، كما ميكن أن تربط عالقة عكسية مع حجم املشروع، أي كلما زاد حجم 
ة، أم مع حجم العمالة، حيث كلما ضم املشروع عدد أكرب من اليد العاملة كانت املشروع كلما قلت معدالت الضريبة املفروض

 )09(املعدالت الضريبية أقل.
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3-3-I– :القرض الضرييب 

يعترب القرض الضرييب امتياز ضرييب يتعلق بفئة من املمولني الذين يتمتعون بشروط خاصة، و يتمثل يف ختفيض مبلغ الضريبة             
ا بعني االعتبار  قواعد الضريبة السارية املفعول، فيعمل القرض الضرييب على التخفيض من قيمة الضريبة املستحقة، و هو ال املدفوع أخذ

ميس قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، و لكنه يؤدي إىل حتقيق وفر ضرييب، و ال يتغري هذا القرض تبعا لسلم االقتطاع التصاعدي؛ فإذا كان 
من الضريبة املستحقة يكون املمول يف حالة قرض قابل لالسرتجاع، و اجلزء الذي يتجاوز الضريبة املستحقة يعطي جماال  الوفر الضرييب أقل

 )10( لدفعة لصاحل املكلف ابلضريبة.

4-3-I– :إمكانية ترحيل اخلسائر إىل سنوات الحقة 

المتصاص اآلاثر السلبية للضرائب من جهة، و تشجيع االستثمارات اخلاصة و ز�دة الرتاكم الرأمسايل يف اجتاه األنشطة        
االقتصادية املرغوبة من جهة أخرى،  أوجد املشرع املشرع اجلبائي اجلزائري تقنية ترحيل اخلسائر إىل سنوات الحقة، و يكون هذا 

من األرابح و حتميلها إىل سنوات الحقة ابعتبار الربح هو املصدر األول لتشجيع و إعادة استثمار الرتحيل عن طريق خصمها 

 )11( و تنمية املوارد املتاحة.

II - .واقع اجلاذبية الضريبية كآلية لتعزيز مناخ االستثمار يف اجلزائر 

ىل إجياد مناخ مالئم  خللق استثمارات ختتلف حبسب  أمهية إن املزا� املمنوحة يف إطار سياسة اجلذب الضرييب اهلادفة إ           
" املؤرخ 09-16االستثمار و طبيعته و اهليئة املخول هلا قانو� تقدير و منح هذه املزا�،  فمن خالل اإلطالع على أحكام القانون رقم "

 املتعلق برتقية االستثمار، اتضح لنا أن هناك: 2016أوت  03يف 

 ــــة لكل االستثمارات القابلة لالستفادةمزايــــا مشرتك -

 مزايـــــا إضافيــــــة لفائدة النشاطات ذات االمتياز أو املنشئة ملناصب الشغل -

 مزايـــا استثنائيـــة لفائدة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين. -

II -1- ستفادة:املزايــــا املشرتكــــة لكل االستثمارات القابلة لال 

أوت  03املؤرخ يف  09-16" من القانون 4غري الواردة يف القوائم السلبية و املسجلة  طبقا ألحكام املادة " إن االستثمارات
، املتعلق برتقية االستثمار، تستفيد بقوة القانون و بصفة آلية من مزا� اإلجناز االستثمارات املنصوص عليه ابلقانون السالف 2016

د احلصول على  شهادة التسجيل يتمكن املستثمر من احلصول على املزا� اليت له احلق فيها لدى كل اإلدارات و اهليئات الذكر، فمجر 
 )12(املعنية، حيث خيضع االستهالك الفعلي ملزا� اإلجناز املتعلق ابالستثمار املسجل مبا يلي:

 اخلضوع للنظام اجلبائي احلقيقي. -
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 القيد يف السجل التجاري. -

 زة رقم التعريف اجلبائي.حيا -

ملصاحل اجلبائية فتكون االستفادة من املزا� على أساس حمضر معاينة بناءا على طلب املستثمر تعده ا االستغاللابلنسبة ملرحلة        
تستفيد االستثمارات املعنية و على غرار التحفيزات اجلبائية و شبه اجلبائية و اجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام، ، املختصة إقليميا
 )13(:ابملزا�  كم يلي

 ابلنسبة ملرحلة اإلجناز: 

املتعلق برتقية  09-16" من القانون 04يبدأ سر�نه من اتريخ التسجيل املنصوص عليه يف املادة " إن أجل اإلجناز       
 االستثمار، كما يدون ذلك يف شهادة التسجيل، و يستفيد املستثمر خالل هذه املرحلة من:

 ار.اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثم -

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ، فيما خيص السلع و اخلدمات املستوردة أو املقتناة حمليا اليت تدخل مباشرة يف  -
 إجناز االستثمار.

اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض و الرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار  -
 االستثمار املعين.

إلعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على اإلشهار العقاري و مبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق االمتياز على ا -
 األمالك العقارية املبنية و غري املبنية املوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية.

 ولة خالل فرتة إجناز املشروع.من مبلغ اإلاتوة اإلجيازية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الد %90ختفيض بنسبة  -

) سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار، ابتداء من 10اإلعفاء ملدة عشر ( -
 اتريخ االقتناء.

 اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات و الز�دات يف رأس املال. -

، فبعد معاينة الشروع يف مرحلة االستغالل بناءا على حمضر تعده املصاحل اجلبائية و بناءا على طلب املستثمر، ستغاللاالأما ابلنسبة ملرحلة 
 ) سنوات من املزا� التالية:03يستفيد هذا األخري ملدة ثالث(

 اإلعفاء من الضريبة على أرابح الشركات. -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -
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 من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة. %50ختفيض بنسبة  -

تتطلب تنميتها ، و كذا كل منطقة املناطق احملددة  قائمتها عن طريق التنظيم، التابعة ملناطق اجلنوب و اهلضاب العلياأما عن       
 )14(مسامهة خاصة من قبل الدولة، فتستفيد كالتايل:

يا أو جزئيا ، بنفقات األشغال املتعلقة ابملنشآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار، و ذلك بعد تقييمها من تتكفل الدولة كل -
 قبل الدولة.

التخفيض من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة بعنوان منح األراضي عن طريق االمتياز من  -
 استثمارية.أجل إجناز مشاريع 

من مبلغ إاتوة أمالك الدولة ابلنسبة للمشاريع  %50) سنوات، و ترتفع هذه الفرتة إىل 10) لفرتة عشرة (2ـ ابلدينار الرمزي للمرت املربع(م
 لة.االستثمارية املقامة يف املناطق التابعة للهضاب العليا و كذا املناطق األخرى اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدو 

من مبلغ إاتوة أمالك الدولة ابلنسبة  %50) سنة، و ترتفع هذه الفرتة إىل 15) لفرتة مخس عشرة (2ـبالدينار الرمزي للمرت املربع(م        
 للمشاريع االستثمارية املقامة يف وال� ت اجلنوب الكبري.

ابتداء من اتريخ الشروع يف االستغالل، و احملددة يف ) سنوات 10، يستفيد املستثمر  ملدة عشر (االستغاللابلنسبة ملرحلة 
 بناءا على طلب املستثمر،  يستفيد من املزا� التالية: حمضر املعاينة الذي تعده املصاحل اجلبائية

 اإلعفاء من الضريبة على أرابح الشركات. -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -

دج) ، خيضع منح املزا� يف هذه  5.000.000.000اوي أو يفوق مبلغها(جتدر اإلشارة إىل أن االستثمارات اليت يس
 )15(احلالة إىل املوافقة املسبقة من اجمللس الوطين لالستثمار.

II -2- :املزايـــــا اإلضافيــــــة لفائدة النشاطات ذات االمتياز أو املنشئة ملناصب الشغل 

) املتعلق برتقية االستثمار أقر املشرع اجلزائري أبنه ال تلغي املزا� املمنوحة من 09-16من القانون ( 13و12من خالل املادتني        
 خالل هذا القانون تلك التحفيزات اجلبائية و املالية اخلاصة املنشاة مبوجب التشريع املعمول به لفائدة النشاطات السياحية و النشاطات

 الصناعية و النشاطات الفالحية.

من نفس الطبيعة سواء تلك املنشأة مبوجب التشريع املعمول به أو تلك املنصوص عليها يف هذا القانون ال يؤدي  إن وجود عدة مزا�
 )16(إىل تطبيقها معا. حيث  يستفيد املستثمر يف هذه احللة من التحفيز األفضل.
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من القانون السالف  13ملشار إليها يف املادة أما عن  لالستثمارات املنجزة  خارج  مناطق اجلنوب و اهلضاب العليا ، و كل املناطق ا
) منصب 100) سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة (5) سنوات إىل مخس (3الذكر، ترفع مدة مزا� االستغالل املمنوحة من ثالث (

 )17(.على األكثرشغل دائم خالل الفرتة املمتدة من اتريخ تسجيل االستثمار إىل غاية �اية السنة األوىل من مرحلة االستغالل 

II -3- :املزايـــا االستثنائيـــة لفائدة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين 

االستثمارات اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين و املعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بني املستثمر و الوكالة اليت  تستفيد
املزا� استثنائية، و هذا بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثمار، و يف هذه احلالة حتدد النصوص تتصرف ابسم الدولة، تستفيد من 

 كما حتدد كذلك معايري أتهيل هذه املؤسسات.  املزا� االستثنائيةالتنظيمية إجراءات خمالفة ملعاجلة ملف طلب االستفادة من 

 ذكورة أعاله:يف هذه احلالة، ميكن أن تتضمن املزا� االستثنائية امل

 ) سنوات.10لفرتة ميكن أن تصل إىل عشر ( 09-16من القانون  12متديد مزا� االستغالل املذكورة يف املادة  -

منح إعفاء أو ختفيض طبقا للتشريع املعمول به للحقوق اجلمركية و اجلبائية  و الرسوم و غريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع  -
و املساعدات أو الدعم املايل، و كذا كل التسهيالت اليت قد متنح بعنوان مرحلة اإلجناز اليت يبدأ أجر سر��ا من اجلبائي و اإلعا�ت أ

 اتريخ  تسجيل االستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

للحقوق و الضرائب أو الرسوم، مبا يف ذلك الرسم على القيمة املضافة  املطبق على  ختفيضاتأو  ميكنمنح  امتيازات أخرى
) سنوات. ابإلضافة إىل 05أسعار السلع املنتجة اليت تدخل يف إطار األنشطة الصناعية الناشئة، و هذا ملدة ال تتجاوز مخس (

نسبة للمواد و املكو�ت اليت تدخل يف إنتاج السلع املستفيدة من االستفادة من نظام الشراء ابإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ابل
 )18(اإلعفاء من هذا الرسم.

جتدر اإلشارة إىل أن  اإلعفاءات االستثنائية اليت مينحها اجمللس الوطين لالستثمار ملثل هذا الصنف من االستثمارات نصت          
على إمكانية حتويلها للمتعاقدين مع املستثمر املستفيد، و املكلفني إبجناز   09-16" من  القانون 18) من املادة "03الفقرة الثالثة (

 االستثمار حلساب املستثمر األصلي صاحب املشروع، و هذا بعد موافقة  هذا اجمللس.

رحلة االستغالل و بداية و يف األخري ميكن القول أنه خالل مرحلة إجناز املشروع أو بعد إعداد حماضر املعاينة املتعلقة  ابلدخول يف م
" املتعلق ابالستثمار السالف الذكر، ختضع هذه االستثمارات 09-16استفادة هذه االستثمارات من املزا� املمنوحة يف إطار "

 )19(:للمتابعة خالل فرتة اإلعفاء ( إجناز أو استغالل)، حيث ميكن حصر هذه املتابعة حسب اهليئات املعنية هبا كالتايل

ة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف مرافقة و مساعدة املستثمرين و كذا مجع خمتلف املعلومات اإلحصائية عن تقدم تكمن مهم •
 املشروع .

و  تسهر اإلدارتني اجلبائية و اجلمركية على احرتام املستثمرين لاللتزامات املكلفني هبا و الواجبات املكتتبة يف إطار املزا� املمنوحة •
 لصالحياهتم القانونية.هذا طبقا 

إدارة األمالك الوطنية على التأكد من وجهة الوعاء العقاري املمنوح امتيازه من أجل إجناز االستثمار طبقا للبنود املنصوص  تعمل •
 عليها يف عقد منح االمتياز.
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املستثمر الذي استفاد من رفع مدة ابلنسبة للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، فيعمل على السهر على قيام  •
 منصب شغل، و االحتفاظ بعدد املستخدمني. 100) سنوات نتيجة إحداث أكثر من 05مزا� االستغالل إىل مخس(

، املتعلق مبتابعة 2017مارس سنة  05املؤرخ يف  104-17" من املرسوم التنفيذي رقم08" إىل "05نصت املواد من "          
عقوابت املطبقة يف حالة عدم احرتام االلتزامات و الواجبات املكتتبة أن هناك متابعة من طرف كل من مصاحل اإلدارة االستثمارات و ال

اجلبائية و الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار خبصوص تقدم املشاريع االستثمارية، و هذا عن طريق كشف سنوي يقدمه املستثمر عن 
لة التخلف عن إيداعه، تتخذ إجراءات قانونية  ميكن أن تصل  بعد مرحلة اإلعذار إىل حالة تقدم مشروعه االستثماري، و يف حا

 توقيف املزا� .

      من خالل ما سبق ميكن القول أبن املشرع اجلبائي اجلزائري، اهتم مؤخرا ابلبحث عن فرص االستثمار خارج احملروقات،  خامتـــــة:
، و عرض من 2016لجذب الضرييب ، و هذا من خالل سن قانون جديد لرتقية االستثمار سنة و أقر جمموعة من الصيغ و اآلليات ل

 خالله خمتلف حاالت منح املزا�، و حدد شروطها و كيفيات االستفادة منها، و اهلياكل املكلفة بتسيريها.

 :النتائج التاليةمن خالل ما سبق، توصلنا إىل 

 ات اليت تتميز مبزا� تنافسية.ترتكز سياسة اجلذب الضرييب على القطاع •
 إن سياسة منح التحفيزات الضريبية ال تكون فعالة ما مل يكون هناك وضع أمين مستقر و بيئة مناسبة. •
إن سياسة اجلذب الضرييب ال تعــود ابلفائدة فقــط يف جمال خلق استثمارات، بل توسيع قاعدة اإلنتاجية و تقليص حجم البطالة  •

 القتصادي بصفة عامة.و رفع نسبة النمو ا

يف اجلزائر، إال أن هذه  احملققة من خالل سياسة اجلذب الضرييب و املسامهة يف تعزيز مناخ االستثمار رغم النتائج اإلجيابيةو          
املستثمر، األمر السياسات مل تبلغ هدفها و مل حتقق الغاية املرجوة بنسبة كبرية ، و هذا نظرا لوجود العديد من العراقيل اليت تعرتض 

الذي يستدعي النظر يف حتسني املناخ االستثماري يف اجلزائر و االستفادة من جتارب الدول الناجحة  من خالل انتهاج هذه 
، السياسات، ألن احلوافز ال هتـــــــم املستثمر بقدر ما يهمه العديـــد من العوامل األخرى اليت تساعد على تفعيل سياسة اجلذب الضرييب

 :على سبيل االقرتاحو اليت نذكر منها  و

 التبسيط أكثر يف إجراءات النظام اجلبائي، و رقمنة القطاع، السيما خبصوص تفعيل طريقة التصريح و الدفع اإللكرتونيني. •
 طنية تضم كل املعلومات اليت هتم املستثمرين خاصة األجانب.و  خلق بطاقة اقتصادية •
رتونية احملدثة لفائدة الكلفني ابلضريبة املسرية ملفاهتم من طرف مديرية كرب�ت املؤسسات"، توسيع جمال استغالل البوابة اإللك •

 لتضم كل املكلفني مهما كانت هيئة تسيري ملفاهتم اجلبائية (مديرية والئية للضرائب، مركز ضرائب أو مركز جواري للضرائب).
 ئية منها، اليت تعرف تعديالت كثرية و متكررة.احلفاظ على استقرار و ثبات النصوص القانونية السيما اجلبا •
 اإلجراءات املبسطة ضمن إجراءات النظام اجلبائي و كل اجملاالت اليت هتم املستثمرين. حولالتنظيم الدوري أل�م إعالمية  •
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 بني النظرية وضرورة التطبيق جتارية شركة املهندسني اخلرباء العقاريني
 طالبة الدكتوراه : فروخ مسرية

 مساعدة قسم "ب" أستاذة
 و العلوم السياسية كـــلية احلقــوق

 اجلزائر –جامعة حيي فارس ابملدية 
 

 :ملخص
متارس مهنة املهندس اخلبري العقاري بشكل فردي عن طريق أشخاص طبيعية تتخذ من الطبوغرافيا نشاطا رمسيا هلا، كما متارس  

كالن األطر القانونية املناسبة و الكافية للتصدي للتحد�ت اليت تواجه مهنة يف شكل شركة مدنية ، و مها منطان تقليد�ن مل يعودا يش
رار املهندس اخلبري العقاري و اليت يفرضها حميط املهنة السيما مع تطور  النظام القانوين هلذه املهنة الذي تشهده العديد من الدول على غ

 ابقي املهن احلرة.
التشريع الفرنسي تويل أمهية قصوى للمهن احلرة ، و ليس هناك بد يف االقتداء بتجارهبم الناجحة يف  فالتشريعات املقارنة مبا فيها         

صة هذا اجملال، حيث يعترب اإلطار القانوين املتمثل يف الشركات التجارية للمهن احلرة بصفة عامة و مهنة املهندس اخلبري العقاري بصفة خا
 ة دون االستغناء على األقل مبدئيا عن املمارسة الفردية و املمارسة يف شكل شركة مدنية هلذه املهن.وسيلة قانونية هامة لتنمية هذه املهن

 : املهندس اخلبري العقاري ، املهن احلرة، الشركة التجارية للمهن احلرة ، الشركة املدنية ، املمارسة الفردية للمهنة.الكلمات املفتاحية
Summary: 
 
         The profession of the real estate expert engineer is practiced individually by persons who take 
topography as an official activity, as practiced also in the form of a civil society ,these are the 
traditional models that  make no longer  a form of appropriate legal frameworks to have a 
challenges facing the real estate engineer ;especially with the development of the legal system of 
this profession, this is witnessed by many countries like the rest of the free professions. 
        For the comparative legislations, such the French, gives a great importance to the free 
professions, and there is no need to follow their successful experiences in this field, where the legal 
framework of commercial companies for free professions in general and the profession of the real 
estate engineer in particular is an important legal tool to develop this profession without dispensing 
with the principle of individual practice in the form of a civil company for these professions. 
Key Word : the real estate expert engineer ; the free professions, commercial companies for free 
professions , civil society, individual practice for professions. 
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 مقدمــــــــــــــــــة:

ومعرفة التموقع عن طريق  ∗والتمكن من التقنيات الطبوغرافية ∗إن أهم ما يتميز به املهندس اخلبري العقاري هو فهم العلوم اجليوديزية
األقمار الصناعية إضافة إىل تقنيات أخرى حديثة وقدمية،هذه املعارف جتعله ليس فقط يف أفضل موضع من أجل توفري املعلومة اجلغرافية 

  -الطابع النقايب ذات   -ابلشكل الصحيح لكل املستعملني، ولكن من حقه املطالبة ابألولوية عن طريق هيئة املهندسني اخلرباء العقاريني 
 يف اجملاالت التالية:

 الرفع الطبوغرايف بكل الوسائل الكالسيكية واحلديثة جبميع أنواع األجهزة األرضية، اجلويــــــــة والفضائية. -
 املسامهة إبعداد اخلرائط بكل أنواعها وحتيينها واملشاركة يف العمليات الضرورية إلعدادها. -
ما يف جمال الرتقية العقارية ، فأغلب املشاريع مرورا أبغلب التحصيصات السكنية الفردية واجلماعية مل حترتم متابعة اجناز املشاريع ال سي -

، حيث تسند غالبا الدراسات التقنية 1فيها األوعية العقارية املخصصة هلا عدم االلتزام يف إعداد الدراسات بعملية الربط ابلنظام اجليوديزي
تب دراسات تقنية وطنية وأجنبية حاصلة على سجل جتاري فقط دون االعتماد من هيئة املهندسني اخلرباء يف تلك املشاريع  إىل مكا

 مما يبعد هذه املهنة عن اختصاصها األصيل.       2العقاريني

لعام لألراضي وعلى ميكن تكييف هذه اجملاالت كتحد�ت تواجه املهنة  على غرار مسامهة املهندسني اخلرباء العقاريني يف عملية املسح ا
 غرار ما سنستشرفه يف املرحلة املستقبلية. 

إىل  فبالنسبة إلسهام املهندسني اخلرباء العقاريني يف إعطاء دفع لعملية املسح العام لألراضي، فقد كان من بني األسباب اليت دفعت ابملشرع
املتعلق مبهنة املهندس  01/02/1995املؤرخ يف  08 -95ر تبين تنظيم ودور جديد ملمارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري مبوجب األم

هي تنشيط وتفعيل عملية املسح العام لألراضي فأعطيت له مهام ذات صلة أبعمال املسح متثلت يف وضع املخططات  3اخلبري العقاري

                                                           
) معناها desy) معناها (األرض) و (GEOيقصد ابجليوديزية أو اجليوديسية علم تقسيم األرض،حيث تتكون كلمة جيوديز� من كلمتني يو�نيتني ( - ∗

،تعترب اجليوديز� من 1973معجم مصطلحات علم املياه سنة (تقسيم)،و عرفت ابللغة العربية ب(اجلدس) وهي كلمة معربة أوردها اجملمع العلمي العراقي يف 
 فلكية، طبيعية، جيوديز� هندسية، فروع الر�ضيات التطبيقية وتعىن بدراسة حجم األرض وشكلها وقياس أجزاء ابطنها وسطحها،وهي على أربعة فروع،

 ar.wikipedia.org/wiki/ :https//يف ذلك املوقع اإللكرتوين .راجع1957وهذه األخرية مل تعرف إال بعد إطالق أول قمر صناعي سنة  ساتلية،
اهلندسة الطبوغرافية، اهلندسة املساحية أو هندسة املساحة واخلرائط  كلمة طبوغرافيا مصطلح يو�ين مركب ويُعىن به الرسم أو التمثيل البياين للتضاريس.وهتتم- ∗

يف جل مشاريع  املوجودة على منطقة ما ومتثيلها على خمططات طبوغرافية يستفاد منها طناعيةاالص بدراسة شكل وأبعاد األرض والتفاصيل الطبيعية و
من العلوم اهلندسية اهلامة جدًا إذ يتعذر تنفيذ أي عمل هي التخطيط واالستصالح والبناء واألشغال واستعماالت األرض يف خمتلف االختصاصات،و 

بتقسيم األراضي وتثبيت حدود امللكيات وتوقيع خمتلف أجزاء  كل االختصاصات اهلندسية وهتتم ايضاً فهي مالزمة ل هندسي من دون التخطيط املساحي
 www.usstr.orgراجع يف ذلك املوقع اإللكرتوين املنشآت واملشاريع اهلندسية وعناصرها األساسية ومراقبة التحركات والتشوهات احملتملة هلذه العناصر.

، ملتقى دويل يف إطار اجلامعــة الصيفية، حتت شعار املهندس اخلبري املهام القانونيــــة واإلمكا�ت التقنية للمهندس اخلبري العقـــاريسيدهم السبتـــي، -1
  .08 -06، ص 2013العقــاري، اجلزائر، 

 .16،ص2011، العـــــــــدد الثانــــي،اجلــــــــــــــزائر، سبتمرباملهنـــــــدس اخلبيــر العقاري بني واقـــع اإلدارة والقضـــــــــاءمهنــة جملــة جـــــــــــوري كونسيلـــــت نيـــــــــوز،  -2
 .1995، لسنة 20، اجلريدة الرمسية، عدد املتعلق مبهنة املهندس اخلبري العقاري، 01/02/1995املؤرخ يف  08 -95األمر  -3

http://www.usstr.org/
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احلدود بناء على طلب األطراف أو عند تعيني الطبوغرافية والتصميمات امللحقة ابلعقود الرمسية املعاينة للملكية العقارية، و وضع معامل 
 1اخلبري من طرف القضاء.

كما مت إشراك املهندسني اخلرباء العقاريني يف عملية املسح العام لألراضي من خالل السماح للوكالة الوطنية ملسح األراضي أبن 
من قرار  01سح العام لألراضي وهو ما نصت عليه املادة تعهد هلم يف إطار عقود التعامل الثانوي بتنفيذ العمليات الضرورية إلعداد  امل

املتعلق بتنفيذ املهندسني اخلرباء العقاريني للعمليات الضرورية إلعداد املسح العام لألراضي  1999مارس  13وزارة املالية املؤرخ يف 
 2حلساب الوكالة الوطنية ملسح األراضي.

كن أن  تواجه هذه املهنة حتد�ت أخرى تضاف إىل التحد�ت السابقة، حيث يتعلق األمر هذا وابستشراف املرحلة املستقبلية مي        
اخلدمات إبمكانية انضمام اجلزائر ابلعضوية الكاملة ملنظمة التجارة العاملية وما يقتضيه من ضرورة التصديق على االتفاقية العامة للتجارة يف 

(GATS)  1994ارة العاملية حيث مت التوقيع عليـــــــها مبدينة مراكش املغربية يف أفريل واليت جاءت كملحق التفاقية منظمة التج 
، ابقرتاح من 1986عام (GAT)،وكانـــــــت قبلــــــــــــها قد أدرجت يف ضمن جدول أعمال جولة أوروجواي التاسعة التفاقيات (اجلات)

من طرف الوال�ت املتحدة األمريكية بسهولة ويسر، لكن األمر  GATS)(الوال�ت املتحدة األمريكية، و مل يكن فرض مشروع اتفاقية 
سة شهد جتاذاب حادا بني الدول الرأمسالية املتقدمة خلف الو. امل. األمريكية وبني الدول النامية اليت كانت مدركة لعدم قدرهتا على مناف

 3خدمات الدول األوىل لعدم بلوغها ذات املستو�ت التقنية والعاملية.

من شروط على الدول (GATS)إن التحد�ت املشار إليها يف الفقرة أعاله �مجة عما تفرضه اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات         
 األعضاء تؤثر يف اخلدمات بصفة عامة مبا يف ذلك خدمات املهن احلرة.  

ليات لتوريد اخلدمات من بينها آليتني تستوعبان توريد حيث أوجدت اإلتفاقية من خالل مادهتا األوىل الفقرة الثانية، أربع آ
 خدمات املهن احلرة وهتني اآلليتني مها:

 توريد اخلدمة من خالل التواجد التجاري ملورد اخلدمة من عضو ما يف أراضي عضو آخر. -
 4توريد اخلدمة من خالل وجود أشخاص طبيعيني من موردي اخلدمة يف أراضي أي عضو آخر. -

ليست مهنة املهندس اخلبري العقاري يف منأى عن التأثر هبذين البندين يف حال التصديق على تلك االتفاقية حيث يثري البند األول 
 أعاله خطر مزامحة املؤسسات املهنية األجنبية ملثيالهتا الوطنية. 

                                                           
  .88، ص 2009، منشورات البغدادي، اجلزائر، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائريعبد العزيز حممودي،  -1
 املتعلق بتنفيذ املهندسني اخلرباء العقاريني للعمليات الضرورية إلعداد مسح األراضي العام حلساب، 1999/ 02/ 13قرار وزارة املالية، املؤرخ يف  -2

 .1999لسنة  31ريدة الرمسية، عدد ، جالوكالة الوطنية ملسح األراضي
 -07، ص 2001ر، ــــــر، مصــــــــة للنشة اجلديدــــــــــــــــ، دار اجلامعيف املهن احلرة (GATS)ة للتجارة يف اخلدمات ــــــــــــــأثر اإلتفاقية العامهاين دويدار،  -  3

08  . 
 .31ص ،نفسھ المرجع ، -4
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بيعية من أراضي دولة عضو إىل أراضي دولة عضو أخرى أما البند الثاين واملتعلق بتقدمي خدمات املهن احلرة من خالل انتقال أشخاص ط 
والذي يعد الشكل األكثر مالئمة لتوريد عدد كبري من اخلدمات مثل اخلدمات االستشارية وخدمات اخلربة هو أيضا ليس ابلتحدي اهلني 

من األمر  04املشرـع اجلزائــــري يف املادة  إذا نظر� من زاوية املنافسة، وال ابلتحدي اجلديد كونه قد مت تقنني مثل هذا البند عند إجازة
لألجانب األشخاص الطبيعيني مبمارسة مهنة  املهندس اخلبري العقاري يف اجلزائر مع إخضاعها لرتخيص رئيس اجمللس األعلى  081 -95

خطورة يف حال التصديــق على اتفاقية هليئة املهندسني اخلرباء العقاريني وربط صالحية الرخصة مبدة سنة قابلة للتجديد، وهو حتدي سيزداد 
(GATS)  ،حيث تقضي هذه االتفاقية بعدم جواز التحفظ على أي حكم من أحكامها دون موافقة األطراف األخرى يف االتفاقية،

   2اليت كانت عضويتها تتيح املوافقة على البعض دون الكل. 1947 (GATS)وذلك على عكس اتفاقية اجلات 
ت اليت تواجه مهنة املهندس  اخلبري العقاري ابت من الضروري معرفة الطرق أو األمناط اليت متارس من خالهلا بعد عرضنا للتحد�

ميارس مهنة املهندس « على مايلي:  3املتعلق مبهنة املهندس اخلبري العقاري 08 -95من األمر رقم  2/1هذه املهنة حيث تنص املادة 
خص طبيعي يقوم بصفة رئيسية وابمسه الشخصي وحتت مسؤوليته بوضع املخططات الطبوغرافية اخلبري العقاري مبوجب هذا األمر كل ش

 ».والواثئق التقنية اليت تلحق ابلعقود الرمسية... 

الذي حيدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة  06/03/1996املؤرخ يف  95 -96من املرسوم التنفيذي رقم  39كما تنص املادة 
ميكن أن يؤسس مهندسان خبريان عقار�ن أو أكثر « تنـــص على ما يلي:  4وسريها ويضبط طرق ممارستهااملهندس اخلبري العقاري 

 ». مسجلني قانو� يف قائمة اهليئة فيما بينهم مكتب مهندسني خرباء عقاريني يكتسي شكل شركة مدنية

ق شخص طبيعي أو يف شكل شركة مدنية من خالل هذين النصني نستشف أن هذه املهنة إما أن متارس يف شكل فردي عن طري 

وهو ما ،وعليه أتكد لدينا ضرورة املقاربة بني موضوعني ومها طرق ممارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري والتحد�ت اليت تواجه هذه املهنة، 

 يقود� لطرح اإلشكالية التالية:

شكل شركة مدنية أمناط قانونية كفيلة مبواجهة التحد�ت اليت هل ممارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري يف شكل فردي أو يف        

 خطة مكونة من مبحثني مها كاآليت:لإلجابة على هذه اإلشكالية نتبع  يفرضها حميط املهنة على املدنيني احلايل واملستقبلي؟

  

 

                                                           
 .مرجع سابق، 08 -95األمر رقم - 1
 .545 -544، ص 1997دار الكتب والواثئق املصرية، مصر،  شرح النصوص العربية التفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العاملية،مراد عبد الفتاح،  -2
 .مرجع سابق، 08 -95األمر رقم األمر رقم  -3
، احملدد لكيفيات تنظيم هياكل مهنة املهندس اخلبري العقاري وسريها ويضبط طرق ممارستها، 06/03/1996املؤرخ يف  95 -96املرسوم التنفيذي رقم  -4

 1996، السنة 17اجلريدة الرمسية، عدد 
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أمناط تقليدية عاجزة على مواجهة : ممارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري بشكل فردي أو عن طريق شركة مدنية: املبحث األول

 حتد�ت املهنة.

النمط األقدم واألكثر  ابعتبارهاابملمارسة الفردية ملهنة املهندس اخلبري العقاري  حيث يتكون هذا املبحث من مطلبني يتعلق األول

إطار ابعتبار هذه األخرية مدنية  ممارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري يف شكل شركةأما املطلب الثاين فيتعلق بشيوعا يف اجلزائر،

 قانوين كالسيكي ملمارسة هذه املهنة.

 : جتارية شركة املهندسني اخلرباء العقاريني: ضرورة يقابلها واجب مراعاة الطابع املهين للشركة.املبحث الثاين

عقاريني كإطار قانوين أنسب ملواجهة بتجارية شركة املهندسني اخلرباء ال حيث يتكون هذا املبحث هو اآلخر من مطلبني يتعلق األول

بضرورة تكييف أحكام الشركة التجارية ومقتضيات الطابع املهين ملهنة املهندس اخلبري أما املطلب الثاين فيتعلق حتد�ت املهنة،

 العقاري.

من خالل حتليل النصوص القانونية والتنظيمية  املنهج التحليليفقد اعتمدت على  املناهج املتبعة يف هذا املقالأما خبصوص         

     يف إطار إثراء فكرة جتارية شركة املهندسني اخلرباء العقاريني ابعتبارها ال تزال فكرة نظرية  املنهج املقارناملتعلقة ابملوضوع ،كما وظفت 

 يف اجلزائر .

ء على جزئية دقيقة تتعلق بنمط جديد ملمارسة مهنة املهندس قصوى حيث يسلط الضو من �حية أخرى يعترب هذا املوضوع ذو أمهية      
اخلبري العقاري ،وتندرج هذه اجلزئية ضمن موضوع هو اآلخر دقيق،تقين وقانوين يف نفس الوقت وهو مهنة املهندس اخلبري العقاري ،ولذلك 

ــــن آخري ن خصوصا وأن املواضيع املرتبطـــة هبــــــذه املهنـــــة مل حتظى فمعاجلة هذه اجلزئية تعترب خـــــطوة هـــــامة حتتاج إىل خطوات ابحثي
  .  ابلدراسات القانونية الكافية على الرغم من األمهية العملية هلا السيما أمام القضاء وأشخاص القانون اخلاص وحىت أشخاص القانون العام

قانوين جديد ملمارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري يتمثل يف الشركة فيتمثل يف التّنظري إلطار  وفيما خيص اهلـــدف من هذا املقال    
املمارسة  التجارية للمهندسني اخلرباء العقاريني ميكن أن تدعم به األطر القانونية القائمة حاليا يف اجلزائر ملمارسة ذات املهنة واملتمثلة يف

  الفردية عن طريق شخص طبيعي،واملمارسة يف شكل شركة مدنية.
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املبحث األول: ممارسة مهنة املهندس اخلبري العقاري يف شكل فردي أو  عن طريق شركة مدنية: أمناط تقليدية عاجزة عن مواجهة 

 حتد�ت املهنة.

شهدت مهنة املهندس اخلبري العقاري فراغا قانونيا كبريا أدى إىل ممارسات غري صحيحة هلا، فلم تكن هناك شروط تضبط ممارستها 
املتعلق مبهنة املهندس اخلبري العقاري، واملرسوم  08 -95اتريخ صدور األمر رقم  19951ق تلك املمارسة إىل غاية سنة وحتدد طر 
احملدد لكيفيات تنظيم هياكل مهنة املهندس اخلبري العقاري وسريها ويضبط طرق ممارستها، حيث أوجد املشرع  95 -56التنفيذي 

 ق وأن أشر�، تتمثل يف  النمط الفردي عن طريق شخص طبيعي، واملمارسة يف شكل شركة مدنية.طريقتني ملمارسة هذه املهنة كما سب

 املطلب األول: املمارسة الفردية ملهنة املهندس اخلبري العقاري: الطريقة األقدم واألكثر شيوعا يف اجلزائر.

العديد من األشخاص الطبيعية أصحاب مهن حرة  استغل الفراغ الذي شهدته مهنة املهندس اخلبري العقاري يف ممارستها من طرف
 -95وعليه عند صدور األمر رقم  2خمتلفة ال سيما املهندسني املعماريني واملهندسني يف االمسنت املسلح ورجال القانون وحىت احملاسبني،

لفردية وحددها بضوابط فقط، من مل يشري إىل املمارسة يف شكل شركة بل ساير الوضع السائد أي املمارسة ا 02أعاله ويف مادته  08
بينها أن تكون اهلندسة الطبوغرافية هي الصفة  الرئيسية لنشاط اخلبري، وذلك هبدف إبعاد أي أشكال التطفل على املهنة فكان هذا النمط 

 هو األكثر شيوعا يف اجلزائر.

ارنة مع الشكل املؤسسي لتقدمي ذات اخلدمات غري أن ممارسة املهن احلرة بشكل فردي هو شكل تقليدي ملمارسة هذه املهن ابملق 
والذي يعتمد على اإلطار التنظيمي إلنتاج اخلدمة بقر ما يعتمد على كفاءة املهنيني داخل املؤسسة، بل إن الشكل املؤسسي خلدمات 

راد أتسيس املشروعات املهنية على املهن احلرة كاد أن يصبح األصل يف إنتاج هذه اخلدمات يف الدول الرأمسالية املتقدمة، مما أدى إىل اطّ 
 .3أسس رأمسالية مسحت بتقليل تكلفة إنتاج اخلدمة وابلتايل تقدميها إىل املستهلك أبمثان تقل عن تلك اليت يطلبها املهين الفرد

 املطلب الثاين: الشركة املدنية للمهندسني اخلرباء العقاريني: إطار قانوين كالسيكي ملمارسة املهنة بشكل مجاعي.  

املشار إليه أعاله نستنتج أن املشرع جعل ممارسة مهنة املهندس العقاري  95 -69من املرسوم التنفيذي  39ابستقراء نص املادة 
مارسة الفردية حيث نص على إمكانية أتسيس مهندسان خبريان عقار�ن أو أكثر مسجلني يف قائمة يف شكل شركة مدنية استثناء على امل

 .4اهليئة فيما بينهم مكتب مهندسني خرباء عقاريني يكتسي شكل شركة مدنية

                                                           
 .122، ص 2002، دار هومة، اجلزائر، النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاريامساعني شامة،  - 1
 .122، ص املرجع نفسه - 2
 .33، ص سابقمرجع هاين دويدار،   - 3
 .مرجع سابق، 95 -96من املرسوم  39املادة  - 4
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. فالنشاط 1ل التجاريةإن اختاذ الشركة املدنية كإطار ملباشرة نشاط معني يثري حتما التفرقة الشهرية بني األعمال املدنية واألعما
وهو ما اختذه املشرع اجلزائري يف املادة  –املهين هو بطبيعته نشاط مدين وهذا ما مييزه عن األنشطة التجارية أو الصناعية وعليه فاألصل 

ارسو�ا يف إطارها أن ختضع املهن احلرة لقواعد  القانون املدين ابعتبارها أعماال مدنية طاملا كان أصحاهبا مي -من املرسوم أعاله 39
الطبيعي املتعارف عليه، ويرجع ذلك إىل أن ما يقدمه هؤالء من أعمال للجمهور  غري مسبوق بشراء بل هو نتاج جمهودهم الذهين وما 

قائما لديهم من علم وخربة، على أن النشاط التجاري ألصحاب املهن احلرة غري مستبعد متاما مع بقاء الطابع املدين ألعمال املهن احلرة 
ولو اقرتنت مزاولتها أبعمال أخرى ذات صبغة جتارية، شريطة أال يكون نطاق هذه األعمال التجارية من االتساع حبيث تغلب على 

 النشاط الرئيسي لصاحب املهنة احلرة.  

األول دون الثاين ألحكام وأكثر من ذلك فقد كان للتمييز بني النشاط التجاري والنشاط املدين أمهية قصوى فيما يتعلق خبضوع        
 2اإلفالس.

رغم ما سبق ذكره إّال أن طبيعة العمل موضوع الشركة كمعيار لتحديد نوعها قد تضاءلت أمهيته يف ضوء تزايد اللجوء إىل بعض 
 3أشكال الشركات التجارية واختاذها إطارا ملباشرة العديد من األنشطة املدنية.

عدم اقتصار القيد يف السجل التجاري على التجار وحدهم بل إن الشركات املدنية أيضا  كما يظهر تراجع هذا املعيار من خالل
، بل وأبعد من ذلك فقد جلأت بعض التشريعات إىل تطبيق أحكام اإلفالس على الشركات املدنية 4ملزمة ابلقيد يف السجل التجاري

 .5راء محائي للمتعاملني مع الشركات املدنيةبسبب مقومات هذا األخري كونه يفضي إىل تصفية أموال املدين وهو إج

هذا احلد، فمع  التجارية عند وال تتوقف مظاهر الضعف اليت �لت من املعيار املوضوعي للتمييز بني الشركات املدنية والشركات
سم يف األصل فإن األعمال التجارية قد استغرقت العديد من األنشطة اليت تت « LA commercialité »اتساع نطاق التجارية 

 . 6ابملدنية

 1966بناءا على ما سبق جلأت العديد من التشريعات مبا يف ذلك التشريع الفرنسي إىل إقرار املعيار الشكلي مبوجب القانون  
املتضمن القانون التجاري الفرنسي اجلديد، حيث تكتسب الشركة صفة التجارية مهما كان غرضها مىت اختذت شكل شركة التضامن  أو 

توصية البسيطة أو املسامهة أو التوصية ابألسهم أو ذات املسؤولية احملدودة، وقصر املشرع الفرنسي املمارسة احلرة حتت أحد أشكال ال

                                                           
 .02، ص 1991، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، اتــــــــــــــــــــــــــــون واحد للشركــــــــــــو قانـــحنمراد منري فهيم،  - 1
 .10ص     ، 2005، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ومبادرة اجلمع بني الكفاءة املهنية والتمويل حترير خدمات املهن احلرةدمحم السيد الفقي،  - 2
 .12، ص املرجع نفسه - 3
 .14، ص املرجع نفسه  - 4
 .312، ص 2001، دار املطبوعات اجلامعية،مصر، األوراق التجارية واإلفالسمصطفى طه،  - 5
 .16، ص سابقمرجع دمحم سيد الفقي،  - 6
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نظرا ملا حتتاجه تلك   Le Géometre Expertالشركات التجارية على بعض املهن فقط مبا يف ذلك مهنة املهندس اخلبري العقاري 
 .1ومتويلاملهن من كفاءة مهنية 

 املبحث الثاين: جتارية شركة املهندسني اخلرباء لعقاريني: ضرورة يقابلها واجب مراعاة الطابع املهين للشركة. 

نعاجل هذا املبحث من خالل مطلبني يتعلق األول مبدى مالئمة اإلطار القانوين احلايل للشركة املهندسني اخلرباء العقاريني كشركة 
أمهية األخذ بتجارية هذه الشركات، أو على األقل تدعيم النظام القانوين القائم أي املمارسة الفردية واملمارسة يف مدنية، نربز من خالله 

شكل شركة مدنية بنظام قانوين جديد وهو املمارسة يف شكل شركة جتارية نظرا ملا تفرضه التحد�ت اليت تواجه هذه املهنة من حشد كافة 
 أطر قانونية متعددة للممارسة ، ويف املطلب الثاين نعرض تكييف أحكام الشركة التجارية مع الطابع املهين. اإلمكانيات مبا فيها إاتحة

 املطلب األول: جتارية شركة املهندسني اخلرباء العقاريني: اإلطار القانوين األنسب ملواجهة حتد�ت املهنة.

صور االقتصادية اليت تسعى لتحقيق هدف مشرتك بني جمموعة من نظرا ألن جمال الشركات التجارية أصبح يستوعب الكثري من ال
األشخاص، فإن الشركة املدنية  أصبح جماهلا ضيقا على األقل فيما يتعلق ابجلانب العملي، حيث ال تكاد تذكر الشركات املدنية أمام 

، 2لى ممارسة نشاط مدين حتت تسمية شركة جتاريةالعدد اهلائل للشركات التجارية، كما زاد من هتميش الشركات املدنية إقبال األشخاص ع
    3وذلك ألسباب عدة كأن يكون السبب هو تكوين رأس مال كبري، فيجعلو�ا متخذة لشكل شركة مسامهة.

وليست شركات املهن احلرة يف منأى عن هذا التوجه، فاألمر يتعلق بثورة حقيقية  يف جمال املهن احلرة من شأ�ا حتما تيسري منو 
د كبري من هذه املهن اليت ظلت لفرتة طويلة حبيسة إطار قانوين  مل يعد يالءمها، فبفضل الشركات التجارية للمهن احلرة يصبح متاحا عد

 للمهين اللجوء إىل رأس املال اخلارجي يف احلدود املقررة قانو�.

ختصص واحد، عكس الشركة املدنية للمهندسني  كما قد تتكون شركة جتارية بني عدد من املهنيني الذين ينتمون لقطاع واحد دون
،حيث تتيح هذه امليزة 4من املرسوم أعاله أ�ا تتكون من مهندسان خبريان عقار�ن أو أكثر 39اخلرباء العقاريني أين نص املشرع يف املادة 

 هلذه املهنة تفادي مزامحة مكاتب الدراسات التقنية اليت تتعدد فيها التخصصات.

 

 

                                                           
 .18 -17، ص  سابقمرجع دمحم سيد الفقي،  -1

 .64، ص 2017، دار هومة، اجلزائر، اجلزء األول، ةــــــــــود اخلاصــــــــــــي العقــــــــــــــــالوجيز فسرايش زكر�ء،  - 2
 .68، ص املرجع نفسه - 3
 .                                                                  مرجع سابق، 95 -96املرسوم رقم   - 4



182 

 

إن ممارسة املهن احلرة يف شكل شركة جتارية يشكل وجه هام لالستثمار يف تلك املهن كما يدعمها يف مواجهة املنافسة اخلارجية،  
                                                                                    1أيضا فإن ممارسة املهن احلرة يف شكل شركة جتارية يؤدي إىل إمكانية إنشاء عالمة جتارية وابلتايل تثمني املعرفة الفنية.

 املطلب الثاين: ضرورة تكييف أحكام الشركة التجارية ومقتضيات الطابع املهين ملهنة املهندس اخلبري العقاري.

حة إىل تنظيم خاص مع تعارض بعض أحكام الشركات التجارية وطبيعة النشاط املهين احلر واستقالل ممارسيه تكون احلاجة مل 
ة لشركات املهن احلرة اليت تتخذ شكال جتار� تتم املوازنة به بني متطلبات رأس املال وخصائص العمل املهين، وهذه املوازنة تقتضي خمالف

هنيـــــة التجاريـــــة القواعد العامة للشركات التجارية يف أكثر من موضع،و هذا ما ذهبت إليه التجربة الفرنسية يف قانون الشركــــــــات امل
، فمــن أهـــــم مواضــــع املخالفـــــــــة الواردة يف هذا القانون واليت ميكن أن يعتمدها املشرع 19912ديسمرب  31املؤرخ يف  1258.90رقم

 اجلزائري إذا رغب يف إجياد بناء قانوين جديد ملهنة اخلبري املهندس العقاري ما يلي:

 شركات املهن احلرة التجارية. الفرع األول: رأمسال

إن التمويل يشكل عصب النظام القانوين لشركات املهن احلرة التجارية فإىل جانب املزاولون لنشاط املهن احلرة أبنفسهم داخل 
اط احلر الشركة أجاز املشرع الفرنسي امتالك حصة من رأس مال الشركة من طرف أية أشخاص طبيعية أو معنوية ولو مل  تكن متارس النش

نها مهنـــــــة داخل  الشركة املعنية، بل وأجاز فتح ابب امتالك رأس املال للغري من خارج املعسكر املهين فـــي مهــــن معنيــــــة دون مهن أخرى م
 .3ساحةاخلاص خبرباء امل92-619 طبقا للمرسوم رقم   Le Géomètre expertاملساحة أو مهنة املهنـــــدس اخلبري العقـــــاري

استغلت التجربة الفرنسية يف الشركات املهنية التجارية مبدأ أغلبية رأس املال الذي مييز قانون الشركات يف جممله، وذلك دائما يف 
إطار املوازنة بني متطلبات رأس املال واحرتام الطابع الشخصي املميز للمهن احلرة، حيث أوجب املشرع الفرنسي أن حيوز أولئك الذين 

 Leلون أبنفسهم النشاط املهين داخل الشركة أكثر من نصف رأس املال وحقوق التصويت فيها، ويعرف هذا الشرط مببدأ السالمة يزاو 
ptimcipe de sécurité  الذي يراد به سيطرة أصحاب املهنة احلرة العاملني يف الشركة على قراراهتا ورقابة أعماهلا، أما ابلنسبة ألقلية

رأس املال وحقوق التصويت فيمكن أن حيوزها أي من الشركاء األشخاص الطبيعية واالعتبارية ولو مل تكن متارس النشاط احلر داخل الشركة 
 4املعنية.
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 حمل شركات املهن احلرة التجارية الفرع الثاين: 

فيما خيص حمل الشركة املهنية التجارية فإن إنشاؤها يقتصر على مباشرة نوعيـــة معينة من األنشطة دون غريها، وابلتايل فهي غري 
احلرة مبا يف ذلك قابلة لتقدمي ثوب قانوين ألي نشاط آخر خالف الذي حدده القانون وهذا تصد� إلمكانية انتحال الصفة  كون املهن 

مهنة املهندس اخلبري العقاري قوامها االعتبار الشخصي، ويف ذلك بال شك خروج عن القواعد العامة أين ميكن أن تكون الشركة التجارية  
 1كإطار ملمارسة أي نشاط طاملا كان معنيا ومشروعا.

 التجارية الفرع الثالث: االختصاص القضائي واإلثبات يف منازعات شركات املهن احلرة

يتم منح االختصاص بنظر الدعاوى اليت تكون إحدى هذه الشركات طرف فيها للمحاكم املدنية رغم اختاذ الشركة شكال جتار�،  
، ومرّد ذلك يف رأينا أن 2وجيوز للشركاء أن يتفقوا يف نظام الشركة على اللجوء إىل التحكيم فيما يتعلق ابملنازعة الناشئة بينهم بسبب الشركة

القضاء املدين هو صاحب االختصاص األصيل كون املهن احلرة تقوم على النتاج الذهين واالعتبار الشخصي فهي أعمال مدنية غري 
 مسبوقة بشراء.

أما فيما خيص طرق اإلثبات فاملشرع الفرنسي أخضع املنازعات اليت تكون إحدى الشركات التجارية للمهن احلرة طرفا فيها إىل 
 .3حلر، وقد جترب هذه الشركات على تقدمي دفاترها التجارية أما القضاءمبدأ اإلثبات ا

 .الفرع الرابع: مسؤولية الشركاء يف شركات املهن احلرة التجارية 

على خالف الوضع يف شركات األموال واليت األصل فيها اعتبار الشريك مسؤوال مسؤولية حمدودة بقدر حصته، إال أن املشرع  
املتعلق ابلشركات التجارية املهنية اعترب الشريك مسؤوال يف  1990ديسمرب  31املؤرخ يف  1990.12من قانون  16 الفرنسي يف املادة

جمموع ذمته املالية عن كافة األعمال املهنية اليت يؤديها، كما تعد الشركة ليست فقط مسؤولة مسؤولية مطلقة عن أعماهلا اخلاصة، بل 
 4ملهنية اليت قام هبا.متضامنة مع الشريك عن األعمال ا

                                                           
1 - kertim Peglow. Le contrat de société  en droit allemand et en droit Français. L. G. D. J. 2003. France. 

P 235. 
2 - Olivier Caprasse. Les sociétés et l’arbitrage. DELTA, LADJ. 2002. France ; P33. 

  3 -.38، ص املرجع السابقدمحم السيد الفقي،  
4 -  Dominique Vidal et Kevin Luciano. Cours de droit Spécial des sociétés   édition . 2015- 2016. 

Gualino. L’extenso  édition. 2015. France. P 238. 
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ابألسهم املهنية فهو مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ،هذا وقد أوجد املشرع  أما الشريك املتضامن يف التوصية  
رأمسالية الفرنسي نصوصا خاصة تعىن أبشكال معينة من تلك الشركات أريد هبا تدعيم املهن احلرة واحلفاظ على أدبياهتا يف مواجهة 

 1الشركات اليت تباشرها.

 املذكور ما يلي: 95 - 96من املرسوم  41لقد حذى املشرع اجلزائري حذو واملشرع الفرنسي عندما أقر يف املادة 

 .2" يكون شركاء مكتب املهندسني اخلرباء العقاريني مسؤولني شخصيا وتضامنية عن أعمال الشركة"

من القانون املدين اليت نصت  335املشرع اجلزائري عن القواعد  العامة املقررة يف املادة  فباستقراء نص هذه املادة نالحظ خروج
 .3على أن ال تضامن بني الشركاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشركة إال إذا وجد اتفاق يقضي خبالف ذلك

شرع الفرنســـي خـــرج عن قواعد العامة يف املسؤولية عن ديون الشركة إن خـــــــروج املشرع عن قــواعد العامـــــة هنا ليس لــــه ما يربره، فامل
عندما اعتمد املعيار الشكلي واعترب بعض شركات املهن احلرة مبا فيها شركة املهندسني اخلرباء العقاريني شكل من أشكال الشركات 

 95 -96من املرسوم  39اء العقاريني شركة مدنية يف املادة التجارية ،بينما املشرع اجلزائري ينص  صراحة على كون شركة املهندسني اخلرب 
من  41أعاله ودون أي استثناء أو إحالة إىل أحكام القانون التجاري ال سيما شركة التضامن، وعليه ينبغي إعادة النظر يف نص املادة 

ديدة يقّر فيها إمكانية ممارسة مهنة املهندس اخلبري من ذات املرسوم، أو استبقاءها ضمن أحكام ج 39املرسوم أعاله مبا يتماشى مع املادة 
 العقاري يف شكل شركة جتارية.

 خامتة:

اء ختاما ملا سبق ومن خالل معاجلتنا هلذا املوضوع الذي أبدينا فيه طرحا نظر� على غاية من األمهية يتعلق بتجارية شركة املهندسني اخلرب     
ل ممارسيها قادرين على مواجهة كل التحد�ت احلالية واملستقبلية اليت حتيط ابملهنة خلصنا إىل العقاريني ويرتبط بتنمية هذه املهنة وجع

 نوردها فيما يلي: النتائججمموعة من 

املتعلق  بتنظيم مهنة املهندس اخلبري العقاري بتقنني  08-95اكتفاء املشرع اجلزائري لدى اصداره ألول نص ينظم املهنة و هو األمر -
 الفردية وحتديدها بضوابط وذلك كخطوة أوىل هتدف إىل إبعاد كل اشكال التطفل على املهنة.املمارسة 

الذي حيدد كيفيات تنظيم هياكل  95-96اقرار املشرع إلمكانية ممارسة هذه املهنة يف شكل شركة مدنية مبوجب املرسوم التنفيذي  -
،معتمدا يف ذلك على املعيار املوضوعي الذي مفاده أن طبيعة العمل موضوع مهنة املهندس اخلبري العقاري وسريها ويضبط طرق ممارستها 

 الشركة حيدد نوعها كون مهنة املهندس اخلبري العقاري نشاط مدين ،غري ان هذا املعيار تضاءلت أمهيته يف ضوء إقرار التشريعات املقارنة
 . إلمكانية ممارسة أنشطة مدنية يف إطار بعض أشكال الشركات التجارية

                                                           
 وما يليها. 71، ص ، املرجع السابقدمحم السيد الفقي - 1
 .مرجع سابق، 95 -96املرسوم  - 2
 .1975، لسنة 78، اجلريدة الرمسية، عدد القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمماملتضمن  26/09/1975املؤرخ يف  58 -75األمر رقم  - 3
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متكنهم حىت ممارسة العديد من األنشطة املدنية يف إطار شركات جتارية يرجع إىل كون هته األخرية تتيـــــــــــــح للشركاء تكوين رأمسال كبري ،و  -
 من اللجوء إىل رأس املال اخلارجي بضوابط يراعى فيها الطابع املهين واستقاللية املمارسني.

لك مهنة املهندس اخلبري العقاري يف شكل شركة جتارية متكن من جتميع كفاءات مهنية تنتمي إىل قطاع واحد ممارسة املهن احلرة مبا يف ذ -
دون اشرتاط ختصص واحد، مما ميكنها من االضطالع ابملشاريع الكربى ،عكس الشركة املدنية اليت يشرتط فيها ختصص واحد للشركاء 

و أعاله أن تتكون من خبريان مهندسان عقار�ن أ 39العقاريني اشرتط املشرع يف املادة ،فبالنسبة للشركة املدنية للمهندسني اخلرباء 
 أكثر،وهذا يؤدي إىل مزامحة مكاتب الدراسات التقنية.

 األخذ بتجارية شركة املهندسني اخلرباء العقاريني يف إطار متطلبات رأس املال يقابله  واجب مراعاة  -
ذلك مبخالفة القواعد العامة للشركات التجارية يف املواضع اليت تتعارض مع طبيعة النشاط املهين احلر  الطابع املهين ألعماهلا، ويتأتى

 واستقاللية ممارسيه.
 العملية نوردها فيما يلي: التوصياتبعد عرضنا للنتائج املتوصل إليها من خالل هته الدراسة ،ارأتينا إبداء جمموعة من      

مع استبقاء منط املمارسة الفردية واملمارسة يف شكل شركة مدنية قائما،وهذا ميثل  كة املهندسني اخلرباء العقارينيضرورة األخذ بتجارية شر  -
 يف حد ذاته خطوة هامة يف تدعيم هذه املهنة بكافة الوسائل القانونية الالزمة ملواجهة التحد�ت امللقاة على عاتق املمارسني هلا .

املقارنة الناجحة من طرف املشرع اجلزائري إذا ما رغب يف إجياد بناء قانوين جديد للمهن احلرة بصفة عامة ضرورة اإلقتداء ابلتجارب  -
 ،ومهنة املهندس اخلبري العقاري بصفة خاصة، نظرا ألن النظام القانوين هلذه املهنة فيت ومسبوق بفراغ قانوين كبري.

هنة املهندس اخلبري العقاري ال سيما من حيث طرق ممارستها ، لكونه جاء يف املتعلق مب 08-95إعادة النظر يف األمر رقم  ينبغي -
ظروف كانت تقتضي خطوة مبدئية وهي تقنني املهنة الجتناب املمارسات غري الصحيحة هلا من طرف األشخاص غري 

ءم هذه املهنة يف ظل التحد�ت احلالية املختصني(مهندسني معماريني،حماسبني،رجال القانون...إخل)،حيث مل يعد هذا اإلطار القانوين يال
 واملستقبلية اليت حتيط هبا.

ينبغي تثمني الكفاءات الوطنية املتختصصة يف هذا اجملال و اإلعتناء هبا كما ونوعا ،وذلك إبشراك كل القطاعات ذات الصلة (قطاع  -
 املالية ، قطاع التعليم العايل والبحث العلمي،قطاع العدالة..إخل).

إدراج ختصص العلوم اجليوديزية والطبوغرافية ضمن املنظومة اجلامعية ،، فال يعقل أّال خترج اجلامعة اجلزائرية مهندسني خرباء  ينبغي -
عقاريني بينما خترج مهندسني معماريني ومهندسني مدنيني، فعلى املستوى الوطين يتخرج ثالثة وثالثون مهندسا خبريا عقار� كل ثالث 

ي أدى إىل ارتفاع سعر خدماهتم ووجود شلل يف حل املشاكل العقارية اليت يعد املهندسني اخلرباء العقاريني فاعلني سنوات، األمر الذ
 .رئيسيني يف اإلسهام يف حلها، كما أدى نقص عدد هؤالء إىل بقاء الطابع الفردي الكالسيكي ملمارسة املهنة هو األكثر شيوعاً يف اجلزائر
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 حتويل منط استغالل الوقف الفالحي املسرتجع من الدولة إىل حق إجيار يف التشريع اجلزائري

 ط.د/سعدان شطيبة، كلية احلقوق والعلوم السياسية

 جامعة حيي فارس املدية، ختصص قانون خاص

saadanechetiba@outlook.com 

 ملخص:

أحكام األمر املتضمن الثورة الزراعية تسرتجع، إذا ر لقد أقر املشرع  مبوجب قانون األوقاف، أن األمالك الوقفية اليت أممت يف إطا     
اجلهات اليت أوقفت عليها أساسا ويف حالة انعدام املوقوف عليه تؤول إىل السلطة ثبتت إبحدى الطرق الشرعية و القانونية، وتؤول إىل 
احملدد لشروط و كيفيات إجيار األراضي الوقفية املخصصة للفالحة، أقر أنه  14/70املكلفة ابألوقاف، وبعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 

ة من الدولة و كذا األمالك السطحية املتصلة هبا بعقد إجيار خيضع لنظام يستمر يف استغالل وتنمية األمالك الوقفية الفالحية املسرتجع
خاص يعوض منط االستغالل السابق، وتبعا هلذا صدر قرار وزاري مشرتك حيدد كيفيات حتويل حق االنتفاع أو حق االمتياز إىل حق إجيار 

 ابلنسبة لألراضي الوقفية املخصصة للفالحة املسرتجعة من الدولة.

 حق االنتفاع، حق االمتياز، إجيار الوقف.ات املفتاحية: الكلم 
Abstract: The legislator approved by the law of wakfs property, that wakfs goods nationalized 
under the provisions of the ordinance bearing agrarian revolution, will be restored, if it is 
established that they are such according to Islamic sharia and in the legality , and will be devolved 
to the initial recipients, failing these, they will be devolved to the authority in charge of wakfs. And 
after the publication of Executive Decree n° 14/70 laying down the terms and conditions for the 
rental of Wakfs land for agriculture, approved that the exploitation and the fruiting of the 
agricultural wakfs property restored by the State and the superficiaries are maintained by a lease 
subject to a specific regime which replaces the previous mode of exploitation, and consequently, it 
was released interministerial decreeelfelf the modalities of conversion of the right of perpetual 
enjoyment or the right of concession in right of rental of wakfs lands for agriculture restored by the 
State.                      Key words:  the right of perpetual enjoyment; the right of concession; rental of 
wakf. 

 مقدمة:

املؤرخ يف  71/73لقد قامت الدولة اجلزائرية بـتأميم العديد من األراضي الفالحية الوقفية، وذلك تطبيقا ألحكام األمر رقم       
املتعلق ابلثورة الزراعية، واعتربت من بني األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية املدجمة يف الصندوق الوطين للثورة  08/11/1971

ي مراعاة ألحكام الشريعة اإلسالمية، وكذا األحكام القانونية اليت تنص على محاية األمالك الوقفية والعمل على جتسيد الزراعية، دون أ
واملتضمن  07/10/1964املؤرخ يف   64/283إرادة الواقف وتنفيذها واحرتامها، املنصوص عليها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

/ 95وقانون التوجيه العقاري  91/11بقاء على هذا اخلرق والعمل به إىل غاية صدور قانون األوقاف األمالك احلبسية العامة، ولقد مت اإل
، حبيث أقر املشرع ابخلطأ التشريعي الذي وقع منه، ونص صراحة على حق اسرتجاع األراضي  90/25املعدل واملتمم للقانون  26

 الفالحية الوقفية املؤممة إىل مالكها األصليني.       
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، احملدد لشروط و كيفيات إجيار األراضي الوقفية املخصصة 2014فرباير  10املؤرخ يف  14/70وبعد صدور املرسوم التنفيذي رقم       
من هذا املرسوم، أنه يستمر يف استغالل وتنمية األمالك الوقفية الفالحية املسرتجعة من الدولة و   24للفالحة، أقر املشرع مبوجب املادة 

مالك السطحية املتصلة هبا بعقد إجيار خيضع لنظام خاص يعوض منط االستغالل السابق، أي نص على حتويل النمط السابق كذا األ
، الستغالل األراضي الفالحية الوقفية، واليت كانت تستغل يف إطار املستثمرات الفالحية اجلماعية و الفردية عن طريق حق االنتفاع الدائم

 2010غشت  15املؤرخ يف  10/03مسي أو قرار من الوايل، أوعن طريق حق االمتياز يف إطار القانون رقم والذي مينح مبوجب عقد ر 
 14/70من املرسوم  25الذي حيدد شروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، وهذا حسب املادة 

 السابق الذكر. 

، أن يقوموا يف أجل سنة من اتريخ 25سوم أعضاء املستثمرات الفالحية املنصوص عليهم يف املادة من نفس املر  29فيما ألزمت املادة 
از إىل نشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية، إبيداع طلباهتم لدى الديوان الوطين لألراضي الفالحية لتحويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتي

 ابألوقاف.   حق إجيار، ابلتنسيق مع السلطة املكلفة

السابق ذكرها، على أنه حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عند االقتضاء، بقرار مشرتك بني الوزير  29ونصت الفقرة األخرية من املادة 
 املكلف ابملالية والوزير املكلف ابلشؤون الدينية واألوقاف والوزير املكلف ابلفالحة والتنمية الريفية.

، الذي يهدف إىل حتديد كيفيات حتويل  2016سبتمرب سنة  20وتطبيقا ألحكام املادة السابقة صدر قرار وزاري مشرتك، مؤرخ يف  
 حق االنتفاع أو حق االمتياز إىل حق إجيار ابلنسبة لألراضي الوقفية املخصصة للفالحة املسرتجعة من الدولة. 

 ومن هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية:

وفق املشرع يف وضع آليات قانونية كفيلة ابسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة وحتويل منط استغالها السابق إىل هل  -
 ؟ حق إجيار

ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنحاول حتديد إجراءات عملية اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية وكذا إجراءات حتويل منط استغالهلا 
 ثل يف حق االنتفاع الدائم و حق االمتياز إىل حق إجيار.السابق و املتم

 بناء على ما تقدم قسمت هذه الورقة البحثية إىل:

 احملور األول: اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة   

 شروط اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممةأوال: 

 املؤممة إجراءات اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفيةاثنيا: 

 احملور الثاين: حتويل منط االستغالل السابق للوقف الفالحي إىل حق إجيار

 مفهوم حتويل منط االستغالل السابق للوقف الفالحي إىل حق إجيار أوال:

 إجراءات حتويل منط االستغالل السابق للوقف الفالحي إىل حق إجياراثنيا: 
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 احملور األول: اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة  

 .سأتناول يف هذا احملور شروط اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة، مث أبني اإلجراءات املتبعة للقيام هبذه العملية

 أوال: شروط اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة

، حبيث تنص 91/101من قانون األوقاف  38ع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة من نص املادة ميكن استخالص شروط اسرتجا        
واملتضمن الثورة الزراعية  1971نوفمرب  08املؤرخ يف  71/73على أنه " تسرتجع األمالك الوقفية اليت أممت يف إطار أحكام األمر رقم 

إىل اجلهات اليت أوقفت عليها أساسا ويف حالة انعدام املوقوف عليه تؤول إىل السلطة إذا ثبتت إبحدى الطرق الشرعية و القانونية، وتؤول 
 املكلفة ابألوقاف. 

 أعاله." 02وما فوت منها ابستحالة اسرتجاع العني املوقوفة وجب تعويضها وقفا لإلجراءات املعمول هبا مع مراعاة أحكام املادة  

 نستنتج من نص املادة الشروط التالية:  

 ن يثبت الوقف إبحدى الطرق الشرعية و القانونية:أ -1

تقع قرينة إثبات الوقف على عاتق املوقوف عليهم سواء كان الوقف عاما أو خاصا، فإذا تعلق األمر ابلوقف اخلاص(األهلي، الذري)  
عني ابلوقف  وقت عملية وجب إثباته من طرف املوقوف عليهم، وذلك عن طريق تقدمي عقد الوقف أو أية وثيقة تثبت أ�م املنتف

التأميم، أو يتم إثبات الوقف من طرف مجعية املسلمني أو اجلهة املكلفة إبدارة وتسيري األمالك الوقفية، وهي اجلهة الوصية يف حالة 
 .2انعدام املوقوف عليه الشرعي

 أن حيتفظ الوقف بوجهته الفالحية األصلية: -2

أي أن تكون العني املوقوفة قد احتفظت بوجهتها الفالحية األصلية وقت مباشرة إجراءات االسرتجاع من طرف املوقوف عليهم، أما إذا مل 
حتتفظ بطبيعتها األصلية كأن تصبح أرض عمرانية أو تكون تعرضت للضياع و االنداثر، ففي هذه احلالة يستحيل اسرتجاع األرض الوقفية 

، وهو ما أشارت  إليه الفقرة الثانية من 3نا يتم تعويض املوقوف عليهم تعويضا عينيا مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية الفالحية، وه
، اليت تنص على اسرتجاع حقوق امللكية 4من قانون التوجيه العقاري 76من قانون األوقاف السابقة الذكر، وكذا املادة  38املادة 

نسية اجلزائرية، الذين أممت أراضيهم أو تربعوا هبا يف إطار األمر املتعلق ابلثورة الزراعية، شريطة أن ال تكون لألشخاص الطبيعيني ذوي اجل
 األراضي املعنية قد فقدت طابعها الفالحي، ويف حالة العكس فإن مالكها يعوضون نقد� أو عينيا.

                                                           
 29 ر ج( 2001 سنة مايو 22 يف مؤرخ 01/07 رقم ابلقانون متمم و معدل ،)08/05/1991 يف مؤرخة 21ر ج( ،1991 سنة أبريل 27 يف مؤرخ  1

 ).15/12/2002 يف مؤرخة 83ر ج( 2002 سنة ديسمرب 14 يف مؤرخ 02/10وابلقانون ،)23/05/2001 يف مؤرخة
 . 110،ص2013 الثالثة الطبعة اجلزائر،-والتوزيع والنشر للطباعة هومة دار اجلزائر، يف الوقف ألمالك التنظيمي و القانوين اإلطار خالد، رامول  2
 .111 ص السابق، املرجع خالد، رامول  3
 سبتمرب 25 يف مؤرخ 95/26 رقم ابألمر متمم و معدل ،)18/11/1990 يف مؤرخة 49 ر ج(،1990 سنة نوفمرب 18 يف مؤرخ 90/25 رقم قانون  4

 ).27/09/1995 يف مؤرخة 55 ر ج(،1995 سنة
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وعاؤها لغرض البناء، أو عندما تتغري وجهتها الفالحية وحتول عن وحسب نفس املادة تفقد األرضي طبيعتها الفالحية عندما يستعمل 
 طريق أدوات التهيئة والتعمري.

 اثنيا: إجراءات اسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية املؤممة 

 من قانون التوجيه العقاري، 82-81-80-79-78من قانون األوقاف إجراءات التسوية إىل أحكام املواد  39لقد أحالت املادة 
من قانون التوجيه العقاري جند أن طلب االسرتجاع يقدم من املالك األصلي، وهنا حتل اجلهة املوقوفة عليها أو  81وابلرجوع للمادة

من قانون  81من قانون األوقاف، ويرفق الطلب حسب املادة  40السلطة الوصية املكلفة ابألوقاف حمل املالك األصلي حسب املادة 
) شهرا ابتداء من اتريخ نشر قانون التوجيه 12لف يوجهه إىل الوايل املختص إقليميا وذلك يف أجل اثين عشر (التوجيه العقاري، مب

من قانون األوقاف، اليت تنص  40العقاري، غري أن هذا األجل ال يعتد به ابلنسبة السرتجاع األراضي الفالحية الوقفية حسب نص املادة 
 من قانون التوجيه العقاري ال تؤخذ بعني االعتبار.  81ادة على أن اآلجال املنصوص عليها يف امل

 1 96/119على أنه يتم حتديد واثئق ملف االسرتجاع عن طريق التنظيم، وتبعا هلذا صدر مرسوم تنفيذي رقم  81/02ونصت املادة 
هبا بعنوان الثورة الزراعية أو بعنوان وضعها حتت  حيدد قائمة الواثئق الالزمة اليت يتكون منها ملف رد األراضي الفالحية املؤممة أو املتربع

 منه على أن" الواثئق املنصوص عليها أعاله هي: 02محاية الدولة، حبيث نصت املادة 

 طلب رد األراضي الفالحية يقدمه املعين. -
 قرار التأميم أو التربع، أو الوضع حتت محاية الدولة أو اية وثيقة أخرى تثبت ذلك. -
 مسي أو أي سند قانوين آخر يثبت ملكية األراضي أو حيازهتا.عقد امللكية الر  -
 استمارة يسحبها املعين من مديرية املصاحل الفالحية يف الوالية و يكمل مضمو�ا. -

من قانون التوجيه العقاري تدرس امللفات جلنة والئية متساوية األعضاء، تضم ممثلني لإلدارة، وعددا متساو� من  82وحسب املادة 
ف خبني احملليني وممثلي مجعيات املالك و املستثمرين الفالحني وجتمعاهتم املعتمدة قانو�،  ابإلضافة إىل ممثل السلطة املكلفة ابألوقااملنت

 ، و قرار اللجنة قابل للطعن ابلطرق القانونية املقررة.2حسب املنشور الوزاري املشرتك

سرتجاع أراضي الوقف املؤممة، صدر منشور وزاري مشرتك حيدد كيفيات اسرتجاع من قانون األوقاف على مبدأ ا 38وبعدما نصت املادة 
ام األراضي الوقفية اليت أدجمت يف الصندوق الوطين للثورة الزراعية، وكيفيات تسوية أوضاع املستفيدين املستغلني هلذه األراضي طبقا ألحك

 من قانون األوقاف وذلك وفقا لآليت: 39املادة 

 

 

                                                           
 ر ج( العقاري التوجيه قانون املتضمن و 90/25 للقانون املتمم و املعدل 95/26 رقم األمر من 11 املادة تطبيق كيفيات حيدد ،1996 أبريل 6 يف مؤرخ  1

 ).10/04/1996 يف مؤرخة 22
 .األوقاف قانون من 38 املادة تطبيق على ينص ،06/01/1992 يف مؤرخ  2
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 الوقف العام: -1

نص املنشور الوزاري املشرتك على أن أراضي الوقف العام تعود إىل املؤسسات اليت كانت تشرف عليها، قبل تطبيق الثورة الزراعية، 
من قانون األوقاف، اليت تنص على أنه " تؤجر  42ويعترب املستفيدون احلاليون مستأجرين، بعد االتفاق و الرتاضي طبقا للمادة 

 لألحكام التشريعية و التنظيمية السارية، املفعول مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية". األمالك الوقفية وفقا

ويف حالة رفض املستفيدين أن يكونوا مستأجرين يعوضون أبراضي من قطع األمالك الوطنية، يف نفس البلدية أو يف بلدية أخرى 
 مناسبة، ويف حالة تعذر هذا اإلجراء يعوضون ماليا. 

 ص:الوقف اخلا -2

من قانون  22ورد يف املنشور الوزاري املشرتك أن األوقاف اخلاصة تعود إىل املوقوف عليهم وتبقى حتت تصرفهم، طبقا ألحكام املادة 
 األوقاف و يعوض  " املستفيد " أبرض أخرى يف نفس البلدية أو يف بلدية أخرى.

ويف حالة تعذر حتويل املستفيدين إىل أراضي أخرى، فإن هؤالء ميكنهم االتفاق مع املوقوف عليهم على استمرار امللك الوقفي، ابلصيغة 
 اليت يتفق عليها الطرفان وال تتناىف مع أحكام الوقف، وذلك ريثما يتم حتويلهم أو تعويضهم ماد�. 

املنفعة، تؤول العني املوقوفة إىل األوقاف العامة، وتؤجر للمستفيدين طبقا للفقرة املتعلقة ويف حالة تنازل املوقوف عليهم عن حقهم يف 
 ابلوقف العام.

كما نص املنشور الوزاري املشرتك أن مجيع األراضي الوقفية العامة و اخلاصة املوضوعة حتت محاية الدولة تصبح وقفا عاما، وتوضع حتت 
 ا للمادة الثامنة من قانون األوقاف، الفقرة اخلامسة و السادسة، و اليت جاءت كاآليت:سلطة اجلهة املكلفة ابألوقاف، طبق

" األمالك اليت تظهر تدرجييا بناء على واثئق رمسية أو شهادات أشخاص عدول من األهايل وسكان املنطقة اليت يقع فيها  5الفقرة 
 العقار."

 أمالك الدولة أو األشخاص الطبيعيني أو املعنويني."" األوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إىل  6الفقرة 

 احلاالت املشرتكات بني الوقف العام والوقف اخلاص: -3

 ، مجلة من األحكام املشرتكة بني الوقف العام والوقف اخلاص و اليت وردت كاآليت:-السابق الذكر-لقد ورد يف املنشور الوزاري املشرتك 

و أدجمت يف احمليط العمراين، أو نزعت لفائدة املصلحة العامة، وجب تعويضها طبقا إذا فقدت األرض طبيعتها الفالحية، أ - أ
 من قانون األوقاف. 28و 24ألحكام املادتني 

حيول املستفيدون وغري املستفيدون و ذوو حقوقهم ، الشاغلون أو املستغلون ملساكن أو حمالت مشيدة على أراضي وقفية إىل  - ب
 من قانون األوقاف. 25 مستأجرين، طبقا ألحكام املادة

، موسعة إىل ممثل السلطة املكلة ابألوقاف  90/25من قانون رقم  82تكلف بتطبيق هذا املنشور اللجنة املنشأة مبقتضى املادة  - ت
 من قانون األوقاف. 40مع مراعاة املادة 
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 والعقارات ومستغليها احلاليني.على هذه األراضي الوقفية  1987ديسمرب  08املؤرخ يف  87/19ال تسري أحكام القانون رقم  - ث
املنشآت األساسية و األغراس، والتجهيزات الثابتة احملدثة يف األراضي موضوع االسرتجاع، واليت أجنزت بعد مرحلة التأميم، هي  - ج

 و من قانون األوقاف، و تسوى حاالت النزاع اليت حتدث بني املستفيدين واملستغلني 25جزء من العني املوقوفة، طبقا للمادة
 املوقوف عليهم، عن طريق الرتاضي ويف حالة عدم الرتاضي يلجأ إىل اجلهات القضائية املختصة.

 احملور الثاين:  حتويل منط االستغالل السابق للوقف الفالحي إىل حق إجيار

اءات املتبعة للقيام بعملية سأتناول يف هذا احملور مفهوم حتويل منط استغالل الوقف الفالحي املسرتجع إىل حق إجيار، مث أبني اإلجر 
 .التحويل

 مفهوم حتويل منط االستغالل السابق للوقف الفالحي إىل حق إجيار أوال:

يقصد بنمط االستغالل السابق للوقف الفالحي، هو حق االنتفاع الدائم و حق االمتياز، لذا سأبني تعريف كل من الوقف الفالحي وحق 
 ق اإلجيار. االنتفاع الدائم وحق االمتياز وكذا ح

 تعريف الوقف الفالحي: -1

من قانون األوقاف على أنه " الوقف هو حبس العني عن  03املشرع اجلزائري مل يعرف الوقف الفالحي، إال أنه عرف الوقف يف املادة 
 التملك على وجه التأبيد و التصدق ابملنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الرب و اخلري".

من قانون التوجيه العقاري، األرض الفالحية أو ذات الوجه الفالحية بقوله " األرض الفالحية أو ذات الوجهة  04ة و عرف مبوجب املاد
الفالحية يف مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنو� أو خالل عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو احليوان أو 

 أو بعد حتويله". يستهلك يف الصناعة استهالكا مباشرا

الحتاد  فاملشرع مل يفرق بني األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية أو األراضي الفالحية الوقفية أو األراضي التابعة للخواص، وهذا راجع
 .1الوظيفة االجتماعية و االقتصادية

فقد أشارت إليه بقوهلا "  2الوقفية املخصصة للفالحة من املرسوم التنفيذي احملدد لشروط و كيفيات إجيار األراضي 04/02أما املادة 
األراضي الوقفية املخصصة للفالحة املؤجرة يكون االنتفاع هبا قصد تنميتها و استغالهلا استغالال أمثل  وجعلها منتجة وتدعى يف صلب 

 النص(أرض وقفية فالحية)." 

 

 

                                                           
 .48 الصفحة ،2 العدد ،2 كرمي حرز هللا، التنظيم القانوين لتقييم األراضي الفالحية يف اجلزائر، مقال منشور مبجلة الدراسات القانونية، اجمللد   1
املؤرخة يف  09، حيدد شروط و كيفيات إجيار األراضي الوقفية املخصصة للفالحة ( ج ر عدد 2014فرباير سنة  10املؤرخ يف  14/70مرسوم تنفيذي رقم   2

 ). 2014فرباير 20
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 تعريف حق االنتفاع الدائم: -2

 وذلك ،1املدين القانون من 844 املادة يف االنتفاع حق اكتساب طرق على نص وإمنا الدائم، االنتفاع املشرع اجلزائري مل يعرف حق
 يكونوا أن بشرط متعاقدين ألشخاص االنتفاع حبق يوصى أن جيوز كما القانون، مبقتضى أو وابلتقادم وابلشفعة التعاقد طريق عن

 .املستكن للحمل به يوصى أن جيوز كما الوصية، وقت احلياة قيد على موجودين

شرط وابلرجوع إىل الفقه الفرنسي جنده يعرف حق االنتفاع على النحو التايل" حق االنتفاع هو احلق العيين يف االنتفاع بشيء مملوك للغري، ب
 .  2االحتفاظ بذات الشيء لرده إىل صاحبه عند �اية حق االنتفاع، الذي جيب أن ينتهي حتما مبوت املنتفع"

على أنه " حق استغالل األراضي الفالحية 3 87/19من القانون  07و 06وميكن استخالص تعريف حق االنتفاع الدائم بناء على املواد 
 التابعة لألمالك الوطنية، والذي مينح مبوجب عقد إداري ألعضاء املستثمرات اجلماعية أو الفردية، وخيول هلم حق امتالك مجيع املمتلكات

 املستثمرة ماعدا األرض، وذلك مقابل دفع إاتوة حيدد وعاؤها وكيفيات حتصيلها وختصيصها يف قوانني املالية". املكونة لذمة

 تعريف حق االمتياز: -3

االمتياز أبنه " عقد متنح مبوجبه السلطة املاحنة لشخص حق استغالل العقارات الفالحية ملدة  08/164من القانون  03لقد عرفت املادة 
من القانون  04دفع إاتوة سنوية". غري أن تعريف االمتياز يف هذه املادة جاء عاما حيتمل عدة أتويالت، وهلذا جاءت املادة حمددة مقابل 

، حبيث نص على أنه " هو ذلك العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا 6بتعريف أوسع عكس ما تضمنته املادة السابقة 10/035
صلب النص املستثمر صاحب االمتياز، حق استغالل األراضي الفالحية التابعة ألمالك اخلاصة للدولة، وكذا من جنسية جزائرية يدعى يف 

) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع 40االمالك السطحية املتصلة هبا، بناء على دفرت شروط حيدد عن طريق التنظيم، ملدة أقصاها أربعون (
 لها وختصيصها مبوجب قانون املالية".إاتوة سنوية، تضبط كيفيات حتديدها وحتصي

فاالمتياز هو عقد إداري، والذي يعد سبب من أسباب كسب حق االنتفاع  املمارس على األراضي الفالحية، متنح مبوجبه الدولة أرض 
 .7فالحية لألشخاص الطبيعيني الذين يتمتعون ابجلنسية اجلزائرية ابسم كل مستثمر وعلى الشيوع وحبصص متساوية

 

                                                           
 ، املعدل و املتمم .1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف   75/58األمر   1
، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن امللكية ( حق االنتفاع 9 شرح القانون املدين، جنقال عن عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف  2

 .1201وحق االرتفاق )، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، ص
 ة وحتديد حقوق املنتجني وواجباهتم. ، يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطني1987ديسمرب  8املؤرخ يف   3
 ). 10/08/2008 يف مؤرخة 46 عدد ر ج(  الفالحي التوجيه يتضمن ،2008 غشت 03 يف املؤرخ  4
 ). 18/08/2010 يف 46 عدد ر ج(  للدولة اخلاصة لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل وكيفيات شروط حيدد ،2010 غشت 15 يف املؤرخ  5
 .13 ص ،2014اجلزائر -هومة دار ،10/03 القانون ظل يف امتياز حق إىل الدائم االنتفاع حق حتويل كرمية، كحيل  6
مقال منشور مبجلة الدراسات  االقتصادية، التنمية على انعكاسه و اخلاصة الوطنية لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل منط تغيري أثر مجيلة، جبار 7

 .26 ص ،2 العدد ،2 اجمللدالقانونية، 
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 ريف حق اإلجيار:تع -4

على أنه عقد إجيار، ولكنه خيضع  14/70من املرسوم التنفيذي  24املشرع مل يعرف مصطلح " حق اإلجيار" وإمنا أشار يف املادة 
لنظام خاص يعوض منط االستغالل السابق للوقف الفالحي، فاملشرع أطلق عليه مصطلح حق اجيار، كون أنه حق ألعضاء 

ماعية و الفردية احلائزون على حق االنتفاع الدائم أو حق امتياز على الوقف الفالحي املسرتجع من الدولة. املستثمرات الفالحية اجل
وهذا احلق يتمثل يف االستمرار ابستغالل األراضي الفالحية الوقفية عن طريق عقد اإلجيار خيضع لنظام خاص، حبيث ال متر 

 إجراءات منحه عن طريق املزاد العلين.  

على أنه كل عقد تؤجر  14/70من املرسوم التنفيذي  04ف املشرع عقد اجيار األراضي الفالحية الوقفية مبوجب املادة ولكن عر 
 به السلطة املكلفة ابألوقاف، إىل شخص مستأجر أرضا وقفية خمصصة للفالحة.

 اثنيا: إجراءات حتويل منط االستغالل السابق للوقف الفالحي إىل حق إجيار:

على أنه يستمر يف استغالل وتنمية األمالك الوقفية الفالحية املسرتجعة من الدولة و   14/70من املرسوم التنفيذي 24ادة لقد نصت امل
 كذا األمالك السطحية املتصلة هبا بعقد إجيار خيضع لنظام خاص يعوض منط االستغالل السابق.

لنظام خاص أعضاء املستثمرات الفالحية اجلماعية و الفردية من نفس املرسوم، يستفيد من اإلجيار الذي خيضع  25وحسب املادة  
 احلائزون على حق االنتفاع الدائم مبوجب عقد رمسي أو قرار من الوايل، كما خيضع هلذا اإلجراء أعضاء املستثمرات الفالحية اجلماعية أو

نفس املرسوم، أعضاء املستثمرات الفالحية املنصوص من  29، فيما ألزمت املادة  10/03الفردية احلائزون حق امتياز يف إطار القانون 
يف اجلريدة   14/70) ابتداء من اتريخ نشر املرسوم التنفيذي 1السابق ذكرها، أن يقوموا يف أجل سنة واحدة ( 25عليهم يف املادة 

حية لتحويل حق االنتفاع الدائم أو ) ، إبيداع طلباهتم لدى الديوان الوطين لألراضي الفال2014فيفري 20الرمسية (أي ابتداء من اتريخ 
حق االمتياز إىل حق إجيار، وذلك ابلتنسيق مع السلطة املكلفة ابألوقاف. وعند انقضاء األجل(سنة) ، تقوم السلطة املكلفة ابألوقاف 

عوا طلباهتم متخليني عن ) يثبتها حمضر قضائي، ويعترب املستغلني أو الورثة الذين مل يود1بتوجيه إعذارين متتالني بفرتة شهر واحد (
 حقوقهم. ويف هذه احلالة تسرتجع السلطة املكلفة ابألوقاف بكل الطرق األراضي الوقفية الفالحية و األمالك السطحية املرتبطة هبا، ويتم

 .14/701إجيارها وفق أحكام املرسوم التنفيذي 

 طلب حتويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إىل حق إجيار: -1

طلب حتويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إىل حق إجيار، بصفة فردية من طرف كل عضو يف مستثمرة مجاعية أو فردية لدى يودع 
 .2الديوان الوطين لألراضي الفالحية

 جيب أن يشتمل ملف حتويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إىل حق إجيار على ما �يت:

                                                           
 .الذكر السابق ،14/70 التنفيذي املرسوم من 29 املادة من 03و 02 الفقرة  1
، حيدد كيفيات حتويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إىل حق إجيار ابلنسبة  2016سبتمرب سنة  20من القرار الوزاري املشرتك، املؤرخ يف  02املادة   2

 ).2016أكتوبر سنة  13املؤرخة يف  60املخصصة للفالحة املسرتجعة من الدولة (ج ر عدد لألراضي الوقفية 
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 .14/70الوارد يف امللحق الثالث من املرسوم التنفيذي رقم استمارة متأل وفق النموذج  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -
 نسخة من خمطط حتديد أو رسم احلدود، ويف حالة البلد�ت املشمولة بعملية املسح، يتم إيداع مستخرج من خمطط مسح األراضي. -
 ويتم ضبطه من طرف رئيس القسم الفرعي للفالحة.تصريح شريف يقدمه املستثمر مصادقا عليه، يتضمن جردا حمينا،  -
 شهادة إبراء ذمة تثبت تسديد احلقوق. -
 نسخة من شهادة لرتقيم ابلنسبة ألصحاب عقود االمتياز. -
توكيل يتم إعداده أمام املوثق ألحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطين لألراضي الفالحية، يف حالة وفاة صاحب العقد املشهر أو  -

 .1رالقرا
 إعداد عقد إجيار الوقف الفالحي املسرتجع من الدولة: -2

 يقوم الديوان الوطين لألراضي الفالحية، بعد دراسة امللف، إبجراءات التوقيع على دفرت شروط إجيار األراضي الوقفية الواردة يف امللحق
 .2 14/70الثالث ابملرسوم التنفيذي رقم 

 .3 إدارة الشؤون الدينية و األوقاف قصد توقيع دفرت الشروط اإلجيارمث يرسل امللف املستويف مجيع الواثئق إىل

ويؤجل العمل إبجراء حتويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إىل حق إجيار يف حالة وجود نزاع قضائي تكون املستثمرة طرفا فيه،      
 .4إىل غاية فصل اجلهة القضائية فيه �ائيا

نزاع قضائي، أو وجد نزاع ومت الفصل فيه من طرف اجلهة القضائية املختصة حبكم �ائي، تقوم السلطة املكلفة ويف حالة عدم وجود      
ابألوقاف إبعداد عقد اإلجيار ابسم كل مستثمر، أو بعقد إجيار حبصص متساوية ابسم كل مستثمر يف حالة املستثمرة الفالحية اجلماعية، 

 .5إلجيار ابسم كل الورثة مع حتديد موكلهموإذا تعلق األمر ابلورثة يعد عقد ا
، وجيب على كل مستأجر أن 6) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إجيار سنوي عند إعداد العقد40وحيدد اإلجيار ملدة أقصاها أربعون (     

، احملددة  10/03يف القانون رقم  يدفع للصندوق املركزي لألوقاف اإلجيار السنوي الذي تساوي قيمته مبلغ اإلاتوة السنوية املنصوص عليه
 .7يف قانون املالية

، حبيث يقوم الديوان الوطين 1ويكرس اإلجيار بعقد خيضع لإلشهار العقاري، تعده السلطة املكلفة ابألوقاف ابسم كل مستأجر معين     
، املوقع من املستأجر، وبناء على عقد 14/70من املرسوم التنفيذي 28لألراضي الفالحية، بناء على دفرت الشروط املذكور يف املادة 

 .2اإلجيار املشهر يف احملافظة العقارية، بتسجيل املستثمرة الفالحية يف بطاقية املستثمرات الفالحية مع إشارة " أرض فالحية وقفية "

                                                           
 من القرار الوزاري املشرتك، السابق ذكره. 03املادة   1
 من القرار الوزاري املشرتك، السابق ذكره. 04/01املادة   2
 القرار الوزاري املشرتك، السابق ذكره. 04/02املادة  3
 القرار الوزاري املشرتك، السابق ذكره.من  05املادة  4
 من القرار الوزاري املشرتك، السابق ذكره. 06املادة  5
 ، السابق ذكره.14/70من املرسوم التنفيذي  26املادة  6
 ، السابق ذكره.14/70من املرسوم التنفيذي  27املادة  7
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وان الوطين لألراضي الفالحية قصد وبعد استيفاء إجراءات التسجيل والشهر العقاري، ترسل السلطة املكلفة ابألوقاف عقد اإلجيار إىل الدي
 .3تبليغه إىل املستأجر

، على صالحية كل من السلطة املكلفة ابألوقاف والديوان الوطين لألراضي  14/70من املرسوم التنفيذي 32فيما نصت املادة     
 الفالحية مبمارسة الرقابة على املستثمرة الفالحية الوقفية وذلك يف أي وقت.

 نتائج البحث:

 األخري توصلنا إىل مجلة من النتائج ميكن صياغتها كما يلي: يف

راعية، لقد وفق املشرع اجلزائري يف وضع آليات قانونية كفيلة ابسرتجاع األراضي الفالحية الوقفية اليت أممت يف إطار أحكام قانون الثورة الز  
ادم،  وهو هبذا اعرتف ابخلطأ التشريعي الذي صدر منه كون أن األمالك الوقفية غري قابلة للتصرف فيها وال احلجز عليها وال امتالكها ابلتق

شهر من  12كما أنه متاشى مع خاصية التأبيد اليت تتمتع هبا األمالك الوقفية، حبيث قيد طلب اسرتجاع األراضي الفالحية العادية أبجل 
اتريخ نشر قانون التوجيه العقاري، وأورد استثناء ابلنسبة لألراضي الفالحية الوقفية وجعل طلب اسرتجاعها ال خيضع ألي أجل، أما 

الفالحية الوقفية اليت فقدت طبيعتها وتغريت وجهتها، يتم تعويض املوقوف عليهم عينيا وفقا ألحكام الشريعة عن طريق  األراضي
 االستبدال.

عن طريق حق االنتفاع الدائم وكذا  87/19ونظرا لكون استغالل األراضي الفالحية الوقفية مل يتم بشكل أمثل يف إطار أحكام القانون 
ن طريق حق االمتياز، نص املشرع على إلزامية االنتقال من منط االستغالل السابق لألراضي الفالحية الوقفية و حتويله ع 10/03القانون 

 إىل حق اإلجيار، وذلك بقصد تدارك النقائص والعيوب الواردة يف النمط السابق، وقصد تفعيل استثمار األراضي الفالحية الوقفية ومحايتها
 الحة يف البالد.  وكذا النهوض بقطاع الف

 قائمة املراجع:

 التشريعات: -1

 واملتضمن األمالك احلبسية العامة. 07/10/1964املؤرخ يف   64/283املرسوم التنفيذي رقم  -
 املتعلق ابلثورة الزراعية. 08/11/1971املؤرخ يف  71/73األمر رقم  -
 املعدل و املتمم .، يتضمن القانون املدين  1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف   75/58األمر  -
، يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق املنتجني 1987ديسمرب  8املؤرخ يف  87/19القانون  -

 وواجباهتم.
 متمم و      معدل ،)18/11/1990 يف مؤرخة عدد 49 عدد ر ج( العقاري التوجيه يتضمن ،1990 سنة نوفمرب 18 يف مؤرخ 90/25 رقم قانون -

 ).27/09/1995 يف مؤرخة 55 عدد ر ج(،1995 سنة سبتمرب 25 يف مؤرخ 95/26 رقم ابألمر

                                                                                                                                                                                                 
 ، السابق ذكره.14/70من املرسوم التنفيذي  28املادة  1
 ، السابق ذكره.14/70من املرسوم التنفيذي  31املادة  2
 من القرار الوزاري املشرتك، السابق ذكره. 07املادة  3
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 01/07 رقم ابلقانون متمم و معدل ،)08/05/1991 يف مؤرخة 21 عدد ر ج( ابألوقاف يتعلق ،1991 سنة أبريل 27 يف مؤرخ 91/10 القانون -
 83عدد ر ج( 2002 سنة ديسمرب 14 يف مؤرخ 02/10 وابلقانون ،)23/05/2001 يف مؤرخة 29 عدد ر ج( 2001 سنة مايو 22 يف مؤرخ
 ).15/12/2002 يف مؤرخة عدد

 .األوقاف قانون من 38 املادة تطبيق على ينص ،06/01/1992 يف مؤرخ منشور وزاري مشرتك  -
 90/25 للقانون املتمم و املعدل 95/26 رقم األمر من 11 املادة تطبيق كيفيات حيدد ،1996 أبريل 6 يف ، املؤرخ96/119املرسوم التنفيذي رقم   -

 ).10/04/1996 يف مؤرخة 22 عدد ر ج( العقاري التوجيه قانون املتضمن و
 ). 10/08/2008 يف مؤرخة 46 عدد ر ج(  الفالحي التوجيه يتضمن ،2008 غشت 03 يف املؤرخ 08/16 القانون -
 مؤرخة 46 عدد ر ج(  للدولة اخلاصة لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل وكيفيات شروط حيدد ،2010 غشت 15 يف املؤرخ 10/03 القانون -

 ). 18/08/2010 يف

 09، حيدد شروط و كيفيات إجيار األراضي الوقفية املخصصة للفالحة ( ج ر عدد 2014فرباير سنة  10املؤرخ يف  14/70املرسوم التنفيذي رقم  -
 ). 2014رفرباي 20املؤرخة يف 

، حيدد كيفيات حتويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إىل حق إجيار ابلنسبة لألراضي الوقفية  2016سبتمرب سنة  20قرار وزاري مشرتك، مؤرخ يف  -
 ).2016أكتوبر سنة  13املؤرخة يف  60املخصصة للفالحة املسرتجعة من الدولة (ج ر عدد 

 الكتب: -2
، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن امللكية ( حق االنتفاع وحق 9الوسيط يف شرح القانون املدين، جعبد الرزاق السنهوري،  -

 االرتفاق )، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان.

 . 110،ص2013 الثالثة الطبعة اجلزائر،-لتوزيعوا والنشر للطباعة هومة دار اجلزائر، يف الوقف ألمالك التنظيمي و القانوين اإلطار خالد، رامول -
 .13 ص ،2014اجلزائر -هومة دار ،10/03 القانون ظل يف امتياز حق إىل الدائم االنتفاع حق حتويل كرمية، كحيل -

 املقاالت: -3
 .2 العدد ،2 كرمي حرز هللا، التنظيم القانوين لتقييم األراضي الفالحية يف اجلزائر، مقال منشور مبجلة الدراسات القانونية، اجمللد   -
مبجلة الدراسات مقال منشور  االقتصادية، التنمية على انعكاسه و اخلاصة الوطنية لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل منط تغيري أثر مجيلة، جبار -

 .2 العدد ،2 القانونية، اجمللد
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 تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية

 املعدل واملتمم لقانون تنظيم السجون اجلزائري 18/01ظل القانون رقم  دراسة يف

 د. بوشنافة مجال

 -أ -أستاذ حماضر

 جامعة حيي فارس ابملدية، كلية احلقوق والعلوم السياسية   

aboumoncef@hotmail.fr 

 ملخص

 العقوابت تطبيق قاضي عن الصادر الوضع مقرر يف املبني اإلقامة حتديد مكان يف تواجده مبعرفة يسمح إلكرتوين سوار محل اإللكرتونية املراقبة حتت الوضع       
 يف االلكرتونية املراقبة نظام حتت العقوبة تنفيذ يقرر أن حماميه طريق عن أو شخصيا عليه احملكوم طلب على بناء أو تلقائيا العقوابت تطبيق لقاضي ميكن و ،

 قصرية املدة. للحرية سالبة بعقوبة اإلدانة حالة

 بلد واثين عريب بلد أول تعترب، وبذلك 2018يناير سنة  30املؤرخ يف  18/01وقد تبنت اجلزائر ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية مبوجب القانون رقم          
 عليه احملكوم جعل طريق عن ، املدة قصرية للحرية السالبة للعقوبة بديل كإجراء الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية بنظام العمل يف يشرع إفريقيا، جنوب بعد إفريقي

     �اية منذ به تعمل اليت املتقدمة واألوروبية األمريكية الدول ببعض أسوة ، إقامته مبحل أي ، العقابية املؤسسات أسوار خارج منها تبقى ما عقوبتهأو فرتة يقضي 
  .العشرين القرن

 لكرتوين.السوار اإل الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية،البديلة، العقوابت املدة، قصرية للحرية السالبة العقوبةتنفيذ العقوبة، :املفتاحية الكلمات

Abstract 
The Electronic monitoring, also known as SEC or Supervised Electronic Confinement, is not a principal 
sentence but a way of serving sentence, and it is an alternative to serving time in jail by allowing individuals 
to live at home but permitting the offenders to venture out of the residence to authorized locations and at 
certain pre-approved times while being monitored via an electronic ankle bracelet that tracks the offenders 
movements and location. 

The Electronic monitoring was adopted by Law No18/01 of January 30, 2018, compels Algeria to be the first 
Arab country and the second African country after South Africa,like the developed American and European 
countries that have been operating since the end of the twentieth century. 

The system of electronic monitoring is introduced as an alternative to short-term deprivation of liberty by 
making the convicted person serving his sentence or what is left of it outside the walls of the penal 
institutions, in his place of residence. 

Keywords: Execution of the sentence، the short term penalty for deprivation of liberty، 
alternativessanctions.the Electronic monitoring.electronic ankle bracelet 
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 مقدمة

 اجلزاء متثل هذا يومنا حىت مازالت واليت اجلرمية مواجهة يف اجملتمع فعل خاص،ردة بشكل للحرية السالبة و عام بشكل العقوبة تعترب  
 األخرى أهدافها للحرية السالبة للعقوبة اإلصالحي اهلدف يتصدر أين ، احلديثة العقابية التشريعات يف للجرائم الغالب و األساسي اجلنائي

 عندما أما ،1 متوسطة األقل على أو طويلة للحرية السالبة العقوبة مدة تكون عندما اإلصالحي اهلدف فاعلية و أمهية من يزيد و        ،
 جمموعة عليها يرتتب انه ، بل2اإلصالحو التهذيب يف مواجهة احملكوم عليهم  و التأهيل برامج لتطبيق تكفي ال فإ�ا قصرية مدهتا تكون

و اختالط اجملرمني ابلصدفة مع حمرتيف اجلرمية وما يرتتب عليه من إنتاج جمرمني  ، ومن أمهها اكتظاظ املؤسسات العقابية السلبية، اآلاثر من
 ابهظة وسيلة السجن أبن قيل لذلك ، العمومية النفقات بز�دة االقتصادي، املستوى على اجملتمع على السلبية تبعاهتا وكذا ،حمرتفني جدد

 . F3 خطورة إجراماو أكثر أشخاص خللق التكاليف
 أو املساوئ هذه من للتخلص للحرية السالبة للعقوابت بدائل عن البحث إىل املتقدمة الدول من ابلعديد السلبية اآلاثر هذه أدت وقد  

 يف البداية كانت و ، 5األمد قصرية للحرية السالبة العقوابت نطاق وتضييق العقابية السياسة ترشيد خالل ،من 4منها احلد األقل على
 املراقب  املنزيل احلبس أو ، البيت يف احلبس أو ، االليكرتوين ابلسوار االليكرتونية املراقبة حتت الوضع نظام ابتكر الذي األمريكي  التشريع

 سنة منذ فرنسا وأيضا ،1994 سنة منذ واجنلرتا 1987 سنة كندا من كل به أخذت مث ،1983 سنة احللول و البدائل كأحد الكرتونيا
 وتُعد احلديثة، العقابية السياسة يف املستحدثة الوسائل من االلكرتونية املراقبة تعترب وعليه 1997،6 ديسمرب 19 قانون مبوجب 1997

 األساليب بغري للحرية السالبة للعقوبة بدائل إجياد ضرورة أظهر الذي العقايب اجملال يف والتكنولوجي العلمي التطور تطبيقات وأبرز أهم من
Fالتقليدية العقابية

7 . 
 و الفوري املثول و اجلزائي األمر مثل احلديثة اآلليات بعض تبىن فقد العقايب التشريعي التطور بركب اللحاق اجلزائري املشرع من وحماولة    
 للحبس كبديل وذلك القضائي التحقيق مرحلة يف االلكرتونية املراقبة واستحداث اجلزائية املواد يف املصاحلة و العامة للمنفعة العمل كذا

 اإلجراءات لقانون املتمم و املعدل 15/02 رقم األمر من 1 مكرر 125 املادة القضائية،مبوجب الرقابة إجراءات من وإجراء املؤقت
مؤرخ يف  18/01نصت املادة الثانية من القانون رقم حيث   العقوبة تنفيذ مرحلة ليشمل 2018 سنة اإلجراء هذا تطور وقد 8اجلزائية

                                                           
 ، السياسية والعلوم احلقوق كلية ، اجلنائي القانون يف ماسرت مذكرة اإللكرتوين، السوار ابستخدام اإللكرتونية املراقبةأنظر كباسي عبد هللا ، وقید وداد، -1

 02ص  ، 2016/2017 عنابة، خمتار ابجي جامعة
نیة أنظر بلعرابي عبد الكریم  ، عبد العالي بشیر ، الحد من العقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة، مقال منشور بمجلة جیل األبحاث القانو-2

 .52،ص2018ینایر  21المعمقة،مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر شھریا عن جیل البحث العلمي لبنان العدد
األردن ، الجزائر ، " أنظر المنظمة الدولیة لإلصالح الجنائي ،  بدائل التدابیر االحتجازیة، دراسة حالة لعدد من الدول العربیة -3

 .09ص  ، 2014، عمان األردن " المغرب،الیمن، تونس ، مصر
 02ص ،السابق املرجع ،اإللكرتوين السوار ابستخدام اإللكرتونية املراقبةأنظركباسي عبد هللا ، وقید وداد،  -4
الصادربتاريخ  17219مقال منشور جبريدة الشعب عدد 01حساين،نظام املراقبة اإللكرتونية يف النظم العقابية احلديثة، حنو أنسنة العقوبة احللقة  خالدأنظر-5

 .09ص  27/12/2016
 منتوري جامعة عن نصدر محكمة علمیة مجلة ، اإلنسانیة العلوم بمجلة منشور مقال اإللكترونیة، المراقبة تحت طلبي،الوضع لیلى أنظر -6

 .256 ، 255 ،ص2017 جوان -أ - المجلد 47 العدد قسنطینة،
 عن تصدر متخصصة وأكادميية حمكمة جملة احلقوقية الدراسات جملة ب منشور احلديثة،مقال العقابية السياسة ضمن اإللكرتونية املراقبة خمتارية، بوزيدي أنظر-7

 ، سعيدة موالي الطاهر الدكتور جامعة ، السياسية والعلوم احلقوق ، كلية اجلزائر يف وواقعها الوطنية والنصوص الدولية النصوص بني اإلنسان حقوق محاية خمرب
 .97،ص2016 ديسمرب الثاين العدد الثالث اجمللد

  03ص السابق، املرجع أنظر كباسي عبد هللا ، وقيد وداد، -8
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املوافق  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  05/04، يتمم القانون رقم 2018يناير سنة  30املوافق  1439ىل عام مجادى األو  12
 15/03و املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني تنفيذا ألحكام القانون رقم  2005فرباير سنة  6

ذي احلجة  27املؤرخ يف  05/04بعصرنة العدالة على أنه يتمم الباب السادس من القانون رقم و املتعلق  2015فرباير سنة 0 1املؤرخ يف
 150و املذكور أعاله، بفصل رابع عنوانه " الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية" يتضمن املواد من  2005فرباير سنة  6املوافق  1425عام 

 .16مكرر 150مكرر إىل 
 كإجراء الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية بنظام العمل يف يشرع إفريقيا، جنوب بعد إفريقي بلد واثين عريب بلد لأو  اجلزائر تعترب وبذلك      
 املؤسسات أسوار خارج منها تبقى ما أو عقوبته فرتة يقضي  عليه احملكوم جعل طريق عن ، املدة قصرية للحرية السالبة للعقوبة بديل

  .العشرين القرن �اية منذ به تعمل اليت املتقدمة واألوروبية األمريكية الدول ببعض أسوة ، إقامته مبحل أي ، العقابية
 طرح خالل من وذلك املدة، قصرية للحرية السالبة للعقوبة كبديل الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية مكانة إلبراز الدراسة هذه وأتيت      

ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، وما هي شروط إعماهلا ،وإجراءات طلبها وكيفية تنفيذها ما املقصود بتنفيذ العقوبة :التالية اإلشكالية
 وإلغائها؟
تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة  مفهوملإلجابة على هذه اإلشكالية نقسم هذه الدراسة إىل مبحثني نتناول يف املبحث األول          

ية اإللكرتونية، ويف املبحث الثاين أحكام تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، وجتدر اإلشارة إىل عدم صدور النصوص التنظيم
نني يف ذلك ابلكتاابت ، مما جعلنا خنوض غمار البحث يف هذا املوضوع من أجل استجالء خمتلف جوانبه مستعي18/01للقانون رقم 

 الفقهية وخمتلف التفاصيل الواردة يف القوانني املقارنة.
 .تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية املبحث األول: مفهوم

ارج السجن يتطلب كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خ  تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونيةمفهومإن إبراز           
منا ألقاء الضوء على تعريفها الفقهي والقانوين، ونشأهتا وتطورها   من خالل عرض جتارب بعض الدول الرائدة يف هذا اجملال، مث حتديد 

 حتت ابلوضعتنفيذ العقوبة  تعريفاألول مربرات األخذ هبذا النظام لتنفيذ العقوبة ، وذلك من خالل ثالث مطالب نتناول يف املطلب 
         يف به األخذ مربرات إىل نتطرق مث ، االليكرتونية املراقبة حتت ابلوضع العقوبة  تنفيذ وتطور نشأة الثاين املطلب ويف االلكرتونية املراقبة

 .الثالث املطلب
 املطلب األول: تعريف تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية

 يعرب ما أو احلر، الوسط يف السجن خارج املدة قصرية احلرية السالبة العقوبة لتنفيذ احلديثة األساليب أحد االلكرتونية املراقبة نظام يعترب   
 ، النظام هذا تطبيق كيفيات بتوضيح اإلجرائية و اخلاصة العقابية القوانني أغلب  اهتمت ،وقد1املنزيل احلبس أو ، البيت يف بـالسجن عنه
 كالتشريع تعريفه حاولت اليت التشريعات وبعض  الفقه يف نبحث سوف لذلك ،2 له  صريح تعريف تقدمي دون ، وإجراءاته شروطه و

 . القانوين للتعريف الثاين والفرع الفقهي للتعريف األول الفرع خنصص فرعني خالل من وذلك له، تعريف لتقدمي  واجلزائري الفرنسي

 

                                                           
 .09ص السابق، املرجع،01 احللقة العقوبة أنسنة حنو احلديثة، العقابية النظم يف اإللكرتونية املراقبة حساين،نظام خالد أنظر-1
 14ص السابق، املرجعأنظر كباسي عبد هللا، وقيد وداد، -2
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 اإللكرتونية املراقبة حتت للوضع الفقهي التعريف: األول الفرع
 يف حمددة زمنية فرتة خالل هلا اخلاضع وجود من للتأكد اليكرتونية وسائط استخدام نهالوضع حتت املراقبة اإللكرتونية أب الفقه عرف     

 منزله يف ابإلقامة عليه احملكوم إلزام أبنه عرف كما،  1هبا اآلمرة القضائية السلطة و األخري هذا بني عليهما االتفاق السابق الزمان و املكان
 .2إلكرتونيا للمراقبة اخلاضع الشخص متابعة تتم حبيث ، حمددة ساعات خالل إقامته حمل أو
 '‘ الفرنسي االصطالح و  Electronic monitoring االجنليزي لالصطالح ترمجة االلكرتونية املراقبة حتت الوضع ويعترب  

placement sous surveillance électronique “  اختصارا أو “ PSE “ ، ابإلقامة عليه احملكوم إلزام بذلك ويقصد 
 . االلكرتونية املراقبة طريق عن ذلك متابعة يتم حبيث حمددة، ساعات خالل إقامته حمل أو منزله يف
 Bracelet électronique تسمى الساعة، تشبه عليه احملكوم رجل أو يد على إرسال أداة بوضع الفنية الناحية من ذلك ويتحقق  

 القائمة اجلهة بواسطة احملددين والزمان املكان يف موجودا عليه احملكوم كان إذا ما مبعرفة مركزي كمبيوتر خالل من املراقبة ملركز وتسمح
 :عناصر ثالثة خالل من االلكرتونية املراقبة نظام تنفيذ يتم الفنية الناحية من فانه وعليه ، ال أم التنفيذ على

 يسمح مركزي كمبيوتر جهاز هاتفي، خبط ويرتبط اإلقامة مكان يف موضوع استقبال للرقابة،جهاز اخلاضع يد يف وضعه يتم إرسال جهاز
.بعد عن عليه احملكوم بتعقب 439F

3 
 اإللكرتونية املراقبة حتت للوضع القانوين التعريف:  الثاين الفرع
 من و الفرنسي العقوابت قانون من  3  و 2 و  1 – 26 -132 املواد يفالوضع حتت املراقبة اإللكرتونية  الفرنسي عرف املشرع    

 قانون من 14-723 إىل 7-723 من املواد يف املتمم و املعدل ،1997 ديسمرب 19 بتاريخ الصادر 1159-97 رقم القانون خالل
 خارج ، حمدد أخر مكان أي ،أو إقامته حمل ،أو منزله مغادرة بعدم عليه حمكوم شخص على التزامات فرض أبنه اجلزائية اإلجراءات

 األوقات و األماكن حتديد ويرد ، الكرتونيا عليه املفروضة ابلواجبات التزامه مدى متابعة تتم حبيث ، املختص القاضي حيددها اليت األوقات
 ،أو اجلامعية الدراسة متابعة ، مهين نشاط مبمارسة أساسا متعلقة اعتبارات على بناءا ، -القرار عامة بصورة – األمر أو احلكم منت يف

 يلتزم وابملقابل طيب، عالج متابعة ،أو العائلية احلياة يف املشاركة ،أو االجتماعي االندماج على يساعده نشاط ممارسة أو ، مهين تكوين
Fاملختص القاضي حيددها اليت العمومية السلطات استدعاءات خاصة ، عاتقه على الواقعة االلتزامات لكل ابالستجابة املدان

4. 
و املتضمن قانون  2005فرباير سنة  06املؤرخ يف  05/04مكرر من القانون رقم  150وعرف املشرع اجلزائري من خالل  املادة     

م تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني املعدل واملتمم ، الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية أبنه إجراء يسمح بقضاء احملكو 
بة أو جزء منها خارج املؤسسة العقابية ، ويتمثل الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية يف محل الشخص احملكوم عليه، طيلة املدة عليه كل العقو 

، لسوار إلكرتوين يسمح مبعرفة تواجده يف مكان حتديد اإلقامة املبني يف مقرر الوضع الصادر عن قاضي 1مكرر 150املذكورة يف املادة 
 تطبيق العقوابت".

أبنه يتم تطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية تدرجييا مىت توفرت الشروط الضرورية 16و15مكرر   150ضاف املشرع اجلزائري يف  املادتني وأ
لذلك ، وأنه حتدد شروط و كيفيات تطبيق هذا الفصل، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم، مما يعين أنه سوف تصدر نصوص تنظيمية 

                                                           
 .6و 5 ص ،2009 القاهرة، العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة مقارنة، دراسة االلكرتونية، اجلنائية املراقبة عبيد، حسنني أسامةأنظر -1
دراسة حتليلية، مقال منشور مبجلة اجلامعة اإلسالمية  –أنظر ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة املتهم إلكرتونيا كوسيلة للحد من مساوئ احلبس االحتياطي -2

 .663غزة فلسطني،ص2013للدراسات اإلسالمية، اجمللد احلادي والعشرون العدد األول يناير
 . 09ص السابق، املرجع،01 احللقة العقوبة أنسنة حنو احلديثة، العقابية النظم يف اإللكرتونية املراقبة حساين،نظام خالدأنظر - 3
 .16و 15ص السابق، املرجعأنظركباسي عبد هللا ، وقيد وداد ، -4
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،وأنه سيتم تطبيقه تدرجييا ألن ذلك مقرتن بتوفر العنصر البشري املؤهل لتنفيذه واألدوات واألجهزة التكنولوجية الالزمة لبيان كيفية تطبيقه 
 لذلك 

 التكنولوجية األدوات من االستفادة خالل من  فين طابع ذو ، االلكرتونية املراقبة حتت الوضع نظام أن عرضه سبق مما لنا  يتضح       
 املعطيات، ملعاجلة و للمتابعة كومبيوتر وجهاز ، إرسال إعادة و استقبال جهاز و ، إرسال جهاز  فمكو�ته ، املراقبة يف توظيفها و احلديثة

 أمر أو حبكم صدوره يفرتض قضائي طابع ذو ، موافقته األقل على أو املعين من بطلب إال مباشرته و تطبيقه ميكن ال   رضائي طابع ذو
 تتضمنها اليت االلتزامات خالل من للحرية مقيد طابع ذو ، أخرى أجهزة مبعية ، تنفيذه متابعة على القضائية السلطة تشرف كما قضائي،
 ذو ، القضائي األمر أو احلكم ابختالف ختتلف أخرى التزامات إىل إضافة حمددة، ساعات خالل معني مكان عن التغيب عدم خاصة
 .1التوقيت و املدة حمدد أي مستمر وغري مؤقت طابع

فان الوضع حتت املراقبة االلكرتونية تعد بديال حديثا للعقوبة السالبة للحرية قصرية املدة ترمي إىل جتنب مساوئ العقوابت  وعليه        
 السالبة للحرية.

أب�ا حموا للبدائل السابقة هلا، فهي ال متثل بديال إضافيا ملا سبقها من بدائل بل نظاما جديدا  هلا الفقهاء بعض وصف رغم هذا      
 .2للحرية السالبة للعقوبة �ايةميحو بقية البدائل وحيل حملها بل أكثر من ذلك يعد 

 االليكرتونية املراقبة حتت ابلوضع العقوبة تنفيذ وتطور نشأة: الثاين املطلب
الوال�ت املتحدة األمريكية مث انتقل   يف وابلتحديد نظام الوضع حتت نظام املراقبة اإللكرتونية يف الدول األجنلوساكسونية لقد ظهر      

ه سوف إىل كل من كندا وإجنلرتا، وبعد ذلك انتقل إىل الدول اجلرمانية والالتينية بداية ابلسويد وهولندا مث انتقل إىل بلجيكا وفرنسا، وعلي
 الدول يف االليكرتونية املراقبة حتت ابلوضع العقوبة تنفيذ وتطور نشأة:  األول املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع نقسم هذا

 .والالتينية اجلرمانية الدول يف االليكرتونية املراقبة حتت ابلوضع العقوبة تنفيذ وتطور نشأة: الثاين الفرع ويف  األجنلوساكسونية
 األجنلوساكسونية الدول يف االليكرتونية املراقبة حتت ابلوضع العقوبة تنفيذ وتطور نشأة:  األول الفرع

 إىل التشريعية أو ، الفنية املادية الناحية من سواء احلديث العصر يف االلكرتونية املراقبة نظام استحداث يف األول الفضل يرجع       
واقرتح إدخاله يف   SCHWITZGIHEL)(RALPHاألمريكي النفس عامل اببتكاره قام حيث ، األمريكية املتحدة الوال�ت

،  1983لكن التطبيق األول هلذا النظام كان يف والية فلوريدا سنة    (BUNKERS )مبدينة م 1964 النظام العقايب األمريكي سنة
 النظام هذا أهداف تطورت وقد ، هتاوال� معظم تبنته و ، النظام هذا انتشر ، أين1980وقد مهد له املشرع األمريكي بنص تشريعي سنة 

 أن ابلذكر جدير " العمومية النفقات خفض و ، السجون تكدس من احلد إىل يرمي بديل إىل ، بدا�ته يف االجتماعي اإلدماج إعادة من
 السالبة العقوبة لتنفيذ حديثة كطريقة و ، املؤقت للحبس كبديل األمريكية املتحدة الوال�ت يف طبق ، االليكرتونية املراقبة نظام" 

 وقد ،4سجني ألف 100 حنو وحدهاأمريكافي اآلن منه املستفيدين عدد بلغ حيث األخرية السنوات يف املشروع هذا تطور وقد3للحرية
 نظام حتت الوضع ظهر فقد بريطانيا يف أما ،5 النصفية واحلرية املؤقت للحبس كبديل 1987 سنة العقايب نظامها يف وأدخلته كندا تبنته

                                                           
 . 09ص السابق، املرجع،حساين، خالد أنظر -1
 .09ص سابق، حساين،مرجع خالد أنظر-2
 .23ص السابق، املرجعأنظركباسي عبد هللا، وقيد وداد ، -3
 .09ص سابق، حساين،مرجع خالدأنظر -4
 .255ص السابق، املرجعاإللكرتونية، املراقبة حتت طليب،الوضع ليلى أنظر-5
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 ، JOHN PATTEN ابتن جون آنذاك اخلارجية لوزير عمل ز�رة بعد ، م1988 سنة يف االليكرتوين ابلسوار االليكرتونية املراقبة
 مدن ،و لندن العاصمة يف التجارب أول تطبيق مت و ، األمريكية املتحدة الوال�ت إىل اجلنائية العدالة يف املختصني املوظفني وكبار

 القانونني بني االختالف أوجه تنفيذها على القائمني مراعاة وعدم ، املستعملة األجهزة فاعلية عدم أن ،غري نوتينغهام ،و نيوكاستل
 الذي اجلنائية، العدالة قانون الربيطاين النواب جملس أصدر م، 1991 سنة يف و ، األوىل احملاولة فشل إىل أدى ، األمريكي و االجنليزي

 املراقبة للنظام فيها املعارض و األبرز الطرف كان واسعة مناقشات أاثر الذي و ، املؤقت للحبس كبديل الليكرتونية املراقبة تبىن
 ،و النظام هذا فعالية لتأكيد ، العام النظام و اجلنائية العدالة قانون صدر ، م 1994 سنة يف و ، العقابية اإلدارة موظفي هو االليكرتونية

 بصفة ليطبق ، القومي املستوى على تعميمه مت م، 1999 سنة بداية يف و ، نورثفولك ، ريدينغ ، مانشسرت مدن يف جزئيا جتربته مت
 يف و ، العامة للمنفعة العمل لعقوبة تكميلية كعقوبة ،أو اجلزائية الغرامات دفع عدم ،أو بسيطة بعقوبة إدانته مت شخص كل على رضائية

 ،املدانني سنة 16 إىل سنة 12 من األحداث لتشمل ، تطبيقها نطاق من وسع ،الذي والشرطة اجلنائية العدالة قانون ،صدر 2001 سنة
 أما ، اإلجرام معتادي أو - العنف جرائم ،و اجلنسية كاجلرائم ، سنة 14 عن تقل ال عقوبة القانون هلا يقرر اليت - اخلطرية اجلرائم يف

 .1أشهر ثالثة عن مدهتا تزيد ،فال للبالغني أصلية كعقوبة االليكرتونية املراقبة
 والالتينية اجلرمانية الدول يف االليكرتونية املراقبة حتت ابلوضع العقوبة تنفيذ وتطور نشأة: الثاين الفرع 

 عام يف السويد بينها من أورواب يف والالتينية اجلرمانية العقابية التشريعات أغلب إىل االليكرتونية املراقبة نظام حتت الوضع انتقل      
 واإلفراج ، املدة قصرية للحرية السالبة العقوبة عن كبديل ،1995 عام أيضا هولندا و املدة قصرية احلبس عقوبة عن ،كبديل1994
 .19972عام بلجيكا طبقته كما ، املشروط

 يف استقرت أن إىل ، جدواها حول كبري لنقاش بدا�هتا يف االليكرتونية املراقبة نظام حتت الوضع فكرة خضعت فقد فرنسا يف أما      
 النائب طرف من أجنز تقرير وهو : BONNE MAISON بتقرير البداية وكانت الفرنسية العقابية التشريعية املنظومة

 اقرتاح كان و ، العقابية املؤسسات حتديث و تطوير هبدف ،1990 ،عام MAISONBONNEGILBERTاالشرتاكي
 بوصفها أو ، املؤقت للحبس كبديل سوءا ، األوىل ابلدرجة السجون تكدس ظاهرة معاجلة إىل يهدف االلكرتونية املراقبة بنظام العمل
 ملا العقابية املؤسسات يف العمال نقاابت فعل لردة نظرا ، النظام هبذا االهتمام تراجع لكن للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ مستحدثة طريقة
 رغبة الجتاه نظرا ، تبنيها تقتضي اليت الضرورة حالة انتفاء أخرى جهة من و جهة من ، الختصاصاهتم سلب من النظام هذا حيمله

 يف  CABANEL تقرير تاله مث العقابية املؤسسات يف مكان ألف عشرة ثالثة عن يزيد ما توفري إىل العقابية املؤسسات على القائمني
 االليكرتوين ابلسوار االلكرتونية املراقبة نظام تبين بضرورة تطالب العقابية املؤسسات على القائمني أصوات عديد بدأت حيث 1993 عام

 ، الشيوخ جملس على عرضه املزمع تقريره إعداد يف GUY-PIERRE CABANEL السيناتور وفعالة مباشرة بصورة شارك و ،
 الداخلي التنظيم تطوير كذا و أنسنتها و االحتباس ظروف لتطوير تصورات اقرتاح على التقرير ركز  وقد 1996 عام فعال مت ما هو و

 للحرية السالبة للعقوبة بديل كإجراء االليكرتونية املراقبة اقرتاح و ، للجرمية العودة دون احليلولة يرمي مقرتح وكل ، العقابية للمؤسسات
 على و املؤقت، للحبس كبديل اعتبارها دون ، األخرية مرحلتها يف املدة الطويلة العقوابت لتنفيذ حديثة كوسيلة وكذلك ، املدة قصرية

 19 بتاريخ 1159-97 رقم القانون إصدار يف ابلتعجيلGUY-PIERRE CABANEL السيناتور تقرير أمثر فقد كل

                                                           
 .26و 25ص السابق، املرجعأنظر كباسي عبد هللا، وقيد وداد ، -1
،العدد 25اإللكرتونية"السوار اإللكرتوين" يف السياسة العقابية الفرنسية،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية،اجمللدصفاء أواتين،الوضع حتت املراقبة  -2

 .132، ص 2009األول،
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 مستحدثة كوسيلة الفرنسي التشريع يف االليكرتونية املراقبة نظام حتت الوضع ادخل الذي و للجرمية العودة مكافحة بشأن 1997 ديسمرب
 املعدل 2000 جوان 15 يف املؤرخ 516 -2000 رقم ابلقانون القانون هذا متم وقد ،1 هلا كبديل و للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ

 املواد الفرنسي املشرع له خصص حيث ،2004 مارس 17 بتاريخ الصادر 204-2004 رقم والقانون 1138-2002 رقم ابلقانون
 العقوبة لتنفيذ جديدا أسلواب االلكرتونية املراقبة نظام أصبح مث ومن الفرنسي، اجلزائية اإلجراءات قانون من 14-723 إىل 7-723 من

 .2السجن أسوار خارج مستحدثة بطريقة للحرية السالبة
 املدة قصرية للحرية السالبة للعقوبة كبديل اإللكرتونية املراقبة حتت ابلوضع األخذ مربرات:الثالث املطلب

 املراقبة حتت ابلوضع للمناداة العقابية السياسة فقهاء منه انطلق الذي املربر املدة قصرية للحرية السالبة للعقوبة السلبية اآلاثر تعترب   
 ، الفرنسي كالتشريع املتقدمة الدول خمتلف تشريعات بني انتشرت ومنه األمريكي التشريع من االنطالقة كانت و ، كبديللها اإللكرتونية

 املتهم أو عليه احملكوم ابن ، يتسم كونه ، احللول، و البدائل كأحد االليكرتوين ابلسوار االلكرتونية املراقبة نظام حتت الوضع طرح أين
 السالبة العقوبة مدة من جزءا أو كل ينفذ أنه غري ، -االلتزامات و ، معينة مواقيت – القانونية الناحية من احلرية مقيد ، للمراقبة اخلاضع
 حتت الوضع من الصورة هذه أن غري ، العقابية املؤسسة داخل عليه احملكوم يقضيها اليت املدة ختفيض وبتايل العقابية املؤسسة خارج للحرية
 التنفيذ احملاكمة، ، التحقيق مراحل يف متواجدة فرنسا،فأصبحت يف خاصة العقايب التشريع بتطور تتطور فتئت ما االليكرتونية املراقبة نظام

 فكرة إ�اء ،.الضياع من حياهتم وصيانة وأسرته عليه احملكوم واالجتماعي االقتصادي الوضع حفظ  أمهها، مزا� من توفره ملا نظرا ، العقايب
 العمومية النفقات وتوفري العقابية، املؤسسة داخل عليه احملكوم أو للمتهم الدولة إعالة

.اإلجرام حمرتيف مع البسيط اجلرم ذو املساجني اختالط ومنع العقابية املؤسسات اكتظاظ ختفيض ، 450F

3 
 حاالت من والتقليص االجتماعي اإلدماج إعادة األول الفرع يف نتناول فروع ثالثة خالل من املطلب هذا سنتناول سبق ما على بناء      
 .املالية النفقات من التقليل الثالث الفرع ويف التخفيف من اكتظاظ السجون الثاين الفرع ويف العود
 العود حاالت من والتقليص االجتماعي اإلدماج إعادة: األول الفرع

 خارج منها تبقى ما أو عقوبته بقضاء منه، للمستفيد االجتماعي اإلدماج إعادة إىل االلكرتونية املراقبة حتت الوضع نظام يهدف       
مواصلته أتدية عمله أوظيفته،وابلتايل أتمني دخل ميكنه من العيش ودفع تعويض للمجين عليه وإصالح ضرر اجلرمية، و  العقابية املؤسسة
فمثال  اجملال هذا يف مشجعة نتائج على احلصول تؤكد املقارنة التجارب دراسة أن اإلجرام،حيث إىل العود حاالت من التقليص وابلتايل

من تلك احلاالت مل ترتكب أي جرمية  % 98من احلاالت ويف  % 71التجربة األمريكية تؤكد أنه مل تسجل أي حوادث يف التنفيذ من 
 يف مواقع أربعة يف بتطبيقه اإللكرتونية املراقبة حتت الوضع تبين بدأ فرنسا ويف، 4اإللكرتونية املراقبة حتتجديدة بعد انتهاء عملية الوضع 

 انتهت أشهر أربعة الوضع مدة تتجاوز ومل األولية التجربة سبيل على موقع كل يف سجني 100 حبوايل تعلقت 2000 سنة من أكتوبر
 .5التنفيذ بعد عود حاالت تسجل ومل بنجاح مجيعها

 الفرع الثاين: التخفيف من اكتظاظ السجون

                                                           
 .28و 27ص السابق، املرجعأنظر كباسي عبد هللا، وقيد وداد ، -1
 . 09ص السابق، املرجع،حساين، خالد أنظر-2
 .03ص السابق، املرجعأنظركباسي عبد هللا، وقيد وداد ، -3
 .256ص السابق، املرجعاإللكرتونية، املراقبة حتت الوضع طليب، ليلى أنظر-4
 .151ص السابق، املرجع الفرنسية، العقابية السياسة يف" اإللكرتوين السوار"اإللكرتونية املراقبة حتت أواتين،الوضع صفاءأنظر -5
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يعد اكتظاظ السجون ظاهرة دولية ، بسبب كثرة السجناء ، حيث ال يكاد خيلو سجن أو مؤسسة إصالحية منه اليوم وهي واحدة       
 من التخفيف، واللجوء إىل نظام الوضع من شأنه  1من أصعب املشاكل اليت تعاين منها نظم العدالة اجلنائية  يف مجيع أحناء العامل

 بلدان خمتلف يف كما فرنسا ففي، جنحية أفعاال ارتكبوا ممن املساجني هبا يقيم اليت تلك خاصة السجون، منه تشكو الذي االكتظاظ
 59522بلغ عدد السجناء يف املؤسسات العقابية الفرنسية  04/01/2006اكتظاظا معتربا وتؤكد األرقام أنه يف  السجون تشهد العامل

وهذه  2005من عام  %50 بز�دة اإللكرتونية املراقبة حتتالوضع ا من نظام شخص 6192سجينا ابملقابل استفاد يف نفس العام 
 2األرقام تؤكد قدرة هذا النظام على أن �خذ على عاتقه نسبة من السجناء ومن مثة خيفف من اكتظاظ السجون

  املالية النفقات من التقليل: الثالث الفرع
 ابملؤسسات التكفل مصاريف تقليص من  الدولة ميزانية على املادية األعباء ختفيف إىل االلكرتونية املراقبة حتت الوضع نظام يهدف      

 حتت الوضع نظام إدخال أن حيث ، ضخمة مالية أعباء الدولة ميزانية يكلف والذي3 وعالج وكساء وطعام  وموظفني أبنية من العقابية
يراعي هذا اجلانب االقتصادي السليب املرتتب على العقوبة السالبة  فهو ، كبرية مالية مبالغ اقتصاد من سيمكنها االلكرتونية املراقبة نظام

إىل أن تكلفة اإليداع حتت املراقبة االلكرتونية  GUY-PIERRE CABANELالفرنسي السيناتورللحرية حيث يشري تقرير 
فرنك يوميا وهذا  400العقابية تقدر حبوايل  فرنك يوميا للفرد، يف املقابل جند أن تكلفة اإليداع ابملؤسسة  120و. 80ترتاوح بني 

 .4 1996استنادا إىل إحصائيات سنة
املراقبة االلكرتونية مبا يستلزمه من نفقات وجتهيزات ،فإن فرنسا قد وفرت من الوضع حتت وعلى الرغم من نفقات إطالق نظام        

 .5املراقبة االلكرتونية أقل أبربع مرات من يوم  السجنحتت التكاليف يف �اية األمر، إذ تقدر نفقات اليوم يف الوضع  
 املراقبة االلكرتونيةتنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املبحث الثاين: أحكام 

لقد رسم املشرع اجلزائري معامل النظام القانوين لتنفيذ العقوبة حتت نظام املراقبة االلكرتونية واليت سنتعرض هلا يف هذا املبحث        
حيث نتناول يف املطلب األول شروط ا تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية ويف  ، يف ثالث مطالبواملناقشة ابلتحليل

لوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية وكيفية تنفيذه،ويف املطلب الثالث إلغاء تنفيذ العقوبة إجراءات طلب تنفيذ العقوبة اباملطلب الثاين 
 ظام املراقبة االلكرتونية.ابلوضع حتت ن

 
 
 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه ، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية،  العزيز امللك ، بدائل العقوابت السالبة للحرية كنموذج لإلصالح يف نظام العدالة اجلنائية أمين عبدأنظر -1

 .29،ص 2010كلية الدراسات العليا ، قسم العلوم اإلجتماعية ، اململكة العربية السعودية،
 يف" اإللكرتوين السوار"اإللكرتونية املراقبة حتت أواتين،الوضع صفاء كذلك وانظر ،256صالسابق، املرجعاإللكرتونية، بةاملراق حتت الوضع طليب، ليلى أنظر-2

 . 152ص السابق، املرجع الفرنسية، العقابية السياسة
، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات  أنظر عبد هللا بن علي اخلثعمي ، بدائل العقوابت السالبة للحرية بني الواقع واملأمول،مذكرة ماجستري-3

 .46، ص 2008العليا ، قسم العلوم اإلجتماعية ، اململكة العربية السعودية،
 .179عبيد ، املراقبة اجلنائية االلكرتونية ، املرجع السابق ، ص حسنني أنظر أسامة -4
 .152ص السابق، املرجع الفرنسية، العقابية السياسة يف" اإللكرتوين السوار"اإللكرتونية املراقبة حتت أواتين،الوضع صفاءأنظر  -5
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 املطلب األول:  شروط تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونية.
ظام املراقبة االلكرتونية جيب أن يسبقه التأكد من مدى توفر الشروط حتت نملقرر وضع احملكوم عليه  قاضي تطبيق العقوابت إن إصدار 

إمكانية تنفيذه يرتبط مبدى توافر هذه الشروط ، وعليه سنقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع القانونية واملادية ، نظراً لكون مدى 
حتت املراقبة األول الشروط القانونية لتنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونيًة ويف الفرع الثاين الشروط املادية لتنفيذ العقوبة ابلوضع 

 االلكرتونية.
 : الشروط القانونية لتنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونيًة الفرع األول

االلكرتونيًة أوال، والشروط املتعلقة ابلشخص ابجلهة املصدرة ملقرر الوضع حتت املراقبة تقسم الشروط القانونية إىل الشروط املتعلقة        
 .لثاقة ابلعقوبة احملكوم هبا على الشخص املراد إخضاعه لنظام املراقبة االلكرتونية اثاملراد إخضاعه للمراقبة االلكرتونية اثنيا، والشروط املتعل

: لقد عهد املشرع اجلزائري مهمة إصدار قرار اإليداع االلكرتونيةابجلهة املصدرة ملقرر الوضع حتت املراقبة الشروط املتعلقة  -أوال 
أخذ رأي النيابة العامة، إذا مل يكن احملكوم عليه حمبوسا ، وإذا كان كذلك وجب عليه بعد حتت املراقبة االلكرتونية لقاضي تطبيق العقوابت 

تلقائيا أو بناء على طلب احملكوم عليه شخصيا ألنه ال ميكن اختاذ مقرر الوضع ،ويتم اختاذ املقر إما .1أن �خذ رأي جلنة تطبيق العقوابت
 . 2عليه ، أو عن طريق حماميه أو ممثله القانوين إذا كان قاصراحتت املراقبة اإللكرتونية إال مبوافقة احملكوم 

:  مل مييز املشرع اجلزائري يف الشروط املتعلقة ابلشخص  الشروط املتعلقة ابلشخص املراد إخضاعه لنظام املراقبة االلكرتونية -اثنيا
بني أن يكون احملكوم عليه حداثً أو ابلغاً وال أن يكون مبتدائً الذي ميكنه االستفادة من الوضع حتت املراقبة االلكرتونية بني ذكر أو أنثى، 

ممثله سنة ) يشرتط  موافقة  18إىل  13أو معتاداً، فقط ابلنسبة للبالغ موافقته الشخصية أو بواسطة حماميه ، وابلنسبة للحدث من( 
ملراقبة االلكرتونية وميكن القول أنه من خالل اشرتاط حيث يعترب رضاء احملكوم عليه شرطًا أساسيًا من أجل تطبيق إجراء ا   القانوين،

 املشرع ضرورة احلصول على رضاء احملكوم عليه، أصبحت املراقبة االلكرتونية متثل إضافة جديدة لسياسة االعتداد إبرادة احملكوم عليه يف
 .3جمال التنفيذ العقايب

 راد إخضاعه لنظام املراقبة االلكرتونيةالشروط املتعلقة ابلعقوبة احملكوم هبا على الشخص امل-لثااث
لقد نص املشرع اجلزائري على الوضع حتت املراقبة االلكرتونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن دون اعتبارها عقوبة 

العقوبة اليت مت استبداهلا ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونية شروطا تتعلق بطبيعة العقوبة املنطوق هبا و مدة  تنفيذ قائمة حبد ذاهتا، واشرتط يف
 أو كالغرامة ، ومن مث ال جيوز تطبيقه على العقوبة املالية 4طبيعة العقوبة املنطوق هبا  جيب أن تكون سالبة للحرية فبالنسبة ل تلك العقوبة ،

ال جيوز تطبيقها على اعتبارها بديًال عن بدائل عقوابت أخرى كوقف التنفيذ أو العمل للمنفعة العامة، أو نظام شبه ، كما  ،5 املصادرة
سنوات ، وهذا ابلنسبة للمحكوم عليه غري احملبوس ، أو يف حالة ما  3ال تتجاوز ثالث  ، أما ابلنسبة ملدة تلك العقوبة فيجب أن6احلرية 

وهذا ابلنسبة للمحبوس الذي حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة املدة، وبدأ يف  ية ال تتجاوز هذه املدةما إذا كانت العقوبة املتبق
                                                           

 05/04، يتمم القانون رقم 2018يناير سنة  30املوافق  1439مجادى األوىل عام  12مؤرخ يف  18/01من القانون رقم  1مكرر  150أنظر املادة  -1
و املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني تنفيذا ألحكام  2005فرباير سنة  6املوافق  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف 

 .30/01/2018املؤرخة يف  05اجلريدة الرمسية العدد 
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 2مكرر  150أنظر املادة -2
 .72ص ،2005  القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة السجن، خارج للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ حديثة طريقة االلكرتونية املراقبة سامل، عمرأنظر -3
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 1مكرر  150أنظر املادة -4
 .668أنظر ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة املتهم إلكرتونيا كوسيلة للحد من مساوئ احلبس االحتياطي ، املرجع السابق ، ص-5
 .85، املرجع السابق ، ص االلكرتونية اجلنائية املراقبة عبيد، حسنني أسامةأنظر -6
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وأخريا جيب أن يكون احلكم ، 1تنفيذها فعًال وأمضى جزءًا منها ولكن املدة املتبقية من هذه العقوبة أقل من أو تساوي الثالث سنوات
، مع اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري كان سخيا يف 2الستفادة من الوضع حتت نظام الرقابة القضائيةالصادر ابلعقوبة �ائيا كشرط أساسي ل

سنوات على خالف املشرع الفرنسي الذي حددها بسنة 3تحت املراقبة االلكرتونية وهيحتديد املدة اليت ميكن مبوجبها االستفادة من الوضع
 واحدة.

 لتنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونيةً والتقنية  الفرع الثاين: الشروط املادية
 املشرع بعضها على واليت نص اثنيا،التقنية الشروط و أوال املادية الشروط توافر االلكرتونية املراقبة حتت الوضع نظام لتطبيق يشرتط       
 . اجلزائري

 : تتمثل الشروط املادية يف ما يلي :لتنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونيةً  املادية الشروط -أوال
 مزوداً خبط هاتفي اثبت.أن يثبت مقر سكن أو إقامة اثبت -
أن ال يضر محل السوار اإللكرتوين بصحة املعين ، وعليه جيب على قاضي تطبيق العقوابت، قبل وضع احملكوم عليه حتت املراقبة  -

 اإللكرتونية، أو يف أي وقت أثناء تنفيذ هذا اإلجراء، التحقق تلقائيا أو بناء على طلب املعين، من أن السوار اإللكرتوين ال ميس بصحة
، كما تؤخذ بعني االعتبار، عند 4االلكرتوين السوار وضع مع تتوافق الصحية الشخص حالة أن تؤكد طبية هادة، ويثبت ذلك بش3املعين

ملراقبة اإللكرتونية، الوضعية العائلية للمعين أو متابعته لعالج طيب أو نشاط مهين أو دراسي أو تكويين أو إذا أظهر ضما�ت الوضع حتت ا
 حمكوم، لكل والشخصية الفردية احلالة مع االلكرتونية املراقبة حتت الوضع قرار توافق ضمان ،واهلدف من ذلك  هو 5جدية لالستقامة

 املقرتح الشخص أن من التأكد إىل األويل التحقيق يهدف كما عليه، للمحكوم والعائلية املهنية املعطيات حسب احلضور أوقات فتحدد
 6.الصحيح ابلشكل النظام هذا لتطبيق ومالئمة مناسبة بيئة يف يعيش االلكرتونية املراقبة حتت وضعه

 .7أن يسدد املعين مبالغ الغرامات احملكوم هبا عليه - 
 8.منزله غري يف الشخص إقامة كانت إذا مؤجره، أو العقار مالك موافقة على احلصول -
يكون حمل اإلقامة الثابت ملكًا للمحكوم عليه أو ملكًا للغري، وما هو احلكم يف احلالة مع اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل حيدد هل 

سديد املعين ملبالغ الغرامات كما أنه ذكر ت ،9كما فعل املشرع الفرنسي   األخرية كما أنه مل يذكر ضرورة أن يكون مزود خبط هاتفي اثبت
ومل يذكر ضرورة تعويض اجملين عليه عما حلقه من ضرر كما فعل املشرع الفرنسي، حيث يعد هذا االلتزام من التدابري احملكوم هبا عليه

                                                           
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 1مكرر  150أنظر املادة -1
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 3مكرر  150أنظر املادة -2

 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 7مكرر  150أنظر املادة -3
الصادربتاريخ 17220مقال منشور جبريدة الشعب عدد،02حساين،نظام املراقبة اإللكرتونية يف النظم العقابية احلديثة، حنو أنسنة العقوبة احللقة  خالدأنظر -4

 .09ص  28/12/2016
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 3مكرر  150أنظر املادة -5
 .09 ص ، السابق املرجع ،02 احللقة العقوبة أنسنة حنو احلديثة، العقابية النظم يف اإللكرتونية املراقبة حساين،نظام خالدأنظر -6
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 3مكرر  150أنظر املادة -7
 .09 ص ، السابق املرجع ،02 احللقة العقوبة أنسنة حنو احلديثة، العقابية النظم يف اإللكرتونية املراقبة حساين،نظام خالدأنظر -8
 .96أنظر أسامة حسنني عبيد، املراقبة اجلنائية االلكرتونية، املرجع السابق، ص-9
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واملتمثل يف القيام حسب قدراته املالية إبصالح كلي أو جزئي للضرر من قانون العقوابت الفرنسي،  45 -132املنصوص عليها يف املادة 
 .1الناتج عن اجلرمية حىت ولو مل يصدر حكم يف الدعوى املدنية

 جتسد اليت واألدوات األجهزةيف  التقنية الشروط : تتمثللتنفيذ العقوبة ابلوضع حتت املراقبة االلكرتونيةً  التقنية الشروط - اثنيا    
 :الوضع حتت املراقبة االلكرتونيًة وهي 

 .2ملوضوع حتت املراقبة االلكرتونيًة السوار اإللكرتوين الذي يتم وضعه يف معصم أو كاحل احملكوم عليه اجهاز إرسال وهو  -
 جهاز االستقبال وإعادة اإلرسال -
 مركز املراقبة  -
 مكتب التسيري العمليايت -

وضع السوار اإللكرتوين ابملؤسسة العقابية، و يتم وضع املنظومة اإللكرتونية الالزمة لتنفيذه من قبل املوظفني مع اإلشارة إىل أنه يتم       
 .3املؤهلني التابعني لوزارة العدل

 لوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية وكيفية  تنفيذهإجراءات طلب تنفيذ العقوبة اباملطلب الثاين : 
ابلنسبة للبالغ بصفة شخصية ، أن رضا احملكوم عليه يعد شرطًا أساسيًا من أجل تطبيق إجراء املراقبة االلكرتونية سواء على اعتبار        

ممثله القانوين،فإن ذلك يرتتب عليه ضرورة تقدمي طلب لالستفادة سنة ) مبوافقة  18إىل  13أو بواسطة حماميه ، أوابلنسبة للحدث من( 
لوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية، لك من قاضي تطبيق العقوابت يبني فيه االلتزامات والقواعد املتعلقة ابمنه ، حيث يصدر مقرر بذ

لوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية ، ويف الفرع طلب تنفيذ العقوبة ابوعليه نقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع األول إجراءات 
 حتت نظام املراقبة االلكرتونية.الثاين كيفية تنفيذ الوضع 

 لوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونيةطلب تنفيذ العقوبة اب الفرع األول:إجراءات
يقدم طلب االستفادة من أجل تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت نظام املراقبة اإللكرتونية إىل قاضي تطبيق العقوابت ملكان إقامة احملكوم      

 به مقر املؤسسة العقابية احملبوس هبا املعين. عليه أو املكان الذي يوجد
 وإذا كان املعين غري حمبوس، فإنه يتم إرجاء تنفيذ العقوبة وعدم إيداعه املؤسسة العقابية إىل حني الفصل النهائي يف طلبه.    
) أ�م من إخطاره بطلب االستفادة من أجل تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت 10يفصل قاضي تطبيق العقوابت يف الطلب يف أجل عشرة (  

يه الذي نظام املراقبة اإللكرتونية، مبقرر غري قابل ألي طعن من أي كان سواء املعين أو حماميه أو النيابة العامة ، على أنه ميكن للمحكوم عل
 .4) أشهر من اتريخ رفض طلبه6أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي ستة ( رفض طلبه

 الفرع الثاين: كيفية تنفيذ الوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية
الوضع حتت املراقبة االلكرتونيًة املذكورة أعاله  حيث  جتسد اليت واألدوات األجهزةيتم تنفيذ الوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية بتوفري 

سمى ي ساعة 24 على ساعة 24 يضعه الكرتوين جهاز عرب ومراقبة حمدودة حتركاته تبقى لكن بيته، يف ابلبقاء عليه للمحكوم يسمح
ملوضوع حتت املراقبة االلكرتونيًة وذلك داخل املؤسسة العقابية قبل ابلسوار اإللكرتوين الذي يتم تثبيته يف معصم أو كاحل احملكوم عليه ا

                                                           
 .44أنظرعمر سامل، املراقبة االلكرتونية، املرجع السابق، ص-1
 108و 107أنظر بوزيدي خمتارية، املراقبة اإللكرتونية ضمن السياسة العقابية احلديثة ، املرجع السابق، ص-2
 .السابق الذكر18/01من القانون رقم7مكرر  150أنظر املادة -3
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 4مكرر  150أنظر املادة -4
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 يبث إرسال جهاز على حتتوي الكرتونية مرسلة عن عبارة وهو ،1إقامته الذي سيتم فيه الوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية نقله إىل حمل
 عن يرسل املستقبل هذا ،)العمل أو الدراسة، مكان أو املنزل،( حمدد مكان يف مثبت مستقبل إىل اثنية 15 كل حمددة متتالية إشارات

 اجلغرافية املنطقة يف املرسلة اإلشارات يستقبل األخري هذا ،)املراقبة مركز( املتابعة تتوىل اليت اجلهة إىل إشارات أو رسائل اهلاتفي اخلط طريق
 املكان يف املعين الشخص وجود من والتحقق اجلهاز عمل من التثبت ميكن واملعلومات اإلشارات هذه خالل ومن ، ملراقبته كنطاق احملددة
، ويتم وضع املنظومة اإللكرتونية 2االلكرتونية املراقبة نظام مبوجب عليه املفروضة لاللتزامات الشخص احرتام من التأكد مث ومن احملدد،

 طرف من لتنقالته احملددة واألماكن األوقات حيرتم أن عليه ينبغي كما ،3الالزمة لتنفيذه من قبل املوظفني املؤهلني التابعني لوزارة العدل
 من احملددة األماكن عن أو بيته عن الغياب أو مغادرة من الشخص منع يتضمن االلكرتونية املراقبة جوهر أن ذلك العقوبة، تنفيذ قاضي
 قراره، يف األخري هذا حيددها اليت املدة خالل وذلك العقوبة تنفيذ قاضي طرف

، كما جيب على قاضي تطبيق  4وجيب احرتام كرامة الشخص املعين و سالمته وحياته اخلاصة عند تنفيذ الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية  
العقوابت، يف أي وقت أثناء تنفيذ إجراء الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية ، التحقق تلقائيا أو بناء على طلب املعين، من أن السوار 

 . 5ال ميس بصحة املعين اإللكرتوين
ددة يرتتب على الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية عدم مغادرة املعين ملنزله أو للمكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوابت، خارج الفرتات احمل

 يف مقرر الوضع.
وحتدد األوقات و األماكن مع مراعاة ممارسة احملكوم عليه لنشاط مهين و متابعته لدراسة أو تكوين أو تربص أو شغله وظيفة أو متابعته 

 .6لعالج 
 وجيوز لقاضي تطبيق العقوابت إخضاع الشخص املوضوع حتت املراقبة اإللكرتونية لتدبري أو أكثر من التدابري اآلتية:

 ين أو متابعة تعليم أو تكوين مهين.ممارسة نشاط مه -
  عدم ارتياد بعض األماكن. -
 عدم االجتماع ببعض احملكوم عليهم، مبا يف ذلك الفاعلني األصليني أو الشركاء يف اجلرمية. -
 عدم االجتماع ببعض األشخاص، ال سيما الضحا� و القصر. -
 أو النفسي اليت هتدف إىل إعادة إدماجه اجتماعيا.االلتزام بشروط التكفل الصحي أو االجتماعي أو الرتبوي  -
و يتضمن الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية أيضا إلزام احملكوم عليه ابالستجابة إىل إستدعاءات قاضي تطبيق العقوابت أو السلطة   

شخص املوضوع حتت املراقبة اإللكرتونية، ، وجيوز لقاضي تطبيق العقوابت، تلقائيا أو بناء على طلب ال 7العمومية اليت يعينها هذا األخري
 . 8تغيري أو تعديل االلتزامات احملددة يف مقرر الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية

                                                           
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 7مكرر  150أنظر املادة -1
الصادربتاريخ 17221جبريدة الشعب عدد مقال منشور،03خالد حساين،نظام املراقبة اإللكرتونية يف النظم العقابية احلديثة، حنو أنسنة العقوبة احللقة  أنظر-2

 .09ص  29/12/2016
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 7مكرر  150أنظر املادة -3
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 2مكرر  150أنظر املادة -4
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 7مكرر  150أنظر املادة -5
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 5مكرر  150أنظر املادة -6
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 6مكرر  150أنظر املادة -7
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 9مكرر  150أنظر املادة -8
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ون تتم متابعة ومراقبة   تنفيذ الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، حتت إشراف قاضي تطبيق العقوابت، من قبل املصاحل اخلارجية إلدارة السج
 اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، عن بعد وعن طريق الز�رات امليدانية و املراقبة عن طريق اهلاتف. املكلفة إبعادة

تبلغ املصاحل اخلارجية إلدارة السجون املكلفة إبعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني قاضي تطبيق العقوابت فورا، بكل خرق ملواقيت 
 .1تقارير دورية عن تنفيذ الوضع حتت املراقبة اإللكرتونيةالوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، وترسل إليه 

 املطلب الثالث: إلغاء تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية.
تزامات إن نظام الوضع حتت نظام املراقبة االلكرتونية ابعتباره بديال لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية يفرتض التزام احملكوم عليه بكافة االل    

حتت املراقبة احملددة له يف مقرر الوضع حتت املراقبة االلكرتونية ويف حالة إخالله هبذه االلتزامات ، فإنه يرتتب على ذلك إلغاء نظام الوضع 
جلرمية  االلكرتونية ، وعودة احملكوم عليه إىل املؤسسة العقابية الستكمال ما تبقى له من العقوبة السالبة للحرية ، وقد يتم اعتباره مرتكباً 

 اهلرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية. 
ت املراقبة االلكرتونية، ويف الفرع الثاين اجلزاء املرتتب عن وعليه نقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع األول حاالت إلغاء الوضع حت

 إلغاء الوضع حتت املراقبة االلكرتونية.
 الفرع األول: حاالت إلغاء الوضع حتت املراقبة االلكرتونية

 ة اإللكرتونية يف ما يلي:ميكن لقاضي تطبيق العقوابت بعد مساع املعين، إلغاء الوضع حتت املراقبلقد حدد املشرع اجلزائري احلاالت اليت 
 عدم احرتامه اللتزاماته دون مربرات مشروعة. -
 اإلدانة اجلديدة. -
 .2طلب املعين  -
كما ميكن للنائب العام ، إذا رأى أن الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية ميس ابألمن و النظام العام، أن يطلب من جلنة تكييف العقوابت   

) أ�م من اتريخ 10العقوابت الفصل يف الطلب مبقرر غري قابل ألي طعن، يف أجل أقصاه عشرة ( إلغاءه و جيب على جلنة تكييف
 .3إخطارها

وميكن للشخص املعين ابلوضع حتت املراقبة اإللكرتونية التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع حتت نظام املراقبة اإللكرتونية، أمام جلنة تكييف 
 .4) يوما من اتريخ إخطارها15يف أجل مخسة عشر (العقوبة، اليت جيب عليها الفصل فيه 

 الفرع الثاين: اجلزاء املرتتب عن إلغاء الوضع حتت املراقبة االلكرتونية.
وذلك بعد  يرتتب على إلغاء مقرر الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، أن ينفذ املعين بقية العقوبة احملكوم هبا عليه داخل املؤسسة العقابية

 .5اليت قضاها يف الوضع حتت نظام املراقبة اإللكرتونية اقتطاع املدة
ه يتعرض وإضافة إىل إلغاء مقرر الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية و تنفيذ املعين بقية العقوبة احملكوم هبا عليه داخل املؤسسة العقابية ، فإن

اآللية اإللكرتونية للمراقبة  إىل العقوابت املقررة جلرمية  الشخص الذي يتملص من املراقبة اإللكرتونية، ال سيما عن طريق نزع أو تعطيل
 .  1من  قانون العقوابت املعدل واملتمم  194إىل  188اهلروب املنصوص عليها يف املواد من 

                                                           
 السابق الذكر.18/01القانون رقممن 8مكرر  150أنظر املادة -1
 .الذكرالسابق 18/01من القانون رقم10مكرر  150أنظر املادة -2
 .السابق الذكر18/01من القانون رقم12مكرر  150أنظر املادة -3
 .السابق الذكر18/01من القانون رقم11مكرر  150أنظر املادة -4
 .السابق الذكر18/01من القانون رقم13مكرر  150أنظر املادة -5
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 خامتة
 املدة، قصرية للحرية السالبة للعقوابت بدائل تبين حنو اجتهت احلديثة العقابية األنظمة أغلب أن إىل الدراسة هذه خالل من توصلنا       

 الوضع نظام جند استحدثتها اليت البدائل بني ومنعن طريق توظيف التكنولوجيا احلديثة على حنو خيدم العدالة اجلنائية يف خمتلف مراحلها 
 تطور  السياسة العقابية.قفزة نوعية يف مراحل و  احلرية السالبة للعقوبة اجلديدة البدائل أهم يعترب الذي االلكرتونية، املراقبة حتت

 وهي العقوبة من املبتغاة الوظيفة حيقق ال أنه منطلق من اإللكرتونية املراقبة لنظام اجلنائي الفقه قدمها اليت االنتقادات من الرغم وعلى      
 قلل من حاالت العود إىل اجلرميةوي اإلجرامي الوسط عن إبعاده طريق عن اجلاين إصالح يف يساهم ابملقابل النظام هذا أن إال الردع، حتقيق

 حقوق ضما�ت من ضمانة يشكل أنه كما ، النظام هذا من املستفيد عليه للمحكوم االجتماعي اإلدماج فرص على وحيافظ جهة، من
، كل  العقابية للمؤسسات املوجهة املالية النفقات من ويقلل ،2 السجون يف االكتظاظ من التخفيف يف ويساهم أخرى، جهة من اإلنسان

 هذا له  انعكاس إجيايب على احملكوم عليه وأسرته واجملتمع. 
 ، املدة قصرية احلبس لعقوبة بدائل وضع على تقوم اليت  اجلديدة العقابية سياسته استكمل و لذلك اجلزائري املشرع تفطن وقد     

فرباير  6املؤرخ يف  05/04املتمم للقانون رقم 2018 يناير سنة 30املؤرخ يف   18/01القانون رقم  مبوجب 2018 سنة فاستحداث
و املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني تنفيذ العقوبة ابلوضع حتت نظام املراقبة  2005سنة 

 الذي النظام هبذا العمل يف يشرع إفريقيا، جنوب بعد إفريقي بلد واثين عريب بلد أولاإللكرتونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصرية املدة  ك
 ستصدر نصوص تنظيمية لبيان كيفية تطبيقه ، كما أن تطبيقه سيتم بصفة تدرجيية ألنه مقرتن بتوفر األدوات واألجهزة التكنولوجية الالزمة

 عليها املعتمدة املتقدمة الدول خربة تزال وال التجربة قيد يزال لذلك ، وكذا اخلربة الفنية للعنصر البشري القائم على تنفيذه ابعتباره ال
 .ما حد      إىل قصرية
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 محاية البيئة وقت النزاع املسلح
 (احلرب على العراق منوذجا)

 د/ جماهدي إبراهيم                                                                        قطوش مهدي  طالب دكتوراه:
 السياسيةكلية احلقوق والعلوم                                                                       2البليدة-جامعة علي لونيسي

mahdimiral15@gmail.com                                                                 2البليدة-جامعة علي لونيسي                                                                 

 
 امللخص:

إن البيئة هي سبب وجود اإلنسان،وعليه وجب احلفاظ عليها، بعدم تعريضها وإقحامها يف النزاعات املسلحة،ألن تدمريها يعين فناء       
دوليا، واليت تتخطى آاثرها حدود الدول،فهي ال تفرق بني املتحاربني وغري املتحاربني،لذلك فإن قواعد  البشرية،فاستعماله لألسلحة احملرمة

أنسنة احلرب ووضع كافة التدابري واإلجراءات من أجل وضع آليات لتطبيق  ومبادئ القانون الدويل اإلنساين تعمل يف هذا اجملال على
 اثف جهود الدول داخليا وإقليميا ودوليا.قواعد القانون الدويل اإلنساين،عن طريق تك

 األسلحة احملظورة. النزاع املسلح، القانون الدويل اإلنساين،احلرب،البيئة، االعتداء، الكلمات املفتاحية:
Summary: 

 
The environment is the cause of human existence, and therefore must be preserved by not exposing 
it and inflicting it in armed conflicts . 
Because its destruction means the annihilation of humanity, and its use of internationally prohibited 
weapons goes beyond the borders of States. 
It does not distinguish between belligerents and non-belligerents, so the rules and principles of 
international humanitarian law operate in this area. 
Through the humanization of war and the establishment of all measures and procedures for the 
establishment of mechanisms to apply the rules of international humanitarian law.By intensifying 
the efforts of States internally and internationally. 
 
Key words: international humanitarian law-the war- The environment-assault-Armed conflict-

Prohibited weapons. 
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 مقدمة

 انتهاك إىل أدى والعشرون الواحد القرن وأوائل العشرين القرن يف الدولية وغري الدولية بنوعيها املسلحة للنزاعات الكبري التزايد إن
 للمساس امتدت بل فحسب، املدنيني على تقتصر مل وآاثرها احلروب هذه ويالت املسلحة،ولعل النزاعات ضحا� محاية قواعد من العديد
 .احليوية وعناصرها ابلبيئة

 منذ لالعتداءات البيئة تعرضت وقـد البشرية،هذا لبقاء سببا بوصفها للبيئة، محاية توفري يف التفكري إىل استدعتالضـرورة مما
 كان القدمية،كما احلضارات أقرهتا اليت اإلنسانية مبادئ خالل من ذلك جتلى احلقبة،وقد تلك يف محايتها بوادر ظهور من القدم،ابلرغم

 فقد فقط،ولإلشارة العسكرية واألهداف املقاتلني على احلرب حبصرها البيئة،وذلك محاية قواعد تطور يف ابرزا أثرا السماويـة األد�ن لظهور
 .العسكرية واألهداف  املدنية األعيان بني التمييز مبدأ هو مبدأ أهم اإلنسانيـة،ولعل مبادئها اإلسالمية الشريعة الغربيمن الفكر أستلهم

 جدول على نفسها فرضت حيث احلاضر، الوقت يف الدويل اجملتمع اهتمام تشغل اليت املعضالت أبرز من البيئة تلوث قضية وتعد
 الوثيقة للصلة العامل دول من الكثري إدراك عن متخضت حتمية نتيجة وهذه الدولية، للعالقات رئيسيا موضوعا وأصبحت العاملي، األعمال

 .   األرض كوكب ومستقبل البيئي التحدي مواجهة بني
 متخض وقد املتحدة، األمم منظمة بر�دة السبعينات مطلع يف العاملي الصعيد على جدي بشكل البيئة بقضية االهتمام بدأ وقد

 املنظمات عن صدرت اليت والتوصيات القرارات من عدد عن فضال الدولية، االتفاقيات من العديد إبرام السياق هذا يف اجلهود تلك عن
 .املسلحة املنازعات خالل البيئة محاية استهدفت واليت واإلقليمية، العاملية الدولية

 من املسلحة املنازعات يف تستخدم اليت واألساليب الوسائل يف يكمن ما البيئة على كبريا خطرا متثل اليت العوامل م÷ بني من ولعل
 . ابلبيئة األضرار أفدح أحلقت املسلحة النزاعات خلفتها اليت اخلطرية النتائج أن عن السابقة التجارب كشفت حيث املتقاتلة، األطراف قبل

 إضفاء ،فإن1907و1899لعامي الهاي اتفاقيات املسلحة،منخالل النزاعات زمن البيئة محاية لضـرورة املقتضبة اإلشارات ورغم
 اإلضافيني اعتمادالربوتوكولني خالل من ذلك تبلور ،وقد1949لعام األربعة جنيف ابعتماداتفاقيات إال يتحقق ال البيئة على احلماية

 ألية أو عسكرية ألغراض البيئة تغيري استخدام حلظر املتحدة األمم اتفاقية منها البيئة انتهاك حظرت اتفاقيات عدة جند ،كما1977لعام
 .1976لعام أخرى عدائية أغراض

 آبليات تتدعم مامل قيمة دون تبقى واحلضارية،فإ�ا والثقافية الدينية األعيان محاية ضرورة على احلاثة توافرالنصوص من وابلرغم 
 قواعد هذه تطبيق تكفل داخلية تشريعات سن إىل الدول سعت فقــــد لذلك تنفيـذها،ونتيجـة حسن على تسهر ووطنية دولية وأجهزة
 واحد، آن يف واحلرب السلم وقت يف البيئة محاية مبوضوع املتعلقة الدولية لالتفاقيات االنضمام خالل من وذلك اإلنساين، الدويل القانون
 .للبيئة املدمرة األسلحة استخدام على اللجوء عدم إىل املتنازعة الدول ودعوة

 على تسهر آليات إلجياد السعي خالل من الدويل املستوى إىل تعدهتا فقط،بل للدول الداخلي املستوى على اجلهود تقتصر ومل
 .الدويل وغري الدويل املسلح ابلنزاع األمر تعلق سواء القواعد هذه تطبيق حسن

 خلفت مسلحة، نزاعات عن يوم كل يكشف الواقع أن إالّ  املعاصر، الدويل القانون يف القوة استخدام حظر من الرغم وعلى
 بعض استخدام عن النامجة اآلاثر معاجلة يف ابلغة صعوبة عن الواقع كشف أخرى �حية ومن �حية، من البيئة على ضارة آاثرا وراءها

 . أمدها يطول قد فرتة بعد إال أثره يظهر ال األخر وبعضها ختتفي، حىت طويلة فرتات إىل حتتاج أ�ا عن فضال القتالية، الوسائل
 النزاع وقت البيئة محاية لقواعد الدولية اآلليات تكريس مدى:التالية القانونية التساؤالت يف حصرها ميكن البحث إشكالية أما

 واجب التزام خرق حالة ويف للبيئة؟ احلامية القانونية الوسائل أو اآلليات هذه وتنفيذ تطبيق يف بتعهداهتا الدول التزام مدى ؟وما املسلح
 املرتتبة؟ املسئولية طبيعة هي فما البيئة، محاية
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 الدويل القانون وأحكام قواعد نستعرض خالله ومن التحليلي، الوصفي املنهج على اعتمد� السابقة اإلشكالية عن ولإلجابة
 .الفقهية اآلراء ضوء على وحنللها البيئة حلماية

 خالل عليها االعتداء وحاالت وعناصرها البيئة مفهوم إىل األول املبحث يف تعرضنا مبحثني إىل قسمناه البحث،حيث خطة أما
 وكيفية البيئة على وأثرها األسلحة هذه طبيعة بيان البيئة،مع على احملظورة األسلحة أثر إىل فيه تطرقنا الثاين املبحث املسلحة،أما النزاعات
 .منها احلماية

 املبحث األول:مفهوم البيئة
إذا كانت البيئة هي كل شيء صامت حييط ابإلنسان سواء مواد صلبة أو سائلة أوغازية، و اليت تتوقف عليها حياة اإلنسان، وهذا ما 

منهم يعرفها من زاوية معينة،وهذا مايفرض علينا الوقوف على جعل آراء الفقهاء والعلماء متضاربة حول حتديد مفهوم البيئة،حيث كل 
تعريف البيئة، وحتديد عناصرها املشمولة ابحلماية يف املطلب األول، مث بيان حاالت االعتداء عليها خالل النزاعات املسلحة يف املطلب 

 الثاين.
 األول:تعريف البيئة وعناصرها املشمولة ابحلماية املطلب

ة تشتمل على جمموعة من العناصر سواء أكانت طبيعية أو صناعية أو إنسانية،وهذا ماجعلنا نتناول يف إطار هذا املطلب يف إذا كانت البيئ
 .الفرع األول تعريف البيئة، ويف الفرع الثاين عناصرها املشمولة ابحلماية

 الفرع األول:تعريف البيئة
يطة ابإلنسان واملؤثرات اخلارجية والداخلية فيه، وذلك للتعبري عن العالقة لقد شاع استخدام مفهوم البيئة للداللة على الظروف احمل

لبيئة البشرية املتعلقة مبجال معني. والبيئة كلمة شائعة االستخدام ترتبط مفهومها مبفهوم العالقة اليت حتكم الوسط الذي توجد فيه، فنقول ا
 قة نشاط اإلنسان يف أمر معني. الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة االجتماعية، أي عال

عىن يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة يف اللغة العربية إىل الفعل (بوأ)مبعىن ابء أي برجع،ويقال(تبوأ)أي بوأ له منزال أو بواه منزال، مب
 قوله املعىن هذا ويؤكد  ،)1(هيأه له ومكن له فيه،وهذا املعىن مصدره قوله تعاىل(وكذلك مّكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء)

  احلشر سورة من 9 اآلية يف تعاىل وقوله ،)غرفا اجلنة من لنبوئنهم الصاحلات وعملوا آمنوا والذين(العنكبوت سورة من 58 اآلية يف تعاىل
 ).واإلميان الدار تبوئوا والذين(

الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات ،وقيلبأ�ا )2(وقد تعين البيئة النزول واحللول واإلقامة يف مكان معني
 .)4(كما عرفت البيئة أب�ا احمليط أو الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات،)3(.األخرى،وميارس فيه نشاطاته املختلفة

ذلك املكان،أ�  وقيل أن البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الكائن احلي بوجه عام،كي ينصرف إىل احلال أو الظروف اليت تكشف 
 .)5(كانت طبيعتها،ظروف طبيعيةأو اجتماعية،أوبيولوجية اليت تؤثر على حياة ذلك الكائن ومنوه وتكاثره

                                                           
 .56رقم  األية،سورة يوسف)  1(
 .96،ص2006بريوت دمحم خالد مجال رستم،التنظيــــم القانوين للبيئة يف العامل،الطبعة األوىل،منشورات احلليب احلقوقية،)  2(
 .43،ص2009اإلسكندرية  ،جامعة طنطا،األزاريطية،دار اجلامعة اجلديدة،ة من منظور القانون الدويل العامالعطا،محاية البيئ ر�ض صاحل أبو)  3(
 .08ص،2011هشام بشري،محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين،املركز القومي لإلصدارات القانونية،الطبعة األوىل،القاهرة،)  4(
 .43،ص2006القاهرة،دار النهضة العربية،الطبعة األوىل،حمسن أفكريين،القانون الدويل للبيئة،)  5(
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 جبميع وهي وسلوكه، الفرد على مباشرة بصورة تؤثر اليت  واألرضية اجلوية والظروف العوامل جمموعة أب�ا البيئة تعريف ميكن
 سواء اجملتمع، يف وصحته اإلنسان حبياة يتصل الذي الوسط هي أو واألرض، واهلواء املياه يف وتتمثل اإلنسان، إرادة عن خارجة أشكاهلا

 .    الطبيعة صنع من أو اإلنسان صنع من ذلك كان

 الثاين:عناصر البيئة املشمولة ابحلماية الفرع
والبيولوجية واإلنسانية،وهذا ما نتعرض إليه يف إطار تشمل البيئة املقصودة ابحلماية ووقت النزاع املسلح على العناصر الطبيعية 

 النقاط التالية:
 الطبيعية ابلبيئة املقصود-أوال

البيئة الطبيعية هي الوسط الذي حييط ابإلنسان من خملوقات هللا مثل املاء واهلواء والغاابت واألراضيواحليوا�ت والطيور،ولقد 
ن يف األرض بتسخري هللا عز وجالألرضلإلنسان،وجعلها صاحلة ليحّىي عليها ويعيش فيها اقتضت احلكمة اإلهليةأن تقرتن خالفة اإلنسا

 .)1(حياة كرمية،كما سخر هللا لإلنسان ما يف السموات من مشس وأقمار وجنوم خلدمة اإلنسانبأمر من هللا
 أتثري ذات وهي واهلواء، والرتبة املياه صورها ومن استخدامها، أو وجودها يف لإلنسان دخل ال اليت املظاهر تشمل الطبيعية فالبيئة

 .  وإنسان وحيوان نبات من حية مجاعة أي حياة يف مباشر أو مباشر
 املقصود ابلبيئة البيولوجية-اثنيا

النبايت  يقصد ابلبيئة البيولوجية الوسط النبايت واحليواين الذي حيّىي فيه اإلنسان، ومن أبرز هذا الوسط الزروع واحليوا�ت، أي الوسط
واحليواين،فكافة هذه املخلوقات مسخرة خلدمة اإلنسان، فقدرة هللا عز وجل كفلت التوازن بني الوسط النبايت واحليواين، فكل مساس هبذا 

 البيئة من جزءا البيولوجية البيئة وتعد ،)2(الوسط مساس ابإلنسان وبوجوده، فاالعتداء على البيئة البيولوجيةهو اعتداء على اإلنسان
 .الطبيعية

 املقصود ابلبيئة اإلنسانية-اثلثا
واإلنشاءات املدنّية واحلضارية والسدود، وال مراء يف أن البيئة  البيئة اإلنسانيةهي ذلك الوسط الذي ابتدعه اإلنسان،كاآلاثر

ا لديهمن ملكات إبداعية،فالتعدي على اإلنسانية، كالسدود واإلنشاءات املدنية واآلاثرإمنا يرجع الفضل يف إجيادهاللفكر اإلنساين، وم
 .)3(البيئة وقت النزاع املسلح حرمته األد�ن السماوية قبل أن متنعه اإلعال�ت واملواثيق الدولية

 الثاين:االعتداء على البيئة زمن احلرب املطلب
تكون طرفا فيها،فاحلرب التفرق بني البيئة  لطاملا كانت البيئة حمل انتهاك وخرق خالل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية دون أن

 الطبيعية وال البيئة اإلنسانية،ومبا أن هناك حاالت اعتداء كثرية ومتنوعة على البيئة.
عتداء وتتمثل أهم مالمح محاية البيئة أثناء النزاعات املسلحة يف حظر استخدام وسائل القتال اليت تلحق ضررا واسعا ابلبيئة الطبيعية، أو اال

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن من جرائم احلرب، شن اهلجوم عمدا  8ليها على سبيل االنتقام. وهذا ما قررته املادة ع
 مع العلم أن هذا اهلجوم سيحدث فقدا للحياة أو إصاابت للمدنيني أو أضرار ابألشياء املدنية أو إضرار واسع وممتد زمنيا وجسيم ابلبيئة

                                                           
 الفكر دار األوىل، الطبعة مقارنة، دراسة اإلسالمي، والفقه اجلنائي الدويل والقانون الداخلي اجلنائي القانون يف البيئة محاية موسوعة العاديل، صاحل حممود)  1(

 .20،21 ص ،2003 اإلسكندرية اجلامعي،
 .22،23 ص ،املرجع نفس)  2(
 .24 ،صسابق مرجع،العاديل صاحل حممود)3(
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ية، والذي يكون زائدا بطريقة واضحة عن امليزة العسكرية املتوقعة فعال ومباشرة. فهذا جعلين أتعرض يف الفرع األول إىل احلرب الطبيع
 املدمرة للبيئة، ويف الفرع الثاين أتطرقإىل حاالت االعتداء على البيئة.

 الفرع األول:احلرب املدمرة للبيئة
النزاعات املسلحة بني الدول والذي يشكل النتيجة احلقيقية واملباشرة الستخدام البيئة يف التكتيكات إن التدمري البيئي الناجم عن احلروب و 

واألساليب العسكرية،إىل جانب استخدام األسلحة الفتاكة ابلبشرية، واليت تؤدي بشكل مباشر إىل إحداث اخللل العميق ابلتوازن 
ة اإلنسان، نتيجة اجلرائم البيئية اخلطرية،اليت تزايدت حدهتا، وذلك نتيجة ز�دة البيئي،وتسبب يف إزهاق األرواح وهتديد أمن وسالم

.ومن أهم األشياء واألماكن اليت أضفت عليها املواثيق )1(النزاعات املسلحة العرقية والطائفية والسياسية واإلقليمية يف العديد من املناطق
 الدولية احلماية، نذكر اآليت:

اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني، وخاصة تدمري املواد الغذائية، أو املناطق الزراعية، أو حمطات مياه  حظر مهامجة األشياء -
 الشرب، إذا كان الغرض من ذلك جتويع املدنيني أو محلهم على اخلروج من اإلقليم ألي سبب أو دافع كان.

ت اليت حتتوي على قوى خطرية، أو يرتتب عليها إحداث خسائر حظر مهامجة املنشآت اليت حتتوي على قوى خطرية، أو املنشآ -
 جسيمة للسكان املدنيني، من أمثلة ذلك حمطات توليد الكهرابء اليت تعمل ابلطاقة الذرية. 

استخدام  احلد من استخدام أنواع معينة من األسلحة، واليت تسبب آالم ال مربر هلا، ومن أهم األسلحة احملظورة يف النزاعات املسلحة، -
 األسلحة السامة، والغازات اخلانقة، واستخدام الطلقات اليت تنتشر أو تتفتت بسهولة يف جسم اإلنسان. 

وتعترب حرب اخلليج األوىل والثانية، وما ترتب عنها من تدمري للبيئة التحتية للعراق من حمطات اتصاالت وكهرابء ومنشآت نفطية،        
خدام األسلحة احملظورة دوليا كأسلحة اليورانيوم املخصب، واألسلحة الكيماوية كالقنابل العنقودية وقنابل واملنازل،وحىت املالجئ، ابست

 الناابمل،وأسلحة الفسفور األبيض، حيث مت إطالقأطنان منها،مما ترتب عنها عدة أضرار بيئية.
آلاثرها الضارة على البيئة، واليت ال متّيز بني املدنيني  االستخدام املتعمدلألسلحةاإلشعاعية، هو جرمية ضداإلنسانية، نتيجة إن      

واألهداف العسكرية،واليت ميكن إدراجها ضمن املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، حتت مفهوم اجلرائم ضد 
 .)2(بيئة مع إدراكحتمية وقوع هذا االعتداءاإلنسانية، مىت كان هذا االعتداء واسع النطاق وطويل األمد ومنظم وموجة ضد عناصر ال

 وقدرهتا وقابليتها واحلركة ابالستمرارية تتسم بطبيعتها الكيماوية املواد ألن البيئي، النظام على تؤثر دوليا احملظورة األسلحة استخدام إن      
 يف تغريات حدوث إىل تؤدي أن ميكن مث ومن احلية، الكائنات أنسجة يف ترتكز أن وممكن الطعام، سلسلة إىل النفاذ يف طريقها أتخذ ألن

 .    إليها تصل اليت احلية األشكال لكافة األعضاء وظائف

 الفرع الثاين: حاالت االعتداء على البيئة وقت النزاع املسلح
فالبيئة هي من أهم ضحا� احلروب القدمية واحلديثة على حد سواء، فقد شهدت احلرب العامليةاألوىل والثانية، واحلرب الكورية وحرب      

م أحداث مرّوعة كحرق الغاابت واألراضي، وتدمري املدن، وإشعال آابر النفط، 2003الفيتنام وحرب اخلليج، واحلرب على العراق عام 
سكب النفط يف البحار ويف مصادر مياه الشرب لتلويثها، كما استخدمت األسلحة الكيماوية والنووية يف كثري من وتدمري السدود، و 

نسان، النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، وقد كان هلا أتثريها املدمر على البيئة ومكو�هتااملختلفة من تربة وماء وهواء،وعلى صحة اإل
                                                           

 .75صسابق، مرجع افكرين، دمحم)  1(
 .78 ص ،2011 منرك،االد يف العربية يةمياالكاد ،ماجستري رسالة العراق، يف البيئي والتلوث اإلنساين الدويل القانون نعمان، عزت شرفأ هندرين)  2(
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تتسبب يف دمار البيئة التحتية، وهذا ما يزيد من معا�ة البشر والبيئة معا، وقد يؤدي إىل فنائها يف كثري من املناطق  واألجيال املتعاقبة، كما
 املتعرضة لإلشعاعات النووية أو انتشار املواد الكيماوية امللوثة للبحر واجلو والرب.  

ن بصفة مباشرة أو بصفة غري مباشرة، ومثال ذلك استخدام األسلحة ولعل االعتداء على البيئة وقت النزاع املسلح يستوي يف ذلك أنيكو 
 )1( املسممة، والغازات اخلانقة والوسائل األخرى كقذف القرى ابلقنابل.

كما أن هناك عالقة شائكة ومعقدة بني احلرب والبيئة، حيثأصبحت دراسة أثر كل منها علىاألخرى مصدر اهتمام العديد من اهليئات 
كان القرن العشرون من أسوا القرونبيئيا وإنسانيا،حسب تقديرات األمم املتحدة، فمع التقدم التكنولوجي الكبري الذي واكب   واخلرباء،وقد

صناعة األسلحة واملعدات احلربية، أصبحت احلروب أكثر خطورة وقسوة على البيئة وعلى حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من حترمي 
أشكاالألسلحة العسكرية اليت تضر ابلبيئة، واعتبار األضرار املتعمدة ابلبيئة وعناصرها األساسية من  املعاهدات الدولية استخدام مجيع

ع جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، فما تزال رغبة الدول األطراف املتحاربة يف حتقيق املكاسب العسكرية أقوى من قدرهتا على االنصيا 
 لبنود هذه االتفاقات.

منطقة اخلليج العريب قسطا وافرا من االنتهاكات البيئية نتيجة اندالع ثالثة حروب متعاقبة يف العقود الثالثة املاضية، فكان هذا وقد �لت 
،ومرورا حبرب 1980اإليرانية عام  -لسياسة األرض احملروقة اليت تركت آاثرا ابلغة على البيئة الطبيعية، وذلك بداية من احلرب العراقية

 )2( على العراق. 2003، وانتهاء حبرب 1991-1990ة عام اخلليج الثاني

 املبحث الثاين:أثر األسلحة احملظورة على البيئة
 إن االستخدام املفرط لألسلحة احملظورة خالل النزاعات املسلحة، قد ترتب عنها أضرارا ابلغة اخلطورة ابإلنسان واحليوان والبيئة، ورغم   

لى احلد من استخدام األسلحة احملظورة، إّال أن الواقع يثبت عكس ذلك،وهذا ما جيعلنا نتطرق يف املطلب التحذيرات الدولية واإلقليمية ع
 إلنساين.األول إىل حتديد طبيعة األسلحة احملظور استخدامها بيئيا،ونتناول يف املطلب الثاين محاية البيئة وفق أحكام وقواعد القانون الدويل ا

 احملظور واستخدامها بيئيا األول:طبيعة األسلحة املطلب
تعاين البيئة وقت النزاع املسلح من االستخدام غرياملشروع لألسلحة املختلفة، واليت تنعكس سلبا على البيئة وتغّري من طبيعتها،      

 وجاءت االتفاقيات الدولية لتحظر استخدام كثري من األسلحة املدمرة، وهذا ما نتناوله يف الفرع األول،وخنصص الفرع الثاين لبيان آليات
 نصوص عليها يف املواثيق الدولية. احلماية امل

 األول:استعمال األسلحة املدمرة الفرع
النزاعات املسلحة تؤثر أبي وجه كان على البيئة،فاليورانيوم املخصب الذي استخدم يف حرب اخلليج الثانية، واحلرب على العراق  إن      
فضل املناطق الزراعية يف العراق من دائرة اإلنتاج الزراعي، بسبب م،قد أدى إىل خروج مساحات زراعية شاسعة واليت تعد من أ2003عام 

تلوثها،واخلشية من انتقال اليورانيوم املخصب إىل اإلنسان عن طريق السلسلة الغذائية،األمر الذي يهدد ابإلصابةابلكثري من األمراض 
ق وختريب ما أمكن من أراضي وشواطئ الطرفان،فاستخدمت اإليرانية،مل يوفر الطرفان جهدا يف تدمري وحر  -اخلطرية،ففي احلرب العراقية

) ماليني برميل نفط يف مياه 8-4فيها األسلحة الكيماوية، وأغرقت السفن، ولوثت البحار، ويف حرب اخلليج الثانية سكب ما بني (

                                                           
 .123صسابق، مرجع العاديل، صاحل حممود)  1(
 .132 ص سابق، مرجع نعمان، عزت اشرف هندرين)  2(
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) طنا من اليورانيوم املخصب 350) بئرا للنفط، واستخدمت قوات التحالف (732اخلليج خملفة أكرب بقعة نفطية يف العامل، وأحرقت (
 )1( خالل حرب اخلليج الثـانية.

متعددة وابلرجوع إىل ما متاإلشارةإليه، فإن محاية البيئة من آاثراألسلحة الفتاكة يتطلب التعاون الدويل يف صورة اتفاقيات دولية ثنائية أو     
 )2(ية أو اللجان الدولية املشرتكة.األطراف،كما قد �خذ صورة إنشاء هياكل تنظيمية، كاملنظمات الدول

) مليارات من السنني،وأنه من 5-4كما تشري التقارير العديدة يف هذا اجملال إىل أ�لتأثرياإلشعاعي لليورانيوم املخصب يستمر إلىنحو (
ية إىل عالقة اليورانيوم املخصب السهل انتقال جزئياته املشعة إىل مناطق أوسع بفعل الر�ح والغبار وترسبات األثرية،وتشريالتقارير الطب

ابرتفاع نسبة اإلصابةأبمراض عدة يف العراق والكويت والسعودية كالسرطان وتليف الكبد،والكليتني، والتشوهات الوابئية واإلجهاض 
 وغريها.

 كما جنم عن استعمال اليورانيوم املخصب عدة مظاهر مؤثرة على الكائنات احلية يف البيئةمن أمهها:
 ارتفاع نسبة اإلصابةابألمراض السرطانية،وخباصة سرطا�ت الثدي،وسرطا�ت القولون والرحم والرئتني وحىت الدماغ.-أوال
) ألف شخص، 300ازد�د عدد الوالدات املشوهة وأبرقام خميفة مثل (األطفال املنغوليني) ففي فضاء واحد يتكون من حوايل (-اثنيا

 ) حالة مرضية.40سجل أكثر من (
 تسجيل مستو�ت إشعاع مرتفعة يف الرتبة واملاء واحملاصيل الزراعية واهلواء.-ااثلث

 الفرع الثاين: آليات احلماية املنصوص عليها يف املواثيق الدولية. 
اب السلم تغّيب البيئة عن قائمة األولو�ت واالهتمام يف وقت النزاعات املسلحة،ويتحمل القادة والشعوب هذه املسؤولية،بتوفري أسب      

 واألمن ابعتبارمها عنصرين مهمني لتحقيق هدف محاية البيئة واحلفاظ عليها.
أن للحرب آاثرها املدمرة،ومن هنا أصبح منالضروري االهتمام حبماية البيئةأثناء النزاع املسلح وقد  للحرب خماوفها،كما ويف الواقع إن     

 ضرورة محاية البيئة يف أوقات النزاع املسلح منها: أكدت العديد من االتفاقيات الدولية بصفة عامة على
 اخلاصة بقوانني وأعراف احلرب الربية. 1907اتفاقية الهاي -1
،والربوتوكول اإلضافياألوالخلاص حبماية النزاعات املسلحة الدولية،حيث مت تقريرفيه مبدأ احرتام 1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام -2

منهذا الربوتوكول، واليت تنص على أنه "حيظر استخدام وسائل وأساليب للقتال يقصد هبا أو قد يتوقع منها  35مبقتضىاملادة البيئة البحرية 
 .)3( أن تلحق ابلبيئة الطبيعية أضرارا ابلغة واسعة االنتشار وطويلة األمد."

يف نزاع مسلح يف احرتام البيئة،وعدم إحلاق ) من نفس الربوتوكول األول، تؤكدعلى واجب كل طرف 55كذلك جند أن املادة (
 أي أضرار مبكو�هتا الربية والبحرية واجلوية.

، اخلاصة حبظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة 1976ومن االتفاقيات اليت تعرضت حلماية البيئة أثناءالنزاعات املسلحة اتفاقية 
ىل منها على عدم تعريض األطراف املتنازعة البيئة ألضرار ونتائج تؤثر على ألغراض عسكرية أوأيةأغراضأخرى، حيث تلزم املادة األو 

 اإلنسان واحليوان، وذلك بقوهلا "أن تتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بعدم استعمال تقنيات التغيري يف البيئة ذات اآلاثر الواسعة
 )4(راض عدائية أخرى".االنتشار أو الطويلة البقاء أو الشديد ألغراض عسكرية أوألية أغ

                                                           
 .138 ،صنفسه مرجع،نعمان عزت اشرف هندرين)  1(
 .56 ،صسابق مرجع العطا، أبو صاحل ر�ض)  2(
 .97 ص سابق، مرجع افكرين، حمسن)  3(
 .98 ص ،املرجع نفس)  4(
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إن قواعد محاية البيئة وقت النزاع املسلح ترتكز أساسا على قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين اليت جيب على األطراف املتحاربة     
ي الرابعة ) من اتفاقية الها55-47-46-28-23-22احرتامها ومراعاهتا، وتشري يف هذا اخلصوص، وعلى سبيل املثال الاحلصراملواد (

-53-16،وكذلك أحكام احملكمة الدولية لـ"نورمربغ" واخلاصة مبحاكمة كبار جمرمي احلرب العاملية الثانية،كما جند املواد (1907لعام 
 ) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني أثناء النزاع املسلح.147

ولوجية واسعة وبشكل خاص يف حقل صناعة األسلحة وأدوات التدمري، األمر وقد شهد العامل يف أعقاب احلرب العاملية األوىل ثورة تكن
الذي أدى إىل حترك اجلهود الدولية للسيطرة على اآلاثر التدمريية هلذه األسلحة اليت طالت آاثرها اإلنسان البيئة على حد سواء، وقد 

لحة، أو االتفاق يف حاالت معينة على حظر استخدام اختذت تلك اجلهود طابع إبرام اتفاقيات دولية لوضع حد لتطوير بعض األس
 بعضها. ويف حاالت أخرى استبعاد مناطق من الكرة األرضية من أن تكون مستودعات لتخزينها أو مسرحا إلجراء التجارب عليها.  

اليت حظرت كافة النشاطات ، و 1959ومن املعاهدات األوىل اليت تطرقت حلماية البيئة معاهدة منطقة القطب اجلنويب اليت عقدت عام 
 العسكرية مبا يف ذلك إجراء التجارب على مجيع األسلحة يف تلك املنطقة واعتبارها خمصصة ألغراض البحث العلمي السلمية فقط.

رت كافة واليت متثل أمهية كربى ابلنسبة حلماية البيئة، وقد حظ 1963ويف أعقاب إبرام اتفاقية حظر جتارب األسلحة النووية لعام       
ق التجارب على األسلحة النووية يف اجلو والفضاء وحتت سطح املاء، ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه االتفاقية وضع �اية لتلوث البيئة عن طري

 املواد املشعة، ووضع حد لسباق التسلح وإزالة دوافع إنتاج واختبار كافة األسلحة مبا فيها األسلحة النووية.
من مفهوم احلماية الدولية للبيئة عرب التزام الدول املتعاقدة " مبتابعة الدراسات للفضاء  1976لفضاء اخلارجي لعام كم طورت اتفاقية ا   

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، والعمل على استكشافها، وجتنب إحلاق أو إحداث تلويث ضار هبا، واختاذ 
 حقيق هذا الغرض"اإلجراءات والوسائل املناسبة لت

إىل إرساء نظام دويل للمسئولية عن األضرار 1969وقد أدت االتفاقية الدولية اخلاصة ابملسئولية املدنية عن أضرار التلوث ابلنفط لعام 
أن تنجو من  البيئية النامجة عن تسرب النفط من خزا�ت الناقالت، واليت كانت مبثابة تعزيز للمقولة اليت مفادها أن الدول ليس مبقدورها

 املسئولية الناشئة عن تلوث البحار املسبب له.
، على محاية البيئة البحرية واحلفاظ عليها، وهو التزام ينصرف إىل كافة الدول 1982وقد أفردت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

هذا االلتزام ابحلق السيادي للدول يف  193ما قرنت املادة الساحلية، ويغطي مداه كافة املساحات البحرية اخلاضعة للوالية اإلقليمية، ك
استغالل مواردها الطبيعية، حيت نصت على أنه" للدول حق سيادي يف استغالل مواردها الطبيعية عمال بسياساهتا البيئية وفقا اللتزامها 

حلية يف سعيها يف حتقيق مصاحلها االقتصادية من وراء حبماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها"، ويستفاد من نص هذه املادة إن الدولة السا
 استغالل املوارد الطبيعية عليها أن تراعي التزامها  ابحرتام الصاحل اجلماعي الدويل يف محاية البيئة البحرية وال حافظة عليها.

دم من قبل األطراف املتصارعة يف النزاعات ومن بني العوامل اليت تشكل إعاقة أو تدخال يف النظام البيئي الوسائل واألساليب اليت تستخ
مل املسلحة، السيما األسلحة املدمرة لوسائل القتال املتاحة يف الرتسا�ت العسكرية للدول واليت تزيد من العدوان على البيئة بشكل خطري 

ازعات املسلحة املتعلقة حبماية البيئة واملناداة يسبق له مثيل يف اتريخ البشرية، وهذا جيدر بنا التأكيد علة أمهية وضرورة  احرتام قواعد املن
بضرورة االهتمام الدائم لتطوير وحتسني هذه احلماية والبحث عن الوسائل اليت تسمح بتدارك األضرار اليت تلحق ابلبيئة، ووضع حد هلا 

 ومعاقبة مرتكبيها، السيما يف ضوء أحكام وقواعد النزاعات املسلحة. 
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تشكل املصدر الرئيسي والفعالفي توفري احلماية القانونية للبيئة يف أوقات  -سواء املباشرة أو غري املباشرة- اإلنساين فإ�حكام القانون الدويل
 )1( احلروب والنزاعات املسلحة.

ملسلحة، إضافة ملا سبق فإن تواتر األعراف الدولية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ابحرتام ومراعاة حقوق اإلنسا�ابن النزاعات ا
م بشأن حترمي احلرب الكيماوية واستخدام الغازات 1925م وبروتوكول جنيف عام 1907ويظهرذلك واضحا يف اتفاقيات الهاي لعام 

 .)2(م اخلاصة حبظر آو تقييد استخدام أسلحةتقليدية معينة1998السامة، واتفاقية عام 
 

 الدويل اإلنساينالثاين:محاية البيئة وفق أحكام وقواعد القانون  املطلب
ة لقد سعى اجملتمع الدويل إىل توفري محاية للبيئة وفقا ألحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين من خالل االتفاقيات الدولية واإلقليمي

،والفرع والثنائية،وهذا ما حناول التعرض إليه يف مقدمة املطلب،حيث خنصص الفرع األول للحديث عن البيئة والقانون الدويل اإلنساين
 الثاين واقع محاية البيئة يف النزاعات املسلحة.

 الفرع األول: البيئة والقانون الدويل اإلنساين
عرفت اللجنة الدولية للصليب األمحر القانون الدويل اإلنسانيبأنه جمموعة من" القواعد اليت تضفي احلمايةيف أوقات احلرب على األشخاص 

 يعودوا قادرين على املشاركة فيها". الذين ال يشاركون يف القتال،أومل
واهلدف السياسي هلذا القانون، هو احلد من معا�ة اإلنسانوتفادي النزاعات املسلحة، وليس على احلكومات وقواهتا املسلحة وحدها أن 

م هذه القواعد اتفاقيات تلتزم هبذا القانون، بل على مجاعات املعارضة املسلحة وأي أطراف أخرى يف النزاع أن تلتزم به أيضا،ومن أه
 .)3(1977إضافة إىل بروتوكوليها اإلضافيني لعام  1949جنيف األربعة لعام 

هذا وقد أوصت األد�ن السماوية منذ آالف السنني اإلنسان بوجوابحملا فظة على البيئة، ونرى ذلك جليا من خالل توصيات الدين    
الصديق � "يزيد بن أيب سفيان"عندما أرسله على رأس جيش إىل الشام فقال (أما  اإلسالمي، وعلى سبيل املثال عندما أوصى أبو بكر

 .).بعد، فإين موصيك بعشر، ال تقتلن امرأة وال صبيا، وال تقطعن شجرا مثمرا وال خنال وال حترقها، وال عامرا ، وال تعقرن شاة وال بقرة..
نساين يتجسد يف جمموعة من املبادئ الذي يتوجب على األطراف املتحاربةمراعاة أحكامها، إن مضمون محاية البيئة يف القانون الدويل اإل

 ومن أهم هذه املبادئ ما يلي:
 مبدأ تقييد حقوق املتحاربني بصدد استخدام وسائل وأساليب القتال، -
 مبدأحظر اآلالم اليت ال مربر هلا، -
 مبدأ الضرورة احلربية، -
 األهداف املدينة واألهدافالعسكرية،مبدأ التمييز بني  -
 مبدأ التناسب. -

إن هذه املبادئ استقرت يف ضمري اجلماعة الدولية منذ أمد طويل، واليت من شأ�ا توفري نوع من احلماية الالزمة للبيئة من أضرار         
ساليب القتالية كتلويث اهلواء أو املاء، وخاصة اليت احلرب وأهواهلا، مع العلم أن أضرار البيئة اليت تنجم عن استخدام بعض الوسائل واأل

 .)1(تؤدي إىل تدمري التوازن البيئي للكائنات احلية، فهي أضرار تتجاوز أي ميزة عسكرية ميكن أن حيصل عليها أي طرف يف النزاع املسلح
                                                           

 .68 ص ،سابق مرجع بشري، هشام) 1(
 .98 ص سابق، مرجع افكريين، حمسن)  2(
 .103 ص سابق، مرجع نعمان، عزت اشرف هندرين) 3(
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 الفرع الثاين:واقع محاية البيئة يف النزاعات املسلحة
 ئة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية نصل إىل جمموعة من االستنتاجات جنملها يف اآليت:وإذا نظر� إىل واقع محاية البي

 مدخال دوليا لالهتمام حبماية البيئة. 1972يعترب قانون محاية البيئة قانو� جديدا للعامل أبسره، حيث شكل مؤمتر ستوكهومل عام  -أوال
 قوانني دولية صارمة ملنع استخدام األسلحة احملظورة رغم منعها دوليا. عدم توصاللقانون الدويل إىل صياغة -اثنيا
عدم تعرض القانون الدويل اإلنساين إىل مسألة محاية البيئة أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، ابلقدر الكايف الذي جيعل -اثلثا

 الدول املتنازعة تكف عن استخدام األسلحة للمدمرة للبيئة. 
قلة اهتمام البلدان النامية ومنها الدواللشرق أوسطية، من سن تشريعات وطنية جترم وتعاقب على انتهاك عناصر البيئة ومحايتها  -بعارا

ذات  خالل النزاعات املسلحة، وترتيب املسئولية الدولية على خمالفة أحكام املواثيق الدولية املتعلقة حبماية البيئة يف املنازعات املسلحة
 بع الدويل.الطا

 غياب ثقافة ووعي بيئيني يف كثري من دول العامل، ومنها بلدان الشرق األوسط. -خامسا
بسبب احلروب املتكررة وما استخدمته الوال�اتملتحدة األمريكية يف العراق من أسلحة حمرمة دوليا، ومنها اليورانيوم املشع،وقد  -سادسا

اقيني إىل األمراض السرطانية والتشوهات اخللقية، ويف هذا اإلطار �مل التزام دول العامل مبا تعرضت نتيجة هذه احلرب نسبة كبرية من العر 
لدولية ورد من أحكام وقواعد حتمي البيئة من االنتهاكات اجلسيمة،ويف حالة تعريضها للبيئة أو اإلخالل ابلتزاماهتا الدولية ضرورة املساءلة ا

 هلا.
 خامتة

البيئة مهما كثرت وتعددت، فإن كل منها يساعد بطريقة أو أخرى يف تكوين البيئة، اليت البد أن تكون على  من الثابت أن خمتلف عناصر
 درجة من النقاء والسالمة حىت يتمكن اإلنسان من العيش فيها.

ىل القوانني الوطنية عندما جترم وتعترب لبيئة قيمة من قيم اجملتمع الذي يفرض عليه أن يسعى إىل محايتها واحملافظة عليها، وذلك ابالستناد إ
طال أفعال االعتداء واإلضرار ابلبيئة، أل�ا تعرتف هبا كقيمة تفوق يف الواقع من حيث أمهيتها معظم القيم األخرى، وألن اإلضرار هبا ال ي

قوانينها الوطنية ومواثيقها  فردا معينا فحسب، بل يطال اجملتمع يف جمموعه، لذلك اجتهت كافة دول العامل للتأكيد على هذه القيمة يف
 الدولية.

و وهذا ما أكده امليثاق العاملي للطبيعة الذي أشار إىل أن اجلنس البشري هو جزء ال يتجزأ من الطبيعة، وتعتمد احلياة على عدم إعاقته أ
 تدخله يف نظام الطبيعة الذي يكفل تزويده ابلطاقة والغذاء.  

النزاعات املسلحة يتطلب من الدول تضافر اجلهود يف إطار محاية البيئة وتعزيز آليات التعاون الدويل هلذه إن مسألة محاية البيئة أثناء 
 احلماية، والتزامها بضرورة سن تشريعات وطنية جترم وتعاقب اإلخالل اباللتزامات البيئية.

،ومطالبتها ابلتعويض عما سببته لغريها من أضرار بيئية، سواء تعلق واعتبار الدول املخلة ابلتزاماهتا الدولية جتاه البيئة،ضرورة مساءلتها دوليا
أنه يقع على املسئولني على النزاع املسلح الدويل وغري الدويل املسؤولية اجلنائية،من خالل تطبيق  األمر يف وقت السلم أو وقت احلرب،كما

 وعة من االقرتاحات حنصرها يف اآليت:أحكام وقواعد احملكمة اجلنائية الدولية،وخامتة البحث توصلنا إىل جمم
ع تفعيل قواعد التجرمي والعقاب على استخدام أسلحة الدمار الشامل النوويةوالكيماوية والبيولوجية،  وسعي اجملتمع الدويل على إلزام مجي -

 الدول على منع استخدامها حفاظا على األمن والسلم الدوليني

                                                                                                                                                                                                 
 .69،70 ص ،سابق مرجع بشري، هشام) 1(
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نظمات البيئية املدافعة عن حقوق اإلنسان ومحاية البيئة من إبرام اتفاقيات دولية ذات قواعد الضغط على األمم املتحدة عن طريق امل –
البيئي،  آمرة، تلزم كافة دول العامل ابحرتام البيئة وحقوق اإلنسان، وترتيب املسئولية الدولية واجلنائية على كل من يتسبب يف اختالل التوازن

 البيئي. والتلوث
الطبيعة سواء أكان ذلك وقت السلم أو احلرب،وعدم التساهل يف مالحقة كل من يهدد  إىل العسكرية اليت تسيءمنع كل العمليات  –

 البيئة اإلنسانية.
يف البلدان النامية، فضال عن  وضع الضوابط واملعايري القانونية الرامية إىل منع قيام الدول الصناعية الكربى من دفن خملقاهتا النووية –

 ملنشآت الصناعية والزراعية والبرتولية واملنزلية يف األ�ار من قبل بعض املؤسسات وفرض عقوابت رادعة عليها.غمرخملفات ا
وعدم الرتاخي يف توقيع ة ملوثي البيئة مناشدة أعضاء اجملتمع الدويل بسن القوانني والتشريعات الداخلية املتسمة ابلصرامة يف مالحق –

 لى املتسببني يف تلويث البيئة.العقوابت القانونية الصارمة ع
م، توجيه اإلعالم ووسائله بفعالية خاصة يف البلدان النامية حنو نشر الوعي البيئي، وتكثيف براجمه الداعية للمحافظة على البيئة بوجه عا–

 لبيئة.فضال عن ز�دة النشرات والبحوث والدور�ت املتخصصة واليت حتمل طابع التوجيه واإلرشاد يف التعامل مع ا
 قائمة املراجع:

 الكتب-أوال
 .2009 االزاريطية، اجلديدة، اجلامعة دار العام، الدويل القانون منظور من البيئة محاية العطا، أبو صاحل ر�ض-1
 .2006 القاهرة، األوىل، الطبعة العربية، النهضة دار للبيئة، الدويل القانون افكرين، دمحم-2
 احلضارية البيئة على العراقي النظام اعتداء الثاين، اجلزء والتطبيق، النظرية بني احلضارية للبيئة اجلنائية احلماية(البيئة محاية موسوعة العاديل، صاحل حممود-3

 .اإلسكندرية األوىل، الطبعة اجلامعي، الفكر دار منوذجا، الكويتية
 دار األوىل، الطبعة مقارنة، دراسة اإلسالمي، والفقه اجلنائي الدويل والقانون الداخلي اجلنائي القانون يف( البيئة محاية موسوعة العاديل، صاحل حممود-4

 .2003 اجلامعي، الفكر
 .2011 القاهرة، األوىل، الطبعة القانونية، لإلصدارات القومي املركز األوىل، الطبعة اإلنساين، الدويل القانون أحكام ضوء يف البيئة محاية بشري، هشام-5

  اجلامعية الرسائل-اثنيا
 .2011 الدمنارك، يف العربية ةماجستري،األكادميي رسالة العراق، يف البيئي والتلوث اإلنساين الدويل القانون نعمان، عزت أشرف هندرين-1  
 الدولية تفاقياتاال-اثلثا  

 .1899لعام الهاي اتفاقية -      
 .1907لعام الهاي اتفاقية-      
 .1949لعام األربعة جنيف اتفاقيات -      
 .1976لعام البيئة يف التغيري تقنيات استخدام حظر اتفاقية -      
 . 1998لعام تقليدية أسلحة استخدام تقييد حظر اتفاقية -      
 .الدائمة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام -      
 .السامة الغازات واستخدام الكيماوية اجلرب بتحرمي املتعلق1925لعام جنيف لبروتوكو -     
 .1977لعام اإلضافيان الربوتوكوليان -     
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 دراسة قانونية ملفهوم البيوع البحرية
 د. دريسي أمينة
 أستاذة حماضرة ب

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس

  :امللخص
التجارية اليت تتم عن طريق البحر، من خالل إبرام عقد النقل البحري ، و ارتباط البيوع تلعب  البيوع البحرية دورا هاما يف املبادالت      

 البحرية هبذا األخري. فالنقل البحري هو وسيلة تنفيذ البيوع البحرية املسماة املبادالت التجارية الدولية .
اضيع البالغة األمهية ، خاصة وان املشرع اجلزائري مل يعاجل اجلوانب إن دراسة مفهوم البيوع البحرية من الناحية القانونية ، يعترب من املو       

 القانونية للبيوع البحرية ، رغم أمهيتها يف احلياة العملية.
Maritime sales play an important role in maritime trade through, the conclusion of a maritime 
transport contract, and the relation between the latter and maritime transactions. Maritime transport 
is a means of implementing maritime sales that constitute international trade. 
The study of the concept of maritime sales in legal terms is one of the most important issues, 
especially since the Algerian legislator has not dealt with the legal aspects of maritime, sales despite 
their importance in practical life. 

 

 : االختصارات ابللغة العربية
 ص.              صفحة

 ق.ت.ب.         قانون التجارة البحرية
 ق.ت.ج.         قانون التجارة اجلزائري

 قانون التجارة العراقي      ق.ت.ع.   
 ق.ت.ب.ق.     قانون التجارة القطري

 Les abréviations en langues françaises : 
Art.                    Article 
C.T.F.               code de transport français 
s.                        suite 
V.                       voir 
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 مقدمة
ترتبط البيوع البحرية بعمليات نقل البضائع حبرا ألن هذه البيوع تستلزم نقل البضائع املبيعة عن طريق البحر إليصاهلا إىل املشرتي.     

ويالحظ أنه رغم أمهية هذه البيوع إال أن القانون البحري اجلزائري مل ينظم أحكامها وهذا على خالف املشرع الفرنسي الذي كان السباق 
.وبعض التشريعات العربية ونشري 2النقل قانون يف البحرية البيوع نصوص ،وإدراج2010 سنة تعديلها مث ،19691أحكامها سنة لسن 

 .5والقطري4،والعراقي3يف هذا السياق للقانون اليمين
األحكام اخلاصة  وحيد بعضوعلى املستوى الدويل سعت اجملموعات الدولية واإلقليمية وشبه احلكومية، واملنظمات التجارية لت       

فلقد قامت بعض املنظمات املتخصصة بوضع عقود منوذجية تساعد مزاويل التجارة عند إبرام عقود البيع، وميكن اإلشارة ، ابلبيوع البحرية
 واألغذية، وجـمعية احلبوب London corn trade associationيف هذا السياق للعقود اليت وضعتها مجعية لندن لتجارة احلبوب 

the grain and feedtrade association (GAFTA)The london juste association. ومجعية ليفربول ،
 The londonrublertrade، ومجعية لندن لتجارة املطاط The liverpoolcotton associationللقطن 

association6، وغريها. 
ت اليت تطرحها البيوع الدولية، بسبب التباين يف تفسري هذه العقود واقتصارها على واجلدير ابلذكر أن وضع عقود منوذجية مل حيل املشكال

 .7جانب معني من النشاط التجاري، كما أن وضعها بصيغ مطولة جعل اإلملام هبا مسألة غري سهلة على املتعاقدين
 CIFالقانون الدويل قواعد البيع البحري سيف  ولقد سعت اهليئات الدولية أيضا إىل تقنني البيوع البحرية الدولية، حيث وضعت مجعية

 .8و عرفت بقواعد وارسو إكسفورد 1932مث تعديلها يف إكسفورد سنة  1928يف مؤمتر وارسو سنة 
 1936ويالحظ أن غرفة التجارة الدولية يف ابريس لعبت دورا هاما يف تقنني األعراف التجارية اخلاصة هبذه البيوع، حيث وضعت سنة 

، واليت تعين االصطالحات International commercial termsواليت تعد اختصارا للعبارات  Incotermsت قواعد مسي
التجارية الدولية.وتتضمن هذه القواعد عددا من العقود التجارية الدولية من بينها البيوع البحرية، ولقد متت مراجعة هذه القواعد سنة 

اعتمدت جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية هذه القواعد يف اجتماعها  . ولقد1990و 1980، مث سنة 1976، مث 1967
 .19929اخلامس والعشرين يف نيويورك يف مايو 

                                                           
1Loi française  n°.69-8 du 3 janvier 1969، relative a l'armement et aux ventesmaritimes. 
2Les ventes maritimes sont régies par les articles L 5424-1 jusqu’à L5424-11 C.T. 

 ق.ت.ب.ي. 32أنظر القانون رقم  3
 ق.ت.ع. 30أنظر القانون رقم  4
 .1971 لسنة 16 رقم القطري التجارية و املدنية املواد قانون أنظر 5
. ص ،114 الفقرة ،2003 الثقافة، ودار الدولية العلمية الدار التأمني، البيوع، النقل، املالحة، أشخاص السفينة،: البحري القانون كوماين، جرب لطيف 6

165. 
 .166، ص. 115الفقرة  ، السابق املرجع كوماين، جرب لطيف 7
، فقرة 2005-2004  بعة األوىل، دار النهضة العربية،دمحم هبجت عبد هللا أمني قايد، الوسيط يف شرح قانون التجارة البحرية اجلزءان الثاين و الثالث، الط 8

 .261و  260ص. ص، 339
 .494. ص ،495 الفقرة ،2008 العربية، النهضة دار البحري، القانون القليويب، دمحم و الشرقاوي مسري حممود 9
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و لقد حققت هذه القواعد جناحا كبريا على املستوى الدويل، حيث غالبا ما يتم اإلشارة إليها يف كثري من احلاالت ابلنسبة للعقود 
 .1عامة، إذ أ�ا تشكل مصدرا قانونيا مهما يف البيوع البحريةالنموذجية وشروطها ال

،مبجهودات جبارة يف جمال توحيد القواعد الدولية 2UNIDROITو عالوة على ذلك قام املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص لروما 
،غري أن 1935ابلبيوع التجارية  يف الدولية اليت حتكم العقود . و قد قام إبعداد مشروع قانون يتعلق موضوعه ابلقانون املوحد اخلاص 

.بعد ذلك وضع معهد روما اتفاقية خاصة بتكوين عقد البيع الدويل للمنقوالت 3اندالع احلرب العاملية الثانية أوقف إبرام هذا القانون 
و دخلت هاتني االتفاقيتني  1964جويلية  01، و أخرى تتعلق ابلبيع الدويل للمنقوالت املادية بتاريخ  1964ابريل  25املادية  بتاريخ 
 .19724أوت  18حيز التنفيذ يف 

ضعت وبعد إنشاء جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية ،ازداد اهتمام األمم املتحدة يف توحيد القواعد اخلاصة ابلتجارة الدولية، فو 
،ومسيت اتفاقية فيينا و 19885يناير  1يز التنفيذ يف واليت دخلت ح 1980أبريل  11االتفاقية اخلاصة بعقود البيع الدويل للبضائع يف 

 . 1964لقد ألغت هذه االتفاقية اتفاقييت الهاي 
و هذا إىل جانب بعض االتفاقيات  اليت أبرمت على املستوى الدويل و اليت عاجلت بعض الصعوابت اليت تعرتض البيوع الدولية يف بعض 

 . 6اجملاالت 
املقصود ابلبيوع البحرية وحتديد خصائصها ،السيما وان املشرع اجلزائري مل يعاجل هذا املوضوع ، مبوجب  وتظهر أمهية املوضوع يف حتديد

أحكام القانون البحري، وهذا على خالف بعض التشريعات العربية، اليت أفردت للبيوع البحرية أحكاما خاصة، ورد النص عليها يف  
 قوانني التجارة البحرية.

ة عملية ملموسة  على الصعيد االقتصادي ، خاصة وان اجلزائر تسعى يف الوقت الراهن إىل تشجيع التصدير ، وجلب وحتقق الدراسة فائد
االستثمارات ( الوطنية واألجنبية ) ، للقضاء على تبعية ميزانية الدولة ألسعار النفط، وحدوث اختالل وعجز فيها مىت تراجعت أسعار 

                                                           
 .61، ص. 339املرجع السابق، الفقرة  دمحم هبجت عبد هللا أمني قايد،1
 حممود راجع:  األمم عصبة ظل يف أبرمت مجاعية معاهدة مبوجب روما مبدينة 1926 سنة أتسس  حكومية منظمة اخلاص القانون لتوحيد الدويل املعهد يعترب2

 املتحدة، العربية اإلمارات جامعة ، القانون كلية ، والقانون الشريعة جملة ، العقد على التفاوض مرحلة يف النية حسن مببدأ القانونية األنظمة التزام مدى ، فياض
 القانون بني فيما والتنسيق التوافق لتحقيق وسائل إجياد مهمته مستقلة حكومية منظمة 1940 سنة املعهد وأصبح ، 226.ص ، 2013 ابريل ، 54 العدد
 حمكمة دائمة، جلنة ، إدارة جملس رئيس، ، ةيعموم مجعية:  من املعهد ويتكون ، الدول وجتمعات للدول خلاص
 . اخلاص القانون لتوحيد الدويل للمعهد األساسي النظام 4 واملادة 1 املادة من األوىل الفقرة الصدد هذا يف راجع:  عامة أمانة، إدارية

 بكر بلقايد أيبشبة سفيان ، عقد البيع الدويل، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  ، سفيان شبة3
 . 2. ص  ،2012 -2011لمسان ،ت
 .3. ص   ، السابق املرجع ،  سفيان شبة4
 .167. ص ،116 الفقرة الذكر، السالف املرجع كوماين، جرب لطيف 5
اخلاصة ابلشروط املوحدة للقانون الدويل اخلاص حلل مشكلة التنازع يف موضوعات القانون املدين  1889وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل اتفاقية مونتيفيديو6

 The Hauge Conference Onوالتجاري، واليت عدلت يف سنوات الحقة  .وعالوة على ذلك فقد أصدر مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص 
private International Law عدة اتفاقيات حلل مشكلة تنازع القوانني واليت تعد أهم وأبرز املشاكل اليت تثريها البيوع  1893الذي أنشأ سنة

اقية شروط التسليم بني دول اتف  CMEAالدولية.كما أعدت دول أورواب الشرقية اليت كانت تعرف آنذاك بدول جملس التعاون لدول أورواب االشرتاكية آنذاك 
، ومت 1958للبضائع  اجمللس يف البيع الدويل للبضائع.ومل تذخر األمم املتحدة جهدا يف هذا اجملال حيث وضعت اتفاقية خاصة بقواعد التحكيم يف البيع الدويل

اجع لطيف جرب كوماين، املرجع السالف الذكر، الفقرة .ملزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقيات ر 1975استبدال هذه األخرية ابتفاقية أخرى وضعت سنة 
 هي الوحيدة ذات العالقة هبذا املوضوع وهلذا سوف تقتصر الدراسة عليها مع استبعاد ابقي االتفاقيات. 1980أبريل  11إن اتفاقيةفينا  .   166، ص. 116
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ر تشجيع التبادل التجاري، عن طريق تصدير اإلنتاج الوطين من خالل عملية البيوع البحرية للبضائع، النفط. هذا الوضع حيتم على اجلزائ
 وان عدم تنظيم القانون هلذه العقود يعترب فراغا تشريعيا البد من تداركه .

خلصائصها. وان معاجلة هذا املوضوع إن البحث يف موضوع  مفهوم البيوع البحرية  من جانبها القانوين،يستلزم حتديد  تعريفها، مث التطرق 
 سيعتمد على املنهج التحليلي، واملقارن ، إىل جانب اعتماد منهج الرتمجة.

 احملور األول :تعريف البيوع البحرية
جع إىل أن . واألصل أن ارتباط هذه البيوع ابلقانون البحري را1يقصد ابلبيوع البحرية البيوع اليت ترد على بضائع يتم نقلها عن طريق البحر

 .2تنفيذ عقد البيع وترتيب بعض آاثره القانونية،يستلزم نقل البضائع ابلبحر وذلك يتم بوصول الشيء املبيع إىل املشرتي
والراجح أن دراسة البيوع البحرية يف نطاق القانون البحري جيب أن تقتصر على ارتباطها ابلنقل البحري، حيث ختتلف البيوع البحرية عن 

، 3ي من حيث العالقة اليت تنظمها، إذ حتكم هذه البيوع العالقة ما بني الشاحن (أو البائع)واملرسل إليه (أو املشرتي للبضاعة)النقل البحر 
 يف حني يربط عقد النقل البحري الشاحن ابلناقل.

بيع حبري للبضائع مع املشرتي أو وجتدر اإلشارة يف هذا السياق، أن الشاحن ميكن أن يرتبط بعقدين، عقد نقل البضائع مع الناقل، وعقد 
املرسل إليه. وهناك من يرى أنه ال يكفي العتبار البيع حبر� جمرد أن يتم نقل البضاعة عن طريق البحر، بل ينبغي عالوة على ذلك أن 

البيع حبر�، ولكنه يكون  يكون عقد البيع وعقد النقل البحري متالزمني ،ومن مث فإذا أبرم عقد البيع قبل عملية النقل أو بعدها فال يعد
. وإن كان جانب من الفقه يرى أن البيع 4حبر� إذا ارتبط البيع ابلنقل حبرا، سواء كانت البضاعة وقت البيع قد شحنت أم مل تشحن بعد

 .5قد يتم قبل شحن البضاعة، أو أثناء نقلها، أي خالل رحلة البضاعة
وعقد البيع البحري، حيث يعترب النقل البحري أداة تنفيذ الصفقات التجارية الدولية،  ويرى البعض أن هناك عالقة بني عقد النقل البحري

يات املسماة ابلبيوع البحرية، هذه األخرية هي اليت يرتبط عنصر تسليم املبيع فيها بنقله حبرا.وجرى العمل على تسمية البيوع البحرية بعمل
 .6بعدة إجراءات لتحقيق الصفقات منها إبرام عقد النقل البحريالتصدير واالسترياد، وتقتضي هذه العمليات القيام 

 احملور الثاين :الطبيعة القانونية للبيوع البحرية
 ، و هذا جيعلها تتصف مبجوعة من العناصر تشمل:تعترب البيوع البحرية من العقود التجارية الدولية      

 أوال : جتارية البيوع البحرية
، وسبب ارتباطها ابلقانون 7العقود التجارية، إذ تكون هذه البيوع جتارية خالصة عندما ترد على منقوالت ماديةتعترب البيوع البحرية من 

 .8البحري راجع أن تنفيذ العقد وترتيب بعض آاثره القانونية يستلزم نقل البضائع ابلبحر بغرض إيصال املبيع إىل املشرتي

                                                           
الدار الدولية ، التأمني البحري، دار الثقافة و البحري، البيوع البحرية، احلوادث البحريةعادل علي املقدادي، القانون البحري : السفينة، أشخاص املالحة، النقل  1

 .  158، ص. 2002للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، اإلصدار الثالث، 
 .260، ص. 339دمحم هبجت عبد هللا أمني قايد، املرجع السابق، الفقرة  2
 .158ص.  املرجع السالف الذكر، عادل علي املقدادي، 3
 .37 و 36. ص ص ،2011 العدالة، دار األوىل، الطبعة الدويل، الربي القانون املصري، يوسف4
 .494. ص ،495 الفقرة ،2008 العربية، النهضة دار البحري، القانون القليويب، دمحم و الشرقاوي مسري حممود 5
 .301. ص ،2004 اجلديدة، اجلامعة دار البحري، القانون يف الوجيز دويدار، هاين 6
 .297، ص.   338، الفقرة  2006 - 2005محد هللا دمحم. محد هللا، القانون البحري، اجلزء األول، دار النهضة العربية ،   7
 .260،  ص.  339، و دمحم هبجت عبد هللا أمني قايد ، املرجع السابق ، الفقرة 36يوسف املصري، املرجع السالف الذكر، ص.8
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،مل تنص صراحة على جتارية عقود  1980أبريل  11عقود البيع الدولية للبضائع واملربمة يف ويرى البعض اآلخر أن اتفاقية فيينا اخلاصة ب
 البيع الدولية، غري أنه يفهم من استقراء بعض نصوصها أن هذه االتفاقية متيل إىل إضفاء الطبيعة التجارية على البيوع البحرية،ومن ذلك

)اليت نصت على منع القاضي من 3(45وسيلة مبا يف ذلك شهادة الشهود،واملادة  اليت نصت على أنه ميكن إثبات العقد بكل 11املادة 
 .إعطاء البائع مهلة لتنفيذ التزاماته،ويالحظ من استقراء النصني السابقني أن االتفاقية تضفي الطابع التجاري على عقد البيع البحري

من القانون  5فقرة  3، واعتربهتا املادة   1أعماال  جتارية  حبسب املوضوع أما املشرع اجلزائري فقد نص على أن عقود التجارة البحرية تعترب
التجاري  أ�ا تعترب أعماال جتارية حبسب الشكل .ويالحظ أن، املشرع اجلزائري يكيف عقود التجارة البحرية اترة أعمال جتارية حبسب 

 املوضوع، واترة أعمال جتارية حبسب الشكل.
 : 2يتعني على املشرع تعديل النصوص القانونية لتجنب هذا اخللط واقرتحويرى جانب من الفقه انه 

 لتصبح العقود املتعلقة ابلتجارة البحرية أعماال جتارية حبسب الشكل. 5فقرة  3يف املادة  18فقرة  2إدراج املادة -
وهو الرأي  3من املادة  5الشطر األول من الفقرة اعتبار العقود املتعلقة ابلتجارة البحرية أعمال جتارية حبسب املوضوع وابلتايل إلغاء -

 الصواب حسب ذات اجلانب الفقهي إذ من غري املمكن اعتبار 
 .   3األعمال املتعلقة ابلتجارة البحرية أعمال جتارية حبسب الشكل وحبسب املوضوع يف نفس الوقت

عقود املختصة ابلتجارة البحرية، وهو نفس املوقف الذي تبناه كما نصت املادة السابعة من قانون التجارة األردين على جتارية سائر ال
 .4والتصدير املشرع العراقي الذي نص على جتارية عمليات استرياد البضائع أو تصديرها وأعمال مكاتب االسترياد

 .5القانون التجاري وتتجلى أمهية تكييف البيوع البحرية كعقود جتارية هو إعمال قاعدة حرية اإلثبات اليت ورد النص عليها يف
 اثنيا : دولية البيوع البحرية

ولتحديد الصفة الدولية للبيع البحري ظهر ، 7، ومن مث تتصف هذه البيوع ابلصفة الدولية6إن البيوع البحرية تعترب من العقود الدولية
 اجتاهان : االجتاه املادي واالجتاه الشخصي.

 الفقرة األوىل : االجتاه املادي
جنسية، أو شخصية طريف العقد،  االجتاه البيوع البحرية أب�ا عقود دولية ابلنظر إىل حركة البضائع. دون األخذ بعني االعتبار يكيف هذا

 إذ يكفي أن تنتقل البضائع بني دولتني أو أكثر، حىت يوصف عقد بيع البضائع أبنه عقد دويل.
لدويل، و الذي يرى أبن العقد الدويل هو  العقد الذي يرتتب عليه نقل البضائع و �خذ هذا االجتاه ابملعيار االقتصادي يف تعريف العقد ا

. فالعقد الدويل هو العقد الذي 8الذي ينصرف لكل تبادل للسلع و األموال بني احلدود  من دولة إىل أخرى مقابل انتقال مثنها .أو العقد
 الذي ميس مصاحل التجارة الدولية. 

                                                           
 .ج.ت.ق 18 فقرة 2املادة1
،  2003 ،لتجاري، ابن خلدونزراوي صاحل ، الكامل يف القانون التجاري : األعمال التجارية ، التاجر ، احلريف األنشطة التجارية املنظمة ، السجل ا حةفر  -2

 . 97و  96ص ص.  
 . 97و  96زراوي صاحل ، املرجع السابق ،  ص ص.  حةفر 3
 ق.ت.ع.الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة 4
 ق. ت. ج. 30ورد النص على قاعدة حرية اإلثبات يف املادة  5
 .301هاين دويدار، املرجع السابق، ص.  6
 .157عادل علي املقدادي، املرجع السابق، ص.  7
 . 14. ص ، 1987 ، احلقوق كلية ، اجلزائر جامعة ، دكتوراه  أطروحة ، املقارن القانون و اجلزائري القانون يف العقدية املسؤولية و العقد قانون ، دمحم حبار 8
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السباق يف وضع أسس املعيار االقتصادي يف تعريف العقد الدويل ، من خالل العديد من األحكام  و لقد كان القضاء الفرنسي      
القضائية، و اليت عرفت العقد الدويل أبنه: العقد الذي يكون موضوعه تبادل السلع و األموال بني احلدود ،و هو كل عقد يتعلق مبصاحل 

 .1التجارة الدولية 
ه القانون العراقي عندما عرف البيع الدويل أبنه :" ... بيع يكون حمله بضائع منقولة أو معدة للنقل بني دولتني وهو االجتاه الذي تبنا      

 .2أو أكثر ..."
ويرى البعض أن االجتاه الذي تبناه القانون العراقي يوسع من نطاق البيوع اليت تضفى عليها صفة الدولية، كما يؤخذ على تعريف        

،يستبعد التعاقد على 4واملعدة للنقل.إن االقتصار على النوعني املذكورين ابلنص القانوين3العراقي أنه اقتصر على البضائع املنقولةالقانون 
 .5بضائع مل تنتج بعد، مع أن الغالب يف العقود الدولية حاليا هو التعاقد وفق منوذج

 الفقرة الثانية : االجتاه الشخصي
على طريف الرابطة  القانونية . و �خذ هذا االجتاه ابملعيار القانوين، الذي يعرف العقد الدويل أبنه: كل عقد يتصل يركز هذا االجتاه       

أبكثر من نظام قانوين ، أي وجوب أن تشتمل العالقة العقدية على عنصر أجنيب ،مما يؤدي إىل ربط العقد أبكثر من نظام قانوين،  
 ية املتعاقدين ،أو اختالف  حمل إبرام العقد عن حمل التنفيذ .كاختالف حمل إبرام العقد عن جنس

، عندما نصت على تطبيق أحكامها على عقود بيع البضائع املعقودة بني أطراف توجد 1980وهو االجتاه الذي تبنته اتفاقية فيينا      
 .6أماكن عملهم يف دول خمتلفة

 الفقرة الثالثة: موقف املشرع اجلزائري
ثنا يف النصوص القانونية اجلزائرية نالحظ أن املشرع مل يعرف العقود الدولية الذي تعترب البيوع البحرية احد صورها ،  غري انه إذا حب      

من خالل تتبع التغيريات و التعديالت  اليت خضعت هلا املنظومة التشريعية ابجلزائر ،  ميكن الوقوف على انه بعد سن أحكام خاصة 

                                                           
من  ،أطروحة الدكتوراه السابقة  ،سفيان  شبة:  عن نقال 1930 يناير 27 و ، 1930 فرباير 19 و ، 1927 مايو 17 الفرنسية النقض حمكمة قرار انظر 1

 . 27إىل ص. 24ص. 
، و ملزيد من الفهم 1978ق. ت. ع، و هو نفس االجتاه الذي تبنته اتفاقية األمم املتحدة للنقل مبوجب سندات الشحن املسماة قواعد هامبورغ  294املادة  2

 .24، ص. 1986الفهم راجع يف هذا الصدد : سعيد حيىي، مسؤولية الناقل البحري، منشأة املعارف، 
نة من البضائع تشحن على السفينة و تبحر على متنها قبل إبرام عقد البيع، و إن كان هذا النوع من البيوع �درا يف الوقت يقصد ابلبضائع املنقولة : وجود شح 3

 الوقت الراهن.
 ق.ت.ع. 294يتعلق األمر هذا ابملادة  4
 .169و  168ص. ص ، 117لطيف جرب كوماين، املرجع السالف الذكر، الفقرة  5

6Art.1 (1) convention vienne dispose que : « La présente convention s'applique aux contrats de vente de 
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents… ». 

 و الذي تنص مادته األوىل : 1964و هو نفس االجتاه الذي تبناه القانون املوحد للبيع الدويل للبضائع 
"Contract of sale of goodsenteredintobe parties those place of besiness are in the territories of different states 
…" . 
V. aussi Lothar POLAN ,L'information du droit de la vente , international de marchandises ?, convention de 
VIENNE du 11/04/1980 , p p.1 et  , citée par : www.avocat-potany.com , le  25 juin 2015 à 10 : 49.   

http://www.avocat-potany.com/
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، والذي اعترب تكريسا التفاقية نيويورك اخلاصة ابعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها  املوقع عليها يف 1الدويل ابلتحكيم التجاري
، تبىن القانون اجلزائري التحكيم كأحد الوسائل البديلة حلل النزاعات ( 19882، واليت صادقت عليها اجلزائر سنة 1958جوان  10

مكرر من  459اق ابلنزاعات الدولية ، ابعتبار أن البيوع البحرية تعترب من البيوع الدولية ) ، و لقد عرفت املادة ويتعلق األمر يف هذا السي
التحكيم الدويل أبنه التحكيم الذي: " ...خيص النزاعات املتعلقة مبصاحل التجارة الدولية ، والذي يكون  09-93املرسوم التشريعي رقم  

 فني على األقل يف اخلارج ".فيه مقر أو موطن احد الطر 
 -ويؤكد جانب من الفقه انه من استقراء املادة السابقة يستخلص أن املشرع اجلزائري منح للتحكيم الصفة الدولية على أساس معيارين :

 املعيار االقتصادي حيث نص على وجوب أن تتعلق النزاعات املتعلقة مبصاحل التجارة الدولية ، 
 .3مزدوجا       ين عندما اشرتط أن يكون مقر ،آو موطن احد الطرفني على األقل يف اخلارج،أ�ن املشرع اعتمد معياراواملعيار القانو  -   

املعدل واملتمم ،  1966، والذي ألغى قانون اإلجراءات املدنية سنة 4 2008ويالحظ انه بعد صدور قانون اإلجراءات املدنية سنة 
األحكام القانونية انه : " يعد التحكيم دوليا مبفهوم هذا القانون ، التحكيم  جديدا للتحكيم حيث أكدتأعطى املشرع اجلزائري تعريفا 

 .  5الذي خيص النزاعات املتعلقة ابملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل " 
عيار املزدوج ،وأضحى يعتمد  على ويرى جانب من الفقه اجلزائري انه من خالل التمعن يف هذا النص يستفاد أن املشرع قد عدل عن امل

 .6املعيار االقتصادي وحده ، إلضفاء الصفة الدولية على التحكيم 
 

 خامتة :
 و يستخلص من  دراسة البيوع البحرية  املالحظات التالية :        

من إفراد قواعد خاصة هبذه البيوع  إذا كان األصل أن حتديد الصفة الدولية للبيوع البحرية يتم على ضوء اجتاهني شائعني غري أنه البد
وذلك حلل املشكالت اليت يثريها  مثل : النقل البحري للبضائع ، ضرورة التأمني على البضائع، ووسائل تسديد الثمن...اخل.. وغريها من 

أشارت هلا بعض  املوضوعات اليت دفعت إىل عقد اتفاقيات دولية بشأن توحيد قواعدها.ولذلك ال ميكن جتاهل حركة البضائع اليت
 النصوص، فضال عن أن جمال اإلقامة، أو العمل يعد ذا أثر كبري يف ظهور أو عدم ظهور املشكالت اليت ترافق تنفيذ عقد البيع.

 إن عدم مصادقة اجلزائر على اتفاقية فيينا جيعل العقود البحرية خاضعة للقانون املدين الذي حيكم العقود الداخلية، وذلك ال يتماشى مع
 طبيعة هذه العقود اليت تستلزم سن أحكام خاصة هبذه العقود بسبب خصوصيتها.

 
                                                           

 ، 27 العدد ، 1993 ابريل 27 الرمسية اجلريدة ،  1993 ابريل 25 يف املؤرخ 09-93 رقم التشريعي املرسوم من  يليها وما مكرر 458 املادة اجعر  1
 الرمسية اجلريدة ، املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 1966 سنة يونيو 8 املوافق 1386 صفر 18 يف املؤرخ 154-66 لألمر واملتمم املعدل ، 58 الصفحة
 . 582 الصفحة ، 47 العدد ، 1966 يونيو 9 املوافق 1386 عام صفر 19 يف املؤرخة

 األمم مؤمتر عليها صادق اليت االتفاقية إىل االنضمام يتضمن 1988 سنة  يوليو 12  املوافق 1408 القعدة ذي 28 يف املؤرخ 18-88  رقم القانون  2
 .ص ، 28 العدد ، 1988 يوليو 13 الرمسية اجلريدة ، وتنفيذها األجنبية التحكيمية القرارات ابعتماد واخلاصة 1958 يونيو 10 بتاريخ نيويورك يف املتحدة
1028 . 

 . 28 .ص ، السابق املرجع ، سفيان شبة 3
 .   2 ص. ، 21 العدد ، 2008 ابريل 23 الرمسية اجلريدة ، واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 2008 فرباير 25 يف املؤرخ 09-08 رقم القانون 4
 . واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 09-08 رقم القانون من 1039 املادة 5
 . 28 .ص ، السابق املرجع ، سفيان شبة 6
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العربية ابللغة واملراجع املصادر قائمة:  أوال  

املصادر قائمة – 1  

:اجلزائرية املصادر قائمة  
 ، 101 العدد ، 1975 ديسمرب 19 الرمسية اجلريدة ، واملتمم املعدل التجاري القانون املتضمن 1975 سبتمرب 26 يف املؤرخ 59-75 رقم األمر -1

 .  1306 الصفحة
 مؤمتر عليها صادق اليت االتفاقية إىل االنضمام يتضمن 1988 سنة  يوليو 12  املوافق 1408 القعدة ذي 28 يف املؤرخ 18-88  رقم القانون -2

 ،1988 يوليو 13 الرمسية اجلريدة ، وتنفيذها األجنبية التحكيمية القرارات ابعتماد واخلاصة 1958 يونيو 10 بتاريخ نيويورك يف املتحدة األمم
 . 1028 الصفحة ، 28 العدد

 واملتمم املعدل ، 58 الصفحة ، 27 العدد ، 1993 ابريل 27 الرمسية اجلريدة ،  1993 ابريل 25 يف املؤرخ 09-93 رقم التشريعي املرسوم -3
 صفر 19 يف املؤرخة الرمسية اجلريدة ، املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 1966 سنة يونيو 8 املوافق 1386 صفر 18 يف املؤرخ 154-66 لألمر
 . 582 الصفحة ، 47 العدد ، 1966 يونيو 9 املوافق 1386 عام

 ، 21 العدد ، 2008 ابريل 23 الرمسية اجلريدة ، واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 2008 فرباير 25 يف املؤرخ 09-08 رقم القانون  -4
 . 2 الصفحة

 العربية املصادر قائمة
 1966لسنة  12قانون التجارة األردين  رقم -1

 .1971 لسنة 16 رقم القطري التجارية و املدنية املواد قانون-2
 . 32قانون التجارة البحرية اليمين رقم  -3
 .       1984لسنة  30قانون التجارة العراقي رقم -4

 قائمة االتفاقيات الدولية 
 .1958جوان  10اتفاقية نيويورك اخلاصة ابعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها  املوقع عليها يف  -1
 . 1964القانون املوحد للبيع الدويل للبضائع  -2
 .1978اتفاقية األمم املتحدة للنقل مبوجب سندات الشحن املسماة قواعد هامبورغ  -3
 . 1980أبريل  11للبضائع واملربمة يف  فيينا اخلاصة بعقود البيع الدولية اتفاقية -4

 النصوص اخلاصة ابملنظمات
 . 1993مارس سنة  26النظام األساسي للمعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص والذي دخل حيز التنفيذ يف   -

 قائمة املراجع : - 2
 :قائمة الكتب 

 . 2006ـ  2005العربية ،  محد هللا دمحم. محد هللا، القانون البحري، اجلزء األول، دار النهضة  -1
 .1986سعيد حيىي، مسؤولية الناقل البحري، منشأة املعارف،  -2
ر الثقافة عادل علي املقدادي، القانون البحري : السفينة، أشخاص املالحة، النقل البحري، البيوع البحرية، احلوادث البحرية، التأمني البحري، دا -3

 . 2002وىل، اإلصدار الثالث، والدار الدولية للنشر و التوزيع، الطبعة األ
ن خلدون ، فر حةزراوي صاحل ، الكامل يف القانون التجاري : األعمال التجارية ، التاجر ، احلريف األنشطة التجارية املنظمة ، السجل التجاري، اب -4

2003. 
 .2003 الثقافة، ودار الدولية العلمية الدار التأمني، البيوع، النقل، املالحة، أشخاص السفينة،: البحري القانون كوماين، جرب لطيف -5
 2005-2004 دمحم هبجت عبد هللا أمني قايد، الوسيط يف شرح قانون التجارة البحرية اجلزءان الثاين و الثالث، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية،  -6

    . 
 .2008 العربية، النهضة دار البحري، القانون القليويب، دمحم و الشرقاوي مسري حممود -7



232 

 

 .2004 اجلديدة، اجلامعة دار البحري، القانون يف الوجيز دويدار، هاين -8
 .2011 العدالة، دار األوىل، الطبعة الدويل، الربي القانون املصري، يوسف -9

 الدكتوراه: قائمة أطروحات
 احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة أيب بكر بلقايدشبة سفيان ، عقد البيع الدويل، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية  -1

 .2012 -2011تلمسان ،
 .  1987 ، احلقوق كلية ، اجلزائر جامعة ، دكتوراه  أطروحة ، املقارن والقانون اجلزائري القانون يف العقدية املسؤولية و العقد قانون ، دمحم حبار -2

 قائمة املقاالت:
 العربية اإلمارات جامعة القانون، كلية ، والقانون الشريعة جملة ، العقد على التفاوض مرحلة يف النية حسن مببدأ القانونية األنظمة التزام مدى ، فياض محود

 . 2013 ابريل ، 54 العدد املتحدة،
2-Bibliographies en langue française : 
- Lois :1 

1- Loi  française n°.69-8 du 03 janvier 1969، relative a l'armement et aux ventesmaritimes. 
2-Code des Transports Français . 
2-Articles : 
Lothar POLANZ، L'information du droit de la vente، international de marchandises ?، convention de 
VIENNE du 11/04/1980، p p.1 et 2، citée par :  
www.avocat-potany.com، le  25 juin 2015 à 10 : 49.   
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 دور مديرية أمالك الدولة يف إطار عملية مطابقة البنا�ت وإجنازها
 د.حرز هللا كرمي

 معهد احلقوق والعلوم السياسية
 تيبازةباملركز اجلامعي مرسلي عبد هللا 

 :ملخص
يف خضم الفوضى ونتيجة املشاكل احلضرية والعمرانية ويف سبيل مكافحة ذلك سن املشرع ترسانة من النصوص القانونية لتفادي هذه     

احملدد لقواعد مطابقة البنا�ت وإمتام إجنازها الذي سن خصيصا  08/15الظواهر واملخالفات عرب فرتات زمنية متعاقبة كان آخرها القانون 
يم عملية البناء غري املطابق وبث روح الشرعية فيه من خالل حتقيق مطابقته وفق إجراءات قانونية معينة وحمددة سواء كان إلعادة تنظ

 العقار اتبع للملكية اخلاصة أو العامة.
Summary: 

In the midst of chaos and the result of urban and urban problems and in order to combat this, 
the legislator enacted an arsenal of legal texts to avoid these phenomena and irregularities over 
successive periods of time,the latest was the law 08/15 set for the rules of conformity of buildings 
and completion of the specially designed to reorganize the process of construction is incompatible, 
and propagate the spirit of legitimacy in it through the achievement of conformity with specific 
legal procedures and specific whether the property is owned by private or public. 

 
 مقدمة:

واعه سواء قانوين أو غري قانوين، نسبة كبرية من اجملموعات السكنية يف الوسط احلضري ويتميز بنقص ميثل السكن الفوضوي بكل أن    
التجهيزات كالطرق، واملرافق العمومية اإلدارية واالجتماعية ويعترب من أبرز مكو�ت السكن نظرا لسرعة منوه واختالف أشكاله من حيث 

 .)1(ف للقواننيمنط استغالل األراضي ومن حيث إجنازه املخال
ويف خضم هذه الفوضى والضياع نتيجة املشاكل احلضرية والعمرانية وبعد ختبط طويل يف دوامة التشريع و يف سبيل مكافحة ذلك سن 

الذي سن خصيصا  08/15املشرع ترسانة من النصوص لتفادي هذه الظواهر واملخالفات عرب فرتات زمنية متعاقبة آخرها القانون رقم 
ظيم عملية البناء غري املطابق وبث روح الشرعية فيه من خالل حتقيق مطابقته وفق إجراءات معينة وحمددة آبجال معينة وحمصورة إلعادة تن

واليت تقضي بوجوب استخراج رخص البناء قبل إقامة  90/29يف فرتة سر�نه كاستثناء على القاعدة العامة اليت احتواها القانون رقم 
 األشغال.

إىل إدخال الرتتيبات الضرورية اليت تسمح للسلطات اإلدارية و القضائية ابلتصرف  08/15شرع من خالل سن القانون رقم وقد هدف امل
ضمن إطار قانوين لوضع حد لفوضى العمران و كذا ترقية إطار مبين ذي مظهر مجايل و مهيأ ابنسجام ،إضافة إلرساء إجراءات أتديبية يف 

                                                           
 ، كلية احلقوق والعلوم2014جوان  03و 02املغاربية يومي عباس راضية، مداخلة ملقاة يف امللتقى املغاريب حول تطهري امللكية العقارية يف التشريعات د. -1

 .01، ص 02، جامعة البليدة السياسية
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وضع حد حلاالت عدم إ�اء البنا�ت و حتقيق املنجز منها أو ما هو يف طور اإلجناز ضمن األمالك العقارية  جمال احرتام أجال البناء مع
تمرار اخلاصة التابعة للخواص و للدولة ،يف إطار حتديد شروط استغالهلا و شغلها محاية لألرواح و املمتلكات منتهيا بتدابري ردعية ملنع االس

 .)1(شرع ابألمر الواقع و عمل على إجياد حل لذلك من خالل هذا القانونيف املخالفات و بذلك أقر امل
فهل وفق املشرع يف وضع إطار قانوين لتدخل مديرية أمالك الدولة يف تسوية وتطهري امللكية العقارية املبنية يف إطار مطابقة البنا�ت 

 وإجنازها؟
ة املطابقة (املبحث األول)، وجمال تدخل مديرية أمالك الدولة يف إطار عملية هذه اإلشكالية تقتضي منا البحث يف النظام القانوين لشهاد

 مطابقة البنا�ت وإجنازها (املبحث الثاين).

 املبحث األول: النظام القانوين لشهادة املطابقة
ة يف إطار تفعيل إسرتاتيجية املشرع اجلزائري لتنظيم عملية البناء من خالل قانون التهيئة والتعمري ومراسيمه التنفيذية وأتكيدا ملطابق    

على أنه: "يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة األشغال مع رخصة  90/29من القانون  75البناء للرخص العمرانية نصت املادة 
 اء بشهادة املطابقة تسلم من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو من قبل الوايل".البن

 وما يليها. 57وحدد شروط دراسة شهادة املطابقة من خالل املادة  91/176وتطبيقا هلذ املادة جاء املرسوم التنفيذي رقم 
لبنا�ت غري املكتملة والذين بنو بدون رخص أو أدخلوا ويف إطار تسوية وضعية البنا�ت بصورة �ائية ومبرونة كبرية ألصحاب ا    

احملدد لقواعد مطابقة البنا�ت  2008جولية  20املؤرخ يف  08/15إضافات ومل يقوموا إبجراءات املطابقة وضع املشرع اجلزائري قانون 
 .(3)وإمتام إجنازها لوضع حد للعشوائية اليت عرفها ميدان التعمري والبناء

 يف هذ املبحث مفهوم شهادة املطابقة يف املطلب األول وإجراءات منح شهادة املطابقة يف املطلب الثاين. وعليه سأتناول

 املطلب األول: مفهوم شهادة املطابقة.
 تدخل املشرع اجلزائري لتسوية حاالت بعض املباين مبجموعة من القواعد القانونية املتضمنة شروط وإجراءات حتقيق مطابقة البنا�ت    

 وإمتام إجنازها من أجل احرتام املناظر الطبيعية واحلضرية ومحاية الرتاث الثقايف والتارخيي ... إخل.
 وعليه سأتناول يف هذا املطلب تعريف شهادة املطابقة يف الفرع األول ونطاق تطبيق شهادة املطابقة يف الفرع الثاين.

 الفرع األول: تعريف شهادة املطابقة
املطابقة أب�ا وثيقة رمسية تثبت انتهاء األشغال من بناء كان موضوع رخصة بناء طبقا ملخطط مصادق عليه سلفا من ميكن تعريف شهادة 

 طرف نفس السلطة اليت سلمت رخصة البناء.
ية إلعداد فهي وسيلة من وسائل الرقابة البعدية تثبت إجناز األشغال طبقا للتصاميم املصادق عليها وفقا لبنود وشهادة املطابقة ضرور 

عمال واستخراج سند امللكية للبناية املنجزة، وعليه فإن هذه الوثيقة تعد ترخيص رمسي من طرف اجلهة املعنية (البلدية ومصاحل التعمري) ابست

                                                           
 .05 ص ،2015ابتنة، جامعة احلقوق، كلية دكتورة، أطروحة اجلزائري، التشريع يف املطابقة غري البنا�ت عايدة،تسوية ديرم  -1
 عقاري، قانون ختصص احلقوق، يف العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة اجلزائري، والتعمري التهيئة قانون ضوء على البناء اسرتاتيجية يزيد، ابي عريب -3

 .228 ص ،2015 ،2014 ابتنة، جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية
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ها واستغالل العقار الذي مت بناؤه دون أي خطر على من يؤممونه أو يشغلوه كما أن األشغال قد متت طبقا للمواصفات اليت مت حتديد
 .(4)والرتخيص إبجنازها يف رخصة وخمطط البناء

ة وهناك تعريف اثين للدكتور عريب ابي يزيد أب�ا: " وثيقة تعلن أن إنشاء البناء وحدوده وطبيعته ومظهره اخلارجي مطابق ملا حدد يف رخص
 .(5)املدروسة واحملددة من خالل أحكام رخصة البناءالبناء املتعلقة به، وابلتايل تكون شهادة املطابقة حمدودة وحمصورة يف حدود النقاط 

ة رخصة وهناك تعريف آخر للدكتور عبد هللا لعوجيي أب�ا: " تلك الشهادة أو الوثيقة اإلدارية اليت تتوج هبا العالقة بني اجلهة اإلدارية ماحن
ة الالحقة تتأكد من خالهلا من مدى احرتام املرخص له البناء والشخص املستفيد منها، تشهد فيها اإلدارة مبوجب سلطتها الرقابية البعدي

مدعما لقانون البناء والتزامه ابملواصفات اليت تضمنها إلقرار الرتخيص بناء على التصميم املقدم هلذا الغرض واملرفق بطلب الرتخيص ابلبناء 
 .(6)ابلواثئق واملستندات اإلدارية والتقنية الالزمة"

ملطابقة أب�ا: "قرار إداري تصرح مبقتضاه اجلهة اإلدارية املختصة مدى توافق وتطابق أشغال البناء والتهيئة تعريف شهادة ا وعليه ميكن
 .(7)املنجزة ملا ورد يف رخصة البناء املتعلق هبا "

 الفرع الثاين: نطاق تطبيق شهادة املطابقة
ائرية، اختذت الدولة تدابري جديدة لتسوية وضعية البنا�ت الغري أمام تفشي ظاهرة البنا�ت الالشرعية اليت برزت يف غالبية املدن اجلز 

 الشرعية اليت أجنزها أصحاهبا إما دون احلصول على رخصة بناء أو املنجزة فوق أراضي عمومية أو خاصة.
جناز قبل صدور القانون لوضع حد حلاالت عدم إ�اء البنا�ت حتقيق مطابقة البنا�ت املنجزة أو اليت يف طور اإل 08/15فجاء القانون 

 واالعتناء ابملظهر اجلمايل للمدن اجلزائرية فجاء هبدف تدارك العجز الذي انتاب قانون التعمري عن مواكبة التطور والتكيف.
ن تسوية وتدخل لتكييف اإلطار املبين مع املستجدات وإلزام اإلدارة مبعاجلة ملف تسوية البنا�ت يف آجال حمددة وقصرية نسبيا لقد تبني أ

 .(8)وضعية البنا�ت يبقى مرهو� بتسوية األوعية القارية اليت أقيمت عليها البنا�ت

 تشمل البنا�ت املعنية ابملطابقة ما يلي:البنا�ت القابلة للمطابقة: -أ

غري أنه مل البنا�ت اليت حتصل صاحبها على رخصة بناء ويف هذه احلالة يكون صاحب البناية قد حتصل على رخصة البناء  −
يتمكن من إمتام اإلجناز لسبب من األسباب ونظرا لتجاوز املدة احملددة يف هذه الرخصة أصبحت عدمية املفعول، وقد ال يكون 

 .(9)يف وسع املعين طلب جتديد رخصة البناء العتبارات تتعلق بقواعد التعمري والبناء
                                                           

 املغاربية التشريعات يف العقارية امللكية تطهري حول املغاريب امللتقى يف ملقاة مداخلة املبنية، القارية امللكية لتطهري قانونية كآلية املطابقة شهادة جنية، بوراس. د  -4
 . 223 ،222 ص ،2004 جوان 03جوان 03و 02 يومي

 .230 ص السابق، املرجع يزيد، ابي عريب -5
 ابمللتقى اخلاص دالعد واحلر�ت، احلقوق مبجلة منشور مقال الفوضوي، البناء من واحلد البيئة على احلفاظ يف ودورها والبعدية القبلية الرقابة عوجيي، هللا عبد -6

 .2013 سبتمرب بسكرة، خيضر، دمحم جامعة اجلزائر، يف التنمية على وأثرها ،احلضري العقار اتإشكالي الوطين،
 .231 ص السابق، املرجع يزيد، ابي عريب -7
 .226 ،225 ص السابق، املرجع جنية بوراس -8
 يف العقارية امللكية تطهري حول املغاريب امللتقى يف ملقاة مداخلة الفوضوية، البنا�ت تسوية يف) 08/15( املطابقة قانون تدخل جمال الشريف، حبماوي -9

 .188 ص ،02 البليدة جامعة ن احلقوق كلية ،2014جوان 03و 02 يومي املغاربية، التشريعات
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 بقة ألحكام الرخصة املسلمة.البنا�ت اليت حتصل صاحبها على رخصة البناء وهي غري مطا −
 البنا�ت املتممة واليت مل يتحصل صاحبها على رخصة بناء. −
 البنا�ت الغري املتممة اليت مل يتحصل صاحبها على رخصة بناء. −

شروط أخرى لتحقيق مطابقة البنا�ت وإمتام إجنازها، يتم ذلك حسب وضعية حالة كل  08/15من القانون  18كما أضافت املادة 
 .(10)ةبناي

 البنا�ت الغري القابلة للمطابقة:-ب
 مساحات محاية املنشآت االسرتاتيجية أو اخلطرة كاملساحات اليت شيدت عليها جتهيزات الطاقة. −
 املساحات املصنفة الغري القابلة للبناء حسب نتائج دراسات التعمري. −
 البنا�ت اليت تعيق أو تضر بتشييد املنشآت العمومية. −
 يدة يف قطع أرضية خمصصة لالتفاقات ومينع البناء عليها.البنا�ت املش −
 البنا�ت املتواجدة بصفة اعتيادية ابملواقع واملناطق احملمية...إخل. −
 البنا�ت املشيدة على األراضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي...إخل. −
 .(11)البنا�ت املشيدة خرقا لقواعد األمن أو اليت تشوه بشكل خطري البيئة −

 املطلب الثاين: إجراءات منح شهادة املطابقة
شهادة املطابقة وحدد إجراءات اليت متنح هبا شهادة املطابقة بعد انتهاء أشغال البناء  91/176لقد حددت أحكام املرسوم التنفيذي 

راسة كيفية إجراء املطابقة يف الفرع ، و عليه سنتناول يف هذا املطلب شروط منح شهادة املطابقة يف الفرع األول، و بعدها د (12)والتهيئة 
 الثاين.

 الفرع األول: شروط منح شهادة املطابقة
عند االنتهاء من عملة البناء يتم التأكد من مطابقة األشغال مع حمتوى رخصة البناء، وعليه جيب على املالك أو صاحب املشروح أن 

فهو جمرب على إخبار مصاحل البلدية ابنتهاء األشغال للحصول على شهادة  وابلتايل يشعر اجمللس الشعيب البلدي ابنتهاء ورشة البناء
والتعمري املالك أو صاحب املشروع،وعليه مصاحل البلدية جمربة للتأكد من تطابق أشغال  من قانون التهيئة 56املطابقة، وقد حددت املادة 

 .(13)املستفيدالبناء والتهيئة لرخصة البناء املسلمة لصاحب املشروع أو املالك أو 

 

                                                           
 .189 ص السابق، املرجع لشريف،حبماو�-10
 واملتمم املعدل ،03/08/2008 يف املؤرخة ،44 العدد الرمسية اجلريدة إجنازها، وإمتام البنا�ت مطابقة بقواعد املتعلق ،08/15 رقم القانون من 16 املادة-11

 .31/12/2013 يف املؤرخة ،68 العدد الرمسية اجلريدة ،13/12/2013 يف املؤرخ 13/08 رقم ابلقانون
 .233 ص السابق، املرجع يزيد، ابي عريب-12
 التقسيم وشهادة التجزئة ورخصة التعمري شهادة حتضري كيفيات حيدد الذي ،28/05/1991 يف املؤرخ ،91/176 رقم التنفيذي املرسوم من 57ادةامل-13

 .1991 لسنة ،26 العدد الرمسية اجلريدة ذلك، وتسليم اهلدم ورخصة املطابقة وشهادة البناء ورخصة
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 الفرع الثاين: إجراءات حتقيق املطابقة
 من خالل األحكام القانونية املنظمة إلجراءات املطابقة نتبع اخلطوات اآلتية:    

حتويل امللف إىل  يتم إيداع طلب على مستوى مقر اجمللس الشعيب البلدي اليت يقع فيه املشروع املنجز مقابل وصل إيداع، ويتم −
على مستوى الوالية. ويتكون امللف طلب شهادة املطابقة من تصريح ابنتهاء األشغال يف نسختني مقابل   والبناءمصاحل التعمري

 .(14)وصل إيداع يودع هذا التصريح خالل أجل ثالثني يوم ابتداء من اتريخ انتهاء األشغال
ل جلنة خمتصة تتكون من ممثلني مؤهلني دراسة الطلب من خالل التحقيق يف مدى املطابقة مع أحكام رخصة البناء من خال −

 عن املصاحل املعنية األخرى. وممثلني التعمري قانو� من مصاحل البلدية ومصاحل
رأي اللجنة حول مدى املطابقة اليت متت مع قانون التعمري ويف األخري يسلم رئيس  ويتضمن ويف األخري يتم حترير حمضر اجلرد واملعاينة    

 من ممارسة حقوقه الكاملة مع العقار الذي ميلكه. دي شهادة املطابقة للمعين ابألمر من أجل إجراء الالزم ومتكينهاجمللس الشعيب البل

 املبحث الثاين: جمال تدخل مديرية أمالك الدولة يف إطار عملية مطابقة البنا�ت وإجنازها
، لقد نصت املادة 20/07/2008املؤرخ يف  08/15رقم  يف إطار عملية مطابقة البنا�ت وإمتام إجنازها املنظمة مبوجب القانون

منه على أن البنا�ت املنجزة أو يف طريق اإلجناز املخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية، واملشيدة على قطع أرضية اتبعة لألمالك  40
ع السلطات املعنية تسوية وضعية الوعاء العقاري عن الوطنية اخلاصة للدولة أو الوالية أو البلدية، ميكن للجنة الدائرة أن تقرر ابالتفاق م

إدارة  طريق التنازل ابلرتاضي وفقًا للتشريع املعمول به، وتتم عملية التنازل على أساس القيمة التجارية للعقار املتنازل عنه بتقييم من طرف
 .(15)األمالك الوطنية وفق السوق العقارية احلرة
) مهام أساسية منوطة إىل إدارة األمالك الوطنية تتمثل 04نه يف إطار هذه العملية هناك أربع (ويف هذا اإلطار، جيدر التوضيح أ

 يف:

 املطلباألول: املشاركة يف أشغال جلنة الدائرة
 الذي حيدد تشكيلة جلنيت الدائرة والطعن املكلفتني ابلبت يف 02/05/2009املؤرخ يف  09/155تطبيقاً ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 

 .(16)حتقيق مطابقة البنا�ت وكيفيات سريمها، فإن متثيل مديرية أمالك الدولة جيب أن يكون من طرف رؤساء املتفشيات املختصني إقليمياً 

يف هذا الصدد، جيب على ممثل أمالك الدولة املسامهة يف أشغال هذه اللجنة مبدها بكل املعلومات املتعلقة ابلوضعية القانونية 
ة حمل طلب التسوية قصد تسهيل عمل هذه اللجنة، ويتعني على ممثل أمالك الدولة يف حالة عدم متكنه من اختاذ القرار للقطع األرضي

                                                           
 .223 ص السابق، املرجع جنية، بوراس-14
 .08و 07، ص ، املرجع السابقجنيةبوراس  .د-15
املتضمن حتديد تشكيلة جلنة الدائرة والطعن املكلفتني ابلبت يف حتقيق ، 2009-05-02املؤرخ يف  09/155رقم  التنفيذيمن املرسوم  02أنظر املادة -16

 .06/05/2009رخة يف ، املؤ 27مطابقة البنا�ت وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية العدد 
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إعالم مدير أمالك الدولة للوالية ابلصعوابت اليت واجهته خبصوص هذه امللفات، حبيث يتعني على هذا األخري الفصل بطريقة رمسية حول 
 .(17)ملعنية وإعالم رئيس اللجنةالطبيعة القانونية لألراضي ا

هبذا تقوم اللجنة ابلنطق يف آن واحد على تسوية وضعية البنا�ت واألرضية، سيما ملا يتعلق األمر بقطعة أرض اتبعة للدولة، 
 . (18)الشيء الذي سيسمح للمواطن ابحلصول على مجيع العقود وواثئق التسوية يف أحسن اآلجال

 القانويناملطلب الثاين: التحقيق 

على تكليف إدارة األمالك الوطنية يف إطار هذا اإلجراء القيام  20/07/2008املؤرخ يف  08/15لقد نصت أحكام القانون رقم 
 ابلتحقيقات القانونية على قطع األراضي حمل طلب التسوية.

ومات املرتبطة ابلوضعية املادية للقطعة يف هذا اإلطار، جيدر التوضيح أنه يتعني على العون املكلف ابلتحقيق القيام جبمع املعل
األرضية (أصل امللكية، وجهتها،  األرضية (املساحة، اجلزء املبين، اللواحق واحلدود...اخل)، واملعلومات املرتبطـة ابلوضعية القانونية للقطعة

 .(19)راين... اخل)طابعها "ملك خاص أو عام اتبع للدولة أو الوالية أو البلدية"، موقعها ابلنسبة للمحيط العم
عندما تكون مساحة القطعة األرضية معتربة ابلنسبة ملساحة البناية فإنه يتعني القيام بتحديد مساحة القطعة ابلتنسيق مع مصاحل 

ال  التعمري آخذين بعني االعتبار قواعد التعمري املطبقة حمليًا وشكل القطعة وشبكة الطرق... اخل، وهذا جتنبًا خللق مساحات أو جيوب
 ميكن هلا أن تشكل قطع أراضي قابلة للبناء، ويف كل احلاالت يتعني على اللجنة ذات السيادة البت بكل حزم ووفقاً للمعطيات اليت حتوزها

 .(20)فيما خيص هذه الوضعية

 حتديد القيمة التجارية :الثالث املطلب
القطعة األرضية حمل عملية التسوية يف هذا اإلطار تتم بسعر  على أن التنازل عن 08/15من القانون رقم  40لقد نصت املادة        

 البلدية. السوق العقارية احلرة من طــرف مصـــاحل أمـــالك الــــدولة، سواء كانت القطعة األرضية موضوع التسوية اتبعة للدولة أو الوالية أو
فاد منها املواطنون يف إطار قانون االحتياطات العقارية البلدية، واألراضي القابلة للتسوية يف هذا اإلطار جند منها األراضي اليت است

ونفس الوضع ابلنسبة للعقارات التابعة للدولة (أمالك شاغرة) اليت مل يتم تسوية وضعية شاغليها يف الوقت املناسب من طرف مصاحل 

                                                           
املؤرخ يف  08/15، الصادرة عن وزارة السكن والعمران، املتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 2009-09-10املؤرخة يف  1000أنظر التعليمة الوزارية رقم -17
 ، وزارة السكن والعمران.20-07-2008
، الصادرة عن وزارة املالية، السكن والعمران ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية، املتعلقة 2012-09-06املؤرخة يف  04التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  أنظر-18

 بتبسيط كيفيات حتقيق مطابقة البنا�ت وإمتام إجنازها.
، املعدل واملتمم، السابق الذكر، وملزيد من التفصيل راجع: د. حبماوي 2008-07-20املؤرخ يف  08/15من القانون رقم  38و 36أنظر املواد -19

) يف تسوية البنا�ت الفوضوية، مداخلة ملقاة يف امللتقى املغاريب حول تطهري امللكية العقارية يف التشريعات 08/15الشريف، جمال تدخل قانون املطابقة (
 .04و 03، ص 02ة البليدة ، كلية احلقوق، جامع2014جوان  03و 02املغاربية، 

، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة مبجال تدخل إدارة أمالك الدولة يف إطار 2013-04-08املؤرخة يف  3476التعليمة رقم  أنظر-20
 عملية مطابقة البنا�ت وإمتام إجنازها، وزارة املالية.
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نا�ت جديدة مكا�ا بدون ترخيص على هذه املواقع، أمالك الدولة، اليت تعود إىل احلقبة االستعمارية أين هدمت هذه األخرية وشيدت ب
 .(21)أو شيدت بنا�ت جديدة مع احملافظة على البنا�ت القدمية... اخل

من  38و 36وللقيام بعملية تقييم هذه العقارات يتعني على إدارة األمالك الوطنية القيام ابلتحقيقات الواجبة تطبيقاً لتدابري املواد 
والتأكد مما إذا كان املعين قد استفاد ابلقطعة األرضية يف إطار االحتياطات العقارية البلدية، أو حيوز على هذا  ،08/15القانون رقم 

، يف هذا اإلطار يتعني على مصاحل أمالك الدولة حتديد القيمة التجارية هلذه 18/11/1990العقار املبين (ملك شاغر) قبل اتريخ 
 ية:القطعة األرضية حسب الكيفية التال

 .18/11/1990حسب القيمة التجارية احملددة وفق السوق العقارية احلرة بدون ختفيض، ملا يتعلق األمر بشغل بعد اتريخ  -

 %50، مع ز�دة 86/02حسب جدول األسعار املعمول به يف إطار االحتياطات العقارية البلدية املنصوص عليه ابملرسوم رقم  -
تثبت منح هذه القطعة األرضية لفائدته يف إطار االحتياطات العقارية البلدية أو وثيقة تثبت عملية  عندما يكون املعين حائزًا على وثيقة

 .74/26املنح لفائدته قبل اتريخ صدور األمر رقم 

ملا تثبت أن املعين يشغل قبل صدور القانون رقم  %50، مع ز�دة 86/02على أساس جدول األسعار املنصوص عليه ابملرسوم رقم  -
املتضمن قانون التوجيه العقاري املعدل واملتمم، عقاراً كان مبنياً يف األصل والذي كان على مصاحل أمالك الدولة تسويته آنذاك يف  90/25

 .(22)الوقت املناسب
جند أن بعض حاالت التسوية ال ختص جممل القطعة األرضية، وإمنا على جزء فقط يكون حمل تعد أو منح إضايف، ابعتبار أن 

 ين ابألمر حيوز على عقد ملكية للقطعة األرضية األساسية.املع
يف هذه احلالة ومبا أن األمر يتعلق بتسوية جزئية ميكن أن تشمل على مساحات صغرية أو ذات طبيعة قانونية خاصة (حمصورة، 

إلضافية قابلة للتسوية يف إطار تصفيف... اخل)، ولتقييمها جيب التمييز بني حالتني، احلالة األوىل عندما تكون القطعة األرضية ا
سوم االحتياطات العقارية البلدية أو كانت يف األصل عقارًا مبنيًا عبارة عن ملك شاغر، فإنه يتعني تطبيق األسعار اإلدارية احملددة ابملر 

 .%50بيعها مع ز�دة  الذي يضبط كيفيات حتديد أسعار شراء البلد�ت لألراضي الداخلة يف احتياطاهتا العقارية وأسعار 86/02رقم

أما خبصوص احلالة الثانية عندما تكون القطعة األرضية غري قابلة للتسوية يف إطار االحتياطات العقارية البلدية أو على أ�ا ملك 
وضعية اخلاصة شاغر يف السابق، فإن تسويتها تكون على أساس القيمة التجارية احملددة وفق السوق العقارية احلرة، آخذين بعني االعتبار ال

 .(23)03/02/2011املؤرخة يف  1005بتطبيق تقنيات التقييم احملددة ابلتعليمة رقم 

                                                           
 ، املرجع السابق.2012-09-06املؤرخة يف  04التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  أنظر-21
 ، املرجع السابق.2012-09-06املؤرخة يف  04التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  أنظر-22
 رة املالية،الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ابلتكفل ابلفوارق يف املساحات، وزا، 2011-02-03املؤرخة يف  1005التعليمة رقم  أنظر-23

الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة بتقييم األراضي التابعة  2013-03-25املؤرخة يف  2948وملزيد من التفصيل راجع كذلك: املذكرة رقم 
 للدولة، وزارة املالية.
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 الرابع: إعداد سندات امللكية لألوعية العقارية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املطلب

اليت ميكن مواجهتها، سواء كان املعين ابألمر جيدر التوضيح، أن اجلهاز القانوين املتعلق مبطابقة البنا�ت وإ�ائها خيص كل احلاالت 
حائزًا أو غري حائز على ترخيص بشغل األرضية املعنية شريطة فقط احرتام الشروط املطلوبة يف هذا اجملال، وابلنتيجة فإن كل تسوية 

ة لألمالك اخلاصة للدولة، فإنه للبنا�ت جتسد عن طريق مقرر يُعد وميضي من طرف رئيس اللجنة، وعندما ختص التسوية قطعة أرضية اتبع
 يدون يف نفس املقرر اخلاص ابلبنا�ت، تسوية الوعاء العقاري.

فإن إعداد عقود التنازل على سبيل التسوية تتم من طرف مديرية أمالك الدولة بصفتها موثق  08/15وطبقاً ألحكام القانون رقم 
 .(24)للوالية والبلدية(حمرر العقد)، وكذلك ابلنسبة لألوعية العقارية التابعة 

وجيب أن تتناسب مساحة القطعة األرضية املعنية ابلتنازل مع املساحة املبنية، تضاف إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية 
، وعندما تكون مساحة القطعة األرضية حمل طلب التسوية معتربة ميكن أن تكون قابلة للتخفيض، مما يسمح خبلق أرضية (25)اخلارجية

ع لة للبناء تتماشى مع قواعد التعمري يف املنطقة، وعليه فإن التحديد والقوام النهائي للقطعة األرضية حمل طلب التسوية يتم ابلتنسيق مقاب
 .   (26)مصاحل التعمري

من خالل قانون حتقيق  ونظرا للحالة الكارثية اليت وصلت إليها املدن اجلزائرية بسبب البناءات غري القانونية جلأ املشرع إىل حلول بديلة
الذي أتى يف إطار تسوية البناءات غري القانونية وتدارك األوضاع العمرانية املتدهورة للمدن اجلزائرية، غريّ أن تفعيله  08/15املطابقة رقم 

 على أرض الواقع وسر�نه احملدد مل حيقق النتائج واألهداف املرجوة له يف إطار تسوية البناءات غري القانونية.

 قائمة املراجع:
 رقم ابلقانون واملتمم املعدل ،03/08/2008 يف املؤرخة ،44 العدد الرمسية اجلريدة إجنازها، وإمتام البنا�ت مطابقة بقواعد املتعلق ،08/15 رقم القانون -1

 .31/12/2013 يف املؤرخة ،68 العدد الرمسية اجلريدة ،13/12/2013 يف املؤرخ 13/08
املتضمن حتديد تشكيلة جلنة الدائرة والطعن املكلفتني ابلبت يف حتقيق مطابقة البنا�ت ، 2009-05-02املؤرخ يف  09/155رقم  التنفيذياملرسوم  -2

 .06/05/2009، املؤرخة يف 27وكيفيات سريها، اجلريدة الرمسية العدد 
 .2015ابتنة، جامعة احلقوق، ليةك دكتورة، أطروحة اجلزائري، التشريع يف املطابقة غري البنا�ت عايدة،تسوية ديرم -3
 عقاري، قانون ختصص احلقوق، يف العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة اجلزائري، والتعمري التهيئة قانون ضوء على البناء اسرتاتيجية يزيد، ابي عريب -4

 .2015 ،2014 ابتنة، جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية
 البناء ورخصة التقسيم وشهادة التجزئة ورخصة التعمري شهادة حتضري كيفيات حيدد الذي ،28/05/1991 يف املؤرخ ،91/176 رقم التنفيذي املرسوم -5

 .1991 لسنة ،26 العدد الرمسية اجلريدة ذلك، وتسليم اهلدم ورخصة املطابقة وشهادة
املؤرخ يف  08/15ران، املتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم ، الصادرة عن وزارة السكن والعم2009-09-10املؤرخة يف  1000التعليمة الوزارية رقم  -6

 ، وزارة السكن والعمران.20-07-2008
، الصادرة عن وزارة املالية، السكن والعمران ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية، املتعلقة 2012-09-06املؤرخة يف  04التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  -7

 ة البنا�ت وإمتام إجنازها.بتبسيط كيفيات حتقيق مطابق
                                                           

 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر.2008-07-20املؤرخ يف  08/15من القانون رقم  40املادة  أنظر-24
 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر.2008-07-20املؤرخ يف  08/15من القانون رقم  02املادة  أنظر-25
 .، املرجع السابق2013-04-08املؤرخة يف  3476التعليمة رقم  أنظر-26
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، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة مبجال تدخل إدارة أمالك الدولة يف إطار عملية 2013-04-08املؤرخة يف  3476التعليمة رقم  -8
 مطابقة البنا�ت وإمتام إجنازها، وزارة املالية.

 ادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ابلتكفل ابلفوارق يف املساحات، وزارة املالية،الص، 2011-02-03املؤرخة يف  1005لتعليمة رقم ا -9
الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة بتقييم األراضي  2013-03-25املؤرخة يف  2948وملزيد من التفصيل راجع كذلك: املذكرة رقم 

 التابعة للدولة، وزارة املالية.
 ، كلية احلقوق والعلوم2014جوان  03و 02املغاربية يومي راضية، مداخلة ملقاة يف امللتقى املغاريب حول تطهري امللكية العقارية يف التشريعات  عباس د. -10

 .02، جامعة البليدة السياسية
 التشريعات يف العقارية امللكية تطهري حول املغاريب امللتقى يف ملقاة مداخلة املبنية، القارية امللكية لتطهري قانونية كآلية املطابقة شهادة جنية، بوراس. د -11

 .2004 جوان 03جوان 03و 02 يومي املغاربية
 اخلاص دالعد واحلر�ت، احلقوق مبجلة منشور مقال الفوضوي، البناء من واحلد البيئة على احلفاظ يف ودورها البعدية و القبلية الرقابة عوجيي، هللا عبد -12

 .2013 سبتمرب بسكرة، خيضر، دمحم جامعة اجلزائر، يف التنمية على وأثرها ،احلضري العقار اتإشكالي الوطين، ابمللتقى
 يف العقارية امللكية تطهري حول املغاريب امللتقى يف ملقاة مداخلة الفوضوية، البنا�ت تسوية يف) 08/15( املطابقة قانون تدخل جمال الشريف، حبماوي -13

 .02 البليدة جامعة ن احلقوق كلية ،2014جوان 03و 02 يومي املغاربية، التشريعات
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 للتطهري العقاري الشاملعملية مسح األراضي كآلية 

 كعباش عائشة       

 ابحثة دكتوراه      

 اجلزائر -قسنطينة  -جامعة اإلخوة منتوري     
                a_kabache@yahoo.com                      

 ملخص

القانونية بغية تطهري شامل للوضعية العقارية،فتبىن نظام الشهر العيين، و من أجل تطبقه عمل اعتمد املشرع اجلزائري على جمموعة من اآلليات  
ة و لباقي احلقوق على صياغة نظام املسح األراضي الذي يتكفل بوصف احلالة املادية والقانونية للعقارمن أجل  إعطاء أرضية قانونية صلبة للملكية العقاري

اعتبار أن عملية مسح األراضي و ما يرافقها من إجراءات متمثلة يف حتديد حدود البلد�ت ، و امللكيات داخل كل بلدية ، و العينية املرتتبة عنها، على 
ملقدمة إجراء التحقيق العقاري يف امليدان إلبراز املالك و أصحاب احلقوق و إعداد واثئق املسح من خمططات و سجالت مع تسجل مجيع االعرتاضات ا

كني وطرحها على اللجنة البلدية ملسح األراضي لدراستها والبت فيها، و بذلك تنتهي عملية مسح األراضي إىل إنشاء السجل العقاري من طرف املال 
 األمر الذي يطهر بصفة �ائية امللكية العقارية.

 .العقاري السجل العيين، الشهر األراضي، مسح العقارية، امللكية تطهري :املفتاحية الكلمات
Abstract 
 The Algerian legislation relied on some legal mechanisms for the sake of real estate 

regulation.For this, he adopted the month kind system, based on the process of scanning land which 

is charged to describe the physical and legal state (situation) of property so as to give it a strong and 

legal background.Real estate survey process is accompanied with other measures like determining 

each municipality borders and the property inside it, carrying out real estateinvestigations.  

All this, allow to identify the real owners and help in the preparation of legal texts such land 

registry along with recording complaints presented by property owners to be discussed by the 

comity land survey and decide upon any property disputes . Therefore, this operation will help each 

municipality to have a land registry which will clear the owner ship of real estate definitively. 
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 مقدمة
العقاري هتدف إىل  السجل لتأسيس املادي األساس تعترب عملية مسح األراضي عملية تقنية فنية ابلدرجة األوىل، فهي متثل 

حتديد املالك الظاهرين و  إىل إضافة  حدودها و أوصافها املساحة املادية و املوقع الطوبغرايف لكل األمالك العقارية و كذا حتديدحتديد 
 املسح وتصاميم مساحية خرائط ضوء على و ربط امللكية العقارية أبصحاهبا، و أخذ صورة واقعية عن واقع العقار العينيةأصحاب احلقوق 

ذالك من أجل إنشاء البطاقات العقارية اليت  و الواقعية، وضعيته عن حقيقيا تعبريا يعرب به خاصا معينا مساحيا رقما عقار كل منح مع
 ،وتسليماملسح إلجراء خضعت اليت للمنطقة املختصة العقارية احملافظة لدى العقاري السجل يف النهائي والقيد ابلتسجيل حتما تنتهي
 .العقار على املنصبة التصرفات جلميع األول املرجع ،فيكونالعقارية للملكية املثبت والقانوين الرمسي السند يعد الذي العقاري الدفرت

ما مدى جناعة عملية مسح األراضي يف بتطهري امللكية العقارية ؟، و كيف تتم هذه العملية؟ و : هو يطرح الذي التساؤل و 
 ماهي املراحل اليت متر هبا؟.

هذا البحث إىل استعراض و استجالء الغموض حول عملية مسح األراضي و ما يرافقها من إجراءات ، و عليه و عليه يسعى  
، اجلهات املؤهلة إلجراء عملية املسح، إجراءات  األراضي مسح أنواعمفهوم عملية مسح األراضي،  :التالية احملاور إىل املوضوع مت تقسيم

 إعداد مسح األراضي.

 مسح األراضي  أوال: مفهوم عملية

 سنتعرض فيما يلي لتعريف عملية املسح لغة مث اصطالحا. 

 عليه يده أمر أي مسحا املبتل، أو املتلطخ الشيء مسح ويقال املسح هو مصدر الفعل الثالثي مَسَح، :تعريف املسح لغة -1

 .6 اآلية املائدة  ﴾الكعبني إىل وأرجلكم برءوسكم وامسحوا﴿ :تعاىل كقوله ،)1( ماء أثر من عليه ما إلذهاب

 و        أبعاَدها، َحدَّد وقسَّمها، وحنوها املربَّعة ابألمتار ِمساحَتها ليعلم قاسها أي  مسوحا ميسح األرضَ  يف مَسحَ  يقال و 
 اجلمع و املستوي األرض من ألمسح و. شديدا سريا فيها سارت أي دأاب األرض اإلبل مسحت و تفاصيَله وتتبَّع فحصه أي املكانَ  مَسحَ 

(درعها أي مساحة األرض مسح و  َممْسوح واملفعول ، ماسح فهو ، وَمْسًحا ِمساحةً  ، ميَسح يقال األماسح،
F

2(. 

مل يعرف املشرع اجلزائري عملية مسح األراضي تعريفا مباشرا ، و إمنا أورد اهلدف منها يف األمر  :تعريف املسح اصطالحا  -2

 02، حيث نصت املادة )1(وكذا املراسيم التطبيقية له )3( املتضمن إعداد مسح األراضي العام و أتسيس السجل العقاري  75-74

                                                           
 (1.  593ص  ت، ،د02 ج بريوت، صادر، دار العرب، لساناملصري، اإلفريقي منظور ابن الدين مجال الفضل أيب) 
 .1222 ص ،2007 ،2 ط بريوت، املعرفة، دار احمليط، القاموس معجم آابدي، الفريوز يعقوب بن دمحم الدين جمد) 2(
 31املؤرخ يف  79-09يتضمن إعداد مسح األراضي العام و أتسيس السجل العقاري، معدل ابلقانون رقم  1975نوفمرب  12مؤرخ يف 74-75) أمر رقم 3(

 .1980املتضمن قانون املالية لسنة  1979ديسمرب سنة 
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و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون أساسا ماد� للسجل  العقاري من األمر املذكور اآليت: " إن مسح األراضي العام حيدد 
  ". 

ما يلي: " يتم على جمموع الرتاب الوطين حتديد امللكيات قصد إعداد خمطط منظم و  74-75من األمر  04كما نصت املادة  
 أتسيس مسح أراضي."

 مؤرخ62-76 ابملرسوم املتمم و املعدل 1984 سنة مربديس 24 يف املؤرخ 84-400من املرسوم  04و ابلرجوع إىل املادة  
 جلميع العام املسح إعداد عمليات تشمل: " اآليت على نصت حيت التفصيل ببعض جاءت أ�ا نالحظ 1976 سنة مارس 25 يف

 : �يت ما حتديد على العقارات

 . الريفية العقارات خيص فيما تنجز اليت الفالحية املزروعات أمناط األمر اقتضى إن األراضي طبيعة و املادي القوام -
 فيما طابق كل حسب وصفها و استغالهلا أو عليها املقامة النبااتت استغالل منط و ختصيصها أو شغل طبيعة و املادي القوام -

 .احلضرية العقارات خيص
 مصحوبة العمليات هذه تكون أن جيب و االستغالل كيفية كذلك و الظاهرون العينية احلقوق أصحاب و الظاهرون ااملالك -

 .اخلاصة و العمومية امللكيات بتحديد

 إما و جحر من معامل بواسطة إما دائمة، بكيفية جمسمة احلاجة حسب و أنواعها اختالف على احلدود تكون أن جيب و 
 ."األراضي مبسح املكلفة املصلحة لتعليمات طبقا ذلك و أخرى، عالمات بواسطة

يتضح من خالل هذه النصوص القانونية أ�ا اعتربت عملية مسح األراضي عملية تقنية فنية  ابلدرجة األوىل هتدف إىل إحصاء  
و أصحاب احلقوق  حتديد املالك الظاهرين إىل إضافة جداً  دقيق بشكل  حدودها و أوصافها و مواقعها حتديد وشامل للملكيات العقارية 

 أصحاب من املقدمة الثبوتية األوراق إىل إضافة املسح وتصاميم مساحية خرائط ضوء علىحتديد القوام املادي للعقارات  كذا و العينية

 .املسح عملية أثناء وضعها يتم اليت احلقوق

 –و التحرير  لعملية املسح يف كتابه األنظمة العقارية ( التحديد و ابلرجوع إىل الفقه جند أن الدكتور ادوار عيد أورد  تعريفا 
جرى كيلها و وضعت  -السجل العقاري ) بقوله: "هي عملية هتدف إىل حتديد موقع كل عقار و مساحته  ضمن منطقة عقارية معينة 

           و إىل تعيني مالك هذا العقار و تعني احلقوق املرتتبة له أو عليه إزاء العقارات اجملاورة . و يف حال ورود اعرتاضات –خريطة عقارية هلا 

                                                                                                                                                                                                 
 ديسمرب 24 يف املؤرخ 84-400 رقم ابملرسوم متمم و معدل ، العام األراضي مسح إبعداد يتعلق 1976 سنة مارس 25 يف مؤرخ  62-76 رقم مرسوم)4(

 1976مارس سنة  25مؤرخ يف  63-76مرسوم رقم و 1992  30 ر ج ،1992 سنة ابريل 7 يف املؤرخ 134-92 رقم التنفيذي املرسوم و 1984 سنة
 19املؤرخ يف  93- 123و املرسوم التنفيذي رقم  1980ة سبتمرب سن 13املؤرخ يف  80-210يتعلق بتأسيس السجل العقاري، معدل و متمم ابملرسوم رقم 

 . 1993مايو سنة 
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أو دعاوى على عمليات التحديد و التحرير و على تعني أصحاب احلقوق على العقار، يتضمن هذا النظام أصوال ترمي إىل فصلها يف 
 )1( مهل وجيزة و إىل حتديد املالك احلقيقي و تثبيت احلقوق املتعلقة ابلعقار على وجه �ائي."

أبنه: جمموعة من اإلجراءات املزدوجة (التقنية و القانونية) اليت تقضي أبن يوضع و على ضوء ما تقدم ميكننا حتديد معىن املسح  
هبدف ضبط احلالة املادية و القانونية للعقار و إبراز أهم املعلومات اخلاصة به بصورة ) 3(و واثئق مساحية  خمططات )2( لكل منطقة عقارية

املعرفة الكاملة هلوية العقار من خالل موقعه ، قوامه ، نوعه ، مساحته ، مشتمالته منظمة  ، حيث تدرج فيها مجيع البيا�ت اليت تتطلبها 
 ، اسم مالكه ، أسباب متلكه و احلقوق العينية األصلية و التبعية املرتتبة عليه  قصد  أتسيس السجل العقاري .

 األراضي مسح أنواع:اثنيا
 اعتربهتا من منها و إجبارية املسح عملية اعتربت اليت منها جند األراضي مسح عملية تنظم اليت التشريعات خمتلف إىل ابلرجوع

 .اختيارية

 املسح اإلجباري  -1
 حدود وضع و إحصاء تقرير إىل احلقوق أصحاب من طلب أي دون من و منها مببادرة الدولة تعمد أن مفاده اإلجباري املسح

 على تسهر ،حيث)4(العقاري السجل لنظام إخضاعها هبدف عليها اجلارية احلقوق بيان إىل ابإلضافة معينة منطقة يف الواقعة األراضي
 حيتاج به القيام فإن األول، من أوسع نطاق يف يتم ألنه و أحد ذلك على يعرتض أن  دون من و بذلك، املكلفة السلطات ابلعملية القيام

 ) . 5( أطول وقت و أكرب جهد إىل

 املسح نفقات بتغطية ميزانيتها تسمح حبيث االقتصادية الناحية من البالد وضعية مراعاة يتطلب اإلجباري املسح بنظام األخذ إن
 املسح مينع أن دون إجبار� فيها املسح يكون حبيث فقط حمددة مناطق يشمل قد كما الدولة، إقليم كل اإلجباري املسح يشمل قد لذلك

 . املناطق ابقي يف اختيار�
 و     بساطتها و اإلجراءات مبجانية عنه ميتاز أنه إال النتيجة حيث من االختياري املسح عن خيتلف ال اإلجباري املسح و

 .املصاريف كامل تتحمل اليت هي الدولة بل الباهظة املصاريف يتكبد أن اإلجباري املسح ظل يف املواطن على فليس الفنية، وسائله سرعة

  االختياري املسح
 حياول هبذا و. عقاراهتم مسح من اإلجباري املسح أعمال تصلها مل اليت العقارات أصحاب ميكن نظام هو االختياري املسح   

 األماكن غري يف حقوقه صون يريد الذي احلريص املتعامل محاية و ماليا و بشر� الدولة إمكانيات حدود يف العمل بني يوفق أن املشرع
                                                           

 . 34 ص ،1996 ،2 ط بريوت، املتين، مطبعة – العقاري ،السجل التحرير و التحديد - العقارية األنظمة ، إدوارعيد) 1(
 أتسيس و األراضي مسح إعداد املتضمن نوفمرب 12 يف املؤرخ 74-75 األمر من 8 املادة نصت حيث بلدية كل مستوى على تتم األراضي مسح عملية)6(

 ..." بلدية كل يف إعداد موضوع يكون األراضي مسح تصميم إن: "  اآليت العقاري السجل
(3) circulation  N° 3997, du 23/06/1976 , Relative a l’établissement du cadastre général, Ministre 
des finances , Direction des affaires domaniales et foncière , B -3 -1- 

 .27،ص ،2010 ،3 ط لبنان، للكتاب، احلديثة املؤسسة منشورات العقاري، السجل و التحرير و التحديد يف الوجيز شدراوي،. ن جورج)4(
  23 ص      ، 2 ط ، 1994 ، لبنان ، للكتاب احلديثة املؤسسة ، العقاري السجل و التحرير و التحديد يف أحباث ، ز�دة طارق القاضي و د�ب أسعد)5(
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 لضعف نظرا ذلك و املسح  اختيارية مبدأ عن التخلي الدول بعض فضلت أخرى جهة ومن جهة، من اإلجباريهذا للمسح اخلاضعة
 اجتهت لذلك الوقت، تضيع إىل يؤدي مما صاحبه أراد إذا إال مسحه يتم ال فالعقار املساحة من قليل إال يشمل مل حيث املسجلة النتائج
 .  إجبار� جعله و تعميمه إىل الدول تلك إرادة

 يعطي الذي هو الطلب هذا و  معنو� أو طبيعيا شخصا كان سواء معني حق صاحب طلب على بناء يتم االختياري املسح إن
 املذكور احلق موضوع العقار تطال وعندئدا اإلجباري املسح عملية تشملها مل اليت املناطق يف املسح أعمال يف الشروع يف األوىل االنطالقة

 من بذلك يستفيدون و اخلاصة نفقتهم على عقاراهتم مسح اإلجباري املسح أعمال تصلها مل اليت العقارات ألصحاب ميكن حيث فقط،
 . العقاري السجل نظام هلم يوفرها اليت املزا�

 اجلهات املؤهلة إلجراء عملية مسح األراضي: اثلثا
 من هلا ملا األراضي مسح للجنة مث األراضي ملسح الوطنية الوكالة يف املتمثلة و املسح بعملية املكلفة اهليئة على الضوء سنسلط 

 .املسح عملية يف فعال دور
 الوكالة الوطنية ملسح األراضي   -1

 املعنويـــة ابلشخصـــية تتمتـــع إداري طـــابع ذات مؤسســـة وهـــي املســـح، بعمليـــة املكلفـــة الوكالـــة الوطنيـــة ملســـح األراضـــي اهليئـــة تعتـــرب 
 الوكالة الدولة تزودو  الوطين، الرتاب أحناء مجيع يف العام األراضي مسح إعداد إىل الرامية التقنية العملية إبجناز مكلفة املايل،وهي واالستقالل

 املـادة يف جـاء ،حيث.مهمتها ألداء الالزمة واهليكلية واملادية البشرية الوسائل من مبجموعة إليها املسندة األعمال إطار يف أهدافها لتحقيق
 يف املــــــؤرخ 110-01 ابملرســــــوم املــــــتمم و املعــــــدل 1989 ســــــنة ديســــــمرب 19 يف مــــــؤرخ 234-89رقــــــم التنفيــــــذي املرســــــوم مــــــن األوىل

 ابلشخصـية تتمتـع إداري طـابع ذات عموميـة مؤسسـة تنشـأ ": أنـه علـى )1(األراضـي ملسـح الوطنيـة الوكالـة إنشـاء املتضـمن 2001مـايو5
 هذه ختضع"  الوكالة" النص صلب يف وتدعى )أ.م.و.و( ابختصار وتكتب األراضي ملسح الوطنية الوكالة تسمى املايل وابالستقالل املدنية

 مقـر الـذكر السـابق املرسـوم مـن 03 املـادة حـددت ،كمـا" .املرسـوم هـذا   ألحكـام و هبـا املعمـول التنظيمـات و للقـوانني العمومية املؤسسة
 .الوطين الرتاب يف آخر مكان أي إىل نقله ميكن و اجلزائر مدينة يف األراضي ملسح الوطنية الوكالة

 و هبا، تتمتع اليت املعنوية الشخصية فكرة يف يتمثل قانوين أساس على األراضي ملسح الوطنية للوكالة اإلداري التنظيم يقوم 
 حبيث القانونية الشخصية اكتساب مبوجب مشروع هدف و غرض لتحقيق ترصد أموال جمموعة أو أشخاص جمموعة هو املعنوي الشخص

 .)F2( االلتزامات حتمل و احلقوق اكتساب على قادرة تكون

                                                           
املوافق  1412شعبان عام  8مؤرخ يف  63 -92املعدل واملتمم ابملرسوم تنفيذي رقم 1989ديسمرب سنة  19مؤرخ يف  234-89رقم التنفيذي  املرسوم )1(

 26، ج ر ، العدد 2001مايو  05مؤرخ يف  110-01رقم و املرسوم التنفيذي  20/12/1989، بتاريخ  54،ج ر ، العدد  1992فرباير سنة  12
 .  90/05/2001بتاريخ 

 . 33 ص ،2004 اجلزائر، العلوم، دار اإلداري، النشاط و اإلداري التنظيم اإلداري، القانون بعلي، الصغري دمحم) 2(
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 املرسوم من 11 املادة نصت حيث املدير، و إدارة جملس يف األراضي ملسح الوطنية للوكالة اإلدارة و التسيري هيئات متثل 
 أنه على األراضي ملسح الوطنية الوكالة إنشاء املتضمن 110-01 رقم التنفيذي ابملرسوم املتمم و املعدل 89/234 رقم التنفيذي

 "  مدير يديرها و إدارة جملس الوكالة على يشرف:"
 جملس تنظيم على 110-01 رقم التنفيذي ابملرسوم املتمم و املعدل 89/234 رقم التنفيذي املرسوم من 13املادة نصت وقد 

 من 13 املادة نص حسب يتكون و املركزية اإلدارات من عدد عن ممثلني يضم هو و املالية، وزير ممثل برائسة اجمللس هذا يكون و اإلدارة،
 اجلماعات و الداخلية وزير الدولة، لوزير ممثل ، الوطين الدفاع لوزير ممثل ، رئيسا، املالية لوزير ممثل : ( التوايل على هم و أعضاء سبعة
 ) . العدل وزير و الدولة وزير عن ممثل ، العمران و السكن وزير عن ممثل ، الفالحة لوزير ممثل ، العمومية االشغال وزير عن ممثل ، احمللية

تتوىل الوكالة الوطنية ملسح األراضي القيام مبجموعة من املهام فهي مكلفة إبجناز العمليات التقنية الرامية إىل إعداد مسح   
تزود الدولة الوكالة لتحقيق أهدافها يف إطار األعمال املسندة إليها جمموعة من الوسائل البشرية و املادية األراضي جمموع الرتاب الوطين ، و 

 و املتمثلة فيما يلي : )1(و اهليكلية الالزمة ألداء مهمتها 

الضوئي، الالزمة لوضع تنفيذ أعمال التحقيق العقاري اخلاصة برسم احلدود و الطبوغرافيا أبساليب أرضية أو بتصوير املسامي  •
 مسح عام لألراضي،و ترقيم العقارات املمسوحة يف السجل العقاري .

حتضري العقود و امللفات املتعلقة أبشغال جلان مسح األراضي و رسم احلدود املنصوص عليها يف إطار التنظيم الذي خيضع له   •
 إجراء إعداد مسح األراضي العام و تتوىل الكتابة هلا .

 ير خمططات املسح العام لألراضي و الواثئق امللحق هبا و تضبطها ابستمرار.تقوم بتحر  •
 تنشئ البطاقات العقارية اليت تسمح بتكوين السجل العقاري. •
 تطبق عمليات تطابق مسح األراضي مع السجل العقاري الذي متسكه إدارات احلفظ العقاري.  •
 سح األراضي بوسائل اإلعالم اآليل و تسهر على ضبطها ابنتظام.تنظم األرشفة و االستشارة و نشر الواثئق املتعلقة مب •
 .)2(التابعة للخواص حلساب اإلدارات العمومية  تراقب األشغال اليت ينجزها املاسحون و مكاتب الدراسات الطوبوغرافية   •
 .)3(تنجز التصاميم العامة اليت تستخدم وسائل التصوير املسامي الضوئي طبقا الحتياجات املسح •
ميكن للوكالة الوطنية ملسح األراضي أن تعهد للمهندسني اخلرباء العقارين املعتمدين يف إطار عقود التعامل الثانوي، بتنفيذ  •

 .)4(العمليات الضرورية إلعداد مسح األراضي العام 

                                                           
 .ابق الذكرالس 110-01 التنفيذي ابملرسوم املعدل 89/234 رقم من املرسوم التنفيذي 30 املادة) 1(
 السابق الذكر 110-01 التنفيذي ابملرسوم املعدل 89/234 رقم من املرسوم التنفيذي 05نظر املادة ا) 2(
 السابق الذكر 110-01 التنفيذي ابملرسوم املعدل  89/234 رقم التنفيذي املرسوم من 06 املادة نظرا) 3(
 العام األراضي مسح إلعداد الضرورية للعمليات نيالعقاري اخلرباء املهندسني بتنفيذ يتعلق 1999 سنة مارس 31 يف املؤرخ القرار من األوىل املادة نظرا) 4(

 .األراضي ملسح الوطنية الوكالة حلساب
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بعمليات التقنية يف جمال اجلرد العام                                                كما تكلف الوكالة الوطنية ملسح األراضي  •
 فيما �يت: )2(، وذلك بتكليف وزير املالية و على حسابه )1(لعقارات األمالك الوطنية 

 تنظيم مصنف املعطيات اليت تسمح بتكوين جرد عام لعقارات األمالك الوطنية و معاجلتها •
 ابنتظام  يب و املنظومات احلديثة لتسيري هذا اجلرد و ضبطه إعداد األسال •
 . )3(إنتاج بيا�ت إحصائية حسب دورية مالئمة، تعكس مشتمالت املمتلكات العقارية التابعة لألمالك الوطنية و تطورها •
جتري أية دراسة أو حبث هلما  تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصميم و الدراسة للتحكم يف التقنيات املتصلة هبدفها، و ميكنها أن •

 .صلة مبيدان نشاطها
 .)4(إبرام الصفقات أو االتفاقيات املتعلقة برب�مج نشاطها مع اهليئات الوطنية أو األجنبية •

 جلنة مسح األراضي  -2

املتضمن إعداد  74-75من األمر  9،عمال بنص املادة )5(اختتامها يتم إنشاء جلنة ترعى عمليات املسح مند انطالقها إىل غاية 
تؤسس جلنة بلدية ملسح األراضي و حيدد تشكيل هذه اللجنة و  انهمسح األراضي العام و أتسيس السجل العقاري اليت نصت على 

لى اقرتاح املدير احمللي للوكالة و ذلك مبوجب قرار صادر عن الوايل بناءا ع. )6(اختصاصاهتا و سريها مبوجب النصوص التطبيقية هلذا األمر
 الوطنية ملسح األراضي .

مارس  25املؤرخ يف  62-76من املرسوم رقم  7تتكون جلنة املسح من أعضاء دائمني و غري دائمني كما هو مبني يف املادة  
 .134-92املتعلق إبعداد مسح األراضي العام املعدل و املتمم ابملرسوم التنفيذي رقم  1976سنة 

اتبع للمحكمة اليت توجد البلدية من ضمن دائرة اختصاصها رئيسا ويعني هذا القاضي رئيس اجمللس القضائي و يتوىل هذا  قاض -
القاضي رائسة اللجنة و غالبا ما يكون رئيس اجلنة من قضاة رؤوساء األقسام العقارية وذلك راجع إىل اخلربة الواسعة اليت 

 يكتسبو�ا يف املنازعات العقارية .

                                                           
 . 24/11/1991 بتاريخ 60 عدد ر ج ، الوطنية األمالك جرد املتضمن 455-91 رقم التنفيذي املرسوم من 02 املادة نظرا)1(
 .السابق الذكر 110-01 التنفيذي ابملرسوم املعدل  234-89 رقم التنفيذي من  املرسوم 04نظر املادة ا) 2(
 السابق الذكر. 110-01 التنفيذي ابملرسوم املعدل 234-89 رقم من املرسوم التنفيذي 07 املادة نظرا) 3(
 .السابق الذكر 110-01 التنفيذي ابملرسوم املعدل 234-89 رقم التنفيذي املرسوم نفس من 10 املادة و 09 املادة نظرا) 4(
 .50ص   اجلزائر، عكنون، بن جامعة ، احلقوق ،كلية2002-2001، منشور غريماجستري، مذكرة األراضي، ) فريوز براين مسح5(
 مهامها و تشكيلها حدد و تنظيمها تضمن الذي و األراضي  مسح للجنة املنشيء1992 سنة ريلأف 7 يف املؤرخ 134-92 رقم التنفيذي ) يعترباملرسوم6(
 املتضمن إعداد مسح األراضي العام و أتسيس السجل العقاري . 74-75من األمر  9عمال بنص املادة .
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 من هو ميثلها شخص وجود فإن ، عاما معنو� شخصا البلدية كون من انطالقا رئيس اجمللس الشعيب أو ممثله �ئب للرئيس ، -
 ، إرادهتا عن التعبري و متثيلها مهمة البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانون عهد فقد ولذا ، كذلك كو�ا عنها ترتتب اليت اآلاثر

 .التعبري عن إرادته و املسامهة يف تسيري الشؤون العامة حيث إنه يعد وسيلة الشعب يف
 ممثل املصاحل احمللية ألمالك الدولة الوطنية يعينه مدير أمالك الدولة ليساهم يف تعيني األمالك التابعة للدولة. -
إلعطاء معلومات عندما يتعلق األمر ببعض الواثئق املسجلة  لدى مصلحته و مت  املباشرة الضرائب إلدارة احمللية املصاحل ممثل -

 فرض طريق عن مالية أهداف حتقيق إىل البعيد املدى على هتدف و جبائيا طابعا تكتسي األراضي مسح عملية  كونإشهارها  
 . العقارية للملكيات احلالية للوضعية املطابقة املسح واثئق بفضل ذلك و العقارية الضرائب

                     لتهيئةا دواتأب املتعلقة املستندات خمتلف حول الضرورية التقنية اآلراء إلبداء وذلكممثل ملصلحة التعمري للوالية  -
 .التعمري جمال يف القواعد احرتام على السهر و املعنية اهليئات مع ابلتنسيق ومتابعتها، ومراقبتها لتعمري،ا و

موثق إلعطاء رأيه فيما خيص األمور القانونية ، ابعتباره ضابطا عموميا خوله القانون الصالحيات الالزمة لتلقي العقود و  -
إعطاءها الطابع الرمسي بعد استكمال اإلشكاليات املتطلبة قانو� فهو رجل قانون ميارس مهامه بصفة مستقلة يف إطار مهنة حرة 

)1(. 
 ء  برأيه يف األمور التقنية الفنية .مهندس خبري عقاري لإلدال -
 ممثل لوزارة الدفاع الوطين "ممثل القطاع العسكري". -
 املشرع خوله قد و )2( العقارية احملافظة على األول املسؤول العقاري احملافظ أن احملافظ العقاري املختص إقليميا أو ممثله ، ابعتبار -

 .عليها الواردة املعامالت و العقارية امللكية محاية أجل من)3(الواسعة واالختصاصات السلطات من جمموعة
 املسؤول احمللي للوكالة الوطنية ملسح األراضي أو ممثله.    -
 أما ابلنسبة للمناطق اليت تشمل مساحات و مواقع حممية:ممثل عن مديرية الثقافة ابلوالية. -
 للمصاحل احمللية للتعمري و ممثل ديوان الرتقية والتسيري العقاري.ابلنسبة للعمليات اليت تتم يف احمليط احلضري للبلدية:ممثل  -
 ابلنسبة للعمليات اليت تتم خارج احمليط احلضري للبلدية: ممثل املصاحل احمللية للفالحة. ممثل املصاحل احمللية للري.  -

 :)4(املتمثلة فيما يلي املعدل و املتمم و  62-76مرسوم    من 12و املادة  9املادة املهام،حددهتا من مبجموعة املسح جلنة تقوم         

)4(: 
 .)1(مجع كل الواثئق والبيا�ت من أجل تسهيل إعداد الواثئق املساحية  -

                                                           
 . 21، ص 1998، ديسمرب   05) سباغ دمحم ،" التوثيق و العقود الرمسية " ، مقال منشور يف جملة املوثق ، العدد 1(
 . العمومي الوظيف قانون إىل التنظيمية عالقته يف وخيضع املالية وزير وصاية حتت مهامه يباشر عام موظف العقاري احملافظ ) يعد2(
 .املتمم و املعدل 76/63 املرسوم من 03 املادة نظرا)3(

(4)circulation N°3997, Relative a l’établissement du cadastre général , B-3- 1 -  
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 وىف حالة عدم وجود اتفاق، التوفيق فيما بينهم إذا أمكن ذلك. التثبت عند االقتضاء من اتفاق املعنيني حول حدود عقاراهتم، -
مجيع الواثئق العقارية والسيما السندات وشهادات امللكية املسلمة على اثر عمليات املعاينة حلق امللكية املتممة يف البت ابالستناد إىل  -

 نطاق الثورة الزراعية يف مجيع املنازعات اليت مل ميكن تسويتها ابلرتاضي.

رئيسها ، حيرر حمضر مفصل عن من بناء على طلب مسئول الوالية ملسح األراضي وبناء على دعوة جتتمع اللجنة    
املداوالت،وتتخذ قراراهتا أبغلبية األصوات وجيب أن يكون على األقل ثلثا أعضائها حاضرين وىف حالة تساوى األصوات يرجح صوت 

اع جلنة . وينعقد اجتم)2(. وتنفذ قرارات اللجنة مبوجب مقرر من الوايلو هذا دليل على إعالء سلطة القضاء داخل هذه اللجنة الرئيس
من  09مسح األراضي مبقر املديرية الوالئية ملسح األراضي، و بعد افتتاح اجللسة من طرف رئيس اللجنة الذي يذكر األعضاء ابملادة 

 .134-92املعدل و املتمم ابملرسوم  62-76املرسوم 

طـاء، وإبقـاء الوضـعية علـى حاهلـا، إن كثرة األخطاء اليت شهدهتا عملية مسـح األراضـي، وعـدم جتـاوب جلنـة املسـح مـع هـذه األخ 
مـن ف. العمليـة خصوصـيات تـراع مل الـيت األراضـي مسـح جلنـة عمل بطريقة تنديدا البلد�ت من العديد يف احتجاجاتأدى ذلك إىل ظهور 

حاهلـا، كمـا خالل اطالعنا على حمضر اجتماع جلنة املسح الحظنا أن معظم قرارات اللجنة جاءت سلبية، حيث أبقـت واثئـق املسـح علـى 
أبقت احلدود والرتقيم على حاله، وذلـك بسـبب عـدم اختصـاص اللجنـة  للنظـر يف معظـم الشـكاوى املعروضـة عليهـا الـيت قـد يكـون اهلـدف 
منها إما التعويض، أو أن الشاكي ليس له اعرتاض على عملية املسح، وإمنا لديه نزاع مع شخص ما قام ابلتعدي علـى حـدود ملكيتـه، ممـا 

 حالة املعين إىل مديرية أمالك الدولة لتسوية وضعيته، أو اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة إلثبات حقه.يدفعها إ

 رابعا: إجراءات  إعداد مسح األراضي

 موظفون هبا ويقوم به، تتسم الذي الدقيق التقين للطابع نظرا ذلك و ، مراحل عدة عرب تتم  األراضي مسح إجراءات إن 

التحضريية و هي املرحلة اإلدارية و  ملرحلةاب بدءا وذلك )3( نزاهتها و العمليات سالمة تكفل حمددة، وقانونية فنية أصول وفق اختصاصيون

مرورا إىل مرحلة التحقيق العقاري اليت تعترب من أهم املراحل اليت متر هبا عملية مسح األراضي، و أخريا املرحلة النهائية املتمثلة  الفنية البحتة
 مرحلة اإليداع و تلقي العرتاضات.يف 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
املؤسسات  امللكية و كذا املخططات و اخلرائط املتعلقة ابألمالك التابعة لكل من الدولة و اجلماعات احمللية و اهليئات و) تشمل هذه الواثئق عقود و سندات 1(

 . املسح فرق عملجل دراستها و حتديد األمالك العقارية التابعة هلا بغية تسهيل أالعمومية و اخلواص من 
 . املتمم و املعدل 62-76من املرسوم  08) املادة 2(
 . 63 ص ،  ،2005 ، 1 ط ، ،بريوت احلقوقية حليب منشورات، العقاري السجل نظام ، محدان لطيف عبد حسني)3(
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 املرحلة اإلدارية و الفنية  -1

و  عمليات مسح األراضي يف كل بلديةاملتضمن إعداد مسح األراضي العام  تفتتح   62-76من املرسوم  02مبقتضى  املادة  
بقرار من الوايل املختص إقليميا ، بناء على اقرتاح فيه املدير احمللي للوكالة تبدأ إجراءات مسح األراضي ابإلعالن عن افتتاح العملية  

 الوطنية ملسح األراضي ،يبني على اخلصوص اتريخ افتتاح العمليات ، وينشر القرار ىف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية
 ذلك يف اجلرائد اليومية الوطنية الشعبية وىف جمموعة القرارات اإلدارية للوالية املعنية وك

املتعلقة بسري عملية مسح األراضي على جمموعة من الواثئق املزمع  1998ماي  24الصادرة بتاريخ  16رقم  نصت التعليمة 
الك و أصحاب واليت من شأ�ا تسهيل عملية حصر و ضبط األمالك العقارية و حتديد امل ) 1(استعماهلا أثناء عملية املسح املتعلقة ابلبلدية 

اليت هتدف إىل وضع  متثيل ر�ضي حمدد جلزء  و املخططات و اخلرائط  الطوبغرافية احلقوق، هذه الواثئق هي عبارة عن جمموعة من الصور
 و املساحية و األلوان .       من سطح األرض تظهر فيه الظواهر الطبيعية و البشرية أبسلوب يعتمد على الرموز النقطية و اخلطية 

 عملية يف املتمثلة و املوالية اخلطوة أتيت العمومية اهليئات و املصاحل مستوى على املوجودة واملخططات الواثئق مجع عملية بعد 
 على أقاليمها حميط حتدد أن البلد�ت على املتمم و املعدل 62-76 املرسوم من 05 املادة أوجبت حيث البلدي، اإلقليم حدود وضع
 املعدة ابلواثئق األمر يتعلق و ،)2( احلدود تعيني يف عليها املعتمد األساسية العناصر من الواثئق هذه حمتوى يعتربو  رمسية، واثئق أساس
 و ، القدمية إدارية الوحدات خمططات كذا و للبالد، اإلقليمي التنظيم املتضمن ،04/02/1984 يف املؤرخ 09-84 رقم لقانون تطبيقا
(البلدي اإلقليم حميط ملعرفة ضروريتني الوثيقتان هااتن تعترب

F

3(. 
 مصحوبة العمليات هذه تكون أن فيجب العقارات، مجيع  التحديد عمليات تشتمل  62-76 املرسوم من 04 للمادة و سندا 

 بتذكريها املعنية العمومية املصاحل إىل رسالة توجيه بعد الوطنية األمالك حدود وضع يتم حيث اخلاصة، و العمومية امللكيات بتحديد
 املرسلة للمخططات طبقا أو التقنية املصاحل ممثلي إبدالء و حبضور سواء ، )4(ذلك يتوىل ممثل لتعني دعوهتا و أمالكها حدود حتديد إبلزامية

 .املصاحل هذه

 مرحلة التحقيق العقاري -2
 إىل إضافة ، الدولة أمالك مديرية من آخر و العقارية احملافظة من عون هم يقوم بعملية التحقيق العقاري األعوان احملققون،و 

و يتم حتت إشراف مديرية الفرع احمللي ملسح األراضي و  البلدية العقارية األمالك خيص فيما التحقيق عمليات عند البلدية من عون حضور
اليت تكون يف كل بلدية فرق حتت قيادة رئيس فرقة املسح، فهؤالء األعوان خولت هلم مهمة مشرتكة أبهداف خمتلفة و للقيام هبذه العملية 

                                                           
 . األراضي مسح عملية بسري املتعلقة 1998 ماي 24 بتاريخ الصادرة 16 رقم التعليمة من 1/1/1 نظرالفقرةا) 1(

(2 ) circulation N°3997, Relative a l’établissement du cadastre général, p.3 
 األراضي. مسح عملية بسري املتعلقة16 رقم التعليمة من 1/2/ 1/1 الفقرة نظرا)3(
التحقيقات العقارية املندرجة يف إطار مسح احملققني التابعني ملصلحة أمالك الدولة يف عمليات  بدور املتعلقة 1999 جويلية 17 يف مؤرخة املذكرة نصت) 4(

 ابلواثئق الضرورة عند مستعينا يعمل أن جيب هلذا و عقاراهتا حدود نييتع يف الدولة متثيل الدولة أمالك ملصلحة التابع احملقق العون األراضي العام على أنه  يتوىل
 . الواثئق هذه يف املبينة املعلومات أساس على امليدان يف تدخله حيضر أن و الدولة لصاحل امللكية حقوق بنقل املتعلقة و اجملمعة
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ت غداة االستقالل أل�م  مكلفون بفحص على أحسن ما يرام جيب عليهم اإلحاطة مبجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية اليت صدر 
 السندات و الواثئق املقدمة هلم.

األراضيالصادرة  مسح عملية بسري املتعلقة 16لقد حدد التشريع املنظم إلثبات حق امللكية العقارية اخلاصة و كذا  التعليمة رقم   
ق امللكية  ، و قد يكون إثبات امللكية  إما بواسطة سند و يف حالة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية الوسائل اليت يتم بواسطتها إثبات ح

 غياب السند فإن التحقيق يتم عن طريق التحري .
ينجم عن عملية التحقيق العقاري يف املناطق احلضرية إعداد جمموعة من البطاقات اخلاصة ابلعقار احملقق فيه منها ما يبقى على  

 .و تتمثل هذه البطاقات يف بطاقة)1(ما يسلم مع واثئق املسح اليت يتم إيداعها يف �اية العملية  مستوى مديرية مسح األراضي و منها
 العقار وصف بطاقة ،)T4امللكية( جزء بطاقة ،)T7( الشائعة أو املشرتكة امللكية الوحدة بطاقة ،)T5( امللكية يف الشريك أو املالك
 وكيله أو املالك طرف من متضي و تؤرخ و ، ترقم أن البطاقات مجيع على جيب )،T9، بطاقة حصص امللكية املشرتكة ()T8( املبين

 . البلدي الشعيب اجمللس رئيس و ،احملقق
 التحقيق بطاقة تسمى ، ملكية جمموعة لكل عقارية بطاقة إعداد العقاري التحقيق عن فينتج الريفية املناطق يف أما 

كيفيات   امللكية، احلقوق و األعباء للمالكني يف الشيوع،  أصل و للعقار القانونية ابلطبيعة املتعلقة البيا�ت  حتتوي ،) T7(العقاري
 و املالحظات ، اإلمضاءات . التملك أو احليازة

ـــة  منهـــا مجـــة، وصـــعوابت تعقيـــدات تواجـــه التحقيـــق العقـــاري عمليـــة إن   واحلـــائزين األراضـــي مـــالكي غيـــابعـــن  أساســـا والناجتـــةوضـــعية األراضـــي اجملهول
عــزوف بعــض املــالك عــن التقــرب مــن فــرق  بســبب وهــذا املعنيــة، ابألراضــي املســح فــرق فيــه تكــون الــذي الوقــت يف العينيــة، احلقــوق وأصــحاب

املســح للتصــريح مبمتلكــاهتم، وعــدم حضــور عمليــات حتديــد معــامل وحــدود عقــاراهتم وعــدم تســجيل مالحظــاهتم، هــذا مــا جيعــل مــن عمليــة 
 املالك أو املالك احملتملني صعبة، وبل مستحيلة يف أحيان أخرى.التعرف على 

 املرحلة النهائية  -3

 أتسيس و العام األراضي مسح إعداد املتضمن1975 سنة نوفمرب 12 يف مؤرخ 74-75 األمر من 8 املاّدة للمادة ابلرجوع   
 معدل ، العام األراضي مسح إبعداد يتعلق 1976 سنة مارس 25 يف مؤرخ 62-76 للمرسوم من األوىلو كذا املادة )2(يالعقار  السجل

 :األراضي فان خمتلف واثئق املسح حتتوي على ما يلي مسح عملية بسري املتعلقة16 رقم التعليمة و املتمم، و

                                                           
  67 صاجلزائر، ،هراس سوق جامعة ، 2008-2007 ، منشور غري، ماجسري ةمذكر  ، اجلزائري التشريع يف احلضرية املناطق مسح ، خبوش هلامإ)1(

 إن: "مايلي على يالعقار  السجل أتسيس و العام األراضي مسح إعداد املتضمن1975 سنة نوفمرب 12 يف مؤرخ 74-75 األمر من 8 املاّدة نصت( 2) 
 الرتتيب حسب العقارات عليها ترتب اليت األرض لقطع سجل و لألقسام جدول:يلي ما بلدية كل يف إعداد موضوع يكون األراضي مسح تصميم

 العقارات فيه تسجل الذي األراضي مسح الطبوغرايف،دفرت
 أعاله، الواثئقلمذكورة إعداد شروط ستحدد و األراضي، مسح خمططات  االخريين، هلؤالء األجبدي الرتتيب حسب مستغل، أو مالك كل قبل من املتجمعة 

 ".األمر هلذا تطبيقية نصوص مبوجب أعاله، املذكورة تطبيقية نصوص مبوجب
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 Etats de sectionجدول لألقسام    -
 La matrice cadastraleسجل مسح األراضي  -
 Plan cadastralخمطط املسح -
 La table des comptesجدول احلساابت  -
 fiches d’enquête foncière et fiches d’immeuble بطاقات التحقيق العقاري و بطاقات عقارية -
 Matrice cadastrale¨مصفوفة املسح  -
و تقدمي  ترسل ثالث صور رمسية ونسخ هلذه الواثئق إىل كل من مقر البلدية لتمكني كل ذي مصلحة من االطالع عليها 

.و ترسل إىل مصاحل مسح )1(االحتجاج يف حال املساس حبقوقه، كما توجه أيضا  للمحافظة العقارية من أجل أتسيس السجل العقاري
 األراضي من أجل فحص واستخراج جمموعة من املستخرجات واثئق املسح من طرف املصاحل و اهليئات العامة و كذلك اخلواص .

) أشهر فيما خيص األجزاء املتنازع 3يعطى أجل قدره ثالثة (اآليت: " املعدل و املتمم  62-76من املرسوم  14املادة  نصت 
فيها إىل املالكني من أجل االتفاق على حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا وعند انقضاء هذا األجل 

قتة تصري �ائية ماعدا الغلط املادي املعرتف به وماعدا حقوق املالك احلقيقي الذي �يت ويكشف عن نفسه فإن احلدود احملددة بصفة مؤ 
والذي ال تكون لشكواه أي أثر إال بينه وبني جريانه املباشرين. وىف مجيع احلاالت فإن التعديالت املدخلة على الواثئق املساحية، تتم 

 مبناسبة أشغال حمافظة مسح األراضي".

  اخلامتة 

 علــى وتسـيطر خـاطر� ختــتلج فتئـت مـا والـيت القانونيــة التسـاؤالت مـن جمموعـة علــى اإلجابـة الدراسـة هاتـه خــالل مـن حاولنـا لقـد 
تعترب . فتبني لنا أن لعملية مسح الراضي أمهية كبرية يف تسوية الوضعية القانونية للملكية العقارية، حيث  املوضوع هذا يف حبثنا أثناء تفكري�

 علـى يتوقـف النظـام هـذا أن اعتبـار مـن أهـم مراحـل أتسيسـه وأخطرهـا أحيـا�،على وهـي العيـين، السـجل نظـام عليهـا يقـوم اليت األسس من
 مسـح إعـداد املتضـمن  1975نـوفمرب 12 يف املـؤرخ 74-75وجـب علـى املشـرع تعـديل األمـر  عليـه، و لألراضـي، العـام املسـح إجراءات
 تبـــني دقـــة وأكثـــر واضـــحة قانونيـــة مـــواد وإدراج ســـنة، 43 مـــن أكثـــر صـــدوره علـــى مضـــي الـــذي العقـــاري الســـجل سوأتســـي العـــام األراضــي

 إىل افةابإلضــالعامل. الــدول أغلــب يف بــه معمــول هــو مــا غــرار علــى العمليــة عــن النامجــة النزاعــات حــل وكيفيــة املســح عمليــة ســري اإلجــراءات
األطـراف، وال يقتصـر دورهـا علـى  جتاه ابإللزامية تتمتع قراراهتا يكون دورها شكليا، وجعل جلنة البلدية ملسح األراضي، فال سلطات توسيع

 يقدمها املعنيون، وحماولة الصلح بينهم فقط اليت الواثئق دراسة فحص ودراسة الشكاوي املسجلة أثناء عملية املسح، وإعطاء رأيها فيها بعد
 بدقــة الصـعبة التضـاريس عـرب املسـح بتسـريع تسـمح الــيتاالسـتعانة ابألجهـزة احلديثـة و املتطـورة الرقميـة التقنيــات علـى االعتمـاد وكـذا إلزاميـا قرارهـا يكـون أن دون

  .متناهية

 
                                                           

(1) Ali Brahiti, Le régime foncier et domanial en Algérie :Evolution et dispositif actuel, ITCIS éditions, 
Algérie,2013, p. 112 
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 واملراجع املصادر قائمة
 31املـؤرخ يف  79-09يتضـمن إعـداد مسـح األراضـي العـام و أتسـيس السـجل العقـاري، معـدل ابلقـانون رقـم  1975نـوفمرب  12مـؤرخ يف 74-75أمر رقـم  -

 .1980املتضمن قانون املالية لسنة  1979ديسمرب سنة 
 ديســمرب 24 يف املــؤرخ 84-400 رقــم ابملرســوم مــتمم و معــدل ، العــام األراضــي مســح إبعــداد يتعلــق 1976 ســنة مــارس 25 يف مــؤرخ  62-76 رقــم مرســوم-

 1992 سنة 30 ر ج ،1992 سنة ابريل 7 يف املؤرخ 134-92 رقم التنفيذي واملرسوم 1984 سنة
ســبتمرب ســنة  13املــؤرخ يف  80-210يتعلــق بتأســيس الســجل العقــاري، معــدل و مــتمم ابملرســوم رقــم  1976مــارس ســنة  25مــؤرخ يف  63-76مرســوم رقــم -

 . 1993مايو سنة  19املؤرخ يف  93- 123و املرسوم التنفيذي رقم  1980
املوافــق  1412شـعبان عـام  8مـؤرخ يف  63 -92املعـدل واملـتمم ابملرســوم تنفيـذي رقـم 1989نة ديسـمرب سـ 19مـؤرخ يف  234-89رقـم التنفيــذي  املرسـوم -

 26، ج ر ، العـــدد 2001مـــايو  05مـــؤرخ يف  110-01و املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  20/12/1989، بتـــاريخ  54،ج ر ، العـــدد  1992فربايـــر ســـنة  12
 .  90/05/2001بتاريخ 

 .24/11/1991 بتاريخ 60 عدد ر ج ، الوطنية األمالك جرد املتضمن 455-91 رقم التنفيذي املرسوم -
عمــال . مهامهــا و تشـكيلها وحــدد تنظيمهـا تضــمن الـذي و األراضــي  مسـح للجنــة املنشــيء1992 سـنة أفريــل 7 يف املـؤرخ 134-92 رقــم التنفيـذي املرســوم -

 يس السجل العقاري .املتضمن إعداد مسح األراضي العام و أتس 74-75من األمر  9بنص املادة 
 ملسـح الوطنيـة الوكالـة حلسـاب العام األراضي مسح إلعداد الضرورية للعمليات العقاريني اخلرباء املهندسني بتنفيذ يتعلق 1999 سنة مارس 31 يف املؤرخ القرار -

 .األراضي
- circulation  N° 3997, du 23/06/1976 , Relative a l’établissement du cadastre général, Ministre des 
finances , Direction des affaires domaniales et foncière   
- circulation N°3997, Relative a l’établissement du cadastre général , B-3- 1 -  

 .ت ،د02 ج بريوت، صادر، دار العرب، املصري،لسان اإلفريقي منظور ابن الدين لمجا الفضل أيب -
 .1996 ،2 ط بريوت، املتين، مطبعة – العقاري ،السجل التحرير و التحديد - العقارية األنظمة ، عيد إدوار -
 . 1994 ،2 ط لبنان ، للكتاب احلديثة املؤسسة ، العقاري السجل و التحرير و التحديد يف أحباث ، ز�دة طارق القاضي و د�ب أسعد -
 .2010 ،3 ط لبنان، للكتاب، احلديثة املؤسسة منشورات العقاري، السجل و التحرير و التحديد يف الوجيز شدراوي،. ن جورج -
 .2007 ،2 ط بريوت، املعرفة، دار احمليط، القاموس معجم آابدي، الفريوز يعقوب بن دمحم الدين جمد -
 .2004 اجلزائر، العلوم، دار اإلداري، النشاط و اإلداري التنظيم اإلداري، القانون بعلي، الصغري دمحم-
 . 98، ديسمرب  05سباغ دمحم ،" التوثيق و العقود الرمسية " ، مقال منشور يف جملة املوثق ، العدد -
 .2005 ، 1 ط ، ،بريوت احلقوقية حليب منشورات ، العقاري السجل نظام ، محدان لطيف عبد حسني -
 عكنون، اجلزائر  بن جامعة ، احلقوق كلية منشور، غري. 2002-2001 ماجستري،، مذكرة األراضي، فريوز براين ،مسح -
 هــراس، ســوق جامعــة منشــور، غــري. 2008-2007 ، عقــاري قــانون ،ختصــص ماجســري مــذكرة ، اجلزائــري التشــريع يف احلضــرية املنــاطق مســح ، خبــوش إهلــام -

 اجلزائر
- Ali Brahiti, Le régime foncier et domanial en Algérie :Evolution et dispositif actuel, ITCIS éditions, 
Algérie,2013. 
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 مفهوم اتفاق التحكيم ومدى جتسيده كوسيلة حلل منازعات االستثمار
 زيبار الشاذيل -أ

 -أ –أستاذ مساعد قسم 
 السياسية تيارتكلية احلقوق و العلوم 

 امللحقة اجلامعية قصر الشاللة
chadli.zibar@outlook.fr 

 امللخص :
اتفاق التحكيم عقد رضائي ، لكن التشريعات والقوانني املختلفة واالتفاقيات الدولية بشأن التحكيم التجاري الدويل وأنظمة       

للمراكز الدولية وغريها ، مل تتفق على تعريف دقيق له، حيث تتطرق بعض القوانني إىل صوره دون تعريفه ، وتربط األخرى هذا التحكيم 
 التعريف بشروط صحته ، إذ أن هذا األخري له عالقة وطيدة ابالستثمار .

كما انه البد من اإلشارة إىل أن اتفاق التحكيم حضي بعناية واهتمام كبريين ، ومل يقتصر هذا االهتمام على صعيد التشريعات      
و السبب األساسي وراء هذا االهتمام هو أن هذا األخري يعد ويستند عليه النظام 1الوطنية فقط ، بل تعداه على صعيد املعاهدات الدولية 

 .2القضائي اخلاص 
 :اتفاق التحكيم ، التحكيم التجاري ، شروط الصحة ،االتفاقيات الدولية ، النظام القضائي . الكلمات املفتاحية

abstract :  

arbitration accord issatisfied contractuel, but the differentlaws and legislatives , international 
agreements for international comercial arbitration and the systems of arbitration for international 
centersetc … don’t mention the specificdefinition , somelaws go to it’s images withoutdefinition , 
and the others links thisdefinitionwith conditions ,and has got best relation withinvestment . 

arbitration accord getsinterest for national legislatives ,otherwiseappeered on international 
agreements and thisis the main cause behindthisinterests and thislaterdepends on judjment system . 

keywords : arbitration accord  ؛ commerciale arbitration  ؛  the conditions   ؛  
internationlagreements ؛  judgment system  

 

 

 

 

 

                                                           
 93 ص ، 2008 ، اجلزائر ، النشر و للطباعة بغدادي منشورات ، اجلزائري القانون يف الدويل التجاري التحكيم تطور ، كوال دمحم -1

 73 ص ،1990 ، القاهرة شهاب مؤسسة ، مقارنة دراسة ، االستثمار جمال يف املنازعات لفض كوسيلة التحكيم ، عشوش احلميد عبد أمحد -2

mailto:chadli.zibar@outlook.fr
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 مقدمة :

حظي اتفاق التحكيم ابهتمام كبري لدى الفقه و القضاء وكذا القوانني الوطنية املقارنة و القانون الدويل حيث أعطيت عدة تعريفات   
 . 1التفاق التحكيم و اليت تصب يف جمملها على أنه تصرف قانوين مستقل 

كاتفاقية التحكيم أو غريها  ميزت بعض التشريعات بني شرط التحكيم ومشارطه التحكيم ،بينما مجعت أخرى بينهما يف مصطلح جامع ّ
،ّ أما من حيث صحة االتفاق فان هناك اختالفات كثري �جتة أصال عن االختالف يف تعريف اتفاق التحكيم ، يف حد ذاته لذا جيب 

و ما يطرح جمموعة من التساؤالت منها ماهو دور القانون يف ضبط مدلول اتفاق التحكيم  مدلول اتفاق التحكيم ،البحث و احملاولة عن 
و حتديد شروطه ؟ و لإلجابة عن هذا التساؤل نتطرق إلىتحديد شروط صحته يف خمتلف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية (الفرع 

 العقد األصلي وأثر ذلك على فعالية التحكيم، (الفرع الثاين ). األول)، مث مناقشة مدى استقالليته عن

 الفرع األول : األشكال اليت يتخذها اتفاق التحكيم والشروط الالزمة والكافية لصحته

نشأت التحكيم هو نظام قضائي اتفاقي خيتار فيه األطراف قضاهتم ويعهدون إليهم مبقتضى اتفاق مكتوب مبهمة تسوية املنازعات اليت 
 بينهم خبصوص عالقاهتم التعاقدية أو غري التعاقدية ،واليت جيوز تسويتها بطريق التحكيم وفقا ألحكام القانون .

ومن هذا التحديد ملعىن التحكيم يبدو جليا أن جوهر التحكيم هو اتفاق األطراف الراغبني يف التحكيم ، فهو إن كان نظاما قانونيا له 
عده اليت حددها القانون ، إال أنه ابألساس نظام اتفاقي أساسه إرادة األطراف على اختاذه سبيال لفض املنازعات هياكله ،وإجراءاته ، وقوا

اليت تثور بينهم ، فهذا االتفاق هو الذي يقرر مبدأ اللجوء للتحكيم وحيدد إجراءاته ، وموضوعه ، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم ، و 
 .2القانون املختص حبكم النزاع 

 اتفاق التحكيم هو عبارة عن تصرف قانوين ابملعىن الفين ، فال وجود له إال بتوافر األركان األساسية و الالزمة ألي تصرف قانوين ، فأيو 
حتكيم يستمد مصدره من االتفاق ،  الذي يعترب يف نظر القانون الدويل مبثابة معاهدة دولية ، يشكل عمال قانونيا ملزما لألطراف لكن  

يع التشريعات  والقوانني و االتفاقيات، قد أشارت إىل اتفاق التحكيم يف بعض جوانبه كشروط صحته وغريها ، إال أ�ا افتقرت كانت مج
ن إىل إعطاء تعريف دقيق هلذا املصطلح، لذا سنتناول اإلطار القانوين التفاق التحكيم (أوال) ، وحىت يتم حتديد اإلطار القانوين فالبد م

 تفاق التحكيم (اثنيا).ضبط شروط صحة ا

  أوال / اإلطار القانوين التفاق التحكيم 

، حيث أعطيت عدة تعريفات التفاق 3حظي اتفاق التحكيم ابهتمام كبري لدى الفقه و القضاء و كذا القوانني املقارنة و القانون الدويل 
 التحكيم تصب يف جمملها على إعطاء تصور عام هلذا األخري .

خمتلف تشريعات التحكيم احلديثة يدرك أ�ا تتشابه فيما بينها بشأن تعريف اتفاق التحكيم ،وقد يرجع هذا التشابه إىل   مث إن املطلع على
 .1985كون أن خمتلف التشريعات ،قد استمدت قواعدها من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل بشأن التحكيم لعام 

                                                           
 93.1 ص ، سابق مرجع عشوش احلميد، عبد أمحد - 
 47.2 ص ، سابق مرجع ، سعيد بن لزهر أ -
 .86 ص ، سابق مرجع ، بشري سليم د -3
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 :  أ/ يف القانون اجلزائري

مبا يلي :"االتفاق  الذي  يقبل األطراف مبوجبه عرض  1011اتفاق التحكيم يف املادة 1إلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائرية عرف قانون ا
كما يلي : شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم مبوجبه   1007نزاع سبق نشوؤه على التحكيًم،بينما عرف شرط التحكيم يف املادة 

أعاله، لعرض النزاعات اليت قد تثار بشان هذا العقد على التحكيمُ ، فرق  1006ق متاحة مبفهوم املادة األطراف يف عقد متصل حبقو 
. الذي مساه ٌ اتفاق التحكيم ٌ شرط التحكيم ٌ  املشرع اجلزائري يف النصني بني ٌ

دويل ،حيث نص يف الفقرة األوىل من وأعطى مفهوما لكل منهما ، لكنه تراجع عن هذا التميز يف األحكام اخلاصة ابلتحكيم التجاري ال 
اتفاق التحكيم هو اتفاق بني الطرفني على  1040املادة :" تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة  واملستقبلية أي أن مصطلح ٌ

ية معينة عقدية  كانت  أو االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو  ميكن أن  تنشأ بينهما مبناسبة عالقة قانون
.....  غري عقدية ٌ

يذهب بعض الفقهاء إىل إعطاء تعريف التفاق التحكيم على ضوء النصوص السابقة وغريها على التشكيل األيت :" اتفاق التحكيم هو 
وقد حيدد فيه األطراف موضوع اتفاق بني طرفني على االلتجاء إىل التحكيم لفض نزاعاهتما احملتملة أو الواقعة فعال ويكون هذا كتابة ، 

 .2النزاع ومكان إجراء التحكيم وأمساء احملكمني وكذا القانون الواجب التطبيق" 

وحاول بعض الفقهاء إعطاء تعريف كاأليت :" هو عبارة عن تصرف قانوين ، يتخذ شكل اتفاق مكتوب و حيدد فيه الطرفان موضوع 
لتحكيم ، و قد حيددون كذلك القانون الذي يطبقه احملكمون و عادة ما يكون اتفاق النزاع و أمساء احملكمني و مكان و إجراءات ا

 ، ويظهر جليا من التعاريف السابقة أن اتفاق التحكيم يرتكز على عدة أمور تربز جوهره :3التحكيم ال حقا على نشوب النزاع "

يم كوسيلة لتسوية املنازعات اليت نشأت أو قد تنشأ عن تلك أنه تراضي وتالقي إراديت طريف عالقة قانونية معينة على اختاذ التحك-1
 العالقة أ� كان أساس تلك العالقة عقدية أو غري عقدية .

ختويل احملكمني أو هيئة التحكيم سلطة الفصل يف كل أو بعض املنازعات الناشئة عن هذه العالقة ، و الغالب عمال أن تتحدد املسألة -2
 حمل التحكيم يف االتفاق .

أن االتفاق على اللجوء إىل التحكيم قد يكون سابقا على نشوء نزاع بني الطرفني ، وهو ما يسمى "شرط التحكيم "وقد يكون الحقا -3
 لنشوء النزاع وهو ما يسمى مبشارطة التحكيم .

 ب/ يف القانون االتفاقي متعدد األطراف : 

ورد تعريف اتفاق التحكيم يف معظم االتفاقيات متعددة األطراف املتعلقة ابلتحكيم التجاري ، ابلرغم من التباينات اليت ظهرت يف خمتلف 
، يف 1985التعاريف ، من حيث الدقة ومن حيث املدى فقد نصت املادة السابعة من القانون النموذجي  للتحكيم التجاري الدويل لسنة

                                                           
 .2008 سنة افريل 25 بتاريخ صادرة 21 عدد ر ج ، اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون يتضمن 2008 سنة فيفري 25 يف مؤرخ 09-08 رقم قانون -1
 املوقع على متوفر حبث ، اإللكرتوين التحكيم ظل يف التقليدي التحكيم يف املطلوبة الشروط حتقق مدى ، نصري سويلم معتصم -2

www.Arablawinfo.com 
 3. 93 ص ،  سابق مرجع ، كوال دمحم -
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على :"اتفاق التحكيم : هو اتفاق بني الطرفني على أن حييال إىل التحكيم مجيع أو بعض النزاعات اليت نشأت أو قد تنشأ  فقرهتا األوىل
بينهما بشأن عالقة قانونية حمددة ،سواء أكانت هذه العالقة تعاقدية، أم غري تعاقدية جيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف شكل بند حتكيم 

 اتفاق منفصل". وارد يف عقد أو يف شكل

كيم أخذت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ، مببدأ صحة ونفاذ التزام الطرفني أن حييال إىل التحكيم أي نزاع قائم (اتفاق التح
 .1أو ما يسمى مبشارطة التحكيم 

 La clause(وهو ما استوحت منه معظم التشريعات تعريفها التفاق التحكيم شكل شرط التحكيم           
compromissoire 1958)،تضمنت املادة الثانية من اتفاقية نيويورك املتعلقة ابعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها لسنة  ،

 تعريفا التفاق التحكيم بطريقة غري مباشرة حيث نصت يف فقرتيها األوىل والثانية على : 

اقية املكتوبة اليت تلتزم فيها األطراف أبن تعرض على التحكيم مجيع اخلالفات اليت قامت / أو تعتمد كل دولة من الدول املتعاقدة االتف -1
 .2ميكن أن تقوم بينها خبصوص عالقة قانونية معينة تعاقدية تتضمن قضية من شأ�ا أن تسوى عن طريق التحكيم 

يف اتفاق التحكيم املوقع من األطراف أو رسائل أو برقيات متبادلة املراد ابالتفاقية الكتابية هو الشرط التحكيمي املدرج  يف العقد أو  -2
. 

" ،  التحكيم  ومشارطة  التحكيم شرط"املالحظ أن اتفاقية نيويورك اعتمدت فكريت النزاع الواقع والنزاع احملتمل أي ما يطلق  عليهما 
 كما ، 3اجلزائري املشرع به اخذ ما نفس وهو،  معا املعنيني عن للتعبري"   الكتابية االتفاقية" عبارة استعملت إذ بينهما تفصل مل ولكنها

 الدولية التجارة لغرفة التحكيم نظام حيدد مل ، 1988 سنة اجلزائر إليها انضمت اليت االتفاقية هذه  بنصوص أتثر أنه الشك سابقا رأينا
 وهي "شرط التحكيم ". تعريفا دقيقا التفاق التحكيم ، ولكنه تطرق إىل إحدى صوره ،4بباريس

تنص الفرتة الثالثة من هذا النظام على : "يتضمن طلب التحكيم على األخص االتفاقيات القائمة  وال سيما اتفاق التحكيم ، و 
املعلومات اليت توضح ظروف القضية "، كما توصي ابعتماد شرط التحكيم األيت نصه :"مجيع اخلالفات اليت تنشا من هذا العقد يتم 

 حسمها �ائيا وفقا لنظام املصاحلة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ، بواسطة حمكم أو عدة حمكمني يتم تعيينهم طبقا هلذا النظام "

                                                           
 . التحكيم على بينهما حمتمل نزاع أي بعرض الطرفان فيه يلتزم ، النزاع نشوء قبل يربم األصلي العقد عن مستقل اتفاق:  التحكيم مشارطة -1

 . التحكيم إىل ابللجوء األطراف التزام ويتضمن النزاع نشوء بعد يتم اتفاق فهو التحكيم شرط إىل ابلنسبة أما
 53 ص ،2010 ، النشر و للطباعة هومه دار االستثمار، عقود منازعات يف التحكيم ، نوفل حسان أ: إىل ينظر

2-Terki Noureddine , L’arbitrage commercial international en Algérie , OPU-Alger -1999,p24. 

 3 سابق مرجع ، اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 09-08 رقم القانون من 1011 املادة -
 أما ، للغرفة التابعة التحكيم حمكمة إنشاء مت 1923 سنة يف و ، الفرنسي التجارة وزير طرف من 1919 سنة ابريس يف الدولية التجارة غرفة أتسست -4

 ، سامي دمحم فوزي:  إىل الصدد هذا يف ينظر ، الدولية التجارة غرفة قواعد تسمى و1998 سنة التنفيذ حيز دخلت فقد ابلغرفة املفعول السارية التحكيم قواعد
 .141 ص ،2006، مصر القاهرة ، التوزيع و للنشر الثقافة دار ، الدويل التجاري التحكيم
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 إىل أنه و ابلرجوع إىل القوانني املقارنة اخلاصة ابلتحكيم التجاري الدويل، جند أ�ا مل تعرف اتفاق التحكيم ، بل أكدت يف جمملها أن
لتحكيم قد يربم حني نشوب النزاع أو قبله ، أي انه يكون اتفاقا قائما أو مستقبليا ، و هذا ما نستقرئه من القانون الفرنسي لسنة اتفاق ا
 .1 1494و  1493يف املادتني  1981

كيم التجاري الدويل املتضمن التح 1994لسنة  27رقم  2من القانون اجلديد 1فقرة09أما ابلنسبة إىل املشرع املصري فقد عرفته املادة 
حيث نصت على أنه " هو اتفاقعلىااللتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو اليت ميكن أن تنشأ بينهما مبناسبة 

 .3عالقة قانونية معينة سواء أكانت عقدية أو غري عقدية 

حكيم اخلاص ، يف كون االلتجاء إىل أيهما يقوم على إرادة اخلصوم هذا وقد وقع جدال فقهي بصدد التفرقة بني شرط التحكيم واتفاق الت
، ومن حيث الطبيعة القانونية ومدى القوة اإللزامية ، فالقضاء الفرنسي القدمي كان يرفض االعرتاف بصحة شرط التحكيم ، إذ قررت 4

ربم بعد نشوء االلتزام ،وإىل غاية فرتة احلربني إجازة فقط ، االتفاق الذي ي 01/07/1943حمكمة النقض الفرنسية يف حكم أصدرته يف 
العامليتني ظل موقف القضاء السالف سائدا حيث اعترب شرط التحكيم وعدا ابللجوء إىل التحكيم حيتاج إىل إبرام اتفاق خاص بعد قيام 

 النزاع .

اتفاق خاص ابلتحكيم  وابلتايل كان يرتب على الرجوع عن شرط التحكيم جمرد تعويض لكن دون إرغامه على إبرام 
»compromise«.ومن هنا يكون الفقه و القضاء الفرنسيني قد وضعا شرط التحكيم يف مرتبة أدىن من اتفاق التحكيم ، 

 وبعد هذه الفرتة ظهرت جهود أخرى تدعو إىل إعطاء شرط التحكيم نفس املرتبة و القوة القانونية اليت يتمتع هبا اتفاق التحكيم ،وهذا من
 .5خبطوة هامة من أجل حتقيق ذلك1961طائهما مفهوم قانوين واحد ، حيث جاء بروتوكول جنيف خاص بشرط التحكيم لسنة أجل إع

                                                           
 .93ص سابق، مرجع كوال، دمحم -1

 Article 1493 : "directement ou par référence à un règlement d’ arbitrage , la convention d’ arbitrage désigner 
le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation si pour les arbitres se déroulant en France ou 
pour ceux à l’égard desquels les parties ont prévu l’ application de la loi procédure française , la constitution 
du tribunal arbitral se heurte à une difficulté , la partie la plus diligente peut , sauf clause contraire , saisir le 
président du tribunal de grand instance de paris selon les modalités de l’article 1457" 
Article 1494 : "la convention d’arbitrage peut directement ou par référence, à un règlement d’arbitrage, 
régler à suivre dans l’instance arbitrale ; elle peut roussi soumettre celle – ci à la loi de procédure qu’elle 
détermine, dans le silence de la convention, l’arbitre règle la procédure ouatant qu’il est besoin , soit 
directement , soit par référence à une règlement d’arbitrage " 

 /www.mts.gov.eg/legyslation:فيموقع منشور ،) معدل( 1994 لسنة املصري التحكيم و املرافعات قانون -2
3-Terki Noureddine , , L’arbitrage commercial international en Algérie , op-cit- p 27. 

 .18 ص ، سابق مرجع ، نوفل حسان أ -3
أبنه :" تعرتف   2/1عرفته يف املادة  1958عند تعريفه التفاق التحكيم ابلقانون االتفاقي الدويل فإتفاقية نيويورك لسنة  املالحظ هو أن املشرع املصري أتثر  -

نهم بشأن موضوع من كل دولة متعاقدة ابالتفاق املكتوب الذي تلتزم مبقتضاه األطراف أبن خيضعوا للتحكيم كل أو بعض املنازعات الناشئة أو اليت قد تنشأ بي
أو اتفاق التحكيم املوقع       روابط القانون التعاقدية أو غري التعاقدية مبسألة جيوز تسويتها عن طريق التحكيم ، يقصد ابتفاق مكتوب شرط التحكيم يف عقد

 عليه من األطراف أو االتفاق الذي تضمنته اخلطاابت املتبادلة أو الربقيات 
 

 .100أ دمحم كوال ، مرجع سابق ، ص  -5
 اخلاص بشرط التحكيم على أنه : 24/09/1961من بروتوكول جنيف املؤرخ يف  1فقرة 1نصت املادة  وقد
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 : اجلزائر أبرمتها اليت الثنائية االتفاقيات يف/ج

 إىل أشارت ولكنها التحكيم التفاق تعريفا،  لالستثمار املتبادلة احلماية و الرتقية موضوع يف اجلزائر أبرمتها اليت الثنائية االتفاقيات تتضمن
 ).التحكيم ومشارطة التحكيم شرط( صورته

 تفسري أو ابالستثمار عالقة له بينهما نزاع نشوب حالة يف ، مؤسسي التحكيم أو خاص حتكيم إىل اخلصوم أحالت االتفاقيات فمعظم
 ).املسبق االتفاق( التحكيم شرط إىل تطرقت وابلتايل االتفاقية

 مع اجلزائر تربط اليت، األطراف واملتعددة الثنائية الدولية واالتفاقيات التشريعات خمتلف يف وصوره التحكيم إتفاق لتعريف تتبعنا خالل من 
 .الدويل التجاري التحكيم يف احلديثة االجتاهات الحظنا، املتبادل ابالستثمار منها تعلق ما خاصة،  األخرى الدول

 LA clause نشوءالنزاع على،السابق التحكيم على اتفاق خيص فيما التشريعات بعض يف سائدا كان الذي الرتدد إزالة وأمهها 
compromissoire)  ( على أساس أنه عقد مؤسس على حمل احتمايل (غري مؤكد التحقيق ) ، فقد اعترب القضاء الفرنسي مثال كل

 . 1895ديسمرب  31هبذا املبدأ إىل غاية صدور قانون اتفاق سابق للنزاع ابطال مامل يربم اتفاق الحق بشأنه ، ومتسك 

أصبحت مجيع االتفاقيات والقوانني تستعمل مصطلحات تدل على اختصاص التحكيم يف املنازعات السابقة أو الالحقة إلبرام العقد، 
املتحدة للقانون التجاري ومعظمها تستمد روح نصوصها من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ،الذي وضعته جلنة األمم 

كما ذكر� سابقا ، حيث انتشرت هذه القواعد انتشارا واسعا على مستوى التحكيم الدويل وتبنتها   2006وعدلته سنة  1985الدوليسنة 
 .1بعض مؤسسات التحكيم 

مهما كان التعريف املعتمد ، فان اتفاق التحكيم يف �اية املطاف هو عقد رضائي ، جيب أن ال يشوب إرادة أطرافه أي عيب من عيوب  
الرضا، وال بد من تطابق إراديت الطرفني، اليت يعرب عنها ابإلجياب والقبول، حيث تنصب تلك اإلرادة على اللجوء إىل التحكيم حلسم ما 

 .2بني املتعاقدين ، بغض النظر عن شكل هذا العقد وعالقة وقت إبرامه مع وقت نشوب النزاع  ينشأ من نزاع

اتفاق التحكيم أبنه "اتفاق بني  1كما عرفته املادة السابعة من القانون النموذجي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
عض النزاعات احملددة اليت نشأت بينهما بشأن عالقة قانونية حمددة تعاقدية كانت أو غري الطرفني على أن حييال إىل التحكيم مجيع أو ب

 ، 2تعاقدية "

                                                                                                                                                                                                 
"chacun des Etats contractants reconnait la validité entre parties soumises respectivement à la juridiction 
d’Etats contractants diffèrent , du compromis ,ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à 
un contrat s’obligent , en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d’être réglée par voie 
d’arbitrage par compromis" 

 . 42 ص ،  سابق مرجع ، بواط دمحم -1
 73 ص ،  سابق مرجع الضراسي الواسع عبد الباسط عبد د -2
 املثال سبيل على اخلاص التحكيم اتفاق عناصر تبني اليت و املتحدة األمم جلنة وضعته الذي النموذجي القانون من 02 املادة أحكام إىل التطرق من البد كما -

 احملكمة تشكيل وطريقة اخلالف وموضوع احملكمني على اخلالف سيعرض له وفقا الذي ابلتحكيم التعهد من أدىن كحد حيدد حيث ، احلصر سبيل على وليس
 . التطبيق الواجبة املبادئ و القواعد مثل التحكيم اتفاق يف إبرازها ضرورة األطراف يرى اليت النقاط كل وكذا ،
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وترى الدكتورة سامية راشد أن تعبري اتفاق التحكيم الذي شاع استعماله مؤخرا تعبري واسع قصد به أن يشمل الصورتني التقليديتني 
اق الذي تربمه األطراف، و ذلك ابللجوء إىل التحكيم يف صدد نزاع قائم فعال بينهما و شرط املعروفتني و مها : مشارطة التحكيم أي االتف

 3التحكيم الذي يقرر اللجوء إىل التحكيم كوسيلة حلل النزاعات اليت قد تثور مستقبال بني األطراف 

طراف النزاع " بدل " طريف النزاع " ألن لفظ ويرى الدكتور قادري عبد العزيز أن تعريف اتفاق التحكيم جيب و أن يستعمل فيه لفظ " أ
 الطرفني غري جامع .

كما جيب أن يشتمل تعريف اتفاق التحكيم على الصورتني التقليديتني املتعارف عليها التفاق التحكيم وهي صورة مشارطة التحكيم 
أتى إال ابالعرتاف ابتفاق التحكيم ، إذ يؤثر اتفاق وصورة شرط التحكيم ، كما نبادر إىل بيان أن االعرتاف بقرار التحكيم و تنفيذه ال يت

 التحكيم من حيث صحته و بطالنه و مدى جتاوز نطاقه و مدى قابلية موضوعه للتحكيم عند الفصل يف النزاع .

القانون اجلديد  البد من اإلشارة إىل أن هناك أيضا اتفاق التحكيم ابإلحالة ، إذ اعترب القضاء الفرنسي اتفاق التحكيم املربم يف إطار
 .4صحيحا ، ابإلحالة إىل عقد منوذجي أو إىل العادات و الشروط العامة للبيع 

، حيث أجازت تضمني مستندات الشحن إحالة 05/03/1975كما سبقت حملكمة النقض املصرية أن أخذت هبذا الشكل وهذا يف 
جتعل شرط التحكيم ضمن سند الشحن ، ويلتزم به املرسل إليه  إىل شرط التحكيم الوارد يف مشارطة اإلجيار ، موضحة أن هذه اإلحالة

ابعتباره يف حكم األصيل رغم عدم توقيعه على سند الشحن ، كما يوجد شكل أخر التفاق التحكيم الدائم ،حيث جند هذا الشكل لدى 
 و املتعاملني يف جمال االستثمارات . املؤسسات التحكيمية املتخصصة ، واليت تضع نظاما للتحكيم كنموذج للجوء إليه من طرف الدول

 اثنيا: شروط صحة اتفاق التحكيم :

 وقد ، التحكيم اتفاق على ليطبق)،  اختيارهم غياب يف( احملكم أو األطراف اختاره الذي القانون على بناء التحكيم صحة شروط تتحدد
 تتفق مل أ�ا غري االتفاق بطالن ختلفها على يرتتب) ، ب( موضوعية وأخرى)  أ( شكلية شروطا الدولية واالتفاقيات التشريعات وضعت

 . حد ادن إىل املفهوم هذا ضيق من ومنها مفهومها يف وسع من منها الشروط هذه وبعد مدى على كلها

 

                                                                                                                                                                                                 
 سنة اعتمدت اليت التعديالت مع 1985 سنة الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة وضعته الذي الدويل التجاري للتحكيم النموذجي القانون  -1

 : موقع يف املنشور و ،2006
WWW.Unicitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-a.pdf., visite le 12/12/2015 

 .119 ص ،2004، األوىل الطبعة– احلقوقية احللب منشورات– الدويل التجاري التحكيم يف العامة النظرية يف املوجز ، احلداد السيد حفيظة د -2
 ،www.alassy.net- 3: املوقع على مقال ، التحكيم التفاق كصور املشارطة و الشرط ، العاصي اشرف د 

 .12/12/2015مت ز�رة و الدخول إىل املوقع بتاريخ 
 101 ص ، سابق مرجع ، كوال دمحم – أ -4.

 : ابإلحالة التحكيم اتفاق على ف.م.إ.ق من 1 فقرة 1493 املادة نصت
 "directement ou par référence a un règlement d’arbitrage ,la convention d’arbitrage peut désigner le ou les 
arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation." 
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 :  التحكيم اتفاق لصحة الشكلية الشروط/ أ

  جمموع ومنها، 1 التحكيم إىل اللجوء على االتفاق يف الكتابة اشرتاط اجتاه يف الدولية واالتفاقيات الداخلية التشريعات معظم تذهب
 :  الدويل االتفاقيات اليت انضمت إليها اجلزائر على املستوى

 :اجلزائري التشريع يف التحكيم التفاق الكتابة شرط/ 1

التجارية الدولية ابحتوائها على العديد تتميز عقود االستثمار و اليت تكون الدولة طرفا فيها عن غريها من العقود املربمة يف إطار العالقات 
اخلاصة ابالعرتاف وتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية  1958،بعد انضمام اجلزائر إىل اتفاقية نيويورك لسنة  2من الشروط و ابألخص

من جهة ومن جهة أخرى فإن  ، واليت جتعل الكتابة وسيلة إثبات يف حالة املطالبة ابالعرتاف أو التنفيذ ممن له مصلحة ، هذا1988سنة 
، ابشرتاط أن يكون اتفاق التحكيم حتت طائلة البطالن 3املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أدرج هذا الشرط  08/09قانون 

دويل من القانون ال 1فقرة 178، وهي مستمدة جزئيا من نص املادة  1008،ومن هنا أخذ املشرع بشرط الكتابة يف املادة 4مكتواب 
اخلاص السويسري اجلديد اليت تنص على أنه :" جيب من حيث الشكل ، وحتت طائلة البطالن أن تربم اتفاقية التحكيم مبوجب عقد  

 .5كتايب "

، بصدد االعرتاف وتنفيذ األحكام  1958ومن هنا يكون قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري قد ساير اتفاقية نيويورك لسنة 
 التعبري  يكون أن جيب  لذلك، إجبارية أحكاما يرتب تنفيذه لكن، رضائي عقد عن عبارة هو التحكيم التحكيمية األجنبية ، مث إن اتفاق

 . العقد لصحة كشرط الكتابة اجلزائري املشرع اشرتط وقد،  واضحا األطراف إرادة عن

 الدويل التجاري ابلتحكيم املتعلق، اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من السادس الفصل يف املشرع ليه أشارا الذي الكتابة مصطلح لكن
 حتت،  التحكيم شرط يثبت: " 1008 املادة تنص:  عام بشكل التحكيم أبحكام اخلاص الفصل يف أورده عما الشيء بعض خيتلف، 

 التحكيم شرط يتضمن أن اجلزائري املشرع اشرتط ،كما" إليها تستند اليت  الوثيقة ويف أو األصلية االتفاقية يف ابلكتابة،  البطالن طائلة
 التحكيم اتفاق حيصل: " على فتنص اجلزائري. إ.م.إ.ق من 1012 املادة أما ،6 ابطال كان إال و تعيينهم كيفية حتديد أو احملكم تعيني
 ".   تعيينهم كيفية أو ، احملكمني أمساء و النزاع موضوع ، البطالن طائلة حتت التحكيم اتفاق يتضمن أن جيب ، كتابيا

 فيها يفرغ أن جيب اليت الكتابة شكل حيدد مل لكنه البطالن، يرتب مكتوب غري اتفاق كل اعترب اجلزائري املشرع أن النصوص هذه تبني
 إىل تطرق عندما،  للكتابة أخر مفهوما أعطى أنه إال االتفاق وثيقة على الطرفني توقيع مسالة إىل يتطرق ومل، التحكيم على االتفاق
 : واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 1040 املادة يف  جاء فقد،  الدويل التجاري التحكيم

                                                           
 .65 ص ، سابق مرجع ، سعيد بن لزهر أ -1
 512 ص ، سابق مرجع ، نوفل حسان أ -
 3. سابق مرجع ، اجلزائري اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 09-08 رقم قانون -
 ص ،2008 ، اجلزائر جامعة ، احلقوق كلية ، اخلاص القانون فرع ، ماجستري مذكرة ، اجلزائر يف األجنيب لالستثمار االتفاقية احلماية ، عاشور شوشو -4

177. 
 ابملوقع منشور ، 1987 سنة ديسمرب 28 يف املؤرخ ، اخلاص الدويل ابلقانون املتعلق السويسري الفيدرايل القانون من 1 فقرة178  املادة إىل ينظر -5

 .www.f.low.net:  اإللكرتوين
 6 اجلزائري اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من 1008 املادة من الثانية الفقرة -
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"  ابلكتابة اإلثبات جتيز أخرى  اتصال وسيلة أبي أو كتابة التحكيم اتفاقية تربم أن و البطالن طائلة وحتت،  الشكل حيث من جيب" 
 التحكيم اتفاق يكون أن جيب:" 1 فيها جاء الكتابة شرط على 1994 لسنة اجلديد القانون من 12 املادة يف املصري املشرع نص ،كما

 " ابطال كان وإال مكتواب

 مشارطة لوجود شرطا الكتابة يعترب اجلزائري املشرع أن ويتبني ، 2إلثباهتا شرط وليس لوجودها شرط فالكتابة التحكيم ملشارطة ابلنسبة أما
 موضوع التحكيم مشارطة تتضمن أن استلزم كما األطراف، و احملكم يوقعه مبحضر إثباهتا ميكن حيث ، إلثباهتا شرطا وليس ، التحكيم

 املشرع اشرتط فقد الدويل التجاري التحكيم إىل ابلنسبة أما ، الداخلي التحكيم يف هذا ، تعيينهم كيفية أو احملكمني أمساء و النزاع
 ورد إذا القانون لنص وفقا ، الكتابة وتتحقق ابلكتابة اإلثبات جتيز أخرى اتصال وسيلة أبي و ، كتابة التحكيم اتفاق يربم أن اجلزائري

 أن و جيب ولكن االلكرتونية و املكتوبة االتصال وسائل من كل إىل ذلك وميتد الطرفني بني متبادلة برقيات أو رسائل يف التحكيم شرط
 .3 التحكيم بشأن القبول و اإلجياب تبادل تتحقق

 بني تربم األخرية هذه أن ،رغم التحكيم ،ومشارطة4 شرط يف معينة بيا�ت يستلزما مل اجلزائري و املصري املشرع من كل أن ونالحظ
 . النزاع موضوع حتديد لبيان التحكيم ملشارطة ابلنسبة إال اإللزامية البيا�ت حتدد نصوص توجد فال 5 النزاع نشوب بعد األطراف

 يف األطراف إرادة لتأكيد الوحيدة الطريقة هي الكتابة إمنا و ، الشهود أو اإلقرار أو ابلقرائن التحكيم اتفاق وجود إثبات ميكن ال وعليه
 فقرة7 املادة يف وذلك الكتابة وجود عن استثناء 1958 لسنة نيويورك اتفاقية أوردت لكن ، الوطين القضاء استبعاد و التحكيم إىل اللجوء

 يف املتعاقدة الدولة تربمها اليت الثنائية أو األطراف املتعددة االتفاقات صحة يف االتفاقية هذه أحكام تطعن ال:"  أنه على نصت عندما 1
 ابلقدر و ابلكيفية حتكيمي قرار من به يستظهر قد الذي احلق من معين طرف أي حترم وال وتنفيذها ، التحكيمية القرارات اعتماد جمال
 ". مواثيقه أو فيه ابلقرار يستشهد الذي البلد تشريع هلما يقبل الذي

 أن وميكن التحكيمي، احلكم يف الشكلية يشرتط ال متعاقد طرف قانون إىل استنادا يصدر الذي التحكيمي احلكم أن الفقرة هذه من يفهم
 املادة وكذلك ، ج. إ. م. إ. ق من 1008 املادة يف الواردة القاعدة من استثناء وهذا ، الكتابة يشرتط أخر متعاقد بلد يف أاثره تنتج

 االستثناء هذا تفسري ينبغي:"  6أبنه القول إىل الفقهاء بعض على ردا تركي الدين نور األستاذ ذهب وقد ، واشنطن اتفاقية من 1 فقرة2
 هذه أساسه على بنيت الذي التحكيم اتفاق وليس التحكيمية األحكام تعين االتفاقية من 1 فقرة 7 املادة نص أبن والقول حمددا تفسريا

 ." التحكيمية األحكام

                                                           
 .132(معدل) ، ملحق يف املرجع : د مجال حممود الكردي ، مرجع سابق ، ص  1994قانون املرافعات و التحكيم املصري لسنة  -1
 .118 ص ، سابق مرجع ، كوال دمحم أ -2

 " ابلكتابة إال التحكيم يثبت ال:"  أنه على تنص اليت املصري املدنية اإلجراءات قانون من 501 املادة تضمنتها ابإلثبات اخلاصة الكتابة ألن
 . صحته أو النعقاده شرطا وليس لإلثبات وسيلة جمرد فهذه

 .179شوشو عاشور ، مرجع سابق ، ص  -3
 68.4 ص ، سابق مرجع  ، سعيد بن لزهر أ -
 55.5 ص ، نفسه مرجع ، سعيد بن لزهر أ -

6-AkouneYacout, L’arbitrage interne en droit ,algérien  ,R.A.S.J.E.P ,N°1,1999 ., p 54 
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 اليدرج فقد ، ابإلحالة التحكيم اتفاق على أتثريها يف ، التحكيمي احلكم وتنفيذ االعرتاف حالة إىل ابإلضافة الكتابة أمهية وتظهر هذا
 التحكيم بشرط اجلزائري املشرع اعرتاف نستنتج أن وميكن ، منفصلة وثيقة يف توجد لكن األصلي العقد يف بصراحة التحكيم شرط

 مثة ومن1 اإلرادة سلطان مبدأ على أساسا مبين الدويل التجاري التحكيم أبن نقول جيعلنا مما ، الكتابة شرط على نص أنه مادام ابإلحالة
 التجاري التحكيم يف الشكلية أن يعتربون الذين الفقهاء بعض تعبري حد على االستثناء فهي الشكلية أما ، األصل هي الرضائية جيعل فهو

 اليت و التنظيمية و القانونية الضما�ت من جمموعة التحكيم التفاق القانوين اجلانب إعطاء ألجل أساسية كدعامة ، احلقيقة يف تعد الدويل
 . األجنيب االستثمار عن �مجة خصومة وجود حالة يف احملكم أو القاضي هبا يستعني أن ميكن

 : للتحكيم املنظمة الدولية االتفاقيات يف التحكيم التفاق"  الكتابة" شرط/  2

 أن ينبغي فإنه األصلي العقد تضمنه أو ،2 األصلي العقد عن مستقال كان إذا الطرفني بني عقد عن عبارة هو التحكيم اتفاق أن ومادام
 :  انه على 1958 لسنة نيويورك اتفاقية من 2 املادة و 1فقرة2 املادة نصت فقد مكتواب يكون

 و ، معينة حقوقية عالقات على الناشئة منازعاهتما بعض و ، الطرفان مبوجبه يلتزم الذي املكتوب ابالتفاق املوقعة الدول من كل تعرتف
 تضمنهما إذا أو الطرفني قبل من موقعني كا� إذا ، التحكيم عقد أو العقد يتضمنه الذي التحكيم شرط"  مكتوب اتفاق"  بتعبري املقصود

 البطالن ختلفه عن رتب من فمنها،  التحكيم اتفاق لصحة الكتابة شرط حول الدولية االتفاقيات اختلفت ،3" برقيات أو مراسالت تبادل
 . 4لصحته وليس االتفاق إلثبات شرطا اعتربه من ومنها،  املطلق

 العقد يف املدرج التحكيمي الشرط وهو)  الكتابية ابالتفاقية(  املراد:"  1958 لسنة  نيويورك اتفاقية من) 02 فقرة(  الثانية املادة نصت
 القانون من الثانية فقرة السابعة املادة نصت كما. متبادلة برقيات أو رسائل يف املتضمن أو األطراف بني املوقع التحكيم اتفاق يف أو

 يف ورد إذا مكتواب االتفاق يعترب و مكتواب التحكيم اتفاق يكون أن جيب"  انه على 1958 لسنة الدويل التجاري للتحكيم النموذجي

                                                           
 ،ص1992،شرح القانون املدين اجلزائري ، النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام ، دار هدى عني مليلة ، الطبعة األوىل ، السعدي صربي دمحم د -1

 ). وابهلامش(45
 :اإلرادة سلطان نظرية على ترتتب اليت النتائج
 : هي نتائج عدة اإلرادة سلطان نظرية على وترتتب

  األصل هي اإلرادية االلتزامات-1
 . التعاقد حرية-2
 .العقد أاثر حتديد يف احلرية-3
  املتعاقدين شريعة العقد-4
 .103 ص ، سابق مرجع ، كوال دمحم -2
، حيث عني  28/08/1961" وهو املستشار العام للبنك الدويل لإلنشاء و التعمري وذلك يف  BROCHES" السيد طرف من اقرتاحها فكرة جاءت -

ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ  1965مارس  18سكرتريا عاما للمركز ، مبسامهة املديرون التنفيذيون للبنك ، حيث توصلوا إىل وضع مشروع االتفاقية يف 
ثقة املستثمرين و الدول يف أغلب بلدان العامل وحىت اهليئات الدولية األخرى إذ و إىل غاية   CIRDIخاصة مركز ، وقد كسبت االتفاقية  14/10/1966
، كما قامت جامعة الدول العربية بتعريبها  1995دولة أما اجلزائر فلم تنظم إليها إال يف سنة  117وصل عدد الدول املصادقة على االتفاقية  30/06/1992
 بحت حاليا منوذجا �خذ به من طرف كثري من الدول يف عقودها االستثمارية .و أص 1966سنة 

 .56 ص ،1995 ، اإلسكندرية اجلامعية املطبوعات دار ، الدولية التجارية املنازعات يف التحكيم قضاء ، اجمليد عبد منري -3
 120.4 ص ، سابق مرجع ، عاشور شوشو -
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 تكون اليت و ، الالسلكي و السلكي االتصال الوسائل من غريها أو برقيات أو تلكسات أو الرسائل تبادل يف أو الطرفني من موقعة وثيقة
 اإلشارة تكون أن شريطة ، التحكيم اتفاق مبثابة التحكيم شرط على يشمل مستند إىل ما عقد يف اإلشارة وتعترب ، لالتفاق سجل مبثابة

 " العقد من جزء الشرط ذلك جتعل حبيث وردت قد

 االتفاق لصحة شرط هو نص يف  املذكورة الكتابة شرط اعتبار إىل األول االجتاه فذهب،  السابق النص تفسري يف القانون فقهاء اختلف
 .1 البطالن يرتب وغيابه

 اتفاق بطالن إىل ابلضرورة غياهبا  يؤدي ال اإلثبات وسائل من وسيلة عن عبارة هي النص مضمون يف الكتابة أن أخر اجتاه يرى بينما
 . الفقرة هذه على املالحظ للغموض نظرا ، النص يف"  البطالن"  عبارة ورود عدم من ذلك على أدل وال،  التحكيم

 استخدام لتزايد نظرا أنه إىل التوصية هذه أشارت حيث،  تفسريها بشأن توصية الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة أصدرت  
 اتفاق حيكم الذي الشكل بشرط يتعلق فيما نيويورك اتفاقية من مالئمة أكثر ظهرت اليت القضائية للسوابق ونظرا،اإللكرتونية التجارة

 املذكور احلاالت اعتبار عدم مع لكن نيويورك اتفاقية من الثانية املادة بتطبيق اللجنة توصي،  احملكمني قرارات تنفيذ و وإجراءاته التحكيم
 القانون من املنقحة السابعة املادة ابعتماد اللجنة توصي كما ، املثال سبيل على تؤخذ وإمنا حصرية"  متبادلة برقيات أو رسائل"  فيها

Fالنموذجي

2. 

 العقد يف التحكيم شرط كتابة ترد أن ذلك يف ويستوي ابطال كان وإال ، التحكيم شرط لوجود الكتابة استلزم فقد اجلزائري املشرع أما
 41008 املادة لنص وفقا وذلك األصلي العقد عن مستقلة وثيقة يف املربم الالحق االتفاق ،أي3 إليها يستند اليت الوثيقة يف أو األصلي

 . ج. م. ا. ق من

 بني االستثمار خالفات لتسوية الدويل املركز أمام التحكيم إىل اللجوء على االتفاق يف الكتابة،  1965 لسنة واشنطن اتفاقية تشرتط
 . 5 االتفاقية من 36 املادة يف جاء حيث األخرى، املتعاقدة الدول ورعا� الدول

 الغرض هلذا كتابيا طلبا يقدم أن عليه يتعني،  التحكيم طريق إىل االلتجاء يف يرغب الذي متعاقدة دولة رعا� أحد أو املتعاقدة الدولة -1
 ... العام السكرتري إىل

                                                           
 117.1 ص ، سابق مرجع ، كوال دمحم -
سالة بيا�ت اليت تعين تبني املادة السابعة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل خمتلف الصيغ للكتابة يف اتفاق التحكيم مثل اخلطاب اإللكرتوين ، ر  -2

 املعلومات املنشأة أو املرسلة أو املتلقاة أو املخزنة بوسائل إلكرتونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشاهبة .
 ، مرجع سابق . 1985من قانون األونيسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري سنة  07ينظر إىل املادة 

 .67 ص ، سابق مرجع ، سعيد بن لزهر -3
 ابلكتابة البطالن طائلة حتت التحكيم شرط يثبت:"  اجلزائري إلداريةا و املدنية اإلجراءات قانون املتضمن و 09-08 رقم  القانون من 1008 املادة تنص -4
 " إليها يستند اليت الوثيقة أو األصلية االتفاقية يف
 -اإلجراءات-القواعد االستثمار منازعات لتسوية الدويل املركز ،أمام لالستثمار املضيفة الدولة و األجنيب املستثمر بني التحكيم ، دمحمين وفاء جالل د -5

 .49 ص ،2001 ، مصر اإلسكندرية ، للنشر اجلديدة اجلامعة دار ، احلديثة االجتاهات
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 اإلجراءات لالئحة طبقا للتحكيم تقدميه على وموافقتهم األطراف وهوية النزاع مبوضوع تتعلق بيا�ت على الطلب يشمل أن جيب -2
 . والتحكيم التوفيق على املنازعات بطرح املتعلقة

 املادة نصت حيث الكتابة شرط على الفرنسي املدنية اإلجراءات قانون نص فقد ، الشرط هبذا الدول ألغلب الوطنية القوانني أخذت وقد
 : أنه على 1494

" L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la 
convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur 
authenticité" 

اشرتطت أن يكون شرط التحكيم مكتواب واليت  1443يفهم من هذه املادة اشرتاط الكتابة يف اتفاق التحكيم ، أضف إىل ذلك أن املادة 
 نصت على أنه :

" La clause compromissoire doit a peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention ou dans 
un document auquel celle –ci se réfère… 1 

ق على شرط الكتابة و اليت جاء فيها :"جيب أن يكون اتفا 1994من القانون اجلديد لسنة  12كما نص املشرع املصري يف املادة 
التحكيم مكتواب ، و إال كان ابطال و يكون اتفاق التحكيم مكتواب إذا تضمنه حمررا وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من 

 .2رسائل أو برقيات أو غريها من وسائل االتصال املكتوبة "

اتفاق التحكيم الكتابة وهذا حىت يتم االعرتاف و تنفيذ ، وقد يشرتط إلثبات 3فهذه الشكلية تعترب كشرط لوجود التحكيم وليس إلثباته 
 . 4احلكم التحكيمي

ينبغي أن تلتزم ابلكتابة ، إذا  1985، أو اليت اعتمدت القانون النموذجي لسنة  1958وعليه فإن الدولة املنضمة التفاقية نيويورك لسنة 
 .5يف اتفاق التحكيم ومن هنا ال يعتد ابتفاق التحكيم الشفوي  ما أبرمت عقدا مع طرف أخر ال توجب قوانينه الوطنية شرط الكتابة

                                                           
1-Jean  Robert : L’arbitrage, droit interne , droit international.  Édition paris 1993 p225. 

 ،2004 ، اإلسكندرية اجلامعي الفكر دار ، الدولية التجارة منازعات يف التحكيم لقبول الدولية الفعالية ، الدين و حممود مصيلحي مجال الدين صالح د -2
 .38 ص
 73.3 ص ، مرجع سابق  اجمليد عبد منري -
(  1958 لسنة تنفيذها و األجنبية التحكيم أبحكام ابالعرتاف اخلاصة نيويورك التفاقية  وفقا الباطل األجنيب التحكيم حكم تنفيذ ، الطراونة أمحد مصلح -4

 التحكيم مؤمتر يف ألقيت مداخلة)  األمريكية املتحدة الوال�ت و فرنسا من لكل القضائية التطبيقات ضوء يف الصلة ذات االتفاقية لنصوص حتليلية دراسة
 : املوقع يف املنشور و ،2008 أفريل30 إىل 28 من ظيب أبو جامعة ، احلقوق بكلية الدويل التجاري التحكيم مؤمتر يف الدويل التجاري

www.slconf.uaea.ac.ue/papers/n°03/altarwane.pdf. 
 املادة يف عليه املنصوص التنفيذ و االعرتاف يطلب من على" التحكيمي احلكم لتنفيذ الكتابة هذه 1958 لسنة نيويورك اتفاقية من 04 املادة اشرتطت فقد 

 ..." لتصديقها املطلوبة الشروط فيها تتوفر منه نسخة أو 02 املادة يف املذكورة لالتفاقية األصلي النص:  يلي مبا طلبه يرفق أن عليهما احلصول قصد السابقة
 (و ابهلامش )117دمحم كوال ، مرجع سابق ، ص  –أ  -5
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ومادامت الكتابة تكون يف شكل من األشكال املذكورة ، فهذا يعين أنه ، ال يستلزم أن يتخذ شكل احملرر الرمسي ، بل تكون الكتابة 
ن ، كما توصي اللجنة ابعتماد هذا ما أدى إىل إصدار العرفية ، لكن ينبغي أن يراعي العيوب اليت تؤدي إىل بطالنه وإال أعترب كأن مل يك

، وتضيف أبن  2006توصية يف الدورة التاسعة و الثالثني للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل املنعقدة يف " فيينا" يف جوان 
" إن الوقت أصبح مناسبا متاما ، يف الحظت أبن  2006ديسمرب 04املؤرخ يف  33-61اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم 

و تنفيذها املربمة يف  1سياق حتديث مواد القانون النموذجي ، للرتويج لتفسري وتطبيق موحدين التفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية
 ."1958جوان 10نيويورك يف 

 :التحكيم اتفاق لصحة املوضوعية الشروط/ ب

 بتدقيق أنه غري ، للعقود العامة للقواعد خيضع أن فينبغي األطراف، بني عقدا يعترب)  اتفاق ، شرط( شكله كان مهما التحكيم اتفاق إن
 وشروط ، حمل و سبب و ، رضى من العامة املوضوعية الشروط جمموع على2 احلقيقة يف ترتكز الشروط هذه أن جند  الفكر إمعان و النظر

 القانون حسب الدويل التجاري التحكيم اتفاق لصحة اخلاصة املوضوعية الشروط إىل نتطرق سوف عليه ،و ابلتحكيم خاصة موضوعية
 . اجلزائري

 اتفاق نطاق مث ، املوضوع �حية من التحكيم اتفاق على التطبيق الواجب القانون إىل النظر ينبغي صحيحا التحكيم اتفاق يكون وحىت 
 اإلتفاقي القانون إىل رجعنا إذا التحكيم اتفاق على املطبق للقانون فبالنسبة ،3 التحكيم اتفاق يشملها اليت املوضوعات أي التحكيم

 فمن ،4 اتفاقا أم شرطا كان سواء التحكيم اتفاق على التطبيق الواجب القانون موضوع إىل تصدت االتفاقيات بعض أن جند الدويل
 خيضع عيب أي من وخلوه ، الرضا صحة حالة مثل املوضوعية الشروط فيه تتوفر الذي و الصحيح التحكيم اتفاق أبن يتضح ذلك خالل
 . احلكم صدور مكان قانون وهي احتياطية وقاعدة الدولية العقود يف جماهلا جتد اليت القاعدة وهي اإلرادة قانون هي أصلية لقاعدة

 قانو� يكون قد كما األصلي، العقد إبرام مكان أو التحكيم مكان أو املتعاقد جنسية قانون إىل كاللجوء وطنيا يكون قد القانون فهذا
 صدور مكان أن يف أساسها فتجد الثانية القاعدة أما ، 1 فقرة5 املادة يف نيويورك اتفاقية موقف مثل دولية معاهدة من مستمدا دوليا

                                                                                                                                                                                                 
من قانون  1495ال نص املادة هذا وجتدر اإلشارة إىل أن هناك أنظمة قانونية ال تتطلب توافر الشكل املكتوب لصحة اتفاق التحكيم كما يستنتج مثال عند إعم

اب األول و اإلجراءات املدنية الفرنسي ، عندما مسحت لألطراف خمالفة مقتضيات الشكل الوارد يف التحكيم الداخلي عندما مسحت بعدم تطبيق أحكام الب
عل الكتابة يف هذه احلالة غري ضرورية لصحة اتفاق الثاين و الثالث منه إال ابتفاق خاص وذلك عندما يكون التحكيم الدويل خاضعا للقانون الفرنسي مما جي

 التحكيم .
 سنة ديسمرب 15 بتاريخ الصادر ، 31/98 رقم ابلقرار املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادرة ، الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة قواعد -1

 www.unicitral.org: املنشورفيموقع ، 2010 سنة املعدل ، 1976
 .10 ص ،2004 ، العربية مصر مجهورية ، للنشر اجلديدة اجلامعة دار ، التحكيم و اإلدارية العقود ، احللو راغب ماجد د  -2
 .121أ دمحم كوال ، مرجع سابق ، ص  -3
 ،2004 ،10عدد ، اخلامسة السنة الصراط، اجلزائرية اإلسالمية العلوم كلية جملة ، األجنيب االستثمار جذب يف الدولية االتفاقيات دور ، بوسهوة الدين نور -4

 .17ص
 حيتج الذي اخلصم طلب على بناء احلكم وتنفيذ االعرتاف رفض الجيوز:"  أنه على 1958 لسنة نيويورك اتفاقية من 1 فقرة 5 املادة عليه نصت ما وهذا -

 الثانية املادة يف عليه املنصوص االتفاق أطراف أن على الدليل وتنفيذ االعرتاف إليها املطلوب البلد من املختصة للسلطة اخلصم هذا قدم إذا إال ابحلكم عليه
 ذلك على النص عدم عند أو ، األطراف له أخضعته الذي للقانون وفقا صحيح غري املذكور االتفاق أن أو األهلية عدميي عليهم ينطبق الذي للقانون طبقا كانوا
 ". احلكم فيه صدر الذي البلد لقانون طبقا
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 مكان فقانون ، التحكيم اتفاق على بناء الصادر التحكيم حكم كان إذا ما أساسه على يتحدد الذي القانون هو التحكيمي احلكم
 احملكم يطبق قد كما ، احلكم فيها صدر اليت الدولة قانون وليس التحكيم حكم منها يصدر اليت الدولة قانون هو التحكيمي احلكم صدور

 حكم صدور مكان قانون احملكم يستبعد وهنا ، التحكيم فيه جيري الذي البلد يف القوانني تنازع قواعد اإلرادة، قانون غياب حالة يف
 :هي التحكيم اتفاقية منها يستمد مصادر ثالثة لديه فإنه اجلزائري للمشرع ابلنسبة أما ،1 التحكيم

 .األطراف عليه يتفق الذي القانون -1

 . النزاع موضوع ينظم الذي القانون-2

  احملكم إرادة لقانون التحكيم إجراءات إخضاع -3

 فرض فاستبعد، 1 مكرر 148 املادة والسيما 09-93 رقم التشريعي املرسوم ظل يف سائدة كانت اليت الشروط عدل قد بذلك ويكون
 هو اجلزائري القانون أن قدر وإذا، مناسبا يراه الذي القانون الختيار للمحكم احلرية وأعطى التحكيم اتفاق على اجلزائري القانون تطبيق

 قانون أي عن، صحته حيث من، دويل عقد أي يف التحكيم شرط استقاللية مع االستبعاد هذا يتماشى،  تطبيقه من مانع ال املناسب
 .داخلي

 إىل النظر ينبغي صحيحا التحكيم اتفاق يكون حىت و الدويل، التجاري ابلتحكيم اخلاصة املوضوعية الشروط إىل نتطرق سوف وعليه
 .2 التحكيم اتفاق يشملها اليت املوضوعات أي التحكيم اتفاق نطاق مث املوضوع �حية من التحكيم اتفاق على التطبيق الواجب القانون

 :األطراف عليه يتفق الذي للقانون التحكيم اتفاق خضوع/ 1

 من 18املادة مثال جند حيث،  لاللتزامات املنظمة العامة القواعد مع عليه املتفق للقانون إخضاعه يتماشى عقدي طابع ذو التحكيم اتفاق
 3" ابلعقد أو ابملتعاقدين حقيقية صلة له كانت إذا  املتعاقدين من املختار القانون التعاقدية التزامات على يسرى" اجلزائري املدين التقنني

                                                           
 .119 ص ، سابق مرجع ، كوال دمحم -1
  أنه على تنص اليت ف.م.إ.ق من 1469 املادة يف جنده ما وهذا أصال اإلرادة بقانون �خذ الذي الفرنسي القانون إىل ابلرجوع  

" L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies , à défaut d’un tel 
choix conformément à celles qu’il estime appropriées ,il tient conte dans tous les cas des usages du 
commerce" 

 ، اجلزائر ،جامعة احلقوق كلية ، ، ماجستري رسالة ، اجلزائر يف تطبيقاته و الدويل القانون يف األجنبية االستثمارات عاتمناز  تسوية نظام ، بوخلخال امحد - 2
 73 ص ،2013 سنة

سبتمرب سنة  30، الصادرة بتاريخ  78، املتضمن القانون املدين ، ج ر ، العدد  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75من األمر رقم  18تنص املادة  -3
:" يسري على االلتزامات التعاقدية القانون املختار من املتعاقدين إذا كانت له  2005يونيو سنة  20املؤرخ يف  10-05، معدل ومتمم ابلقانون رقم  1975

 صلة حقيقية ابملتعاقدين أو العقد.
 ويف حالة عدم إمكان ذلك ، يطبق قانون املوطن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة.-
 ويف حالة عدم إمكان ذلك ، يطبق قانون حمل إبرام العقد.-
 غري أنه يسري على العقود املتعلقة ابلعقار قانون موقعه. -
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 إىل ابلرجوع و ، معني قانون تطبيق حنو تسعى اإلرادة هذه كانت إذا ، التحكيم اتفاق على األطراف إرادة قانون بتطبيق ملزم فاحملكم
 يف لالستثمار يتنقل الذي هو األجنيب املستثمر الن ، الوطين للقانون ختضع اجلزائر يف املربمة العقود أن جند ، اجلزائر يف التطبيقي الواقع
 تطبيقيا النادر من:"  أنه الفقهاء يرى إذ ، التطبيق الواجب القانون الختيار القوانني تنازع تكريس إىل يؤدي مما ، هبا العقود وإبرام ، اجلزائر

 .1" صراحة اختيارهم من لقانون التحكيم اتفاق إلخضاع األطراف يلجأ أن

 /  إخضاع إجراءات التحكيم لقانون إرادة احملكم :3

 حيدث كثريا يف العمل أن خيول األطراف هليئة التحكيم أو يرتكوا هلا ، سلطة تنظيم إجراءات التحكيم فقد تضمن اتفاق التحكيم املربم بني
 حكومة اململكة و الشركة العربية األمريكية للبرتول (أرامكو) نصا خيول حمكمة التحكيم سلطة حتديد القواعد اإلجرائية الواجبة اإلتباع

 . 2ارة هذا التحكيم إلد

، اليت تواجه األطراف عند معاجلة التفاصيل اخلاصة 3ويساعد على األخذ هبذا األسلوب يف الواقع ، كثرة املعوقات العملية و القانونية 
 ابملسائل اإلجرائية يف التحكيم .

هذا النحو يف اختيار اإلجراءات و القانون الواجب  ويدعم القانونني املصري و املقارن ، إمكانية ختويل هيئة التحكيم احلرية التامة على
من قانون التحكيم املصري على سبيل املثال النص على أنه " إذا مل يوجد اتفاق  20التطبيق على خصومة التحكيم ، فقد تضمنت املادة 

 ، كان هليئة التحكيم أن ختتار قانون و إجراءات التحكيم اليت تراها مناسبة ".

من قواعد التحكيم اليت أعدهتا جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري  1فقرة  10اعد الدولية ذات االجتاه فقد ورد يف املادة كما تؤيد القو 
 .4" على سبيل املثال ، النص على حرية هيئة التحكيم يف ممارسة التحكيم ابلكيفية اليت تراها مناسبة unicitralالدويل "

اتفاق التحكيم توافر أركان العقد:منها أن يتوافر الرتاضي الصحيح ، وأن يرد هذا الرتاضي على حمل  يف مجيع احلاالت يشرتط لصحة  
 ممكن و مشروع وأن يستند إىل سبب مشروع شأنه يف ذلك شأن أي تصرف قانوين ، لذا سوف نقوم بدراسة هذه العناصر بتسلسل :

 لقانون اخلاص يسوده مبدأ سلطان اإلرادة : يعترب االتفاق على التحكيم عقدا من عقود االرتاضي-أ 

، يشرتط يف اتفاق التحكيم تالقي إراديت الطرفني على اختاذ التحكيم وسيلة لفض النزاعات الناشئة 5وتسري عليه القواعد العامة يف العقود 
رح بعض اإلشكاالت العملية فقد ذهب أو اليت ستنشأ  بينهما، والتعبري عن اإلرادة يكون صرحيا أو ضمنيا ، لكن التعبري الضمين قد يط

الفقه إىل انه إذا أحال األطراف يف العقد إىل شروط عامة تتضمن شرط  التحكيم، و ال يكون االتفاق صرحيا إال إذا اتضح  أ�ما  
 يقصدان به اإلحالة إىل شرط التحكيم أيضا.

                                                           
للطباعة و النشر ، العراق ،  O.P.L.Cأزاد شكور صاحل ، االستثمار األجنيب سبل استقطابه و تسوية منازعاته ، منظمة نشر الثقافة القانونية مؤسسة   -1

 .215ص  ،2008

 662 ص ، سابق مرجع الكردي حممود مجال د -
 .183 ص ، سابق مرجع ، صاحل شكور أزاد -3
 67.4 ص ، نفسه مرجع ، الكردي حممود مجال د -
 .57 ص ، سابق مرجع ، سعيد بن لزهر  -5
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التفاق غري قائم ، فيجب أن تتطابق إراديت الطرفني وتتجه إىل وبناء على ذلك فالبد لقيام اتفاق التحكيم من وجود الرضا وإال كان ا
زعات ترتيب أاثر قانونية تبعا ملضمون ما اتفقا عليه ، فالبد من إجياب وقبول يتطابقان على اختيار التحكيم اختيارا حرا كوسيلة حلسم املنا

 اليت تثور بشأن العالقة األصلية كبديل عن قضاء الدولة .

اليت تنص :" ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم يف احلقوق اليت له مطلق  08/09من القانون رقم  1فقرة 1006ادة وابلنظر إىل امل
التصرف فيها، نستنتج أن املشروع اجلزائري اشرتط أهلية التصرف وليس أهلية االلتزام أو التقاضي،كما نالحظ أن املشرع استبدل عالقتها 

رمبا ليوسع جمال تدخل التحكيم من جهة، وينسجم مع األحكام الواردة يف خمتلف االتفاقيات االقتصادية "،  التجاريةبعالقاهتااالقتصادية
والتجارية اليت أبرمتها اجلزائر على املستوى الدويل ، ونذكر على سبيل املثال املشرع املصري الذي نص كذلك على وجوب توفر األهلية 

من قانون التحكيم املصري على أنه " ال جيوز االتفاق على التحكيم إال  11لذلك نصت املادة لدى األطراف، وهي أهلية التصرف و 
 للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي ميلك التصرف يف حقوقه .."

فاملشرع املصري قد أعطى كل شخص طبيعي يتمتع أبهلية التصرف،  وفقا ألحكام القانون املدين حرية االتفاق على اللجوء إىل التحكيم 
، أما فيما خيص األشخاص االعتبارية جبميع أنواعها ، أعطى هلا حق اللجوء إىل التحكيم مىت مت التحقق من اكتساب و استيفاء الشروط 

 .1القانون لإلقرار ابلشخصية املعنوية  اليت يستلزمها
) على ما يلي " و ال جيوز 1006أما ابلنسبة لألشخاص املعنوية يف القانون اجلزائري فقد نص املشرع اجلزائري يف الفقرة الثالثة من املادة ( 

 الصفقات العمومية" . لألشخاص املعنوية العامة أن تطلب التحكيم ، ما عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية يف إطار
ئر ولكن على الرغم من هذا املوقف التشريعي الواضح و الرافض للتحكيم ، إال أنه من الناحية العملية كان الوضع خمتلفا ، فقد أبرمت اجلزا

مع  19/10/1968، نذكر منها العقد املربم يف  2عدة عقود يف جمال البرتول مع الشركات األجنبية اخلاصة ، تضمنت شرط التحكيم
 .19713) األمريكية و الذي استمر حىت بعد أتميم احملروقات سنة GETTYشركة (

،  و الذي يعترب جتسيدا لالتفاق اإلطار املربم بني احلكومتني 27/3/1983الفرنسي املوقع يف  –واملثال الثاين هو نظام التحكيم اجلزائري 
 لدين.و املتعلق ابلتعاون االقتصادي بني الب 21/6/1982يف 

املقصود ابحملل هو ما اتفقت عليه اإلراداتن يف اتفاق التحكيم بعرض  قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم " حمل التحكيم " :  -ب 
 النزاع أو احملتمل على هيئة حتكيمية .

كيم ، وان ال يكون مستحيال  يف ويشرتط أن يكون حمل العقد مشروعا يستمد مشروعيته من كون النزاع مما جيوز تسويته عن طريق التح 
 ذاته أو خمالفا للنظام العام .

                                                           
 .127دمحم كوال ، مرجع سابق ، ص  -1
 60.2 ص ، سابق مرجع ، سعيد بن لزهر -
 األحكام غريان ، التأميم بعد خاصة اجلديد القانوين اإلطار مع مطابقته هبدف 27/05/1972 يف 1968 بروتوكول أحكام تعديل مت لقد احلقيقة يف -3

 : التعديل نص من 02 للمادة وفقا املفعول ساري بقي و يعدل مل التحكيم بند خاصة – النزاعات حبل اخلاصة
Voir ; Bouzanab, le contentieux des hydrocarbures entre l’ Algérie les sociétés étrangères , OPU , 1985 , p 
437. 
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من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على : "ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام أو حالة األشخاص  1006نصت املادة 
 وأهليتهم " .

للتحكيم ال متس ابلنظام العام  ، واليت ختتلف من دولة إىل أخرى حىت حتدد قابلية موضوع النزاع للتحكيم مبا وضعه املشرع من حدود 
 االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلتحكيم ، مل جترب الدول على االعرتاف ابتفاقيات وأحكام التحكيم إذا كان موضوعها ميس بنظامها العام .

ة ابالتفاق املكتوب الذي يلزم مبقتضاه األطراف ، أبن خيضعوا نصت املادة الثانية من اتفاقية نيويورك على  " تعرتف كل دولة متعاقد 
 للتحكيم كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو ميكن أن تنشأ بينهم بشان عالقة قانونية معينة ، سواء كانت تعاقدية أو غري تعاقدية ، مىت

 تعلقت مبسألة جيوز تسويتها بطريق التحكيم " .

وقد نصت املادة " ال جيوز التحكيم يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح " من قانون التحكيم املصري على أنه  11كما نصت املادة 
ال جيوز الصلح يف املسائل املتعلقة ابحلالة الشخصية أو ابلنظام العام ، ولكن جيوز الصلح :" من القانون املدين املصري على أنه  551

 ".ب على احلالة الشخصية أو اليت تنشأ عن ارتكاب إحدى اجلرائم على املصاحل املالية اليت ترتت
، كما ال جيوز 1اخل...ويرتتب على ذلك أنه ميتنع االتفاق على التحكيم يف مسائل األهلية أو صحة أو بطالن الزواج أو إثبات النسب 

يتعلق ابلنظام العام،  كالتحكيم بشأن عالقة غري  التحكيم يف جرمية القتل أو السرقة ،أو اختالس أموال أجنبية وميتد احلظر بكل ما
 . مشروعة مثال ، أو قرض دون فوائد

إال أن مفهوم هذا النظام العام يبقى غامضا ،  ويعترب ، رغم أن كل االتفاقيات و ضعت النظام العام كعائق لقابلية إي موضوع للتحكيم 
أما مسألة أهلية األشخاص أو حالتهم  فال خالف بشأ�ا وال هتم كثريا ،  من أهم املسائل اليت جيب التطرق إليها يف جمال التحكيم

 .املستثمر األجنيب  
حمل هذه  –مث إن توجه االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلتحكيم ، واليت ربطت التزام الدول ابالعرتاف ابتفاقات التحكيم بكون النزاع 

 .2تلتزم هبا كل الدول األعضاء -االتفاقات
نا نؤكد على ضرورة إعطاء مفهوم ومضمون ضيقني لفكرة النظام العام ،بشكل يسمح لنظام التحكيم بتحقيق فاعليته وهدفه ، ومن ه

 .3خاصة بعد دخول اجلزائر اقتصاد السوق وفتح ابب االستثمار أمام الشركات األجنبية
تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث :"  زائري علىإ اجل.م.إ.من ق 1040أما ابلنسبة للتحكيم التجاري الدويل فقد نصت املادة 

املوضوع ، إذا استجابت للشروط اليت يضعها إما القانون الذي اتفق األطراف على اختياره أو القانون املنظم ملوضوع النزاع أو القانون 
 "الذي يراه احملكم مالئما

مشروعا، وفقا للنظام الدويل ، هذا النظام الذي يطلق عليه األستاذ" هذا و جتدر اإلشارة إىل أن موضوع اتفاق التحكيم جيب أن يكون 
LALIVE  اسم النظام العام عرب الوطين ، و الذي يفرض نفسه على أطراف النزاع و على احملكم فال يكون اتفاق األطراف صحيحا إذا"

 للنظام العام .1كان خمالفا
                                                           

 .62 ص ، سابق مرجع ، سعيد بن لزهر أ -1
 أو االتفاقية على التصديق أو املوافقة أو التوقيع عند متعاقدة دولة لكل جيوز أنه على:"  أنه على 1965 لعام واشنطن اتفاقية من 4 فقرة 25 املادة تنص -2
 ".املركز الختصاص خضوعها عدم أو خضوعها إبمكانية ترى اليت النزاعات أو ابلنزاع املركز ختطر أن الحق اتريخ يف
 و احلقوق كلية وزو تيزي معمري مولود جامعة ، الدويل القانون فرع ماجستري مذكرة ، اجلزائرية االقتصادية املؤسسات مع األجنبية الشراكة ، ليلى أوشن -3

 .73ص ،2011 سنة ، السياسية العلوم
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 السبب يف اتفاق التحكيم :   -ج

على التحكيم ، جيد سببه يف اتفاق األطراف الستبعاد طرح النزاع على القضاء و تفويض األمر للمحكمني ، و هذا إن اتفاق األطراف 
 السبب مشروع دائما و ال نتصور عدم مشروعيته.

ضاء ، نظرا ملا إال إذا ثبت أن اهلدف من اتفاق التحكيم ، هو التهرب من أحكام القانون الذي كان يتعني تطبيقه لو طرح النزاع على الق 
يتضمنه هذا القانون من قيود و التزامات يراد التحلل منها ، و هو ما ميثل حالة من حاالت الغش حنو القانون ، فيكون التحكيم وسيلة 

ملشروع غري مشروعة، يراد هبا االستفادة من حرية األطراف أو حرية احملكم يف حتديد القانون الواجب التطبيق ، و ال خيتلط السبب غري ا
طريق ابحملل غري املمكن ، فاألول يقتضي البحث عن إجابة السؤال ، ملاذا جلأ األطراف للتحكيم ؟ أما الثاين فيتعلق بتحديد املراد تسويته ب

 التحكيم ، و هل هو مشروع أو ال ؟ 

 اخلامتة :

جاري و فعاليته يف حل املنازعات ذات الطابع الدويل ، و  التحكيم الت التفاقاعترب املشرع اجلزائري و كغريه من املشرعيني للدور القانوين 
كان له ذلك و ابألخص بعد خمتلف التعديالت اجلوهرية اليت صاحبته من خالل تعديل أحكام قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية وفقا 

يف تطبيق األحكام الدولية اليت هلا عالقة  ، و هو يف حقيقة احلال إمنا يعرب عن رغبة املشرع2008الصادر يف سنة  09-08للقانون رقم 
ريب ابتفاق التحكيم ، و هو �جم عن التأثري البليغ ابألحكام الواردة يف  اتفاقية نيويورك ، مث إن اغلب القوانني اخلاصة سارت يف درب تق

 م املتعلقة ابالستثمار الدويل .املستثمريني من اإلدارة و تقدمي هلم أكرب عدد ممكن من الضما�ت القانونية و ابألخص األحكا

 قائمة املصادر و املراجع :

 أوال : الكتب 

 ابللغة العربية : -أ

 93 ص ، 2008 ، اجلزائر ، النشر و للطباعة بغدادي منشورات ، اجلزائري القانون يف الدويل التجاري التحكيم تطور ، كوال دمحم) 1
 .73، ص 1990أمحد عبد احلميد عشوش ، التحكيم كوسيلة لفض املنازعات يف جمال االستثمار ، دراسة مقارنة ، مؤسسة شهاب القاهرة ، ) 2  
 .2006فوزي دمحم سامي ، التحكيم التجاري الدويل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، القاهرة مصر ،) 3
 .2004الطبعة األوىل ،–منشورات احللب احلقوقية –لعامة يف التحكيم التجاري الدويل حفيظة السيد احلداد ، املوجز يف النظرية ا)4
 .1992شرح القانون املدين اجلزائري ، النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام ، دار هدى عني مليلة ، الطبعة األوىل ،دمحم صربي السعدي ،) 5
 .1995ازعات التجارية الدولية ، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية ، منري عبد اجمليد ، قضاء التحكيم يف املن)  6 
 -اإلجراءات-عدجالل وفاء دمحمين ، التحكيم بني املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة لالستثمار ،أمام املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار القوا) 7  

 .2001، اإلسكندرية مصر ،  االجتاهات احلديثة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر
 .2004، الفعالية الدولية لقبول التحكيم يف منازعات التجارة الدولية ، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،  و حممود مصيلحي صالح الدين مجال الدين) 8 

 .2004عربية ، )ماجد راغب احللو ، العقود اإلدارية و التحكيم ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مجهورية مصر ال9

                                                                                                                                                                                                 
1 - L’Alive poule , ordre public transnational ( ou réellement international ) et arbitrage international , revu de 
l’ arbitrage , 1986 , p329. 
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 ابللغة الفرنسية : -ب
; les ouvrages -1 

- Terki Noureddine , L’arbitrage commercial international en Algérie , OPU-Alger -1999,p24. 
-Jean  Robert : L’arbitrage, droit interne , droit international.  Édition paris 1993 . 
- Bouzanab, le contentieux des hydrocarbures entre l’ Algérie les sociétés étrangères , OPU , 1985 
2- les Rêves : 

- AkouneYacout, L’arbitrage interne en droit ,algérien  ,R.A.S.J.E.P ,N°1,1999 ., p 54 
-L’Alive poule , ordre public transnational ( ou réellement international ) et arbitrage international , revu de 
l’ arbitrage , 1986 

 اثنيا : املذكرات و الرسائل و اجملالت  :

 .2008 ، اجلزائر جامعة ، احلقوق كلية ، اخلاص القانون فرع ، ماجستري مذكرة ، اجلزائر يف األجنيب لالستثمار االتفاقية احلماية ، عاشور شوشو -
.2004، 10عدد الدين بوسهوة ، دور االتفاقيات الدولية يف جذب االستثمار األجنيب ، جملة كلية العلوم اإلسالمية اجلزائرية الصراط، السنة اخلامسة ،نور  -  

ة و النشر ، العراق ، للطباع O.P.L.Cأزاد شكور صاحل ، االستثمار األجنيب سبل استقطابه و تسوية منازعاته ، منظمة نشر الثقافة القانونية مؤسسة  -
2008. 

ق ،جامعة اجلزائر ، سنة امحد بوخلخال ، نظام تسوية منازعات االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل و تطبيقاته يف اجلزائر ، رسالة ماجستري ، ، كلية احلقو  -
2013. 

  القوانني: اثلثا

1 .2008افريل سنة  25صادرة بتاريخ  21يتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، ج ر عدد  2008فيفري سنة  25مؤرخ يف  09-08قانون رقم  -  
ومتمم  ، معدل 1975سبتمرب سنة  30، الصادرة بتاريخ  78، املتضمن القانون املدين ، ج ر ، العدد  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر رقم  -

  2005يونيو سنة  20املؤرخ يف  10-05ابلقانون رقم 
 مصادر أخرى :

معتصم سويلم نصري ، مدى حتقق الشروط املطلوبة يف التحكيم التقليدي يف ظل التحكيم اإللكرتوين ، حبث متوفر على املوقع   - 
www.Arablawinfo.com 

soit par référence à une règlement d’arbitrage " 
 /www.mts.gov.eg/legyslation(معدل) ، منشور يف موقع: 1994قانون املرافعات و التحكيم املصري لسنة  -
، 2006مع التعديالت اليت اعتمدت سنة  1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل سنة  -

 و املنشور يف موقع :
WWW.Unicitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-a.pdf., visite le 12/12/2015 

www.alassy.net-على مقال ، التحكيم التفاق كصور املشارطة و الشرط ، العاصي اشرف 

 .12/12/2015مت ز�رة و الدخول إىل املوقع بتاريخ 
 .www.f.low.net، منشور ابملوقع اإللكرتوين :  1987ديسمرب سنة  28لقانون الدويل اخلاص ، املؤرخ يف القانون الفيدرايل السويسري املتعلق اب  -
(  1958ها لسنة مصلح أمحد الطراونة ، تنفيذ حكم التحكيم األجنيب الباطل وفقا  التفاقية نيويورك اخلاصة ابالعرتاف أبحكام التحكيم األجنبية و تنفيذ -

االتفاقية ذات الصلة يف ضوء التطبيقات القضائية لكل من فرنسا و الوال�ت املتحدة األمريكية ) مداخلة ألقيت يف مؤمتر التحكيم  دراسة حتليلية لنصوص
 ، و املنشور يف املوقع :2008أفريل 30إىل  28التجاري الدويل يف مؤمتر التحكيم التجاري الدويل بكلية احلقوق ، جامعة أبو ظيب من 

www.slconf.uaea.ac.ue/papers/n°03/altarwane.pdf. 
ديسمرب سنة  15، الصادر بتاريخ  31/98قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ، الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابلقرار رقم   - 

  www.unicitral.org، املنشور يف موقع : 2010، املعدل سنة  1976
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 .جه لالستثمار و حتقيق التنمية املستدامةملكية العقار املو 
 كرمي كرمية  . أ

 -أ-أستاذة حماضرة قسم                                                      
 كلية احلقوق و العلوم السياسية                                                   

 جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس.                                                
krimkarima_2@yahoo.fr                                               

 
  امللخص:

يعد العقار عامل أساسي إلجناز خمتلف املشاريع  االقتصادية،  وملكيته حتقق التنمية املستدامة. و ذلك  اعتمادا على تعديالت       
. و اليت تؤكد أيضا، إرادة املشرع يف ضبط سوق العقار، مع احتفاظ الدولة بدور  2014إىل �اية  2008التشريعات العقارية منذ 

لقانون. فهي تبقى مالكة لألرض اليت ستقام عليها املشاريع، لكن مع ضرورة محاية ملكية املستثمر اخلاصة للعقارات املبنية املراقب لتطبيق ا
 . 

 لكية العامة لألرض، امللكية اخلاصة للمباين، التنمية املستدامة.املالعقار، االستثمار،  الكلمات املفتاحية:

ABSTRACT :Real Estate, remains the key factor for the realization of various economic projects, 
its property achieves developmentdurable. This is based on modifications of real estate legislation 
since 2008 at the end of 2014. And these modifications, also confirm the legislator’s desire   to 
control the real estate mar, with retaining to the State the observer role andenforcing the law. It 
remains the owner of the land, on which the project will be built. But, it is always necessary to 
protect the private property of the investor, by the acquisition of constructed buildings. 

Keywords:The real estate, Investment, Public land ownership, The private ownership of buildings, 
Development durable.  
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 املقدمة:

ن أن يكون ملكا للشخص الطبيعي أو يعد العقار عامل أساسي لتحقيق و اجناز خمتلف املشاريع اإلمنائية، ميزته األساسية أنه ميك
الشخص املعنوي، مهما كانت وجهته و يستلزم الستغالله ضرورة تسليمه، على خالف األمالك املنقولة اليت تكون حتت تصرف الشخص 

امللكية . اهتم املشرع به بوضع عدة آليات حلماية حق 1الطبيعي حىت لو كانت ملكيتها للشخص املعنوي دون اشرتاط تسليمها دائما
 الذي يرد عليه و حتديده و احلفاظ عليه ابعتبارها تدر عائدا ماليا دائم و مستمر معترب مقارنة ابألمالك املنقولة.

غداة االستقالل ، مت توسيع نطاق ملكية الدولة العقارية و تضييق امللكية اخلاصة، و إذا مت السماح ابمللكية اخلاصة فكان يف حدود   
تتوسع على حساب امللكية العامة، كان ذلك نتيجة التوجه االشرتاكي الذي كان حيكم الدولة اجلزائرية و العمل للحفاظ معينة على أن ال 

 01-81على العقار. لكن تغريت تلك الظروف منذ الثمانينات حيث مت تدعيم امللكية اخلاصة و ذلك مبوجب عدة قوانني منها : قانون 
 26-95املتعلق ابلتوجيه العقاري املعدل مبوجب أمر  254-90، قانون 113-82العقارية ، مث قانون  التوجه حنو التنازل عن األمالك2
 . و ذلك أتكيد للتوجه حنو االقتصاد احلر بضمان امللكية اخلاصة مبوجب الدستور اجلزائري.5

ية االقتصادية ابلتوجه حنو اقتصاد الذي تسعى الدولة من خالله الوصول للتنم -وطين كان أو أجنيب-و من أجل جلب االستثمار 
السوق، فقد أصبح اهتمام اجلزائر بضرورة توفري العقار التنموي و طرق توجيهه لالستثمار، ليكون أساس اجناز املشاريع االستثمارية هي 

لالستثمار إال يف حاالت الضرورة  األمالك العقارية اخلاصة للدولة دون األمالك العقارية اخلاصة لألفراد ألن هذه األخرية ال ميكن توجيهها 
 كعملية نزع امللكية للمنفعة العامة أو أل�ا تندرج ضمن منطقة التوسع السياحي اليت تعد ملكية العقارات اليت تدخل ضمنها كلها للدولة

بين عليها املشروع  فهل ملكية العقار التنموي االقتصادي الذي يستغل لالستثمار بوجهيها :إما مبلكية األرض اليتملكية خاصة . 
أو مبلكية البنا�ت املشيدة كعقار مستقل ، تشكل دافعا لتحقيق التنمية االقتصادية؟ و هل حققت التشريعات املنظمة الستغالل 

 هذا النوع من العقارات تلك الغاية ابلطريقة اليت تساعد على جلب أكرب حجم من االستثمارات حملية كانت أم أجنبية؟

ك سيتم إبعاد العقار الفالحي و الرتكيز فقط على العقار الصناعي و السياحي و مقارنة األحكام املتعلقة مبلكيته مع لإلجابة على ذل
مقابل ملكية -أوال-العقار التجاري و ذلك ابحلديث عن ملكية األرض اليت تعود للدولة مبا تتحقق معه التنمية االقتصادية املستدامة

 .-اثنيا-األرض حمل االستغالل ابعتبارها من حمفزات االستثماراملستثمر للعقار املبين على 

 

 

 

                                                           
راجع موهويب حمفوظ:" مركز العقار من منظور قانون االستثمار"، مذكرة  للتعرف على اخلصائص املميزة للعقار و مقارنته ابملنقول خاصة يف جمال االستثمار، -1

 .12-09، ص ص.2009-2008ماجستري يف القانون فرع قانون أعمال، كلية احلقوق بودواو، جامعة بومرداس، 
 .1981لسنة  06، جريدة رمسية عدد  1981-02-07املؤرخ يف  -2
 .34عدد، جريدة رمسية 1982أوت  21املؤرخ يف  -3
 1990لسنة  49ن جريدة رمسية عدد  1990نوفمرب  18املؤرخ يف  -4
 .55، جريدة رمسية عدد 1995سبتمرب  25املؤرخ يف  -5
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 أوال: ملكية الدولة للعقار التنموي ضمان لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة

 احتفاظ الدولة مبلكية العقار املخصص لالستثمار و منع التنازل عنه للمستثمر ، ما هو إال أتكيد على بقائها يف مركز قوة مقارنة 
مثل هذا التوجه يف الدول اإلفريقية يعد من خملفات قوانني استعمارية، و هي طريقة تستعمل قصد 1ابملستثمر بل و قد اعترب بعض الفقه 

احلفاظ على املتعاملني معها مقابل ما يتحصلون عليه من ثروة مباشرة من استغالل العقار ، و هو ما جيعل اإلدارة يف هذه الدول تتدخل 
 ملكية األراضي عكس الدول األوربية أين تستعمل سلطاهتا التنظيمية ملراقبة استعمال األراضي. فملكية الدولة حتافظ على مباشرة يف

 الوعاء العقاري املوجه لالستثمار حىت ألجيال املستقبلية ابعتمادها طريقة الرتاضي ملنح االمتياز لالنتفاع ابلعقار التنموي.ا

 ا على الوعاء العقاري الستمرارية التنميةملكية الدولة للعقار حفاظ -1

، و األمالك الوطنية قد تكون أمالك عمومية أو 2األمالك العقارية تصنف إىل أمالك عقارية وطنية و أخرى خاصة و اثلثة أمالك وقفية  
متلكه من اخلواص نتيجة لطبيعتها أو : فإذا كان النوع األول منها ال ميكن -البلدية و الوالية-خاصة مملوكة للدولة أو اجلماعات احمللية

. فاألمر يتعلق إذن ابألمالك العقارية اخلاصة للدولة : اليت 3الغرض املسطر هلا، فإن األمالك اخلاصة عكسها متاما ميكن التصرف فيها
ون للمستثمر حق التمتع و تتمثل يف جمموع األوعية العقارية اليت ميكن التنازل عنها بغرض االستثمار مقابل شروط قانونية حمددة، يك

التصرف أحيا� يف املال العقاري و احلقوق العينية العقارية األخرى بشرط اجناز املشروع االستثماري و احرتام الغرض و العقد و دفرت 
 واص.الشروط الذي منحت على أساسه تلك األوعية العقارية، مع احتفاظ الدولة حبق الرقبة و التنازل عن االنتفاع ملصلحة اخل

أما عن األمالك العقارية للخواص فال بد من توجيهها و حتويلها لغرض االستثمار، و ذلك ابحرتام شروط إجرائية و تنظيمية معقدة   
دة يف مرتبطة بضمها ألمالك الدولة اخلاصة وفقا ألسلوب نزع امللكية للمنفعة العامة أو ممارسة حق الشفعة إذا تعلق األمر ابلعقارات املتواج

 .4التوسع السياحي و املواقع السياحية منطقة

 حتديد مكو�ت الوعاء العقاري : -أ -

ا اعتمادا على التشريعات املنظمة لتعامل الدولة يف أمالكها العقارية اخلاصة املوجهة لالستثمار فيمكن حتديد مكو�ت الوعاء العقاري كم
 يلي:

                                                           
ية عن مللكية العقار معتمدا على أن الدول االستعمارية كانت متنع متلك األراضي من طرف السكان األصليني للدولة و تبقى اإلدارة االستعمارية املتحكمة يف ا -1

 Joseph COMBY, « L’appropriation des droits fonciers, touts، راجع تفصيال هذا املوقف، ,CADASTREطريق 
s’achète et tout se v vent facilement en Afrique, tout sauf la terre », Grain De SEL, n°. 57, Janvier- 

mars 20112, Partie 02 , p p.22-23. 
 18، الصادرة بتاريخ 49، املتضمن التوجيه العقاري ، ج ر عدد 1990نوفمرب  18املؤرخ يف 25-90من قانون  23يف الذي حددته املادة و هو التصن -2

 .1560، ص.1990نوفمرب 
 املتضمن التوجيه العقاري. 25-90من قانون  25و  24مبوجب املادتني  -3
، احملدد لنموذج 2008مارس  18املوافق ل  1429ربيع األول  10رانية و البيئة و السياحة املؤرخ و هي عملية منظمة مبوجب قرار وزارة التهيئة العم -4

 2006أكتوبر  28املؤرخ يف  385-06؛ و املرسوم التنفيذي 25التصريح املسبق لبيع ملك واقع داخل مناطق التوسع و املواقع السياحية، جريدة رمسية عدد 
 .03لة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع و املواقع السياحية خاصة املادة الذي حيدد كيفيات ممارسة الوكا



277 

 

احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز  04-08من أمر  01اعتمادا على املادة األمالك العقارية اخلاصة للدولة املوجهة لالستثمار  -1
 02على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ، و لكن ابستثناء أصناف معينة بناءا على املادة 

واجدة داخل املساحات املنجمية، القطع األرضية املتواجدة داخل تتمثل يف: األراضي الفالحية، القطع األرضية املت041-08من األمر 
مساحات البحث عن احملروقات و استغالهلا و مساحات محاية املنشآت الكهرابئية و الغازية، القطع األرضي املوجهة للرتقية العقارية 

ية و الثقافية، القطع األرضية املوجهة للرتقية العقارية املستفيدة من إعانة الدولة، القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات املواقع األثر 
التجارية اليت ختضع لصيغ منح امتياز قابل للتحويل إىل تنازل عند اإلجناز الفعلي طبقا ألحكام دفرت الشروط، و املثبت قانو� مبوجب 

 شهادة مطابقة.

يص لفائدة مصاحل عمومية اتبعة للدولة لتلبية حاجياهتا، مع أن يكون الوعاء العقاري حمل االمتياز غري خمصص و ليس يف طور التخص  -2
من املرسوم  06متركزه خارج القطاعات املعمرة أو القابلة للتعمري كما هو حمدد يف أدوات التهيئة و التعمري بسبب طبيعتها، بناءا على املادة 

عة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التاب 152-09التنفيذي 
، على خالف األنشطة التجارية اليت قد حتدث أضرارا أو خماطر ابلنسبة لصحة و راحة السكان و/ أو احمليط ال ميكن تواجدها 2استثمارية

دون سواها أو خارج 3إال يف املناطق الصناعية أو مناطق األنشطة املعدة هلذا الغرض و الواقعة يف املناطق احلضرية أو شبه احلضرية السكنية 
بناءا على رخصة صرحية تسلمها املصاحل املؤهلة 4ن تنشأ يف مواقع حمددة ضمن ضواحي املناطق احلضرية أو شبه احلضرية تلك املناطق اب

5. 
و األصول الفائضة التابعة  6العقارات املتمثلة يف األصول املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة و غري املستقلة احمللة املتوفرة  -3

بتحديد طريقة إدراجها  8، و قد تكفل املشرع7مية االقتصادية غري الالزمة موضوعيا لنشاط املؤسسة العمومية االقتصاديةللمؤسسات العمو 
: فبعد تصفية املؤسسة العمومية و إعداد جرد لألصول املتبقية املنبثقة من عملية التصفية ، 9إدراجها ضمن األمالك العقارية اخلاصة للدولة 

ك الدولة املختصني إقليميا لتقوم مصاحل أمالك الدولة بتسجيل تلك األمالك العقارية يف سجل األمالك ، يتم إرساله إىل مديري أمال
العقارية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة غري املخصصة ؛ أما عن األصول الفائضة فتتدخل املؤسسات العمومية إبعداد جرد خاص هبا يرسل 

و يرفق اجلرد عند االقتضاء ابمللفات اخلاصة بكل ملك عقاري و يقدم من طرف هذا األخري إىل  إىل الوزير املكلف برتقية االستثمارات،

                                                           
 31، الصادرة بتاريخ 78، جريدة رمسية  عدد 2014ديسمرب  30، املؤرخ يف 2015املتضمن قانون املالية لسنة  10-14من قانون. 61املعدلة مبوجب  -1

 .2014ديسمرب 
 .4، ص.2009مايو  06الصادرة بتاريخ  27، ج ر عدد  2009مايو  02املؤرخ يف  -2
مجادى الثانية  27املؤرخ يف  08-04من قانون  28/2جتارة التجزئة أو التجارة اجلوارية، مبوجب املادة و هي األماكن اليت ألزم املشرع أن ميارس فيها نشاط  -3

 .2004غشت  14املوافق ل 1425
 احملدد سابقا 08-04من قانون  28/1املشرع أن تباشر أنشطة التوزيع ابجلملة، مبوجب املادة و هي األماكن اليت ألزم  -4
 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 04-08من قانون  27بناءا على املادة 5
منح االمتياز على األصول املتبقية التابعة ، حيدد شروط و كيفيات 2009مايو  02املؤرخ يف  153-09من املرسوم التنفيذي  02احملددة مبوجب املادة  -6

 06، الصادرة بتاريخ 27للمؤسسات العمومية املستقلة و غري املستقلة احمللة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و تسيريها، ج ر عدد 
 .16، ص.2009مايو 

 احملدد سابقا. 153-09من املرسوم التنفيذي  03احملددة مبوجب املادة  -7
 احملدد سابقا  . 153-09من املرسوم التنفيذي  11إىل  07احملدد سابقا، و املواد من  153-09من املرسوم التنفيذي  06بناءا على املادة  -8
 احملدد سابقا. 153 -09من املرسوم التنفيذي  12و يتم االسرتجاع مبوجب حمضر تسليم مع إعداد عقد حتويل امللكية لفائدة الدولة مبوجب املادة  -9
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جملس مسامهات الدولة الذي يتدخل مبوجب الئحة توجه ملدير أمالك الدولة الذي يقوم إبعداد عقد إدماج للقطعة األرضية الفائضة أو 
 ،املوجودة يف منطقة صناعية ضمن األمالك اخلاصة للدولة

للوساطة و الضبط و يسند تسيري كل تلك العقارات إىل وكاالت متخصص حسب نوع النشاط االستثماري املراد اجنازه: إما الوكالة الوطنية   -4
مية ، فإن العقار السياحي مملوك من طرف الوكالة الوطنية للتن2اليت تسري األمالك العقارية الصناعية املتواجدة يف املناطق الصناعية  1العقاري

،كأداة للتسيري و التنمية، و احلفاظ و االستغالل العقالين للعقار السياحي و تطبق بذلك السياسة الوطنية للتنمية  3مية السياحيةللتن
من الرتويج و احلفاظ على مواقع التوسع السياحي يف وقت واحد، مع العمل على ترقيتها بتهيئة  4السياحية املستدامة، و تتعدد مهامها

 جهة لالستثمار، مع السهر على احرتام التشريعات و خمططات التهيئة السياحية و العمرانية.العقارات املو 

 :-عقار صناعي و سياحي-أصناف العقارات املوجهة لالستثمار -ب -
 ميكن توجيه تلك العقارات ملشاريع تتناسب مع طبيعتها، و ابلتايل ميكن تصنيفها إىل: 

هو ذلك احليز املكاين أو الوعاء املخصص إلجناز خمتلف االستثمارات ذات الطبيعة الصناعية سواء  و العقار الصناعي أو االستثماري:   
كان مبنيا أو غري مبين، مستغال أو غري مستغل تضاف له العقارات اليت حتوزها املؤسسات العمومية االقتصادية خاصة الفائض العقاري 

،  5حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقارات و تشكيلتها و سريها الناتج عن حل املؤسسات، تتكفل جلنة املساعدة على
اعتمادا على بنك املعلومات الذي متسكه و املتكون من جمموع املعلومات اليت تقدمها مصاحل أمالك الدولة و الصناعة و األجهزة املكلفة 

ل الرشيد للعقار املوجه لالستثمار يف إطار اإلسرتاتيجية اليت حتددها الوالية ابلعقار، ابقرتاح منح االمتياز و املسامهة يف الضبط و االستعما
ا و ، مساعدة املستثمرين يف حتديد املوقع الذي سيتم إقامة املشاريع االستثمارية عليها، مع متابعة إقامة املشاريع االستثمارية و تقييمه

 .6متابعة اجناز املشاريع االستثمارية اجلارية

                                                           
 و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة تنشأ”  انه على العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة 119_ 07 رقم التنفيذي املرسوم من األوىل املادة عرفتها -1

 . املايل االستقالل و املعنوية ابلشخصية تتمتع”  الوكالة”  النـص صلب يف تدعى و”  العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة”  تسمية حتت جتاري
  ،.” الغري مع عالقاهتا يف اتجرة تعد و الدولة مع عالقاهتا يف اإلدارة على املطبقة للقواعد الوكالة ختضع  
 الفائضة األصول و املتبقية األصول من املتكونة العقارية احلافظة تسيري يسند:”  أنه على 153_ 09 رقم التنفيذي املرسوم من 13 بناءا على املادة -2

 ". الدولة حلساب ذلك و العقاري الضبط و للوساطة الوطنية الوكالة إىل الصناعية املناطق يف املتواجدة األراضي و تدرجييا املسرتجعة
 .30، ص.1418القعدة عام ذو  02، الصادرة بتاريخ 11ج ر عدد 1998 فيفري 21 يف املؤرخ 70-98 التنفيذي ابملرسوم إنشاؤها مت اليت -3
تسهر على احلماية و احلفاظ على مناطق و  احملدد  سابقا ، و اليت ميكن حتديدها فيما يلي: 70-98من املرسوم التنفيذي  08إىل  04مبوجب املواد من  -4

تطبيق حق الشفعة على كل عقار  -احلرص عل توفري و إنشاء املرافق العمومية؛-ترقية و ترويج مناطق و مواقع التوسع السياحي؛ -مواقع التوسع السياحي؛
تطور  -اء كانت مالية ، جتارية أو صناعية و املتعلقة ابلعقار؛تنجز كل العمليات املرتبطة مبوضوعها سو  -متواجد داخل مناطق و مواقع التوسع السياحي؛

مرافقة إدارة السياحة يف تصور و إجناز إسرتاتيجية -التبادالت مع املؤسسات و املنظمات املرتبطة مبجال نشاطها؛ تنشئ ملحقات طبقا للتشريع الساري املفعول؛ 
قة ابلسياحة و خمططات التهيئة السياحية و العمرانية داخل مناطق و مواقع التوسع السياحي هبدف محايتها احلرص على احرتام القوانني املتعل-التنمية السياحية؛ 

وضع دفرت شروط  -إنشاء و إدارة وتطوير بنك للمعلومات خاص ابلعقار السياحي؛ -إنشاء و حتبني ملف وطين للمنشآت القاعدية السياحية؛   -و تطويره؛
حتديد مناطق و مواقع جديدة للتوسع السياحي و  -هتيئة األراضي املعتمدة و اليت ختدم االستثمار السياحي؛ -توسع السياحية؛ خاص بكل مناطق و مواقع ال
 إعطائها املكانة اليت تليق هبا.

، 2010يناير  17تاريخ الصادرة ب 04، ج ر عدد 2010يناير  12املوافق ل  1431حمرم عام  26املؤرخ يف  20-10املنظمة مبوجب املرسوم التنفيذي 5
 املتعلق بتنظيم جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار و تشكيلتها و سريها. 07ص.

 احملدد سابقا. 20-10من املرسوم التنفيذي رقم  02اعتمادا على املادة  -6
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األوعية العقارية املخصصة الجناز خمتلف املنشآت السياحية من طرف مستثمرين وطنيني أو أجانب و تعد مناطق  سياحي :العقار ال
 التوسع السياحي األساس الرئيسي يف تكوين خمتلف األوعية العقارية ذات الطابع السياحي و العقار املتواجد ابلقرب من األمالك العقارية

يتشكل العقار :" املتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية 2003فرباير 17املؤرخ يف 03-03ن قانون م 20ادة البحرية . و قد عرفته امل
السياحي القابل للبناء من األراضي احملددة هلذا الغرض يف خمطط التهيئة السياحية، و يضم األراضي التابعة لألمالك الوطنية 

 ص."العمومية و اخلاصة، و تلك التابعة للخوا
فالعقار السياحي له دور ف حتقيق التنمية االقتصادية من حيث القيمة املضافة على االقتصاد الوطين، تتكفل الوكالة الوطنية للتنمية 

 السياحية بتسيري العقار و احملافظة على مناطق التوسع السياحي و ترقيتها لالستثمار السياحي.
الفضاء التجاري فهو تلك املناطق املهيأة و اجملهزة الستقبال أي نشاط جتاري: كل حيز أو ميثل الذي  على خالف العقار التجاري : 

إما التجزئة أو اجلملة  األسواق: و املتمثلة يف 1منشأة مبنية أو غري مبنية مهيأة و حمددة املعامل متارس فيه مبادالت جتارية ابجلملة أو التجزئة
ف أسبوعية ، مهما كان حمل عملية البيع: املنتجات الصناعية و الصيد البحري            و اخلضر ، املغطاة و اجلوارية ، أسبوعية أو نص
املساحات الصغرى من نوع سوبريات؛ املساحات الكربى من نوع متجر كبري و متجر ضخم،  و الفواكه و احليوا�ت و السيارات؛

ضرية لوجوب قربه من املستهلكني، لكن استثناءا مينع تواجده يف تلك املناطق يتواجد يف املناطق احلضرية أو شبه احل. 2املراكز التجارية 
: حبيث متارس 111-12من املرسوم التنفيذي  29فيما خيص مباشرة بعض األنشطة التجارية خاصة التوزيع ابجلملة بناءا على املادة 

أو حمالت تقع خارج املناطق احلضرية و بعيدا عن املناطق أنشطة التوزيع على مستوى اجلملة ، حسب احلالة، يف فضاءات و أو مربعات 
 .2004غشت  14املوافق ل 1425مجادى الثانية  27املؤرخ يف  08-04من القانون رقم  28و  27السكنية طبقا ألحكام املادتني 

 توجيه العقار التنموي لالستثمار مبنح االمتياز عن طريق الرتاضي. -2

تتمثل يف توسيع االستثمارات حبجم توسيع العقارات املوجهة لالستثمار، و يتم تشجيع االستثمار  3أمهية حتويل العقار بغرض االستثمار   
بتبسيط اإلجراءات اخلاصة ابحلصول على العقار الجناز املشروع     و هو فعال ما حتقق من خالل االبتعاد عن املزاد العلين و االحتفاظ 

ة الرتاضي، مع وجود تشجيعات و ضما�ت كافية ضريبية و قانونية و قضائية و حىت مرتبطة ابمللكية مبا يساعد يف خلق الثقة و بطريق
 األمان لدى املستثمر. 

 منح املستثمر حق االمتياز على العقار التنموي دون متلكه  -أ-

له مركز قوة يف جمال معني: الدولة مالكة للعقار و املستثمر مالك فيصبح بذلك أطراف العالقة : الدولة و املستثمر كل واحد منهما  
الذي كان مينح إمكانية طلب املستثمر  11-06للتكنولوجيا و الوسائل املعتمدة الجناز املشروع ،عكس ما كان عليه مبوجب أمر 

حتفاظ بفكرة استغالل األرض أو العقار ابال 04-08. فقد قام املشرع مبوجب أمر 5لتملك العقار املستغل لالستثمار بشروط معينة4

                                                           
حيدد شروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و  2012مارس  06 املؤرخ يف 111-12من املرسوم التنفيذي  02و هو ما حددته املادة  -1

 .25، ص. 2012مارس  14الصادرة بتاريخ  15ممارسة بعض األنشطة التجارية، ج ر عدد 
 احملدد سابقا. 111-12من املرسوم التنفيذي  03احملددة يف املادة  -2
 .115-110ملرجع السابق، ص ص.للتفصيل يف تلك األمهية، راجع موهويب حمفوظ، ا -3
 .2001غشت  20املتعلق بتطوير االستثمار املؤرخ يف  03-01يرجع األساس القانوين ملنح االمتياز إىل قانون االستثمار مبوجب املادة األوىل من أمر   -4
 ..11-06من أمر 10، اعتمادا على املادة تتمثل أساسا يف االجناز الفعلي للمشروع مع وضعه يف اخلدمة وفقا لبنود و شروط دفرت األعباء -5



280 

 

 اليت للتجديد قابلة سنة 20 مبدة مقارنة 1 سنة 99 تتجاوز ال أن على للتجديد قابلة سنة 33 بني التنموي عن طريق االمتياز ملدة ترتاوح
أن ميكن مراجعته آو الرجوع فحق االنتفاع ابلعقار يستمر طيلة تلك املدة دون  ،11-06 أمر من 04 املادة مبوجب سابقا حمددة كانت

 فيه إال حبكم قضائي و هو ما يشكل فكرة الثبات و االستقرار القانوين.

 اهليئات و املؤسسات لفائدة املتوفرة للدولة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على الرتاضي طريق عن أعباء، دفرت أساس على االمتياز مينح 
 قواعد احرتام بشرط و استثمارية مشاريع الحتياجات ذلك و اخلاص للقانون اخلاضعني املعنويني أو الطبيعيني األشخاص و العمومية
، ابلنتيجة ميكن أن 11-11من قانون  15املعدلة مبوجب املادة  سابقا احملدد 04-08 أمر من2 03 املادة على اعتمادا التعمري،
Fالفالحي اجملال يف االستثمار فخال على املعنوي الشخص و الطبيعي الشخص التنازل من يستفيد

3. 
 لألمالك التابعة لألراضي ابلرتاضي االمتياز منح على تطبق اليت الشروط و البنود حيدد الذي النموذجي الشروط دفرت إىل ابلرجوع و 

 الدولة خالله من حتول الذي االتفاق هو:" االمتياز منح يعرف فهو ،4استثمارية مشاريع الجناز املوجهة و للدولة اخلاصة لألمالك التابعة
 هو و". استثماري مشروع استيعاب قصد معنوي، أو طبيعي شخص لفائدة اخلاصة ألمالكها اتبعة متوفرة أرضية من االنتفاع معينة ملدة

 إدارة مسؤوليته وعلى مبقتضاه – شركة أو كان فرد – امللتزم يتوىل إداري عقد: “ بـأنه االمتياز يعرف 5الفقه سابقا أخذه الذي التعريف
 عن فضال العامة املرافق بسري الضابطة األساسية للقواعد خضوعه مع املنتفعني من يتقاضاها رسوم مقابل واستغالله اقتصادي عام مرفق

 .” االمتياز لعقد اإلدارة تضمنها اليت الشروط

 الدولة أمالك إلدارة ،يسمح الوايل من صادر قرار شكل يف6 التنموي االقتصادي العقار على االمتياز منح أجل من الدولة تدخل يتمثل  
 04 املادة يف املذكور االمتياز يكرس”  أنه على 04_  08 رقم األمر من 10 املادة نصت حيث االمتياز، عقد حترير أجل من الدولة
 يكفي فال ،.”  االمتياز منح وشروط بنود وكذا االستثمار بر�مج بدقة حيدد أعباء بدفرت مرفقا الدولة أمالك إدارة تعده إداري بعقد أعاله
 أعده الذي الشروط دفرت يف متمثلة لالنعقاد ركن هي اليت الشكلية من البد بل_  السبب و احملل و الرضا_  املوضوعية العقد أركان توافر

 أحكام عليه تطبق تعاقدي فهو ، خمتلطة طبيعة ذو االمتياز عقد جيعل ما هو و ، أعاله احملدد 152-09ابملرسوم ملحق يف سلفا املشرع
 .اإلداري القانون أحكام عليه تطبق الئحي و املدين القانون

                                                           
، ج ر 2010غشت  15املؤرخ يف   03-10 قانون من 04املادة على بناءا للتجديد قابلة سنة 40 هي مدة أقصى فإن الفالحي على خالف االستثمار -1

 .4، ص.2010، الصادرة بتاريخ 46عدد 
 اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على ابلرتاضي أو املقيد أو املفتوح العلين املزاد طريق عن أعباء، دفرت أساس على االمتياز مينح" كانت تنص قبل التعديل:"   -2

 بشرط و استثمارية مشاريع الحتياجات ذلك و اخلاص للقانون اخلاضعني املعنويني أو الطبيعيني األشخاص و العمومية اهليئات و املؤسسات لفائدة املتوفرة للدولة
 ."التعمري قواعد احرتام

احملدد لشروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة ،  03-10من قانون 04و  08حيث حصر املشرع بناءا على املادتني  -3
ابلتايل استبعاد املستثمر  إمكانية االستفادة من االمتياز على العقار الفالحي على الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية فقط دون الشخص املعنوي، و

 األجنيب،خلصوصية عملية استغالل األراضي الفالحية. 
 .12، ص.2009مايو  06الصادرة يف  27اجلريدة الرمسية عدد  -4
 .108، ص.1999راجع يف ذلك، سليمان دمحم الطماوي ،" األسس العامة للعقود اإلدارية"، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب،  -5
فاتر السياسة و سع أكثر حول دور الدولة يف منح االمتياز، راجع، بلكعيبات مراد،" دور الدولة يف منح االمتياز يف قانون االستثمار اجلزائري"، جملة دللتو  -6

 و ما يليها. 230، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، ص.2012القانون، العدد السابع، جوان 
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 ، إبشرافها و حلساهبا و الدولة ابسم يتعاقد الذي االمتياز عقد إبعداد الدولة ألمالك الوالئي املدير فوضت املالية وزير يف ممثلة فالدولة 
 لألمالك املالكة دور ، الدولة موثق دور ، اخلبري دور ، املتعاقد بدور لقيامها الدولة أمالك إدارة عاتق على املوكل الكبري للعبء فنظرا

 أمالك تسيري مهام 1.العقاري الضبط و للوساطة الوطنية للوكالة أوكلت فقد ، اجلزاء موقع دور و املراقب و املتابع دور ، املنقولة و العقارية
 قبل من هلا املقدمة الصناعي املشاريع تقرتح أن هلا و ، الوالئية اللجنة يف عضو بصفتها ، الوطنية لألمالك التابع الصناعي العقار

 من االمتياز منح فيتم السياحي للعقار ابلنسبة أما. 2 153_ 09 رقم التنفيذي املرسوم من 13 املادة به قضت ما هذا و ، املستثمرين
-12 رقم القانون من 34 للمادة طبقا السياحي التوسع ملنطقة التابعة األراضي حول السياحة لتنمية الوطنية الوكالة موافقة بعد الوايل من
Fالوطنية األمهية و األولوية طابع ذات السياحية املشاريع ألن ،3 12

4. 

التنمية االقتصادية، عن طريق وضابط للعقار االقتصادي ، مما يساعدها يف حتقيق  كمراقب تتدخل جيعلها ابمللكية الدولة احتفاظ و       
احتفاظها ابلعقارات لألجيال املستقبلية جتسيدا للتنمية املستدامة و ذلك عن طريق فرض رقابتها ابلرتاخيص الواجب احلصول عليها مع 

سلطة توقيع العقاب يف حالة اإلخالل بقواعد السوق  و...املتابعة و الرقابة حق ، العقد تعديل حق و كالفسخ إمكانية توقيع اجلزاءات :
 .  مقابل بدون أمالكها تسرتجعالعقارية أو عدم احرتام و تنفيذ بنود دفرت الشروط الذي قدمه املستثمر لالستفادة من حق االمتياز أبن 

 على تقوم اليت املستدامة التنمية حتقيق يف تساهم ،-السياحي و الصناعي -التنموي للعقار الدولة ملكية على القائمة االمتياز فطريقة 
 مع احلايل، كاجليل احتياجاهتم لتلبية الفرص نفس هلم حتقق اليت الطبيعية الثروات القادمة لألجيال يتوافر أبن األجيال، بني العدالة حتقيق

                                                           
 و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة تنشأ”  انه على العقاري والضبط للوساطة الوطنية ابلوكالة 119_ 07 رقم التنفيذي املرسوم من األوىل املادة عرفتها -1

 ختضع.   املايل االستقالل و املعنوية ابلشخصية تتمتع”  الوكالة”  النـص صلب يف تدعى و”  العقاري والضبط للوساطة الوطنية الوكالة”  تسمية حتت جتاري
 .” الغري مع عالقاهتا يف اتجرة تعد و الدولة مع عالقاهتا يف اإلدارة على املطبقة للقواعد الوكالة

 املسرتجعة الفائضة األصول و املتبقية األصول من املتكونة العقارية احلافظة تسيري يسند”  : احملدد سابقا 153-09من املرسوم التنفيذي  13تنص املادة  -2
 احمللية اهليئة طرف من التسيري هذا يتم    . الدولة حلساب ذلك و العقاري الضبط و للوساطة الوطنية الوكالة إىل الصناعية املناطق يف املتواجدة األراضي و تدرجييا
 املسرية احمللية اهليئة و إقليميا املختصة الدولة أمالك مديرية بني تربم اتفاقية أساس على املعنية الوالية مستوى على و العقاري الضبط و للوساطة الوطنية للوكالة
 .”الذكر السالفة الوطنية الوكالة حلساب تعمل اليت املعنية

 الذي 2008-09-01 يف املؤرخ 04-08 األمر من 05 املادة منه 34عدلت املادة ،2013 لسنة املالية بقانون املتعلق 2012ديسمرب 26 يف املؤرخ -3
 من 15 املادة مبوجب املتممة و املعدلة استثمارية مشاريع إلجناز املوجهة و للدولة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على االمتياز منح كيفيات و شروط حيدد

 -: الوايل من بقرار ابلرتاضي االمتياز يرخص:" يلي كما حترر اليت و 2011 لسنة التكميلي املالية قانون املتضمن 2011 يوليو 18 يف املؤرخ 11-11 القانون
 املتبقية العقارية األصول و للدولة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على العقار ضبط و االستثمار ترقية و املوقع حتديد على املساعدة جلنة اقرتاح على بناءا

 اقرتاح على بناءا النشاطات؛ مناطق و الصناعية طقللمنا التابعة األراضي كذا و االقتصادية العمومية للمؤسسات الفائضة األصول و احمللة العمومية للمؤسسات
 لتطوير الوطنية الوكالة موافقة اإلقليم؛بعد بتهيئة املكلف الوزير موافقة بعد و اجلديدة املدينة حدود داخل الواقعة األراضي على اجلديدة املدينة بتسيري املكلفة اهليئة

جيعل إمكانية االمتياز قد تتم عن طريق املزاد العلين أو ابلرتاضي، و  04-08بعدما كان أمر  ذلك و ،"السياحي التوسع ملنطقة التابعة األراضي حول السياحة
 منه. 03ذلك مبوجب املادة 

 مشاريع إلجناز املوجهة و اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على االمتياز منح كيفيات و شروط حيدد الذي 152-09من املرسوم التنفيذي  14فاملادة  -4
 االمتياز من تستفيد اليت االستثمارية ، قد حددت املشاريع04.ص.2009مايو  06، الصادرة بتاريخ 27، ج ر عدد 2009مايو  02املؤرخ يف  استثمارية،
 القطاعات يف االسترياد عمليات استبدال يف تساهم ان ميكنها اليت اإلنتاجية االستثمارات مثل الوطنية األمهية و األولوية طابع هلا اليت هي و ابلرتاضي

 البطالة. تقليص اخلصوص على تعكس و قوي بشكل املضافة القيمة أو الشغل ملناصب حمدثة تكون أن أو الوطين، لالقتصاد اإلسرتاتيجية
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 التلوث مبعاجلة مقارنة أكثر فاعلية له الذي التلوث من الوقاية مبدأ على اعتمادا التنمية، استدامة لضمان الطبيعية املوارد استخدام ترشيد
 .اإلنسان لصحة و للبيئة املهددة األنشطة بتجنب ذلك و حدوثه بعد
 تبسيط إجراءات احلصول على العقار التنموي ابعتماد الرتاضي. -ب-

إىل طريق االمتياز، مث من االمتياز اعتمادا على املزاد العلين و  1التعديالت التشريعية، أكدت انتقال الدولة من االعتماد على طريق التنازل
الرتاضي يف حاالت معينة إىل االمتياز عن طريق الرتاضي فقط . فقد مت استبعاد صيغة املزاد العلين ملنح االمتياز على األرض املراد 

و حصر طريقة االمتياز يف  04-08من أمر  06، 07دة الذي ألغى املا 2011لالستثمار عليها، مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 
الرتاضي فقط، و ذلك بسبب بطء إجراءات منح العقار عن طريق املزاد العلين الذي يقوم على منح العقار للمتعاقد الذي يقدم العرض 

منها الدعوة للمنافسة و قلة اإلقبال األقل مثنا و لكن مع احرتام إجراءات معينة يقصد منها اإلعالم و اإلشهار ابلعملية و اليت يقصد 
، فالرتاضي يبتعد عن الشكليات املرتبطة ابلدعوة للمنافسة قد يكون بسيطا أو بعد االستشارة، و قد مت أتكيد هذا االختيار مبوجب 2عليه

 و شروط حيدد ذيال 2008-09-01 يف املؤرخ 04-08 األمر من 05 املادة منه 34، حيث عدلت املادة 2013قانون املالية لسنة 
 15 املادة مبوجب املتممة و املعدلة استثمارية مشاريع إلجناز املوجهة و للدولة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على االمتياز منح كيفيات

 االمتياز يرخص:" يلي كما حترر اليت و 2011 لسنة التكميلي املالية قانون املتضمن 2011 يوليو 18 يف املؤرخ 11-11 القانون من
 : الوايل من بقرار ابلرتاضي

 للدولة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي على العقار ضبط و االستثمار ترقية و املوقع حتديد على املساعدة جلنة اقرتاح على بناءا -
 األراضي كذا و االقتصادية العمومية للمؤسسات الفائضة األصول و احمللة العمومية للمؤسسات املتبقية العقارية األصول و

 .النشاطات مناطق و الصناعية للمناطق التابعة
 الوزير موافقة بعد و اجلديدة املدينة حدود داخل الواقعة األراضي على اجلديدة املدينة بتسيري املكلفة اهليئة اقرتاح على بناءا  -

 .اإلقليم بتهيئة املكلف
  ،"السياحي التوسع ملنطقة التابعة األراضي حول السياحة لتطوير الوطنية الوكالة موافقة بعد -

                                                           
األعباء املصادق عليه ابلقرار مسحت ألول مرة إبمكانية شراء العقارات الصناعية لفائدة االستثمار على أساس دفرت  1992من قانون املالية  161املادة -1

املتعلق برتقية االستثمار، ج  1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12-93ن مث عوضت تلك اإلحكام ابملرسوم التشريعي 1992فيفري  19الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
من املرسوم التشريعي  24من تطبيق أحكام املادة املتض 1994أكتوبر  17املؤرخ يف  321-94امللغى، و أحكام املرسوم التنفيذي  1993لسنة  64ر عدد 

 19،  الصادرة بتاريخ 67املتعلق برتقية االستثمار و حيدد شروط تعيني املناطق اخلاصة و ضبط حدودها، ج ر عدد  1993أكتوبر  15املؤرخ يف  93-12
املعدلة و املكملة  117مناطق التوسع االقتصادي، و كذلك املادة  املتضمن االستثمار يف املناطق اخلاصة اليت حتتوي على مناطق النشاط و 1994أكتوبر 

املتضمن  22-03اليت طرحت صيغة االمتياز على أن ينقلب يف األخري غلى ملكية بعد االنتهاء من جتسيد املشروع بناءا على قانون  1994لقانون املالية 
 .2003ديسمرب  29درة بتاريخ ، الصا83، ج ر عدد 2003-12- 28املؤرخ يف  2004قانون املالية 

يوضح أن السوق مل يرفض االمتياز عن طريق املزاد العلين بل كان  04-08على الرغم انه ابلرجوع إىل التقرير الذي قدم بعد أول عمليات متت بعد أمر  -2
مستثمر يف املزاد العلين بعد  217 شروط و مشاركة دفرت 709إقبال واسع و تنافس شديد يف وسط املشاركني يف خمتلف عمليات املزاد العلين، فقد مت سحب 

 مستثمرين لكل أصل عقاري، راجع تفاصيل ذلك 4دفرت شروط و  13دفع الكفالة مبا يشكل مؤشر ب 
ANIREF Voice- N°.6/Juillet – septembre 2010, p.4, p.10. 
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تشكل أحسن سبيل ملتابعة االمتيازات املمنوحة ال سيما احرتام دفرت الشروط النموذجي، و عند خمالفة  -الرتاضي –و هذه الطريقة   
 السبيلني احملددين إما بنوده ميكن إلغاء االمتياز الذي ال ميكن أن يكون إال عن طريق القضاء . و على كل البعض ال يعترب االختيار بني

االمتياز أو التنازل ال يعد مشكلة مهمة و أساسية، بل املشكل األساسي هو ضمان أن تكون تلك األراضي قد مت استعماهلا لتحقيق 
 . 1املشروع املرغوب فيه و مل يقم املستثمر بتحويل الغاية من ذلك إىل املضاربة العقارية 

 لناتج عن االستثمار حافز للتنمية االقتصادية.اثنيا: ملكية املستثمر للعقار ا

القيام ابالستثمار يرتتب عنه خلق ملكية جديدة هي ملكية املشروع االستثماري، و هو ما أكده املشرع اجلزائري أبن جعل عند إمتام 
وجواب مببادرة من هذا األخري و بعقد مشروع االستثمار تكريس إجباري مللكية البنا�ت املنجزة من املستثمر على األرض املمنوح امتيازها 

 ، و تكون ملكية البنا�ت و احلق العيين العقاري الناتج عن حق االمتياز قابلة للتنازل فور االجناز الفعلي ملشروع االستثمار و البدء2موثق
العقارية يؤدي حتما إىل احلماية القانونية يف النشاط بعد املعاينة الفعلية من طرف اهليئات املؤهلة .و لكن هل احلماية القانونية للملكية 

 3لالستثمار ؟

 آاثر نشأة ملكية العقار املبين بعد احلصول على االمتياز  -1

     تشغيله تتحقق ملكية العقار املبين بعد االنتهاء من اجنازه، و ال ميكنه التنازل عن االمتياز أو أتجريه من الباطن إال بعد إمتام املشروع و   
   و ذلك حتت طائلة إسقاط احلق يف االمتياز، لكن األمر خيتلف ابلنسبة للحصول على العقار التجاري أين يصبح الشخص مالكا لألرض 
و للعقار املبين اجملسد للفضاء التجاري يف الوقت نفسه ألن هذا النوع من العقارات خيضع لصيغة منح االمتياز قابل للتحويل إىل تنازل 

، مع احرتام اإلجراءات القانونية املقررة  4الفعلي للمشروع طبقا ألحكام دفرت الشروط، و املثبت قانو� مبوجب شهادة مطابقة  عند االجناز
 .5حلماية البيئة من احلصول على الرتاخيص أو املوافقة املسبقة من اإلدارات املعنية 

 ية و االتفاقية.نشأة ملكية العقار املبين مرتبطة ابحرتام القيود القانون -أ-

                                                           
1-Voir, Ahmed RAHMANI, « Problématique de la fonction économique du foncier industriel face 
au droit », ANIREF Voice, N°.4/Janvier 2010.pp.8-9. 

 احملدد سابقا. 04-08من أمر  13بناءا على املادة  -2
 يف اجلزائر"، يبو هو التساؤل الذي اهتم بعض الباحثني يف دراسته و التفصيل فيه، على اخلصوص، حسني نوارة،" احلماية القانونية مللكية املستثمر األجن -3

 .2013تيزي وزو، كلية احلقوق،  -رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، ختصص قانون، جامعة مولود معمري
 احملدد سابقا . 2015من قانون املالية لسنة   61بناءا على املادة  -4
بعد وطين أو جهوي، ختضع للموافقة املسبقة من الوزير املكلف  و من أمثلة ذلك: إنشاء املساحات الكربى املتمثلة يف متجر ضخم أو أسواق مجلة ذات -5

احملدد لشروط و كيفيات إنشاء و تنظيم  2012مارس  06املؤرخ يف  111-12املرسوم التنفيذي  08/3ابلتجارة و الوزير املكلف ابلداخلية حسب املادة 
لفضاءات التجارية... بدراسة كل املسائل املرتبطة ابلتعمري التجاري و معاجلته و دراسة كل الفضاءات التجارية . كما أن تتوىل اللجنة املكلفة إبنشاء و تنظيم ا

 احملدد سابقا. 111 -12من املرسوم التنفيذي  08/1،2مشروع إلنشاء فضاء جتاري و املصادقة عليه بناءا على املادة 



284 

 

 13تدخل املشرع بنصوص صرحية تؤكد ملكية املستثمر للعقار امليين الناتج عن استعمال االمتياز على األراضي التنموية، بناءا على املادة  
لكية ، فتتحقق امللكية اخلاصة إجبار� فال ميكن لإلدارة رفض منح امل 1521-09من املرسوم التنفيذي  18و املادة  04-08من أمر 

 ألن القانون هو سندها مىت حتققت كل شروطها القانونية املتمثلة يف: 
عند إمتام البنا�ت املقررة يف املشروع االستثماري املراد إجنازه على األرض املمنوحة امتيازها ، و بعد إمتام مشروع االستثمار :   •

 إجبار� ملكية البنا�ت املنجزة من طرف املستثمر .بعد املعاينة القانونية لذلك بناءا على شهادة املطابقة ، تتكرس 
لبيئة فيتم معاينة إ�اء إجناز املشروع من الناحية املادية، مع التأكد من مدى احرتام القيود اليت فرضها املشرع على املستثمر حفاظا على ا    

 بل االستثمار حلرية تقييدا تعد ال ر الرتاخيص املطلوبة، اليت:من ضرورة تواف2مع مراعاة التشريع و التنظيمات املتعلقة ابلنشاطات املقننة 
احرتام القيود  أيضا و. النشاط ممارسة إثناء و اإلجناز من االستثمار مراحل كل يف اإلدارة رقابة حتت يتم النشاط ممارسة جعل منها الغرض

حلماية البيئة مبا يتحقق معه التنمية املستدامة اليت تتضمن يف طياهتا  و ذلك ابحرتام القيود القانونية احملددة -رخصة البناء -املتعلقة ابلبناء
 التنمية االقتصادية .

فالرتخيص يثبت أن املشروع أو املنشأة املصنفة املعنية تطابق األحكام و الشروط املتعلقة حبماية و صحة و أمن البيئة املنصوص عليها    
و هبذه الصفة، ال حتل حملها أي رخصة من الرخص 198-06ا أحكام املرسوم التنفيذي يف التشريع و التنظيم املعمول يهما، السيم

من املنشآت املصنفة فيلزم إرفاق  -الصناعي أو السياحي–القطاعية املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول هبما، و ابعتبار املشروع 
، لذلك يرفق طلب استغالل 3زار� و يرتب املشروع أضرارا خطرية عند استغالهلاالرتخيص بدراسة التأثري، مىت كان الرتخيص احملصل عليه و 

بعرضها للنشاط املزمع القيام به، مع وصف للحالة األصلية للموقع و بيئته اللذين قد  ذلك و ، 4املشروع بدراسة التأثري و دراسة اخلطر 
للتأثري احملتمل على البيئة و على صحة اإلنسان بفعل النشاط املزمع القيام به، و يتأثران ابلنشاط املزمع القيام به، ليتم ابلنتيجة وصف 

الة، و أتثريه على الرتاث الثقايف، و كذا أتثرياته على الظروف االجتماعية و االقتصادية، مع وضع احللول البديلة اليت قد تسمح ابحلد أو إبز 
 إذا أمكن بتعويض اآلاثر املضرة ابلبيئة و الصحة.

ال يكون منح حق امللكية بشكل تلقائي أو بقوة القانون بل ال بد من أن يبادر بذلك  مببادرة من املستثمر املستفيد من االمتياز: •
صاحب املشروع ابعتباره صاحب املصلحة، و مبوجب ذلك الطلب ستتأكد اإلدارة املعنية بتوافر الشروط اليت متكنه من التمتع حبق 

 امللكية .

                                                           
األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، ج ر  ، احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على2009مايو  02املؤرخ يف  -1

 .4، ص.2009مايو  06، الصادرة بتاريخ 27عدد 
 احملددة سابقا . 03-01من أمر  04/1مبوجب املادة  -2
 احملدد سابقا . 10-03من قانون  21، 20، 19اعتمادا على املواد  -3
 أو التأثري لدراسة احلالة، حسب و مسبقا ختضع:" " تنص اليت املستدامة، التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 10-03 قانون من 15و ذلك مبوجب املادة  -4

 تؤثر اليت التهيئة، و البناء برامج و األعمال كل و األخرى، الفنية األعمال و املصانع و الثابتة املنشآت و اهلياكل و التنمية مشاريع البيئة، على التأثري ملوجز
 على كذلك و اإليكولوجية التواز�ت و الطبيعية الفضاءات و األوساط و املوارد و األنواع على سيما ال ، البيئة على ، الحقا أو فورا مباشرة غري أو مباشرة بصفة
 ". التنظيم طريق عن املادة هذه تطبيق كيفيات حتدد. املعيشة نوعية و إطار
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ابعتبار البناية املشيدة عقار فان كل احلقوق و التصرفات اليت يكون حملها عقار ال بد أن تكون موثقة و هنا العقد  :بعقد موثق   •
يكون منشئا حلق امللكية ألنه ال ميكن االحتجاج مبلكية العقار املبين إال بوجود العقد بناءا على األحكام العامة للتصرفات الواقعة 

 .1ملدينعلى العقار يف القانون ا
 السلطات اليت مينحها حق امللكية)االستفادة من امللكية اخلاصة للعقار لتطوير االستثمار ( -ب-

امللكية تساعد على ز�دة اإلنتاج و ابلتايل االستقرار االقتصادي و االطمئنان النفسي للمستثمر ، فإذا كانت امللكية وفقا للقانون   
تتمثل يف حق التمتع و التصرف يف األشياء، بشرط أن ال يستعمل استعماال حترمه القوانني و األنظمة، فإن امللكية العقارية اخلاصة  2املدين

تتمثل يف حق التمتع و التصرف يف املال العقاري و/أو احلقوق العينية من أجل استعمال األمالك وفقا لطبيعتها أو  3يعتربها املشرع 
 . .كية إذن متنح لصاحبها سلطة التصرف عينا و منفعة و استعماال يف العقار لكنها ليست مطلقةغرضها، فاملل

كالقيام بكل أعمال 4و ذلك ابإلفادة من املنفعة اليت ميكن أن خيوهلا الشيء من غري ما ميكن استخراج منتجات و مثار  االستعمال:
 خيص..الرتميم، احلفظ، احلفر، و هي أعمال قد حتتاج اىل ترا

القيام ابألعمال الالزمة للحصول على مثار الشيء، فاستغالل املنزل بتأجريه و حتصيل أجرته، و االستغالل قد يتطلب  االستغالل:
 تراخيص إدارية تقيد من سلطة مالك العقار.

يودا قانونية، أو تصرف قانوين بنقل إما ابلتصرف املادي هبدم العقار أو ببنائه بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة اليت تعد ق التصرف: 
عليه ملصلحة الغري و إمكانية التنازل أيضا عن احلق العيين العقاري الناتج عن حق  -رهن رمسي -امللكية كليا أو جزئيا أو برتتيب حق عيين

. و ميكن التنازل 5رف اهليئات املؤهلة االمتياز و ذلك فور االجناز الفعلي ملشروع االستثمار و البدء يف النشاط بعد املعاينة الفعلية من ط
 08-07من املرسوم التنفيذي  10عن املشاريع االستثمارية دون تصريح مسبق أو تسديد للمزا� املمنوحة و هو ما يفهم من نص املادة 

 احملدد سابقا.

ة يف كما ميكن التنازل عن ملكية البنا�ت و احلق العيين العقاري الناتج عن االمتياز ابلنسبة للمدة املتبقية بشرط اجناز البنا�ت املقرر     
الة، من املشروع االستثماري املعاينة قانو� بشهادة املطابقة املسلمة من املصاحل املختصة ابلتعمري، و بدء النشاط املعاين قانو�، حسب احل

لبدء النشاط اللجنة املختصة اما املكلفة ابلضبط العقاري أو اهليئة املكلفة مبنطقة التوسع السياحي أو املكلفة ابملدينة، مع املعاينة القانونية 
ك الدولة، حتت من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ابلنسبة للمشاريع اليت تكون موضوع تصريح ابالستثمار ، و جيب إعالم إدارة أمال

 .6طائلة البطالن أبي معاملة حيتمل إجراؤها على حق االمتياز 
مسح له املشرع إبمكانية  كان مالكه متعهد ترقية خاصعلى خالف العقار الناتج من استغالل أرض موجهة ملمارسة نشاط جتاري: فإذا  

كا للمشروع التجاري املنجز بعد احرتام الشروط اإلدارية أو يكون ، و ذلك أبن يكون مال7التنازل عن العقار جبميع أجزائه أو االنتفاع به

                                                           
 من القانون املدين اجلزائري. 01مكرر  234املادة و ذلك مبوجب  -1
 من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم. 674خاصة املادة  -2
 .19990لسنة  49املتضمن التوجيه العقاري، جريدة رمسية عدد  1990-11-18املؤرخ يف  25-90من قانون  27اعتمادا على املادة  -3
 .62، ص.2000امللكية"، دار الفتح، اإلسكندرية، راجع، مصطفى اجلمال،" نظام  -4
 احملدد سابقا. 04-08من أمر  14بناءا على املادة  -5
 احملدد سابقا. 152-09من املرسوم التنفيذي  19بناءا عل املادة  -6
 احملدد سابقا. 111-12من املرسوم التنفيذي  05بناءا على املادة  -7
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يف شكل مربعات و/أو حمالت ميكن أن تكون هذه األخرية موضوعا للتنازل أو اإلجيار لصاحل متعاملني  1مالكا ألسواق اجلملة املهيأة 
مملوكا ملتعهد الرتقية من  شراء ابجلملة. أما إذا كاناقتصاديني بصفتهم أشخاص طبيعيني أو معنويني مؤهلني للقيام بعمليات البيع و ال

من املرسوم  13/3و 06فال ميكنه إال أتجري العقار فقط و هو مايستشف من مفهوم املخالفة لنص املادتني:  2أشخاص القانون العام
 . 111-12التنفيذي 

 ربط اجناز املشروع الصناعي  ابستمرارية ممارسة بعض األنشطة: -ج

ى املشرع منح ملكية العقار املبين نتيجة لالستثمار لصاحل املستثمر، أبن جعل اجناز االستثمار الصناعي مينح حق االستمرارية بل قد تعد
يف ممارسة بعض األنشطة التجارية كما هو األمر ابلنسبة لنشاط توزيع املركبات اجلديدة املستوردة و ذلك إبجناز نشاط صناعي و/ أو شبه 

أخرى هلا عالقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات و إال يتم سحب االعتماد املمنوح من وزير الصناعة ملمارسة نشاط  صناعي أو أنشطة
 .3توزيع املركبات اجلديدة

 احلماية القانونية مللكية املستثمر للعقار دافع جللب االستثمار   -2

دخل املشرع اجلزائري لتحديد احلماية القانونية للملكية العقارية ابعتبار العقار من أهم الثروات اليت يقوم عليها االستثمار ،فقد ت  
، و قد مت تكريس تلك احلماية دستور� 4للمستثمر أ� كانت جنسيته وطنيا كان أم أجنبيا إلبعاد خماوفه فيما يتعلق ابملخاطر غري التجارية

 1990-11-18املؤرخ يف  25-90من قانون  28، و أيضا املادة 1989املعدل لدستور  1996من دستور  52مبوجب املادة 
،و هو ما 5املتضمن التوجيه العقاري، فهي إذن مضمونة دستور� و ال يتم نزعها إال يف إطار القانون مقابل تعويض قبلي عادل و منصف

 .7 678و املادة  6 677أكده أيضا القانون املدين مبوجب عدة نصوص منها املادة 

تعرض هلا االستثمارات األجنبية هي املخاطر غري التجارية اليت متس امللكية، فتجرد املستثمر من أمالكه يعد فمن أهم املخاطر اليت ت  
أخطر األعمال اإلدارية. فللدولة فرض سيادهتا االقتصادية و حقها يف الرقابة على النشاط االقتصادي و ذلك عن طريق حقها يف نزع 

. كما أن االستيالء املؤقت 8مة، ال يتحقق ذلك إال يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع املعمول بهامللكية العقارية اخلاصة للمنفعة العا
                                                           

 احملدد سابق . 111-12يذي من املرسوم التنف 13وفقا للمادة  -1
 احملدد سابقا.  111-12من املرسوم التنفيذي  09و املادة  06بناءا عل املادة  -2
فرباير  08املؤرخ يف  58-15من املرسوم التنفيذي  24/1،2و أكدته املادة  2014من قانون املالية لسنة  52و هو ما نظمه املشرع مبوجب املادة  -3

 .13، ص.2015فرباير  08، الصادرة بتاريخ 05يفيات ممارسة نشاط وكالء املركبات اجلديدة، ج ر عدد احملدد لشروط و ك 2015
"، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ، -دراسة ميدانية -أنظر، نعيمي فوزي،" إشكالية العقار يف عملية االستثمار اخلاص يف اجلزائر -4

 . 151-149، ص ص.1999، لسنة 04، رقم 37 اجلزائر، اجلزء
 .1996من دستور  20املادة  -5
من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم:" ال جيوز حرمان أي أحد من ملكيته، إال يف األحوال و الشروط املنصوص عليها يف  677تنص املادة  -6

ية أو بعضها، أو نزع احلقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل. و إذا وقع القانون.غري أن لإلدارة احلق يف نزع مجيع امللكية العقار 
 املنتزعة"خالف يف مبلغ التعويض، وجب أن حيدد هذا املبلغ حبكم قضائي، إال أن حتديد مبلغ التعويض جيب أال يشكل أبي حال مانعا حليازة األمالك 

ن املدين اجلزائري املعدل و املتمم:" ال جيوز إصدار حكم التأميم إال بنص قانوين، غري أن شروط و إجراءات نقل امللكية و الكيفية من القانو  678تنص املادة  -7
 الكيفية اليت يتم هبا التعويض حيددها القانون."

رية غال يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع :" ال ميكن أن تكون االستثمارات املنجزة موضوع مصادرة إدا03-01من أمر  16و ذلك بناءا على املادة  -8
 املعمول به"
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على أمالك املستثمر األجنيب ال يتم إال إبتباع اإلجراءات القانونية و مقابل تعويض عادل، فاحلماية املقررة تكون حتت رقابة القضاء 
 سرتجاع ممتلكات الدولة.لإلجراءات اليت تتخذها السلطات العامة ال

فالدولة ملزمة حبماية أموال املستثمر لكن ميكن تعديل القوانني و التشريعات الذي ال ميس أصال حبقوق األجانب ألن تلك النصوص ال   
 متنح هلم حقوقا مكتسبة بل قامت بوضعهم يف مراكز تنظيمية عامة جيوز تعديلها بنفس طريقة منحها.

 احرتام الدولة للحقوق املكتسبة للمستثمر . 

الدولة املضيفة لألجانب هلا كل احلرية يف تغيري أوضاع األجانب ابلنسبة للمستقبل على أراضيها، بشرط عدم املساس ابحلقوق املكتسبة   
ه يعد خرقا لقاعدة دولية قد ينشأ عنها لألجانب يف إطار القانون القدمي، و هذا املبدأ ذو طبيعة دولية و ابلتايل عدم احرتام الدولة ل

 .1 15مسؤوليتها الدولية، و قد تطرق قانون تطوير االستثمار إىل  مبدأ احلقوق املكتسبة يف املادة 

ميكن االعتماد على فكرة اإلثراء بال سبب إللزام الدولة ابلتعويض ألن الدولة املضيفة أثريت من دون سبب على حساب املستثمر  
ن جراء تعرضه للتأميم أو املصادرة أو نزع امللكية للمنفعة العامة.و يستحسن ان يكون التعويض على أساس القيمة السوقية يف األجنيب م

 .2الدولة املضيفة لالستثمار يوم املصادرة

 التزام الدولة ابلتعويض عند نزع امللكية و اسرتجاعها للعقار التنموي .   

اجتة عن املشروع االستثماري، فالدولة ملزمة بدفع تعويض مناسب جربا ملا قد ينتج من أضرار نتيجة لنزع محاية حلق امللكية اخلاصة الن  
امللكية و اسرتداد العقار التنموي. فيجب أن يكون مبلغ التعويضات عادال و منصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع امللكية، و حيدد 

حسب ما يستنتج من طبيعتها، أو فحواها و أوجه استعماهلا الفعلي من مالكيها أو أصحاب استنادا إىل القيمة احلقيقية للممتلكات 
 . 3احلقوق العينية فيها. تقدر هذه القيمة احلقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصاحل األمالك الوطنية

وان القيمة املضافة احملتملة اليت أتى هبا املستثمر على القطعة و يف حالة فسخ عقد منح االمتياز تدفع الدولة أيضا تعويضا مستحقا بعن
األرضية من خالل األشغال املنجزة قانو� دون أن يتجاوز هذا املبلغ قيمة املواد و سعر اليد العاملة املستعملة، حتدد مصاحل األمالك 

ام املشروع أو عدم احرتام الشروط و رخصة البناء حىت بعد انتهاء . أما يف حالة عدم إمت4الوطنية املختصة إقليميا القيمة املضافة احملتملة 
سنوات ، يسقط حق االمتياز و تلزم الدولة بدفع تعويض مقابل فائض  03املدة املمنوحة للمستثمر إلمتام املشروع و اليت ال تتجاوز ثالث 

ة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا املبلغ قيمة املواد و سعر القيمة اليت أتى هبا املستثمر على القطعة األرضية من خالل األشغال املنجز 

                                                           
 طلب إال األمر هذا إطار يف املنجزة االستثمارات على املستقبل يف تطرأ قد اليت اإللغاءات أو املراجعات تطبق ال:" 03-01 أمر من 15 املادة تنص  -1

 ."صراحة ذلك املستثمر
 .221و ما بعدها خاصة ص. 212تقدير التعويض، حسني نوارة، املرجع السابق، ص ص.راجع حول خمتلف الطرق املعتمدة يف  -2
 احملدد سابقا. 189-93من املرسوم التنفيذي   31وفقا للمادة  -3
 .2006أوت  30املؤرخ يف  11-06من أمر  09بناءا على املادة  -4
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و يقتطع منه االمتيازات و الرهون اليت تكون قد أثقلت القطعة  1على سبيل التعويض %10اليد العاملة املستعملة مع اقتطاع نسبة 
 .2األرضية بسبب صاحب االمتياز املخل ابلتزاماته 

الدويل لالستثمارات من أجل أتمني املستثمر و ملكيته ضد كل أنواع املخاطر غري التجارية كالتأميم، و غالبا ما يتم إبرام عقد الضمان   
نزع امللكية،فهو يضمن حصول املستثمر على مبلغ التعويض كمقابل لتعرضه لتلك املخاطر يف آجال قانونية قصرية مصدره عقد أتمني 

ترجع بعدها على الدولة املضيفة اليت ابشرت اإلجراءات و اليت تسببت يف الضرر الذي  يربطه املستثمر مع هيئات الضمان الدولية، و اليت
حلق ابملستثمر الذي يدفع اإلقساط، فهو سيتحصل على التعويض حىت لو كانت الدولة املضيفة معسرة لرتجع عليها اهليئة الحقا. و قد 

نشاء برامج وطين كامل للضمان حتت إدارة هذه اهليئات منها انضمت اجلزائر إىل عدة هيئات متخصصة يف الضمان و االئتمان إل
 .3املؤسسة العربية لضمان االستثمار، الوكالة الوطنية لضمان االستثمار، املؤسسة اإلسالمية للتأمني و الضمان الصادرات

لعدم إجناز البنا�ت يف اآلجال  : 4لكن ال يستفيد املستثمر من تعويض نتيجة إلسقاط احلق مىت يكون هو املتسبب يف ذلك اإلسقاط 
، و ال ميكن للمستثمر طلب التعويض،  5احملددة و بدون مطابقة البنا�ت للرب�مج احملدد و /أو الرخصة البناء أو الرتخيص املشرتط قانو�

ية حمل االمتياز حلالتها و ميكن أن يؤدي إسقاط احلق إىل نطق احملكمة هبدم البنا�ت، فهنا يلزم و على نفقته إعادة القطعة األرض
، و بذلك تتجسد محاية البيئة بتحقيق مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية و الذي مبقتضاه يلزم املستثمر بتجنب إحلاق الضرر 6األصلية

ليه القضاء يف و هو نفس االلتزام الذي قد يفرضه ع 7ابألرض ابعتبارها من مكو�ت البيئة و اليت تعد جزءا ال يتجزأ من مسار التنمية 
 . 8حال استغالل املشروع دون احلصول على ترخيص ابعتباره من املنشآت املصنفة 

 

 

                                                           
 .احملدد سابقا  152-09من  املرسوم التنفيذي  21بناءا على املادة  -1
 احملدد سابقا . 152-09من املرسوم التنفيذي  22/4بناءا على املادة  -2
 .236-232للتفصيل حول عقد الضمان الدويل لالستثمارات، راجع، حسني نوارة، املرجع السابق، ص ص. -3
 احملدد سابقا. 152 -09من  املرسوم التنفيذي  22/1،2مبوجب املادة  -4
، الصادرة بتاريخ  43، ج ،عدد2003جويلية  19املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة املؤرخ يف  10-03قانون  من  19من أمثلة ذلك املادة  -5

، اليت تنص:" ختضع املنشآت املصنفة، حسب أمهيتها و حسب األخطار أو املضار اليت تنجر عن استغالهلا، لرتخيص من الوزير 6، ص.2003جويلية  20
تصريح لدى ئة و الوزير املعين عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها يف التشريع املعمول به، من الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي، و ختضع لاملكلف ابلبي

 رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين، املنشآت اليت ال تتطلب إقامتها دراسة أتثري و ال موجز التأثري".
 احملدد سابقا. 152-09من  املرسوم التنفيذي  22/3بناءا على املادة  -6
مبدأ عدم تدهور املوارد البيئية: الذي ينبغي مبقتضاه ،  -:" يتأسس هذا القانون على املبادئ العامة التالية:...10-03من قانون  03/2بناءا على املادة  -7

ألرض و اليت تعترب يف كل احلاالت ، جزءا ال يتجزأ من مسار التنمية، و جيب أن ال تؤخذ جتنب إحلاق الضرر ابملوارد الطبيعية ، كاملاء و اهلواء و األرض و ابطن ا
 بصفة منعزلة يف حتقيق تنمية مستدامة ."

د ج)، كما جيوز للمحكمة أن تقضي مبنع استعمال املنشأة إىل حني  500.000يعاقب كل من استغل تلك املنشأة بغرامة قدرها مخسمائة ألف دينار(  -8
من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة و ميكنها أيضا األمر ابلنفاذ املؤقت  20و  19صول على الرتخيص ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادتني احل

ملتعلق بقانون محاية البيئة يف إطار ا 10-03م قانون 102للحظر، كما جيوز للمحكمة األمر إبرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حتدده بناءا على املادة 
 الّتنمية املستدامة.
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 اخلامتة

، على وجود إرادة إلرساء قواعد تدرجيية لضبط سوق العقار، مع احتفاظ 2014إىل �اية  2008تؤكد التعديالت التشريعية منذ        
الدولة دائما بدور الرقيب و الضابط و املراقب لتطبيق القانون ، مع إمكانية تطبيق العقاب عند اإلخالل ابلنصوص التشريعية ما دام 

ستثمار. فملكية الدولة للعقار املوجه لالستثمار يعد أمرا ضرور� حفاظا على الوعاء العقاري الركيزة األساسية للتنمية العقار جوهر اال
تثمر االقتصادية إبنشاء املشاريع االقتصادية مبختلف ختصصاهتا، و امللكية اخلاصة للعقار املبين الناتج عن االستثمار يعد حتمية لدفع املس

أموال أكرب ما دامت التشريعات املتعلقة ابالستثمار و استعمال العقار االقتصادي حتقق له األمان و االستقرار ملمتلكاته. حنو جلب رؤوس 
فاملشرع بذلك قد جسد الفكرة املعروفة ابن  العقار، من أكثر يستفيد املستثمر جتعل سنة 99 و سنة 33 بني و مدة االمتياز املرتاوحة

 La propriété ce n’est pas le bien immobilier »لعقار بل هي التحكم احلصري يف هذا املال: امللكية ليست املال ا
, mais la maitrise exclusive de ce bien» 1 

لكن ما يعاب على تلك النصوص التشريعية اهتمت أكثر ابالمتيازات املالية و اجلبائية اليت يستفيد منها صاحب املشروع أكثر من   
ا ابالنسجام بني النصوص التشريعية املنظمة للعقار مع حجم االستثمار املراد القيام به،  كما أن نظام احلماية الذي تبنته اجلزائر اهتمامه

من أجل استقطاب االستثمارات اليت حتقق التنمية االقتصادية غري كاف، ألن غاية املستثمر بعد استفادته من تلك الضما�ت و 
 ل على محاية فعالة للمشروع من كل أنواع املخاطر غري التجارية اليت قد متس مبلكيته العقارية .االمتيازات هي احلصو 

فهل هذا يعين ضرورة إتباع ما انتهجته بعض الدول من منح املستثمر األجنيب احلصول على حق التملك املطلق للمشروع 
اليت أصبحت من اإليديولوجيات الكالسيكية اجلامدة اليت ال االستثماري واضعة جانبا قضا� االستقالل السياسي أو االقتصادي 

، أم أن املشكل ليس يف من ميلك األرض أو العقار و إمنا يف كيفية االستغالل و مدى فعالية الضوابط 2مكان هلا يف هذا العصر 
فوضوية بل ال بد من جعل النصوص تشعر القانونية و مطابقتها مع الواقع، فبقاء األرض ملكا للدولة ال يعين استغالهلا بطريقة 

 املستثمر ابألمان و االستقرار أثناء اجنازه ملشروعه و استغالله ؟.

  

                                                           
1- Voir, SIMLER Philipe, « Ouvrage complexes et droit de propriété », Revue de droit immobilier, 
Octobre , Décembre1999, Dalloz , p.491.  

، 17، ص.2002"، مكتب العبيكات، دمشق -االسرتاتيجي للشركات يف االقتصاد اجلديد التوجه –أنظر، نور الدين الشيخ عبيد،" امللكية و توليد القيمة  -2
 .5، مشار إليه من طرف حسني نوارة، املرجع السابق، ص.17ص.
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 التحكيم كوسيلة لفض منازعات االستثمار يف التشريع اجلزائري
 د.ذبيح زهرية

 أستاذ حماضر "أ"
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 ملديةحيىي فارس اب جامعة

 ملخص 

التقاضي والرتاخي يف فض املنازعات يف النظام القضائي الرمسي الذي تشرف عليه وتديره الدولة، يؤدي إىل التـأخر يف إن بطء 
حتقيـــق العـــدل والعدالـــة.ومن مث أصـــبح مـــن الضـــروري إنشـــاء وســـائل بديلـــة لفـــض املنازعـــات االســـتثمارية، ويـــدخل يف عـــداد هـــذه الوســـائل 

 التحكيم.

ة واملقبولـة حلسـم منازعـات االسـتثمار ألنـه �يت مناسـبا مـع طبيعـة عقـود االسـتثمار، و�يت منسـجما يعد التحكيم الطريقـة اجليـد
 مع رغبة املستثمرين ابالبتعاد عن القضاء الرمسي للدولة املستثمرة واليت عادة ما ينظر إليها نظرة الشك والريبة.

تــزداد يومــا يعــد يــوم، وذلــك بســبب اللجــوء إليــه يف املنازعــات للتحكــيم أمهيــة يف اجملــال االســتثماري بــني الــدول، وهــذه األمهيــة 
التجاريـة ويف منازعـات العقـود الدوليـة، حـىت أنــه أصـبح يقـال أن التحكـيم يف منازعـات االســتثمار هـو األصـل، وأن اللجـوء إىل القضـاء هــو 

 االستثناء.

ئري التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات االسـتثمار وحرصا على جلب املستثمرين واالبتعاد عن بطء التقاضي، أجاز املشرع اجلزا
 لكن هذه اإلجازة جاءت بعد تردد وأخذ ورد، نتيجة للتطورات واملتغريات االقتصادية الدولية.

 :التحكيم ، االستثمار ، املنازعات ، املتغريات االقتصادية الدولية. الكلمات املفتاحية

Abstact 

The Slow litigation proceedings and Delay in conflict resolutionin the formal judicial system, 
supervised and administered by State, lead to Disrupting the achievement of justice and justice that 
s why it is   necessary to create  alternative means of settling investment disputes, including 
arbitration 

Arbitration is a good way to resolve investment disputes becauseit fits with the nature of investment 
contracts and investorsdesire to move away from the official judiciary of the investing state, which 
is usually seen as a look of suspicion  

Arbitration is important in the field of investment between countries, and this importance is 
increasing day by day, because it is used in trade disputes and disputes of international contracts, so 
it has become said that arbitration in investment disputes is the origin, and that recourse to the 
judiciary is the exception. 

In order to bring investors away from the slow litigation, the Algerian legislature approved 
arbitration as a means of settling investment disputes, but this leave came after hesitation, as a result 
of developments and international economic changes 
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 مقدمة:

تعد مسألة وجود منازعـات يف أي جمـال مـن جمـاالت احليـاة ظـاهرة طبيعيـة، نظـرا ألن االحتكـاك والتعامـل بـني األشـخاص يولـد 
 خالفات نتيجة لتعارض مصاحلهم.

ستثمر األجنيب والدولة املضيفة لالستثمار، تثري لنا مشكلة أساسية، أال وهي  وتبعا لذلك فإن العالقة يف عقود االستثمار بني امل
كيفية التوفيـق بـني األهـداف العامـة الـيت تسـعى الدولـة املضـيفة لتحقيقهـا، وبـني األهـداف الشخصـية الـيت يسـعى لتحقيقهـا الطـرف اخلـاص 

 املتعاقد معها (املستثمر االجنيب).

وم بـــ:" التحكــيم كوســيلة لفــض منازعــات االســتثمار يف التشــريع اجلزائــري"، موضــوعا يف غايــة هــذا األمــر جيعــل مــن املقــال املوســ
 األمهية ألنه يدفعين للبحث عن كيفية تسوية منازعات عقود االستثمار.

النوع من ورغم تعدد وسائل فض منازعات االستثمار، فلقد أعترب املشرع اجلزائري التحكيم الوسيلة اجليدة واملقبولة لتسوية هذا 
 املنازعات.

علــى هــذا األســاس ونظــرا لألمهيــة املتزايــدة هلــذا املوضــوع أمــام تطــور التجاريــة الدوليــة وتنــوع أشــكال العقــود أردت التصــدي هلــذا 
 املوضوع يف التشريع اجلزائري مبقال متواضع يطرح إشكالية "موقف املشرع اجلزائري من نظام التحكيم يف منازعات االستثمار".

ة على هذه اإلشكالية يتطلب الوقوف عند مفهوم التحكيم (املبحث األول) مث الوقوف عند موقف املشرع اجلزائـري مـن اإلجاب
 التحكيم يف منازعات االستثمار (املبحث الثاين)

 املبحث األول: مفهوم التحكيم 

ة للتعريـــف ابلتحكـــيم (املطلـــب الســـتيعاب فكـــرة التحكـــيم يف منازعـــات االســـتثمار، يكـــون مـــن الضـــروري أن أتعـــرض يف البدايـــ
 األول) مث أحدد أشكاله ومتييزه عن غريه من وسائل فض منازعات االستثمار (املطلب الثاين).

 املطلب األول: التعريف ابلتحكيم

أمام تنامي أمهية التحكيم يف جمال االستثمار، ارأتيت أن أتعرض يف أول مرحلة إىل تعريف التحكيم وحتديد أسسه وخصائصه 
لفرع األول) وأمام تعدد واختالف والوسائل اليت يلجأ إليها األطراف يف عقود االستثمار فضلت أن أتعـرض إىل حتديـد أشـكال التحكـيم (ا

 ومتييزه عن غريه من وسائل فض منازعات االستثمار (الفرع الثاين).

 الفرع األول: تعريف التحكيم وحتديد أسسه وخصائصه

 إىل التعريف اللغوي واالصطالحي (أوال) مث أحدد أسس التحكيم (اثنيا) وخصائصه (اثلثا).أتطرق  يف هذا الفرع سوف    
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 أوال: التعريف اللغوي واالصطالحي للتحكيم

ــنَـُهمْ  َشــَجرَ  ِفيَمــا ُحيَكُِّمــوكَ  َحــىتَّٰ  يـُْؤِمنُــونَ  َال  َوَربِـّـكَ  فَــَال " : قــال هللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي -أ  ــُدوا َال  ُمثَّ  بـَيـْ َّــا َحَرًجــا أَنُفِســِهمْ  ِيف  جيَِ  َقَضــْيتَ  ممِّ
( ".َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا

F

1( 
نَـُهَما اهللَُّ  يـَُوفِّقِ  ِإْصَالًحا يُرِيَدا ِإنْ  أَْهِلَها ِمنْ  َوَحَكًما أَْهِلهِ  ِمنْ  َحَكًما فَابـَْعُثوا بـَْيِنِهَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوِإنْ "   )F2("َخِبريًا َعِليًما َكانَ  اهللََّ  ِإنَّ  بـَيـْ

 وفـتح الكـاف بتشـديد( حكـم مـن مـأخوذ وهـو احلكـم، يف التفـويض معنـاه اللغـة يف التحكيم أن نرى اآليتني هذين من إنطالقا
 حيكم أن أمروه أي بينهم وحكموه ذلك، عليه فأحتكم فيه احلكم إليه جعل إذا حتكيما ماله يف حمكما صار أي فأستحكم وأحكمه ،)امليم

 )3(.بينهم) يفصل(
 التعريف االصطالحي للتحكيم -ب 

التحكيم إصطالحا يعرف على أنه االتفاق على طرح النزاع على أشخاص معنيني يسمون "حمكمني" ليفصلوا فيه دون احملكمة 
 )4(املختصة.

التحكــيم هــو: توليــة اخلصــمني حكمــا حيكــم بينهمــا أي اختيــار ذوي الشــأن شخصــا أو أكثــر فيمــا تنــازعوا فيــه دون أن يكــون 
 )5(للمحكم والية القضاء بينهم.

وميكــن تعريــف التحكــيم أبنــه وســيلة خاصــة للتقاضــي تقــوم علــى اتفــاق يعهــد مبقتضــاه األطــراف إىل شــخص أو عــدة أشــخاص 
 )6(مبهمة حسم املنازعات املتعلقة هبم عن طريق إصدار حكم ملزم يتمتع حبجية األمر املقضي.

يستمدون سلطتهم من إيقاف خاص حيكمون على أساسه دون أن تقلدهم  حمل اهتمام عالقات بني شخصني أو أكثر تكون
ويعــرف األســتاذ "أمحــد خملــوف" التحكــيم علــى أنــه "نظــام قضــائي خــاص مــؤداه تســوية املنازعــات الــيت تثــور بــني ، )7(الدولــة هــذه املهمــة"

 )8(املتعاملني يف التجارة الدولية مبوجب اتفاق بينهم يقضي بذلك".

التحكـيم علـى أنـه: "طريـق اسـتثنائي لفحـص اخلصـومات قوامـه اخلـروج عـن طـرق التقاضـي العاديـة، وابلتـايل  أما القضـاء فعـرف
 .)9(فهو مقصود على ما تنصرف إليه إرادة األطراف"

                                                           
 65 اآلية النساء سورة -1
 35 اآلية النساء سورة -2
 .952 ص املعارف، دار الثاين، اجلزء منظور، البن العرب لسان -3
 .5 ص ،2003 القاهرة، املعارف، منشأة التحكيم، لنظام القانونية الصيغة التخيوي، عمر السيد دمحم -4
 .19 ص ،2008 العربية، النهضة دار لإلنشاءات، الدولية العقود يف التحكيم مطاوع، حساب أمحد -5
 بريوت جامعة احلقوق، كلية القانونية، الدراسات جملة ،"للتحكيم مشس عني حقوق مركز" إطار يف ومفهومه التحكيم طريق اختيار إبراهيم، أمحد إبراهيم -6

 .126 ص ،2001 جويلية السابع، العدد العربية،
 .08 ص ،2005 الثانية، الطبعة العربية، النهضة دار الدولية، التجارة عقود منازعات لتسوية كأسلوب التحكيم اتفاق خملوف، أمحد -7
 .10 ص املرجع، نفس -8
 .11 ص ،1997 األوىل الطبعة اجلامعي، الفكر دار الدويل، التجاري التحكيم يف املستحدث التواب، عبد معوض -9
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بناءا على ما تقدم يصـبح التحكـيم نظـام قضـائي خـاص، تكـرس فيـه قاعـدة العقـد شـريعة املتعاقـدين، خيتـار فيـه األفـراد إبرادهتـم 
رة قضاهتم يعهدون إليهم مبقتضى اتفاق مكتوب مهمة تسوية املنازعات اليت تنشأ بينهم خبصوص عالقتهم التعاقدية واليت تنتهي بصدور احل

 )1(حكم حاسم بني اخلصوم أنفسهم بدال من احملكمة املختصة.

 اثنيا: أسس التحكيم

 )2( يقوم التحكيم على األسس التالية:

 إبرادهتما احلرة على فض املنازعات اليت قد تقع فيما بينهم عن طريق التحكيم (احرتام مبدأ سلطات اإلرادة).اتفاق طريف النزاع  -1
اتفاق طريف النزاع على اختيار احملكم أو احملكمني، وغالبا ما يكون احملكمني من غـري رجـال القضـاء املتخصصـني يف اجملـال الـذي  -2

 جيري التحكيم يف نطاقه.
اع على إلزامية القرار الذي يصدر يف النزاع من قبل هيئة التحكيم وقبوهلما املسبق بتنفيذه كما يصدر، (متتع القرار اتفاق طريف النز  -3

 حبجية األمر املقضي).

 اثلثا: خصائص التحكيم

 يتميز التحكيم مبجموعة من اخلصائص وميكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

 :)3(السرعة يف االجراءات -1

 اجراءات التحكيم تؤدي إىل توفري الوقت، هذه السرعة اليت ال وجود هلا يف النظم القضائية التقليدية.إن سرعة ومرونة 

 األطراف يف عقود االستثمار تفضل اللجوء إىل التحكيم ملا يقدمه لألطراف من عدالة سريعة

كأصـل عـام، وقـد حتـدده املواثيـق، واألمـر يـذهب إىل ترجع إىل عاملني: األول هو إلـزام احملكـم ابلفصـل يف زمـن معـني حيـدده األطـراف   واليت
 أبعد من ذلك حبيث يسمح لألطراف ابلتعديل يف املدة اليت مت االتفاق عليها.

أمــا العامــل الثــاين: فإنــه يتعلــق أبن التحكــيم نظــام للتقاضــي مــن درجــة واحــدة، فــاحلكم الصــادر مــن احملكــم يتمتــع حبجيــة األمــر 
 أبي طريق من طرق الطعن العادية.املقضي، وال جيوز الطعن فيه 

 

 

 

                                                           
 .86 – 85 ص ،2000 الثالثة، الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار اخلاص، الدويل التحكيم ابراهيم، أمحد ابراهيم -1
 .126 ص السابق، املرجع ومفهومه، التحكيم طريق اختيار ابراهيم، أمحد ابراهيم -2
 .351 ص ،2006 األوىل، الطبعة احلقوقية، احلليب منشورات اخلاصة، الدولية العالقات يف االستثمار عقود األسعد، دمحم بشار -3
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 :)1(سرية التحكيم -2

إذا كانـــت العلنيـــة الـــيت حتـــيط ابلقضـــاء الرمســـي، وتشـــكل ضـــما�ت للمتقاضـــي، فإ�ـــا يف التحكـــيم تشـــكل وابال علـــى التجـــار 
التحكـيم غـري علنيـة، واألحكـام واملستثمرين فاألطراف يف عقود االستثمار ملا وقع اختيارهم على التحكيم ملا يتميز به من سرية، فجلسـات 

الصادرة بشأنه غري منشورة وهذا ما يفضله املستثمر، فكم من اتجر يفضل خسر دعواه على كشف أسرار جتارية متثـل يف نظـره قيمـة أعلـى 
 قتصادية.من قيمة احلق الذي يناضل من أجله، وذلك نظرا إىل ما قد تؤدي إليه تلك املعرفة من املساس مبراكزهم املالية أو اال

 حرية األطراف يف ظل التحكيم: -3

تتلخص هذه احلرية فيما ميلك األطراف مـن حريـة يف اختيـار نـوع التحكـيم، فلهـم أن خيتـاروا بـني التحكـيم اخلـاص أو التحكـيم 
ي يطبقـه احملكمـون املؤسسي كما هلم أن خيتاروا بني أن يكون التحكـيم ابلقـانون أو ابلصـلح، ومكـان انعقـاد التحكـيم وزمانـه، والقـانون الـذ

 على اتفاق واجراءات التحكيم وموضوع املنازعة حمل التحكيم.

 التحكيم قضاء متخصص: -4

ويقصد بذلك أن يكون احملكمون يف أغلب احلاالت على أعلى مستوى مـن الكفـاءة العلميـة والقانونيـة هـذا فضـال عـن متـتعهم 
للفصـــل فيهـــا، ولعلـــه ممـــا يســـاعد علـــى ذلـــك أن األطـــراف عمومـــا هـــم الـــذين خيتـــارون ابخلـــربة العلميـــة والعمليـــة يف املنازعـــات املســـندة إلـــيهم 

إىل االختيار األنسب ونتيجة لذلك لو اعرتض أحد األطراف النزاع بعدم اختصاص حمكمة التحكيم يف  سيعمدون احملكمني، وهم ابلتأكيد
إن الـذي يفضـل يف ذلـك هـم احملكمـني أنفسـهم ولـيس للمحكمـة الفصل يف النزاع، أو بعدم وجـود اتفـاق يشـري إىل اللجـوء إىل التحكـيم، فـ

 .)2(القضائية أن تفصل يف مسألة اختصاص احملكمني

 املطلب الثاين: أنواع التحكيم ومتيزه عن غريه من وسائل فض منازعات االستثمار

وأمــام اخــتالف وأمهيــة كــل نــوع  أمــا تعــدد الوســائل الــيت ميكــن أن يلجــأ إليهــا األطــراف يف عقــود االســتثمار لتســوية منازعــاهتم،
 ومتيزه هذا النوع عن األنواع األخرى (الفرع الثاين). ارأتيت أن اخصص (الفرع األول) ألنواع التحكيم

 الفرع األول: أنواع التحكم

 تتعدد أنواع التحكيم بني احلر واملؤسسي، وطليق وحتكيم ابلقانون وإىل حتكيم دويل ووطين.

 ؤسسي:أوال: التحكيم احلر وامل

التحكــيم احلــر يكــون بنــاء علــى إرادة األطــراف الــيت تتجــه إىل إقامتــه يف نــزاع معــني وإىل اختيــار احملكمــني والقواعــد املوضــوعية 
 )3( واالجرائية اليت تطبق على النزاع املطروح، فأساس التحكيم احلر مبدأ سلطان اإلدارة.

                                                           
 .32 ص ،2007 املعارف، منشأة الدويل، التجاري التحكيم خالد، هشام -1
 .121 ص السابق، املرجع ابراهيم، أمحد ابراهيم -2
 .117 ص ،2002 القاهرة األوىل، الشروق،الطبعة دار املشرتكة، الدولية املشروعات منازعات يف الدويل التجاري التحكيم موسوعة القاضي، دمحم خالد -3
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عينة، ووفقا لقواعد وإجراءات موضوعة مسبقا، يتفق هـذا النـوع مـن أما التحكيم املؤسسي فهو الذي تتواله مؤسسة حتكيمية م
التحكــيم وظــروف التجــارة الدوليــة، وهــو التحكــيم األنســب لفــض النزاعــات املتعلقــة ابلعقــود الدوليــة لالســتثمار هــذا ومــا مييــز النــوعني أ�مــا 

 )1( يقومان على إرادة اخلصوم.

 )2( اثنيا: التحكيم الطليق والتحكيم ابلقانون:

يقصد ابلتحكيم ابلقانون التحكيم الذي ال يكون للمحكم فيه إال سلطة القضاء يف النزاع املعروض عليه مقيدا حبكمة بقواعد 
 القانون املوضوعية.

أمــا التحكــيم الطليــق فهــو التحكــيم الــذي ال يتقيــد يف احملكــم بقواعــد قانونيــة موضــوعية، أي أن احملكــم معفــى مــن إتبــاع قواعــد 
 معينة، فاحملكم أو احملكمني يف هذا النوع يقوم ابلفض يف النزاعات عن طريق الرتخيص، ومبوجب قواعد العدالة واالنصاف.قانونية 

 اثلثا: التحكيم الوطين والتحكيم الدويل

نون التحكيم الوطين هو التحكيم الـيت تكـون كـل مقوماتـه وعناصـره مـن موضـوع النـزاع واملكـان الـذي جيـري فيـه التحكـيم، والقـا
 )3( متصلة بدولة معينة. –الواجب التطبيق 

 هذا النوع من التحكيم يتعلق مبعامالت وطنية بني وطنيني ويفصل بينهم حمكمون وطنيون وينفذ حكمه يف ذات الدولة.

أمــا التحكــيم الــدويل فهــو التحكــيم الــذي يشــتمل علــى عنصــر النــزاع، أو عــدة عناصــر أجنبيــة ســواء تعلــق جبنســية األطــراف أو 
 )4( مبوضوع النزاع أو إجراءات التحكيم.

 الفرع الثاين: متييز التحكيم عن غريه من وسائل فض منازعات االستثمار 

اخلـربة الفنيـة  –التفـاوض  –التوفيق  –إىل جانب التحكيم هناك وسائل أخرى لفض منازعات االستثمار واملتمثلة يف الوساطة 
 احملاكمات املصغرة. –

 أوال:الوساطة

طة هي وسيلة اختيارية غري ملزمة حلسم اخلالفات، يلجأ مبوجبها األطراف إىل طـرف اثلـث حمايـد يسـمى الوسـيط، الـذي الوسا
يقوم حبسم اخلالف عن طريق فحص الطلبات واالدعاءات، ويشرتط يف الوسيط املختار احلياد واالستقالل، والقدرة على احلـوار واالقتنـاع، 

 يف موضوع النزاع. وأن يكون له خربة علمية وكافية

                                                           
 .50 ص السابق، املرجع مطاوع، حسان أمحد -1
 .44 ص السابق، املرجع مطاوع، حسان أمحد -2
 .56 ص ،2014 األوىل، الطبعة عمان، الثقافة، دار االستثمار، منازعات فض يف التحكيم دور عكاشة، كمال خالد -3
 .54 ص السابق، املرجع مطاوع، حسنت أمحد -4
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يعمــل الوســيط علــى مجــع املعلومــات علــى النــزاع املطــروح ويهــدف إىل تقريــب وجهــات نظــر الطــرفني للوصــول إىل حلــول حتقــق 
 أهداف األطراف املنازعة.

 اثنيا: التوفيق:

 .ومقتضاه مثول األطراف أمام طرف حمايد يتم اختياره من قبل األطراف بغرض تسوية منازعاهتم

املوفق إىل التوفيق بني وجهات النظر املختلفة وبني املواقف املتعارضة، كما يقدم التوصيات اليت ميكن أخذها بعني االعتبار يف تسوية يسعى 
 النزاع، ويدير املوفق عملية التوفيق ملا يراه مناسبا مع مبادئ احليدة والعدل واإلنصاف.

 اثلثا: التفاوض

ملصــــاحل االجتماعيــــة واالقتصــــادية لــــذلك فهــــو مــــرتبط ابجملتمــــع االنســــاين وابلعالقــــات هــــو نتيجــــة طبيعــــة لوجــــود اخــــتالف يف ا
االجتماعيــة بــني األفــراد، ويف حتديــد معنــاه ميكــن القــول أبنــه نــوع مــن احلــوار بــني طــرفني أو أكثــر حــول موضــوع أو مســـألة معنيــة وقــع فيهــا 

 املطروح.خالف، فهو يهدف إىل تقريب وجهات النظر والوصول إىل حل للمشكل 

 رابعا: اخلربة الفنية

غالبا ما حيدث نزاع ذو طابع فين عندئـذ يلجـأ األطـراف إىل تعيـني خبـري فـين حمكمـا وذلـك إلبـداء رأيـه يف املسـائل حمـل النـزاع، 
اخلبـري مـن تقـارير  وتقدمي تقرير بصدد اجلوانب الفنية يف املوضوع سواء إن كانت زراعية طبية وهندسية..إخل ما مييـز هـذا النـوع أن مـا يقدمـه

 فهي غري ملزمة للقاضي.

 خامسا: احملاكمات املصغرة

يقوم على إحالة النزاع إىل هيئة اإلدارية حمايدة تتوىل حل املنازعات بدون حماكمة، ولقد اثبت هذا النوع جناحا يف الوال�ت املتحدة 
 األمريكية،حيث استطاع أن حيل الكثري من املشاكل املعقدة،يتميز هذا

 سلوب ببساطة وبقدرته على حل املشاكل بسهولة وبدون تكلفة.األ

وكخالصة نقول أن هناك اختالف ابرز بني التحكيم وهذه الوسائل املختلفة وذلك بكون أن للتحكيم وجهان أحدمها اتفـاقي 
 وهو ما يتفق مع األنواع األخرى، والوجه اآلخر القضائي امللزم الذي مييز التحكيم عن تلك الوسائل.

عمومـــا مـــا مييـــز هـــذه األنـــواع مبـــا فيهـــا التحكـــيم بســـيطرة األطـــراف علـــى اإلجـــراءات، ومتيزهـــا ابلســـرعة واملرونـــة، والســـرية (ســـبق 
 شرحها..) كما أ�ا ال تنتمي بقرار غري ملزم لألطراف.
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 املبحث الثاين: التحكيم يف التشريع اجلزائري

التحكــيم يف إطــار قوانينهــا كوســيلة لتســوية اخلالفــات بينهــا وبــني املســتثمر اجلزائــر كغريهــا مــن الــدول أدركــت أمهيــة وجــود نظــام 
األجنــيب، لــذلك أجــازت اللجــوء إليــه، لكــن هــذه اإلجــازة جــاءت بعــد أخــذ ورد وبعــد تــردد املشــرع اجلزائــري، وهــذا مــا مت جتســيده يف قــانون 

 انون االجراءات املدنية واإلدارية (املطلب الثاين).االستثمار اجلزائري (املطلب األول) إىل جانب إقرار اللجوء إليه مبوجب ق

 املطلب األول: التحكيم يف قانون االستثمار اجلزائري

لكـن  66/154من األمر  442/3اختذت اجلزائر غداة االستقالل موقفا معاد� لنظام التحكيم وهذا ما يفهم بصريح عبارات نص املادة 
الدولية حتت لـواء تنميـة االقتصـاد الـوطين، أقـرت التحكـيم يف قـانون االسـتثمار (الفـرع األول)  بدخوهلا اقتصاد السوق استجابت للمتغريات

 يف منازعات االستثمار (الفرع الثاين). –كأصل عام   –وأقرت اختصاص القاضي الوطين 

 الفرع األول: إقرار إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل

لدوليـــة حرصـــت علـــى إقامـــة منـــاخ اســـتثماري جـــذاب للمســـتثمر األجنـــيب، وذلـــك إبعـــالن اجلزائـــر عـــن انفتاحـــا علـــى األســـواق ا
 (اثنيا) 01/03(أوال)، واألمر  12-93إبصدار املرسوم التشريعي 

 12-93أوال: إقرار التحكيم يف املرسوم التشريعي 

واعتبـار أشـخاص القـانون العـام ، )1(تبىن املشرع اجلزائري قاعدة أساسـية وهـي الـرفض التـام لنظـام التحكـيم 66/154يف األمر 
 أنه: 42/3ليست مؤهلة لالحتكام،حيث جاء نص املادة 

 "ال جيوز للدولة ولألشخاص االعتباريني العموميني أن يطلبوا التحكيم".

 وملــا كــان االســتثمار االجنــيب يشــكل الوســيلة الفعالــة لتمويــل االقتصــاد الــوطين، لتحقيــق التنميــة االقتصــادية، االمــر الــذي دفــع
 )2(وإقرار إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل لتسوية اخلالفات املتعلقة ابالستثمار. 12-93ابملشرع اجلزائري إىل إصدار املرسوم التشريعي 

 01/03اثنيا: إقرار التحكيم يف األمر 

، وأقر يف )3(01/03املشرع األمر رقم متاشيا مع رغبة الدولة يف حتقيق التنمية االقتصادية وأتكيدا على أمهية االستثمار أصدر 
 مادة من مواده التحكيم وذلك إبجازته يف منازعات االستثمار اليت قد حتدث بني اجلزائر كدولة صاحبته سيادة واليت تسعى لتحقيق التنمية

 االقتصادية وإلدراك املشرع اجلزائري ألمهية التحكيم.

 

 
                                                           

 .47 العدد ر.ج واملتمم، املعدل املدنية، اإلجراءات لقانون املتضمن ،1966 جوان 08 يف املؤرخ ،66/154 األمر من 442 املادة أنظر -1
 االستثمار برتقية املتعلق ،93/12 رقم األمر من 41 املادة أنظر -2
 .47 ر.ج واملتمم، املعدل ،2001 أوت 23 يف املؤرخ االستثمار، بتطوير املتعلق ،01/03 األمر من 17 املادة أنظر -3
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 أصل عام يف منازعات االستثمارالفرع الثاين: إقرار اختصاص القاضي الوطين ك

اجلزائــر حرصــا منهــا علــى إقامــة منــاخ اســتثماري مالئــم، اعطــت األولويــة للتحكــيم الــدويل رغــم مــا يشــكله مــن مســاس بســيادهتا 
 الوطنية، هذا ما سوف نتواله ابلتفصيل يف هذا الفرع من خالل حتديد األصل العام (أوال) واالستثناء (اثنيا).

 (قضاء الدولة املضيفة هو املختص) أوال: األصل العام

) من القانون املدين املعدل واملتمم على أنه: "تطبق القوانني يف تراب اجلهورية اجلزائرية 04صرح املشرع اجلزائري يف نص املادة (
 الدميقراطية الشعبية من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية".

 ات التعاقدية قانون املكان املختار من املتعاقدين...") على أنه: "يسري على االلتزام18كما نصت املادة (

تبعـا لـذلك فـإن األصـل العـام أن قضـاء الدولـة هـو املخـتص ابلنظـر يف مجيـع النزاعـات املعروضـة أمامـه، وعلـى مجيـع األشـخاص 
 املستقرة. ح من املبادئاملوجودين على إقليم الدولة سواء كانوا وطنيني أم اجانب وذلك طبقا ملبدأ اقليمية القوانني الذي أصب

جندها تؤكد ما جاء يف نص املادتني، وعليه فإن اجلهات القضائية اجلزائرية هي  01/03) من األمر 17وابستقراء نص املادة (
 املختصة بنزاعات عقود االستثمار اليت تقع يف اقليمها على أساس مبدأ سيادة الدولة على إقليمها كأصل عام.

األصل العام يشكل نقطة اخلالف بني الدولة املضيفة واملستثمر األجنيب، والـذي قـد يبعـده عـن االسـتثمار يف ابملقابل فإن هذا 
تلك الدولة، ألنـه ال يثـق يف النظـام القضـائي للدولـة املضـيفة لالسـتثمار، وذلـك بعـدم حيـاده حبيـث ذلـك األصـل جيعـل مـن الدولـة املضـيفة 

ب مث نزع االختصاص يف مثل هذه املنازعات من القضاء الرمسي (الـوطين) وهـذا هـو االسـتثناء خصما وحكما يف نفس الوقت، هلذه األسبا
 الوارد على األصل العام.

 اثنيا: االستثناء

التحكيم (كاستثناء) كطريق بديل حلل النزاعات االستثمار على الرغم من أن القضاء الوطين للدولة املضيفة هو اجلهة املختصة 
 زعات النامجة عن عقود االستثماري (مامل يكن هناك اتفاق على خالف ذلك).أصال بتسوية املنا

فإن هذا املبدأ قد تعرض للعديد من االنتقادات اليت تشكك يف قدرته على حسم منازعات االسـتثمار، حيـث أصـبحت هنـاك 
ة، كمــا أن القضــاء الــوطين مهــم بلغــت قناعــة لــدى املســتثمرين أبن القضــاء الــوطين غــري كــفء للفصــل يف املنازعــات االســتثمارات الضــخم

 )1( موضوعيتهم فإنه ال ميكنهم التخلص من وجهة نظرهم، خاصة إذا ما تعلق األمر ابالقتصاد والتنمية الوطنية. و حيدهتم

أمام هذه الوضعية ال يراتح املستثمرون األجانب للقضاء الوطين، لذلك يفضلون عـرض منازعـاهتم علـى التحكـيم، إذن يشـكل 
كــيم الطريــق البــديل حلــل نزاعــات االســتثمار، وهــو بــذلك امتيــاز متنحــه الــدول املضــيفة للمســتثمر األجنــيب املتخــوف مــن الوقــوف أمــام التح

                                                           
 .190 ص ،1992 القاهرة، العربية، النهضة دار املعاصر، االقتصادي الدويل القانون جهة، حسن حازم -1
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غم القضاء الوطين وقد دفعت رغبة الدول يف جذب االستثمارات األجنبية إىل إقليمها إىل مسايرة املستثمر األجنيب يف هذا االجتاه، على الر 
 ، هذه السيادة اليت حافظت وحتافظ عليها عند حصوهلا على االستغالل.)1(يتماشى مع مقتضيات سيادهتا على إقليمها ال من أن ذلك

تبعــا لــذلك نــزع املشــرع اجلزائــري االختصــاص مــن القضــاء الــوطين علــى ســبيل االســتثناء يف حــال وجــود اتفــاق ثنــائي أو متعــدد 
تسوية أو اللجوء إىل التحكيم كطريق بديل حلل النزاعات أو أي بند تسوية آخر يتفق عليـه األطراف، يسمح ابللجوء إىل الوسائل الودية لل

 الطرفني، ينص على شرط التحكيم.

هكذا رغبت الدولة اجلزائرية يف جذب وتشجيع االستثمار على اقليمها، واسـتجابة للمتغـريات الدوليـة، ألزمهـا أبن تراعـي رغبـة 
لو كان نزع االختصاص من النظام القضائي الوطين تعترب ختلي عن مبدأ السيادة، وذلك ألجـل تشـجيع ومصلحة املستثمر األجنيب، حىت و 

 االستثمار األجنيب.

 املطلب الثاين: التحكيم يف إطار قانون االجراءات املدنية واإلدارية

اص ابلتحكـيم التجـاري الـدويل هبدف تكييف االقتصاد الوطين مع التوجهات االقتصادية الدوليـة قامـت اجلزائـر إبدراج ابب خـ
 يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية (الفرع األول) كما تضمن هذا القانون االجراءات اخلاصة ابلعملية التحكيمية (الفرع الثاين).

 الفرع األول: تكريس التحكيم يف القوانني االجرائية

لتحكيم التجاري، لكن سرعان مع التسعينيات تراجعت عن رأيهـا غداة االستغالل اختذت اجلزائر موقفا معاد� وصرحيا لنظام ا
 وهذا ما سوف نوضحه.

 93/09أوال: تكريس التحكيم يف القانون 

تبنت اجلزائر نظام االقتصاد احلر، فكسرت بذلك العزلة اليت عاشتها لفرتة من الزمن، قامت إبجراء  1989بعد صدور دستور 
، املتعلــق بتعــديل قــانون )2(93/09 تكيفهــا مــع التوجهــات احلديثــة، فــتم إصــدار املرســوم التشــريعي تعــديالت علــى منظومتهــا القانونيــة حــىت

 ، ومت إدراج ابب خاص ابلتحكيم التجاري الدويل، تضمن التعريف ابلتحكيم وأنواعه وإجراءاته.1966االجراءات املدنية 

 أساسي حلسم منازعات التجارة الدولية.لذلك فرض التحكيم نفسه على املشرع اجلزائري ومت اعتماده كمرجع 

 اثنيا: اإلجراءات املتعلقة ابلتحكيم

 يف الفصل إذا اتفق األطراف على إحالة نزاعهم إىل التحكيم فإ�م مينحون بذلك هيئة التحكيم إختصاص

القضاء الوطين لطلب الفصل يف املنازعة يف النزاع وابلتايل ال تكون حماكم الدولة خمتصة ابلفصل فيه، حيث ميتنع على األطراف اللجوء إىل 
 )3( حمل التحكيم، وإذا فعل األطراف وذلك فإنه يتعني على حماكم الدولة أن متتنع عن الفض يف النزاع املعروض.

                                                           
 .124 ص سابق، مرجع ابراهيم، أمحد ابراهيم -1
 .واملتمم املعدل املدنية، االجراءات قانون املتضمن ،25/04/1993 يف املؤرخ 93/09 التشريعي املرسوم -2
 .25/02/2008 يف املؤرخ 08/09 واالدارية املدنية االجراءات قانون 1045و 1044 املادتني أنظر -3
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ــ ة والواقــع أن االعــرتاف هليئــة التحكــيم ابالســتثمار يف تســوية النــزاع، والــذي جــاء بــه املشــرع اجلزائــري، �بــع مــن الطبيعــة االتفاقي
 للتحكيم، ومن قوهتا امللزمة، فالتحكيم يستند على إرادة األطراف اليت ختتار هذا األسلوب حلل املنازعات الناشئة بينهم.

، )1(بعد التأكد من االختصاص تتوىل حمكمة التحكيم الفصل يف النزاع عمال بقواعد القانون الذي أختاره األطراف كأصل عام
 )2( تقدمي املساعدة عن طريق تقدمي األدلة، أو متديد مهمة احملكمني أو تثبيت اإلجراءات.وال يتدخل القاضي الوطين إال ب

هذا ولقد ذهب املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنيـة واإلداريـة إىل تقريـر لألطـراف احلـق يف اللجـوء إىل حمكمـة التحكـيم 
يم أو حتىأثناء عملية التحكيم، مـع عـدم اسـتبعاد امكانيـة اللجـوء إىل حمـاكم من أجل إلتماس تدابري مؤقته أو حتفظية، قبل إجراءات التحك

 )3(الدولة الختاذ تدابري مؤقتة أو حتفظيه.

 أوال: تكريس وأتكيد التحكيم يف قانون اإلجراءات املدنية واإلداري

يـة لكـي تتماشـى يف التطـورات والتحــوالت يف إطـار السياسـة املنتهجـة مـن قبـل اجلزائـر واملتعلقـة إبعـادة النظـر يف املنظومـة القانون
، وإصـــدار قـــانون 93/09اجلديـــدة شـــرعت الســـلطات املختصـــة إبجـــراء تعـــديل علـــى قـــانون االجـــراءات املدنيـــة وذلـــك إبلغـــاء القـــانون رقـــم 

 املتضمن قانون االجراءات املدنية واإلدارية، حيث أدرج هذا القانون أحكام خاصة ابلتحكيم التجاري الدويل. 08/09

)، كمــا أن املشــرع يف حتديــده هلــذا النــوع مــن التحكــيم اعتمــد علــى املعيــار االقتصــادي 1039وهــذا مــا يفهــم مــن نــص املــادة (
امللغى والذي يف حتديده للتحكيم التجاري الدويل اعتمد على املعيار االقتصـادي والقـانوين،  93/09فقط، على خالف املرسوم التشريعي 

املشرع اجلزائري إىل وضع احللول لتفادي التعطيل، وذلـك مـن خـالل حتديـد هيئـة قضـائية تتـوىل مهمـة تعيـني  ويف تعيني احملكمني فقد ذهب
 )4(احملكم بدال من الطرف الذي تقاعس أو امتنع.

كما ذهب املشرع اجلزائري إىل أن إمتناع أحد األطراف عن تعيني حمكمة ال يؤدي إىل إعاقة إجراءات التحكيم فقـرر يف املـادة 
 ) احلق إىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ.1042(

هكذا تظهر أمهية التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود االستثمار من خالل فرض نفسه يف العقود التجارية الدولية، حىت أنه 
 كيم.أمكن القول أبن عقود االستثمار أصبحت ال تتم بغري وجود اتفاق حت

وإذا كان التحكيم الدويل قد أصبح املرجع األساسي يف حسم منازعات عقود االستثمار مبا متثله من ضمانة لالستثمار الدويل، 
 فإن األهم يف التحكيم هو تنفيذ احلكم التحكيمي، الذي يشكل مثرة للتحكيم.

هبـا، لضـمان الفعاليـة للحكـم التحكيمـي، وذلـك  لقد حرص املشرع اجلزائري علـى االهتمـام بتنفيـذ أحكـام التحكـيم واالعـرتاف
 بوضع القواعد الالزمة لضمان تنفيذه مع االقرار ابحلق للقضاء الوطين يف الرقابة على أحكام التحكيم من خالل االعرتاف إبمكانية الطعن

 ابلبطالن أمام قضاء الدولة الذي صدر حكم التحكيم يف دائرة اختصاص.
                                                           

 .08/09 واالدارية املدنية االجراءات قانون من 1050 املادة انظر -1
 .08/09 واالدارية املدنية االجراءات قانون من 1048 املادة أنظر -2
 .08/09 واالدارية املدنية االجراءات قانون من 1046 املادة أنظر -3
 .08/09 واالدارية املدنية االجراءات قانون من 1041 املادة أنظر -4
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رار التحكيم وتدعيمه وضمان فعاليته نظم املشرع اجلزائري حاالت قبول دعوى البطالن ضد احلكم ومن أجل املسامهة يف استق
 )1( التحكيمي وحصرها يف ستة حاالت.

خنلـص ممــا تقــدم أن التحكــيم عبــارة عــن تكــريس لقاعــدة العقـد شــريعة املتعاقــدين، وكنظــام يشــكل التحكــيم القضــاء اخلــاص، ال 
 ل له.ينافس قضاء الدولة بل هو مكم

وإذا قبلت الدولة مقدما اللجوء إىل التحكيم فإ�ـا ال تسـتطيع فيمـا بعـد التمسـك ال بقانو�ـا الـوطين، وال ابختصـاص قضـائها، 
ألنه من املفرتض أن اتفاق التحكيم تضمن تنازال عـن حصـانتها القضـائية، كمـا ميتـد ذلـك التنـازل إىل موافقـة الدولـة حلكـم التحكـيم وقبـول 

 تنفيذه.

ما يتضمنه التحكيم من تنازل الدولة عن سيادهتا، فإنه يشكل الوسيلة األكثر قبوال حلسم منازعات عقود االستثمار ألنه  ورغم
 يشكل الضمانة القضائية لتحقيق املناخ االستثماري املناسب.

بينها وبني املستثمر األجنيب، غري بتقرير التحكيم كوسيلة لتسوية اخلالفات اليت قد تطرأ  هذا ما أدركته الدولة اجلزائرية وجسدته
أن اصدار ترسانة من النصوص القانونية ليسـت كافيـة للتعبـري عـن اهتمـام السـلطات ابلتحكـيم، وبتحفيـز االسـتثمار االجنـيب، لـذلك نقـرتح 

 وبكل تواضع:

 استئثار هيئة التحكيم فعليا بتسوية النزاع وابعاد كل ما من شأنه يعطل التحكيم. -
 ك ابملركز السيادي للدولة للتحلل من االتفاق على التحكيم.عدم جواز التمس -
 الدقة والوضوح يف صياغة النصوص القانونية اخلاصة ابلتحكيم لتنجب صعوابت ومشاكل تطبيق النص. التزام -

  

                                                           
 .08/09 واالدارية املدنية االجراءات قانون من 1059 إىل 1051 من املواد أنظر -1
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 حوار األد�ن و احلضارات بني النظرية و التطبيق

 )تطبيق لنظرية السالم اإلسرائيلي(
 د. احلسني عمروش

 احلقوق و العلوم السياسيةكلية 
 جامعة حيىي فارس ابملدية

Houcine16@gmail.com 

 ملخص:
يعترب حوار األد�ن و احلضارات من أبرز القضا� اليت أاثرهتا الساحة الفكرية الدولية، و هي من مظاهر النظام الدويل اجلديد، و من       

صور العوملة الثقافية اليت حتاول تقليص التباعد و التنافر بني احلضارات الذي كان سببا يف ختوف الغرب من الشرق، أو األصح ما روجه 
و يف نفس السياق يعد حوار األد�ن و احلضارات الذي أصبح من أهم الرموز الدولية املبهمة، املوضوعة  غرب عن احلضارة الشرقية،ال

ية، لتوجيه الرأي الفقهي و السياسي الدوليني،  كما يعد قفزة نوعية للتصور اإلسرتاتيجي اإلسرائيلي الذي تصدره املنظمة الصهيونية العامل
 ضري األرضية السياسية العاملية ، لالنصياع ملتطلبات الكيان اليهودي املزروع يف الشرق األوسط.من أجل حت

The dialogue of religions and civilizations is one of the most important issues raised in the 
international intellectual scene. It is one of the manifestations of the new international order. It is 
also one of the forms of cultural globalization that tries to reduce the divergence and alienation 
between civilizations , which was the source of fear of the western countries from the East. 

    In the same context, the dialogue of religions and civilizations which has become one of the most 
important international symbols to guide the international political opinion, and an important step 
for the Israeli strategic vision developed by the World Zionist Organization, in order to prepare the 
global policy in accordance with the requirements of the Jewish entity implanted in the Middle East. 

 

معاداة  ،اة الساميةمعاد، الوحدة يف التنوع، العوملة الثقافية، النظام الدويل اجلديد، حوار األد�ن و احلضارات الكلمات املفتاحية:
 .تديني احلوار، الصهيونية العاملية، الصهيونية
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 مقدمة:
يعترب حوار األد�ن و احلضارات من أبرز القضا� اليت أاثرهتا الساحة الفكرية الدولية، و هي من مظاهر النظام الدويل اجلديد، و من      

صور العوملة الثقافية اليت حتاول تقليص التباعد و التنافر بني احلضارات الذي كان سببا يف ختوف الغرب من الشرق، أو األصح ما روجه 
 رب عن احلضارة الشرقية، و ابخلصوص احلضارة اإلسالمية بتهديدها السلم  و األمن الدوليني.الغ

إن مسألة احلوار بني األد�ن من أهم العناصر الدولية املتجددة اليت تساهم يف إحالل السالم و التآلف و التعايش بني الشعوب مهما      
 تبادل و ضمان املصاحل املشروعة املشرتكة ألعضاء اجملتمع اإلنساين. اختلفت أصوهلم و أفكارهم، يف إطار االحرتام امل

تساهم السياسة اخلارجية األمريكية بدعم من اللويب املسيحي الصهيوين يف أمريكا، ابعتبارها مركزا للسياسة الدولية على تشكيل     
       عريب اإلسالمي و العامل املسيحي اليهودي حتت غطاء اإلصالحاألحداث يف كل أحناء العامل، و ابخلصوص العالقات الدولية بني العامل ال

 و نشر الدميقراطية و حماربة اإلرهاب.
(غري  تعترب املنظمة الصهيونية وراء أعظم التعبريات تعقيدا و إشكاال يف املنظومة القانونية الدولية حىت تبدوا يف نظر العامة من األمميني     

 اليهود) أعلى منط أخالقي و أ�ا تساهم يف حتسني العالقات اإلنسانية.
              السالم و األمن الدوليني على نشر فكرة احلوار العاملي بني األد�ن   و سامهت الوال�ت املتحدة األمريكية ابعتبارها حامية    

و احلضارات، و تنفيذه ، و وصم كل معارض له ابملتطرف فكر�، فحسب الوال�ت املتحدة األمريكية مسألة احلوار وفقا للقواعد األمريكية 
       تها يف احلد من إيديولوجية الكراهية و العنف ألنه حسبها اليأس و انعدام احلوارمن أهم أسس السياسة األمنية القومية األمريكية، ملسامه

يف و حرية التعبري هو الذي مينح اجلماعات اإلرهابية فرصا للتعبري بطرق متطرفة و متعصبة، و عليه فاحلوار مينح هؤالء فرص إبداء اآلراء 
 حال االضطهاد السياسي و االقتصادي و العسكري.

يعترب مصطلح حوار األد�ن و احلضارات الذي أصبح من أهم الرموز الدولية املبهمة، املوضوعة لتوجيه الرأي الفقهي و السياسي      
 الدوليني حول تفسريات فضفاضة، و غري مؤسسة، و غري فعالة، و سندرس تطبيقاته من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

  ما تتمثل القواعد األساسية لضمان حوار متمدن؟ما املقصود ابحلوار؟ و يف -
 ما مدى تدخل الفكر اإلسرائيلي يف عوملة فكرة احلوار؟ و ما أهم تطبيقاته اإلسرتاتيجية؟ -
 ما هي صور التناقض بني الفكرة النظرية و املمارسة الواقعية للحوار الذي يتمسك به اإلسرائيليون؟ -
 حلوار األد�ن و احلضارات؟ ما هي مكو�ت املعادلة الصحيحة -

 القواعد األساسية حلوار متوازن:  -1
 حوار احلضارات جيري على حمورين، حوار ابلكلمات و حوار ابملعامالت مع األد�ن و احلضارات األخرى. -

 )1األفراد حباجة لفهم أكثر ملعتقدات اآلخرين، و سوء التفاهم هو سبب الصراع.( -
 لبعض الشعوب النتمائها الديين ألنه سيزيد من تعصب أطراف الصراع.تفادي نسب التصرفات السلبية  -

                                                           
، السنة الثالثة، جملة الصراط لكلية العلوم اإلسالمية للبحوث و الدراسات اإلسالمية املقارنة ،الفعل و ابلقول احلضارات حوار -ايكل كريس.د: ) راجع 1(

 . 135م، ص2002سبتمرب -ه1423، رجب)، اجلزائر6العدد(
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 حوار احلضارات يتوقف على مبدأ حسن النية و الصرب على فهم اآلخر. -
يساهم احلوار يف إزالة سوء التفاهم بني احلضارات، أو بني من يدعون وجود صراع أصال، و الذين خلقوا مثل هذه األفكار  -

 ب و بعدها أتجيج السياسات الوطنية و الدولية ملصاحل خاصة .لتأجيج األفكار و الشعو 
اختالف احلضارات أمر غري سليب بل أمر واجب كوجود عناصر احلياة الرتاب و املاء  و النار رغم أ�ا خمتلفة يف تكوينها و  -

وازن الكوين مثله مثل تباين آاثرها لكنها تؤدي لتكوين احلياة، و ال ميكن التخلي عن واحدة منها ألنه سيؤدي الختالل الت
 احلضارات.

يساهم احلوار يف تقليص احملاوالت الكثرية الختالق العداء الومهي  بني احلضارات املتنوعة اليت سامهت يف صقل الكون التارخيي   -
سياق مع األفكار إىل غاية اليوم، و اليت عملت على تشكيل الزخم الفكري و املادي و املعنوي للكائن البشري، يعترب مبثابة ان

 السلبية الداعية لقطع سلسلة التاريخ احلضاري، و إمهال املاضي،و يؤدي لفتنة حضارية يف احلاضر،و غموض يف املستقبل.
جيب الرتكيز يف احلوار على التدرج اإلجيايب، من خالل بدء التعمق يف املوروث الفكري األخالقي و املادي  و املعنوي كمرحلة  -

ملعرفة و فهم خصوصية كل طرف، و ألن احلضارة أساسها بناء اإلنسان، مث أتيت يف املرحلة الثانية احلوار على أوىل يف احلوار 
 حضارة ( ألن هذا اجلانب هو جوهر الصراع).  اجلانب الديين لكل 

عالقة ابملوروث  جيب الرتكيز أثناء احلوار على أسس نظرية حمددة و ليست غامضة، مع جتنب العقبات السيكولوجية اليت هلا -
 الثقايف خالل حقب زمنية طويلة.

يركز احلوار على الواقع كما هو اآلن ليس كما كان، أو كيف يراد له أن يكون، و حددت ثالثة حماور أساسية للحوار   (   -
ية و الثقافية لتحقيق تطوير املعرفة املتبادلة بني اإلسالم و املسيحية و اليهودية، و الرتكيز يف احلوار على املواضيع االجتماع

 التقارب، حبث سبل التعاون املشرتك حلل الصراعات املزمنة).
جيب الرتكيز يف احلوار على فكرة" فلسفة الوحدة يف التنوع" فلكل دين من األد�ن عناصر ذاتية، لكن مجيع األد�ن دون استثناء  -

 تلتقي حول مخس عناصر أساسية و هي: 
 تصل ابحلقيقة املطلقة اليت تطغى على املعين و القيمة.الكيان املادي الظاهر ، و امل -

 )1الرتكيز على جمموعة من الشعائر و الطقوس الدينية لربط االتصال بني العامل احملدود  و الالحمدود.( -
 األخالق و السلوكيات احلسنة هتدف أيضا لوصل احملدود بال حمدود و تقريب اإلنسان من املصدر اإلهلي.  -
 األخالق تؤدي إىل حماولة التقيد مبؤسس هذا الدين.الرتكيز على  -

 )2على مستوى جماور للمؤسسني أتيت طبقة القديسني أو األولياء أو التابعني املتمتعني بسري حسنة حماكاة ملؤسس دينهم.(  -

                                                           
: االنرتنيت موقع،  03/07/2004، احلياة، التنوع يف الوحدة اكتشاف و ابجلوهر اإلقرار على تقوم الديين احلوار فلسفة -صعب أديب. الباحث: ) راجع 1(

www.passia.org  ،1ص. 
 .2، صاملرجع نفسه)  2(
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غري، مع ضرورة االبتعاد احلوار ليس معناه محل اآلخر على هجر دينه، بل اإلقرار جبوهر هذا الدين فقط، و حماولة اكتشافه ال  -
عند بدأ احلوار عن املسائل اخلالفية  ( مطالبة املسلمني ابالعرتاف ابملسيحية و اليهودية، أو العكس)، ابإلضافة لعدم وضع 

 شروط مسبقة للحوار و الذي سريبك الطرف اآلخر.
 بدينه. حماولة إفهام اآلخر أبن ما حياول هذا األخري بلوغه بدينه،  حياول اآلخر بلوغه -
جيب االبتعاد يف بداية احلوار عن صميم العقائد ألن كل طرف حماور غيور على عقيدته، مث نركز يف احلوار على القيم اإلنسانية  -

املشرتكة، مع االعرتاف حبق كل طرف يف دينه ، هذا التقارب ، و عدم الضغط النفسي أثناء احلوار سيجعل األطراف املتحاورة 
اآلخر كما هو دون شروط مسبقة، هذا يعطي إمكانية األخذ  و الرد اإلجيايب، مث جتنب األفكار و التلميحات متأكدة من تقبل 

 )1و التصرفات الدينية العدوانية و املتطرفة ، اليت ستؤدي لظهور الفنت الطبقية.(
       ، و مفكرين) من أجل تفعيل احلوار البناء الرتكيز على مراكز الفكر يف اجملتمع ( الفالسفة، علماء، الباحثني، الفنانني و مبدعني -

 ) 2و الصحيح . (

 قفزة نوعية لإلسرتاتيجية اإلسرائيلية:  -2
تعترب فكرة حوار األد�ن و احلضارات فكرة واجبة التطبيق، و هي فكرة تنادي هبا كل األد�ن، و ابخلصوص الشريعة اإلسالمية، لكن      

فكرة تستعمل لتحقيق أغراض خطرية ال ختدم األد�ن أبنواعها، بل تستعمل لتحقيق أغراض إسرتاتيجية يف الوقت احلايل أصبحت هذه ال
ا ضيقة، فتعترب فكرة حوار األد�ن و احلضارات قفزة نوعية يف التصور اإلسرتاتيجي اليهودي الصهيوين، الذي طورته و سامهت يف نشره عاملي

 املنظمة الصهيونية العاملية.
املنظمة الصهيونية العاملية منظمة يهودية تنفيذية هدفها تنفيذ املخططات املرسومة إلعادة جمد إسرائيل الضائع، و إقامة مملكة  تعترب     

 إسرائيلية و السيطرة على العامل.
يونية العاملية، من أجل تعترب فكرة حوار األد�ن و احلضارات قفزة نوعية للتصور اإلسرتاتيجي اإلسرائيلي الذي تصدره املنظمة الصه     

 حتضري األرضية السياسية العاملية ، لالنصياع ملتطلبات الكيان اليهودي املزروع يف الشرق األوسط.

 يعترب حوار األد�ن و احلضارات تصور فكري سياسي للعقيدة اليهودية، لكن كيف ذلك؟             

يف حال الضعف متعدد الصور، تطبق قبل أن أبدأ ابلتفصيل، جيب أن نعلم أن إسرائيل تعتمد على مبدأ خطري جدا و هو "       

التزاماهتا شكليا، ليس من أجل تطبيقها موضوعا، بل خوفا من االنتقام، و كما يقول حاخامات اليهود:" يف حالة القوة جيب علينا  

 ".سوقها كما تساق الدواب النجسة كواجب ديين تفكيك األمم، و

يعترب مصطلح " حوار األد�ن و احلضارات"  مساو ملصطلح " معاداة السامية"  الذي �د و ال يزال ينادي به اليهود منذ زمن      
سب الستعطاف الرأي العاملي، لكن هذا املصطلح تتغري تطبيقاته حسب مواطن ضعف و قوة اليهود من جهة، و من جهة أخرى ح

 اتساع نطاق سيطرة املنظمة الصهيونية العاملية متعدد األوجه، فمصطلح معاداة السامية مر أبربعة مراحل:

                                                           
 www.passia.org: االنرتنيت موقع، 27/08/2004، العريب القدس،  الطرشان؟ حوار أم األد�ن حوار -الرفاعي حامد.د )1 (
 .4راجع: األستاذ. حممود العامل، حوار احلضارات و فتح جسور التطبيع، مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية و اإلسرتاجتية، األردن، ص )  2(

http://www.passia.org/
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 معاداة السامية = اضطهاد اجلنس اليهودي= التهجري القسري ليهود اخلارج ألرض فلسطني: املرحلة األوىل

حركة سياسية متأثرة ابحلركات القومية يف أملانيا و فرنسا و شرق  19ن ) يف بداية نشأهتا يف منتصف القر 1كانت املنظمة الصهيونية(       
أورواب، و استغلت املنظمة الصهيونية لدعوة أو األصح إلجبار اليهود الشتات املوجودين يف أورواب، أوال ملنعهم من االندماج يف هذه 

تمعات املوجودين فيها، مث تصعيد املواجهة داخل أورواب أبعمال اجملتمعات بدعوى احلفاظ على نقاء الدم اليهودي و عدم االختالط مع اجمل
إرهابية ضد اليهود أنفسهم من أجل خلق تصور و شعور ابخلوف تروجه املنظمة الصهيونية أبن اجلميع يكرهون اليهود، لذا عملت املنظمة 

ها قام حتالف بني اليهود و بريطانيا ( وعد بلفور خبلق شبه حمتشدات لليهود لالستعداد للخطوة الثانية، و هي إجياد وطن هلم، و بعد
) لتمكني إسرائيل من دعم كيا�ا بتحوهلا حلركة صهيونية استعمارية، مث ضمان النقل القسري لليهود خلارج أورواب ، كما عمل رجال 1917

 الدين اليهود و املفكرين على نشر أفكار تعصبية و عنصرية ملنع اليهود من االندماج . 
كما استغلت بعض احلوادث املفتعلة يف أورواب و اليت تصرح بتعرض اليهود إلضطهادات  و لإلابدة بسبب أ�م اجلنس السامي الوحيد،     

 و أ�م شعب هللا املختار. 

 : معاداة السامية= معاداة الصهيونية= محاية اليهود الشتات داخل فلسطنياملرحلة الثانية
، أصبح ملصطلح معادة السامية داللة أخرى، من أجل احلفاظ 1948اإلعالن عن قيام إسرائيل عام  بعد احتالل أرض فلسطني و     

على االستقرار النفسي و العقلي و االجتماعي و االقتصادي لليهود داخل فلسطني، نتيجة أن هؤالء ال تربطهم مع بعضهم البعض، و ال 
ة، و ال اترخيية، بل هم أقطاب سلبية متنافرة ابلضرورة من أقاليم و أوطان و عقائد مع األرض املوجودين عليها أية صلة روحية، و ال ديني

خمتلفة ، و أصبح ملعاداة السامية هنا دور لتكريس انفعايل للتعصب الصهيوين ، و احلفاظ بكل الطرق غري الشرعية على املكتسبات 
 اليهودية.  

 رائيليني داخل فلسطني: معاداة السامية= معاداة أمن اإلساملرحلة الثالثة
عية تعترب ذريعة معاداة األمن القومي اإلسرائيلي من أهم الذرائع اليت تتمسك هبا إسرائيل لتربير انتهاكاهتا املتكررة  و املتزايدة للشر       

لي ، بكل األوصاف الدولية، و حلق الشعب األصلي يف اسرتجاع حقوقه، لذا تعمد لوصف كل فرد  و تنظيم مقاوم لالستيطان اإلسرائي
اليت جترده من وصف الشرعية، من أجل تربير كل الوسائل اليت تستعملها للقضاء عليه، و إلسكات صوت احلق و احلقيقة، كما تنادي 

من  الدول احلليفة إلسرائيل و على رأسها الوال�ت املتحدة األمريكية لتربير دائم هلذه التجاوزات اإلسرائيلية حبق هذا الشعب املضطهد
 اجلميع يف الدفاع على حياة دولته  و شعبه و مكتسباته جبميع الوسائل من أعمال املقاومة، و من العمليات االستشهادية الفلسطينية.

 : معاداة السامية= حوار األد�ن و احلضاراتاملرحلة الرابعة
معاداة املشروع الصهيوين االستيطاين يف فلسطني و الدولة تطورت فكرة معاداة السامية من معاداة اليهود املساكني يف أورواب، إىل       

، مث ملعاداة أمن دولة إسرائيل، مث جاء الوقت من أجل أتمني حدود دولة إسرائيل من بعض األنظمة العربية و الغربية  1948الفتية يف

                                                           
 فلسطني يف صهيون جبل اسم من مشتق وامسها ، فلسطني يف اليهود دولة خالل من كله العامل حلكم ترمي متطرفة عنصرية سياسية حركة الصهيونية ) املنظمة 1(
 فيما اهلدامة مبادئهم اليهود قنن وقد.  اليهود غري من االنتقام على وحتث البشري اجملتمع احتقار إىل تدعو اليت والتلمود التوراة تعاليم حتريف على قامت وقد ،

 . العامل اتريخ يف العنصرية املقررات أخطر حبق حتوي اليت صهيون حكماء بربوتوكوالت عرف
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خلصوص حماولة هتدئة األوضاع اإلقليمية و الدولية يف ابتفاقات، مث احلفاظ على املكاسب اإلسرائيلية القانونية،و احلربية و الواقعية، و اب
 .، أو أتجيج األوضاع األمنية لدول اجلوار و هذا لتفتيتها و نشر الفوضى لصاحل حدمة أمن دولة إسرائيلاملنطقة لصاحل إسرائيل

و االجتماعية أساس فكرة " حوار  إن توفري كل أمناط األمن يف املنطقة و إخراج إسرائيل من مشاكلها السياسية و االقتصادية      
األد�ن" خدمة لألغراض السياسية للمنظمة الصهيونية، و ابخلصوص لالستدراج الفكري و القانوين املغلف بفكرة التطبيع مع األنظمة 

ول لتكبيلها قانونيا اإلسالمية قسرا ، و هذا من أجل احلد من موجة العداء الفكري و النفسي املتقلب لشعوب األنظمة اإلسالمية، و للوص
و فكر�  من جهة، و من جهة أخرى توفري اجلو املالئم إلسرائيل لالرتقاء ببنيتها السياسية و االقتصادية و االجتماعية، و ما مشروع 

ية و اقتصادية الشرق األوسط الكبري إىل مرحلة أولية لتجسيد أمن إسرائيل ، من أجل تقسيم املنطقة العربية لدويالت عرقية و وطنية و دين
 و استبدال الكم العريب بكيف إسرائيلي، و اخرتاق اجملتمعات العربية اقتصاد�.            مشتتة، 

ففكرة حوار األد�ن و احلضارات جتسد حتقيق هدف السالم االقتصادي اإلسرائيلي، و إ�اء النزاع العسكري      و ليس املواجهة      
ر اقتصادي جديد يف املنطقة العربية،كما أ�ا جتسيد إلسرتاتيجية السالم اهلجومي الذي يتعدى الصراع العسكرية، و إحالهلا ابستعما

 )1الفلسطيين اإلسرائيلي ليتوسع ليشمل الصراع العريب اإلسرائيلي.(
  تعترب فكرة " حوار األد�ن و احلضارات"  مرادفة ملسألة "التطبيع الديين مع إسرائيل" ، و هذا معناه إلزام العرب و املسلمني ابقتالع      

     كل ما يثري محية مقاومة تطلعات اليهود املشروعة لسيادة العامل من جهة، و من جهة أخرى التضليل على كل أوجه العنصرية ضد اليهود
 (2)أو مسألة التفكري ابجلهاد ضد احلمالت املتكررة ضد املسلمني.

فاحلوار ابلنسبة لألخر قائم على حضارة القوة بدل قوة احلضارة، و هذا يعطي احلوار طابعا يتضمن استغالل الواقع لتحقيق مزيد من      
 )3فكار فضفاضة تزيد من أتزم الوضع.(االنتصارات على األرض، مع استغالل عوامل ضعف املسلمني، من أجل تكبيلهم أب

        مسألة حوار األد�ن و احلضارات تساق على أساس األحادية يف الطرح الديين، من خالل سيطرة اليهود على الرتويج و التحضري     
     ببعض األحداث الوطنية و اإلقليمية  و التنسيق لكل مؤمترات احلوار من منظور واحد، من خالل إاثرة الرأي العام العريب املتكرر و املتزامن

على الوال�ت املتحدة األمريكية، احلرب على العراق، هتديد سور�، زعزعة استقرار لبنان، محالت  2001سبتمرب  11و الدولية (أحداث 
لدول األوروبية من احملسوبني على سب النيب صلى هللا عليه و سلم و اإلسالم من أقطاب املسيحية،    و العمليات اإلرهابية املرتكبة يف ا

اإلسالم، و ما يرتتب عنها من عمليات أمنية مضادة بسبب الرهاب من اجلاليات املسلمة.........) مث الضغط املزدوج على األنظمة 
ة و لن يبقى هلا العربية لردع شعبها ألن غليان الشعب يهدد أمنها الوطين، و من جهة أخرى جيب أن ال تعاكس إرادة السياسة األمريكي

                                                           
 68-66ص ، www .kotobarabia.com: نفسية،موقع هم؟دراسة من اإلسرائيليون -حفين قدري.د)  1(

          فظة على السالم ) القارئ لوثيقة االستقالل اإلسرائيلية جيدها تتناقض كلية مع الواقع، حيث جندها تدعوا أبناء الشعب العريب سكان دولة إسرائيل احملا( 2
راجع: وثيقة االستقالل اإلسرائيلية (اإلعالن الرمسي و املشاركة ببناء دولة على أساس املساواة التامة يف املواطنة، و مد يد اجلوار و السالم جلميع الدول اجملاورة. 

، 1948أ�ر  14عربي املوافق ل 5708أ�ر  05لعودة سيادة الشعب اليهودي عن أرضه التارخيية)، مدينة تل أبيب، اجلمعة 
  www.israelinarabic.comموقع:

 . 1 ص، سابق مرجع، التطبيع جسور فتح و احلضارات حوار، العامل حممود. األستاذ: راجع)  3(
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�ت نسيان اإلساءات املتكررة لتنفي ارتباطها ابملقاومة (اإلرهاب)، و إلزامها بضرورة احلوار متعدد األطراف لتقريب وجهات النظر بني الد�
 املتنافرة يف أعني الطرف اآلخر.

 حوار األد�ن و الواقع:  -3
ابلكلمات و احلوار ابملعامالت مع األد�ن و احلضارات األخرى، و هذه الفكرة  ترتبط  فكرة حوار األد�ن و احلضارات بفكرة احلوار    

ر اليت ينادي هبا اليهود اقتصرت فقط على احلوار الشكلي ابلكلمات، أتيت بعدها معامالت ال عالقة هلا ابحلوار يف العديد من املظاهر نذك
 منها: 

 التحكم يف مؤمترات حوار األد�ن، و حتويلها من مؤمترات أكادميية إىل مؤمترات سياسية للرتويج للصهيونية:   -3-1      
الدليل على تورط اليهود بنشر و الرتويج لفكرة حوار األد�ن و احلضارات ضمن النظرية اجلديدة لإلسرتاتيجية اإلسرائيلية وفق ما جاء       

حيث دعت حمافظ بنك املركزي "  1965به املفكرون اإلسرائيليون من أمثال" مشعون بريز"، و" جولدا مايري" وزيرة خارجية إسرائيل 
ورقيتز" لوضع دراسة عن األمهية االقتصادية اليت حتققها إسرائيل من إقامة عالقات سليمة مع دول املنطقة، و هتدئة الصراع معها، دايفيد م

 �ن:ابإلضافة لتورط احملافل املاسونية و املنظمة الصهيونية العاملية و رابطة السالم اإلسرائيلية هي السباقة لعقد أول مؤمتر حلوار األد
مبدينة شيكاغو مبدينة ألينو األمريكية شاركت فيه خمتلف األد�ن ، و مل ميثل اإلسالم ابلقدر  1893حوار األد�ن يف مؤمتر  -

 )1الكايف، حيث �دى املؤمترون ابلعدالة واملساواة. (
        ؤمتر على اإلدارة و الذي ركز فيه اليهود األغلبية يف امل 1984مارس  8 -4مؤمتر املنعقد يف" سانت كاتن" بسيناء مبصر يف  -

و صياغة التوصيات، كما ادع اليهود من خالله إدعاءات ابطلة أبن الد�نة اليهودية احملرفة من الد��ت السماوية، و اإلسالم 
نسخة منها، وحماولة إحياء جممع األد�ن الذي دعى له الرئيس املصري الراحل أنور السادات، كما دعوا إلخراج املسلم من 

يته اإلسالمية املتميزة، كما حاولوا الرتويج خلرافة وحدة األد�ن حسب مفهومهم اخلاص من خالل حماولتهم فرض صالة شخص

 )2واحدة على مجيع األد�ن و هي " صالة الصمت" يف ظل جبل موسى  عليه السالم. (
و احلرية الدينية، حيث فسر املندوب ، و الذي ركز على مبدأ التسامح 1984ندوة التسامح بسويسرا ابألمم املتحدة عام  -

اإلسرائيلي حالة عدم التسامح الديين إىل أن كل دين له نظرة كونية شاملة ذاتيا فهو املطلق و غريه خارج هذا النطاق، و دعا 
 )3إىل نسبية األد�ن.(

دة دينية خمتلفة، حيث عقي 125مشارك ميثلون  6000بشيكاغو ضم  1993/ 08/ 28مؤمتر " برملا�ت د��ت العامل" يف  -
�قش فيه املؤمترون مسائل سبل إ�اء احلروب و حل النزاعات اليت تنشأ ابسم الدين  و ضرورة التعايش السلمي بني الشعوب( 

                                                           
 العلوم لكلية الصراط جملة، املستقبلية اآلفاق و املتأزم الواقع بني و األد�ن بني احلوار مظاهر بعض على تطبيقاهتا و املقارنة منهجية  -خبوش القادر عبد. د)  1(

 .137ص،  م2002سبتمرب -ه1423رجب، اجلزائر)، 6(العدد، الثالثة السنة، املقارنة اإلسالمية الدراسات و    للبحوث اإلسالمية
 . 140ص،  املرجع نفس)  2(
  : من أجل فكر عاملي موحد، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، موقع -) دمحم بديع أرسالن 3(

https//books.google.dz/books ?isbn=9953360901  
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التعايش السلمي مع إسرائيل)، مع ضرورة نزع سالح( نزع سالح املقاومة اإلسالمية، و منع دول منطقة الشرق األوسط من 
سلح النووي)، و احرتام مجيع العقائد الدينية( يقصدون هبا الد�نة اليهودية و ابلتبعية يهودية دولة إسرائيل)، و ما السباق حنو الت

    أاثر انزعاج املشاركني هو النفوذ اليهودي يف حتديد جدول األعمال،   و اإلدارة، و صياغة التوصيات بكلمات من التوراة 

 )1احملرفة. (
مبيالنو اإليطالية، و هو أضخم مؤمتر من نوعه منظم من  1993/ 09/ 18األد�ن السماوية الثالثة يف مؤمتر عاملي حلوار  -

منظمة" سانت جيديو"و هي من احملافل املاسونية يف إيطاليا ابلتعاون مع جامعة"كاالدي ها�ريس" إبسبانيا و عنوان املؤمتر" 
     و االلتزام من أجل السالم"، حيث كان احلضور نوعيا من يهود الدول العربية ، و رجال الدين اليهود  ملتقى أهل الكتاب....

و حاخاماهتا، و أساتذة جامعيني، و تزعم الوفد اليهودي وزير اخلارجية اإلسرائيلي و مهندس نظرية السالم اإلسرائيلي مشعون 
ة و املسيحية لتحقيق أهداف سياسية من املؤمتر لدعم املشروع الصهيوين، كما بريز، و عمد اليهود للضغط على الوفود اإلسالمي

من % 90 ، كما مول املؤمتر من %5و اإلسالمية و الوثنيني    %15من احلضور و املسيحية  %80شكل اليهود نسبة 

 (3) )2أنصار اليهود إبسبانيا. (

                                                           
 .137، ص نفسه ) املرجع 1(
 .138، ص نفسه ) املرجع 2(

 ال األد�ن؛ بني سالم دون األمم بني سالم ال لألمم؛ عاملية أخالق بدون إنسانية حياة ال" شعار على قائمة 1893 عام منذ األد�ن بني املشرتكة الدولية املؤمترات بعض) ( 3

 :" األد�ن بني حوار دون األد�ن بني سالم

 .1893 -شيكاغو ،) بور( العامل أد�ن برملان ، األول العاملي املؤمتر -
 .1899 -الدويل،الهاي،هولندا السالم مؤمتر -
 . 1900 -املتحدة ،اململكة الدينية للحرية الدولية الرابطة مؤسسة -
  .1919 -للمصاحلة،الهاي،هولندا الدولية الزمالة مؤسسة -
 .1936 -املتحدة ،اململكة لألد�ن العاملي املؤمتر مؤسسة -
 .1948 -سويسرا) . واألرثوذكسية واإلجنليكانية الربوتستانتية: املسيحية الكنائس( العاملي الكنائس جملس مؤسسة -
 .1957 -نيودهلي يف اهلندية األد�ن بني اجتماع أول -
 . 1966 – األد�ن بني للحوار البابوي اجمللس إنشاء -
 .1968 -للسالم غاندي مؤسسة قبل من األد�ن بني الدولية نيودهلي ندوة -
 . 1970 -كيوتو،الياابن -والسالم للدين العاملي املؤمتر أتسيس -
 .1983 – اهلند يف الروحية العاملية برامهاكوماريس جامعة قبل من العاملي السالم مؤمتر -
 .1987 -املتحدة للمملكة املشرتكة األد�ن شبكة إنشاء -
  .1989 – مسلمنيلل األملانية الرابطة نظمته الذي اإلسالمي، للحوار املسيحي املؤمتر -
 .1991 -األد�ن،اهلند بني للمجالس العاملية الزماالت -
 .1992- الشمالية أمريكا يف األد�ن شبكة قبل فرانسيسكو،من سان يف األد�ن بني مؤمتر -
 ،االحتاد العاملي املال رأس صندوق: الغربية األد�ن بني الرئيسية املنظمات مع عاملي تعاون أول يف األد�ن بني املشرتكة الدولية التنسيق جلنة ،"القادم للقرن رؤى تبادل" مؤمتر -

 .1993 -األمحر واهلالل األمحر الصليب جلمعيات العاملي والرب�مج املستقلة االنتخابية اللجنة الفلكية، للمالحة الدويل
 .1994 -اليونسكو نظمتها ،برشلونة،إسبانيا،"السالم ثقافة يف األد�ن مسامهة" مؤمتر -
 .1995 -األمريكية املتحدة الوال�ت فرانسيسكو، ،سان املتحدة األد�ن مبادرة إنشاء -
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 عاملية: مسألة حوار األد�ن متنافية مع أهداف الصهيونية ال -3-2
تعترب املنظمة الصهيونية العاملية منظمة يهودية تنفيذية ، هدفها تنفيذ املخططات املرسومة إلعادة جمد إسرائيل الضائع حسب زعمهم،       

          و إقامة مملكة إسرائيل  و السيطرة على العامل، و تعترب املنظمة الصهيونية من أخطر التنظيمات املتطرفة و العنصرية اليت هتدد األمن 
      و السالم العاملي، و يكفي أن نذكر أهم األهداف اليت تسعى هذه املنظمة لتجسيدها لنعرف أن عقيدة اليهود تنفي متاما احلوار اإلجيايب 

 ):1و البناء، و يكاد يكون مستحيال(
 فمن أهم األهداف الدينية للمنظمة الصهيونية:      

 دهتم ألرض امليعاد.إاثرة احلماس اليهودي يف العامل لعو  -
 حث اليهود التمسك ابلتعاليم الدينية، و التصدي لألد�ن األخرى.  -

                                                                                                                                                                                                 
 .1997 -،فرنسا" املتحدة التقاليد منظمة" إنشاء -
 .2000 -السلمي العيش أجل من التعليم: للتعليم الدويل املؤمتر -
 .2000 -،كانياكوماري،اهلند االستئماين والسالم اجملتمعي لالنسجام الوطين املؤمتر -
 2000 -،الربتغال احلوار يف والثقافات ،األد�ن"السالم حميطات"  عشر الثالث الدويل االجتماع -
 .2001 -املتحدة أكسفورد،اململكة يف الدولية األد�ن منظمة  األد�ن، بني الدويل االجتماع -
 .2001 -،سرياليون واملصاحلة واألمن السالم بشأن األد�ن بني املشرتكة الدولية املشاورة -
 .2002 -والسالم،إندونيسيا ابلدين املعين اآلسيوي املؤمتر -
 .2002 -"واحلوار الصراع بني والثقافات األد�ن" ابلريمو،صقليا ، السنوي االجتماع -
 .2003 – اتيلندا نظمته" والعوملة الدين" عنوان حتت مؤمتر -
 .2003 -قرطبة،إسبانيا يف" اإلنسان ازدهار أمل و والعداء الضيافة: واآلخر واجملتمع الدين"  د�ناأل بني اجتماع -
 .2004-االلتزام ،قوة االستماع حكمة: السالم إىل مسارات :العامل،املوضوع يف األد�ن برملان برشلونة،إسبانيا،جملس إجتماع -
 2005-سويسرا يف العاملي الكنائس جملس نظمه الثقافات،الذي بني للحوار العاملي املؤمتر عقد -
 .2007 -مقدونیا ،"والتعاون المتبادل واالحترام السالم في والثقافة الدین مساھمة" والحضارات، األد�ن بني للحوار العاملي املؤمتر -

Interfaith Dialogue Basics , International  Interfaith Conferenessince  1893, 
https://sites.google.com/site/interfaithdialoguebasicseu/a-new-church/international-interfaith-conferenes-
since-1893 

الذي قرر فيه أن الصهيونية شكل من  1975-11-10) بتاريخ: 30الدورة  -3379) أصدرت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة القرار الدويل رقم: ( 1(
ي شعوب هبط أهلها أشكال العنصرية و التمييز العنصري، و هو القرار الذي علق عليه إسحاق شامري رئيس وزراء الكيان الصهيوين بقوله: " ال ميكن األخذ برأ

 من فوق األشجار مث حسبوا أ�م زعماء العامل، و كيف ميكن أن يكون ألولئك البدائيني رأي خاص هبم"
داخل إسرائيل)، الطبعة األوىل، الناشر:  1948العنصرية الصهيونية (رفض حق العودة و التمييز العنصري ضد فلسطني  -ض عثمانأنظر: د.السيد عو       

 مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء. 
And See: Resolution :Elimination of all forms of racial discrimination, resolution adopted by the general 
assembly at its 30 th session,World conference to combat Racism and racial discrimination, 2400th plenary 
meeting 10 november 1975.72-35-32, Resolution N:A/RES/3379/XXX ,cite: 
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/3379(XXX) 

GAOR, 30 th session,supplement No:34.cite:www.research.un.org/en/docs/ga/quick/Regular/30  
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 إاثرة الروح القتالية الدموية ضد األعراق األخرى.  -
 منع االندماج الثقايف و الديين مع اجملتمعات األخرى. -

 و من األهداف السياسية:      
تزاع االعرتاف جل دول العامل بشرعية قيام  و استمرار إسرائيل، و ابخلصوص تدويل حقوق الكيان اإلسرائيلي يف فلسطني ابن -

 االعرتاف الصريح و الواضح من الدول العربية و اإلسالمية.
 تنفيذ املخططات الصهيونية السياسية و االقتصادية. -
نادي به خمتلف التنظيمات اإلقليمية و الدولية، بعرضنا ألهم األهداف املتطرفة و الشاذة على أفكار السلم و األمن الدوليني الذي ت      

فكيف سيكون احلوار مع هذا الطرف الذي يستبعد مسبقا أية فرصة للحوار املتوازن، إال وفقا للقواعد اليت حيددها، و هي االنسالخ عن 
 معتقدات و أفكار األطراف األخرى املتحاورة معه.

 شريعة اليهودية: مسألة حوار األد�ن متنافية مع أحكام ال -3-3
تعترب مسألة حوار األد�ن و احلضارات ، اليت تؤدي للتعايش السلمي بني شعوب و أد�ن العامل، و مسألة ضرورة االندماج للوصول     

ملساحات مشرتكة للتعاون اإلجيايب، مع احلفاظ على خصوصية كل طرف ، لتحقيق السالم اإلسرائيلي يف النهاية ، أمر متناقض متاما مع 
         اليهودية، و ابخلصوص مع أحكام إاله اليهود املزعوم" �هوه" إاله احلرب و الدماء الذي مينع منعا ابات فكرة احلوار،  أحكام الشريعة

م و االندماج الثقايف بني اليهود شعب هللا املختار و بني غريهم من أصناف البشر من غري اليهود أل�م جناس و عبيد لليهود، و ألن قيمته

لكن السؤال املطروح: ملاذا ينادي اليهود بفكرة احلوار رغم أنه حمظور مة احليوان، فهم ما دون اإلنسان و أرقى من القردة ، أقل من قي

 يف شريعتهم نصا صرحيا و يف العديد من املواضع؟ 
احلوار اليت يتمسكون هبا مرحلة هذا السؤال بسيط لكن اإلجابة عنه معقدة، لكن وفقا ملا ذكر�ه سابقا األمر أشد بساطة، فمسألة      

مؤقتة للوصول ألغراض خاصة  و حمددة، و هي ابختصار توفري الظروف السياسية و االقتصادية و االجتماعية و النفسية املالئمة 
 لالستقرار يف منطقة الشرق األوسط لبناء مملكة إسرائيل فقط. 

خالصة، مبنع اليهود من االختالط مع ابقي الشعوب األخرى و عدم االندماج  فالشريعة اليهودية احملرفة قطعا تدعوا ألفكار عنصرية   
 معهم، و الكراهية املعلنة ضدهم على أساس فكرة متايز اليهود العنصري عن غريهم من البشر و عراقتهم اجلنسية و الروحية و العقلية اليت

حكام اخلاصة بطرق التعامل مع األغيار( غري اليهود) يف العديد من )، و هذا يف األ1تبيح هلم حق اإلابدة الكاملة للجماعة املعادية(
 ): 1املواضع، و سنركز على جمموعة من األحكام الواردة يف األسفار اليهودية(

                                                           
 ) راجع كل من:1(
 .122-121، ص  www .kotobarabia.comجذور العنف عند اليهود من التواراة و التلمود، موقع:  -ساهر رافع -
، 267، صwww .kotobarabia.com التحد�ت و سبل املواجهة)،موقع:د. دمحم فوزي عبد املقصود، إجتاهات الفكر الرتبوي املعاصر يف إسرائيل( -

269 ،273. 
 .225،228،234،ص  www .kotobarabia.comاإلسرائيليون من هم؟دراسة نفسية،موقع:  -د.قدري حفين -
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 ): �دى حبروب عنصرية و سفك دماء األطفال و الشيوخ و النساء و حرقهم.2(سفر شيوع -

األخرى، و عدم تدنيس الزرع املقدس و وجوب تطهري الشعب املقدس : �دى بعدم االندماج مع ابقي الشعوب سفر حنميا -
 بعزله كلية عن العامل.

: �دى أن مجيع األمم خادمة إلسرائيل أل�م الزرع املقدس اخلاص لرب اجلنود حيث قال: " و بنو الغريب يبنون سفر إشعياء -
ريب حراثيكم و كراميكم، أما أنتم فتعون كهنة الرب أسوارك و ملوكهم خيدمونك" و " األجانب يرعون غنمكم و يكون بنو الغ

 تسمون و أتكلون ثروة األمم و على جمدهم تتآمرون".
و يف موضع آخر:"هكذا قال السيد الرب إين أرفع إىل األمم يدي....و يكون امللوك حاضنيك و سيداهتم مرضعاتك على األرض 

 )3يسجدون لك و يلحسون غبار رجليك"(

: �دى أن التسامح و االنفتاح وابء عظيم ال بد من قمعه أبي وسيلة كانت، و إسرائيل شعب خمتار ليهوه رب سفر إرميا -

اجلنود، و أن أي حماولة لالنفتاح ستولد املشاكل عليهم لكن يهوه حيميهم دائما أبن تبيد األمم و الشعوب األخرى اليت سبت 
 و تقتلها.      إسرائيل 

 جناسة. : كل األممسفر خرقيال -

 : " قومي و دوسي � بنت صهيون ألين اجعل قرنك حديدا و أظالفك اجعلها حناسا فتسحقني شعواب ......"سفر عاموس -

 )4: " أ� الرب إهلكم الذي ميزكم عن الشعوب لتكونوا يل" (سفر الالويني -

ربوتوكول األول:"احلق للقوة ألن الناس نوعان منهم كما وردت هذه األفكار العنصرية يف بروتوكوالت حكماء صهيون نذكر منها ال         
من هلم غرائز سقيمة ، و منهم غرائز سليمة، و األولون أكثر عددا لذلك جيب التسلط عليهم ابلعنف و اإلرهاب ال ابملناقشات 

جل من يعرتضون سبيلنا من أن األكادميية"، و يف الربوتوكول الثاين عشر " ...و املوت حق على كل حي فيكون خريا  و أفضل أن نقرب أ
 )5نقرب آجالنا"(

 كما �دت الد�نة اليهودية مبجموعة من األفكار الصهيونية  اليت تتناىف متاما مع فكرة احلوار املتوازن:       
 التلمود و األدب التلمودي معادي للمسيحية متاما. -
 الديين لعن املوتى و أمهاهتم. إذا مر اليهودي مبقابر غري اليهود و خصوصا املسيحيني فمن واجبه  -

                                                                                                                                                                                                 
 .39،ص www .kotobarabia.com التحدي االستعماري الصهيوين(وجهة نظر إسالمية)،موقع: -د.دمحم مورو -

 سفر:  منها،    اليهودية احلياة شؤون و   الد�نة مصادر من تعترب و،  خمتلفة مراحل خالل، اليهودية املدنية و الدينية القوانني و التعاليم أقسام هي األسفار)  1(
 .........شيوع سفر، عاموس سفر، خرقيال سفر، إرميا سفر، إشعياء سفر و، حنميا

 ) هو شيوع بن نون جاء بعد وفاة موسى عليه السالم، حيث قاد بين إسرائيل يف أرض كنعان.  2(
 .7، صwww.islamonline.comاليهودية بني النظرية و التطبيق(مقتطفات من التلمود و التوراة)، موقع: -) د.علي خليل 3(
،  www .kotobarabia.com إسرائيل(التحد�ت و سبل املواجهة)،موقع:) د. دمحم فوزي عبد املقصود، إجتاهات الفكر الرتبوي املعاصر يف  4(

 .268ص
 .5فيكتور مارسدين)، ص 1958-21بروتوكوالت حكماء صهيون (الطبعة اإلجنليزية رقم -) املؤرخ. عجاج نويهص 5(
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 تعترب الد�نة اليهودية غري اليهود حيوا�ت و هبائم على هيئات إنسانية. -
 )1كل شيء خملوق لليهودي، و لو مل خيلق هللا اليهود النعدمت الربكة من األرض، و غري اليهود خملوقات شيطانية.( -
 ر هبم.السماح لليهود خبطف أطفال غري اليهود و بيعهم و االجتا -
)، مع ضرورة الضمان الدائم لتفوق السكان اليهود عدد� 2إنكار احليز التارخيي اإلنساين و احلضاري و اجلغرايف للفلسطينيني ( -

 ).3ابعتبارها القضية املركزية لدى الزعماء الصهاينة (
ية، كما يعترب الفلسطينيني الالجئني يف تعترب إسرائيل الفتوحات العربية اإلسالمية للمشرق و املغرب إحتالالت و حروب استعمار  -

الدول الناطقة ابلعربية نذير شؤم و خراب، كما يعد العرب و املسلمون و الصليبيون حمتلني ألرض إسرائيل و ليس هلم حق فيها، 
 ).4ابإلضافة إىل ان املقدسات اليهودية احتلت من املسلمني(

أطفاهلم و رجاهلم يف احلرب ألنه واجب ديين، ابإلضافة أنه حسب القانون إابحة إابدة األغيار ( دون اليهود)  و نسائهم و  -
اجلنائي اليهودي قتل اليهودي جرمية يعاقب عليها ابإلعدام، أما قتل غري اليهودي عمدا من قبل اليهود فهو مذنب خبطيئة أمام 

 تعترب جرمية إطالقا.شريعة السماء، و ال يعاقب أمام احملكمة ، يف حني أن قتل غري اليهود خطأ فال 
أثناء احلرب يباح قتل كل غري يهودي املنتمني لشعب العدو، و كما يقول حاخامات اليهود احلرب ضرورة حيوية لنا و أفضل  -

 (5)غري اليهود أقتلوه، و هو واجب ديين.
ال جتعل للمرتدين رجاء، و شتم االغيار و خصوصا شتم املسيحيني و معتنقي املسيحية من اليهود املهرطقني أمر واجب ( ريب  -

 لتمحق مجيع املسيحيني يف احلال) .
) مبنية أساسا 6و عن الشعائر الدينية اليهودية الدموية املبنية على القرابني البشرية نذكر ( عيد البورمي/مارس، عيد الفصح/أفريل) (         

ذبوحة القرابني املسيحية اليت مل تتجاوز سن البلوغ و من أساسا على عنصر الدم الذي خيلط مع األكل اليهودي ، و من شروط الضحا� امل

                                                           
 .176، ص www .kotobarabia.comجذور العنف عند اليهودمن التواراة و التلمود، موقع:  -ساهر رافع: راجع)  1(

اإلرهاب و التعصب عرب التاريخ (دراسة حتليلية لظاهريت اإلرهاب و التعصب يف السلوك البشري و يف اجملتماعات اإلنسانية حىت  –أ.رائد قاسم              
 .103، ص2005)، 2001سبتمرب 11أحداث 

 www .alriyadh.comاإلسرائيلية، موقع: أضواء على التوجهات العنصرية يف املناهج التعليمية  -) فاحل العنزي 2(
حتويل البنية الطبقية للعرب يف إسرائيل، جملة صامد اإلقتصادي، جملة شهرية إقتصادية إجتماعية عمالية صادرة عن مؤسسة صامد "مجعية  -) د. إيليا زريق 3(

 .6، ص 1980، بريوت، لبنان، نيسان 15معامل أبناء شهداء فلسطني"، السنة الثالثة، العدد 
  www.israelinarabic.com) راجع موقع إسرائیل بالعربیة: 4(

 .166، 132، 34، ص 1994الد�نة اليهودية و موقفها من غري اليهود، الطبعة االوىل، سينا للنشر،  -) إسرائيل شاحاك، ترمجة: حسن خضر( 5
 بعجني الفطري. ) عيد البورمي: ذابئح تنتقى من شباب بعينهم و دمهم خيفق و خيلط 6(

 سنوات. 10عيد الفصح: ذابئح تنتقى من أطفال ال تزيد أعمارهم عن       
 مناسبات الزواج : يصوم الزوجان من املساء عن كل شيء و يقدم هلم احلاخام بيضة مسلوقة مغموسة يف رماد مشرب بدم إنسان.      
غري اليهود  مناسبات اخلتان : احلاخام يغمس أصبعه يف مخر ممزوج ابلدم و يدخله يف فم الطفل و يقول له: " إن حياتك بدمك"، و " من يقتل أجنبيا من     

 يكافأ ابخللود ابلفردوس و اإلقامة يف القصر الرابع" .  
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يف الوقت احلايل -أب و أم مسيحيني مل يرتكبا الز� أو شرب اخلمر، و خري الدماء أن يكون ضحية دم قسيس ألنه يصلح لكل األعياد
 )1(و بعد مجع الدماء يقدم للحاخام ليخبز إلعداد الفطري املقدس.   -يستخدم دم كل غري اليهود

و التهميش و اخلوف من الشعوب األخرى، كما يعتقدون  احلوار عند اليهود له طابع أمين ال غري مبعىن ما زالوا حلد اآلن يشعرون ابلدونية
أن االندماج مع غريهم من الشعوب  هتديد حقيقي جلنسهم النقي ألن غريهم من األغيار أجناس جنسة، و هذا ما أدى عرب التاريخ 

 )2ية ضد اليهود.(ملوجات كراه
الفائدة املرجوة من متسك اليهود ابحلوار رغم أنه متناقض مع شخصيتهم العدوانية، و هذا ما حدده رأي العديد من املفكرين نذكر منهم  

م و  أن العامل الوحيد اجلامع بني اليهود هو عداء اجملتمعات احمليطة هب 1948الفيلسوف سارتر يف كتابه اليهودي و الالسامية عام 
كراهيتها هلم، أما عن كارل ماركس الذي اقر أن أسباب كراهية اليهود هو أ�م رفضوا أن يعيشوا يف جمتمعاهتم كمواطنني و متسكهم 

 )3بيهوديتهم تغلب على جوهر اإلنسان.(

 مسألة حوار األد�ن متنافية مع اجلرائم املرتكبة من إسرائيل يف الواقع: -3-4
ا تعترب إسرائيل أساس املشكلة يف العامل املعاصر، فهي منبع العنصرية، و سياسة االنغالق  و احلصرية اليهودية املزيفة، اليت تدعوا دوم      

لعدم االندماج و احلوار مع ابقي األمم، ألن اليهود حسب معتقداهتم شعب اختاره إاله سفك الدماء و احلرب (�هوه) من ابقي شعوب 
 مل ليجعله أداة لالنتقام من األمم اليت تنادي ابحلوار و السالم.العا
 ارتكب اليهود كل أنواع اجلرائم منذ القدم نذكر منها:      

 شعب ماضيه مبين على الغدر و اخليانة و االستهزاء ابلشرائع السماوية. -
 هللا. شعب ماضيه مبين على احلقد و االنتقام، و قتل األنبياء، و االستهزاء أبحكام -
 شعب ماضيه مبين على االنغالق و التعصب و إابدة الثقافات و الشعوب. -
 شعب ماضيه و حاضره مبين على حماربة الشعوب و إابدة احلضارات اإلنسانية. -
 شعب ينتج شرائع الكراهية لذات اليهود، و اليهودية، و كراهية األد�ن و كراهية األمم. -
و نساء و سياسيني و عسكريني يقودهم احلقد  و عقد النقص اليت مازالوا يتمسكون هبا  شعب ينتج أفراد معقدين نفسيا، رجاال -

حتت غطاء معاداة السامية املصطنع، و املمزوج حبالة هذائية مرضية أو جنون البارانو� مبعىن إخفاء كراهية اليهودي لآلخر حتت 
 )4ستار إظهار رغبته يف التعاون معه و إستغالله . (

أنواع جرائم اإلابدة اجلماعية للجماعات الدينية و العرقية ، و إخضاعهم ألحوال معينة و نقل األطفال، ابإلضافة شعب ارتكب  -
جلرائم ضد اإلنسانية من املساس أبمن املدنيني العزل ابلقتل العمد و اإلبعاد القسري للسكان الفلسطينيني من أراضيهم، السجن 

                                                           
 142، ص www .kotobarabia.comموقع:  ،2003) فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، القرءان و اليهود،  1(
 .97،98)، "سيكولوجية العنف البشري"، ص1التاريخ اإلجرامي للجنس البشري ( -ترمجة: د.وقف السيد علي -) راجع: كولن ولسون 2(
 .5العالقة بني اليهودية و الصهيونية، مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية، ص -) راجع: طلعت رضوان 3(
 .2، ص www .islamonline.comيهود يكرهون أنفسهم، موقع: -راجع: دمحم أمحد النابلسي)  4(
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ستعباد اجلنسي، و االضطهاد السياسي و االختفاء القسري للسكان، و التمييز و التعسفي، و التعذيب،و االغتصاب و اال
 الفصل العنصري.

شعب ارتكب كل أنواع جرائم احلرب من خالل سياسة عسكرية واسعة و منظمة من قتل و تعذيب، و تدمري للممتلكات  -
املوظفني الدوليني ، و قيام دولة االحتالل بنقل  العامة و اخلاصة دون ضرورة عسكرية، توجيه اهلجمات للمدنيني و املنشآت و

 القسري للسكان العرب األصليني داخل و خارج فلسطني، و استخدام األسلحة احملرمة دوليا و اليت تؤدي ألضرار جسيمة.
 اإلرهاب االستعماري و اإلجالئي و اإلحاليل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. -
 م خارج فلسطني.رفض حق عودة الفلسطينيني و نفيه -
التربيرات السياسية للجرائم اإلسرائيلية ، من خالل اإلقرار الدائم أبن كل اجملازر و اجلرائم املرتكبة من قبلهم تصنف ضمن  -

أو حروب حترير و كلما سيطرة على أجزاء من األقاليم العربية تطلق عليها األراضي اعتبارها أعمال بطولية و حروب استقالل 
من االستيطان العريب يف أرض إسرائيل، و هذا لتحىي من خالل معارك حربية وقائية إبعتبارهم مضطرين للدفاع عن احملررة 

 ):1أنفسهم  بسبب وجودهم يف وسط النار،  و هذا انعكس على تربيراهتا للعديد من جرائمها(
، و اليت بررت مبحرقة  09/04/1948(حلي) يوم مذحبة دير �سني املرتكبة من العصاابت اإلرهابية (أرغون ستيفي لئومي) و ° 

اهلولوكوست اليت تعرض هلا اليهود يف أورواب و نتائجها املرضية على ما ميارسونه من جرائم جتسيدا لصورة "الضحية الدائمة و الشعب 
 ) 3)، و ردا للمضايقات اليت تتعرض هلا املستوطنات اليهودية من العرب(2املستهدف من خالل الالسامية"(

 ردا على التسلالت الفلسطينيني املطرودين من أراضيهم. 1953مذحبة قبية املقرتفة من أرييل شارون ° 
 ).4على املدنيني العزل و حماكمة املتورطني فيها حماكمة صورية( 1956مذحبة كفر قاسم يف ° 
 ة املستوطنات من هجمات حزب هللا.أب�ا �مجة عن محاي 2006، و قانة الثانية 1996مذحبة قانة األوىل يف لبنان ° 
 

                                                           
 498،  صwww .kotobarabia.com مأساة فلسطني بني االنتداب الربيطاين و دولة إسرائيل،موقع: -) أمحد زكي الدجاين 1(

االنسانية يف املسيحية و االسالم و العصور الوسطى و عصر النهضة(اجمللد الثاين)، معامل اتريخ  -و راجع كذلك: ات.ج.ولز، ترمجة:عبد العزيز توفيق جاويد     
 .22الكتاب الرابع/بالد اليهودية و بالد اإلغريق و اهلند، ص

-www.palestine:، موقع2006و أيضا: الفصل الثالث: التعليم الصهيوين و أهدافه و بناء الشخصية اليهودية صهيونيا، املركز الفلسطيين لالعالم،      
info.info2،ص . 

  www .alriyadh.comأضواء على التوجهات العنصرية يف املناهج التعليمية اإلسرائيلية، موقع:  -) فاحل العنزي 2(
ضحية و قد مت ارتكاب هذه اجملزرة بدون أي سبب عسكري أو مربر أو  300) قدر جاك رينري املندوب الرمسي للصليب األمحر الدويل عدد الشهداء يف هذه املذحبة ب 3(

ئز أو أطفال و كان اهلدف احلقيقي للمجزرة استفزاز من أي رجال الذين قطعت أوصاهلم و احرقوا أحياء، أو النساء احلوامل اللوايت شق بطو�ن و قتلت أجنتهن، أو عجا
سبتمرب، مركز الراية للنشر و اإلعالم، موقع:  11اتريخ اليهود من تشويه األنبياء إىل أحداث  -إرهاب العرب  و السكان املدنيني ابلغدر و اخليانة. راجع: أمحد فؤاد أنور

www .kotobarabia.com موقع: 2003الرفاعي عبيد، القرءان و اليهود،  ، و كذلك: فضيلة الشيخ منصور111-110، ص ،
www .kotobarabia.com 131، ، ص( 

 109-107، صمرجع سابقسبتمرب،  11اتريخ اليهود من تشويه األنبياء إىل أحداث  -) أمحد فؤاد أنور 4(
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 املعادلة الصحيحة حلوار األد�ن و احلضارات -4
حتديد املعادلة الصحيحة للحوار البناء و اإلجيايب و العادل من خالل جمموعة من الشروط اليت إن اختل إحداها، مل يعد للحوار مكسبا     

 بل وسيلة للوصول ملكاسب مشبوهة. 

 الدين و احلضارة أثناء احلوارالفصل بني  -4-1
يساهم هذا الشرط يف استبعاد إضفاء الطابع الديين للحوار ،ألن حوار األد�ن يتضمن مواضع للخالف أكثر من مواضع االتفاق،      

دينية، ابعتبار أن فلكل شعب دين، و الدين انتماء و ال شعب يتنازل عن دينه فهو يرفض احلوار من حيث املبدأ إذا مت املساس مبقوماته ال
األد�ن تعبري صريح عن االنتماءات العقائدية لإلنسانية، و كل طرف يف احلوار حياول غالبا الدفاع عن معتقداته، و  استبعاد مسبق  

 لصحة الدين اآلخر، و هذا سيؤدي لفرض طبيعة دينية للحوار. 
سان ، و انتمائه، ثقافته، مدنيته، ماضيه، حاضره، و مستقبله، و ما قدمه جيب الرتكيز على حوار احلضارة ابعتبارها مورواث جامعا لإلن    

 لإلنسانية آخذين بعني االعتبار أتثريه يف التاريخ اإلنساين بغض النظر عن مدى التأثري و حجمه، فاملهم مسامهته ابلقدر الكايف يف صقل
إلنسانية الذي يرتكز على إجياد العوامل املشرتكة ( االبتعاد عن إرث اإلنسانية، و من كل ما سبق نقرتح أن يغري املصطلح إىل حوار ا

 الدين) بني خمتلف احلضارات لالرتقاء ابإلنسان دون متييز فكري، ديين، جنسي، حضاري، و اإلسالم حدد أسس احلوار السليم يف:

 االبتعاد عن تديني احلوار: -4-2
) و 2) ال أعبد ما تعبدون (1دينه، و هذا لقوله تعاىل:" قل �يها الكافرون( لكل شعب دين و ال ميكن إرغام أي طرف عن ترك *      

) " صدق هللا العظيم، 6) لكم دينكم و يل دين(5)   و ال أنتم عابدون ما أعبد (4) و ال أ� عابد ما عبدمت(3ال أنتم عابدون ما أعبد (
 ل معيار املعاملة يف الدين هو أساس التأثري يف الطرف اآلخر. )  ألن األساس يف الدين ليس احلوارات و املناظرات اجلوفاء ب1(

 ) 2جتسيد املبدأ القرآين، قوله تعاىل:" و قل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر". صدق هللا العظيم .(     *   
وعظة احلسنة و جادهلم ابليت هي أحسن". صدق هللا احلوار جتسيد للمبدأ القرآين، قوله تعاىل:" أدع إىل سبيل ربك ابحلكمة و امل  *      

 ) 3العظيم .(
وظيفة احلوار ال هتدف هلداية الطرف اآلخر و قبوله للرأي الذي نراه ألن هداية القلوب بيد هللا وحده، لقوله تعاىل:" إنك ال هتدي   *     

 ) 4من أحببت و لكن هللا يهدي من يشاء". صدق هللا العظيم .(
* وظيفة احلوار ال جيب أن متس ثوابت األد�ن و ال التشكيك بصحتها لتفادي التنافر لقوله تعاىل: " و ال تسبوا الذين يدعون من      

 ). 5دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري علم كذلك زينا لكل امة عملهم مث اى رهبم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون" (

                                                           
 ) راجع: سورة الكافرون، 1(
 ،.29) راجع: سورة الكهف، اآلية  2(
 .125اآلية ) راجع: سورة النحل،  3(
 .56) راجع: سورة القصص، اآلية   4(
 .108آلية  ،سورة األنعام ) راجع: 5(
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 احلضاري:  الرتكيز على احلوار -4-3
 ) 1لقوله تعاىل: " إ� جعلناكم شعواب و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم". صدق هللا العظيم ( *     
م أمر� القرءان الكرمي ابحلوار مع أهل الكتاب لتحقيق خري اإلنسانية لقوله تعاىل:" � أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا و بينك *     
 )  2نعبد إال هللا و ال نشرك به شيئا و ال يتخذ بعضنا بعضا أراباب من دون هللا" صدق هللا العظيم.(أال 

        مراعاة املستوى العقلي و احلضاري للحوار مع اآلخر، فليس املعىن إقناع الطرف اآلخر أو التغلب عليه، و إمنا حوار ابحلكمة  *     
حتميل اآلخر على االعتقاد فال إكراه يف الدين لقوله تعاىل:" و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من )، و عدم 3و املوعظة احلسنة(

 ) 4حولك فاعف عنهم و استغفر هلم و شاورهم يف األمر. صدق هللا العظيم. (
عاما، لقوله تعاىل:" ليسوا سواء  التأكد أبن من أهل الكتاب املتكرب و املعاند، و منهم العادل و املنصف فال جيب أن يكون احلكم *    

ر من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آ�ت هللا آ�ء الليل و هم يسجدون. يؤمنون ابهلل و اليوم اآلخر و �مرون ابملعروف و ينهون عن املنك
ن قوم على أال تعدلوا اعدلوا )، و قوله   تعاىل :" ال جيرمنكم شنآ5و يسارعون يف اخلريات و أوالئك من الصاحلني". صدق هللا العظيم (

)،و قوله تعاىل: " ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين و مل خيرجوكم من 6هو أقرب للتقوى و اتقوا هللا ". صدق هللا العظيم. (
 ).7ديركم أن تربوهم و تقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني" (

 لتطبيقي يف احلواراخلروج من اإلطار النظري إىل اإلطار ا -4-4
اقع جيب أن ال تبقى معادلة احلوار جمرد أفكار بني املثقفني و السياسيني تتداول يف املؤمترات و امللتقيات الدولية، و ال تعكس حقيقة الو     

اآلخر قراءة موضوعية  الدويل مجلة و تفصيال، و ال حتقق املصلحة املشرتكة بني األطراف املتحاورة، كما جيب أن يستند احلوار على قراءة
 دون االستناد للمصادر اإلعالمية اليت تروج لألفكار اخلاطئة و الدعاية املغرضة عن بعض الشعوب و ابخلصوص النتماءاهتم الدينية .

العقالء  و يف نفس السياق جيب االعرتاف أبن احملاور ال يعرف كل احلقيقة لذا يستوجب حتصيل احلقائق و فهمها قصد بناء حوار بني    
دائية و املثقفني و السياسيني و االرتقاء به، و االبتعاد عن اخلطاابت املرتكزة على منظومة العامة اليت تنساق يف الغالب حنو اإلشاعات الع

 حنو اآلخر. 

                                                           
 .13) راجع: سورة احلجرات ، اآلية  1(
 .64) راجع: سورة آل عمران، اآلية   2(
 .2، ص 2007يونيو  30) راجع: الدكتور.أمحد بوعود، حوار احلضارات رؤية مقاصدية،  3(
 .159عمران، اآلية ) راجع: سورة آل  4(
 .114. 113) راجع: سورة آل عمران، اآليتان  5(
 8) راجع:سورة املائدة، اآلية  6(
 .8) راجع: سورة املمتحنة اآلية  7(
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طراف املتحاورة، إلجياد كما ال جيب أن يبقى احلوار جمرد كالم حربا على ورق فقط، بل جيب ترمجته يف الواقع لتعاون ملموس بني األ       
عالقات واضحة و االرتقاء هبا، مبعىن ال جيب أن يكون هدف احلوار ملصلحة أحد الطرفني و الطرف اآلخر ما عليه إال اإلذعان و هذا ما 

رتمجتها يتميز به الطرح الغريب للحوار مع املسلمني ، لكن على خالف ذلك تتميز الروح اإلسالمية للحوار ابلعمومية و ابخلصوص ب
اب لتصرفات واقعية ، فاملسلمون مل ينكروا نقل بعض العلوم من الغرب لكنهم طوروها و حللوها و قاموا بتفسريها، مع إميا�م ابرتباط األسب

و عدم وجود  ابملسببات يف األفعال الطبيعية و ثبات العالقة    و منح هللا هذه األسباب قوة التأثري و ثبات القوة و أطرادها ليستقر العامل،
 تناقض بني العقل و اإلميان بفعل األسباب و اإلميان أبن مصدر هذه القوة الفاعلة هو هللا و ليس األسباب ذاهتا.

مع اإلشارة أبن لغة احلوار عند املسلمني هو حسن توظيفهم للعلم و نتائجه و اإلفادة من معطياته، و تسخريها خلدمة اإلنسان، و    
بله، فنعمت البالد اليت فتحها املسلمون شرقا و غراب هبذا الوافد اجلديد   ( شبه اجلزيرة العربية، فارس، اهلند، بالد أتمني حاضره و مستق

 الشام، أورواب، األندلس ، و إفريقيا ...)  و مل يقف أمامهم إال أصحاب املطامع اخلاصة  و املتسلطني ( حمور اخلالف و حمك الصراع بني
على خالف الغرب حبمالهتم الصليبية و بدأ عملية الصراع على املستعمرات فكل الغرب أول ما يقومون به هو تدمري  اإلسالم و الغرب) ،

اجلهل و  البنية الدينية و االجتماعية و السياسية و التعليمية  و الثقافية للبلدان اإلسالمية املستعمرة ، مع ضرورة ترك الشعوب املستعمرة يف
 لدائم  و االستئثار الكامل بثرواهتا، لتبقى دائما شعواب متخلفة، فأين التجسيد العملي للحوار الغريب مع الغري؟   الفقر و االقتتال ا

 االبتعاد عن خطاب القوة يف طرح مسألة احلوار -4-5
الشرق و الغرب سيؤدي يف الغالب إىل احلوار وفقا للمعايري احلالية، اليت تعتمد على ازدواجية معايري املعاملة يف العالقات الدولية بني *    

 نتيجة حتمية و هي احلوار من أجل احلوار فقط ، و الصدام و الصراع الدائمني يف الواقع الدويل .
اهلدف من احلوار ليس حماولة فرض الرأي على اآلخر أو حماولة إرغامه للتخلي عن توجهاته الدينية و احلضارية، إذ جيب أن يكون  *   

)، لكن املعمول به حاليا هو حماولة دائمة 1يا على اللني و القول املتوازن لقوله تعاىل: " فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى" (احلوار مبن
يف  إلرضاخ الطرف اآلخر يف احلوار من خالل (قبول احلوار، شروط احلوار، طبيعة احلوار، نتائج احلوار)، فالطرف اآلخر له احلق يف املشاركة

املذكورة حلوار ال توجيه احلوار، و عليه ال تصبح عالقة احلوار مبينة على الرتاضي بني األطراف املتحاورة و إراداهتا املشرتكة، فوفقا للشروط ا
 يصبح احلوار مبثابة عالقة إذعان، فلطرف واحد كل احلقوق و ليس للطرف األخر أية حقوق.

ستخدام لغة االستعالئية و الفوقية، و إشعار اآلخر ابلدونية كما هو حاصل من قبل الغرب، أساس احلوار املتمدن هو االبتعاد عن ا *   
فالغرب مبجرد ازدهاره بعد مسامهة احلضارة اإلسالمية من إخراجه من عصر الظلمات، و تراجع احلضارة اإلسالمية تبدلت لغة احلوار يف 

 إلسالمي وحماولة تفكيكه إلضعاف روح املسلمني.األسلوب و املنهج و صرح الغرب مبا كان يضمره للعامل ا
 يتميز احلوار الغريب بروح احلقد و التعصب و الطغيان الفكري و الواقعي املقتبس من احلمالت الصليبية مبختلف األشكال. *   
 
 

                                                           
 44) راجع: سورة طه اآلية  1(
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 حتقيق السالم العاملي قوامه العدل -4-6
إن اهلدف من احلوار ليس إحداث قطيعة أو خلق عداء بني الشعوب أو الد��ت، بل هدفه األمسى هو حتقيق السالم العاملي بني       

 ) 1أفراد اجملتمع دون متييز أبي شكل من األشكال (اللون، اجلنس، اللغة، الدين، االنتماء الثقايف، االنتماء الوطين، و السياسي...اخل)(
اىل: " إن هللا أبمركم أن تؤدوا األما�ت إىل أهلها و إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل إن هللا نعما يعضكم به إن هللا كان * قال تع

 ) 2مسيعا بصريا" (
 ) 3* قال تعاىل: " و إن جنحوا للسلم فاجنح هلا و توكل على هللا انه هو السميع العليم". (

 ) 4نوا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط و ال جيرمنكم شنئان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى..." (* قال تعاىل: " �يها الذين ام
 

 اخلامتة:   
يعترب حوار األد�ن و احلضارات غاية إنسانية مشرتكة جلميع األمم و الشعوب ابختالفها، أل�ا ستؤدي لفهم اآلخر من خالل         

خصوصياته، و عمومياته، و تؤدي حتما الستجالء عناصر الصدام اليت ميكن أن تظهر مستقبال، و حتويلها لعناصر إحتاد و تعاون ملواجهة 
 هتدد االستقرار العاملي اإلنساين املشرتك.املشاكل اليت 

لكن إن أصبحت مسألة احلوار وسيلة تستعمل للضغط، و جرب الطرف اآلخر على قبول شروط احلوار مسبقا، فيتحول تكييف احلوار      
إجراء مؤقت لتعزيز إىل وسيلة للوصول لغا�ت حتما ستكون غري شرعية أو على األقل غا�ت ال ختدم إال مصاحل األطراف القوية ك

 عالقاهتا يف اجملتمع الدويل. 
 

 

 

 

 
                                                           

     ا، و مصاحل كلها، ) قال الشيخ إبن القيم رمحه هللا: الشريعة مبناها و أساسها على احلكم و مصاحل العباد يف املعاش و املعاد و هي عدل كلها و رمحة كله 1(
لعبث، فليست من الشريعة و و حكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، و عن رمحة إىل ضدها، و عن املصلحة إىل مفسدة، و عن احلكمة إىل ا

 إن أدخل فيها التأويل فالشريعة عدل هللا بني عباده و رمحة بني خلقه.
 ، سورة النساء.58) راجع:اآلية  2(
 ، سورة األنفال. 61) راجع:اآلية  3(
 سورة املائدة. 8) راجع:اآلية  4(
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 املراجع: املصادر و قائمة 

 القرءان الكرمي -

 كتب الصحاح -

 :كتب
 .)، "سيكولوجية العنف البشري"1التاريخ اإلجرامي للجنس البشري ( -ترمجة: د.وقف السيد علي -كولن ولسون -
 مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية.العالقة بني اليهودية و الصهيونية،  -طلعت رضوان -
اليهودية و معامل اتريخ االنسانية يف املسيحية و االسالم و العصور الوسطى و عصر النهضة(اجمللد الثاين)، الكتاب الرابع/بالد  -ات.ج.ولز، ترمجة:عبد العزيز توفيق جاويد -

 .بالد اإلغريق و اهلند
 .2007يونيو  30ة مقاصدية، رات رؤي.أمحد بوعود، حوار احلضاد. -

 .فيكتور مارسدين) 1958-21زية رقم بروتوكوالت حكماء صهيون (الطبعة اإلجنلي-املؤرخ. عجاج نويهص -
 11حىت أحداث  اإلرهاب و التعصب عرب التاريخ (دراسة حتليلية لظاهريت اإلرهاب و التعصب يف السلوك البشري و يف اجملتماعات اإلنسانية –أ.رائد قاسم  -

 .2005)، 2001سبتمرب
داخل إسرائيل)، الطبعة األوىل، الناشر: مركز حقوق  1948العنصرية الصهيونية (رفض حق العودة و التمييز العنصري ضد فلسطني  -د.السيد عوض عثمان -

 اإلنسان ملساعدة السجناء. 
  www .kotobarabia.comع: ، موق2003فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، القرءان و اليهود،  -
 www .kotobarabia.com: نفسية،موقع هم؟دراسة من اإلسرائيليون -حفين قدري.د -

 .  www .kotobarabia.comجذور العنف عند اليهود من التواراة و التلمود، موقع:  -ساهر رافع -

 .www .kotobarabia.com إسرائيل(التحد�ت و سبل املواجهة)،موقع:د. دمحم فوزي عبد املقصود، إجتاهات الفكر الرتبوي املعاصر يف  -

 . www .kotobarabia.comاإلسرائيليون من هم؟دراسة نفسية،موقع:  -د.قدري حفين -

 .www .kotobarabia.com التحدي االستعماري الصهيوين(وجهة نظر إسالمية)،موقع: -د.دمحم مورو -

 . www .kotobarabia.com هات الفكر الرتبوي املعاصر يف إسرائيل(التحد�ت و سبل املواجهة)،موقع:د. دمحم فوزي عبد املقصود، إجتا -
 . www .kotobarabia.comجذور العنف عند اليهودمن التواراة و التلمود، موقع:  -ساهر رافع -
 www .kotobarabia.com مأساة فلسطني بني االنتداب الربيطاين و دولة إسرائيل،موقع: -أمحد زكي الدجاين -
 www .kotobarabia.comسبتمرب، مركز الراية للنشر و اإلعالم، موقع:  11اتريخ اليهود من تشويه األنبياء إىل أحداث  -أمحد فؤاد أنور -

 

 :مقاالت
 )،6، السنة الثالثة، العدد(جملة الصراط لكلية العلوم اإلسالمية للبحوث و الدراسات اإلسالمية املقارنة ،الفعل و ابلقول احلضارات حوار -ايكل كريس.د -

 . م2002سبتمرب -ه1423اجلزائر، رجب
كلية العلوم اإلسالمية جملة الصراط لمنهجية املقارنة و تطبيقاهتا على بعض مظاهر احلوار بني األد�ن و بني الواقع املتأزم و اآلفاق املستقبلية،   -د. عبد القادر خبوش -

 .م 2002سبتمرب -ه1423اجلزائر، رجب)، 6، السنة الثالثة، العدد(و الدراسات اإلسالمية املقارنةللبحوث  
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، جملة شهرية إقتصادية إجتماعية عمالية صادرة عن مؤسسة صامد "مجعية جملة صامد اإلقتصاديحتويل البنية الطبقية للعرب يف إسرائيل،  -د. إيليا زريق -
 .1980، بريوت، لبنان، نيسان 15معامل أبناء شهداء فلسطني"، السنة الثالثة، العدد 

 دراسات عرب مواقع األنرتنيت:
 .www.islamonline.comاليهودية بني النظرية و التطبيق(مقتطفات من التلمود و التوراة)، موقع: -خليلد.علي  -
 . www .islamonline.comيهود يكرهون أنفسهم، موقع: -دمحم أمحد النابلسي -
 . www.palestine-info.infoموقع: ،2006التعليم الصهيوين و أهدافه و بناء الشخصية اليهودية صهيونيا، املركز الفلسطيين لالعالم،  -
 .1994الد�نة اليهودية و موقفها من غري اليهود، الطبعة االوىل، سينا للنشر،  -إسرائيل شاحاك، ترمجة: حسن خضر -
  www .alriyadh.comأضواء على التوجهات العنصرية يف املناهج التعليمية اإلسرائيلية، موقع:  -فاحل العنزي -
: االنرتنيت موقع،  03/07/2004، احلياة، التنوع يف الوحدة اكتشاف و ابجلوهر اإلقرار على تقوم الديين احلوار فلسفة -صعب أديب. الباحث -

www.passia.org . 
 www.passia.org: االنرتنيت موقع، 27/08/2004، العريب القدس،  الطرشان؟ حوار أم األد�ن حوار -الرفاعي حامد.د  -
 األستاذ. حممود العامل، حوار احلضارات و فتح جسور التطبيع، مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية و اإلسرتاجتية، األردن. -
  : من أجل فكر عاملي موحد، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، موقع -دمحم بديع أرسالن -

https//books.google.dz/books ?isbn=9953360901  
  www.israelinarabic.com:موقع إسرائيل ابلعربية -
 14عربي املوافق ل 5708أ�ر  05اإلسرائيلية (اإلعالن الرمسي لعودة سيادة الشعب اليهودي عن أرضه التارخيية)، مدينة تل أبيب، اجلمعة  االستقاللوثيقة  -

  www.israelinarabic.com، موقع:1948أ�ر 
 

 مراجع ابللغة األجنبية:
 

- Interfaith Dialogue Basics , International  Interfaith Conferenessince  1893, 
https://sites.google.com/site/interfaithdialoguebasicseu/a-new-church/international-interfaith-conferenes-
since-1893 

-  Resolution :Elimination of all forms of racial discrimination, resolution adopted by the general assembly at 
its 30 th session,World conference to combat Racism and racial discrimination, 2400th plenary meeting 10 
november 1975.72-35-32, Resolution N:A/RES/3379/XXX ,cite: 
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/3379(XXX) 

GAOR, 30 th session,supplement No:34.cite:www.research.un.org/en/docs/ga/quick/Regular/30  

  

http://www.passia.org/
https://sites.google.com/site/interfaithdialoguebasicseu/a-new-church/international-interfaith-conferenes-since-1893
https://sites.google.com/site/interfaithdialoguebasicseu/a-new-church/international-interfaith-conferenes-since-1893
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 البیئة واألعیان المدنیة أثناء النزاعات المسلحة

 )انفصال في الطبیعة القانونیة و اشتراك في الحمایة (

 ي بن عومرعل سيدأ.                                                               

 أستاذ مساعد "أ"      
 كلية احلقوق و العلوم السياسية . جامعة معسكر.

sidali_benaoumeur@yahoo.fr    
 ملخص:

أولت الصكوك الدولية املعاصرة أمهية ابلغة للبيئة؛ خاصة تلك املنظمة ملسائل تكريس احلق يف البيئة و ما يستتبعه من محاية هلا .إن  
حة تكريس محاية واضحة وفعالة للبيئة يعترب معضلة نظرا ألن قواعد القانون الدويل اإلنساين حتتاج للتطوير يف جمال أتطري  األضرار الفاد

 تصيب البيئة غري قابلة العالج أو التعويض أكثر من ذلك فإن هذه األضرار متس  اإلنسان مباشرة ال سيما يف أوقات النزاعات اليت
 املسلحة مقاتال كان أو مدين أعزل. 

ن احلماية و اليت هلا ومبا أن املستهدف ابحلماية هو اإلنسان فقد أوىل القانون الدويل اإلنساين  أمهية لألعيان املدنية اليت تستفيد م
 دور مؤثر يف محاية البيئة على الرغم من وجود انفصال بينهما من حيث الطبيعة القانونية.

 التناسب. مبدأ; التمييز مبدأ ; أعيان مدنية ; بيئة ; :  قانون دويل إنساينالكلمات املفتاحية
Résumé : 

L’environnement est considéré comme l’un des sujets à qui les écrits internationaux 
contemporains ont consacré une importance capitale, en particulier ceux relatifs à la question de la 
protection du droit à l’environnement. L’établissement d’une protection claire et efficace de 
l’environnement est un problème en ce que les règles du droit international humanitaire ont besoin 
d’une amélioration dans le domaine de l’encadrement des dégâts flagrants, non réparables et non 
récupérables apportés à l’environnement. Plus encore lorsque ces dégâts touchent directement 
l’homme et en particulier en temps de conflits armés qu’il soit soldat ou civil non armé. Et puisque 
le but de la protection est l’homme et plus justement les sujets civils, ces derniers ont un rôle direct 
dans la formation des règles du droit international de la protection de l’environnement, en dépit de 
la différence existant entre les deux dans leurs natures juridiques.    
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 مقدمة:

الدويل هو اإلنسان انصب اهتمام  القانون الدويل  ملا كان املستهدف األساسي  يف النزاعات املسلحة بطابعيها الدويل وغري
 املعين ابحلروب والنزاعات املسلحة أي القانون الدويل اإلنساين على محاية اإلنسان سواء يف صورته العسكرية أو يف وضعه األعزل  املدين

 1أو الكم ". االتفاقي للقانون الدويل اإلنساين "سواء من الكيف حيث أتكد ذلك من خالل الشق العريف و

إال أن اإلنسان ومع تطوره وتطور حاجاته اليت تداخلت ومتازجت مع ضرورة بقائه  واستمرار وجوده . ما أدى إىل واجب عدم 
فأصبح استهداف املدنيني أو العسكريني يف العمليات القتالية مباشرة يف ذاهتم أو عن طريق استهداف حاجياهتم الضرورية أو  املساس هبا.

 م املؤدي إىل فقدان محايته.ممتلكاهت

فتأكد بذلك للمجتمع الدويل والباحثني يف هذا اجملال أن محاية حاجيات اإلنسان الضرورية للعيش ال تقل أمهية عن محاية 
 اإلنسان يف حد ذاته.

 النزاعات املسلحة ومل تكن للبيئة يف هذا السياق إي إشارة اتفاقية أو عرفية واضحةّ ؛ على الرغم من اتفاق اجلميع أن ضحا�
يتصلون مبحيطهم الذي يتضرر مبثل تضررهم .وهذا األمر ال يشمل محاية البيئة يف أوقات استثنائية فقط بل حىت يف األوقات العادية. 

ل االهتمام حيث مل يلقى هلا ابال إال يف بداية السبعينيات من القرن العشرين مدافع إىل التساؤل حول مدى استفادة البيئة من احلماية قب
 ! الدويل الصريح هبا

ومنذ اإلرهاصات األوىل للقانون الدويل اإلنساين كانت اإلشكالية اليت تعرتيه هي مدى احرتام قواعده من قبل املتنازعني؛ حيث   
 كانت الفكرة كلها متصلة إبشكالية إلزامية قواعد القانون الدويل منذ وجوده.

تمع الدويل قبل اإلنفاذ، الذي يستفيد منه املشمولون ابخلطاب  سواء يف قانون احلرب: فأخذت هذه اإلشكالية أولوية لدى اجمل
.خاصة وأنه منذ بدء االهتمام  ابلتأطري القانوين للنزاعات املسلحة أو كما كانت تعرف يف القانون الدويل 2قانون جنيف أو قانون الهاي

 .3ف وطأة احلرب فقطالعام ابحلرب كان الغرض األول من هذه التنظيم هو ختفي

ببطء عكس االهتمام ابإلنسان كما بدأت توضح أقسام البيئة املعنية ابحلماية أو ما  على ذلك فقد تطور االهتمام حبماية البيئة
غريه؟ تبعا ألمهيته القانون الدويل اإلنساين من  . أو أي هذه األقسام أوىل  ابحلماية يف4ميكن اإلشارة إليه مبجاالت البيئة املتمتعة ابحلماية

 ابلنسبة للسكان املدنيني أو حىت ابلنسبة لالشتباكات القتالية أو األعمال العدوانية.

                                                           
 .09 ص ،2004 ، العربیة النھضة دار ، الدولي اإلنسان القانون ، بسیوني شریف دمحم 1
 .12.ص icrc.2006جون ماري ھنركس ولویز دوزوالد ، القانون الدولي اإلنساني ، المجلد األول : القواعد 2
 .42، والنھضة ، د.س.ص  اإلنسانيوالقانون الدولي  اإلنسانفیصل شنطاوي، حقوق  3
 الصناعیة. للبیئة باإلضافةالبیئة  الطبیعیة والحیویة  أقسامالمقصود بالمجاالت ھي  4
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ومل تكن البيئة هي املوضوع الوحيد الذي يشغل املهتمني بل أيضا كل ما هو متصل بوجود السكان املدنيني الذين جيدون  
نية اليت غالبا ما يتم استهدافها يف أي عمل عسكري. خاصة وأن األضرار هبا يؤدي أنفسهم ضحا� النزاعات املسلحة خاصة األعيان املد

مباشرة لتدهور محاية املدنيني. فاالهتمام بغري اإلنسان ابحلروب يوجب البحث حول مدى الفصل داخل قواعد القانون الدويل اإلنساين 
 بني هذه املواضيع.

وهل تؤثر محاية احدمها على  ل يف احلماية بني األعيان املدنية والبيئة ؟لذلك جيب التساؤل حول: مدى الرتابط أو الفص 
 األخر؟.

 وسنجيب عن ذلك يف ما يلي: 

 أوال: عالقة البيئة ابألعيان املدنية.

إىل غاية األن جيعل الكشف عن موضوع البيئة كهدف للحماية غري  1868ان الواثئق الدولية املمتدة  منذ إعالن بتارسبورغ 
من حيث اعتبارها عنهم يف مقاربة قانون مباشرة ابألعيان املدنية املستفيدة من احلماية وأساس ذلك جبد تفسريه يف أن املهتمني  1واضح

 2بشأن النزاعات املسلحة كان سعيهم هو هتذيب احلرب أوال. 

شريعي مسي ابلقانون الدويل بعدها جاءت مرحلة تقييد حق اللجوء إىل احلرب لذلك فان العربة كانت بوضع قاعد وأساس ت 
 اإلنساين.

واعترب ابلتايل األعيان املدنية هدف جيب محاية من العمليات القتالية واليت أي األعيان املدنية احتاجت لتعريف جامع مانع هلا  
 حىت ميكن حتديد عالقة البيئة معها والقول ابستفادهتا من احلماية .

 .3.أعطت أمهية لألعيان الثقافية ابعتبارها أراث مشرتكا للبشرية1954لكات الثقافية لسنة خاصة وأن اتفاقية الهاي حلماية املمت 

 فرع  : اإلطار القانوين لألعيان املدنية.

ان البحث عن مفهوم قانوين واضح لألعيان املدنية ويف الثقافية اليت تطور مفهومها عرب املوافيق الدولية، حيتم تسليط الضوء على  
 أو ضدها.ماهو معاكس 

                                                           
 .1993، نوفمبر / دیسمبر  34المجلة  الدولیة للصلیب األحمر ، السنة السادسة ، العدد 1
 50ص 2005یة قوقي الحبسعید سالم الجویلي ، القانون الدولي اإلنساني ( أفاق وتحدیات )الجزء الثالث ، منشورات الحل 2
التي أكدت أن األضرار التي تلحق بممتلكات  1954مایو  14دیباجة اتفاقیة الھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح 3

 ثقافیة یملكھا اي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكھ اإلنسانیة جمعاء.
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والن املبدأ األساسي الذي حيكم األشياء يف العامل " الضد يعرف حسنة ابلضد".فان تعرف األعيان املدنية جيب أن يرتكز على  
 .1عكسها وهي األهداف العسكرية

 .2األساس سند قانوين جاء ابالصطالح القوانني اإلنسانية، وابلتايل فان مبدأ التمييز هو  1868يعترب إعالن سان برتسبوغ 

ان تعريف هذه األهداف ليست من السهولة حبيث ميكن القول أن كل ما ميكن استهدافه ألضعاف  أ) تعريف األهداف العسكرية:

 العدو هو هدف عسكري.

 .3حيث أن ذلك يعطي احلق للمتحاربني إبصغاء شرعية على أعماهلم اليت يسعى القانون اإلنساين الدويل لتحرميها 

 ، نصت على التايل :19244من ميثاق احلرب اجلوية لسنة 24املادة فنتيجة  

 ال يكون القصف اجلوي مشروعا إال عندما يصوب ضد هدف عسكري يعترب تدمريه أواألضرار به ميزة عسكريو واضحة . - 01

 ال يكون القصف اجلوي مشروعا إال عندما يوجه ضد األهداف التالية.  -02

 ال العسكرية، املؤسسات واملستودعات العسكرية القوات. العسكرية األشغ 

املصانع اليت تعترب مراكز هامة ومعروفة إلنتاج األسلحة أو الذخرية أو االمتدادات العسكرية املتميزة، خطوط االتصال أو النقل   
 املستعملة ألغراض عسكرية ".

 منا هو ما يعترب عصب حيوي  جليش مقاتل.وابلتايل النتيجة املتوصل إليها من هذه املادة ان اهلدف العسكري إ 

، على الرغم من التطور الذي أضفته يف 5قاصرة يف حتديد اهلدف العسكري 1949وتعترب اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  
دافأخرى من لكن الواقع القتايل اثبت ان اجليوش تتعهد استهداف أه –التأسيس لقواعد اتفاقية .حنكم سري العمليات العسكرية والعدائية 

 .6أجل أضعاف العدو

                                                           
 البوسنة في الحرب جرائم على تطبیقیة دراسة مع الحرب جرائم على والعقاب المسؤولیة الشیخة الخالق عبد علي حسام 1

 .110 ص 2004 مصر للنشر الجدیدة الجامعة دار والھرسك،
 .114المرجع نفسھ ، ص  2
زكریاء حسین عزمي ، من نظریة الحرب الى نظریة النزاع ، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاھرة فرع الخرطوم 3

 .37، ص 1978
 .73فیصل شطناوي ، مرجع سبق ذكره ،ص  4
، دار  اإلسالمیةعبد الكریم الدحولي ، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة دراسة قواعد القانون الدولي العام والشریعة  5

 .314.ص2002القاھرة  النھضة
6, jean pierre  berier , Droit international de l’environnement, 4édition , Padoux ;P 130.  
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.حيث أكدت أن األهداف 1956من مشروع القواعد اليت وضعتها اللجنة الدولية للصليب األمحر.سنة  07وقد جاءت املادة 
مر ، واليت حاول أي اللجنة الدولية للصليب احل1العسكرية هي كل جزء أو فرقة أو ألة أو وسيلة يستخدمها الطرف العدو املقاتل يف قتاله

 الدويل، ان تضع قائمة حمددة بذاهتا يرتاضى األطراف عليها لألهداف العسكرية : برية حبرية وحىت جوية.

وقد حاول بعض الفقه الدويل أن جيعل األهداف العسكرية  هي استثناء وجيعل كل ما تبقى أعيا� مدنية حىت يعطي امليزة يف  
بني األهداف العسكرية واألعيان جيب أن يبىن على معايري أما معيار العرض أو معيار  احلماية املدنية دون العسكرية إال ان التفرقة

 .2الطبيعة

امللحق التفاقيات جنيف األربعة. أن األهداف العسكرية هي اليت  1977من الربتوكول األول لسنة  52فقد ورد يف املادة  
 للوجيسيت  للعدو .أي أن أصل وجوده عسكري من البداية.بطبيعتها تساعد يف حتقيق القوة والتفوق القتايل امليداين وا

 أما الغرض فاملقصود به أن اهلدف العسكري هدف استعماله ومن اجل حتقيق تفوق عسكري. 

 .3وبناء اعليه فان األعيان املدنية هي اليت ال ميكن ان حتقق اي نتيجة عسكرية مهما كانت سواء جوهرية أو عرضية 

سالفة الذكر أن 52التشكيك يف طبيعة اهلدف ما إذا كان عسكري ام ال فقد ألزمت الفقرة الثالثة من املادة وحىت يف حالة  
يفسر اهلدف ويعترب مدين فقد ذكرت صراحة : "إذا اثر الشك حول ماإذا كانتعني تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل 

تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفرتض أ�ا التستخدم" لكن مبفهوم املخالفة  أو أي مسكن أخرأو مدرسة .إمنا تستخدم يف
فإن التأكد من استخدام عني مدنية ألهداف عسكرية قطعا  فإنه حيوهلا إىل هدف عسكري ويف هذا خطورة ابلغة على األعيان اليت قد 

 تكون جماورة هلا.

فا�ا مل هتتم  ابلضرورات العملية للتمييز عن األهداف املدنية 1949حى لسنة وابستقراء اتفاقية جنيف حول املرضى واجلر  
 .4والعسكرية على الرغم من ا�ا تدخل يف صلب تنظيم للعمليات القتالية 

اقة عدة . وميكن سي 52:فقد تقرر أ�ا تلك األماكن واملناطق والوسائل املتصلة ابملدنيني كما جاء يف نص املادة  األعيان املدنية -ب)

ية أمثلة حيث تشمل املنازل، املستشفيات، اجلسور، الطرقات، املزارع، حمطات الطاقة املدنية واملياه، وكل ما من شأنه خدمة األغراض املدن
 1والسكان بشىت أنواعهم من مواطنني وأجانبمقمني.

                                                           
1 J’ toman ,the law of armed conflicts , Henry dunant institute , Geneva .1988,p253 .  

 .93، ص  2005، اإلسكندریة، دار المعارف  اإلنسانيدمحم فھاد الشاللدة ، القانون الدولي  2
 97 ص نفسھ المرجع3
 .447عبد الكریم الداحول ، مرجع سبق ذكره ، ص  4
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كان املدنيني، حبث ال مكن استمرار وجودهم وقد حبيث يستنتج تلقائيا ان األضرار هبذه األعيان وإلغائها هو إلغاء تلقائي للس  
 ألغيت األعيان الضرورية .

 وابلتايل فان العالقة بني األعيان املدنية والسكان املدنية: الطردية. 

األعيان اليت ال ميكن أبي حال االستغناء  1977من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف األربعة لسنة  54أضافت املادة وقد 
 وهي:عنها 

 املوادالغذائية. -
 املناطق الزراعية واحملاصيل واملاشية. -
 مرافق مياه الشرب وشبكاهتا وأشغال الري. -

 إال أن نفس هذه املصادر الغذائية الضرورية للمدنيني غري املقاتلني هي كذلك ضرورية للجيش واملقاتلني. 

 والسؤال الذي جيب طرحه:

 لربتوكول سابق الذكر جاء على سباب املثال أم احلصر؟.سابقة الذكر من ا 54هل ما عددته املادة 

.حيث أن كل ما ليس للسكان املدنيني غىن  هو ضرورة أساسية اذا ما عدد� 2يتفق الكل أن التعديد  على سبيل املثال  

}وهو ما يؤكد ومثاهلا...{...متطلبات كل  شرحية من السكان .إال أن ما  ذكرته  املادة هو األكثر أمهية.خاصة وأن املادة أوردت كلمة:
 أن التعداد جاء على سبيل املثال قابلية التوسع.

إال أن بعض األخر وهم قلة من الدول، يرى أن استخدام ألفاظ مثل "على وجه احلصر " إمنا هو ز�دة يف بعض تطبيق احلماية  
ا جيعل املسألة تدخل ضمن نطاق القانون الدويل ، حبيث ميكن أن خيضع للتغيري الذي يريده كل طرف  على حدى م3هلذه األعيان 

للمعاهدات . فاملعين للنص جيب أن يراعي سياق ومالبسات أدت إىل إقرار النص يف صورته النهائية دون اخلروج عن السياق العام 
 .4للمعاهدة ودون أن يكون تفسري نص من املعاهدة خمالفا لباقي نصوص املعاهدة

 . من تطبيق هذه احلماية املقررة لألعيان املدنية وهذا ما يورد مشاكل تعيق 

                                                                                                                                                                                                 
1 Lea brilmayer and geofferychipega ,OWNERSHIP OR USE ? civilian property interests in 

international humanitarian law, HARVARD international law journal/vol49,n°02.2008.p417. 
 ICRC، ترجمة أحمد عبد الحلیم ، فریتسكالسھوفنالزابیتتسغفلد ، ضوابط تحكم خوض الحرب ، مدخل القانون الدولي اإلنساني 2

 .124.ص 2004
 . 125نفسھ ،  ص  المرجع3
 .277. ص 2007صالح الدین عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة . 4



328 

 

 :اثنيا :تداخل  محاية البيئة مع األعيان املدنية

البد من اإلشارة أنه من وجهة اترخيية فأن ظهور االهتمام بكال املوضوعني كان وليد حماوالت حثيثة توجت يف الربوتوكول 
 .1977وقع عليه يف جوان امللحق األول املتعلق مبا جيب محايته، امل

فاألعيان املدنية كما سبقت اإلشارة إليه يف هذا البحث متعددة و ذكرها مييل أغلب فقهاء القانون الدويل العتباره على سبيل 
ما مل يكن حيث تعرب هذه القاعدة اهلامة العرفية متبعة كل (opinion juris)املثال ،خاصة إذا تعلق األمر مبسألة االعتقاد القانوين    

. وهو اعتقاد يوسع من دمج جمموعة من األعيان واعتبارها مدنية )1(وجود لقاعدة اتفاقية واضحة أو قاعدة عرفية أمجع على اتباعها 
جيعل األعيان املدنية أوىل ابلتوسع و الز�دة من  )2(واجبة احلماية ، حيث أن مبدأ التمييز يعترب أصال  يف األعمال القتالية ؛ال استثناء

من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف األربعة الصادر يف جوان  02فقرة  52األهداف العسكرية احملددة حصرا وفق املادة 
1977 . 

ليت تشمل األجزاء  و الفئات الطبيعية ومن مثة تصبح عناصر البيئة كما هي معروفة يف القواعد العامة املطبقة يف حاالت السلم وا
 كما يتفق اغلب علماء البيئة.   )4(على اعتبار  هذه العناصر يف قسميها الطبيعي (اجليولوجي) ) 3(

 ).6(و القسم الصناعي الذي أوجده االنسان و املندرج وجواب مع القسمني اآلخرين  )5(وكذا القسم احليوي (البيولوجي)

لها بسهولة عن  االعيان املدنية يف شىت انواعها .إذن فال بد أن تستفيد (أي البيئة ) من احلماية املقررة تصبح اقسام ال ميكن فص
 . 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  52لألعيان املدنية وفق املادة 

 فرع : طبيعة احلماية املكرسة للبيئة يف اتصاهلا ابألعيان املدنية :

 الدويل اإلنساين و خاصة االتفاقي فإن األعيان املدنية تستفيد  من نوعني  من احلماية:ـ مبوجب القانون 

 )1(أ ـ احلماية العامة: حبيث أن كل ما يتصل ابلسكان املدنيني جيب محايته ومينع أن يكون هدفا قتاليا أو حمال هلجمات الردع 
 .وال جيوزتدمريه كليا أو جزئيا أو االستالء عليه

                                                           
 ،857  رقم ، مارس عدد ، األحمر للصلیب الدولیة المجلة ، العرفي اإلنساني الدولي القانون حول دراسة ھنكرنس، ماري جون ـ 1

 .178 ص:  2005
2 Jean- marielaveille ,droit international de l’environnement .2em  edition ,ELLIPSES.2004.P183 .  

 ، 2004 ، االسكندریة الجامعي، الفكر دار ، اإلسالم عالجھا كیف و األنسان على أثرھا و البیئیة األضرار ، زیدان حسین زكي ـ 3
 .16 ص

 .117 ص 2009 ، مصر ، الجدیدة الجامعة دار ، البیئة لحمایة القانوني النظام ، البیئي األمن ، عطیة الدسوقي ابراھیم طارق ـ 4
 ، 2008 ، األولى الطبعة ، عمان ، للنشر الوارق مؤسسة ، الطبیعیة الموارد و البیئة لعلوم الجامع المعجم ، البناني مجید حمید ـ 5

 .97ص
 121.6ـ طارق ابراھیم الدسوقي عطیة ، مرجع سابق ، ص  
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 )2(ن أصحابه و أكثر من ذلك حتويله ابلقوة خلدمة األهداف العسكريةو أخذه م 

لكن على الرغم من ذلك فإن هذه احلماية ال تقي السكان املدنيني من ويالت العمليات القتالية خاصة إذا ما ربطناها مع مبدأ 
  توسيع دائرة االقتتال.التناسب يف اهلجوم الذي ال مينع عمليات القتال و لكن يقيد حق األطراف املتقاتلة يف

تعمد شن هجوم مع العلم من النظام األساسي حملكمة اجلنائية الدولية اليت اعتربت أن "  08وزاد هذا التعزيز من خالل  املادة 

إىل  أبن مثل هذا اهلجوم سيسبب خسائر عرضية يف ارواح املدنيني... أو أضرار ابألعيان املدنية ... و يكون إفراطه واضحا ابلقياس

 ".يشكل جرمية حرب يف النزاعات املسلحة الدولية  .جممل امليزة العسكرية املتوقعة امللموسة و املباشرة

أبي شكل من ية طاملا أ�ا ال ميكن اعتبارها من الربوتوكول اإلضايف األول فإن البيئة هي جزء من األعيان املدن 52مبنظور املادة 
ال يضمن فاعليتها  -أي احلماية العامة -تستفيد من احلماية العامة املقررة لكل األعيان املدنية .اليتاألشكال هدفا عسكر� . ومنطقيا هي 

 بسبب عموميتها أل�ا غري كافية من جهة وغري كفلية بتوفري القدر العايل من االحرتام من قبل األطراف املتقاتلة.

 احلماية اخلاصة:

من نفس الربوتوكول وكذا تعزير  52وكول اإلضايف األول كدعم و تكميل للمادة من الربوت 54كما سبق و اشر� أن املادة 
للحماية و لكن أكدت على أعيان بذاهتا وساقتها على وجه املثال إلمكانية التوسع فيها لكن تبقى هذه األعيان اكثر من غريها حيوية 

فإ�ا منعت صراحة التجويع الذي  54. وابستقراء املادة )4(ن خاصة. فاعترب ذلك محاية و لك)3(لوجود السكان املدنيني الستمرار بقائهم 
 .)5(يستهدف املدنيني عن طريق قطع كل ما من شأنه تزويدهم ابملأكل و الشرب

 من الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق حبماية ضحا� املنازعات املسلحة غري الدولية . 14وهو نفس ما أكدته املادة 

لق ابحلرمان من املأكل و تعطيل شبكات نقل املياه و الري و منع املدنيني من احلق يف املاء املكفول وجواب مهما  وهذا املنع املتع
 .)6(كانت الظروف و األسباب 

                                                                                                                                                                                                 
من اتفاقیة الھاي المتعلقة بقوانین و اعراف  25و كذلك المادة  1977من البروتوكول اإلضافي األول لسنة   01فقرة  52ـ المادة  1

 .1907الحرب البریة لسنة 
2 -  kevin john heller ,disguising a military object as a civilian objects.international law studies. 
Stockton center of law studies ,vol91. 2015. p 522. 
3- julien tertrais, la prise en comprte de l’environnement dans l’action humanitaire medicale, 
fondation crash,janvier,2011.p.11. 

 .121د، مرجع سابق ،صوفنالیزابیثتسغفل ـ فرینسكالسھ4
، سنة  03الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة، المجلة الدولیة للصلیب األحمر ، العدد  ـجاكوب كلینركز ، تعزیز الحمایة القانونیة5

 .  13، ص 2010
6 - Benard drolemko, LE DROIT A L’EAU ; UNE URGENCE HUMANITAIRE ,2E ECDITION 
JOHANET ,2012.P13. 
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 ومن هنا جيب أن نتساءل من أين يكون مصدر أكل و شرب املدنيني ؟

 أليست البيئة هي املصدر الرئيسي و الوحيد ؟ أليست الطبيعة قبل أي شيء هي ضمان املياه ؟ و ضمان الغذاء ؟ 

إذا فالبيئة يف هذه احلالة هي مرتبطة مباشرة ابألعيان املدنية اليت ال غىن للسكان املدنيني عنها لبقاءهم .فاملاء الذي ال ميكن 
قات احلرب ال جيب فقط محاية منشأت توزيع املياه بل جيب أيضا محاية مصادر و موارد املياه من آابر االستغناء عنه يف أوقات السلم و أو 

). سواء من حيث ضمان وصوهلا للمدنيني أو من حيث 1و أ�ار وأحواض مهما كان نوعها .فاملياه عامل أساسي حلماية املدنيني (
تصال مع املنشآت املوزعة هلا كعني مدنية . ألن كلما كان هناك خطر تدمري أو تعطيل ) .فإذا البيئة املائية واجبة احلماية ابال2جودهتا(

) مع العلم أن األخطار اليت 3لشبكات اإلمداد ابملياه كلما كانت هناك خطورة متزايدة على نوعية املياه و ابلتايل على صحة املدنيني (
ملستخدمة و هي بذلك تشكل خطر كاألسلحة الكيمياوية ، اجلرثومية أو النووية ترتصد نوعية املياه يكون أغلبها مصدره  نوعية األسلحة ا

 ).4. اليت تؤدي مباشرة إلعدام صالحية املاء(

أما عن الغذاء فإن املزارع و احلقول وهي املصدر الرئيسي مث املراعي اليت تنتج اللحوم فهي ذات أصل و بعد بيئي على الرغم من 
فاستفادة البيئة يف اتصاهلا ابألعيان املدنية من احلماية اخلاصة ، بناءا على خاصية  ،)5واجبة احلماية  (تدخل اإلنسان فيها ، وهي 

 االندماج احلمائي؛ تعطي فرصة أكرب لتحسني أوضاع املدنيني و حتييد حاجياهتم من العمليات القتالية اهلجومية أو الردعية .

 :احلماية اثلثا:انفصال البيئة عن األعيان املدنية يف

أثر اقتناع اجملتمع الدويل أن حقوق اإلنسان ال تكتمل إال ابالعرتاف ابحلق يف البيئة كأساس و مهزة وصل بني جمموعة من 
) ؛ أثر  على توجه قواعد القانون الدويل اإلنساين االتفاقية والعرفية اليت تؤطر سري و توجيه العمليات القتالية إابن النزاعات 6احلقوق (

 لحة و أاثرها على هذه البيئة.املس

) .إال أن مبدأ محاية البيئة أثناء احلرب كان له وجود 7هو انطالقة االهتمام ابحلق ابلبيئة ( 1972ورغم اعتبار مؤمتر ستوكهومل 
الرابعة بشأن  . و اتفاقية جنيف1925). مرورا ابلربوتوكول املتعلق حبظر استعمال الغازات اخلانقة لسنة 1(1907منذ اتفاقية الهاي 

                                                           
1 - Kevin john HELBER,OP CIT.P 543. 

 . 2014/ 10/04اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، الیمن حقائق و أرقام ، تقریر صادر في  -2
www.i.c.r.l.org/ara/reseources/documents. 
3Worldhelthorganization , water, who-em/ c e h/109/e. p16. 
4 -ibid ,p19. 
5 - julientertrais.opcit.p23. 
6-colin, T,reid , WHOSE ECOSYSTEM IS IT ANYWAY ? JOURNAL OF HUMAN RIGHTR AND THE 
ENVIRONMENT, vol05 .N°02, 2014.P 113. 
7 - JACQUELINE MORAND-DEVILLER, LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, PUF, PARIS 2015.P09. 
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إال أن كل الصكوك و الواثئق الدولية  1977)  وصوال إىل الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 2( 1949محاية األشخاص املدنيني لسنة 
 املهتمة حبماية البيئة وضعت قواعد خاصة هبا جتعلها مستقلة يف احلماية و تستهدفها لوحدها دون ربطها مبوضوع أخر يقتضي احلماية.

أن البيئة منذ انطالق األعمال القتالية و حىت بعد انتهاءها ، تكون املوضوع األكثر هشاشة يف ما يتعلق ابحلماية و  ذلك

حيظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال ، :"  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  03فقرة  35التحييد. فقد نصت املادة 

من نفس  55مت أضافت املادة ، ة واسعة االنتشار و طويلة األمد"لبيئة الطبيعية أضرار ابلغيقصد هبا أو يتوقع منها أن نلحق اب

ـ تراعى أثناء القتال محاية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار و طويلة األمد ، وتتضمن هذه احلماية 1الربوتوكول " 

هبا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار ابلبيئة الطبيعية ومن مث نظر حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال اليت يقصد 

 بصحة أو بقاء السكان.

 "ـ حتظر هجمات الردع اليت تشن ضر البيئة الطبيعية2

د فباستقراء املادتني يالحظ أن تسمية البيئة الطبيعية هي  القسم اجليولوجي و القسم احليوي الذي ال يتدخل فيه اإلنسان و يقص
املصنفة دوليا أو املصنفة أوطنيا  ابإلضافة للبحار و  سواءهبا على وجه التحديد الغطاء النبايت الطبيعي بشىت أنواعه . و احملميات الطبيعة 

مل متنع  ) لكن املالحظ أن املادتني3البحريات وكل أنواع منابع املياه . ويطبق بشأ�ا مبدأ التمييز أي متييز البيئة من األهداف العسكرية(
استهداف البيئة أثناء العمليات القتالية .بل منعت األعمال اليت تلحق أضرار فادحة وال ميكن عالجها . وهنا تكمن املشكلة فالبيئة هي 

 ).4سريعة العطب وال ميكن إصالحها بسهولة (

العسكرية بل يبيح استخدامها و لكن  هلذا يغلب مبدأ التناسب فيما يتعلق ابلبيئة . وهو املبدأ الذي ال مينع استخدام القوة
لى البيئة لكن ليس ).وابلتايل إحلاق أضرار أخف ع5ابلقدر الذي يضمن حتقيق النتائج العسكرية املرجوة ابلتوازن مع وسيلة العدوان(

ن جتعل الغاابت و غريها من حيظر أمن الربوتوكول الثالث امللحق ابتفاقية األسلحة التقليدية على:  04فمثال نصت املادة ، حتييدها متاما

حني تستخدم هذه العناصر الطبيعية لسرت أو إخفاء أو متويه حماربني أو أهداف إال أنواع الكساء النبايت هدف هجوم أبسلحة حمرقة 

".وألن املادة استخدمت من النص على العموم و استثنت منه حاالت تداخل البيئة مع أهداف عسكرية فهنا ينتفي مبدأ عسكرية أخرى
 التمييز و يعوض مببدأ التناسب. 

                                                                                                                                                                                                 
 1المتعلقة بعادات و قوانین الحرب البریة . 1907من اتفاقیة الھاي الرابعة لعام  23المادة  -

 1949.2 لسنة المدنیین األشخاص حمایة بشأن الرابعة جنیف اتفاقیة من 53 المادة -

 129.3 ص ، سابق مرجع ، بك-والد ھنكرتسولویزدو ماري جون -
 107.4ص ، سابق مرجع ، شنطاوي فیصل -

 93.5 ص سابق مرجع ، الجویلي سالم سعید -
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يئة وقد مت إبرام اتفاقية خاصة حبماية البيئة من التغيري يف جوهرها أو يف تطورها و هي اتفاقية منع استخدام تقنيات التغيري يف الب
) اليت تعترب تتويج جلهود محاية البيئة أثناء النزاعات 1(1976لسنة (ENMOD)ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى

 .1972املسلحة بعد أتسيس احلق يف البيئة وقت السلم مبوجب مؤمتر ستوكهومل 

منها" .....ـ عن طريق التأثري املتعمد  02يف املادة  هذه االتفاقية أعطت حتديد ملفهوم البيئة املستهدفة بعمليات التغيري العدائي
 يف العمليات الطبيعية يف دينامكية الكرة األرضية أو تركيبها أو تشكيلها ، مبا يف ذلك جمموعات أحياءها احمللية ( البيوات) و غالفها

و بذلك فقد وسعت و مشلت املفاهيم ، أو تشكيله" ء اخلارجي أو تركيبتهالصخري و غالفها املائي و غالفها اجلوي ، أو يف دينامية القضا
 البيئية املتكاملة . وجعلتها مقصودة ابحلماية بذاهتا و ليس ابالتصال مع عناصر أخرى.

لكن اإلشكال أنه ورغم أن القانون الدويل اإلنساين أوجد مثل هذه القواعد الصرحية إال أن حترمي استهداف البيئة مل حتقق بل 
 .)2(البيئة أبضرار جسيمة واسعة االنتشار و طويلة األمد  فقط جتنب إصابة

دون االهتمام ابألضرار العارضة أو املخففة رغم  أن هشاشة عناصر و مكو�ت البيئة  جتعل أي ضرر هو طويل األمد و بطئ 
خاصة يف حاالت استخدام البيئة كآلية فيبقى بذلك تعزير محاية البيئة مطلقا صعب من الناحية العملية ، و صعب التعويضالعالج الذايت 

حيث مت حرق آابر النفط الكويتية اليت مت إثبات مسؤولية العراق اجتاهها لكن ما ) 3(1991عسكرية يف حد ذاهتا وهي حالة حرب اخلليج 
خلفته من نتائج على البيئة البحرية خاصة، و اليت ال تزال مستمرة وال ميكن  أن تعاجل بسهولة على الرغم من إثبات املسؤول دوليا و 

. وألية لضمان التفوق العسكري يف النزاع )4(وسيلة خطرية يف القتال بذلك ميكن أن تتحول البيئة من جمرد هدف ممنوع االستهداف إىل 
 املسلح مهما كان طبعه.

االعتقاد بضرورة محاية اإلنسان من ويالت النزاعات املسلحة أصبح من املستحيل مبكان إذا مل تتم محاية البيئة اليت يعيش فيها  اخلامتة:

 ة لألعيان املدنية يعزز يف بعض النواحي محاية البيئة دون أن يعفيها من آاثر النزاعات .اإلنسان ويتمازج برتكيبها .إال أن إعطاء أمهي

ومما مييز العصر احلايل هو أن النزاعات املسلحة يف حد ذاهتا تغريت طبيعتها ما أدى لتغيري كل ما له عالقة جبوانب احلماية 
اف البيئة ووضع عوامل قبلية حتول دون أن تتعرض للهجوم غري خاصة يف عودة اخللط بني ما هو مدين وما هو عسكري و عدم إنص

ن املسبوق يف ظل ارتفاع و ترية النزاعات املسلحة ابملوازاة مع ارتفاع حدة االحتباس احلراري املنبثق عن تغري املناخ الذي جيمع الكل أ
 ديثة للنزاعات ختلف أاثر أوسع ال ميكن حتديدها.احلروب السابقة هي واضحة األثر فيه وفعالة يف استمراريته العتبار األوضاع احل

 نزع لجنة باجتماع متعلق 1974 دیسمبر 09 في المؤرخ) 29-د( 3264 رقم الجمعیة نزار على بناءا االتفاقیة ھذه جاءت -1
 .األسلحة مراقبة و السالح

 130.2 ،ص سابق مرجع ، فرینسكالسھوفن -
3-paulfauteux ,protection de l’environnement en péribole de conflit armé , revue québécoise de 
droit international , vol 07,n°=2.p161. 
4i b i d p167. 
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