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 )ASJPاإللكرتونية للمجالت العلمية (التسجيل يف البوابة جملة الدراسات القانونية عرب قواعد النشر يف 
 

إلرسال مقال علمي جمللة الدراسات القانونية التابعة ملخرب السيادة و العوملة جبامعة حيىي فارس ابملدية (اجلزائر) حسب        
      ة التعليم العايل ) التابع لوزراDgrsdtاملديرية 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

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

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

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

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

 املستخدم+ كلمة السر احملددة سابقا، بعدها إضغظ على تسجيل الدخول. اسمتعليمات املستخدم تشتمل على: 
 كمل املعلومات مث إضغظ على إرسال مقال).بعد دخول املستخدم تظهر صفحة أخرى تتضمن تقدمي ورقة املقال (أ -7
بريدك اإللكرتوين ليأيت إشعار ابلوصول من اجمللة املعنية، و سيكون إبمكان صاحب املقال متابعة مراحل معاجلة  افتح -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 يكي إلكرت (بشكل أوتوماتأن 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. أخرى وطنية كانت أن ال يكون املقال قد نشر أو قد أرسل للنشر يف جملة -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.  -يــا اثن

 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 

 بقرار احملكمني خبصوص أحباثهم. 
 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. 
 البحوث املنشورة، ما مل تكن بتكليف.ال تدفع اجمللة مكافآت مقابل  -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: 
شريف يتم حتميله من موقع اجمللة يف البوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية (تعليمات للمؤلف) عاشر: يرفق املقال املراد نشره بتصريح 

 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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 حترير جملة الدراسات القانونية فريق
 

 الرئيــــس الشريف
 األستاذ الدكتور . يوسف محيدي / رئيس جامعة املدية

 املدير العــــام مسؤول النشر
 األستاذ الدكتور. سليمان ولد خسال

 والعوملة)(مدير خمرب السيادة 
 رئيس التحرير

 . احلسني عمروشالدكتور
 جامعة حيىي فارس ابملدية(اجلزائر)

 

 حمرر مساعد
 جامعة حيىي فارس ابملدية (اجلزائر) - د. دمحم مصطفاوي

 جامعة حيىي فارس ابملدية(اجلزائر) -د. آسية أعمر الشريف
 حلب، اجلمهورية العربية السورية جامعة -القوصي مهام د.                       

 جامعة زاخو، العراق -�سني صباح رمضان �سنيد.                            

 جامعة مخيس مليانة (اجلزائر) -د. أحسن عمروش                              

 جامعة حيىي فارس ابملدية (اجلزائر) -د. منصور جماجي

 جامعة نواكشط العصرية مبوريتانيا -دمحم الداه عبد القادرد. 

 لطائف، اململكة العربية السعوديةجامعة ا -د. معاذ يوسف الذنيبات

 جامعة مخيس مليانة (اجلزائر) -أ. عبد هللا خمانق
 
 

 (اجلزائر) جامعة حيىي فارس ابملدية.  د. احلسني عمروش  :سكرتري              

                                                                                                                                           (اجلزائر) جامعة حيىي فارس ابملدية. يوسف قسيس : أمانة اجمللة              
 



 
 

 اللجنة العلمیة للمجلة
 

 .املديـة جامعةأ.د. علي أبو هاين. كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
 .03أ.د.عمار جفال ، جامعة اجلزائر

 كلية احلقوق والعلوم السياسية. جامعة املدية.  أ.د . سليمان ولد خسال،
د.دمحم محييد مضحي املزمومي ، كلية احلقوق ، جامعة امللك عبد العزيز جبدة  ( 

 اململكة العربية السعودية).
 جامعة.املدـية. .والعلوم السياسية د.عمروش احلسني . كلية احلقوق

 د.حسن زرداين، كلية احلقوق جامعة القاضي عياض مبراكش ( اململكة املغربية)
 القوصي مهام، جامعة حلب، اجلمهورية العربية السورية.د. 
 �سني صباح رمضان �سني، جامعة زاخو، العراق.د. 
 دمحم الداه عبد القادر، جامعة نواكشط العصرية مبوريتانيا.د. 

 يوسف الذنيبات، جامعة الطائف، اململكة العربية السعودية.د. معاذ 
 . جامعة املدـية.والعلوم السياسية د. أمحد لكحل.كلية احلقوق

 . جامعة املدـية.والعلوم السياسية د. توفيق شنداريل. كلية احلقوق
 د . توفيق قادري، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة املدية.

 02احلقوق والعلوم السياسية. جامعة البليدة  كليةد. إسطنبويل ،  
معهد احلقوق و العلوم السياسية، املركز اجلامعي  د. عاشور فاطيمة،

 بتيبازة.
 د. منصور جماجي . كلية احلقوق والعلوم السياسية. جامعة املدية. 

 د.رشيد مشيشم. كلية احلقوق والعلوم السياسية .جامعة املدية.
. جامعة حيي ـفارس والعلوم السياسية ية احلقوقد. عبد الصديق شيخ .كل

 .املدـية.
 املديـة. د. دمحم مصطفاوي. كلية احلقوق و العلوم السياسية. جامعة

 .املديةد.بن يوسف القينعي، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة 
  املديةجامعة حسان أوروان. كلية احلقوق والعلوم السياسية.  د.هارون

 .2بغداد، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة د. كرنيش 
 املديةجامعة د. حليم لعروسي، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 

 املديةجامعة د. نبيلة بن عائشة، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 
 املديةجامعة د. سبيت عبد القادر، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 

  املديةجامعة سية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، د. أعمر شريف آ
 املديةجامعة د. زرقط عمر، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 

 املديةجامعة د. خلضر حليس، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 
 د. سايج فايز، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة بومرداس

 

 .املديةجامعة د. ذبيح زهرية.كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د. حيياوي دمحم.كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
 املديةجامعة د. أسامة غريب.كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د. جيدل كرمية.كلية احلقوق والعلوم السياسية. 

  املديةجامعة حلقوق والعلوم السياسية. د. توفيق اباب علي.كلية ا
  املديةجامعة د. بوشنافة مجال . كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د. مزعاد إبراهيم .كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د. طبال إحسان .كلية احلقوق والعلوم السياسية. 

  املديةجامعة د.بن تغري موسى ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د.عليايت دمحم ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د.هشام فخار، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 

  املديةجامعة د.صفاي العيد ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة ية احلقوق والعلوم السياسية. د.جاليلة دليلة ، كل

  املديةجامعة د.مجال عياشي ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د.بوضياف مصطفى ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 

د. أحسن عمروش، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مخيس 
 مليانة.

 .02لعلوم السياسية. جامعة البليدة د. خالد بومشة. كلية احلقوق وا
 .01د. مناد سعودي، جامعة اجلزائر

 د. رابح عمورة، جامعة أدمحم بوقرة ببومرداس.
 .02د.جماهدي إبراهيم ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة البليدة

  املديةجامعة أ. اباب على رضا، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  املديةجامعة د. عبد القادر عمري، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 
 املديةجامعة د. جبار رقية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 املديةجامعة أ. رحال مجال، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 
 جامعة مخيس مليانة -أ. عبد هللا خمانق

 العلوم السياسية، جامعة مخيس مليانةد. رواب مجال، كلية احلقوق و 
د. عبد الرمحان بن جياليل، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 مخيس مليانة 
 د. كرمي حرز هللا، معهد احلقوق و العلوم السياسية، املركز اجلامعي تيبازة

 



 2019 جانفي/ اخلامساجمللد  -األولجلنة قراءة العدد 
  

كلية احلقوق، جامعة ظفار (سلطنة مرتضى عبد هللا خريي،  د. 
 عمان)

 . جامعة.املدـية.والعلوم السياسية د.عمروش احلسني . كلية احلقوق
     د. منصور جماجي . كلية احلقوق والعلوم السياسية.  

 جامعة املدية.
. جامعة والعلوم السياسية د. عبد الصديق شيخ .كلية احلقوق

 .املدـية.حيي فـارس 
  املديةجامعة د.مجال عياشي ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 

العلوم السياسية، جامعة عائشة، كلية احلقوق و  د. نبيلة بن
 املدية

جامعة مخيس  كلية احلقوق والعلوم السياسية -أ. عبد هللا خمانق
 مليانة

 ، جامعة بومرداساالقتصاديةد. سايج فايز، كلية العلوم 
العلوم السياسية، املركز حرز هللا، معهد احلقوق و  د. كرمي

 اجلامعي تيبازة
 

 جامعة املديةد. أسامة غريب.كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  جامعة املديةد. بوشنافة مجال . كلية احلقوق والعلوم السياسية. 

  جامعة املديةد.بن تغري موسى ، كلية احلقوق والعلوم السياسية. 
  جامعة املديةكلية احلقوق والعلوم السياسية.   د.هشام فخار،

العلوم السياسية، جامعة مخيس د. أحسن عمروش، كلية احلقوق و 
 مليانة.

 جامعة املديةالعلوم السياسية، عبد القادر عمري، كلية احلقوق و  د.
 املديةد. جبار رقية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 جامعة املديةأ. رحال مجال، كلية احلقوق و العلوم السياسية، 
       العلوم السياسية، جامعة د. رواب مجال، كلية احلقوق و 

 مخيس مليانة
العلوم السياسية، جامعة جياليل، كلية احلقوق و د. عبد الرمحان بن 

 مخيس مليانة 
جلامعي العلوم السياسية، املركز ا، معهد احلقوق و بوحية وسيلةد. 

 تيبازة

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 احملتوى
 الكلمة االفتتاحية

 فارس حيي جامعة(  د. أسامة غريب - اإلنسان  حقوق حبماية  الدويل  االلتزام  ملبدأ  وفقا  الداخلية   القوانني  حتديث -1
 1 ......................................................................................................).املدية

املتضمن منع التصرف يف األمالك  03 -62احملررة خالفا ألحكام املرسوم رقم  موقف جملس الدولة من إلغاء العقود -2
 16 ...................................................................).جامعة البويرة( د. لعشاش دمحم -الشاغرة

 28.... ........)2البليدة -جامعة علي لونيسي( د. وسيلة شابو -مبدأ الشرعية الدميقراطية يف ميزان القانون الدويل -3
 عبد احلكيم عبد الرمحن شهابأمحد   -مواءمة التشريعات الفلسطينية املتعلقة ابألطفال مع اتفاقية حقوق الطفل -4
كلية احلضارة د. نور عزم الليل بن مارين( -) طالب مبرحلة الدكتوراه يف كلية احلضارة اإلسالمية جبامعة التكنولوجيا املاليزية(

 41 .........................................................................)اإلسالمية جبامعة التكنولوجيا املاليزية
 ةاجلامع عيد  املومين د. معني عمر  - (دراسة مقارنة) األردينعلى الغري يف قانون الشركات  وأثرهاندماج الشركات  -5

 60 ....................................االردين ةديوان احملاسب- د. منري يوسف حامد املناصري - ةااللكرتوني ةالسعودي
 احلقوق كلية( د. جليل مونية  -االقتصاديةأحسن عرض من الناحية  النتقاءآليات تفعيل املنافسة عند تقييم العروض  -6

 78 .......................................................................)بومرداس – أمحد بوقرة جامعة، ببودواو
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 افتتاحية العدد
 بسم هللا و الصالة و السالم على رسول هللا و على آله و صحبه و من وااله.  

ا يف مقدمتهيال، يليق بنعمه اليت ال حتصى، و سبحانه شكرا جز الشكر له احلمد هلل محدا كثريا، و      
 الذي نصلي ونسلم أكرمنا أبن بعث لنا رسوال كرميا، دمحم بن عبد هللاأنه ارتضى لنا اإلسالم دينا، و 

 سالما دائمني إىل يوم الدين.عليه صالة و 
العوملة صادرة عن خمرب السيادة و نونية اليف إطار العمل املستمر لالرتقاء مبركز جملة الدراسات القا    

/  التاسععددها  من خاللالتابع جلامعة حيىي فارس ابملدية (اجلزائر) كمجلة علمية دولية سداسية 
وفقا لتصنيف البوابة  )األول(العدد  اخلامساجمللد هي مصنفة ضمن )، و 2019 جانفي(

التطوير املديرية العامة للبحث العلمي و  االلكرتونية للمجالت الوطنية الصادر عن
من البحوث األكادميية          )، سيتم من خالل هذا العدد عرض جمموعة Dgrsdtالتكنولوجي(

اه يف كل فروع القانون         طلبة الدكتور السادة األساتذة، والباحثني، و  املقاالت العلمية املقدمة منو 
االرتقاء ابلعمل األكادميي نة، قصد تطوير البحث العلمي و قار الدراسات املم السياسية و العلو و 

 املتخصص. 
 
 
 
 
 
 

 د.احلسني عمروش                                                                                                                     
 رئيس حترير جملة الدراسات القانونية                                                                   

       



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 1 

 " اإلنسانحتديث القوانني الداخلية وفقا ملبدأ االلتزام الدويل حبماية حقوق  "
Updating internal laws in accordance with the principle of international 

commitment to the protection of human rights 
 د. أسامة غريب                                                                                                       

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
   فارس ابملديةىيجامعة حي                                                                                                    

 ملخص:
إلنسان، وإن كان قانو� دوليا لكنه يهدف إىل محاية اإلنسان وحقوقه ابلدرجة األساس، من املعلوم أن القانون الدويل حلقوق ا      

وملا كان هذا اإلنسان على األغلب يعيش يف ظل قانون الدولة اليت ينتمي هلا أو اليت يقيم فيها، فان هذا يعين أن وصول قواعد 
 .يكون بعد تفاعل مع القانون الداخلي الذي خيضع إليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان إليه ابلفائدة املرجوة ال بد أن

وتوصف املعاهدات واالتفاقيات الدولية أب�ا املصدر األكثر إلزاما واالكثر قابلية للتطبيق من بقية مصادر القانون الدويل        
ا، بل جيب أن يقرتن بعد ذلك العام، حيث أن صيغة املعاهدة ال تتوقف عند جمرد صدور التصرف القانوين ابلدخول كطرف فيه
     .بتصرفات أخرى تقوم هبا الدول األطراف ويكون من شا�ا أن تؤدي إىل تطبيق ما مت االتفاق عليه

  .القانون الداخلي، السيادة، حقوق االنسان، االتفاقيات الدولية، التشريع الكلمات املفتاحية:

Abstract :  
        It is well known that international human rights law, although it is an international law 
but aims primarily at protecting human and his rights. Since this person is most likely to live 
under the law of the state to which he belongs or resides, this means that the rules of 
international human rights law To the desired benefit must be after an interaction with the 
internal law to which it is subject. 
       International treaties and conventions are described as the most binding and most 
applicable source of the rest of the sources of international law, since the language of the 
treaty does not cease only when legal conduct is entered into as a party, but must be 
accompanied by other acts of States parties and To implement what has been agreed upon. 
 
Keywords : Internal law, Sovereignty, human rights, International conventions, Legislation 

 مقدمة:    
من املعروف أن تنظيم العالقات الفردية يكون من خالل القواعد القانونية الداخلية املتخصصة، ولكن ليس ابلضرورة أن       

التنظيم مع مبادئ حقوق اإلنسان، وابلتايل فان تعديل هذه القواعد مبوجب قواعد تتفق مع حقوق اإلنسان أو إزالتها،  يتفق هذا
 رى حملها تراعي هذه احلقوق سوف يؤدي إىل إعماهلا، وابلتايل تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان.وإحالل قواعد أخ

يف  األخريةمن طرف الدولة، والطرق اليت تتبعها هذه  اإلنسانسنحاول من خالل دراستنا هذه تبيان ضرورة محاية حقوق       
ة الدولية اليت تضع على الدولة التزاما بضرورة حتديث منظومتها القانونية النصوص االتفاقي إىل إضافةتوفري وضمان هذه احلماية، 

وسنعرض أيضا يف دراستنا على  الداخلية، من اجل جعلها متوافقة مع املبادئ والنصوص األساسية التفاقيات حقوق اإلنسان.
إضافة إىل ذلك سنتطرق إىل عدد من  تطبيق االتفاقيات الدولية على املستوى الداخلي وعالقتها بفكرة السيادة. إشكالية

االتفاقيات الدولية األساسية اليت أتت حبقوق وجب على كل دولة ضمان احرتامها خاصة يف إطار قانو�ا اجلنائي، ابعتبار أن 
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اجلنائي،  احلماية اجلنائية تتسم بكو�ا األهم واألخطر على حقوق اإلنسان وحر�ته يف آن واحد، ووسيلتها كما هو معلوم القانون
وسنحاول أيضا دراسة أهم  الذي تنصب قواعده املوضوعية واإلجرائية على محاية قيم ومصاحل وحقوق بلغت حدا من األمهية،

 احلقوق اليت يتطلب من املشرع ايالءها أكثر محاية يف إطار القانون اجلنائي.
احملكوم من عدوان السلطة  اإلنسانيت يتعني محايتها لصاحل "تلك احلقوق املقدسة ال أب�احمل احلماية  اإلنسانتعرف حقوق        

، ابعتبارها القاسم اإلنسانالعامة داخل الدولة اليت خياطب أبحكامها، واليت وردت يف القواعد الدولية املكونة لقانون حقوق 
الذي ال جيوز  األدىندول كافة متثل احلد املشرتك بني بين البشر دون متييز بينهم ألي سبب من األسباب، وابعتبار محايتها امللزمة لل

 حمل احلماية هي:  اإلنسانحقوق  أن. من خالل هذا التعريف نستخلص )1( "...اإلنسان إنسانيةللحفاظ على  النزول عنه مطلقا
 .حقوق مكفولة دوليا -
  .حقوق تتمتع حبماية قانونية -
 .اإلنسانيةحقوق تركز على الكرامة  -
 .واجلماعات األفرادحتمي  -
 .تلزم الدول والفاعلني احلكوميني -
 ال ميكن التنازل عنها او احلرمان منها. -
 إنسا�:بوصفه  اإلنسانمسؤولية الدولة جتاه حقوق  .1

ان القول أبن حقوق االنسان اليت هي له بوصفه انسا� تتصل به وجودا وعدما، جيعل مسؤولية الدولة جتاه هذه احلقوق      
 ان تتحقق معا لضمان متتع االنسان بتلك احلقوق وهي:مرتبطة بثالث مستو�ت ال بد 

واجب احرتام احلقوق حمل احلماية وذلك ابمتناع السلطات احلاكمة يف الدولة عن كل ما يشكل انتهاكا لسالمة الفرد  -
 .ومساسا حبريته

ه سواء كان من قبل الالزمة لدرء كل انتهاك حلقوق الفرد وحريت اإلجراءاتواجب محاية احلقوق حمل احلماية ابختاذ  -
 .اجملموعات أو األفراد

الالزمة لضمان تنفيذ وتوفري اجلهود وااللتزام بقواعد كافة املواثيق  اإلجراءاتابختاذ  اإلنسانواجب تنفيذ حقوق  -
 .اإلنسانحاجات  إشباعاليت هتدف  واإلعال�ت

التزام بتحقيق نتيجة  األمرل احلماية هي يف حقيقة حم اإلنسانمسؤولية الدولة جتاه حقوق  أنومن خالل ذلك يرتاءى لنا        
. ومنه نقول انه يقع على الدولة يف إطار توفري احلماية الفعلية هلذه )2(وليس جمرد التزام ببذل عناية، وهو التزام فوري وحاسم 

الدول اليت  إسراععلى ذلك  الكف عن انتهاكها يف حال وقوعها، ويرتتب إىلاملبادرة  أواحلقوق واجب االمتناع عن انتهاكها 
تشريع ينال من هذه  أي إصدارإبصدار التشريعات الالزمة لذلك، ومنع  اإلنسانحقوق  إحقاقتعجز تشريعاهتا الداخلية عن 

حق من هذه احلقوق. ويقع هذا كله يف إطار االلتزام  أبيمن بعيد  أونص ميس من قريب  أي وإلغاءجزئيا،  أواحلقوق كليا 
. وعليه فإن ختاذل الدولة عن حتقيق تلك الغاية هو انتهاك مستمر إلنسانية اإلنسان إنسانيةواضحة وهي احرتام  بتحقيق غاية

                                                           
الشريعة واملبادئ الدستورية واملواثيق الدولية، منشأة املعارف،  أحكام، دراسة مقارنة يف ضوء اإلنسانخريي امحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق  - 1

 .46، ص 2002اإلسكندرية، 
 .74نفس املرجع، ص  - 2
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اليت تلزم  اإلنسانوهذا ابالنتشار الواسع ملبادئ القانون الدويل حلقوق  اإلنسانخاصة مع تزايد الوعي الدويل مبكانة  اإلنسان
 اقع.وجتسيدها على ارض الو  أدميتهابحرتام 
 مدى أتثر محاية هذه احلقوق ابلظروف الداخلية للدول: .2

محاية هذه احلقوق بصفة عامة، فمثال الدولة اليت ال متلك مصادر مياه  إمكانيةان موارد الدولة هي اليت تتحكم يف مدى       
صادية واالجتماعية والثقافية والداخلية ابلظروف االقت اإلنسان. وجند ان أتثر حقوق )1(الري ال تسأل عن توفري هذه املياه للزراعة 

لكل دولة خيتلف ويتفاوت حبسب طبيعة احلق ذاته، فنرى هذا التأثري يقل يف حقوق كأمثال احلق تشكيل نقاابت واحلق يف 
بعض  . بينما جنده بصورة مباشرة يف)2(من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية  8املنصوص عليه يف املادة  اإلضراب

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  7و 6يف العمل الذي نصت عليه املادتني  اإلنساناحلقوق، كحق 
 والثقافية. 

وعليه فإن معيار مساءلة الدولة على محاية تلك احلقوق مرتبط مبقدار أتثر احلقوق ابلظروف الداخلية للدول. فيمكن قياس      
ما توافرت لدى الدولة الظروف واملقومات واملوارد الالزمة  فإذاالدولة يف توفري وسائل ومقومات هذه احلقوق،  إمكانيةمقدار 

لتحقيق تلك احلقوق وقع عليها االلتزام بتحقيق نتيجة، اما إذا كانت مواردها وظروفها تعيق اكتمال حتقيق تلك احلقوق فان التزام 
 .اإلنسانعناية وتسأل بذلك يف هذه احلدود، وال ميكن اهتامها ابنتهاكها حلقوق  الدولة يكون من قبيل االلتزام ببذل

 :اإلنسانطبيعة قواعد القانون الدويل حلقوق  .3

        اليت وقعت عليها العديد من الدول تشكل ما يسمى  اإلنسانوالعهود املتعلقة حبقوق  واإلعال�تإن جمموع االتفاقيات      
قوق االنسان " وهو فرع من فروع القانون الدويل العام هتدف قواعده العرفية واملكتوبة اىل محاية مجيع البشر " ابلقانون الدويل حل

ان قضية  أساس. وتعترب حقوق االنسان الواردة يف هذا الفرع من القانون قواعد امرة، على )3(مهما كانوا يف زمن السلم واحلرب 
ختلق مشكال لدى العديد من الباحثني واملطالبني  أصبحتة هيئاهتا العامة ومؤسساهتا نفاذ حقوق االنسان داخل الدولة وبواسط

 اإلنسانبضرورة محاية الفرد يف مواجهة السلطات العامة يف دولته. وألجل ذلك فقد جتلت الطبيعة االمرة لقواعد محاية حقوق 
من هذه  64و 53، حيث نصت املادتني )4( 1969االساسية بصفة خاصة اابن التحضري التفاقية قانون املعاهدات لعام 

 االتفاقية على القواعد االمرة يف القانون الدويل كحق الشعوب يف تقرير مصريها واملبادئ املتعلقة حبقوق االنسان. 

                                                           
 .85خريي امحد الكباش، نفس املرجع، ص  - 1
لألمم العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  - 2

سخة . ن27، وفقا للمادة 1976كانون الثاين/يناير   3، اتريخ بدء النفاذ: 1966كانون األول/ديسمرب   16) املؤرخ يف 21-ألف (د 2200املتحدة 
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlالعهد متواجدة على الرابط: 

 .8، ص 2003عمر سعد هللا، مدخل يف القانون الدويل االنساين، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،  - 3
ن املعاهدات، اعتمدت من قبل مؤمتر األمم املتحدة بشأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية فينا لقانو  - 4

، وقد عقد املؤمتر يف دورتني يف فيينا 1967كانون األول/ديسمرب   6املؤرخ يف  2287، ورقم 1966كانون األول/ديسمرب   5املؤرخ يف  2166رقم 
، واعتمدت االتفاقية يف ختام 1969آ�ر/مايو  22نيسان/ابريل إىل  9وخالل الفرتة من  1968آ�ر/مايو  24آذار/مارس إىل  26ة من خالل الفرت 
. نسخة االتفاقية 1980كانون الثاين/يناير   27. ودخلت حيز النفاذ يف 1969أ�ر/مايو  23، وعرضت للتوقيع يف 1969أ�ر/مايو  22أعماله يف 
  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlلى الرابط: متواجدة ع

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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هذا السمو إن نتيجة الطبيعة اآلمرة لقواعد حقوق االنسان تتمثل يف مسوها عن غريها من قواعد القانون الدويل، وال يقتصر       
على قواعد القانون الدويل فقط بل يوجد نفس الشيء يف القانون الداخلي، حبيث ان معظم قواعد حقوق االنسان اليت تتبناها 

 .)1( الدول تكون هلا مكانة هامة يف دستورها وقوانينها وحتظى أبولويتها يف التطبيق على املستوى الداخلي
أ العاملية واملقصود به وجوب تطبيقها يف مجيع اجملتمعات أ� كان موقعها ومهما كانت وتتميز حقوق االنسان ايضا مببد      

طبيعتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية. وقد سبقت مرحلة العاملية مرحلة اخلصوصية، وهي تلك اليت مت فيها اصدار اعال�ت 
ساد االقتناع الدويل بوجود حقوق جيب ان يتمتع هبا  1945نة ، مث بعد انشاء هيئة االمم املتحدة س)2(حقوق االنسان الوطنية 

االنسان لكونه انسان بصرف النظر عن جنسيته ولونه ودينه، عرقه، ولغته، وهذا جتسيدا للعاملية اليت افصحت عنها مواثيق القانون 
يف وثيقته اخلتامية على فكرة  1968ام . وقد أكد املؤمتر الدويل حلقوق االنسان املنعقد يف طهران ع)3(الدويل حلقوق االنسان 

العاملية، فنصت الوثيقة صراحة على أن " االعالن العاملي حلقوق االنسان ميثل تفامها تشرتك فيه شعوب العامل على ما جلميع 
 .)4(اعضاء االسرة من حقوق غري قابلة للتصرف او االنتهاك ويشكل التزاما على عاتق اعضاء اجملتمع الدويل ... " 

ويف احلقيقة ميكن القول أبن عاملية قواعد حقوق االنسان اليت جتعل منها ملزمة جلميع الدول بغض النظر عن تبنيها او      
مصادقتها على املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق االنسان هي امتداد وتكملة للطبيعة االمرة لقواعد حقوق االنسان اليت تعطيها أعلى 

 انونية واولوية يف التطبيق.مكانة يف اهلرمية الق
 :الدولةقواعد تطبيق القانون الدويل االتفاقي يف إقليم  .4

ان القواعد الدولية االتفاقية هي تلك القواعد الناجتة عن املعاهدات واالتفاقيات الدولية. واليت تعد املصدر االول من مصادر      
هل أن هذه القواعد تصبح سارية و�فذة يف إقليم الدولة بعد إصدارها  القانون الدويل العام، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو:

واستكمال اإلجراءات املقررة قانو� لذلك، أم أن األمر حيتاج إىل اختاذ إجراءات قانونية خاصة لتحقيق هذا النفاذ او السر�ن؟ أي 
ئي بعد التصديق عليها أم أن األمر حيتاج اىل اجراءات هل تتحقق حالة االندماج الذايت هلذه القواعد ابلقانون الداخلي بشكل تلقا

 داخلية خاصة لتحقيق ذلك؟
يف غالبية الدول ال يتم النص على االندماج الذايت للمعاهدات الدولية ابلقانون الداخلي بعد التصديق عليها مباشرة، وذلك       

ملصدق عليها ال يعرتف هبا القانون الداخلي اال بعد على اساس ان التصديق عمل يقتصر أثره على الدول، وان املعاهدات ا
. وهذا العمل )5(استقباله هلا مبقتضى عمل داخلي خاص يصدر من جانب الدولة ويكون ذلك بشكل منفصل عن التصديق 

كون يف صورة مرسوم الذي يعد ضرور� إلدماج االتفاقيات الدولية يف النظام الداخلي واكساهبا القوة القانونية للقانون الوطين، قد ي

                                                           
 .279، ص 2005دمحم بوسلطان، مبادئ القانون الدويل العام، اجلزء الثاين، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر،  - 1
 .1791، ووثيقة احلقوق االمريكية لعام 1789عالن حقوق االنسان واملواطن الفرنسي لعام كإ  - 2
العدد  دمحم نور فرحات، مبادئ حقوق االنسان بني العاملية واخلصوصية، اجمللة العربية حلقوق االنسان، اصدارات املعهد العريب حلقوق االنسان، - 3

 .22، ص 1994االول، تونس، 
والذي انبثق عنه ما يسمى ب " اعالن طهران". نسخة اإلعالن  1968ماي  13دويل حلقوق االنسان، املنعقد يف مدينة طهران يف املؤمتر ال - 4

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.htmlمتواجدة عرب الرابط: 
)، 28قواعد القانون الدويل العام يف احكام احملاكم وما جرى عليه العمل يف مصر، اجمللة املصرية للقانون الدويل، اجمللد ( عبد العزيز دمحم سرحان، - 5

 .14، ص 1972اجلمعية املصرية للقانون الدويل، مصر، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
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عاجل بسيط يتمثل يف التصديق  إجراء�فذة وتكتسب قوة القانون، وقد يكون يف صورة  أصبحتقانون ينص على ان املعاهدة  أو
 .)1(على املعاهدة ونشرها يف اجلريدة الرمسية للدولة 

مبقتضى عمل مستقل عن التصديق.  إالخلي القاعدة الدولية االتفاقية يف اغلب الدول ال تصبح جزءا من القانون الدا إن     
 إبرامويربر الدكتور عبد العزيز دمحم سرحان هذا االختالف بربطه مببدأ الفصل بني السلطات وذلك على أساس ان سلطة 

املعاهدات تكون من اختصاص السلطة التنفيذية يف حني ان سلطة التشريع تكون من اختصاص الربملان (السلطة التشريعية) 
ك يكون من الصعب التسليم للسلطة التنفيذية ابغتصاب سلطة التشريع متخفية وراء سلطتها يف ابرام املعاهدات، يف حني ان ولذل

 .)2(االندماج الذايت للقواعد الدولية العرفية ال يثري مثل هذه املشكلة 
حيث ان هناك دوًال معينة ال تكون فيها ويرد على هذا التربير وان كان يصلح ألغلب الدول لكنه ال يصلح بشكل مطلق،       

أصًال سلطة ابرام املعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل منفرد، بل ا�ا تشرتك مع السلطة التشريعية يف امتام هذه املهمة  
ق املعاهدة كما هو احلال يف كل من فرنسا وسويسرا، اذ توجد نصوص قانونية داخلية يف كل دولة لتحديد كيفية وشروط تطبي

الدولية على اقليمها او ما يعرف بنظام االستقبال للقواعد الدولية اىل القانون الداخلي. حيث يضمن هذا النظام جمموعة قواعد 
لضم القاعدة الدولية املكتوبة اىل النظام القانوين الداخلي ويكون ذلك وفقا إلجراءات معينة ختتلف من دولة اىل اخرى وفقا 

 نية والسياسية.لنظمها القانو 
ففي بريطانيا تصبح املعاهدة �فذة مبجرد التصديق عليها من قبل امللك، وإذا كانت هذه املعاهدة ختالف قانو� داخليا فقد       

جرت العادة على ان حيصل تعديل للتشريع حبيث يصبح متفقا ونصوص املعاهدة اجلديدة، وذلك قبل ان يصدق عليها امللك. اما 
على ان املعاهدة الدولية املصدق عليها بصفة قانونية واملنشورة تكون هلا  )3( 1946من دستور سنة  26تنص املادة يف فرنسا ف

قوة القانون يف حالة ما إذا كانت خمالفة لقانون فرنسي، وعلى ذلك فان كل قانون يكون خمالفا للمعاهدة اجلديدة جيب ان يعدل 
      من الدستور الفرنسي  55مع نصوص املعاهدة اجلديدة. وكذلك هو احلال يف املادة يلغى من تلقاء نفسه، ومبا يتالءم  أو

 .)4(احلايل 
فينص الدستور على أن املعاهدة املصدق عليها تكون هلا قوة القانون وتعدل القوانني  األمريكيةاما يف الوال�ت املتحدة       

 األعلىسوف تربمها الوال�ت املتحدة تعد القانون  أو أبرمتهاعاهدات اليت السابقة عليها واملخالفة هلا حيث جاء فيه " ان امل
 .)5(والية"  أيةقوانني  أوللدولة، وسيكون القضاة ملزمني هبا، على الرغم من وجود ما خيالفها يف دستور 

                                                           
 .47، ص 1994نعاء، اليمن، علي مكرد دمحم العواضي، اجملتمع الدويل وتنظيماته، الطبعة الثالثة، دار احلكمة اليمانية، ص - 1
 .14عبد العزيز دمحم سرحان، مرجع سابق، ص  - 2
https://www.conseil-، متواجد على الرابط: 1946ماي  5الصادر يف  1946الدستور الفرنسي لعام  -3 

republique-ive-1946-de-histoire/constitution-l-dans-constitutions-constitutionnel.fr/les  
 ، املتواجد على الرابط : 1958اكتوبر  4الدستور الفرنسي احلايل الصادر يف  - 4

 nationale.fr/connaissance/constitution.asp-http://www.assemblee  
 املعدل، واملتواجد على الرابط: 1789دستور الوال�ت املتحدة االمريكية لعام  - 5
 con.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html
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ة بني القانون الداخلي وفقا للقواعد الداخلية املخصصة لذلك، نتساءل عن تنظيم العالق اإلدماجوبعد حصول عملية      
والقاعدة الدولية االتفاقية املدجمة فيه؟ ولإلجابة على ذلك فقد اختلفت النظم القانونية الداخلية يف تنظيم هذه العالقة وذلك 

 :ابختالف الوضع الدستوري يف كل دولة، وجند احللول املمكنة هلذه العالقة تكمن يف النماذج اآلتية
  اقية قوة القانون العادي:إعطاء القاعدة االتف - أ

ذات الصفات وترتيب ذات اآلاثر ابلنسبة إىل العالقة بني  وإعطائهاويكون ذلك ابالعرتاف هلذه القاعدة بقوة القانون العادي     
اعد قانونية قانونني عاديني، حبيث تستطيع القاعدة الدولية أن تعدل أو تلغي القواعد العادية املخالفة والسابقة هلا، كما جيوز لقو 

داخلية عادية أن حتقق ذات األثر سابق الذكر عند صدورها بوقت الحق على القاعدة الدولية. ولكن يرتتب على ذلك مسؤولية 
 .)1(على ذلك دساتري كل من بلجيكا وسويسرا  األمثلةدولية، ومن 

 :وضع املعاهدات الدولية يف مكانة اعلى من القوانني العادية - ب
القاعدة الدولية االتفاقية أمسى من القوانني العادية حبيث تعدل او تلغي القوانني الداخلية السابقة على وجودها، كما أي جعل      

أ�ا حتصن حبماية تضمن وجوب عدم خمالفتها إبصدار قوانني ال تتفق ومضمون القاعدة الدولية، ولكن الدول اليت اخذت هبذا 
آلية لضمان هذا السمو، حيث جند ان هناك دوًال معينة أعطت هذا السمو للقاعدة الدولية النموذج جندها قد اختلفت يف إعطاء 

، يف )2(االتفاقية لكنها مل تعطها ضمانة الرقابة القضائية لضمان عدم املخالفة، ومثال ذلك فرنسا يف ظل دستورها احلايل والسابق
قوانني العادية مع احاطة ذلك آبلية لضمان حتقيق ذلك عن طريق حني تذهب نظم دول أخرى إىل إعطاء املعاهدة قوة أعلى من ال

 .الرقابة القضائية ومثال ذلك الدستور االملاين احلايل
  وضع املعاهدة يف مكانة أمسى من الدستور: -ج

دستور مبا أي اعطاء املعاهدة الدولية مكانة تعلو على القواعد الدستورية حبيث يرتتب على ذلك ضرورة تعديل احكام ال     
يتناسب مع أحكام املعاهدة وضرورة عدم إضافة أي نص اىل الدستور او تعديله مبا ال يتالءم مع املعاهدة النافذة حبق الدولة، 

 .واملثال الواضح على هذا النموذج يتجسد يف الدستور اهلولندي النافذ
  السيادة:القانون الدويل حلقوق االنسان و  .5

ألفراد  اإلنسانيةويل حلقوق االنسان حيتاج اىل النظام القانوين الداخلي للدولة، أي ان محاية احلقوق إن تطبيق القانون الد     
القواعد الدولية حلقوقهم اىل النظم القانونية الداخلية لدوهلم، ولكن وجود مثل هذه احلقيقة ال يعين ان  إدخالمعينني حيتاج اىل 

انون الدويل حلقوق االنسان تبقى دولية حتمل ذات الصفة العامة لبقية املبادئ الدولية. قواعد الق أن إذتطبيقها يكون امرا سهال، 
وان ما يقف حائال دون تطبيق القواعد الدولية حلكم العالقات الوطنية يكون له مبدئيا ذات التأثري يف القواعد الدولية حلقوق 

الدولية بشكل مباشر داخل الدولة؟ وما مدى أتثريه يف تطبيق ولكن ما هو االعتبار الذي حيول دون تطبيق القواعد  .االنسان
 القواعد الدولية حلقوق االنسان؟

يف القانون الدويل العام والذي تناوله  األمهيةان هذا االعتبار يتجسد يف مفهوم ما يعرف بسيادة الدولة، ذلك املبدأ ذي      
ان لكل دولة احلق يف ممارسة اختصاصها  أساسوضوع هذه الدراسة على العديد من الكتاب، وتقوم فكرة السيادة وفيما يتعلق مب

                                                           
 .15عبد العزيز دمحم سرحان، نفس املرجع، ص  - 1
(ان املعاهدات الدبلوماسية املصدق عليها قانو� واملنشورة، هلا قوة اعلى من قوة القوانني  1946) من الدستور الفرنسي لعام 28جاء يف املادة ( - 2

 قض تلك املعاهدات بطريقة شرعية)الداخلية، وال ميكن الغاء نصوصها او تعديلها او وقفها، اال بعد ن
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خارجية، وما يعنينا هنا هو  وأخرى، وتتمثل هذه االختصاصات ابختصاصات داخلية أجنيبدون ان يزامحها يف ذلك أي طرف 
ذلك من خالل حقها يف  االختصاصات الداخلية، حيث ا�ا تتمثل يف احلق يف تنظيم العالقات القائمة داخل الدولة ويكون

تشريع القوانني وهو ما يعرف ابلسيادة التشريعية، واحلق يف تنفيذ القوانني وهو ما يعرف ابلسيادة التنفيذية، واحلق يف ممارسة سلطة 
 .)1(القضاء داخل الدولة وهو ما يعرف بـالسيادة القضائية 

نعلم ان هذا املفهوم يعين ان الدولة يف ممارستها هلذه السيادة جيب ان  وبعد أن علمنا مفهوم السيادة الداخلية للدولة بقي ان      
ال تزاحم من قبل أي طرف أجنيب، أي جيب ان ال تسري داخل الدولة أية قواعد أجنبية عن النظام القانوين للدولة، وال ميكن ان 

ود قاعدة خاصة إلدخال القواعد الدولية اىل حيدث ذلك بدون خرق السيادة اال وفقًا لنظام خاص هو ذلك النظام النابع من وج
 .القانون الداخلي

وقد مرت العالقة بني حقوق اإلنسان والسيادة بعدة مراحل تطور حبسب الضرورات العملية يف اجملتمع الدويل، ودرجة تقدم       
ذه العالقة مبفهوم ذي طبيعة مسرية حقوق اإلنسان بشكل عام ويف اجملتمع الدويل بشكل خاص، وقد بدأت املرحلة االوىل هل

هجومية من طرف السيادة وكان ذلك إابن مطالبة الشعوب ابلسيادة ابعتبارها ممارسة مجاعية ملفهوم حقوق اإلنسان، وذلك 
للتخلص من السيطرة االستعمارية. اما املرحلة الثانية للعالقة فقد كانت مرحلة دفاعية من قبل السيادة وذلك يف سبيل محاية 

ل املتمتعة هبا من التعرض للتدخل األجنيب يف شؤو�ا. اما املرحلة االكثر تطورًا هلذه العالقة فقد كانت مرحلة هجومية على الدو 
السيادة من قبل حقوق االنسان، وكان ذلك من خالل تقييد السيادة ملصلحة حقوق االنسان، وكان التطبيق العملي لذلك من 

االنسان مما يعرف ابالختصاص الداخلي للدول وجعله من االمور الدولية، وحتقق ذلك  خالل العمل على إخراج مسائل حقوق
 .)2(فعالً وبشكل رمسي وعلى صعيد دويل من خالل ادراج حقوق االنسان يف ميثاق االمم املتحدة 

قه، حيث ا�ا وجدت وبتناول املوضوع بتعمق اكرب جند ان فكرة السيادة وجدت اصال لغرض غري بعيد عن االنسان وحقو       
حلماية الدولة، ذلك التنظيم الذي اوجده اجملتمع االنساين لتحقيق اهداف انسانية، وان هذه الفكرة بتطبيقها تؤدي اىل محاية 
االفراد داخل دوهلم من أي اعتداء خارجي من املمكن ان يؤدي اىل انتهاك حقوقهم، او على كيان الدولة الذي وجد ابألصل 

م وتنظيم متتعهم هبا وحتقيق رفاهيتهم، وامام هذه احلقيقة فان املنطق �خذ� اىل نتيجة منطقية تفيد أبن ما يوجد يف حلماية حقوقه
سبيل محاية االفراد من االعتداء اخلارجي ويضمن رفاهيتهم ال ميكن ان يكون حائال دون حتقيق هذه الرفاهية يف الداخل، او بتعبري 

ترتكب وراءه انتهاكات للحقوق االنسانية ومينع حصول تدخل أجنيب حلمايتها، اذ ان الذي يكون ادق ال ميكن ان يكون جدارا 
 . وسيلة للتحرير من االعتداء والقمع اخلارجي ال ميكن اال ان يكون وسيلة للتحرر من ذلك داخليا

االنسان وز�دة نضج اجملتمع الدويل وبناًء على ما تقدم جند ان السيادة مبفهومها التقليدي تطورت بتطور مسرية حقوق      
واخذت تتقبل تقييدها ملصلحة محاية حقوق االنسان، وعلى هذا االساس كان البد وان يقابل ذلك عمليا إبجياد تعامل خاص 

ميكن للسيادة مع القواعد الدولية حلقوق االنسان، حيث ا�ا ال ميكن ان تكون دون تطبيق قواعد معينة من املعروف ان اغلبها ال 
 .ان حيقق اهدافه اال ابلدخول ضمن النظام القانوين الداخلي

                                                           
 :للمزيد حول فكرة السيادة يف القانون الدويل انظر - 1

Chaumont charles, Recherche du Contenu Irréductible du Concept de Souveraineté 
International, Pedone, Paris, 1960, p.116 

2 -      Michele Sicart-Bozec, Les Juges du Tiers Monde a la cour international de Justice, 
Economica, Paris, 1986. P44,45  
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 ضرورة تطبيق قواعد القانون الدويل حلقوق االنسان:  .6

ان القواعد الدولية االتفاقية حلقوق اإلنسان تصبح واجبة التطبيق بعد استكمال الشروط العامة لذلك مبوجب أحكام القانون      
. وبعد ان تصبح االتفاقية واجبة )1(ة اخلاصة هبذا الشأن واليت قد ختتلف من معاهدة إىل أخرى الدويل، ووفقا للقواعد الدولي

التنفيذ، على الدول األطراف تنفيذ ما عليها من االلتزامات مبوجب أحكام االتفاقية، وعليها ان هتيئ أوضاعها القانونية واملادية 
القانون الدويل واخلاصة بتنفيذ املعاهدات والواردة بشكل حمدد يف اتفاقية فينا  لتطبيق أحكامها. اذ انه ومبوجب القواعد العامة يف

فإنه " ال جيوز لطرف يف معاهدة أن حيتج بنصوص قانونه الداخلي كمربر إلخفاقه يف تنفيذ  1969لقانون املعاهدات لعام 
احلكم بشكل مطلق بل ا�ا أوردت عليه استثناء يف املادة . وهنا البد من اإلشارة إىل ان هذه االتفاقية مل أتِت هبذا )2(املعاهدة " 

واليت تضمنت جواز عدم تنفيذ املعاهدة إذا كانت قد أبرمت خمالفة لقانو�ا الداخلي. أي انه جيب على الدول األطراف  46
شريعات مناسبة لعملية تنفيذ املعاهدة وال جيوز االمتناع عن ذلك حبجة عدم التالؤم مع التشريعات الداخلية او عدم وجود ت

 التطبيق. 
اما فيما يتعلق ابلقواعد اخلاصة حبقوق اإلنسان واملتعلقة ابلتنفيذ على الصعيد الوطين فإن اغلب االتفاقيات الدولية حلقوق      

يثاق األمم اإلنسان تتطلب اختاذ إجراءات قانونية ومادية داخلية من نوع خاص يف سبيل تنفيذ أحكامها وهبذا اخلصوص جند ان م
املتحدة تتضمن املواد الواردة فيه واملتعلقة حبقوق اإلنسان التزامات قانونية على مجيع الدول األعضاء، وهي يف ذات الوقت متثل 
جزءا من القانون الدويل حلقوق اإلنسان لتعلقها مبوضوعه. وملا كانت مجيع االلتزامات الواردة يف امليثاق واجبة التطبيق على مجيع 

ول األعضاء يف سبيل حتقيق أهداف املنظمة، فان هذا يعين ان تلك املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان تعد ملزمة وواجبة التطبيق. الد
من امليثاق بنص صريح يفيد أبن على مجيع الدول األعضاء اختاذ أعمال مجاعية او فردية تستهدف حتقيق  56حيث جاءت املادة 

ادة تفرض التزاما صرحيًا على مجيع الدول من اجل التصرف على حنو معني من اجل حتقيق أهداف املنظمة، حيث ان هذه امل
اإلعمال حلقوق اإلنسان ورعايتها، وأن تنفيذ هذا االلتزام ال يعين االمتناع عن انتهاك حقوق اإلنسان فحسب، بل ان األمر يعين 

وان اإلعمال القانونية هنا ال ميكن اال ان تعين اختاذ التدابري التشريعية  ضرورة القيام أبفعال إجيابية مادية وقانونية لتنفيذ االلتزام
 .)3(املناسبة إلعمال حقوق اإلنسان 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  2ويف نفس االجتاه تنص الفقرة األوىل من املادة      
رف يف هذا العهد ابن تتخذ، مبفردها او عن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما . على انه " تتعهد كل دولة ط1966

على الصعيدين االقتصادي والتقين وأبقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي 
ناسبة، وخصوصًا سبيل اعتماد تدابري تشريعية"، وكذلك نص ابحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد. سالكة إىل ذلك مجيع السبل امل

                                                           
 :فيما يتعلق ابلقواعد الدولية اخلاصة بنفاذ املعاهدات بشكل عام انظر - 1

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press,1978, p.490 
 ية فينا.) من اتفاق27املادة ( - 2
 :للمزيد حول االلتزامات الدولية اليت يفرضها امليثاق خبصوص إعمال حقوق اإلنسان انظر - 3

R.Chakravarti, Human Rights and The United Nations, Calcutta: Progressive Publishers,1958. 
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واليت جاء فيها " تتعهد كل دولة  )1( 1966من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة  2الفقرة الثانية من املادة 
إعمال احلقوق املعرتف هبا يف هذا  طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها التشريعية او غري التشريعية القائمة ال تكفي فعال

 العهد، ما يكون ضرور� هلذا اإلعمال من تدابري تشريعية او غري تشريعية ".
، إىل ضرورة ان تتخذ الدول )2( 1950ويف هذا االجتاه ايضا تذهب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واملوقعة عام         

خلية الالزمة لنقل حمتوى االتفاقية إىل حيز التطبيق، وكذلك احلال ابلنسبة التفاقيات األطراف فيها اإلجراءات التشريعية الدا
واالتفاقية األوروبية ملنع  1961إقليمية أخرى خاصة ابلدول األوروبية مثل امليثاق االجتماعي األورويب املربم يف إيطاليا عام 

. اما فيما يتعلق ابلقارة األمريكية 1987ينة واملربمة يف (سرتازبورج) عام التعذيب واملعاملة القاسية او العقوبة الالإنسانية او امله
 1969واليت خطت دوهلا خطوات إجيابية ايضا يف جمال حقوق اإلنسان وذلك إبقرار االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام 

عهد من قبل الدول األطراف ابحرتام مادة يتصدرها ت 82، واليت تضمنت النص على 1978واليت دخلت حيز التنفيذ عام 
احلقوق واحلر�ت املنصوص عليها. وأن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لتطبيقها عن طريق سن التشريعات وغريها من التدابري 

 .25إىل  3الكفيلة ابلتنفيذ فيما يتعلق ابملواد اخلاصة ابحلقوق املدنية والسياسية والواردة تفصيلها يف املواد من 
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  1981اما خبصوص التنظيم الدويل اإلقليمي يف القارة األفريقية فقد صدر عام         

، والذي تضمن يف املادة األوىل منه نصًا صرحيًا إبلزام الدول األطراف يف امليثاق ابختاذ  )3( 1986والذي دخل حيز التنفيذ عام 
 .عية وغريها من أجل كفالة احرتام وتطبيق هذا امليثاقكافة اإلجراءات التشري

اما فيما يتعلق ابالتفاقيات الدولية اخلاصة مبواضيع حقوق اإلنسان، فان اغلبها يتجه إىل إيراد نص يلزم الدول األطراف         
واخلاصة مبنع   1965فاقية الدولية لعام ابختاذ تدابري تشريعية داخلية يف سبيل تنفيذ أحكام هذه االتفاقيات وعلى سبيل املثال االت

، واليت جاء يف الفقرة الثانية من املادة األوىل منها نص يلزم الدول األطراف ابختاذ كل الوسائل )4( كافة أشكال التمييز العنصري
تصادية واالجتماعية واإلجراءات اليت من شأ�ا إ�اء التمييز العنصري داخل أراضيها وان تضمن منح كل احلقوق السياسية واالق

من االتفاقية الدولية اخلاصة إب�اء كل أشكال التمييز ضد املرأة واليت مت إقرارها عن طريق األمم  2دون متييز. وكذلك نص املادة 

                                                           
 2200لتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع وا - 1

. متواجد على الرابط: 49، وفقا ألحكام املادة 1976آذار / مارس  23، اتريخ بدء النفاذ: 1966كانون/ ديسمرب   16) املؤرخ يف 21-ألف (د
ry.umn.edu/arab/b003.htmlhttp://hrlibra  

واملتواجدة على الرابط:  1950نوفمرب  4اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق جملس أورواب، املربمة يف مدينة روما يف  - 2
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  

، 1981يف نريويب (كينيا) يونيو  18األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، متت إجارته من قبل جملس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  امليثاق - 3
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlوهو متواجد على الرابط: 

ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم االتفاق - 4
. 19، وفقا للمادة 1969كانون الثاين/يناير   4، اتريخ بدء النفاذ: 1965كانون األول/ديسمرب   21) املؤرخ يف 20-ألف (د 2106املتحدة 

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.htmlعلى الرابط: واملتواجدة 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
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واليت جاءت حبكم مماثل للحكم على الذي جاءت به االتفاقيات السابقة يف سبيل الوصول إىل األهداف  1979املتحدة عام 
 .)1(من وجودها  املرجوة

وقد علمنا مما تقدم أن مسألة تنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان حتكم بقواعد دولية عامة، وكذلك فإن هناك قواعد         
خاصة بتطبيق هذه االتفاقيات ابلذات، وهي اليت ينص عليها يف الكثري من هذه االتفاقيات. ولكن السؤال الذي يثار هنا هو عن 

  ن لتنفيذ ما تقضي به هذه االتفاقيات؟الضما
 :اإلنسانضما�ت تنفيذ اتفاقيات القانون الدويل حلقوق  .7

العامة اليت تنطبق  األحكاماتفاقيات حقوق اإلنسان تعد جزءا من التشريع الدويل بشكل عام، وابلتايل فان  أنمن املعلوم         
 أحكام، وابلتايل فإن الضما�ت الدولية العامة املهيأة لتنفيذ أيضانسان اتفاقية دولية تطبق على اتفاقيات حقوق اإل أيةعلى 

هي ذاهتا املكلفة بضمان تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان. واستناداً اىل املبدأ العام يف القانون الدويل فإن عدم  األصلالقانون 
فذ للمسؤولية الدولية املقررة على فعله املخالف، حيث ان ضرورة تنفيذ االلتزام الدويل أ� كان مصدره يرتب حتمل الطرف غري املن

تنفيذ هذه االلتزامات وابألخص تلك النامجة عن اتفاقيات دولية يعد من املبادئ املهمة يف القانون الدويل العام. وهبذا االجتاه 
املعاهدات ومبدأ حسن  إىلة االنضمام سابقة الذكر، حيث جاء فيها ما يفيد ابن حري 1969ذهبت ديباجة اتفاقية فينا لعام 

املتحدة تؤمن ابحرتام االلتزامات الناشئة عن  األممالنية وضرورة تنفيذ االتفاقيات تعد مبادئ معرتفًا هبا عاملياً، وان شعوب 
يف الديباجة  املتحدة واحرتام حقوق اإلنسان. وفضًال عما جاء األمم أهدافاملعاهدات، وأبن تطوير االتفاقيات من شأنه خدمة 

 .ال ميكنهم التذرع ابلقانون الداخلي لتربير عدم تنفيذ معاهدة صدقوا عليها األطراف أنسابقة الذكر  27فقد جاء يف املادة 
اما فيما يتعلق بضمانة الرقابة الدولية اخلاصة بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان فقد اخذت اغلب هذه االتفاقيات هبذا النوع      

 16ة يف سبيل متابعة تنفيذ احكامها وخاصة فيما يتعلق ابختاذ التدابري التشريعية املناسبة هلذا الغرض، فقد جاء يف املواد من الرقاب
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية ما يفيد أبن الدول االطراف تتعهد أبن تقدم تقارير عن التدابري 17و

دم احملرز على طريق احرتام حقوق اإلنسان املعرتف هبا يف العهد، وتوجه هذه التقارير اىل االمني العام اليت قد اختذهتا وعن التق
 .)2(لألمم املتحدة والذي حييل نسخاً منها بدوره اىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيها طبقاً ألحكام العهد 

ان فنجد ان االتفاقيات املؤسسة هلذه احلماية قد مت إقرا�ا آبليات معينة للرقابة وفيما يتعلق ابحلماية االقليمية حلقوق االنس        
) منها ما يفيد إبجياد آلية للرقابة 19هبدف ضمان التطبيق، ففيما يتعلق ابالتفاقية االوروبية حلقوق اإلنسان فقد جاء يف املادة (

الن ابللجنة األوربية حلقوق االنسان واحملكمة االوربية حلقوق على تطبيق االتفاقية، ويكون ذلك من خالل جهازين خاصني يتمث
. وكذلك هو احلال ابلنسبة إىل تطبيق االتفاقية االمريكية حلقوق االنسان حيث يقرتن تطبيق هذه االتفاقية آبلية مراقبة )3(االنسان 

                                                           
حدة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املت - 1

)، متواجدة عرب 1( 27، وفقا ألحكام املادة 1981أيلول/سبتمرب  3، اتريخ بدء النفاذ: 1979كانون األول/ديسمرب   18يف املؤرخ  34/180
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.htmlالرابط: 

 عهد.) من ال16/أ) من املادة (2انظر الفقرة ( - 2
 :للمزيد انظر - 3

Andrew Z. Drzemczewski: European Human Rights Convention in Domestic Law  a comparative 
Study , Clarendon Press,UK , 1985.  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
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. اما )1(مريكية حلقوق االنسان مهام تنفيذها وإشراف على التطبيق تتوىل كل من اللجنة االمريكية حلقوق االنسان واحملكمة اال
خبصوص امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب فقد مت اقرانه آبلية للرقابة والتأكد من حسن التطبيق واختاذ الدول االطراف 

 .)2(من امليثاق  63و60و59و46و45للتدابري الالزمة التشريعية للتنفيذ وتتوىل اللجنة االفريقية هذه املهمة مبوجب املواد 
وإذا كانت االتفاقيات العامة حلقوق االنسان سواء يف اطارها العاملي او االقليمي قد مت اقرا�ا آبليات للرقابة واالشراف         

ق على التنفيذ فان االتفاقيات اخلاصة حبقوق معينة من حقوق االنسان مل ختُل من مثل هذه الرقابة فعلى سبيل املثال فيما يتعل
منها جلنة خمتصة  8هذه االتفاقية مبوجب املادة  أنشأتفقد  1965التمييز العنصري لعام  أشكالابتفاقية القضاء على مجيع 

 األطرافمراقبة التدابري املتخذة من قبل الدول  األساسيةمبهمة الرقابة وهي جلنة القضاء على التميز العنصري وتكون مهمتها 
هذه اللجنة مبوجب املادة  إنشاءلك احلال فيما يتعلق بلجنة القضاء على التميز ضد املرأة حيث مت وكذ.االتفاقية أحكامإلعمال 

املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  األممالتميز ضد املرأة واملعتمدة من قبل  أشكالمن اتفاقية القضاء على مجيع  17
 . 1979) لعام 34/180(

من اتفاقية التعذيب  17مبوجب املادة  أنشأتسه ابلنسبة إىل جلنة مناهضة التعذيب واليت وينطبق الوصف السابق نف        
املهينة واملقـرة مـن قبـل األمـم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  أوالالإنسانية  أواملعاملة القاسية  أووغريه من ضروب املعاملة 

 .1984) لعام 39/46(
ومعرفة نصيب هذه القواعد من  اإلنسانقدم فانه ويف سبيل متابعة تطبيق قواعد القانون الدويل حلقوق وبناًء على ما ت        

 .    النجاح يف التطبيق الفعلي وحتقيق الغرض من وجودها البد من التعرف على كيفية تطبيقها يف النظام القانوين الداخلي للدول
 

يقوم على أساس تنفيذ املعاهدة بشكل مباشر وبدون  األولعموما يف أسلوبني:  تنفيذ املعاهدات الدولية أساليبوتتلخص       
 .معني ممهد للتطبيق إجراءداخلي معني، اما الثاين فيكون ابشرتاط استباق تنفيذ املعاهدة الداخلية ابختاذ  إجراءاحلاجة اىل اختاذ 

 تنفيذ املعاهدة بشكل مباشر: -أوال
س تطبيق ما تقضي به القاعدة الدولية بشكل مباشر على الصعيد الدويل ودون احلاجة اىل اختاذ يقوم هذا النمط على أسا       

إجراء تشريعي داخلي من شأنه ان يتضمن إعادة خلق حمتوى القاعدة الدولية او إعطاءها إمكانية النفاذ الداخلي، ويقوم مفهوم 
للعالقة بني  األساسيةالنظر�ت  إحدىعلى  األول األساسنظري والثاين عملي، حيث يقوم  األولهذا النمط على أساسني 

هبا والتأثر هبا، وهي نظرية وحدة القانون، واليت تقضي أبن   األخذالقانون الدويل والقانون الداخلي واليت ختتلف الدول يف مدى 
ذلك فان خلق أية قاعدة دولية ليس  كًال من القانونني الدويل والداخلي يشكالن يف احلقيقة نظاما قانونيا واحدا، وأتسيسًا على

يف احلقيقة اال إجياد هلا ضمن النظام املوحد، وابلتايل فان تطبيقها سوف لن يكون اال ضمن نطاق السر�ن هلذا النظام املوحد، 
قاعدة دولية يف أبن تطبيق  أحيا�والذي يشمل بدوره احمليط الدويل واحمليط الداخلي. وبذلك وإذا كانت االعتبارات العملية تقضي 

 إجراء إىلاحمليط الداخلي والذي يعد جزءا من احمليط العام للنظام فان هذا التطبيق يعد أمرًا طبيعيًا ونتيجة منطقية وال حيتاج 
 داخلي يف سبيل حتقيق ذلك، حيث تعد القاعدة الدولية حبسب هذه النظرية حتكم القاعدة الداخلية. 

                                                           
 :للمزيد انظر - 1

 Dinah Shelton, inplementation Procedure of the American Convention on Human Rights, German 
Year Book of international law, vol26, Duncker and Humblot, Berlin, 1983, p.238. 

 وما بعدها. 150. ص1986، القاهرة، 1مىن حممود مصطفى، القانون الدويل حلقوق االنسان، دار النهضة العربية، ط - 2



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 12 

 واآلاثرم على نتيجة منطقية مرتبطة بنظرية وحدة القانون وتتعلق بصالحيات سلطات الدولة اما االعتبار العملي فيقو       
يتعلق إببرام معاهدة وفقا لألسس املنظمة لذلك يف القانون الداخلي وبدون  األمرالقانونية املرتتبة على تصرفاهتا حيث انه إذا كان 

على تلك  وإضافيةداخلية جديدة  إجراءاتفاذ داخليا دون احلاجة اىل اختاذ أي جتاوز، فإن هذا يعين قابلية هذه املعاهدة على الن
القانونية يرتتب عليها ذات النتيجة فيما يتعلق  اآلاثر إحداثاالوىل على  اإلجراءاتاملتخذة وقت ابرام املعاهدة. حيث ان قابلية 

 .)1(ابلتطبيق على الصعيد الداخلي 
ان كًال من القانونني الدويل والداخلي يشكالن قانو� واحدا وان النتيجة العملية  أساسعلى  أي ان االخذ هبذا النمط يقوم      

املرتتبة على ذلك تتمثل بعدم احلاجة اىل وجود أي اجراء قانوين داخلي يف سبيل تطبيق النصوص الدولية االتفاقية، حيث تكون 
ولية املربمة بشكل صحيح وفقا للقواعد الدولية والداخلية املنظمة قابلة للتطبيق دون احلاجة اىل ذلك، حيث أن املعاهدات الد

لذلك تكون واجبة التطبيق ويسري هذا الوجوب وحبسب موضوع املعاهدة على سلطات الدولة املختصة إبدارة الشؤون اخلارجية 
 للدولة او تلك املختصة إبدارة الشؤون الداخلية. 

قوقا والتزامات ينبغي االطالع عليها من قبل الكافة يف الدولة لضمان حسن التعامل وملا كانت هذه القواعد قد ترتب ح      
النشر هذا يف بعض القوانني الداخلية  إجراءمعها واالستفادة منها، فان حتقيق ذلك حيتاج اىل نشر هذه القواعد، ولكن النص على 

ضروري يف سبيل  إجراءالدولة، بل أن االمر قد يقتصر على انه  ال يعين ابلضرورة انه شرط يعلق عليه نفاذ املعاهدة الدولية داخل
من املمكن ان يعترب اجراء كاشفا للمعاهدة وليس منشئا هلا على الصعيد  األساسالعلم مبحتوى املعاهدة. ومن مث فهو على هذا 

. ومن الدول اليت أتخذ هبذا )2(ك الداخلي، حيث ينصرف القصد منه اىل توفري العلم ابلقاعدة للمخاطبني هبا وليس أكثر من ذل
 .وتونس واجلزائر والسودان واألردنالنمط على أساس أخذها بنظرية وحدة القانون، أملانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا 

 :تنفيذ املعاهدة إبصدار قانون -اثنياً 
قاعدة الدولية بشكل مباشر او تلقائي داخل يقوم هذا النمط لتنفيذ املعاهدات الدولية على افرتاض عدم امكانية تنفيذ ال        

الدولة، بل أن االمر حيتاج اىل اختاذ اجراء داخلي خاص لتحقيق ذلك، وان هذا االجراء قد يتمثل إبصدار قانون معني او مرسوم 
دة داخلية واجبة خاص هلذا الغرض، ومن مث فان هذا القانون او املرسوم هو الذي يعيد تكوين القاعدة الدولية وحيوهلا اىل قاع

 .التطبيق على املخاطبني هبا أصالً 
وتؤسس فكرة هذا النمط على أساس األخذ بنظرية ازدواجية القانون فيما يتعلق ابلعالقة بني القانون الدويل والقانون         

ك قانونني خمتلفني أحدمها عن الداخلي، وهي تلك النظرية اليت يتلخص مفهومها أبن العالقة بني القانونني تقوم على أساس انه هنا
االخر لعدة عوامل، وان هذا يعين عدم إمكانية تطبيق القاعدة الدولية يف الوسط الداخلي للدولة بدون اختاذ اجراء داخلي خاص 

 هلذا الغرض. 
 ال تعدو ان تكون حيث ان هناك اختالفًا يف طبيعة كل من القانونني اذ تذهب هذه النظرية اىل ان قواعد القانون الدويل       

من حيث طبيعتها أكثر من وعود تنشأ عن اتفاق بني دول متساوية يف السيادات. يف حني ان القواعد الداخلية بطبيعتها تعد 
. وعلى هذا االساس فان املعاهدات املصدق )3(اوامر واجبة التطبيق وتعرب عن االرادة العليا امللزمة جلميع االشخاص يف الدولة 

                                                           
؛ وكذلك انظر: 571، ص 1995ة عشر، منشاة املعارف، اإلسكندرية،علي صادق ابو هيف، القانون الدويل العام، اجلزء االول، الطبعة الثاني - 1

 .336، ص 1972دمحم سامي عبد احلميد، اصول القانون الدويل العام، اجمللد االول، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 
 وما بعدها. 59 ، ص1959دمحم حافظ غامن، مبادئ القانون الدويل العام، الطبعة الثانية، مطبعة �ضة مصر، القاهرة،  - 2
 .187، ص1971دمحم طلعت الغنيمي، االحكام العامة يف قانون االمم، منشأة املعارف، االسكندرية،  - 3
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ًا ملا تقضي به القوانني الداخلية والسارية مبوجب احكام القانون الدويل ال تعد سارية تلقائياً داخل الدول االطراف فيها عليها وفق
اال بعد اختاذ اجراءات معينة لذلك ابلنسبة اىل الدول اليت أتخذ بنظرية ازدواجية القانون. وان حتقيق ذلك ابلنسبة اىل الدول ال 

استقباله مبقتضى اجراء داخلي من قبل الدولة ومبوجب قانو�ا الداخلي، حيث ان هذا العمل يف حقيقته يعد ميكن ان يتم اال بعد 
عمًال منفصال عن اجراء التصديق على املعاهدة، ويعد هذا االجراء الداخلي امرًا ضرورً� ووجوبيًا ابلنسبة إىل الدولة اليت أتخذ 

اخلي بتنفيذ ما جاء ابملعاهدة من احكام، وانه اذا مل يتبع مبثل هذا االجراء تبقى املعاهدة بنظرية االزدواجية لكي يلتزم القضاء الد
 .)1(سارية يف دائرة القانون الدويل وال تتعدى ااثرها هذه الدائرة 

ليت جاء فيها " ال منه وا 29ومن الدول اليت أخذت هبذا النمط على سبيل املثال: ايرلندا يف دستورها احلايل وذلك يف املادة        
. وقد جاء يف الدستور الكوييت )2(يشكل أي اتفاق دويل جزءًا من القانون الداخلي للدولة ابستثناء ما ميكن ان يقره الربملان" 

 .)3(منه حكم مشابه للحكم السابق  70يف املادة  1962الصادر عام 
 خامتة
يل، وملا كان االنسان يعيش وحيكم ابلقوانني الداخلية للدول بشكل مباشر، ملا كان االنسان هو الغاية االساسية للقانون الدو       

وان هذه القوانني ميكن ان تطبق سلبا او اجيااب على هذا االنسان من حيث عالقتها حبقوقه االنسانية، فان استفادة االنسان من 
    األفرادالقوانني الداخلية لكل دولة واليت حتكم القواعد الدولية احلامية حلقوقه تبقى حمكومة مبدى أتثري هذه القواعد على 

 اخلاضعني هلا.
وجند ان تطبيق قواعد القانون الدويل حلقوق االنسان مؤسس اصال على خصوصية مميزة عن بقية القواعد الدولية، وذلك       

وان االجتاه حنو هذه اخلصوصية  لصلتها حبقوق رعا� الدولة وتدخله يف ممارستها الختصاصاهتا وبشكل خاص الداخلية منها،
يفرتض ان ميثل جمموع االرادات الدولية عند أتسيس هذا القانون، وابلتايل فان هذا يعين ا�ا جيب ان تتميز يف تطبيقها عن بقية 

النسان، القواعد الدولية، وعلى هذا االساس فان هذه اخلصوصية تقتضي ان ال تعيق الدول عملية تطبيق القانون الدويل حلقوق ا
بل جيب ان ال تتعامل مع هذه القواعد كما تتعامل مع غريها من القواعد الدولية االخرى، حيث جيب ان تتعامل مع ذلك 
خبصوصية، وان تعرب عن ارادهتا ا من خالل اكثر القوانني الداخلية تعبريا عن ارادة الدولة وتوجهاهتا وذو الصلة املوضوعية اصال 

 دستور الدولة.  هبذه العالقة اال وهو 
 قائمة املراجع: 

 . الكتب العربية 1

 .1959القاهرة، مطبعة �ضة مصر، ، الطبعة الثانية العام،مبادئ القانون الدويل  غامن،دمحم حافظ  -
 .1971 االسكندرية، املعارف،منشأة  االمم،االحكام العامة يف قانون  الغنيمي،دمحم طلعت  -
 .1972 االول، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،اجمللد  العام،القانون الدويل  ، اصولعبد احلميددمحم سامي  -
 .1976 القاهرة، العربية،، دار النهضة 6ط العام،القانون الدويل  سلطان،حامد  -

                                                           
 .178، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، 6حامد سلطان، القانون الدويل العام، ط - 1
 الرابط: واملتواجد على  1937ديسمرب  29الدستور اإليرلندي الصادر بتاريخ  - 2

http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/  
  ، واملتواجد عرب الرابط:1962نوفمرب  11دستور الكويت املوقع بتاريخ  - 3

https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=ar  

http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/
https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=ar
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 .1989، ، القاهرة1مىن حممود مصطفى، القانون الدويل حلقوق االنسان، دار النهضة العربية، ط -
 .1994 اليمن، ، دار احلكمة اليمانية، صنعاء،الطبعة الثالثةاجملتمع الدويل وتنظيماته،  علي مكرد دمحم العواضي، -
 .1995اإلسكندرية، ، منشاة املعارف، الطبعة الثانية عشر اجلزء االول، العام،، القانون الدويل هيفعلي صادق ابو  -
، منشأة املعارف، "واملواثيق الدولية واملبادئ الدستوريةيف ضوء احكام الشريعة  دراسة مقارنة" االنسانخريي امحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق  -

 .2002 اإلسكندرية،
 2003، اجلزائر عكنون،بن  اجلامعية،ديوان املطبوعات  ،حلقوق االنسانعمر سعد هللا، مدخل يف القانون الدويل  -
 2005، اجلزائر التوزيع،دار الغرب للنشر و  الثاين،اجلزء  العام،مبادئ القانون الدويل  بوسلطان،دمحم  -
 . املقاالت2

 العدد االول، دمحم نور فرحات، مبادئ حقوق االنسان بني العاملية واخلصوصية، اجمللة العربية حلقوق االنسان، اصدارات املعهد العريب حلقوق االنسان، -
 .1994 تونس،

)، 28اجمللد ( الدويل،اجمللة املصرية للقانون  مصر،يف احكام احملاكم وما جرى عليه العمل يف  قواعد القانون الدويل العام سرحان،عبد العزيز دمحم  -
 .1972مصر، اجلمعية املصرية للقانون الدويل، 

 . االتفاقيات الدولية3
على الرابط: واملتواجدة  1950نوفمرب  4روما يف املربمة يف مدينة اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق جملس أورواب،  - 1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم  العنصري،مجيع أشكال التمييز  علىاالتفاقية الدولية للقضاء  - 1

. 19، وفقا للمادة 1969كانون الثاين/يناير   4اتريخ بدء النفاذ:  ،1965كانون األول/ديسمرب   21) املؤرخ يف 20-ألف (د 2106املتحدة 
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.htmlواملتواجدة على الرابط: 

ألف  2200ابحلقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل اخلاص  -
متواجد على الرابط:  .49، وفقا ألحكام املادة 1976آذار / مارس  23اتريخ بدء النفاذ:  ،1966كانون/ ديسمرب   16) املؤرخ يف 21-(د

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  والثقافية،العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  -

. نسخة العهد 27للمادة ، وفقا 1976كانون الثاين/يناير   3، اتريخ بدء النفاذ: 1966ل/ديسمرب كانون األو   16) املؤرخ يف 21-ألف (د 2200
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlمتواجدة على الرابط: 

األمم املتحدة بشأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ؤمترماتفاقية فينا لقانون املعاهدات، اعتمدت من قبل  -
، وقد عقد املؤمتر يف دورتني يف فيينا 1967كانون األول/ديسمرب   6املؤرخ يف  2287، ورقم 1966كانون األول/ديسمرب   5املؤرخ يف  2166رقم 

يف ختام  االتفاقية، واعتمدت 1969آ�ر/مايو  22نيسان/ابريل إىل  9وخالل الفرتة من  1968يو آ�ر/ما 24آذار/مارس إىل  26خالل الفرتة من 
نسخة االتفاقية  .1980كانون الثاين/يناير   27ودخلت حيز النفاذ يف  .1969أ�ر/مايو  23، وعرضت للتوقيع يف 1969أ�ر/مايو  22أعماله يف 

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlمتواجدة على الرابط: 
والذي انبثق عنه ما يسمى ب " اعالن  1968ماي  13املؤمتر الدويل حلقوق االنسان، املنعقد يف مدينة طهران يف اعالن طهران، صدر يف  -

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.htmlتواجدة عرب الرابط: نسخة اإلعالن م طهران".
 املتحدة العامة لألمم اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت املرأة، اعتمدت ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية - 1

، متواجدة عرب )1( 27 املادة ألحكام وفقا ،1981 سبتمرب/أيلول 3: النفاذ بدء اتريخ ،1979 ديسمرب/األول كانون 18 يف املؤرخ 34/180
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.htmlالرابط: 

، 1981 يونيو) كينيا( نريويب يف 18 رقم العادية بدورته األفارقة الرؤساء جملس قبل من إجارته والشعوب، متت اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق - 1
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlوهو متواجد على الرابط: 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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منع  املتضمن 03 -62ة خالفا ألحكام املرسوم رقم احملرر  العقودإلغاء موقف جملس الدولة من 
 التصرف يف األمالك الشاغرة

 د. لعشاش دمحم                                                                                          
 أستاذ حماضر (أ)                                                                                             

 ياسية جبامعة البويرةكلية احلقوق والعلوم الس                                                                                  
lachachemoh@gmail.com  

  :ملخص
أكتوبر  23مؤرخ يف  03-62موقفا صارما من العقود التوثيقية املربمة خالفا ألحكام املرسوم رقم سابقا اختذ القضاء اإلداري      

، حيث كان يقضي ببطالن هذه العقود املربمة خالفا ألحكام هذا املرسوم، وهو يتضمن منع التصرف يف األمالك الشاغرة 1962
 .ؤكده عديد األحكام القضائية الصادرة عنه، سواء عن الغرفة اإلدارية سابقا، أو جملس الدولة حالياما ت

قضائي صادر  لك مبوجب اجتهادهذ، و لى موقفه هذا من العقود املخالفة ألحكام هذا املرسومإال أن جملس الدولة مل يستقر ع     
 دعوى البطالن ابلتقادم ،النقضاءطلب إبطال مثل هذه العقود اعترب فيه عدم قابلية 30/7/2012مؤرخ يف  63457عنه رقم 

حقا مكتسبا ألصحاهبا، فضال على أ�ا مسجلة هذه األمالك أصبحت  مبضي وقت طويل عن إبرامها، وقد طبقا للقواعد العامة
 .حل وزارة املالية آنذاكمبصا ومشهرة

 .جملس الدولة، األمالك الشاغرة، القضاء اإلداري الكلمات املفتاحية:
Abstract 
The administrative justice has taken a posture against the contracts concluded in contrary of 
the articles of the law 62-03 of October23th 1962 conserning the deposit of vacant property, it 
avoid this contracts concluded against this law, and that isconfirmd by a numerous 
jurisprudence of the administrative tribunal or actualy state council. 
The state scouncil dont agree on this position concerning thiskind of contract by the 
judgement n°63457 of july 30th 2012wichitconcider the non-acceptance of the demande of 
avoideness , of this contracts by the abrogation of this last , and this property became a right 
for it’sowners, even if its published in different servvices in finance alministry. 
 

Keywords : administrative justice, vacant property, state council. 

 
 :مقدمة
يتضمن منع التصرف يف  1962أكتوبر  23مؤرخ يف  03-62املرسوم رقم بعد االستقالل الوطين أصدر املشرع اجلزائري       

املراد وكل الصفقات  ،عقارية بشىت أنواعهاوذلك هبدف منع إجراء كل املعامالت ال، )1(األمالك الشاغرة املنقولة وغري املنقولة
أحكام هذا املرسوم، السيما البيوع واإلجيارات املتعلقة ابألمالك إبرامها على هذه األموال الشاغرة مهما كان شكلها إال وفق 

أي قبل االستقالل الوطين، وابستثناء أيضا  1962وقعت قبل  العقارية واإلجيارات الزراعية، ما عدا تلك املتعلقة بتحديد إجيارات

                                                           
 .1962أكتوبر  26در يف ، اال14يتضمن منع التصرف يف األمالك الشاغرة، ج ر عدد  1962أـكتوبر  23مؤرخ يف  03-62مرسوم رقم  -1
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تلك املعامالت العقارية اليت متت لصاحل ولفائدة اجلماعات العمومية، أو جلان التسيري املعتمدة آنذاك من طرف السلطات 
 .)1(العمومية

املرسوم نونية املنصوص عليها مبوجب هذا كام القاتكون هذه املعامالت العقارية اليت مت إجراؤها على هذه األمالك خرقا لألح
يلية ابطلة وعدمية األثر القانوين، سواء متت داخل البالد أو خارجها بني جزائريني أو بني جزائري وأجنيب، وذلك من اتريخ أول جو 

عنية على األمالك ، ما مل يتم التصريح ابملعاملة العقارية امل)2(اتريخ حترير املعامالت العقارية 1964جانفي 24لغاية 1962
أمام  )3(يف اجلريدة الرمسية 03-62) يوما املوالية لصدور هذا املرسوم رقم 15الشاغرة التابعة للمعمرين يف أجل مخسة عشر(

 .)4(البلدية التابع هلا امللك حمل املعاملة العقارية املعنية ملمارسة حق النظر فيها من حيث الثمن أو طلب إبطال العقد
هذه األمالك العقارية واملنقولة حمل املعاملة الباطلة خالفا للقانون ضمن األمالك الشاغرة التابعة لألمالك الوطنية على أن تدرج 

 .)5(للدولة
، 03-62هذا املرسوم رقم تطبيقا ألحكام  )جملس الدولة حاليا(الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا  هتبنت وهو املبدأ الذي 

عقد أو تصرف مت على هذه األمالك العقارية واملنقولة خالفا للقانون، وقد استمر هذا املوقف للقضاء قضت إبلغاء كل حيث 
مىت  وابلنتيجة القضاء ببطال�ا ،غري مشروعةألحكام هذا املرسوم  اكل معاملة عقارية متتخالفاإلداري لفرتة طويلة كان يعترب فيها  
 كمة العليا اليت ال تزال تنظر يف قضا� من هذا النوع تطبيقا للقانون.على خالف احمل مت الطعن فيها من كل ذي مصلحة،

على مبدأ بطالن هذه العقود ملخالفتها  مل يستقر)سرعان ما غري موقفه هذا و الغرفة اإلدارية سابقا(جملس الدولة حاليا إال أن  
-62م رقم خالفا ألحكام املرسو  الشاغرة على هذه األمالكاملربمة ، متبنيا موقفا جديدا وهو عدم  قابلية إلغاء هذه العقود القانون

القضائية كل اجلهات   هو قرار يلزمو ، )6(2012/ 30/07مؤرخ يف  63457رقم جتهاد له تضمنه قرار حيمل ، وذلك يف ا03
مة العليا اليت ال ، على خالف احملكيت حملها طلب إلغاء مثل هذه العقودال القضائية لدعاوىبعدم االستجابة ألي من ا اإلدارية

                                                           
 03-62انظر املادة األوىل من املرسوم رقم  -1
معدل ومتمم مبوجب  1962، الصادر يف 07يتضمن حترير املعامالت العقارية، ج ر عدد  1964جانفي  20مؤرخ يف  15-64مرسوم رقم  -2

 1964ماي  27، الصادر يف 21، ج ر عدد 1983مايو  21مؤرخ يف  344-83املرسوم رقم 
الذي حيرر املعامالت العقارية ، فإن املعامالت العقارية املعنية ختضع لوجوب حصول  15-64* وجتدر اإلشارة إىل أنه حىت بصدور هذا املرسوم رقم 

املعاملة املعنية يف املعين على ترخيص إداري طبقا ألحكام املادة األوىل منه، تسلمه السلطات العمومية ( الوايل املختص إقليميا)، للرتخيص له إبجراء 
، وإىل حتقيق للتأكد من أن 15-64املعدل للمرسوم رقم  344-83من املرسوم رقم  2أجل شهرين من تقدمي الطلب، وهو ما نصت عليه املادة 
يف ممارسة الشفعة إذا   ، ومل يصدر بشأنه قرار يثبت شغوره، فضال على حق الدولة03-62العقار حمل املعاملة العقارية ال ختالف أحكام املرسوم رقم 

، 49يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  1990نوفمرب  18مؤرخ يف  25-90كان التصرف من أجنيب، وبقي األمر كذلك لغاية صدور القانون رقم 
للتعمري فال ختضع ألي شرط  معدل ومتمم أين مت حترير املعامالت العقارية السيما ابلنسبة لألراضي  العمرانية والقابلة 1990نوفمرب  18الصادر يف 

لى مثل سوى ما ختضع له العقود من شروط بوجه عام، وكذلك األمر ابلنسبة لألراضي الفالحية شرط احرتام بعض الشروط إلجراء املعاملة العقارية ع
 املذكور أعاله. 25-90انون رقم من الق 74و  55و 48هذه األراضي نظرا للوظيفة االجتماعية واالقتصادية املنوطة هبا، انظر يف ذلك املواد 

 03-62من املرسوم رقم  02انظر املادة   -3
 من هذا املرسوم 2مبعىن إمكانية تسوية الوضعية يف خالل املدة القانونية اليت منحها املشرع للمعنيني مبوجب املادة  -4
 03-62من املرسوم رقم  5انظر املادة  -5
             ، 2012، اجلزائر 10، جملة جملس الدولة(االجتهاد القضائي)، العدد 30/07/2012يف مؤرخ  63457جملس الدولة، قرار رقم  -6

 . 82-80ص  -ص
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تتعلق بعقود وصفقات أبرمت خالفا ألحكام املرسوم رقم  أشخاص القانون اخلاصناشئة بني ال قضا�ال ذهتزال تنظر يف مثل ه
 .املذكور أعاله 62-03

كل ببطالن  قد ظل لفرتة طويلة يقضي  إذا كان جملس الدولة(الغرفة اإلدارية سابقا) :لؤ تساطرح هذا اليه ميكننا أن نوعل      
، فما هي األسباب واملربرات اليت جعلت جملس الدولة يغّري 03-62ملرسوم رقم املربمة خالفا ألحكام اوالتصرفات  العقود
 ؟.على خالف موقفه القدمي هذا موقفه 
(مبحث لإللغاء 03-62قابلية العقود املربمة خالفا ألحكام املرسوم رقم  لإلجابة على هذا التساؤل، نتناول يف البداية      

 .(مبحث اثن)مربرات وأسباب تبين جملس الدولة موقف عدم قابلية هذه العقود لإللغاءمث نتناول  ،األول)
 

 لإللغاء  03-62ألحكام املرسوم رقم  املربمة خالفاالعقود  قابلية :املبحث األول
الذي  03-62رقم  تطبيق أحكام املرسوملى مبدأ ع )جملس الدولة حالياة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا(استقرت الغرف      

وفق شروط وإجراءات نص عليها هذا املرسوم حتت طائلة إذا متت يتضمن منع التصرف يف األمالك الشاغرة العقارية واملنقولة، إال 
الذي استقر عليه ملبدأ الثابت و ا، وهمل تكن وال ترتب أي أثر قانويناعتبار املعاملة العقارية املعنية ابطلة بطال� مطلقا، وكأ�ا 

هي  على أن تلتزم البلدية املعنية،مالعقود املربمة خالفا ألحكام هذا املرسو كل لفرتة طويلة ظل يصرح فيها ببطالن  القضاء اإلداري 
يضا مدى صدور ، مع مراعاة يف هذه احلالة أ)األول (املطلبموقع العقار ابلقيام إبجراءات اإلبطال يف اآلجال القانونية  األخرى

 (املطلب الثاين).قرار إداري عن اجلهات اإلدارية املختصة يثبت شغور امللك املعين من عدم ذلك 
 03-62التصريح ببطالن العقود املربمة خالفا ألحكام املرسوم رقم  :املطلب األول

ا على األمالك الشاغرة مهما كانت صفتهم املعنيني ابلتصريح ابملعاملة العقارية اليت مت إجراؤه 03-62ألزم املرسوم رقم      
يف أجل مخسة  ، وذلكأمام البلدية املعنية موطن العقار حمل هذه املعاملةسواء متت داخل البالد أو خارجها،  وجنسيتهم

عنية ابلقيام كما ألزم البلدية امل  (الفرع األول)،ريخ نشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية حتت طائلة بطال�ا ) يوما من ات15عشر(
 .(الفرع الثاين)إبجراءات اإلبطال يف اآلجال القانونية حتت طائلة اعتبار املعاملة املعنية صحيحة 

 بقوة القانون   03-62ألحكام املرسوم رقم  بطالن املعاملة العقارية املخالفةالقضاء بالفرع األول: 
واليت  عامالت العقارية املربمة على األمالك العقارية الشاغرة دأبت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا ببطالن كل امل 

داخل البالد أو هذه املعامالت العقارية سواء متت و ، شاغرةوتركوها آنذاك هجروها بعد االستقالل الوطين  للمعمرينكانت اتبعة 
منه، فهي تعد ابطلة وال  3و 2املادتنيالسيما  03-62املرسوم رقم تطبيقا ألحكام  أو بينهم وبني أجانبخارجها بني جزائريني 

 :)2(23/10/1991مؤرخ يف  81693، فجاء يف قرار هلا رقم )1(أثر هلا
                                                           

رغم احلظر القانوين، ودليل ذلك هو مطالبة  03-62إال أنه ثبت يف الواقع العملي إجراء شىت أنواع التصرفات العقارية خالفا ألحكام املرسوم رقم  -1
املتضمن  73-71اللذين اكتسبوا هذه األمالك بعد االستقالل هبذه الطريقة ابسرتجاع أمالكهم  املؤممة مبوجب أحكام األمر رقم   الكثريين من املالك

املتضمن قانون التوجيه  25-90السيما عندما مت إلغاء هذا األمر مبوجب القانون رقم  1971نوفمرب  30، الصادر يف 97الثورة الزراعية، ج ر عدد 
معدل ومتمم، حيث كان من بني شروط ممارسة حق اسرتجاع األراضي املؤممة ملالكها  1990نوفمرب  18، الصادر يف 49ي، ج ر عدد العقار 

-62من هذا القانون أال تكون قد حتصل عليها هؤالء املالك عن طريق معامالت عقارية خمالفة ألحكام املرسوم رقم  76األصليني طبقا ألحكام املادة 
 1954اتريخ حترير املعامالت العقارية، ما عدا تلك اليت مت التعامل فيها بني  26/1/1964إىل غاية  1/7/1962يت مت التعامل فيها من أي ال 03

 فهي قابلة لالسرتجاع.  1962و
 .17، ص 1993، اجلزائر 3، اجمللة القضائية عدد 1991/ 23/10مؤرخ يف  81693احملكمة العليا (غ إ) قرار رقم  -2
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وما  1962" من املقرر قانو� أن كل املعامالت العقارية اخلاصة أبمالك الفرنسيني املعمرين واليت متت بني أول جويلية 
 ا املبدأ يعد خمالفا للقانون.بعدها تعد ابطلة، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذ

وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن قضاة املوضوع بقضائهم بصحة الوعد ابلبيع من املعمرة فرنسية اجلنسية لنصف عقار 
 حمل النزاع يكونوا قد خالفوا القانون.

 ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه".  
 يف اآلجال القانونية ة املعنية إبجراءات اإلبطالقيام البلديوجوب الفرع الثاين:  

 وجوب قيامها إبجراءات إبطال املعاملة العقارية حملموقع العقار املعين على البلدية املعنية  03-62اشرتط املرسوم رقم       
وهو ما قضت  نية صحيحة ومشروعة،حتت طائلة اعتبار املعاملة العقارية املع ،)1(من اتريخ إبرامها امللك الشاغر يف األجل القانوين

أن  تطبيقا للقانون، حيث جاء يف حيثيات قراراهتايف عدة قرارات قضائية صادرة عنها  سابقا دارية للمحكمة العلياالغرفة اإلبه 
املخالف  يعطي البلدية املعنية الذي يوجد العقار حمل املعاملة إبقليمها حق القيام إبجراءات إبطال البيع 03-62املرسوم رقم 

اإلبطال يف اآلجال القانونية جيعل عدم قيامها إبجراءات  ، إال أنهذا املرسومأحكام للقانون يف اآلجال القانونية احملددة مبوجب 
 هذه املعاملة صحيحة.

 :)2(31/03/1994مؤرخ يف  121879فجاء يف أحد قراراهتا رقم       
اختاذ قرار يكّرس إبطال البيع وإمكا�ا أن تثبت أن عقد البيع ابطل وأن  " حيث أن هذا النص القانوين ال يعفي اإلدارة من

 القطعة األرضية موضوع التنازل أصبحت ملكا لألمالك الوطنية.
وأنه يف قضية احلال مل يتم اختاذ أي إجراء هلذا الصدد، وأن القطعة األرضية املتنازع عليها ال تزال مسجلة ابسم املالك       

 مالك إدارة األمالك.على مستوى أ
جيعل القطعة املتنازع  03-62حيث أن عدم ممارسة البلدية إلجراءات إبطال البيع املخالف ملقتضيات املرسوم رقم      

 عليها ملك للمشرتي".
 :)3(2004ديسمرب  10مؤرخ يف  2556وجاء يف قرار آخر صادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا رقم      

ال حيول  03-62م طلب البلدية إلغاء املعاملة العقارية يف اآلجال القانونية احملددة طبقا ألحكام املرسوم رقم " حيث أن عد
 دون وصفها تصرفات مشروعة تبقى من حق مستحقيها".

 اإللغاء قيد التصريح ابلشغور على قابلية :املطلب الثاين
املتعلق حبماية  1962أوت  24مؤرخ يف  20-62رقم حكام املرسوم ألاألمالك الشاغرة آنذاك  أخضع املشرع اجلزائري       

املرسوم  إال أنه بصدور ،حمل الدراسة 03-62املرسوم رقم  اغرة اخلاضعة ألحكاممبا فيها األمالك الش ،)4(وتسيري األمالك الشاغرة
الك يف جمملها واليت كانت يف أصبحت هذه األم،)5(املتضمن تنظيم األمالك الشاغرة 1963مارس  18مؤرخ يف  88-63رقم 

 .األصل للمعمرين الذين هجروها ختضع ألحكام هذا األخري
                                                           

 ، املرجع السابق. 03-62من املرسوم رقم  3انظر املادة  -1
 142، ص 1997، اجلزائر 50نشرة القضاة عدد  31/03/1994مؤرخ يف  121879احملكمة العليا (غ إ) قرار رقم  -2
 18، ص 2005، اجلزائر 02، اجمللة القضائية عدد 10/12/2004مؤرخ يف  2556احملكمة العليا(غ إ) قرار رقم  -3
 .1962أوت  25، الصادر يف 12يتعلق حبماية وتسيري األمالك الشاغرة، ج ر عدد  1962أوت  24مؤرخ يف  20-62رسوم رقم م -4
 .1963مارس  19، الصادر يف 15يتضمن تنظيم األمالك الشاغرة، ج ر عدد  1963مارس  18مؤرخ يف  88-63مرسوم رقم  -5
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، مت )1(1980نوفمرب  29مؤرخ يف  278-80مبوجب املرسوم رقم املذكور أعاله  88-63أال أنه بعد إلغاء هذا املرسوم رقم 
وكذلك  ،03-62املرسوم رقم  املخالفة ألحكامتلك ا مل مع هذه األمالك املعنية السيمإاثرة عدة إشكاالت تتعلق بكيفية التعا

ملكيتها للدولة بقوة القانون وأصبحت بشأ�ا قرارات شغور من طرف الوايل املختص إقليميا، مما يعين انتقال  األمالك اليت صدرت
يف القضاء اإلداري  من طرف، لذلك مت التمييز )2(يتضمن انتقال األمالك الشاغرة للدولة 102-66ختضع ألحكام األمر رقم 

بني حالة عدم و  ( فرع أول)،املختص إقليميا صادرة عن الوايلامللك املعين شغور  إدارية تثبت بني حالة وجود قراراتهذه احلالة 
 (فرع اثن).شغور صدور قرارات 

 الفرع األول: حالة وجود قرارات شغور صادرة عن الوايل املختص إقليميا
دور لغاية ص سيون بعد االستقالل الوطينالفرن وناملعمر  ا هجرهيتال مالكإدارية تثبت شغور األرات يف حالة وجود قرا         

مت اختاذها فعال من طرف الوايل املختص إقليميا يف إطار  تطبيق أحكام ،)3(يتضمن حترير املعامالت العقارية  15-64املرسوم رقم 
األمالك اليت مت التعامل فيها خالفا أيضا واليت كانت ختضع له  278-80امللغى مبوجب املرسوم رقم  88-63املرسوم رقم 

املتضمن تنظيم  102-66ألحكام األمر رقم  ، وتنتقل، فهي تبقى ملكا للدولة بقوة القانون03-62ألحكام املرسوم رقم 
 :2005جانفي  11مؤرخ يف  20695، وهو ما أكده القضاء، فجاء يف قرار جمللس الدولة رقم املذكور أعاله األمالك الشاغرة 

مينع هذه املعامالت املتعلقة ابلعقارات الشاغرة وتصرحيها  1962أكتوبر  23مؤرخ يف  03-62" حيث أن املرسوم رقم 
 ...".ابطلة وعدمية األثر

تصرف يف الذي مينع ال 03-62إال أنه إذا ثبت التصرف يف هذه األمالك حمل قرارات شغور خالفا ألحكام املرسوم رقم       
أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة األمالك الشاغرة، فإنه يصبح من حق الدولة ممثلة يف مدير أمالك الدولة رفع دعاوى قضائية 

-80للمطالبة إبلغاء هذه املعامالت العقارية املربمة خالفا للقانون، مما يعين عدم امتداد أحكام املرسوم رقم ، )4(قانونتطبيقا لل
من هذا  2إىل فرتة ما قبل نشره يف اجلريدة الرمسية أبثر رجعي، وهذا تطبيقا ألحكام املادة  88-63املرسوم رقم  لذي ألغىا 278

 جاء نصها: 278-80املرسوم رقم 
ابلنسبة للفرتة اليت سبقت نشر هذا  88-63" ال يسري مفعول اإللغاء على القرارات النامجة عن أحكام املرسوم رقم 

  اجلريدة الرمسية".املرسوم يف
 الفرع الثاين: حالة عدم صدور قرارات شغور من طرف الوايل املختص إقليميا

امللغى  88-63تثبت شغور هذه األمالك اليت كانت ختضع ألحكام املرسوم رقم إدارية يف حالة عدم صدور قرارات وأما        
مبوجب ، فإن هذه األمالك معفاة من أي إجراء تصريح ابلشغور صادرة عن الوايل املختص إقليميا 278-80مبوجب املرسوم رقم 

 ،دون منازع وابلتايل تبقى ملستحقيها كأمالك خاصةيف احلفظ العقاري  ل فهي تسجّ وعليه ، 88-63نتيجة إلغاء املرسوم رقم قرار 
، سالف الذكر 88-63وم رقم إللغاء أحكام املرس من جهةنظرا  03-62رسوم رقم رغم أ�ا متت مبعامالت خمالفة ألحكام امل

                                                           
، الصادر 49املتضمن تنظيم األمالك الشاغرة، ج ر عدد  88-63تضمن إلغاء املرسوم رقم ي 1980نوفمرب  29مؤرخ يف  278-80مرسوم رقم  -1

 1980ديسمرب  02يف 
 .1966جويلية  13، الصادر يف  36يتضمن انتقال األمالك الشاغرة  للدولة، ج ر عدد  1966ماي  06مؤرخ يف  102-66أمر رقم  -2
 ، املرجع السابق15-64مرسوم رقم  -3
، الصادر يف 21يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر عدد  2008فرباير  25مؤرخ يف   09-08من القانون رقم  801ملادة انظر ا  -4

 . 2008أبريل  23
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، وهو ما أكده القضاء )1(عدم التصريح بشغور هذه األمالك بقرارات إدارية صادرة عن الوايل املختص إقليميامن جهة أخرى و 
 .)2(اإلداري يف عدة مناسبات تطبيقا للقانون

 :)3(1986مارس  15مؤرخ يف  42024فجاء يف قرار للمجلس األعلى رقم 
مؤرخ يف  88-83إلغاء املرسوم املتعلق بتنظيم األمالك الشاغرة رقم  1980نوفمرب 29سوم املؤرخ يف " مىت تضمن املر 

الصادر بعد نشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية  1881مارس  07، فإن القرار اإلداري املؤرخ يف 1963مارس  18
مشواب بعيب انعدام األساس القانوين يستوجب  واملتضمن منح السكن املتنازع فيه الذي غادر صاحبه إىل شخص آخر يعد

 إبطاله". 
 :1987جويلية  11مؤرخ يف  44038وجاء يف قرار آخر للمجلس األعلى رقم 

" ... حيث أن هذا الشاغل جمرد مستأجر عن مالك أجنيب غادر الرتاب الوطين، حيث تعترب الدولة يف هذه احلالة الوارث 
 القانوين للملكية الشاغرة".

ومعىن هذا أن هذا املستأجر لو كان مالكا حقيقيا للملك املعين مبوجب عقد بيع أو تنازل أو غريه من شىت أنواع التصرفات       
هذا امللك ، ملا آل " جمرد مستأجر"اب الوطين بعد االستقالل، وهو ما تفيده عبارة القانونية عن املالك األجنيب الذي غادر الرت 

هذا امللك الشاغر، إال أنه يف غياب وجود املالك احلقيقي يف هذه احلالة أو الدولة  حلقيقي، وملا ورثتدولة يف وجود املالك الل
لو مت إبرام هذا العقد خالفا ألحكام املرسوم رقم وحىت هي الوارث الشرعي والقانوين ملن ال وارث له، ورثته الشرعيني، فإن الدولة 

الشغور عن الوايل املختص إقليميا، مما يعين انتقاله إداري يثبت ار حمل البيع قرار شرط أن ال يكون قد صدر بشأن العق ،62-03
 .)4(للدولة يف هذه احلالة بقوة القانون

واليت مل يغادر أصحاهبا  ،فضال عن ذلك فإنه ال ميكن للسلطات العمومية التصرف يف األمالك الشاغرة السيما املأهولة منها      
دور قرار بشأ�ا يثبت شغورها حتت طائلة اعتبار ذلك مبثابة تصرف يف ملك الغري، وهو ما ذهب إليه الرتاب الوطين ودون ص

 جاء فيه: )5(2000أفريل  24مؤرخ يف  205492جملس الدولة يف قراره رقم 
ة الدفاع " حيث يستخلص من واثئق امللف أن املستأنفة مستأجرة للفيال املتنازع عليها اليت منحت لزوجها من طرف وزار 

، مث وبعد تنازل الدولة منحت لبلدية عني طاية اليت أبقت املعنية ابألمر يف األماكن ابعتبارها صاحبة 1966الوطين سنة 
 امتياز.

                                                           
صادرة عن إدارة  03-62تتضمن مسح األراضي العام ومدى تطبيق أحكام املرسوم رقم  2009أكتوبر  26مؤرخة يف  011206مذكرة رقم  -1

 03-62ك الدولة، حيث أثري مشكل إمكانية مسح األمالك العقارية ابسم مالكها اللذين اكتسبوها بعقود خمالفة ألحكام املرسوم رقم أمال
 151، ص 1997، اجلزائر 50نشرة القضاة عدد  31/03/1996مؤرخ يف  138970انظر مثال جملس الدولة قرار رقم  -2
 .165، ص 1990، اجلزائر 4، اجمللة القضائية عدد 15/03/1986يف مؤرخ  42024اجمللس األعلى قرار رقم  -3
وبني صدور املرسوم رقم  03-62أثبت الواقع تقاعس الوالة آنذاك يف إصدار قرارات الشغور السيما ابلنسبة للفرتة ما بني صدور املرسوم رقم   -4

عمومية على مواجهة مالك هذه األمالك املكتسبة خالفا ألحكام املرسوم رقم يتضمن حرية املعامالت العقارية، مما يعين عدم قدرة السلطات ال 64-15
 من أجل إبطال هذه املعامالت العقارية لعدم صدور قرارات شغور بشأ�ا.  62-03

 .37، ص 03، جملة القضاء العقاري ، عدد24/04/2000مؤرخ يف  205492جملس الدولة قرار رقم  -5
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بقرار من الوايل على أ�ا ملك شاغر كما ينص عليه املرسوم رقم  األوقاتلكن حيث مل يتم معاينة الفيال يف أي وقت من 
، فاملالك الفرنسيني مل يغادروا الرتاب الوطين وبذلك مارسوا حقهم يف شغل األمكنة وكانوا 88-63واملرسوم رقم  62-03

 أصحاب حق قانونيني".
 أن مالك العقار )1(وعليه يتضح من خالل هذه األحكام وما ذهب إليه القضاء اإلداري، أنه إذا أتكد من خالل التحقيق       
، فإن املذكور أعاله 1980نوفمرب  29ؤرخ يف م 278-80فة �ائية قبل صدور املرسوم رقم غادر الرتاب الوطين بصقد  احلقيقي

هذا األمر ميثل أحد الوسائل القانونية لنقل امللكية لفائدة أن  ، ابعتبار)2(102-66لدولة مبوجب أحكام األمر رقم حقوقه حتّول ل
 .)3(اتبعة للمعمرينالشاغرة الدولة حينما تكون هذه األمالك 

معاينة  للدولة، بعد ةالشاغر  مالكعن طريق مباشرة اإلجراءات القانونية من طرف مصاحل أمالك الدولة لنقل األ ذلكو       
على أن يتم تصنيفها كأمالك اتبعة للدولة على مستوى احلفظ العقاري ابعتبارها املالك  حتويل ملكيتها للدولة،و  ها أوالشغور 

معنويني  وأمشهرة ابسم أشخاص طبيعيني السيما إذا كانت ، )4(قانونية احلالية هلذه العقاراتاحلقيقي وحىت تعكس الوضعية ال
على هذه األمالك يف امللكية قد سقطت هؤالء األشخاص  غادرت الرتاب الوطين بعد االستقالل، ألن حقوقذوي جنسية أجنبية 

، وحىت ابلنسبة للمالك األصليني اجلزائريني الذين اكتسبوا طالبة هبااملوال ميكن أبي حال من األحوال  ،بقوة القانون وانتقلت للدولة
مؤرخ يف  25-90حني مت تكريس مبدأ اسرتجاع األراضي مبوجب القانون رقم  03-62هذه األمالك خالفا ألحكام املرسوم رقم 

 .)5(يتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم حيث أثري هذا الشرط 1990نوفمرب  18
 لإللغاء 03-62ابلية إلغاء العقود املربمة خالفا للمرسوم رقم عدم ق :الثاين املبحث 

 والذي كان يقضي ببطال�ا 03-62جملس الدولة على موقفه القدمي من العقود احملررة خالفا ألحكام املرسوم مل يستقر       
االستجابة للدعاوى اليت مضمو�ا طلب إبطال هذه  موقفا جديدا مفاده عدم قابلية حيث غّري موقفه هذا متبنيا ،تطبيقا للقانون

، وقد كان )6(2012جويلية  30مؤرخ يف  63457رقم  ه، وذلك يف اجتهاد03-62خمالفتها ألحكام املرسوم رقم  العقود رغم
املؤرخ يف  03-62إلغاء العقد التوثيقي املشهر على أساس أنه خمالف ألحكام املرسوم رقم  )7(يجوهر النزاع يتعلق مبطالبة املدع

املتعلق مبنع التصرف يف األمالك الشاغرة العقارية واملنقولة، كالبيع واإلجيار الزراعي واإلجيار ابملزارعة لألمالك  1962أكتوبر  23
 املنقولة والعقارية.

                                                           
 أمالك الدولة املختصة إقليميا إلدارةصون يف التحقيقات العقارية اتبعني يقوم ابلتحقيق  خرباء خمت  -1
 ، املرجع السابق. 102-66أمر رقم  -2
 تتعلق بضبط الواثئق العقارية، صادرة عن إدارة أمالك الدولة. 1999ماي  26مؤرخة يف  2650مذكرة رقم  -3
توى احملافظات مشهرة ابسم أشخاص طبيعيني ومعنويني ذوي جنسية أجنبية رغم سقوط إال أن الواقع أثبت بقاء هذه الواثئق العقارية على مس  -4

يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010أوت  29مؤرخ يف  03-10من القانون رقم  42حقوقهم عليها وانتقلت للدولة بقوة القانون، انظر املادة 
 .2010أوت  30، الصادر يف 49، ج ر عدد 2010

 1990نوفمرب  18، الصادر يف 49يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  1990نوفمرب  18مؤرخ يف  25-90من القانون رقم  76ملادة انظر ا -5
والعمرانية، معدل ومتمم ، وملزيد من املعلومات يف هذا الصدد راجع، نورة سعداين، أدوات تدخل الدولة واجلماعات احمللية حلماية األراضي الفالحية 

 وما بعدها. 20، ص 2005لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون عقاري وزراعي، كلية احلقوق ، جامعة سعد دحلب ابلبليدة جوان مذكرة 
 ، املرجع السابق 63457قرار جملس الدولة رقم   -6
قبول دعواه الرامية إىل إبطال العقد التوثيقي املؤرخ يف وهو وزير املالية الذي طعن ابالستئناف يف قرار الغرفة اإلدارية للجزائر، الذي قضى بعدم  -7

 واملتضمن بيع عقار من مواطن فرنسي إىل السيد (ص، ع). 23/06/1964، واملشهر يف 06/1964//15، واملسجل يف 10/06/1964
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قا يف الطعن مربرات منطقية وقانونية حتول دون إمكانية اخلوض الحأسباب و على موقفه هذا وقد أسس جملس الدولة       
لجهات وهو موقف قضائي ملزم ل األول)، (املطلب03-62رقم  ألحكام هذا املرسوم مثل هذه العقود رغم خمالفتهاابإللغاء يف 

 (املطلب الثاين). اإلدارية القضائية
 03-62للمرسوم رقم خالفا  مربرات عدم قابلية إلغاء العقود املربمة :طلب األولامل

بعدة  03-62قراره هذا يتضمن عدم قابلية إلغاء العقود والتصرفات املربمة خالفا ألحكام املرسوم رقم  لدولةعلل جملس ا      
مشهرة طبقا للتشريعات والتنظيمات و لكو�ا مسجلة بقوة القانون  أن هذه العقود املربمة أصبحت �فذةيف مسائل جوهرية تتمثل، 

طبقا للقواعد  بفوات األجل القانوينويف تقادم دعوى البطالن  ع األول)،(الفر ل هبا آنذاك يف جمال إثبات امللكية املعمو 
 .الثالث) (الفرعألصحاهبا ،وعلى مبدأ احلقوق املكتسبة(الفرع الثاين)العامة

 يف مواجهة الغري 03-62الفرع األول: نفاذ العقود املربمة خالفا للمرسوم رقم 
إلجراءات التسجيل والشهر العقاري لدى املصاحل  03-62رقم  كام هذا املرسومنظرا خلضوع هذه العقود املربمة خالفا ألح      

طبقا يف مواجهة الغري وحيتج هبا جيعلها �فذة لكيتها ألصحاهبا بتسجيلها وشهرها،مما ، فهذا يعين انتقال مالتابعة لوزارة املالية آنذاك
 منه جاء نصها: 793املادة السيما  )1(القانون املدينلقواعد وأحكام الشهر العقاري املنصوص عليها يف 

" ال تنتقل امللكية واحلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف مواجهة الغري إال إذا روعيت 
 اليت تدير مصلحة شهر العقار".   اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وابألخص القوانني

 البطالنالفرع الثاين: تقادم دعوى 
يف إلغاء العقود املربمة خالفا  استند أيضا جملس الدولة يف اجتهاده هذا ملنع اخلوض من اتريخ هذا االجتهاد فصاعدا       

قادم دعوى تمبدأ وهو  لقانون املدين كقاعدة عامة،يف انصوص عليه امل قانوينالمبدأ لل استنادا 03-62ملرسوم رقم ألحكام ا
من القانون  2فقرة  102دة املاة من اتريخ إبرام العقد، وهو ما نصت عليه سن )15مخسة عشرة (وهي  نةالبطالن مبضي مدة معي

 " وتسقط دعوى البطالن مبضي مخسة عشر سنة من وقت إبرام العقد".  املدين جاء فيها:
ك الدولة إلبطال العقد من طرف مصاحل أماليف قضية احلال وعليه فإنه ابلرجوع إىل اتريخ رفع الدعوى القضائية      

، أي بعد مرور مده جتاوزت أقصى آجال التقادم احملددة يف القوانني السارية حاليا، وحىت 29/06/2009،كان بتاريخ التوثيقي
 يف تلك القوانني اليت كانت تطبق وقت انعقاد البيع وشهره.

 الفرع الثالث: مبدأ احلقوق املكتسبة
 من املبادئ القانونية اليت مفادها محاية املعين وجعله يف موقع أقوى يفطبقا للقانون املكتسبة يعترب مبدأ احرتام احلقوق       

جملس الدولة حفاظا على استقرار األوضاع وعدم زعزعة املراكز ، وهو املبدأ الذي أخذ به مواجهة أي تعسف من أية طرف كان
قد مّر عليها  03-62القانونية املربمة خالفا ألحكام املرسوم رقم السيما وأن هذه التصرفات  ،وهتديدها يف أي حلظة القانونية

وأنشأ بذلك وضعية مستقرة وأكسب املشرتي حقوقا ملدة طويلة تبدأ من اتريخ  ،وتسجيلها وشهرها وقت طويل من اتريخ إبرامها
يرى جملس الدولة  من خالل يه ، وعل1962أكتوبر  26والذي كان بتاريخ  ،يف اجلريدة الرمسية 03-62رقم نشر هذا املرسوم 

 وجتنبحقوق املالك يف امللكية  يف أوضاع استقرت لوقت طويل، وهذا حفاظا علىإعادة اخلوض من غري املعقول قراره هذا أنه 
 عدم استقرار األوضاع.

                                                           
 معدل ومتمم 1975سبتمرب  30الصادر يف  78، ج ر عدد 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75أمر رقم  -1
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بكل التصرفات املادية  ك، وذلمبا ال يدع جماال للشك تغيري الوضعية املادية للعقارات املعنيةخاصة وأنه ثبت على أرض الواقع  
اليت اكتسبوا فيها هذه  ورثتهم نظرا لطول املدةمن أو  ،من طرف مالكيها األصلينيكان ذلك سواء  و ابلبناء أو بغريه، سواء 

رفع دعاوى قضائية لطلب معقدة يستحيل معها تطبيق القانون مبطالبة إدارة أمالك الدولة صعبة و ، مما أحدث وضعيات األمالك
 .03-62عقودها حبجة خمالفتها ألحكام املرسوم رقم إلغائها 

 اإلدارية للجهات القضائية ملزملس الدولة جم اجتهاد   :املطلب الثاين
   م اجلهاتوجوب التزامن جهة ، مما يعين ه مبثابة اجتهاد قضائي حمضاملذكور أعال 63457يعترب قرار جملس الدولة هذا رقم       

 03-62املطالبة إبلغاء العقود املربمة خالفا للمرسوم رقم لدعاوى اليت موضوعها لفصل يف ابعدم الك به، وذاإلدارية  القضائية
املبادرة  بعدمهبذا االجتهاد أيضا، وذلك  إدارة أمالك الدولة جهة أخرى التزاممن و  ،األول) (الفرعاملذكورةواملربرات لألسباب 

 .(الفرع الثاين)ية املختصةبطلب إلغاء مثل هذه العقود أمام اجلهات القضائ
 اجلهات القضائية اإلدارية املختصة االجتهاد القضائي جمللس الدولة يلزمالفرع األول: 

اجلهة املقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية، وهو من يؤول إليه اختصاص توحيد االجتهاد نظرا ألن جملس الدولة هو        
إن اجتهاداته واجبة التنفيذ من طرف اجلهات ، لذا ف)1(هر على احرتام القانون طبقا للدستورالقضائي يف مجيع أحناء البالد ويس

ابعتبارها اجلهات فإن احملاكم اإلدارية  وابلتايلعلى غرار اجتهادات احملكمة العليا ابلنسبة للقضاء العادي، القضائية اإلدارية، 
مىت كانت إدارة أمالك الدولة طرفا يف  كام قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةالقضائية املختصة نوعيا إبلغاء هذه العقود طبقا ألح

بعدم  القضائي جمللس الدولة والذي يقضياالجتهاد  ، ملزمة يف هذه احلالة مبضمون هذا)2(النزاع بصفتها مدعية أو مدعى عليها
 .لألسباب واملربرات املذكورة أعاله 03-62رسوم رقم خالفا ألحكام امل العقود اليت مت إبرامهاإلغاء الفصل يف 

 ة أمالك الدولةإدار االجتهاد القضائي يلزم الفرع الثاين: 
من  انظرا لوجوب احرتام القرارات القضائية الصادرة عن السلطة القضائية السيما منها االجتهادات القضائية اليت تعترب مصدر       

بعدم  القضائي، وذلك هي األخرى هبذا االجتهادجيب أن تلتزم رها ممثلة الدولة ابعتبامصادر القانون، فإن إدارة أمالك الدولة 
العقود تلك أي ، 03-62خالفا ألحكام املرسوم رقم إلغاء العقود املربمة طلب مضمو�ا  قضائية دعاوىاملبادرة تلقائيا برفع 

سالف الذكر،  15-64املرسوم رقم أحكام  اتريخ حترير املعامالت العقارية مبوجب24/01/1964و 01/7/1962ربمة بني امل
 ، مما يعين انتقال)3(إال يف حالة التأكد وعلى أساس وثيقة رمسية(قرار والئي ) أبن العقار املعين هو عقار مسته عملية الشغور

 .)4(يتضمن انتقال األمالك الشاغرة إىل الدولة 102-66ملكيته للدولة بقوة القانون طبقا ألحكام األمر رقم 
من أشخاص  03-62أما يف حالة رفع مثل هذه الدعاوى للمطالبة إبلغاء مثل هذه العقود املربمة خالفا للمرسوم رقم      

، فإنه يتعني على مصاحل أمالك الدولة املربمة ) ضد أصحاب هذه العقودمؤجرين، مالك، ورثة... ،القانون اخلاص (شاغلني

                                                           
يتضمن التعديل  2016مارس  6مؤرخ يف  01-16الصادر مبوجب القانون رقم  2016من التعديل الدستوري لسنة  171ظر املادة ان -1

 .2016مارس  7، الصادر يف 14الدستوري، ج ر عدد 
 ، املرجع السابق.09-08من القانون رقم  801انظر املادة  -2
صادرة عن إدارة أمالك  -03-62القضاء بتطبيق املرسوم رقم  -مبنازعات جملس الدولة  تتعلق 2015جوان  22مؤرخة يف  06136مذكرة رقم  -3

تتضمن إلزامية القيام برفع دعاوى ترمي إىل إلغاء العقود   2009أبريل  08مؤرخة يف  5087الدولة، حيث مت مبوجب هذه املذكرة إلغاء املذكرة رقم 
 .1962أكتوبر  23املؤرخ يف  03-62التوثيقية احملررة خمالفة ألحكام املرسوم رقم 

 ، املرجع السابق102-66أمر رقم  -4



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 25 

 ،على غرار اجلهات اإلدارية القضائيةة امللزم احرتاما الجتهاد جملس الدول حبيادية اإلدارةيف هذه احلالة احلاضرة يف النزاع التمسك 
 من أحكام. 03-62ه املرسوم رقم والتذكري فقط مبا نص علي

 خامتة
ن تؤول إليه وهو م ،أن جملس الدولة ابعتباره اهليئة القضائية األعلى يف هرم القضاء اإلداريميكن القول يف �اية هذا البحث       

لضمان مبدأ الشرعية واملساواة تطبيقا ألحكام الدستور توحيد االجتهاد القضائي  ااألعمال اإلدارية القضائية، وكذمهمة تقومي 
املربمة على األمالك العقارية واملنقولة خالفا ألحكام والعقود  تطبيقا للقانون، مل يستقر على مبدأ واحد من التصرفات العقارية

 ، حيث انقسم موقفه على مرحلتني.يتضمن منع التصرف يف األمالك الشاغرة 03-62رقم  املرسوم
، وهو عني الصواب 03-62خالفا ألحكام املرسوم رقم  العقود املربمةإبلغاء  ىل متثل موقفه القدمي مفاده القضاءاملرحلة األو  -

 .ستجابة لكل الدعاوى املطالبة إبلغاء هذه العقودوابلتايل اال
عدم قابلية ، مفاده 03-62رقم  املربمة خالفا ألحكام هذا املرسوماجلديد من هذه العقود  ما املرحلة الثانية فهي متثل موقفهأ -

ملرور وقت طويل على إبرامها يفوق اخلمسني سنة من اتريخ ، نظرا االستجابة إللغاء هذه العقود أمام اجلهات القضائية اإلدارية
ة عامة، فضال على أن اخلوض يف طبقا ألحكام القانون املدين كقاعدضد هذه العقود قادم دعوى البطالن تإبرام العقد، مما يعين 

 مبدأ احلقوق املكتسبة.دعاوى من شأنه هتديد املراكز القانونية ألصحاب هذه األمالك املعنية، لذا جيب احرتام مثل هذه ال
 ،وإمنا مت التصرف فيها بشىت أنواع التصرفات ،ارية مل تبق على حاهلاخاصة وأن هذه األمالك حمل هذه املعامالت العق       

كما   عن طريق البناء، مما أدى إىل تغيري وضعها املادي يستحيل معه القضاء إبلغاء عقودها،وذلك السيما التصرفات املادية منها 
يعرتف هبذه احلقيقية عندما قضى يف اجتهاده لة األمر الذي جعل جملس الدو مت التنازل عن بعضها بعقود عرفية ومت البناء عليها،

 للمربرات واألسباب املذكورة. 03-62هذا حمل الدراسة بعدم جدوى إلغاء العقود املربمة خالفا ألحكام املرسوم رقم 
ت املخالفة اليت خضعت هلذه املعامال املعنية اجلزم أبن األمالك كما أنه من أسباب تبين جملس الدولة هلذا املوقف صعوبة      

يف إصدار  نظرا لتقاعس الوالة آنذاكوهذا ،هذا املرسوم كانت ابلفعل شاغرة أم ال وقت انعقاد العقد حمل طلب اإللغاءحكام أل
، وهلذا السبب أصبح يشق ويصعب على إدارة التابعة ألمالك الدولة حتقيق عقاري جتريه املصاحل املختصةقرارات شغور بشأ�ا إثر 

البحث عن هذه يصعب عليها  أصبح إللغاء العقد حمل املعاملة غري القانونية، كما أمام القضاء  إثبات الشغور أمالك الدولة
اإلدارية(قرارات إثبات الشغور) اليت مّر عليها وقت طويل إن كانت موجودة أصال يف األرشيف للدفاع عن موقفها يف  القرارات

 . طلب اإللغاء
حمل وال اجلماعات احمللية  ،وال مصاحل احلفظ العقاري ،إدارة أمالك الدولةال عدم قدرة يضا هو أ ومن الصعوابت األخرى      

إبجراء التصريح لدى البلد�ت املعنية من عدمه تطبيقا ألحكام فعال إثبات أن املعنيني ابملعاملة العقارية قد قاموا ،األمالك املعنية
يوما اليت تلي نشر  )15(لدى البلدية يف أجل ال يتعدى  ملعنيني ابلتصريح ابملعاملة،واليت تلزم ا03-62من املرسوم رقم  2املادة 

 العثور على هذه املعلومات يف أرشيف اإلدارةأيضا ، وذلك الستحالة من أجل إقرارها أو إبطاهلا هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية
 . من اتريخ إبرام العقد الذي مّرت عليه مدة طويلة
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 :راجعاملقائمة 

 أوال: الرسائل واملذكرات اجلامعية

د/ لعشاش دمحم، احلماية القانونية للملكية العقارية اخلاصة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم، ختصص قانون، كلية  -
 /2016ية جامعة تيزي وزو، اجلزائر احلقوق والعلوم السياس

كلية احلقوق، مذكرة لنيل ماية األراضي الفالحية والعمرانية،  نورة سعداين، أدوات تدخل الدولة واجلماعات احمللية حل -
 .2005شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب ابلبليدة ، جوان 

 : النصوص القانونيةاثنيا

 الدساتري -1
يتضمن التعديل  2016رس ما 6مؤرخ يف  01-16الصادر مبوجب القانون رقم  2016التعديل الدستوري لسنة  -

 .2016مارس  7، الصادر يف 14الدستوري، ج ر عدد 

 النصوص التشريعية -2
 1966مايو  16، الصادر يف 36يتضمن األمالك الشاغرة، ج رعدد  1966ماي  6مؤرخ يف  102-66أمر رقم  -
سبتمرب  30 ، الصادر يف78املتضمن القانون املدين، ج ر عدد  1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75أمر رقم  -

 معدل ومتمم 1975
 09، الصادر يف 47املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج ر عدد 1966يونيو  08مؤرخ يف  154-66أمر رقم  -

 ملغى. 1966جوان 
 18، الصادر يف 49يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر عدد  1990نوفمرب  18مؤرخ يف  25-90قانون رقم  -

 معدل ومتمم 1990نوفمرب 
، الصادر يف 21يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر عدد  2008فرباير  25مؤرخ يف  09-08نون رقم قا -

   2008أفريل  23
، الصادر 49، ح ر عدد 2010يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010أوت  29مؤرخ يف  03-10قانون رقم  -

 .2010أوت  30يف 

 املراسيم التنظيمية -3
، الصادر 14يتضمن منع التصرف يف األمالك الشاغرة، ج ر عدد  1962أكتوبر  23مؤرخ يف  03-62مرسوم رقم  -

 1962أكتوبر  26يف 
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، الصادر يف 12يتعلق حبماية وتسيري األمالك الشاغرة، ج ر عدد  1962أوت  24مؤرخ يف  20-62مرسوم رقم  -
 .1962أوت  25
 19، الصادر يف 15ظيم األمالك الشاغرة، ج ر عدد يتضمن تن 1963مارس  18مؤرخ يف  88-63مرسوم رقم  -

 ، ملغى.1963مارس 
، الصادر يف 7يتضمن حرية املعامالت العقارية، ج ر عدد  1964جانفي  20مؤرخ يف  15-64مرسوم رقم  -

 .1983، الصادر يف 21، ج ر عدد 1983ماي  21مؤرخ يف  344-83، معدل ومتمم مبوجب املرسوم رقم 1964
 1963مارس  18مؤرخ يف  88-63يتضمن إلغاء املرسوم رقم  1980نوفمرب  29مؤرخ يف  278-80مرسوم رقم  -

 .1980ديسمرب  02، الصادر يف 49املتضمن تنظيم األمالك الشاغرة، ج ر عدد 

 مذكرات أمالك الدولة -4
 دولةتتعلق بضبط الواثئق العقارية، صادرة عن إدارة أمالك ال 1999ماي  26مؤرخة يف  2650مذكرة رقم  -
تتضمن إلزامية قيام إدارة أمالك الدولة برفع دعاوى إللغاء العقود  2009أفريل  08مؤرخة يف  5087مذكرة رقم  -

 صادرة عن إدارة أمالك الدولة 03-62املخالفة ألحكام املرسوم رقم 
رقم  تتضمن مسح األراضي العام ومدى تطبيق أحكام املرسوم 2009أكتوبر  6مؤرخة يف  011206مذكرة رقم  -

 صادرة عن إدارة أمالك الدولة 62-03
القضا� املتعلقة أبحكام املرسوم رقم -تتعلق مبنازعات جملس الدولة  2012جوان  22مؤرخة يف  06136مذكرة رقم  -

 .صادرة عن إدارة أمالك الدولة - 62-03

 القرارات القضائية اثلثا: 

 .1993، اجلزائر 3القضائية، عدد  ، اجمللة1991/  10/ 23مؤرخ يف  81693قرار رقم ، احملكمة العليا (غ إ)  -
 . 1997، اجلزائر 50ة القضاة ، عدد ، نشر 1994/ 3 /31مؤرخ يف  121879قرار رقم ، احملكمة العليا (غ إ)  -
 . 2005، اجلزائر  2، اجمللة القضائية ، عدد 2004/ 12/ 20مؤرخ يف  2556احملكمة العليا ( غ إ) ، قرار رقم  -
 .1990، اجلزائر  50القضاة ، عدد ، نشرة 1996/ 3/  31مؤرخ يف  138970، قرار رقم جملس الدولة -
 .2000، اجلزائر 3، جملة القضاء العقاري، عدد 2000/ 4/  24مؤرخ يف  205492جملس الدولة ، قرار رقم  -
 .2006، القضاء العقاري، ح ب ع، اجلزائر  13/12/2005مؤرخ يف  20695جملس الدولة ، قرار رقم  -

 .2012، اجلزائر 10، جملة جملس الدولة، العدد 2012/ 7/  30مؤرخ يف  63457جملس الدولة ، قرار رقم  -
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 مبدأ الشرعية الدميقراطية يف ميزان القانون الدويل

 شابو د. وسيلة                                                                                                      
 أستاذة حماضرة" أ"                                                                                                   

 02البليدة  -كلية احلقوق                                                                                            
 ملخص:

دأ الشرعية الدميقراطية إىل التوصيف العام لالنتخاابت اليت حترتم معايري الدميقراطية، ويفرتض أبن رأي األغلبية ميثل يشري مب    
املصلحة العامة. وقد أدى تطور املبدأ إىل ظهور مفهوم جديد هو احلق يف تقرير املصري الداخلي الذي يفيد يف تفسريه الواسع حق 

 الدميقراطية الليربالية يف إطار دولة القانون مما يعزز حق كل دولة غري القابل للتصرف يف اختيار الشعوب يف االنتفاع من مزا�
نظامها السياسي حبرية. وجتد هذه األفكار مرجعيتها الدولية يف عدة نصوص دولية بفضل جهود املنظمات الدولية الرامية إىل 

 االرتقاء ابملبدأ.
  الدميقراطية،نظام احلكم، تقرير املصري الداخلي،الدميقراطية. مبدأ الشرعية الكلمات املفتاحية:

Abstract 
     The principle of democratic legitimacy refers to the general characterization of elections 
that respect the standards of democracy and assumes that the majority opinion is in the public 
interest. The development of the principle has led to the emergence of a new concept of the 
right to internal self-determination, which in its broad interpretation would mean the right of 
peoples to take advantage from the benefits of liberal democracy within the framework of the 
rule of law, thereby enhancing the inalienable right of each State to freely choose its political 
system. These ideas find their international reference in several international texts thanks to 
the efforts of international organizations to promote the principle   

:  متهيد    

لطاملا عانت الشعوب من األنظمة االستبدادية، وأفرز هذا الوضع عالقات غري متكافئة قوامها اخلضوع والتسليم مبا يقرره احلاكم    
قيقة ينبغي عدم إغفاهلا مفادها يف سبيل حتقيق مصاحل ضيقة، واستبعاد احملكومني من مسار اختاذ القرار السياسي. غري أن مثة ح

أن الشعب يشكل وحدة مركبة، تتطور عرب الزمن وتكرس االستمرارية نظرا ملا يتميز به أفرادها من قدرة على تكوين إرادة، وعلى 
 املسامهة يف إدارة الشؤون العامة. فمن البديهي، واحلال كذلك، أن يكون الشعب هو مصدر السلطة ومن خالل إرادته املعرب

 عنها، يف إطار الشفافية والنزاهة، تتجسد الشرعية الدميقراطية.
وقد تعاظمت أمهية هذا املبدأ بعد ارتقاء احلق يف الدميقراطية إىل مصف حقوق اإلنسان من اجليل الثالث، كما مت ربط      

تمع الدويل مبؤسساته وقيمه. وتبعا الدميقراطية حبقوق اإلنسان واليت أضحت من املواضيع األكثر تدويال واهتماما من طرف اجمل
لذلك، أخذت العناصر اجلزئية املالزمة هلا بعدا دوليا ألنه ال ميكن فصلها عن موضوع السلم واألمن الدوليني، فطفقت تشكل يف 

ضمن القواعد جمموعها العناصر اجلوهرية املكّونة للبناء املعياري يف النظام العام الدويل خاصة وأن األحكام اخلاصة هبا تصنف 
 الدولية اآلمرة اليت ال جتوز خمالفتها.
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وقد ساد اعتقاد كبري يف الفكر القانوين الغريب مفاده أبن الدول اليت تتبىن نظام احلكم املطلق تقّوض األمن الدويل وتصبح     
 ار وتساهم يف إرساء قواعد احلوكمة.عدوانية يف عالقاهتا الدولية يف حني أن األنظمة الدميقراطية جتنح دائما حنو السلم واالستقر 

وعليه، مل تعد مسألة الشرعية الدميقراطية شأ� داخليا بل أصبحت مسألة ينبغي االهتمام هبا على املستوى الدويل. ويستوجب     
مات من أجل إجراء األمر إرساء القواعد واملبادئ اليت من شأ�ا أن تيّسر تطبيق املبدأ، وتضع الضوابط الالزمة لتأطري مسار احلكو 

إصالحات سياسية كفيلة إبضفاء الشرعية على السلطة السياسية يف إطار دستور حيدد األسس الالزمة إلقامة نظام دميقراطي. وال 
 يتأتى هذا املطلب إال مبسامهة األجهزة األكثر متثيال للجماعة الدولية يف مسار دمقرطة الدول.

بدأ الشرعية الدميقراطية ضمن أعمال اجملموعة الدولية، وإىل أي مدى سامهت قواعد لذلك، ميكن التساؤل بشأن مكانة م    
 القانون الدويل يف تكريس هذا املبدأ؟ وللرد على هذه اإلشكالية ارأتينا الرتكيز على احملاور التالية.

 أوال : ماهية مبدأ الشرعية الدميقراطية     
ميقراطية يقتضي منا حتديد مفهومه بدقة، وال ميكن اإلملام هبذا العنصر بعيدا عن إن الوقوف على مضمون مبدأ الشرعية الد    

 السياق التارخيي الذي نشأ وتطور فيه ألنه يساعد على إبراز األسس اليت يقوم عليها. 

 مفهوم مبدأ الشرعية الدميقراطية   -أ    

ية، لذلك سوف نبادر بتوضيح املعىن من خالل التفكيك إن أي مسعى لضبط املفاهيم يتطلب التدقيق يف املعطيات اجلزئ    
اللغوي للعبارة مما جيعلنا ندرك أبن الشرعية الدميقراطية هي تعبري اصطالحي مفاده أن تسند السلطة على أسس قانونية كو�ا تقوم 

كس وجود سلطة تتماشى مع على إرادة الشعب. فالشرعية يف لفظها ومعناها صفة مالزمة لكل ما ميلك أساسا قانونيا، وهي تع
مفهوم السيادة ومع طموحات الشعب. وتكون حكومة شرعية مىت قبلت هبا اجملموعة الوطنية، ويكون وضعها مطابقا للقانون أي 
موافق لآلليات الدستورية نتيجة قيامها على انتخاابت نزيهة، وسعيها حنو حتقيق مطالب الشعب من خالل الرب�مج احلكومي 

ذا الغرض. والنظام الشرعي هو ابلتأكيد نظام مشروع أي مطابق للقانون  حبيث يرتّسخ لدى املواطن وعي وإدراك اتم الذي أعد هل
 )1(أبنه خيضع لقواعد ومعايري قانونية وأخالقية عليا، وحيرتم هذه القواعد مما يدل على مسو القانون.

 نشأة املبدأ وتطوره  -ب    

،ال خيضعون ألية سلطة، فساد حكم القوي وقانون الغاب مما أضر ابلوضع االجتماعي  لطبيعةكان البشر يعيشون يف حالة ا    
واإلنساين لألفراد ودفعهم إىل التخلي تدرجييا عن هذا النمط يف تسيري شؤون اجلماعة. ومع تطور الفكر البشري توصلوا إىل 

ن حريتهم ابلقدر الالزم لضمان أمنهم وإقامة جمتمع سياسي االتفاق على إنشاء عقد اجتماعي، مبوجبه تنازلوا للحاكم عن جزء م
 منظم، فإذا خالف بنوده حق لألفراد اخلروج عنه ألنه مل يعد شرعيا. 

ولو أتملنا يف صفحات اتريخ الدميقراطية ندرك جبالء أنه منذ بداية تكوين اجملتمع السياسي ارتبطت شرعية السلطة ابعتبارات     
حياهتا ابلتفويض اإلهلي مما أضفى عليها نوع من القدسية. وقد نشر بعض رجال الدين أفكارا مفادها أن دينية فكانت تفسر صال
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ومثاله: أابطرة الصني الذين  )2(هللا اختار شخصا ليمارس احلكم ويعكس اإلرادة اإلهلية فظهرت نظرية احلق اإلهلي فوق الطبيعي،
 أببناء الشمس. لّقبوا أببناء السماء والفراعنة الذين لّقبوا

 
ورغم تراجع تلك النظرية تكّرر األخذ ابألساس الديين يف العصور احلديثة، يف سياق نظرية احلق اإلهلي املقدر، وقد تبنته    

األنظمة امللكية لتربير شرعية احلكم، إذ تعترب السلطة إهلية املنشأ وهللا يقدر إىل من تؤول، وهذا يعين أن استالم احلاكم للسلطة 
ليل على الرغبة اإلهلية، وال يسأل سوى أمام هللا، فاصطبغ احلكم ابلشرعية الدينية. ومع ترسخ فكرة السيادة ظهر اجتاه حنو د

 )3(التمسك ابلعقل كخاصية بشرية.
توارثة، يف وعلى العموم، اقرتنت الشرعية بثالثة مناذج متباينة، فقد ارتبطت يف بعض اجملتمعات بقداسة العادات والتقاليد امل    

سياق التنظيم السياسي، فتبدو السلطة مبثابة امتداد ملكتسبات قدمية فيما اصطلح عليه"الشرعية التقليدية."ويف فرتة التحوالت 
السياسية والثورات الداخلية ظهرت فكرة "الشرعية الكاريزماتية"حيث ارتبطت شرعية احلكم مبيزات خاصة جتتمع يف شخص 

التأثري، وحكمة، وصفات مثالية أخرى تصل أحيا� إىل حد التقديس. وعلى غرار ذلك، ظهر مفهوم احلاكم من مسعة، وقوة 
 )4( الشرعية العقالنية ومفادها أن يكتسب صاحب السلطة الشرعية من القواعد اليت حتدد اختصاصات خمتلف أجهزة الدولة.

رعية والدميقراطية، فمنذ القرن الثامن عشر اقتحمت النخبة ومع تسارع وترية التحرر السياسي ظهرت مالمح التداخل بني الش    
املفكرة اجملال السياسي، وأخذت الدميقراطية بعدا قانونيا حيث أصبحت حتتكم إىل اإلرادة العامة وفق ضما�ت قانونية، وتبعا 

 )5( لذلك أصبحت املشروعية مرجعا للشرعية.
من مفهوم الشرعية الذي انبثق عن الثورة الفرنسية وتوصل إىل أن االنتخاابت  P.Rosenvalloوقد انطلق املفكر بيري روزنفالو    

والتمثيل عنصران أساسيان تتجسد من خالهلما السيادة. ويرى أبن الشرعية الدميقراطية كانت، منذ البداية، تقوم على تشبيه 
تضيات، تتمحور حول حياد املؤسسات املكلفة بتنظيم األغلبية ابإلمجاع، غري أننا دخلنا عصرا جديدا للشرعية، تقّيدها ثالثة مق

فإن مل تتوفر  )6(السلطة، وجناعة املؤسسات املكلفة ابلرقابة على مشروعية أعمال السلطة، ومراعاة مركز األقليات داخل اجملتمع،
عد من املشاركة يف أبن جزءا من الشعب قد استبG.Sartori ضما�ت هلذه الفئة فهذا يعين حسب املفكر جيوفاين سارتوري 

  )7( الشأن العام مبا يتناىف ومفهوم الدميقراطية ذاهتا.
 أسس الشرعية الدميقراطية -ج
 )8(مخسة أسس يرتكز ويبىن عليها احلكم لكي جيسد الشرعية الدميقراطية، وهي كالتايل: P.Calame موضع املفكر بيري كال   
هبا اجملموعة الوطنية، ويقتضي هذا الشرط إقامة توازن بني محاية استقاللية  ينبغي أن تستجيب السلطة للحاجيات اليت تطالب  -

 كل فرد والتقييدات اليت تتطلبها املصلحة املشرتكة، ويستتبع ذلك وضوح األهداف وشفافية الوسائل الالزمة لتحقيقها.
ت واألمالك املشرتكة. ولتكريسها البد أن تقوم السلطة على قيم ومبادئ مشرتكة ومعرتف هبا حبيث تستطيع التوفيق بني احلر� -

ترتبط شرعية احلكم بتجّذره الثقايف. وقد سعى كل جمتمع، عرب التاريخ، إىل إعداد آليات خاصة به لتنظيم شؤونه، وحتديد كيفية 
 ممارسة السلطة، والتوفيق بني الوحدة والتنوع.

 ميزة العدالة وتعرب عن أمهية دولة القانون. جيب أن تكون السلطة منصفة، واإلنصاف قيمة أخالقية تتجاوز -
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جيب أن متارس السلطة بصورة فعلية وفّعالة من طرف حاكم مسؤول، جدير ابلثقة حىت جيعل املمارسات املالزمة للسلطة سلمية -
ي أن يتمتع الطابع. فمنذ أن طرحت فكرة العقد االجتماعي واحلاكم ملزم بتحمل مسؤولية حتقيق مطالب اجملتمع. لذلك، ينبغ

 ابلكفاءة، النزاهة واخلربة ألن الدميقراطية تستوجب مساءلة احلكومة وحماسبتها يف إطار القواعد الدستورية املعدة هلذا الغرض.
تطبيق مبدأ التقييد األقل، إذ تقتضي غائية السلطة حتقيق املصلحة املشرتكة، وإلعماهلا تفرض التشريعات قيودا على األفراد. غري  -

ينبغي التعامل مبرونة مع هذه األخرية وعدم اإلفراط يف تضييقها. ويستطيع األفراد التجاوب مع الوضع مىت ترّسخت فكرة أنه 
حبق  M.Walzerاملواطنة أل�ا تتطلب توفر وعي ابالنتماء إىل اجلماعة واإلحساس ابملسؤولية، وقد ربطها املفكر مايكل والزر

 )9( ويدرك أبنه مواطن. املرء يف أن يكون عضوا يف اجلماعة

 اثنيا: حرية الدولة يف اختيار نظام احلكم

لقد ترّسخت قاعدة عرفية دولية قوامها حرية الدولة يف اختيار نظام احلكم، حيث متلك الدولة حرية واسعة يف اختيار النظام    
دميقراطيا  أو غري ذلك. وتتجلى صحة السياسي، االقتصادي واالجتماعي الذي تراه مناسبا. ويستوي يف ذلك أن يكون نظاما 

 هذه الفرضية يف كون ميثاق األمم املتحدة مل يدرج ضمن شروط العضوية التقيد ابملبادئ الدميقراطية.   
وتستند هذه القاعدة على ما للدولة من سلطة عليا يف جماهلا الوطين أين تتجسد السيادة يف مظهرها الداخلي. كما ال جيوز     

أجنبية أن تتخذ قرارا يف هذا الشأن إعماال ملبدأ استقالل الدولة يف عالقاهتا اخلارجية اليت جتسد السيادة يف مظهرها ألية سلطة 
 اخلارجي، وجتد هذه القاعدة أساسها وسندها القانوين يف عدة واثئق دولية كما أ�ا تعرف بعض االستثناءات القيود.

 األساس القانوين للقاعدة     -أ

من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على أنه: " ليس  07فقرة  02د قاعدة حرية الدولة يف اختيار نظام احلكم على املادة تستن    
يف امليثاق ما يسوغ األمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي 

سائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف من األعضاء أن يعرضوا مثل هذه امل
، الصادرة 2131من الئحة اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  05الفصل السابع." وتكرر التأكيد على هذا املبدأ يف الفقرة 

ل يف شؤون الداخلية للدول ومحاية استقالهلا وسيادهتا، ، واملتضمنة اإلعالن بشأن عدم قبول التدخ1965.12.21بتاريخ 
، واملتضمنة مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات 1970.10.24، الصادرة عن ذات اجلمعية بتاريخ 2625والالئحة رقم 

، واملتضمنة 1981.12.09، الصادرة بتاريخ 36/103الودية والتعاون بني الدول يف إطار ميثاق األمم املتحدة، والالئحة رقم 
 اإلعالن بشأن عدم التدخل يف شؤون الداخلية للدول.

ويف إطار االجتهاد القضائي، أشارت حمكمة العدل الدولية، مبناسبة النظر يف قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية     
هات السياسية الداخلية للدولة ضمن اختصاصها إىل أنه:"عمال بقواعد القانون الدويل العريف، تندرج التوج 1986بنيكاراغوا لعام 

احلصري طاملا أ�ا ال تنتهك أحكام القانون الدويل. ومتلك كل دولة حقا أساسيا يف اختيار النظام السياسي، االقتصادي 
 )10(واالجتماعي وتطبيقه.....".
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 االستثناء الوارد على القاعدة   -ب

، مبوجبها أدانت كافة اإليديولوجيات 1981بتاريخ  36/162الالئحة رقم أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة     
واملمارسات الشمولية، وسائر املمارسات األخرى النازية، الفاشية والفاشية اجلديدة القائمة على اإلقصاء، وعدم التسامح العرقي أو 

 األساسية أو ما يؤدي إىل ذلك.اإلتين، والكراهية، والرتويع، واإلنكار املمنهج حلقوق اإلنسان واحلر�ت 

إن ما يسرتعي االنتباه بشأن هذه الوثيقة القانونية هو أن اجملموعة الدولية بقيت متمسكة بقاعدة حرية الدولة يف اختيار نظام      
دة نسبية، احلكم لكنها وضعت شرطا خاصا مبضمون املمارسة أو اإليديولوجية اليت تعتنقها احلكومات مؤكدة بذلك على أن القاع

هتديدا للكرامة اإلنسانية ومقومات احلقوق اجلوهرية أل�ا تصنف ضمن القواعد امللزمة  السلوكياتيتوقف العمل هبا كلما تضمنت 
جتاه الكافة وتتعلق مبصاحل حممية دوليا. وقد تقّوض السلم واألمن الدوليني من منطلق أن األمن وحدة مركبة أببعادها القومية، 

 دولية، وتشكل هذه املعطيات أهم املقومات اليت يرتكز عليها النظام العام الدويل.اجلهوية وال

 القيد اخلاص بتغيري احلكومة   -ج    

، 1907نسبة إىل وزير خارجية اإلكوادور الذي طور هذه الفكرة يف عام  Tobarيسمى مبدأ الشرعية أحيا� مبدأ توابر    
ة الدولية االعرتاف ابحلكومات اليت أتيت إىل السلطة بوسائل غري دستورية. ويف عهد الرئيس وكان قد اقرتح أبنه ال ينبغي للجماع

أعطت السياسة اخلارجية األمريكية دقة أكرب هلذا املفهوم من خالل"سياسة الشرعية الدميقراطية،" W.Wilson  ولسن  وودرو
 )11( الشعيب يكتسي صفة الشرعية. استنادا على فكرة الدعم الشعيب، فإذا كان النظام حيظى ابلتأييد

 مظاهر انتقال السلطة –1    

تتم عملية انتقال السلطة، يف بعض األحيان، بطريقة غري سلمية. وتتجلى، على اخلصوص، يف االنقالب العسكري وهو عمل     
الشعب على نقيض الثورة غري مشروع ألنه يعكس املصاحل الضيقة ألطراف فاعلة يف قمة هرم السلطة وال خيدم مصاحل عامة 

الشعبية، فهي تعكس إرادة الشعب يف التمرد على النظام القائم بسبب االستبداد أو الفساد، فإرادته هي اليت فرضت انتقال 
 السلطة هبذه الكيفية وتكسبها الشرعية واملصداقية. 

يف دساتريها، ونصت على احلق يف مقاومة وقد ترسخت هذه املمارسة يف القانون الدويل كقاعدة عرفية تبنتها عدة دول     
 السلطة املستبدة والقمعية، وحق الشعب يف التمرد كما ورد يف الدستور الفرنسي الذي صدر على أعقاب الثورة الفرنسية.

 مسألة االعرتاف  -2    

ية ملا هلا من أمهية على مسار كثرية هي حاالت انتقال السلطة بطريقة غري دستورية، وتصبح مسألة االعرتاف ابحلكومة ضرور      
 العالقات الدولية، من �حية، ونظرا ملا هلا من أتثري على طبيعة عالقات القوى داخل الدولة، من �حية أخرى.

واالعرتاف هو عمل يصدر إبرادة منفردة عن السلطة التنفيذية، ابسم الدولة، للتعبري عن نية هذه األخرية يف اإلقرار بوجود      
ميدانية، وتسعى إىل إضفاء آاثر قانونية على هذا التصرف. وقد جرى العرف الدبلوماسي على إخطار الدول أبي تغيري يف حقائق 

احلكومة لكي تبدي موقفها من الوضع اجلديد. ونظرا للتعقيدات اليت قد تواجهها تفضل أغلب الدول الرتّيث قبل اإلعالن عن 
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ا من خالل ممارساهتا الدبلوماسية، فإذا مل تلق احلكومة اجلديدة اعرتافا دوليا توصف اعرتافها بذلك. وميكن التأكد من موقفه
"حبكومة األمر الواقع"، وتظل كذلك إىل أن يتم االعرتاف هبا قانونيا فتسمى عندئذ "احلكومة الشرعية." ومتارس حكومة األمر 

وقد يؤدي عدم االعرتاف إىل وقف التعاون بني )12( لوماسية.الواقع اختصاصاهتا بشكل طبيعي لكنها تواجه بتجميد العالقات الدب
 الدولة املعنية وسائر الدول وحرما�ا من مزا� التعامل الطبيعي يف إطار العالقات الدولية.

ية، أي ويذهب االجتاه التقليدي يف القانون الدويل إىل إلزام الدول اليت تنوي االعرتاف ابحلكومة اجلديدة بتحقيق شرط الفاعل    
أن تكون قادرة على فرض النظام والقانون داخل اجملتمع والسيطرة على الشأن العام، لكن هذا ال يعين أ�ا ابلضرورة حكومة 
دميقراطية، أي تتبع األساليب القانونية يف ذلك، بل قد تفرض مستلزمات الفاعلية اإلفراط يف استخدام القوة والقمع. بينما يذهب 

القانون الدويل إىل طرح جمموعة من الشروط إىل جانب شرط الفاعلية، ومن بينها أن يكون تغيري السلطة  االجتاه اجلديد يف
   )13( السياسية شرعيا، متماشيا مع الدستور والقوانني املعمول هبا، وأن تتمتع بتأييد شعيب وحترتم رغبة الشعب.

 )14( لة تغيريها ابلطرق غري الدستورية، توفر الشروط التالية:وعلى العموم، يتطلب االعرتاف ابحلكومة اجلديدة، يف حا    

السيطرة الفّعالة على الشؤون الداخلية السيما احملافظة على األمن والنظام. ويعترب االعرتاف هبا   وفق العرف الدويل مشروعا،  -  
 أن يستقر الوضع، وهي الفكرة اليت متحور حوهلا أما قبل إمتام السيطرة يعترب تدخال يف الشؤون الداخلية. لذلك ينبغي التأين إىل

(نسبة إىل وزير خارجية املكسيك)، وقد خالفت بعض الدول هذه القاعدة كاعرتاف دول احللفاء  Estradaمذهب إسرتادا 
 )15( حبكوميت املنفى يف فرنسا وهولندا دون أن يتحقق هذا الشرط.

ة. وقد عارض الفقه املاركسي هذا املبدأ ألن نظم احلكم الثورية غري مسؤولة عن أهلية حتمل املسؤوليات وااللتزامات الدولي -  
، رفضت احلكومة 1917تصرفات احلكومات السابقة اليت ختتلف عنها يف اإليديولوجية، فبعد قيام الثورة البلشفية يف عام 

واجه هذا املوقف انتقادا كبريا من طرف فقهاء السوفيتية اإليفاء اباللتزامات الناجتة عن سوء تصرف وفساد النظام القيصري، و 
 القانون الدويل الغربيني حبجة أنه يتناقض مع مبدأ استمرارية الدولة مهما طرأت عليها من تغريات.

     مدى دستورية احلكومة اجلديدة، فقد ذهبت بعض الدول إىل عدم جواز االعرتاف ابحلكومات اليت أتيت نتيجة لقيام ثورة -  
الب عسكري إال بعد إعطاء نفسها شكال شرعيا. واتفق فقهاء القانون الدويل على أن احلكومة اجلديدة تستمد شرعيتها أو انق

من التأييد الشعيب، غري أن بعض الدول تشرتط أن حتافظ احلكومة على مصاحلها مقابل حصوهلا على االعرتاف كاعرتاف بريطانيا 
 مقابل محاية استثماراهتا يف البلد املعين دون مراعاة مبدأ الشرعية الدميقراطية. 1918ابحلكومة املكسيكية الثورية يف عام 

قد تشرتط الدولة املعرتفة ابحلكومة اجلديدة اإلبقاء على نفس االمتيازات االقتصادية والسياسية اليت تتمتع هبا وهذا ما جرى  -  
 عليه العمل يف العالقات الدولية مع دول أمريكا الالتينية.

 اثلثا : حق تقرير املصري الداخلي 
يعد مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها من أكثر املفاهيم اليت واكبت األحداث التارخيية املالزمة لتكوين الدولة احلديثة،     

ت مضمو� وأتثرت ابلتطورات السياسية والقانونية. وابلنتيجة، خرجت عن السياق التقليدي الذي تبلورت من خالله الفكرة وأخذ
 جديدا حتت وطأة احلتمية الدميقراطية كمطلب جديد لشرعية األنظمة.
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 ضمون التقليديامل -أ    

منذ إرساء مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها استخدم هذا األخري يف عدة مضامني. ففي بداية األمر، استخدم كأداة قانونية     
ان هو األساس الذي قامت عليه حرب االستقالل األمريكية. وإىل غاية �اية الستعادة السيادة وحتقيق االستقالل السياسي، وك

القرن التاسع عشر، ارتبط مببدأ القوميات الذي اعترب أساسا لتشكيل دول دميقراطية يف أوراب، كما أدرج ضمن املبادئ األربعة 
ستعمار، وتعكس هذه املضامني جمتمعة البعد ، ومن مث مت إدراجه ضمن مسار إزالة اال1919عشر الواردة يف إعالن ولسن لعام 

  )16( الدويل للمبدأ.
من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على: " إمناء العالقات الودية بني  02وجيد هذا املبدأ سنده القانوين يف املادة األوىل فقرة     

وأبن يكون لكل منها تقرير مصريها، واختاذ التدابري األمم على أساس احرتام املبدأ الذي يقضي ابملساواة يف احلقوق بني الشعوب 
الذي اعتمدته  1514األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام."وتكرر التأكيد على هذا املبدأ يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 )17( ، واملتضمن اإلعالن بشأن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة.1960.12.14بتاريخ 
ورغم أن املبدأ كان يرمي إىل متكني الشعوب املستعمرة من احلصول على السيادة السياسية أي االنعتاق عن القوة األجنبية     

املسيطرة إال أن هذه الغاية مل تتحقق بصورة شاملة نظرا لبقاء اهليمنة اخلارجية على املوارد االقتصادية للدول، لذلك اتسع مضمونه 
ليشتق منه مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها االقتصادي، أي السيادة على الثروات، مما يعين أن هذا احلق ليس  يف ذات السياق

 مقيدا إبطار ضيق بل يستغرق عدة مفاهيم قانونية.

 املضمون اجلديد -ب     

، حيث جاء يف 1514القرار رقم النص الكامل للبند الثاين من  1966تبىن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام     
: " متلك كل الشعوب حق تقرير مصريها حبرية، ومبوجب هذا احلق حتدد حبرية مركزها السياسي، وتضمن 01املادة األوىل فقرة 

ورد يف سياق حمدد فقد مت التسليم بكونه يتعلق ابلتحرر من  1514مناءها االقتصادي، االجتماعي والثقايف." وألن القرار رقم 
الستعمار ال غري. لذلك، مل يلق أي أتويل على خالف املادة األوىل من العهد. وخيص النقاش، يف هذا الشأن، عموم ومشولية ا

القاعدة، فعبارة " كل الشعوب " تعين أن حق تقرير املصري ال يقتصر على الشعوب املستعمرة بل ميتد ليشمل كافة الشعوب اليت 
على استقالهلا السياسي، وتنصرف عبارة " مركزها السياسي"  إىل ارتباط هذا احلق بسائر تواجه االستبداد حىت وإن حصلت 

 احلقوق الواردة يف العهد وابألخص احلقوق السياسية.

، أدرجت جلنة حقوق اإلنسان حق الشعوب يف تقرير مصريها يف السياق العام حلقوق اإلنسان بعد ما كان 1990ومنذ عام     
الة االستعمار، وأشارت، بشكل صريح، إىل أن هذا احلق يكتسي بعدا داخليا مبناسبة فحص التقرير اخلاص ينحصر يف مسار إز 

  )18( ).1994)، وأذربيجان (1992حبقوق اإلنسان يف العراق(

فقرة ، أكدت اللجنة على أن احلق يف اختيار شكل الدستور واحلكومة يندرج يف سياق تطبيق املادة األوىل 1996ويف عام     
من العهد، وبذلك أعطت معنا أوضح لعبارة "املركز السياسي" نتيجة الربط بني تقرير املصري واملسار الدميقراطي فجعلت مبدأ  01

 )19( حق تقرير املصري الداخلي مالزما ملبدأ الشرعية الدميقراطية.



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 35 

حلقوق السياسية الواردة يف الشرعة الدولية وعليه، يستوجب تطبيق مبدأ حق الشعوب يف تقرير املصري الداخلي إعمال كافة ا
من  21حلقوق اإلنسان يف إطار النظام الدستوري الضامن للحقوق واحلر�ت واملؤسسات الدميقراطية. ويتعلق األمر ابملادة 
إما مباشرة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن :" لكل شخص احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده 

 وإما بواسطة ممثلني خيتارون اختيارا حرا.

 لكل شخص نفس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد. -  

إن اإلرادة الشعبية هي مصدر سلطة احلكومة، ويعرب عن اإلرادة ابنتخاابت نزيهة ودورية جتري على أساس االقرتاع السري  -  
من العهد الدويل  25أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"، ويقابل هذا النص املادة وعلى املساواة بني اجلميع 

حلقوق املدنية والسياسية. وعليه، ينبغي أن متارس هذه احلقوق دون متييز مع ضمان احلق يف احلرية واألمن، وحرية التفكري، 
 والتعبري، واالجتماع وإقامة مجعيات.

مر أبداة قانونية للتعبري اجلماعي عن اإلرادة احلرة لكل الشعوب، والتزام الدول ابحرتام هذا املبدأ. وألن وتبعا لذلك، يتعلق األ   
الشعب هو كيان معنوي تتحقق الشرعية بتوافق إرادات األفراد، إذ يشري الوضع إىل وجود مصلحة حيميها القانون من خالل منح 

القرار الذي حيدد مستقبله مع مراعاة التنوع وحقوق األقليات دون متييز، فيكون الشعب الشعب دورا إجيابيا يف تنظيم شؤونه واختاذ 
 شريكا إجيابيا وفعاال يضفي صفة الشرعية على اهليئة احلاكمة ألن نيته اجتهت إىل اختيار نظام سياسي معني.

 رابعا : مساعي األمم املتحدة لدمقرطة الدول    

بة اليت جرى تنظيمها يف مطلع تسعينيات القرن املاضي، حتت إشراف األمم املتحدة، لتخلي لقد مهدت املؤمترات املتعاق    
املنظمة عن موقفها املتسم ابحلياد جتاه األنظمة السياسية، فوقع إمجاع اآلراء على وجود عالقة مباشرة ومتالزمة بني الدميقراطية، 

  )20( .1993عمل فيينا بشأن حقوق اإلنسان لعام  وحقوق اإلنسان والتنمية، حيث أشار إليها إعالن وبر�مج

مطالبة احلكومات بضرورة ترقية اإلصالحات  1994ورد يف بر�مج عمل القاهرة بشأن السكان والتنمية لعام قد و      
، مبا فيها على ضرورة مراعاة حقوق اإلنسان 1995وأكد بر�مج عمل كوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية لعام  )21(الدميقراطية.

وشكلت هذه  )22(احلقوق السياسية، يف كل مسار تنموي، بغرض تكريس الدميقراطية، ومشاركة اجلميع يف مسار اختاذ القرارات.
املبادرات منطلقا لالهتمام مببدأ الشرعية الدولية ضمن جهود األمم املتحدة لدمقرطة الدول، وفسحت اجملال أمام أجهزة املنظمة 

 لتطوير املبدأ.

 جهود اجلمعية العامة -أ    

يعد االهتمام ابالنتخاابت الدورية والنزيهة ابكورة أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة للتأكيد على أحد ركائز الشرعية     
، حيث أشارت إىل أن إرادة الشعب هي أساس 1988.12.08بتاريخ  43/157الدميقراطية، إذ تكّللت إبصدار الالئحة رقم 

 العامة، ويتم التعبري عنها من خالل انتخاابت حرة، شفافة، نزيهة ودورية. السلطة
تتعلق "بتعزيز فعالية مبدأ االنتخاابت الدورية والنزيهة    والعمل لصاحل مسار  )23(وتدعمت هذه اجلهود بسلسلة من اللوائح،   

تخابية. كما عكفت على إعداد جمموعة من الدمقرطة"، حيث حددت اإلطار العام لدور املنظمة يف جمال املساعدة االن
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          تتضمن "دعم نظام األمم املتحدة للجهود اليت تبذهلا احلكومات من أجل ترقية وتعزيز الدميقراطيات اجلديدة  )24(اللوائح،
 أو املستعادة".

الصادرة بتاريخ  48/132حة رقم إضافة إىل ذلك، انصب اهتمام اجلمعية العامة على تعزيز دولة القانون من خالل الالئ    
. وهتدف هذه الواثئق القانونية جمتمعًة إىل توجيه 1998.12.09الصادرة يف  53/142، والالئحة رقم 1993.12.20

احلكومات من أجل تطوير األحكام التشريعية الداخلية وجعلها مطابقة للقواعد الدولية حلقوق اإلنسان متهيدا لتطوير املمارسة 
 ة.الدميقراطي

 جهود جملس األمن  -ب    

ربط جملس األمن بني السالم والدميقراطية من منطلق أن املمارسات التسّلطية أنتجت آاثرا سلبية ضارة مبصري الشعوب، وهي     
اطية حماولة لتفعيل فكرة "السالم الدميقراطي" كمنهج للوقاية من احلروب على اعتبار أن الدول اليت تستند على الشرعية الدميقر 

 متتنع عن إاثرة احلروب.

، النتخاب هيئة 1993.03.08بتاريخ  810وألن تعزيز السالم �يت عن طريق البناء الدميقراطي فقد أصدر القرار رقم     
أتسيسية يف كمبود�. وجاء يف الفقرة الثانية منه: " حيق للشعب الكمبودي تقرير مستقبله السياسي عن طريق انتخاب منصف 

كما أصدر عدة قرارات عقب االنقالب العسكري يف هاييت الذي )25(سيسية تضع دستور جديد وتصادق عليه...".جلمعية أت
 )26( أطاح حبكومة أريستيد املنتخبة دميقراطيا.

 جهود جلنة حقوق اإلنسان   -ج    

اطية من خالل التأكيد على أمهية سعت جلنة حقوق اإلنسان (جملس حقوق اإلنسان حاليا) حنو تعزيز مبدأ الشرعية الدميقر     
احلق يف الدميقراطية ابعتباره يندرج يف سياق اجليل الثالث حلقوق اإلنسان، فكّيفت الدميقراطية على أ�ا حق متلكه الشعوب يف 

تتضمن" ترقية احلق يف  1999.04.27بتاريخ 1999/57مواجهة احلكومات. وهلذا الغرض، أصدرت الالئحة رقم 
وقد جاء يف الفقرة الثانية ضرورة إعمال كافة احلقوق اليت حتفز قيام حكم دميقراطي السيما احلق يف حرية الفكر،  الدميقراطية".

والتعبري، والضمري، والدين، وإقامة اجلمعيات، ومسو القانون، واستقالل السلطة القضائية، واحلق يف االقرتاع العام، واإلجراءات اليت 
احلق يف املشاركة السياسية مبا فيها الرتشح، وشفافية املؤسسات احلكومية، و ،خاابت احلرة والدوريةتضمن حرية التصويت، واالنت

                                                )27( وحق املواطنني يف اختيار نظام احلكم  بوسائل دستورية ووسائل أخرى دميقراطية.

      خامسا:جهود املنظمات اإلقليمية    

سامهت املنظمات اإلقليمية يف تعزيز مبدأ الشرعية الدميقراطية من خالل الواثئق القانونية الصادرة عن خمتلف أجهزهتا، وميكن     
 اختزاهلا فيما يلي:                                            

  جملس أورواب -أ    
إىل أن احملافظة على مبدأ  الدميقراطية هي أهم هدف  1949أورواب لعام أشارت املادة األوىل من القانون التأسيسي جمللس     

للمنظمة، ومن بني شروط العضوية االلتزام بتحقيق هذا اهلدف، فإذا خالف أحد األعضاء هذه القاعدة يعلق حقه يف التمثيل 
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، ومع تركيا بعدما حدث انقالب 1967وتدعوه جلنة الوزراء لالنسحاب كما حدث مع اليو�ن إثر االنقالب العسكري يف عام 
                                                                       )28(، وقيدت انضمام الربتغال وإسبانيا بضرورة احرتام الشرعية الدميقراطية.1980مماثل يف عام 

وتتعلق ابملبادئ الدميقراطية السيما االنتخاابت احلرة ، 800، اعتمدت اجلمعية الربملانية الالئحة رقم 1983.07.01وبتاريخ     
، مبوجبها كلفت جلنة املسائل القانونية برقابة احرتام 488، أصدرت التعليمة رقم 1993.06.29ومشاركة اجملتمع املدين. ويف 

                                   )29( ل ستة أشهر.الدول األعضاء اللتزاماهتا اخلاصة ابلشرعية الدميقراطية، وتقدمي تقرير هبذا الشأن مرة واحدة ك
 منظمة األمن والتعاون يف أوراب -ب    
أبن تعزيز النظام  1975جاء يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر هلسنكي الذي أشرفت عليه منظمة األمن والتعاون يف أوراب يف عام     

وجرى التأكيد على أمهية الدميقراطية التعددية القائمة على االنتخاابت  الدميقراطي يندرج ضمن املفهوم الشامل لألمن يف أوراب.
على أن االنتخاابت احلرة، والنزيهة، والدورية تعترب أساس كل  1990احلرة والنزيهة يف مؤمتر بون. وأشار إعالن كوبنهاجن لعام 

مت التأكيد على التزام  1990يس) لعام سلطة، وتعكس شرعية كل حكومة. وبصدور العهد من أجل أوراب جديدة (ميثاق ابر 
األعضاء التمسك ابلدميقراطية كنظام حكم وحيد ال بديل له ألممهم، ويستوجب حتمل املسؤولية جتاه املسار االنتخايب، كما أكد 

                       )30(على أن إرادة الشعوب تعين إعطاء قيمة حلق الشعوب يف تقرير مصريها الداخلي.
بصدور اإلعالن بشأن املبادئ التوجيهية لالعرتاف بعضوية دول أوراب الشرقية والدول املنبثقة عن تفكك االحتاد السوفييت يف و      
                طرح شرط التمسك ابلشرعية الدميقراطية وعدم االعرتاف أبي كيان ينشأ نتيجة استعمال القوة.                                          1991عام 
 االحتاد األوريب -ج    
ورد يف ديباجة معاهدة ليشبونة املعدلة ملعاهدة ماسرتخت املنشئة لالحتاد األوريب، واليت دخلت حيز التنفيذ     
، حتمية متسك الدول األعضاء ابملبادئ الدميقراطية، وخصص القسم الثاين لألحكام املتعلقة بتلك املبادئ، إذ 2009.12.01يف

 منه على تبين الدول األطراف الدميقراطية التمثيلية كأساس لنظام احلكم. 11ادةتنص امل
والواقع أن املبدأ يتعدى اإلطار الوطين ليأخذ بعدا إقليميا ألن االحتاد هو منظمة تقوم على االندماج حبيث تنتقل السلطات    

-02. ومبوجب املادة11 الدول األعضاء مباشرة طبقا للمادةالوطنية إىل مؤسسات مشرتكة كالربملان األوريب أين يتم متثيل مواطين
، حيق لكل مواطن الرتشح والتصويت النتخاابت 2004.12.16من املعاهدة املنشئة للدستور األوريب، الصادرة بتاريخ  99

 )31(.100-02الربملان األوريب، ولالنتخاابت احمللية وفقا للمادة 
، بني دول 1989من اتفاق لومي لعام  01فقرة  05األوريب والدول األخرى ورد يف املادة ويف سياق الشراكة بني االحتاد     

، بند حقوق اإلنسان وبند احلتمية الدميقراطية. وقامت ACPاجملموعة االقتصادية األوربية ودول إفريقيا، الكارييب واحمليط اهلادي
، ومع سلوفينيا وألبانيا يف إطار ما يعرف " ببند 1995عام ابملثل مع دول جنوب الضفة املتوسطية مبوجب إعالن برشلونة ل

      )32( البلطيق"، مبوجبه حيق للدول األطراف تعليق تطبيق االتفاق يف حال انتهاك قاعدة الشرعية الدميقراطية.
 منظمة الدول األمريكية -د    
راطية التمثيلية هي شرط ضروري لالستقرار يف املنطقة، أبن الدميق 1948ورد يف ديباجة ميثاق منظمة الدول األمريكية لعام     

سطر(ب) من ذات امليثاق أبنه هدف أساسي للمنظمة. وقد اضطرت هذه األخرية إىل تعديل امليثاق إلدراج  02وأضافت املادة 
 الفصل الثالث من إىل 09صدر بروتوكول واشنطن، وأضاف املادة  1992الدميقراطية التمثيلية كمبدأ توجيهي للقارة، ففي عام 

امليثاق حيث تضمنت تعليق مشاركة أية دولة عضو يف أشغال أجهزة املنظمة إذا كانت حكومتها قد تشكلت بطريقة دميقراطية ومت 
، صدر إعالن سانتياغو، وقد ركز على 1998إسقاطها ابلقوة العسكرية ويهدف هذا اإلجراء إىل استعادة الدميقراطية. ويف عام 
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 23وتعززت هذه القواعد ابملادة  )33(الدميقراطية من خالل إدماج السكان األصليني يف مسار دمقرطة النظام السياسي. أمهية تعزيز
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اليت حددت مضمون احلقوق السياسية لشعوب القارة .

             االحتاد اإلفريقي                                          -ه    
حالة انقالب عسكري أو حماولة انقالب يف أغلب بلدان القارة  267سجلت 1990و  1960يف الفرتة املمتدة ما بني     

هذه املمارسات، فأصدر مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات اإلفريقية إعالن  –سابقا-اإلفريقية، وقد أدانت منظمة الوحدة اإلفريقية
، أدان مبوجبه استعمال القوة كوسيلة للوصول إىل السلطة واإلخالل ابلنظام الدستوري نتيجة 1999.7.14اجلزائر بتاريخ 

االنقالب العسكري، وضرورة فرض اجلزاء على مثل هذه املمارسات. وتكرر التأكيد على هذا املوقف يف إعالن لومي الصادر 
 )34(. 2000.5.9بتاريخ 

سار تفعيل مبدأ الشرعية الدميقراطية يف مسعى إلصالح أوضاع القارة، فقد نصت املادة ومع قيام اإلحتاد اإلفريقي، انطلق م    
من العقد التأسيسي للمنظمة على تعليق العضوية يف حالة عدم احرتام املبادئ الدميقراطية. وتضمن السطر(ب) إدانة ورفض  04

ديالت على هذه الوثيقة مبوجب الربوتوكول الصادر بتاريخ بعد ذلك، أدخلت تع)35( مطلق للتغريات اليت تتم بطريقة غري دستورية.
، وتتضمن حق اإلحتاد يف التدخل لدى أية دولة عضو بقرار من املؤمتر، بناء على 04إبضافة الفقرة (ش) إىل املادة  2003.2.3

من  30وتنص املادة  )36(ي.توصية من جملس السلم واألمن اإلفريقي بسبب بعض الظروف ومن بينها التهديد اخلطري للنظام الشرع
ذات العقد على ضرورة ردع ارتكاب االنقالابت العسكرية وإدانتها، حيث  خيتص جملس السلم واألمن اإلفريقي بفرض اجلزاءات 

 )37( اليت أتخذ عادة طابعا اقتصاد�.
 03فقرة  02كم"، إذ جاء يف املادة وقد تعززت اآلليات القانونية بصدور" امليثاق اإلفريقي للدميقراطية، االنتخاابت واحل    

على منع أي تغيري  04ضرورة ترقية االنتخاابت املنتظمة، الشفافة، احلرة والنزيهة من أجل قيام سلطة شرعية. وتؤكد الفقرة 
 03ملادة حكومي بطريقة غري دستورية على أساس أنه يهدد االستقرار، والسلم واألمن الدوليني والتنمية وضرورة إدانته. وتضيف ا

إىل أن  24أبن ممارسة السلطة تتم طبقا للدستور. ونظم الفصل الثامن من امليثاق قواعد اجلزاءات حيث أشارت املادة  02فقرة 
أبنه يف حالة فشل املبادرات الدبلوماسية يتخذ قرار  25اجمللس يتحمل مسؤولية احلفاظ على النظام الدستوري. وتشري املادة 

كة يف أشغال اإلحتاد، وتسعى املنظمة إىل استعادة الدميقراطية، وحرمان الفاعلني من ا لرتشح، و إحالتهم على بتعليق حقوق املشار 
          )38( القضاء املختص التابع لالحتاد، عالوة على صالحية املؤمتر لفرض اجلزاء على الدولة العضو اليت تؤيد ذلك االنقالب.

                                                                                         خامتة

كثرية هي التناقضات اليت أفرزهتا العالقات الدولية يف إطار النظام الدويل اجلديد ولعل أبرزها تقليص  اجملاالت السيادية مقابل     
ليا للدولة واملسائل اليت تصنف يف زمرة الشؤون توسيع اختصاصات األجهزة الدولية. كما ظهر تداخل مريب بني ما يعد شأ� داخ

الدولية. وقد أقحمت التنمية السياسية يف صميم هذا اخلالف يف مسعى لسد الثغرات القانونية املوجودة يف ميثاق األمم املتحدة 
 بعدم إدراج احرتام املبادئ الدميقراطية ضمن شروط العضوية.

لدويل جيمع الثوابت واملتغريات، وما التحول الذي طرأ على منظور األمم املتحدة للحد ويعكس هذا الوضع حقيقة أن القانون ا    
الفيصل بني ما هو داخلي وما هو دويل إال دليل على عمق املسألة، إذ أن التوسيع يف دالالت ومضامني مبدأ حق الشعوب يف 

وابت اليت ال جيوز الرجوع عنها يف السري الطبيعي للعالقات تقرير مصريها هو حماولة لولوج مبدأ الشرعية الدميقراطية إىل مصف الث
 الدولية.                                                  
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ويستخلص موقف القانون الدويل من مبدأ الشرعية الدميقراطية يف سياق املقاربة الشاملة لألمن على أساس أن السالم مل يعد     
ب احلروب بل أخذ بعدا إجيابيا يستغرق عدة عناصر ومفاهيم أمهها التمسك ابملبادئ الدميقراطية  فكرة سلبية تقتصر على غيا

كوسيلة إلقامة نظام سياسي يضمن االستقرار األمين واحرتام حقوق اإلنسان، وهي مقومات جوهرية للنظام العام الدويل بصفتها 
 قواعد قانونية ملزمة جتاه الكافة.

لتؤكد أبن السيادة ال تعين انقطاع الروابط عن الوسط الذي تتفاعل فيه العالقات اخلارجية، وابلنتيجة،  وأتيت هذه التطورات   
تلتزم أطراف النظام الدويل مبنع أي احنراف يف استعمال السلطة بغية رد االعتبار للشعوب كو�ا مصدر كل سلطة. كما تؤكد على 

 صر ومتعدد األبعاد يرتبط ابألمن اإلقليمي واألمن القومي وجودا وعدما.هو مفهوم شامل، مرتابط العناالدويل أن األمن 
عالوة على ذلك، ال جيوز للدولة أن تتحجج بقاعدة االختصاصات احلصرية لفرض وضع معني، على املستوى الدويل، يتناىف     

عن االعرتاف ابلسلطة غري الشرعية. وترتتب عن  مع قواعد النظام العام الدويل ألن القانون الدويل أعد القواعد اليت جتيز االمتناع
هذا الوضع نتائج قانونية هامة تؤثر على مركز الدولة يف إطار العالقات الدولية ونصيبها من مزا� التعامل الطبيعي مما يوحي أبن 

 مبدأ الشرعية الدميقراطية قد وجد مكانته يف رحاب النظام القانوين الدويل.
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 يعات الفلسطينية املتعلقة ابألطفال مع اتفاقية حقوق الطفلمواءمة التشر 
harmonization Of Palestinian legislations related to children with the 

Convention on Rights of the Child 
 

 (Shehab_ahmd@hotmail.com)، 1أمحد عبد احلكيم عبد الرمحن شهاب
 )nurazmal@utm.my، (2د. نور عزم الليل بن مارين

 امللخص: 
تعددت التشريعات الفلسطينية اليت تتناول حقوق الطفل (احلدث) واجلوانب اإلجرائية اليت متثل ضما�ت خاصة هلذه الفئة      

 ) واملعمول به يف قطاع غزة،1937) لسنة (2من اجملتمع وفقاً للسياسة اجلنائية املعاصرة، بدءًا من قانون اجملرمني األحداث رقم (
) 7)، مرورًا إبقرار قانون الطفل الفلسطيين رقم (1954) لسنة (16وقانون إصالح األحداث املعمول به يف الضفة الغربية رقم (

) 2016) لسنة (4)، وانتهاء إبصدار قرار بقانون رقم (2012) لسنة (19)، وتعديالته وفقاً للقرار بقانون رقم (2004لسنة (
ملواد القانون املتعلقة ابألحداث واملنصوص عليها ضمن قانون العقوابت وقانون اإلجراءات  بشأن محاية األحداث. ابإلضافة

 ).2001) لسنة (3اجلزائية رقم (
دولياً، يعد موضوع حقوق األطفال من مسؤوليات اجملتمع الدويل، فاألمن والسلم الدوليني من أهم أهداف إنشاء األمم        

، ولذا جتده حاضرًا يف أغلب االتفاقيات الدولية، لكون هذه الفئة من أكثر فئات اجملتمع عرضًة املتحدة وأجهزهتا واختصاصاهتا
للجرمية وانتهاك حقوقها، ومن أهم هذه االتفاقيات هي اتفاقية حقوق الطفل واليت تعد ضمن اإلطار العام حلقوق اإلنسان. 

فإن مجيع هذه احلقوق غري قابلة للتجزئة ومرتابطة، بل ويعتمد أحدها وانطالقًا من كو�ا جزءًا من اإلطار العام حلقوق اإلنسان، 
 على اآلخر. 

ابإلضافة لكو�ا أداة ملساءلة احلكومات حول احرتام ومحاية حقوق اإلنسان  .تعزيز ومحاية حقوق الطفل وتكمن أمهيتها يف
لالتفاقية والربوتوكوالت االختيارية يف العام  ونظرًا ألمهية اتفاقية حقوق الطفل فقد انضمت فلسطني .وإعماهلا يف بالدهم

). وتطبيقًا ملبدأ مسو 2012)، وذلك عقب حصول فلسطني على صفة الدولة غري العضو يف األمم املتحدة يف العام (2014(
قانون الدويل، مبا القانون الدويل، والذي يوجب على الدول األعضاء أو أطراف االتفاقية الدولية تعديل تشريعاهتا الوطنية وفقًا لل

يضمن عدم وجود أي تعارض بني القانون الدويل والوطين، فإن على فلسطني كدولة عضو يف اتفاقية حقوق الطفل وضمن 
التزاماهتا القانونية املرتتبة على انضمامها التفاقية حقوق الطفل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع نصوص االتفاقية بعد إمتام مراحل 

فاقية والتصديق عليها. وذلك على اختالف القيمة القانونية اليت تكسبها الدولة لنصوص االتفاقية الدولية سواء االنضمام لالت
 تساوت ابلدستور، أو التشريع الوطين.

 مواءمة، التشريعات الفلسطينية، حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل. الكلمات املفتاحية:
 أمهية الدراسة:

يعات املتعلقة حبقوق الطفل (احلدث) يف القانون الفلسطيين، وأمهية مواءمتها اتفاقية حقوق الطفل على يف ظل تعدد التشر       
اعتبار أن االتفاقيات الدولية مصدرًا رئيسيًا للقانون الدويل، وتطبيقًا ملبدأ مسو القانون، تسلط هذه الدراسة على مدى مواءمة 

                                                           
 ، حمامي.(UTM)طالب مبرحلة الدكتوراه يف كلية احلضارة اإلسالمية جبامعة التكنولوجيا املاليزية،  1
 املاليزية UTMرئيس قسم التنمية البشرية، حماضر جامعي، كلية احلضارة اإلسالمية جبامعة  2
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مبا يساهم بتفعيل تطبيق االتفاقية يف األراضي الفلسطينية ووفاء الدولة الفلسطينية القانون الفلسطيين مع اتفاقية حقوق الطفل، 
 ابلتزاماهتا القانونية املرتتبة على االنضمام التفاقية حقوق الطفل، ومنع أي تعارض ما بني القانون الدويل والقوانني الوطنية.

تعلقة حبقوق األطفال (األحداث) يف التشريع الفلسطيين وتقييمها من حبيث تتناول هذه الدراسة بيان التشريعات القانونية امل     
حيث نقاط القوة والضعف، ابإلضافة لدراسة التعديالت اليت متت عليها، ومدى مالءمة التشريعات الفلسطينية املتعلقة حبقوق 

قوق الطفل، وواجبات فلسطني كدولة عضو األطفال (األحداث) للتطبيق يف األراضي الفلسطينية، واحلقوق اليت تناولتها اتفاقية ح
يف اتفاقية حقوق الطفل، ومدى مواءمة التشريعات الفلسطينية املتعلقة حبقوق األطفال مع اتفاقية حقوق الطفل، وأخريًا النتائج 

 والتوصيات.
 إشكالية الدراسة:

طينية املتعلقة حبقوق األطفال (األحداث) مع تكمن املشكلة األساسية للدراسة يف عدم دراسة مدى مواءمة التشريعات الفلس     
اتفاقية حقوق الطفل، خصوصًا بعد االنضمام رمسيًا إليها، وأصبحت مواءمة لتشريعاهتا الداخلية مع نصوص االتفاقية التزاما 

قوق األطفال يف اجملتمع قانونياً، ابإلضافة لاللتزامات األخرى واليت من شأ�ا تطبيق االتفاقية واملسامهة فلسطني حبماية وتعزيز ح
 الفلسطيين.

ابإلضافة ملشاكل فرعية منها، عدم وجود دراسة متخصصة تسلط الضوء على نقاط الضعف يف اهليكل القانوين املرتبط حبماية      
ر مؤسسات وتعزيز حقوق األطفال يف اجملتمع الفلسطيين، بدءًا من التشريعات القانونية ومدى ومالءمتها للتطبيق، إىل حتديد دو 

 اجملتمع املدين والنيابة والقضاء ومراكز التأهيل.
 منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث يف دراسته املنهاج الوصفي التحليلي منهجية للبحث، واستخدام أسلوب االستقراء واملالحظة، واملقابلة مع      
طيين املتعلقة حبقوق األطفال (األحداث)، واتفاقية اخلرباء واملختصني للوصول إىل حتليل النصوص التشريعية يف القانون الفلس

حقوق األطفال واملقارنة بينهما، هبدف دراسة مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية املتعلقة حبقوق الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل. 
 وال ختلو الدراسة من استخدام املقارنة للتشريع الفلسطيين مع بعض التشريعات القانونية األخرى.

 هدف الدراسة:
هتدف الدراسة بشكل أساسي للتعرف مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية املتعلقة حبقوق الطفل (احلدث) مع اتفاقية       

حقوق الطفل، ابإلضافة لألهداف الفرعية واملتمثلة يف معرفة التشريعات القانونية املتعلقة حبقوق الطفل (احلدث) يف فلسطني، 
 احلدث) وفقاً التفاقية حقوق الطفل وواجبات فلسطني كدولة عضو يف اتفاقية حقوق الطفل.وبيان حقوق الطفل (

 الدراسة على النحو التايل: تقسمتقسيم الدراسة: 
 املقدمة 1.1
 التشريعات القانونية املتعلقة حبقوق الطفل (احلدث) يف فلسطني 1.2
 حقوق الطفل وفقاً التفاقية حقوق الطفل 1.3
 سطني كدولة عضو يف اتفاقية حقوق الطفلواجبات فل 1.4
 مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية حقوق الطفل 1.5
 اخلامتة 1.6
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Abstract 

    Many Palestinian Legislations care about the rights of child and procedures that provides 
significant Protection to this group in the society according to the recent criminal policy, 
beginning with the child offenders law no. (2) year (1937) applicated in the Gaza Strip, and 
The reform of The child Law applicated in the west bank, no (16) year (1954), passing by the 
Palestinian Child's Law no (7) year (2004), and its modifications considering The presidential 
decree no. (19) year (2012), and ending with presidential decree no (4) year (2016) about the 
protection of the child, as well as the legal laws that cares about children and  stipulated in the 
Penal Code and the Code of Criminal Procedures no. (3) year (2001). 
    Internationally, the national community is responsible for protecting the rights of children, 
and the peace and security from the most important goals that the United Nations and its 
committees established for it, so it's widely mentioned in most of the international 
conventions because children are one of the Of the most vulnerable segments of society of the 
crime and the violation of rights. 
    The most important of these Conventions on the Rights of the Child is the agreements 
which is within the general framework of human rights. 
    Proceeding from being part of the general framework of human rights, all these rights are 
indivisible and interdependent, and even Entangled. The importance lies in the promotion and 
protection of children's rights. In addition to being a tool to hold governments accountable for 
the respect and protection of human rights and fulfillment in their country. 
    Considering  the importance of the Convention on the Rights of the Child, Palestine has 
joined the Convention of optional protocols in the year (2014), following the recipe for 
Palestine non-member State at the United Nations in the year (2012), Applying the principle 
of the sublimity of the international law, which requires the member states or the parties to the 
International Convention on amending national legislation in accordance with international 
law, to ensure that there is no conflict between the international and national law, to Palestine 
as the Convention on the Rights of the Child and within the legal obligations arising from its 
accession to the Convention on the Rights of the Child to harmonize national legislation with 
the provisions of the Convention after the completion of stages of accession to the Convention 
and its ratification.      And so on differing legal value gained by the state to the provisions of 
the International Convention on the constitution, both are equally divided, or national 
legislation. 
 
the importance of study 

    With the multiplicity of legislation on children's rights in the Palestinian law, and the 
importance of harmonization of the CRC on the grounds that the agreements essential sources 
of international law source, and the application of the principle of the law above, shed this 
study on the suitability of Palestinian law with the Convention on the Rights Child, thus 
contributing to activate the application of the convention in the Palestinian territories and a 
Palestinian state meets its legal obligations arising from the accession to the convention on the 
rights of the Child, and to prevent any conflict between international law and national laws. 

So this study deals with the statement of the legal regulations concerning the rights of 
children in the Palestinian legislation and evaluated in terms of strengths and weaknesses, as 
well as to study the amendments that has it, and the appropriateness of the Palestinian 
legislation on children's rights for application in the Palestinian territories, and the rights 
covered by the Convention on the Rights Child, and the duties of Palestine as a state in the 
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Convention on the rights of the Child member, and the suitability of the Palestinian legislation 
on children's rights with the convention on the rights of the Child, and finally the findings and 
recommendations. 

The problem of the study 

    The basic problem of the study lies in the study of the suitability of the Palestinian 
legislation on children's rights with the Convention on the Rights of the Child, especially after 
officially to join, and become the harmonization of Palestine with their domestic legislation 
with the provisions of the Convention a legal obligation, as well as other obligations that will 
apply Convention and contribute to the protection and promotion of children's rights in the 
Palestinian society. 
    In addition subset of them for the problems, the lack of specialized study highlights 
weaknesses in the legal structure associated with the protection and promotion of children's 
rights in the Palestinian community, starting with the legislation and the extent and 
appropriateness of the application, to define the role of civil society and the prosecution and 
the judiciary and rehabilitation centers and institutions. 
methodology of the study 

Researcher in the study curriculum descriptive analytical adopted the methodology of 
the research, and the use of induction and observation method, interview with experts and 
specialists to gain access to the analysis of the legislative texts in the Palestinian law 
concerning the rights of children, and the convention on the rights of children and the 
comparison between the two, in order to study the suitability of the Palestinian legislation on 
children's rights with the convention on the Rights of the Child. The study does not free from 
the use of the comparison of the Palestinian legislation with some other legislations. 

objective of the study 

The study mainly aims to identify the extent of the harmonization of legislation on 
Palestinian Rights of the Child with the Convention on the Rights of the Child. In addition to 
the sub-goals and knowledge of legislation on children's rights in Palestine, and the statement 
of children's rights in accordance with the Convention on the Rights of the Child, and the 
duties of Palestine as member in the Convention on the Rights of the Child. 

division of the study 
The study is divided into sections: 
1.1 Introduction. 
1.2 The legislations on children's rights in Palestine. 
1.3 The rights of the child according to the Convention on the Rights of the Child.  
1.4 The duties of Palestine as a state in the Convention on the Rights of the Child.  
1.5 The suitability of the Palestinian legislation with the Convention on the Rights of the 
Child. 
1.6 Conclusion. 
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 املقدمة 1.1
 واخلطط واالسرتاتيجيات والتشريعات والسياسات القوانني من العديد ووجود الفلسطينية، ابلدولة الدويل االعرتاف من ابلرغم      

 أراضيها على الفلسطينية وصالحيات الدولة سيادة ينفي حمدودية ال األرض على الواقع أن إال الفلسطينية، الوطنية والربامج
 وتعزيز واملناطق، األرض وفصل اإلغالق وإجراءاته، وسياسة العسكري اإلسرائيلي االحتالل سببب وحدودها، الطبيعية ومواردها
 األوضاع تدهور إىل يؤدي وغريه، مما العنصري، الفصل االلكرتونية، جدار والبواابت العسكرية احلواجز خالل من االنقسام
 اخلدمات إىل الوصول حيث من حقوقهم، على الفلسطينيني فالاألط حصول سلبياً على ويؤثر واالجتماعية واالقتصادية السياسية
الشعب  من املختلفة الفئات بني الفجوات مما يعزز واألمان، واألمن واملشاركة والرتفيهية واحلماية االجتماعية، والتعليمية الصحية

 الوصول يف والعدالة املساواة رب لضمانأك حتد أمام الفلسطينية احلكومة يضع مما األطفال، هم أتثراً  األكثر ولعل الفلسطيين،
واحلرص  ،األطفال من الفئات هذه حتديد خالل من للخطر، املهمشني واملعرضني لألطفال أحيا�ً  والتمييز اإلجيايب بل للخدمات،

 وتوثيق انون،تنفيذ الق ومراقبة املعدل، الفلسطيين الطفل وقانون الفلسطيين السياق وفق حقوق الطفل اتفاقية بنود تنفيذ على
 القوانني ومراجعة بل الطفل الفلسطيين، وضع حول التقارير ورفع البيا�ت ومجع وجد، أينما الفلسطيين الطفل االنتهاكات حبق

 وحتديد الطفل، حلقوق املتحدة األمم وميثاق الفلسطيين املعدل الطفل قانون مع ومواءمتها توافقها حالياً لضمان السارية واألنظمة
 وحقوق رفاه لضمان مسؤولياهتا من حكومية غري أو حكومية جهة أية املوارد الراهن وشح الوضع يعفي واحملاسبية، وال يات،املسؤول
 .1الفلسطيين الطفل ومحاية
وحقوق الطفل هي جزء من حقوق اإلنسان، غري أن الطفل حباجة حلماية ورعاية خاصة العتبارات تتعلق ابلسن، ابإلضافة        

ة األطفال متثل ما نسبته نصف تعداد الشعب الفلسطيين. ومن �حية أخرى فأن األطفال فئة من أكثر الفئات تعرضاً أن شرحي
للضرر واخلطر يف النزاعات املسلحة الدولية واحمللية، ولقد شهد العامل ما تعرض له األطفال الفلسطينيني خالل العدوان األخري على 

 م.2014. 2م2012م، 2008غزة سنة 
ويف هذه الدراسة نستعرض التشريعات الفلسطينية املتعلقة ابلطفل، ونسلط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيين وفقاً        

لقانون الطفل الفلسطيين واتفاقية حقوق الطفل، وواجبات فلسطني كدولة عضو يف االتفاقية، ومدى مواءمة التشريعات الفلسطينية 
 النتائج والتوصيات.التفاقية حقوق الطفل، وأخرياً 

 التشريعات املتعلقة حبقوق الطفل (احلدث) يف فلسطني 2.1
التحرير  منظمة رئيس قام م،1991 عام ففي اجلد، حممل على الطفل حبقوق التزامها الفلسطينية الوطنية السلطة أتخذ     

 االتفاقية قام إبقرار الفلسطيين، الطفل يوم سبةمبنا م،1995عام  ويف االتفاقية، بتصديق رمز�ً  عرفات، �سر الراحل الفلسطينية
 األطفال جلميع احملتلة األرض الفلسطينية داخل املمارسات توجيه على تعمل أن ينبغي واليت للتطبيق وقابلة ملزمة قانونية كوثيقة

 عرفات الرئيس جدد م،2002مايو  يف اخلاصة ابألطفال املتحدة لألمم العامة للجمعية االستثنائية الدورة ويف الفلسطينيني،
 3الفلسطينية الوطنية السلطة التزام على التأكيد

وقد تعددت التشريعات الفلسطينية اليت تتناول حقوق الطفل (احلدث) واجلوانب اإلجرائية اليت متثل ضما�ت خاصة هلذه      
م واملعمول به يف قطاع 1937) لسنة 2األحداث رقم (الفئة من اجملتمع وفقًا للسياسة اجلنائية املعاصرة، بدءًا من قانون اجملرمني 

                                                           
  .18م، ص2013، ، واقع حقوق الطفل الفلسطيينركزي لإلحصاء الفلسطييناجلهاز امل 1 
 .1م، ص2011، مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان، محاية األطفال زمن النزاعات املسلحة د. عبد القادر جرادة، 2

 .5م، ص2010ذي، التنفي ، امللخصالطفل حلقوق املتحدة األمم الفلسطينية التفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير3 
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م، مرورًا إبقرار قانون الطفل الفلسطيين رقم 1954) لسنة 16غزة، وقانون إصالح األحداث املعمول به يف الضفة الغربية رقم (
) لسنة 4رقم (م، وانتهاء إبصدار قرار بقانون 2012) لسنة 19م، وتعديالته وفقًا للقرار بقانون رقم (2004) لسنة 7(

م بشأن محاية األحداث. ابإلضافة ملواد القانون املتعلقة ابألحداث واملنصوص عليها ضمن قانون العقوابت وقانون 2016
م نظام األسرة احلاضنة رقم 2014ابإلضافة هلذه القوانني. أقر جملس الوزراء يف العام  م.2001) لسنة 3اإلجراءات اجلزائية رقم (

)، ويتم العمل حالياً على إعداد الئحة تنفيذية لقانون الطفل الفلسطيين 4/2014األسر البديلة املؤقتة رقم () والئحة 3/2013(
املعدل، بشكل عام فإن اإلطار القانوين يف فلسطني موجود، إال أنه حباجة لبعض التعديل لضمان االنسجام واملواءمة بني القوانني 

�ا حباجة لضمان التنفيذ من خالل توزيع األدوار واملسؤوليات، احملاسبية والشفافية من وأن تكون مبنية على أساس حقوقي، كما أ
 .1خالل لوائح تنفيذية

 تكفلها اليت واخلدمات احلقوق هي ما تفصل فيها، لبس ال حمددة تعريفات تقدم ال كو�ا القوانني هذه يف ثغرات هناك أن إال
 ومن واخلدمات، املوارد األطفال على من واملهمشة الضعيفة للفئات واملتكافئ العادل لاحلصو  كيفية تتناول ال أ�ا لألطفال، كما

 واضحة، غري املختلفة احلكومية صالحيات املؤسسات كانت احلاالت، من كثري احلقوق، ففي هذه صيانة تتم مل إذا املسؤول هو
 ما اليت واملصرية واألردنية الربيطانية القوانني أن إىل فةإضا احلاجة، هذا عن زائدة أو موجودة وغري البعض، بعضها مع ومتناقضة

 واملعايري التعريفات حيث من األحيان من كثري يف البعض بعضها مع الشريعة تتعارض حمكمة وإجراءات وأحكام �فذة زالت
 انتهاك حاالت من العديد ةمعاجل تتم حيث .البالد داخل الرمسية غري العدالة بنظم العمل والصالحيات، كما يستمر واملمارسات

 موجود غري الطفل فإن احلاالت، هذه معظم ويف الصلح إجراءات عمليات خالل من )واالعتداء اإلساءة والعمالة (الطفل حقوق
 .2الطفل ملصلحة األولوية إعطاء دون األسرة حقوق حول ويتم التفاوض

 ال:وفيما يلي نظرة عامة للتشريعات الفلسطينية املتعلقة ابألطف 
 م1937) لسنة 2قانون اجملرمني األحداث رقم ( -1
) مادة، والقانون صدر عن املندوب السامي الربيطاين بصفته القائم إبدارة احلاكم، وكان معموالً 26يتكون القانون من ( 

نه ال يتفق مع اتفاقية به يف قطاع غزة، وال ينسجم القانون مع التطور احلاصل يف جمال املعاملة العقابية لألحداث، ابإلضافة أ
حقوق الطفل، وابلرجوع للقانون جند أن مثة تفرقة بني مراحل الطفولة فيه، فلم يكتفي ابستخدام مصطلح احلدث أو الطفل، بل 

) حبسب 18-16)، فىت (16-14سنة)، حدث ( 14استخدم مصطلحات ثالثة حبسب الفئة العمرية للطفل، ولد (أقل من 
) لسنة 2ن. فاملشكلة املتعلقة ابألحداث اجلاحنني مل يتم معاجلتها، فما زال قانون اجملرمني األحداث رقم () من القانو 2نص املادة (

م ساري املفعول يف قطاع غزة، ومن املعروف أن القانون قدمي وتعامله مع ظاهرة جنوح األحداث كظاهرة إجرامية تتطلب 1937
العصرية مع هذه الظاهرة كظاهرة اجتماعية تستدعي الرعاية والوقاية والنظر  احلزم والردع االجتماعي، يف حني تتعامل الفلسفة

للحدث اجلانح كضحية، ومن الواجب ضرورة اإلسراع يف إلغاء هذا القانون، ومعاجلة كافة األحكام واإلجراءات املتعلقة 
ني حقوق الطفل وقضاء األحداث، ابألحداث اجلاحنني ضمن قانون الطفل الفلسطيين، ومن األفضل أن جيمع قانون الطفل ب

 .3فمعاجلة املوضوع يف قانون واحد يعمل على سهولة العمل به، كما هو احلال يف قانون الطفل املصري

                                                           
 .23م، ص2014 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، واقع حقوق الطفل الفلسطيين، 1

 .5م، ص2010التنفيذي،  امللخص الطفل، حلقوق املتحدة األمم الفلسطينية التفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير  2
، مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان، العقابية لألحداث يف التشريع الفلسطيينمراجعة قانونية بشأن املعاملة بتصرف: د. طارق الديراوي،   3

 .15، ص2م، ص2011
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 م1954) لسنة 16قانون إصالح األحداث رقم ( -2

به يف الضفة الغربية،  ) مادة، وقد صدر يف عهد امللك حسني بن طالل ملك األردن، وكان معموالً 28يتكون القانون من (     
سنة)، مراهق  13-9سنة)، ولد ( 18-9وقد وضع القانون عدة تعريفات للطفل أو احلدث حبسب املرحلة العمرية، حدث (

م 1937) لسنة 2) من القانون، ويتشابه نص القانون مع قانون اجملرمني األحداث رقم (2سنة) حبسب نص املادة ( 13-15(
 إىل حد كبري.

القانون مع االتفاقيات أو املعاهدات الدولية ذات العالقة ومنها اتفاقية حقوق الطفل، كونه سابقاً لوجودها، وال ينسجم  
 ابإلضافة للسياسة اجلنائية احلديثة يف التعاطي مع جرائم األحداث، وما زال القانون معموالً به يف الضفة الغربية حىت يومنا هذا.

 م2004لسنة  )7قانون الطفل الفلسطيين رقم ( -3
) مادة، ويستند القانون يف ديباجته على اتفاقية حقوق الطفل مبا يشكل مواءمة 75يتكون قانون الطفل الفلسطيين من ( 

 اخلطة سكراترية قبل من الفلسطيين الطفل حلقوق الوطنية اخلطة إعداد الفلسطيين ومت الطفل قانون اعتماد مبكرة مع االتفاقية. مت
 الطفل حقوق ملف م انتقال2009العام  يف مت حينها، حيث يف التخطيط وزارة من جزءاً  كانت واليت طفلال الوطنية حلقوق

 واملسؤولية اإللزامية لضمان الفلسطيين الطفل قانون على التعديالت مبتابعة موضوع بدورها قامت واليت االجتماعية، الشؤون لوزارة
 الفلسطينية الوطنية أصدرت السلطة م2010 العام الطفل، ويف حلقوق ملتحدةا األمم ميثاق مع واالنسجام من التوافق ومزيد

 الفلسطينية املؤسسات مجيع ضمت وطنية جبهود احملتلة األراضي الفلسطينية يف الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ حول األول تقريرها
 . 1العالقة ذات
لديها  قوانني عدة فهناك ذلك، العمر، ومع من عشرة ثامنةال دون إنسان كل أبنه الطفل الفلسطيين الطفل قانون ويعرف     

 يعترب يف حني الفلسطيين)، الطفل قانون (العاشر الصف حىت لألطفال إلزامياً  التعليم ويعترب .للطفل ومعايري خمتلفة تعريفات
 (جيري سنوات تسع سن سطيين إىلالفل الطفل قانون يف اجلزائية املسؤولية سن عاماً، يصل 15 سن حىت إلزامياً  القانون التعليم

 .2عاماً  )14( أكثر من إىل اجلزائية املسؤولية سن احلالية األحداث قوانني حتدد حني يف حالياً)؛ تعديله
 م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيين2012) لسنة 19قرار بقانون رقم ( -4 
نونية املوجودة يف قانون الطفل الفلسطيين، صدر القرار بناًء على تنسيب من جملس الوزراء الفلسطيين، وسد للثغرات القا 

) مادة من مواد قانون الطفل الفلسطيين، ويعد 27بقانون بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيين، والذي احتوى على تعديل (
 تعديل القانون يف جممله متاشياً مع السياسة اجلنائية احلديثة وتطويراً للمنظومة القانونية.

 م بشأن محاية األحداث.2016) لسنة 4بقانون رقم ( قرار -5
القرار بقانون بشأن محاية األحداث والذي يعد األحدث من نوعه بشأن محاية األحداث واألكثر  2016صدر يف العام     

حلدث "الطفل الذي مسايرة للقوانني احلديثة، ومواءمة مع اتفاقية حقوق الطفل واملواثيق الدولية ذات العالقة، حيث عرف القرار ا
) سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فعًال جمرماً أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرف لالحنراف" وهو ما يتفق مع 18مل يتجاوز (

 تعريف اتفاقية حقوق الطفل، ومع قانون الطفل الفلسطيين.

                                                           
 .17م، ص2013، واقع حقوق الطفل الفلسطيين اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 1

 .7م، ص2010التنفيذي،  ، امللخصالطفل حلقوق املتحدة األمم الفلسطينية التفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير  2
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طني التفاقية حقوق الطفل، ومن أهم املواد اليت ) مادة، ويعد أول قانون يصدر بعد انضمام فلس68ويتكون القانون من (      
) واليت توجب توكيل حمامي للحدث يف مجيع اجلنا�ت واجلنح، واملادة 10مت تعديلها وفقًا هلذا القانون، ما نصت عليه املادة (

يها يف قانون ) واليت تنص على خفض مدة التقادم يف جرائم األحداث إىل النصف، على خالف مدة التقادم املنصوص عل12(
) من القانون، واليت تقسم التدابري ضد احلدث اجلانح حبسب 36م، ابإلضافة للمادة (2001) لسنة 3اإلجراءات اجلزائية رقم (

 واإلحلاقالفئة العمرية، فتنحصر طبقًا للمادة التدابري حبق احلدث اجلانح الذي مل يتم اخلامسة عشر من عمره يف التوبيخ والتسليم 
 يف املشايف املتخصصة. واإليداعاملهين وااللزام بواجبات معينة واالختبار القضائي واملراقبة االجتماعية  ابلتدريب

وختاماً، فإنه ميكن القول أن قانون الطفل الفلسطيين مع تعديالته ميثل إضافة نوعية للمنظومة القانونية الفلسطينية، وذلك      
صرة، ومواءمته التفاقية حقوق الفل، بينما يعد القرار بقانون بشأن محاية األحداث تطوراً هاماً اعتمادًا على السياسية اجلنائية املعا

يف املنظومة التشريعية املتعلقة ابألحداث اجلاحنني، ومراعاة مصلحة احلدث اجلانح واجملتمع على حد سواء ابختاذ تدابري هامة 
انون اجملرمني األحداث وقانون إصالح األحداث يعتمد على السياسة ومالئمة للحد من جنوح األحداث. يف حني أن كًال من ق

 العقابية القدمية، ومن الواجب إيقاف العمل هبا.
 حقوق الطفل وفقاً التفاقية حقوق الطفل  .3.1
بعد عشر سنوات من اإلعداد التفاقية حقوق الطفل متخضت يف النهاية عن مشروع جرت القراءة الثانية يف       

م مث اجمللس االقتصادي 1989م وجتهز للعرض على األمم املتحدة، وقد قبلته جلنة حقوق اإلنسان يف مارس 1988ديسمرب
م على اتفاقية 1989تشرين الثاين  20واالجتماعي الذي أحاله إىل اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، واليت وافقت عليها يف 

وص الواردة لصاحل الطفل يف مجيع اإلعال�ت والعهود الدولية السابقة هلا، حقوق الطفل، واليت قد تضمنت مجيع املواد والنص
لذلك حرصت ديباجة االتفاقية على اإلشارة هلا، على اعتبار أن الطفل يتمتع ابحلماية الواردة يف مجيع هذه املواثيق، وتتكون 

قوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية االتفاقية من ديباجة وأربعة ومخسني مادة، هي عبارة عن جمموعة كبرية من احل
 .1والثقافية الواجب كفالتها للطفل دون متييز

وتعد اتفاقية حقوق الطفل أول اتفاقية حتدد سن الطفل بشكل واضح وصريح وهو مثانية عشر عاماً، حبسب املادة رقم  
) من 2م، واملادة رقم (2004) لسنة 7لطفل الفلسطيين رقم () من قانون ا1) من االتفاقية، وهو ما يتفق مع نص املادة رقم (1(

م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيين، ابإلضافة التفاقه مع تعريف احلدث كما نصت 2012) لسنة 19القرار بقانون رقم (
 م بشأن محاية األحداث يف فلسطني.2016) لسنة 4من القرار بقانون رقم ( 2)1املادة رقم (

 تتمثل فاألوىل األطفال من طائفتني بني االتفاقية إطار النص على حقوق الطفل ومحايتها وفقاً التفاقية الطفل، فرقتويف         
 الطفل املعاق يف الظروف هذه وتتمثل خاصة ظروف ظل يف يعيشون أطفال والثانية متثل عادية، ظروف ظل يف يعيشون أطفال يف

اجلانح، والطفل الذي يعيش يف نزاعات  الطفل وكذا ثقافية أو دينية أو اثنيه قليةأ إىل الذي ينتمي والطفل الالجئ والطفل
 .3املسلحة

                                                           
 .145م، ص2003، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدوليةمسر عبد هللا،   1
 بشأن محاية األحداث 2016) لسنة 4) قرار بقانون رقم (1مادة رقم (  2

 ه فعالً جمرماً أو عن وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف".) سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب18"احلدث: الطفل الذي مل يتجاوز (
جملة الدراسات السياسية والقانونية،  وآليات الرقابة على تطبيقها، 1989حقوق الطفل يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل د. وايل عبد اللطيف،   3

 .171م، ص2016العدد الرابع، اجلزائر، 
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وابستقراء نصوص اتفاقية حقوق الطفل، جند أ�ا أقرت نوعني من احلقوق، حقوق أساسية وعامة ال تقتصر على الطفل بوجه     
م يف الفصل الثاين منه. 2004) لسنة 7الطفل الفلسطيين رقم ( خاص، كاحلق يف احلياة واحلق يف احلماية، تناوهلا أيضًا قانون

 وحقوق خاصة ابلطفل، كاحلق يف الرعاية األسرية واحلماية اخلاصة ابلطفل.
 وما سنتناوله تفصيالً مقارنة مبا نص عليه قانون الطفل الفلسطيين:      

 احلقوق األساسية للطفل -
 احلق يف املساواة -1

) من االتفاقية على احلق يف املساواة وعدم التمييز بني األطفال على 30)، واملادة (2وىل من املادة رقم (نصت الفقرة األ    
 أساس اجلنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة.

) من 2ساواة يف معرض بيان أهداف القانون كما نصت املادة (وقد نص قانون الطفل الفلسطيين على حق الطفل يف امل     
) من القانون مع نص اتفاقية حقوق الطفل، حبيث يتمتع كل طفل بكافة حقوقه 3القانون، وتطابقت بشكل شبه كامل املادة (

أو ثروته أو إعاقته أو مولده  دون متييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديين أو االجتماعي
 أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز، وذلك هبدف أتمني املساواة الفعلية واالنتفاع بكافة احلقوق الواردة يف القانون.

 احلق يف احلياة -2
أبن لكل طفل حقا أصيال يف  تعرتف الدول األطراف -1) من االتفاقية على احلق يف احلياة والبقاء والنمو "6نصت املادة (     

) من قانون الطفل 11تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه". وهو ذات ما جاءت به املادة ( -2احلياة، 
تكفل الدولة إىل أقصى حد ممكن منو الطفل وتطوره  -2لكل طفل احلق يف احلياة ويف األمان على نفسه،  -1“الفلسطيين 

 ورعايته".
 احلق يف احلفاظ على اهلوية واكتساب اجلنسية -3

) من االتفاقية على حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يشمل امسه وجنسيته وصالته العائلية، وتقدمي الدولة 8نصت املادة (     
طفل الفلسطيين، واليت ) من قانون ال18-15املساعدة للطفل يف إعادة إثبات هويته حال فقدا�ا. وذاته ما نصت عليه املواد (

اشتملت على حق الطفل يف تسجيل امسه فور والدته يف السجل املدين، ومنحه امسًا ال يتعاض مع العقائد الدينية أو الكرامة 
 اإلنسانية، وتكوين شخصية قانونية للطفل فور والدته، ومنح الطفل اجلنسية الفلسطينية وفقاً ألحكام القانون اخلاص بذلك.

  التعبري عن الرأياحلق يف -4
) من االتفاقية على حق الطفل يف التعبري عن رأيه ومحاية هذا احلقوق وضوابطه. وقد نصت على حق 13-12نصت املادة (    

) من قانون الطفل الفلسطيين، إال أن املشرع الفلسطيين منح الطفل حرية التعبري عن رأيه 12الطفل يف التعبري عن رأيه يف املادة (
للنظام واآلداب العامة، وهو ما ال يتعارض مع ما نصت عليه االتفاقية واليت نصت "جيوز إخضاع هذا احلق لبعض القيود، وفقًا 

محاية األمن الوطين أو النظام العام  -2احرتام حقوق الغري أو مسعتهم،  -1بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة لتأمني 
 امة".أو الصحة العامة أو اآلداب الع

 احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين -5
) من 2)  من االتفاقية على حرية الطفل يف تكوين فكره ومعتقده ووجدانه، وقد ورد يف مضمون املادة (14نصت املادة (      

رتقاء مبستوى نص املادة قانون الطفل الفلسطيين ما ينص على االعتزاز ابهلوية الوطنية والقومية والدينية والوالء لفلسطني، دون اال
 التفاقية حقوق الطفل.
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 احلق يف تكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي -6
) من 34) على حق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي. وبذات املضمون نصت املادة (15نصت املادة (     

جتماعات العامة، و�يت حق تكوين اجلمعيات اخلاصة قانون الطفل الفلسطيين على حق الطفل يف تكوين اجلمعيات وعقد اال
 والنوادي ضمن احلقوق الثقافية للطفل املنصوص عليها يف القانون.

 احلق يف صون الشرف -7
) من االتفاقية على محاية الطفل من إي إجراء تعسفي أو غري قانوين ميس حياته اخلاصة أو الشرف أو 16نصت املادة (     

 ينص قانون الطفل الفلسطيين صراحة على صون الشرف للطفل، بينما نص على ذلك يف تشريعات أخرى. السمعة. فيما ال
 احلق يف احلصول على املعلومات -8

) من االتفاقية على أمهية املعلومة يف الرفاهية االجتماعية والثقافية للطفل وحقه يف احلصول عليها. ويتساوى 17نصت املادة (     
شأن حق الطفل يف احلصول على املعلومات مع الفصل السادس من قانون الطفل الفلسطيين واملتعلق ابحلقوق نص االتفاقية ب

) من القانون، وعلى رأسها حق الطفل يف احلصول على مجيع أنواع املعلومات، واملشاركة 36-33الثقافية للطفل يف املواد (
النظام العام واآلداب العامة، وحظر نشر أو عرض أو حيازة أي معلومات الواسعة يف الربامج الثقافية والعلمية اليت تتفق مع 

 مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تشجع الطفل على خمالفة النظام العام أو اآلداب العامة، أو االحنراف.
 احلق يف التمتع أبعلى مستوى صحي -9

ستوى صحي، وتوفري مرافق عالج األمراض وإعادة ) من االتفاقية على حق الطفل ابلتمتع أبعلى م25-24نصت املادة (     
) من قانون الطفل الفلسطيين واليت نصت على التزام الدولة حبق الطفل يف احلصول 6التأهيل الصحي. وعلى ذلك نصت املادة (

)، 28-22(على خدمات ومرافق صحية مناسبة، يف حني تناول القانون يف الفصل الرابع منه احلقوق الصحية للطفل يف املواد 
حبيث يتمتع الطفل الفلسطيين ببطاقة أتمني صحي ويعفى من رسوم تطعيم األطفال، وال تنحصر احلقوق الصحية للطفل يف اختاذ 

 التدابري العالجية والوقائية فحسب، بل تشمل اإلرشاد الصحي املتعلق بصحة الطفل وتغذيته ومحايته.
 احلق يف االنتفاع من الضمان االجتماعي -10
) من 27) من االتفاقية على حق الطفل من االنتفاع ابلضمان والتأمني االجتماعي، يف حني نصت املادة (26نصت املادة (     

 االتفاقية على حق الطفل يف توفري مستوى معيشي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي.
) واليت 32-29لطفل فصالً كامالً ضمن قانون الطفل الفلسطيين يف املواد (وقد خصص املشرع الفلسطيين للحقوق االجتماعية ل 

تناولت حق الطفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه، والتزام الدولة بتوفري احلقوق االجتماعية من الطعام والشراب والكسوة 
 واملسكن والتعليم والتطبيب الالزم لذلك.

 احلق يف التعليم -11
من االتفاقية على حق الطفل يف التعليم مبراحله املتعددة وأمهية التعليم يف تنمية الطفل ومواهبه. وقد تطرق ) 29-28نصت املواد (

) واليت تلزم اجلولة بتهيئة الظروف 6قانون الطفل الفلسطيين للحق يف التعليم ألمهيته يف مواضع عدة من القانون، منها املادة (
-37تعليم، ابإلضافة لتناول احلقوق التعليمية تفصيالً يف الفصل السابع من القانون يف املواد (املناسبة اليت تكفل للطفل احلق يف ال

)، حبيث يكون التعليم جمانياً للطفل حىت مرحلة التعليم الثانوي، ويكون التعليم إلزامياً حىت املرحلة األساسية حبد أدىن، وتتخذ 41
 ع التسرب من املدارس.تدابري من شأ�ا تعزيز حق الطفل ابلتعليم ومن
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 احلقوق اخلاصة ابلطفل -
 احلق يف مراعاة املصاحل الفضلى للطفل –أ 

) من االتفاقية على وجوب مراعاة املصلحة الفضلى أو العليا للطفل يف كافة اإلجراءات اليت 3نصت الفقرة األوىل من املادة (     
من قانون الطفل الفلسطيين، حبيث جيب مراعاة مصلحة الطفل ) 21)، (4متس الطفل. ويقابلها ما نصت عليه املادة رقم (

الفضلى أو العليا وحاجات الطفل النفسية والبدنية والعقلية واألدبية يف أي إجراءات أو تدابري تتخذها اهليئات التشريعية أو احملاكم 
 أو السلطات اإلدارية أو مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة.

 احرتام مسؤوليات وواجبات وحقوق الوالدين احلق يف -ب
) على وجوب التزام الدولية ملسؤوليات وواجبات وحقوق الوالدين أو من ينوب 5)، واملادة (3نصت الفقرة الثانية من املادة (     

هتم يف تربية الطفل حبسب عنهم من األوصياء أو الوكالء القانونيني، وتقدمي الدولة املساعدة هلم مبا يساعدهم يف الوفاء مبسؤوليا
) من قانون الطفل الفلسطيين، حبيث ينص 19)، (9)، (5) من االتفاقية. وهو ذات ما نصت عليه املادة (18نص املادة (

القانون على تشجيع الوالدين أو من يقوم مقامهم على القيام مبسؤولياهتم ومنحهم حقوق املنصوص عليها قانوً� وإشراكهم يف 
 مهارات الطفل واحلفاظ على مكتسباته، وتعزيز حقوقه. تنمية وتطوير

 احلق يف الرعاية األسرية -ج
) من االتفاقية على حق الطفل يف الرعاية األسرية وعدم فصل الطفل عن والديه إال ملصلحة 9نصت الفقرة األوىل من املادة (     

مشل األسرة. وقد تناول قانون الطفل الفلسطيين احلقوق  الطفل الفضلى وبناء على قرار من السلطات املختصة، مبا يضمن وحدة
 ).21-19األسرية للطفل يف الفصل الثالث من القانون يف املواد (

 احلق يف احلماية اخلاصة للطفل -د
ملادة ) من االتفاقية. كما نصت ا11وتشمل هذه احلماية، احلماية من اإلجتار ابألطفال كما نصت الفقرة األوىل من املادة (     

) على حق الطفل يف احلماية من كافة أشكال العنف، ومل تكتفي االتفاقية ابلتدابري العالجية، بل نصت على وجوب اختاذ 19(
)، 32تدابري وقائية حبسب احلاجة حلماية الطفل من العنف أبشكاله. كذلك احلماية من االستغالل االقتصادي طبقًا للمادة (

)، ومحاية الطفل من 33م غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على العقل حبسب نص املادة (ومحاية األطفال من االستخدا
) من 37االستغالل اجلنسي، واحلماية من التعذيب واملعاملة الالإنسانية والعقوابت القاسية كما نصت الفقرة األوىل من املادة (

 االتفاقية. 
) واخلاصة بتوفري 7طياته العديد من املواد املتعلقة ابحلماية اخلاصة للطفل، ومنها املادة ( ومشل قانون الطفل الفلسطيين يف     

) واملتعلقة حبظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن 14احلماية للطفل يف حاالت الطوارئ والكوارث والنزاعات املسلحة، واملادة (
 والكحول واملواد املخدرة، ابإلضافة لتناول احلق يف احلماية تفصيالً ) بشأن محاية الطفل من التدخني27اخلامسة عشرة، واملادة (

) واليت مشلت احلماية والتدابري الوقائية من العنف أبشكاله، واستغالل الطفل 49-42يف الفصل الثامن من القانون يف املواد (
االحنراف واجلنوح، وحظر استخدام األطفال يف أبنواعه، ومحاية الطفل من كل ما يهدد سالمته البدنية والنفسية، واحلماية من 

 األعمال العسكرية والنزاعات املسلحة.
) على آليات احلماية واليت تشمل إنشاء دائرة محاية الطفل بوزارة 57-50بينما نص الفصل التاسع من القانون يف املواد (     

) تدابري 66-58الفصل العاشر من القانون يف املواد ( الشؤون االجتماعية ومهام مرشدي الطفولة اختصاصاهتم، يف حني تناول
 احلماية وما جيب على مرشد الطفولة القيام به يف إطار مهمته يف محاية الطفل.
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 احلق يف الرعاية البديلة -ع
اد بيئة أسرية وهذا احلق خاص ابلطفل الذي تتوفر لديه بيئة أسرية غري مناسبة، أو ال ميلك بيئة أسرية، ويتمثل احلق يف إجي      

). وكذلك إعمال نظام التبين يف الدول اليت تقره وجتيزه وفقًا لقانو�ا الوطين طبقاً لنص الفقرة 20بديلة للطفل كما نصت املادة (
 ).21الثانية من املادة (

العائلية الطبيعية، وقد نصت وقد عد قانون الطفل الفلسطيين الرعاية البديلة من احلقوق االجتماعية للطفل احملروم من البيئة      
) من القانون على حق الطفل يف الرعاية البديلة من خالل أسرة حاضنة أو مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو 32املادة (
 اخلاصة.

إلسالمية الغراء، وختاماً، وعلى الرغم من التطور اهلائل يف املنظومة العاملية يف محاية حقوق الطفل، إال أن السبق يف ذلك للشريعة ا
 اليت منحت الطفل حقوقاً أعم وأمشل من تلك املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية.

وميتاز التشريع اإلسالمي دون غريه ابلقيمة األخالقية اليت يبدو أثرها جلياً يف تقييد كل حق مبا مينع اإلضرار حبقوق اآلخرين،      
اإلسالم ابلواجبات، ملا بينها وبني احلقوق من تالزم، ألن املكلف ابلقيام مبا هو عليه من واجبات يكون يف ومن هنا كان اعتناء 

احلقيقة مؤدً� حلقوق غريه، فال يوجد حق إال ويقابله واجب، كما أن ارتباط احلق ابلشارع يزيد من ضمانه وتوثيقه، إذ هو مقرر 
نني فرداً ومجاعة، واحلقوق اليت قررها هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان شاملة لكل مراحل حياته من هللا تعاىل، ومحايته واجبة على املؤم

 .1وأطواره، ابإلضافة أ�ا متضمنة لكل ما حيقق ويكفل كرامة النوع اإلنساين بال استثناء
 . واجبات فلسطني كدولة عضو يف اتفاقية حقوق الطفل 4.1

م بناءًا على اتفاقية أوسلو إىل تصويب النظام القانوين الفلسطيين 1993ا يف العام حرصت السلطة الفلسطينية منذ نشأهت    
والذي مر مبرحلة سابقة غري مستقرة، وذلك من خالل إنشاء اجمللس التشريعي الفلسطيين كسلطة تشريعية، وبناء هيكل السلطة 

 التنفيذية، والنظام القضائي.
هود الدولية والدبلوماسية الفلسطينية لفتح سفارات فلسطينية يف دول العامل، واعرتاف دول أما على الصعيد الدويل، توالت اجل     

العامل ابلسلطة الفلسطينية، إال أن ذلك على أمهيته مل يكن كافياً، خاصة يف ظل تزايد جرائم االحتالل اإلسرائيلي وانتهاك السيادة 
رائيلية، ابإلضافة لعدم احرتام إسرائيل للقانون الدويل اإلنساين، والقانون اإلس –الفلسطينية وتعثر مسار املفاوضات الفلسطينية 

 الدويل حلقوق اإلنسان.
م، أمهها نظام روما األساسي 2014كل ذلك كان مدعاة للتوقيع واالنضمام إىل جمموعة من االتفاقيات الدولية يف العام     

. وذلك بناء على نيل صفة الدولة غري العضو يف األمم املتحدة يف العام للمحكمة اجلنائية الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل
م، وهو ما أكدت عليه السلطة الفلسطينية منذ نشأهتا بسعيها لتطبيق املعايري واألسس الدولية ذات العالقة حبقوق 2012

لسطيين اليت تنص على " أن السلطة الوطنية ) من القانون األساسي الف10اإلنسان، ويظهر ذلك جلياً يف الفقرة الثانية من املادة (
 ستعمل دون إبطاء على االنضمام إىل اإلعال�ت واملواثيق اإلقليمية والدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان".

فيما وتكمن أمهية هذه االتفاقيات يف تعزيز حقوق اإلنسان وطنياً، ومسايرة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية. ودولياً      
يتعلق بعالقة الدولة الفلسطينية مع إسرائيل وما يرتتب على ذلك من مسؤوليات وواجبات، وآليات الرقابة على ذلك، واحلد من 

 االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الواردة يف االتفاقيات الدولية.

                                                           
 .25-23، ص2003وق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، بتصرف: مسر عبد هللا، حق  1
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االلتزامات الدولية من الواجب الوفاء هبا طبقاً  واتفاقية حقوق الطفل كأي معاهدة أو اتفاقية دولية تلزم أعضائها مبجموعة من     
لقاعدة العقد شريعة املتعاقدين، وترتب املعاهدات عادًة مسؤولية دولية على الدولة العضو حال عدم الوفاء اباللتزامات الدولية، 

    طرافها وعليهم تنفيذها) "كل معاهدة �فذة تكون ملزمة أل26وعلى ذلك نصت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية يف املادة (
 حبسن نية".

 من كل حق ويقابل اجملتمع، الطفل وإىل إىل احلقوق هبذه املتعلقة املختلفة الضما�ت من اتفاقية حقوق الطفل عدداً  تقدم     
 االتفاقية مبوجب االلتزامات هذه ونطاق الدولة طبيعة التزامات فحص من بد الدول، وال جانب من معينة التزامات احلقوق هذه

 الطفل. حبقوق املتعلقة والتشريعات الوطنية
 م ميكن إمجال التزامات فلسطني الدولية كدولة عضو يف االتفاقية، كاآليت:1990وابستقراء نص اتفاقية حقوق الطفل لعام        

 مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقية -1
يعية بكو�ا التزام دويل " إجراء مراجعة حتليلية للتشريعات القائمة املهمة املواءمة التشر  jaap doekيعرف الربوفيسور       

للطفل، من أجل حتديد األحكام القانونية اليت ال تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك أوجه القصور والثغرات، وينبغي أن يتم 
صلة مباشرة لألطفال، وذلك لتجنب اعتماد  هذا االستعراض بشكل منهجي مع التشريعات اجلديدة، وليس فقط تلك اليت هلا

، حبيث ال ينبغي مواءمة القوانني 1قوانني أو تعديالت على القوانني اليت ليست يف ومتشيا مع التزامات اتفاقية حقوق الطفل"
فها آخرون أب�ا الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل أن يقتصر على نشاط ملرة واحدة، ولكنها توفر لعملية مستمرة ومتسقة. بينما عر 

 ها"" تفويض االتفاقية للدول األطراف ابختاذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق الواردة في
ل الدستور وهتدف لتأكد الدولة من أ�ا تعكس التزاماهتا مبوجب املعاهدة املصدق عليها، وغالباً ما يتم من خالل األمة تعدي      

أو إصدار جديد تشريع مينح القانون الدويل القيمة القانون للقانون الوطين، وهتدف أيضًا للحد من التباين بني أحكام وإجراءات 
 القوانني الوطنية وأحكام اتفاقية حقوق الطفل. وهناك مستو�ت خمتلفة يف اليت املواءمة، ميكن حتقيقها:

 سياسات القائمة وتوحيد القوانني املتعلقة ابألطفال يف جمموعة واحدة من التشريعات.. مراجعة واسعة من القوانني وال1
 .2. إجراء التعديالت أو إعادة صياغة القوانني املتعلقة ابألطفال2

فة؛ إىل أنه يف معظم البلدان، والتشريعات ذات الصلة حبقوق األطفال تندرج املواءمة حتت مسؤولية وزارات خمتل jaapوأشار      
التعليم، والصحة، الشؤون االجتماعية والعدل وغريها، وأضاف أن مواءمة النصوص القانونية الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل يف 
هذا اجملال ليس ابهلني. خاصة يف جمال العنف واستغالل األطفال، حيث �خذ أشكاال خمتلفة وحيدث يف حاالت خمتلفة، وعالوة 

اتفاقية حقوق الطفل هي حمددة التدابري بنص االتفاقية، وقد حددت االتفاقية طريقة املواءمة على ذلك، فإن بعض أحكام 
) من االتفاقية، يف حني أن أحكام بعض املواد، وخباصة 19وآلياهتا، مثل العنف يف األسرة وغريها من أماكن الرعاية يف املادة (

لدول الكثري من احلرية لتقرر ما هو نوع من األحكام القانونية الوطنية ) جاءت صياغتها بلغة العامة، وهذا يرتك ل36-33املواد (
. ويرتتب 3اليت تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، ويف احملصلة املواءمة تنطوي على أكثر بكثري من جمرد نسخ اتفاقية حقوق الطفل

يف املعاهدة الدولية من القواعد اآلمرة اليت ال  على انضمام الدولة العضو وتصديقها على االتفاقية جعل القواعد املنصوص عليها

                                                           
1 Jaap E Doek, Harmonisation of national laws with the Convention on the Rights of the child: Some 
observations and suggestions, page 6.  
2 Harmonising Laws on Children in West and Central Africa, The African Child Policy forum (ACPf), 
page 8 .     

3 Jaap E Doek, Previous reference, page 10. ترمجة الباحث 
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 جيوز االتفاق على خمالفتها، أ�ً كانت القيمة القانونية للمعاهدة الدولية يف القانون الوطين، وملنع هذا التعارض البد للدولة العضو
شريعات الوطنية فقد تتعدد وسيلة املواءمة مواءمة تشريعها الوطين مع االتفاقية الدولية وفقًا لتشريعها الداخلي. وطبقًا لتنوع الت

 .1حبسب وسيلة الدولة العضو يف املواءمة، وتتنوع وسائل املواءمة إىل املواءمة التلقائية، واملواءمة التشريعية، واملواءمة ابإلحالة
لفلسطيين من النص على وسيلة مواءمة فلسطينياً، مل حيدد القانون القيمة التشريعية املمنوحة للمعاهدة الدولية، وخال القانون ا      

التشريعات، إال أن املعمول به هو تعديل التشريعات الوطنية يف املعاهدات الدولية، وهو ما يعرف ابملواءمة التشريعية. وعلى الرغم 
هي تنفيذ االتفاقية واحرتام  من أمهية مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقية كالتزام دويل على الدول العضو، إال الغاية من االتفاقية

) من اتفاقية فيينا " ال جيوز لطرف يف معاهدة أن حيتج بنصوص قانونه 27احلقوق الواردة فيها، وهو ما يظهر جلياً يف نص املادة (
 الداخلي كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة".

 ها فلسطني.وهو االلتزام الدويل الثاين على الدول األعضاء يف االتفاقية ومن     
 وضع احلقوق الواردة يف االتفاقية موضع التنفيذ -2

بعد مواءمة الدولة لتشريعاهتا الوطنية مع االتفاقية، تبدأ السلطة التنفيذية والقضائية وضع االتفاقية متمثلة يف القانون الوطين       
لألمم  تفاقية جلنة حقوق الطفل التابعةموضع التنفيذ من خالل اجلهات املختصة ذات العالقة. حبيث تراقب تنفيذ اال

اقية إرسال تقارير واملثول أمام جلنة املكونة من أعضاء من خمتلف دول العامل، وعلى حكومات الدول اليت أقّرت االتف املتحدة
 .2حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقّدم يف تطبيق االتفاقية ووضع حقوق األطفال يف تلك الدول

وميكن اعتبار موافقة الدولة على االتفاقية (بتصديقها عليها أو االنضمام إليها)، إقراراً ابلتزام الدولة العضو حبماية وضمان حقوق 
طفال، وموافقتها على حتمل مسؤولية هذا االلتزام أمام اجملتمع الدويل. وتُلزم االتفاقية الدول األطراف بتطوير وتنفيذ مجيع األ

 .إجراءاهتا وسياساهتا على ضوء املصاحل الُفضلى للطفل
فاقية من احرتام كافة احلقوق املشمولة ويشمل تنفيذ االتفاقية مجيع احلقوق الواردة، حبيث ال تقبل التجزئة، ويبدأ تنفيذ االت      

ابحلماية يف االتفاقية، واختاذ التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية حلماية حقوق الطفل من خالل إنشاء اهليئات املتخصصة وتوفري 
التعليمي والثقايف للطفل امليزانيات التشغيلية، واملرافق العامة اخلاصة ابلصحة والتعليم واليت من شأ�ا حتسني املستوى الصحي و 

 وغريها من االلتزامات اليت وردت مبنت االتفاقية يف سبيل تعزيز رعاية الطفل ومحايته.
، األول سليب، ويعين أن متتنع الدولة عن اختاذ التزامانوينتج عن وضع الدولة العضو احلقوق الواردة يف االتفاقية موضع التنفيذ      

ون متتع الطفل أبي من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وهو التزام من قبل الدولة مبا ينبغي أال أي من التدابري اليت حتول د
 تفعله.
أما االلتزام اإلجيايب، يعين إلزام الدولة ابلقيام بواجباهتم من خالل توفري املرافق العامة وامليزانيات اخلاصة والكوادر البشرية      

 عليها طبيعة احلقوق الواجب محايتها.املؤهلة وغريها مما تفرضه 
 
 

                                                           
 .167م، ص1997ية، راجع: د. علي إبراهيم، النظام القانوين الدويل والنظام القانوين الداخلي، صراع أم تكامل، دار النهضة العرب  1 

 . 100، ص2010راجع: د. صباح الكربويل، املعاهدات الدولية، إلزامية تنفيذها يف الفقه اإلسالمية والقانون الدويل، دار دجلة،       
 موسوعة ويكيبيد�، اتفاقية حقوق الطفل  2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AD
%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 . مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية حقوق الطفل5.1
 لذلك هبم، ورعاية خاصة محاية اىل حيتاجون األطفال أن ، غرياإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء هي الطفل حقوق تعد     

عام  أيلول من الثاين يف التنفيذ حيز ودخلت املتحدة لألمم العامة عيةاجلم أقرهتا اليت الطفل، حلقوق الدولية االتفاقية جاءت
 الطفولة (للطفولة بداية مميزة على تشدد اليت ابألطفال، جدير عامل وثيقة مع لتشكل ومنائه، ومحايته الطفل بقاء أجل م من1990

 القانوين اإلطار الصلة، ذات الدولية املواثيق من ، وغريهاالبشرية التنمية يف األطفال ومشاركة اجليدة، النوعية ذي املبكرة)، والتعليم
 .معا واجملتمع الدولة مسؤولية من عليها تنص اليت احلقوق وتعزيز ولتجعل تطبيقها واملصدقة عليها، املوقعة للدول امللزم
ليت متثل ضما�ت خاصة هلذه وقد تعددت التشريعات الفلسطينية اليت تتناول حقوق الطفل (احلدث) واجلوانب اإلجرائية ا     

) واملعمول به يف قطاع 1937) لسنة (2الفئة من اجملتمع وفقًا للسياسة اجلنائية املعاصرة، بدءاً من قانون اجملرمني األحداث رقم (
يين رقم )، مرورًا إبقرار قانون الطفل الفلسط1954) لسنة (16غزة، وقانون إصالح األحداث املعمول به يف الضفة الغربية رقم (

) لسنة 4)، وانتهاء إبصدار قرار بقانون رقم (2012) لسنة (19)، وتعديالته وفقًا للقرار بقانون رقم (2004) لسنة (7(
) بشأن محاية األحداث. ابإلضافة ملواد القانون املتعلقة ابألحداث واملنصوص عليها ضمن قانون العقوابت وقانون 2016(

 ).2001ة () لسن3اإلجراءات اجلزائية رقم (
التطبيق وتعطيل اجمللس  مستوى على السيما فيه الثغرات بعض استمرار رغم اجيابياً  تطوراً  الفلسطينية التشريعات تطورت لقد     

جاءت القرار بقانون رقم  لذلك .الطفل حقوق اتفاقية اجلهود مستمرة ملواءمة هذه التشريعات مع غري أن التشريعي الفلسطيين،
 بني مقارنة من دراسة انطالقاً  االتفاقية، مع تتطابق كي جديدة مواد استحداث أو إلغاء أو تعديل م نتيجة2016لسنة  )4(

سلطات الدولة  جانب من الطفل مبدأ مصلحة ابالعتبار األخذ مع ابلطفل، املتعلقة الفلسطينية والتشريعات الطفل حقوق اتفاقية
 املختلفة.

م، هي القرار بقانون 2014أي منذ العام  الطفل، حقوق اتفاقية على فلسطني انضمام منذ صدرت اليت القوانني هذه وأهم     
م، إال أن مواءمة التشريعات الفلسطينية املتعلقة ابألطفال مع اتفاقية حقوق الطفل بدأت قبل انضمام 2016) لسنة 4رقم (

م، جند أنه مت االستناد 2004) لسنة 7لفلسطيين رقم (م، وابلرجوع إىل ديباجة قانون الطفل ا2014فلسطني لالتفاقية يف العام 
 على اتفاقية حقوق الطفل يف إصدار القانون آنذاك.

ويعرف الباحث مواءمة القوانني أب�ا " إدخال املعاهدة أو االتفاقية الدولية يف النظام القانوين الداخلي مبا مينع التعارض ما بني      
ية، وذلك إبتباع اإلجراءات القانونية الوطنية يف سن التشريعات وتعديلها وإلغاءها، وذلك يف إطار القانون الوطين واالتفاقية الدول

أو التعاون الدويل إلجياد منظومة قانونية موحدة وشاملة"، وعادةً  ما تعد مواءمة التشريعات التزامًا تعاقدً� يف االتفاقيات الثنائية 
االتفاقيات الدولية، خاصة االتفاقيات اليت متثل اإلطار العام حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل، متعددة األطراف، والتزاماَ دولياً يف 

 ومنها اتفاقية حقوق الطفل.
وقد مت اإلشارة إىل مواءمة التشريعات الوطنية للدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل بشكل مباشر على سبيل املثال ال      

) "تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق 4(احلصر يف نص املادة رقم 
املعرتف هبا يف هذه االتفاقية، وفيما يتعلق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى 

) "تكفل الدول األطراف إعمال هذه 2/7، يف إطار التعاون الدويل"، كذلك يف نص املادة (حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم
 احلقوق وفقاً لقانو�ا الوطين والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية املتصلة هبذا امليدان".
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تتخذ الدول األطراف مجيع ابإلضافة لإلشارة بشكل غري مباشر يف أغلب مواد االتفاقية ابستخدام ألفاظ متعددة منها، "     
التدابري املناسبة"، "حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية"، "تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واملرافق 

"تضمن املسؤولة عن رعاية أو محاية األطفال ابملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة"، "تعرتف الدول األطراف حبقوق الطفل"، 
الدول األطراف وفقًا لقوانينها الوطنية"، "توفر الدول األطراف حسب ما تراه مناسبًا التعاون مع أي جهود مبذولة من األمم 
املتحدة"، "تتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامًال"، "تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل"، "تقوم الدول 

 التفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل"، "تعزز عند االقتضاء أهداف هذه املادة".األطراف يف هذه ا
 وأ�ً كان اللفظ املستخدم يف صفة إلزام الدولة الطرف مبواءمة تشريعاهتا الوطنية، والوفاء ابلتزاماهتا الناشئة عن االتفاقية، فإ�ا     

ين موحد بني االتفاقيات الدولية ككل والقوانني الوطنية، وإضفاء صفة اإللزامية تشري إىل اجتاه اجملتمع الدويل يف إنشاء جسم قانو 
 عليه.
وابالطالع على نصوص االتفاقية جند أن مثة فارق يف التدابري املتخذة من قبل الدول الطرف حلماية حقوق الطفل على     

املالئمة" عن إلزام الدولة بتوفر مراكز لألطفال الالجئني كما  اختالفها وتعددها، فقد تركت االتفاقية للدولة الطرف "اختاذ التدابري
) حول تبىن األطفال "تتخذ مجيع التدابري املناسبة"، 21) من االتفاقية، ويتشابه ذلك مبا جاء يف نص املادة (22نصت املادة (

ول األطراف وفقاً لظروفها الوطنية ويف ) واملتعلقة بتوفري مستوى معيشي مالئم للطفل "تتخذ الد27وكذلك ما نصت عليه املادة (
 حدود إمكانياهتا التدابري املالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغريهم من األشخاص املسؤولني عن الطفل".

ويظهر جليًا أن االتفاقية راعت تنوع األنظمة القانونية يف احلقوق غري األساسية للطفل، إال أن نصوص االتفاقية أكدت      
ى طبيعة التدابري اليت تلتزم الدول األطراف اختاذها فيما يتعلق ابحلقوق األساسية للطفل، ومثلها ما جاء يف نص املادة ابلنص عل

) واملتعلقة ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل "تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من 4(
مال احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقية، وفيما يتعلق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول التدابري املالئمة إلع

 األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل".
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري  -1) "19صت املادة (ابإلضافة حلق الطفل ابحلماية من كافة أشكال العنف، كما ن      

و التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أ
ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) اإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف 

ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب  -2أو الوصي القانوين (األوصياء) عليه أو أي شخص آخر يتعهد برعاية الطفل. 
الطفل برعايتهم، وكذلك االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون 

لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حىت اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأ�ا للتحقيق 
 ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء".

يف التطبيق، وهذا التكامل ينعكس على مواءمة التشريعات  وعلى صعيد االتفاقيات الدولية، هناك تكامل يف التشريع وارتباط     
) من اتفاقية حقوق الطفل واملتعلقة ابحرتام قواعد القانون اإلنساين 38الوطنية مع االتفاقيات الدولية، ومنها ما نصت عليه املادة (

حق الطفل يف املساواة وعدم التمييز بغض ) من االتفاقية على 2الدويل يف املنازعات املسلحة، وتطبيقًا لذلك فقد نصت املادة (
) من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية 6النظر عن اجلنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي، بينما نصت املادة (

لعرق أو الدين أو على اجلرمية بكو�ا جرمية إابدة مجاعية مىت وقعت بقصد إهالك مجاعة كليًا أو جزئيًا على أساس اجلنس أو ا
 ) من نظام روما على العقوابت املقررة لذلك.77اللون، ونصت املادة (
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فلسطينياً، على الصعيد الوطين، تعد مواءمة التشريعات املتعلقة حبقوق الطفل وفاًء اباللتزام القانوين الناشئ عن االنضمام        
ادة من املركز القانوين كعضو يف االتفاقية للمطالبة ابحلد من انتهاكات لالتفاقية، أما دولياً، فإن ذلك مينحها احلق يف االستف

حقوق الطفل وخمالفة نصوص االتفاقية وارتكاب جرائم دولية خالفاً لنص االتفاقية ونظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية، ومن هنا 
 تكمن أمهية املواءمة.

يف اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيين، وحقوق الطفل الواردة يف كل وختاماً، ومبقارنة النصوص القانونية الواردة     
منهما، فإن التطابق فيما بينهما يظهر حلد كبري، خصوصًا أن قانون الطفل الفلسطيين اعتمد يف ديباجته على االتفاقية، قبل نيل 

 فلسطني صفة الدولة، وقبل تصديقها على االتفاقية.
احلقوق اليت أوردهتا االتفاقية على وجه التخيري ال اإللزام، مراعاة الختالف وتنوع التشريعات الوطنية، واليت  ويستثىن من ذلك     

) من القانون األساسي 4ومل �خذ هبا املشرع الفلسطيين يف قانون الطفل لتعارضها مع الشريعة اإلسالمية تطبيقًا لنص املادة (
) من االتفاقية بشأن إعمال نظام التبين، حيث خلت نص املادة من صفة اإللزام بنصها 21املعدل، ومنها ما نصت عليه املادة (

 "تضمن الدول اليت تقر أو جتيز نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول".
 اخلامتة. 6. 1

ية حقوق الطفل ومقارنتها مبا ورد مع بعد استعراض التشريعات الفلسطينية املتعلقة ابلطفل، وحقوق الطفل وفقًا التفاق     
التشريعات الفلسطينية، وواجبات فلسطني كدولة عضو يف اتفاقية حقوق الطفل، ومدة مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية 

 التالية: واالقرتاحاتحقوق الطفل، وبناًء على ما سبق ذكره، خنلص للنتائج 
 أوًال: النتائج

ستعراض التشريعات الفلسطينية املتعلقة ابلطفل ما بعد إنشاء السلطة الفلسطينية حرص السلطة ظهر جليًا من خالل ا -1
التنفيذية متمثلة برائسة السلطة على االلتزام ابتفاقية حقوق الطفل، والسلطة التشريعية متمثلة ابجمللس التشريعي على مواءمة 

قضائية يف فلسطني على تطبيق معايري خاصة مع األطفال يف ظل عدم التشريعات الفلسطينية ابتفاقية حقوق الطفل، والسلطة ال
 وجود قضاء خاص وهو قضاء األحداث.

أن قانون الطفل الفلسطيين بتعديالته �يت يف إطار مواءمته مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعديله ليشمل كافة احلقوق املنصوص  -2
اليت نصت عليه االتفاقية على سبيل التخيري ال اإللزام، مثل إعمال نظام عليها يف اتفاقية حقوق الطفل ابستثناء بعض احلقوق 

م بشأن محاية األحداث ميثل تطورًا نوعيًا يف املنظومة التشريعية الفلسطينية 2016) لسنة 4التبين. كما أن القرار بقانون رقم (
 ومسايرة للسياسة اجلنائية احلديثة.

علقة حبقوق الطفل وفاًء اباللتزام القانوين الناشئ عن االنضمام لالتفاقية، ابإلضافة لوضع تعد مواءمة فلسطني للتشريعات املت -3
االتفاقية موضع التنفيذ، وذلك مينحها احلق يف االستفادة من املركز القانوين كعضو يف االتفاقية للمطالبة ابحلد من انتهاكات 

 ة خالفاً لنص االتفاقية ونظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية،حقوق الطفل وخمالفة نصوص االتفاقية وارتكاب جرائم دولي
خلو القانون الفلسطيين من النص على طريقة االنضمام والتصديق على االتفاقيات الدولية، وحتديد القيمة القانونية لالتفاقية  -4

 التشريعات.الدولية وفقاً للقانون الوطين، ابإلضافة خللو القانون من النص على وسيلة مواءمة 
أن املشكلة يف فلسطني ليست يف مواءمة التشريع أو االنضمام لالتفاقية، إمنا تكمن يف القصور يف التنفيذ نتيجة لنقص  -5

 على الفلسطينية وصالحيات الدولة سيادة اإلمكانيات وعدم توفر امليزانيات الالزمة على الصعيد الداخلي، ابإلضافة حملدودية
 وإجراءاته. اإلسرائيلي االحتالل بسبب وحدودها، لطبيعيةا ومواردها أراضيها
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 االقرتاحاتاثنياً: 
م، لعدم 1954) لسنة 16م، قانون إصالح األحداث رقم (1937) لسنة 2ضرورة إلغاء قانون اجملرمني األحداث رقم ( -1

 قية حقوق الطفل.صالحيتهما للتطبيق وعدم مسايرهتما للسياسة اجلنائية املعاصرة، وعدم مواءمتهما التفا
معاجلة كافة األحكام واإلجراءات املتعلقة ابألطفال يف فلسطني ضمن قانون واحد، مبا يضمن سهولة التطبيق والتنفيذ ووحدة  -2

 املصطلحات واألحكام على غرار القوانني العربية والغربية احلديثة.
يين وقانون محاية األحداث مبا يتناسب مع صياغة اتفاقية إعادة صياغة بعض املواد املنصوص عليها يف قانون الطفل الفلسط -3

 حقوق الطفل، والقيمة القانونية هلا، والصفة اإللزامية لاللتزامات الناشئة عنها.
 .1إنشاء قضاء ونيابة األحداث يف كافة حمافظات الوطن تطبيقاً للقرار بقانون بشأن محاية األحداث -4
ين والرعاية االجتماعية يف تثقيف وتوعية األطفال حبقوقهم، ومساعدة وأتهيل األحداث تعزيز دور مؤسسات اجملتمع املد -5

 اجلاحنني يف االندماج مع اجملتمع.
  تعزيز آليات الرقابة على توفري ومحاية حقوق األطفال مبا يشمل املؤسسات والوزارات واهليئات املختصة. -6
 املراجع -

 أوًال: الكتب العلمية والدور�ت
 .2013اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، واقع حقوق الطفل الفلسطيين،  -1
 .2014واقع حقوق الطفل الفلسطيين، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  -2
 .2010التنفيذي،  الطفل، امللخص حلقوق املتحدة األمم الفلسطينية التفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير -3
راوي، مراجعة قانونية بشأن املعاملة العقابية لألحداث يف التشريع الفلسطيين، مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان، د. طارق الدي -4

2011.  
 .2011محاية األطفال زمن النزاعات املسلحة، مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان،  د. عبد القادر جرادة، -5
 .1997انوين الداخلي، صراع أم تكامل، دار النهضة العربية، د. علي إبراهيم، النظام القانوين الدويل والنظام الق -6
 .2003مسر عبد هللا، حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني،  -7
 .2010، دار دجلة، د. صباح الكربويل، املعاهدات الدولية، إلزامية تنفيذها يف الفقه اإلسالمية والقانون الدويل -8
وآليات الرقابة على تطبيقها، جملة الدراسات  1989د. وايل عبد اللطيف، حقوق الطفل يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل  -9

 .2016السياسية والقانونية، العدد الرابع، اجلزائر، 
10- Jaap E Doek, Harmonisation of national laws with the Convention on the Rights of the 
child: Some observations and suggestions. 

 11 - Harmonising Laws on Children in West and Central Africa, The African Child Policy 
forum (ACPf). 

 اثنياً: التشريعات والقوانني واالتفاقيات الدولية
 م.1990اتفاقية حقوق الطفل لسنة  -1
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.نظام روما األ -2
 م.1937) لسنة 2قانون اجملرمني األحداث رقم ( -3

                                                           
 م يف مدينة رام هللا.3/4/2016مت افتتاح أول حمكمة لألحداث يف فلسطني بتاريخ   1 
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 م.1954) لسنة 16قانون إصالح األحداث رقم ( -4
 م.2004) لسنة 7قانون الطفل الفلسطيين رقم ( -5
 م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيين.2012) لسنة 19قرار بقانون رقم ( -6
 م بشأن محاية األحداث.2016) لسنة 4قرار بقانون رقم ( -7
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 إندماج الشركات وأثره على الغري يف قانون الشركات األردين
 (دراسة مقارنة) 

 عيد  املومين                               د. منري يوسف حامد املناصري د. معني عمر        
 االردين ةديوان احملاسب                                   ةااللكرتوني ةالسعودي ةاجلامع     

 

 امللخص 
 الرتكيز مظاهر من مظهرا يشكل فهو املعاصرة، والتجارية االقتصادية احلياة يف ظاهرة الشركات بني التجاري االندماج يعد   

 االقتصادية املشروعات تكوين حد نتائج أ يعد فهو العامليني والتجاري االقتصادي والتحرر العوملة علينا أَْمَلْتهُ  اليت االقتصادي
 أبعاد من هلا ملا كبرية قانونية أبمهية االندماج ظاهرة والقانون وتتمتع لرجال االقتصاد  لالهتمام حملُ  فهو لذا الكربى، والتجارية

 املسامهني على البالغ راألث له كما ذممهم، يف عديدة التزامات تِّبُ ر وتُ  األشخاص من الكثري ومصاحل حقوق عن متشعبة قانونية
وسننقتصر حبثنا هذا على اثر االندماج على الغري وسيكون دلك على مبحثني االول جاء بعنوان تعريف االندماج  والغري والدائنني

اصحاب  وصوره وطبيعته القانونيه والثاين جاء ابثر االندماح على الغري وهم دائين ومديين كل من الشركه الداجمه واملدجمه واثره على
 حصص التاسيس ومحلة اسناد القرض  . 

 

APSTRACT 
     The  companies merger is considered apenomnon in the economical and commercial 
modern life which is considered as an aspect of the economical stabilization which is enforced 
through the globali zation and both the commercial and economical world freedom wihich is 
considered or stand as on of the constitations of  the  huge economical and commercial 
lproject gives it a lot of importance and interest juridicallg and  economical.   
     In the research I mainly focused on the companies merged effect on the others which will 
be discussed in 2 parts the first comes under the tittle of introducing the meaning of merging 
its juridical nature while the second focuses on the effect of merging o on the others sach as 
the creditors the companies it self the shareholders and the lenders as well .  
 

 املقدمة
شهدت عمليات االندماج منوًا كبريًا يف مجيع أحنـاء العـامل  وذلك خـالل العقديـن األخـريين، فقـد وصـلت مبـالغ وأحجـام     

ر مــسبوقة فــي الوقــت الــراهن، ويرجع ذلك للتوجــه الــسائد حنــو العوملــة واخنفاض عمليـات االنـدماج إلـى مـستو�ت قياسـية غيـ
ـث عـن تكلفة التمويل، ابإلضافة إىل األزمـة املاليـة العامليـة احلاليـة ومـن ثـم احلاجـة إلـى خلق كيا�ت كبرية تـستطيع املنافـسة للبح

ملال عرب احلدود الوطنية للدول املختلفة بسبب برامج اإلصالح االقتـصادي وحتريـر األسـواق النمـو والـربح ، إلزد�د تـدفقات رأس ا
فـي الدول النامية ، ومثة عامل رئيسي آخر وراء ازد�د نشاطات االندماج يتمثل فـي ارتفـاع مستوى عوملة االستثمارات اليت تبحث 

ـر مـن مؤسـسات األعمـال للحاجـة املاسـة إلـى اخلـروج ابسـتثماراهتا إلـى عن عائدات أعلى وفـرص لتنويـع املخـاطر وإدراك الكثي
  .البلـدان اخلارجيـة أو داخل مناطقها
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وعملية االندماج هي عبارة عـن أداة ووسيله تـستخدمها الـشركات بغـرض التوسـع فـي عملياهتـا التشغيلية  والتنمويه وهتدف يف       
              ـادة رحبيتهـا عـلى املـدى البعيـد ، وعـادة مـا حتـدث عمليات االندماج ابلتوافق والرتاضي بيـن كثري من األحيان إلـى زي

الطـرفني ( الشركات الداخله فيه ) حيـث يقـوم املـدراء التنفيـذيون مـن الـشركة املستهدفة ابالندماج مبساعدة نظرائهم من الشركة 
على هذا االساس  يتـسم ببـذل العناية الالزمة لضمان أن الصفقة ستعود ابلفائدة على كال الطرفني، الراغبة يف الشراء فـي إطـار

حيقق االندماج  مزا� عديدة؛ أمهها  أنه يؤدي لتحقيق أرابح أفضل ، وتزيد من الضمان العام، وجتميع رؤوس األموال، وغري ذلك 
األرابح اليت حتققها كل شركة قبل االندماج، نظرًا ألن االندماج يؤدي إىل  من املزا�؛ فباالندماج ميكن حتقيق أرابح أفضل من

من جهة أخرى، فإن لالندماج أثر هام يف رأمسال الشركة  تفادي ازدواج النفقات بني الشركات املندجمة وتوحيد جهود اإلنتاج،
دة يف رأس املال اليت يتحقق معها مزيد  من الضمان العام الداجمة أو اجلديدة ، حيث أنه يؤدي إىل ز�دة رأمساهلا، ونتيجة هلذه الز�

يفوق الضمان العام  لكل  شركة قبل االندماج ، كما يتميز االندماج أبنه يساعد على جتميع وتوفري رؤوس األموال، األمر الذي 
 .يساعد الشركات على حتقيق أغراضها وأهدافها

 أمهية البحث
مفهوم االنداماج وصوره وماهي طبيعته القانونيه، وفيما اذا كان االندماج يعترب انقضاء مبتسر وتكمن امهية البحث يف بيان       

للشركه ،او للشركات الداخله يف االندماج ،او هو انتقال للذمه املاليه للشركه املندجمه ،مع االستمرار مبشروعها االقتصادي ،وبيان 
شركه الداجمه واملندجمه، وماهي ااثر االندماح ابلنسبه للغري وهم يف حبثنا محلة اثر االندماج ابلنسبنه لدائين ومدينني كل من ال

 سندات القرض واصحاب حصص التأسيس . 
 اهداف البحث

وهتدف الدراسه اىل وضع تعريف حمدد لإلندماج، وبيان الطبيعه القانونيه لالندماج ،واثره على الغري كون ان املشرع االردين      
العربيه مل تشر اىل ماهو املقصود ابالندماج ،او ماهي طبيعته القانونيه يف حني ا�ا بينت الية وكيفية االندماج بني  واغلب القوانني

الشركات، واليت سنحاول من خالل حتليل النصوص التشريعيه بيان الطبيعه القانونيه لإلندماج وأثره على دائين ومديين الشركه 
 اب حصص التأسيس ومحلة سندات القرض  .الداجمه واملدجمه واثره على اصح

 منهجية البحث 
،  سنعتمد يف هذا البحث على املنهج التحليلي املقارن ما بني األنظمة القانونية الالتينية واألنظمة القانونية االجنلوسكسونية     

راء الفقهية اليت قيلت فيها، مث إجراء قدر االمكان إذ سنحلل املواد القانونية اليت خصصت حلل مسالة اندماج الشركات وبيان اآل
املقارنة فيما بني التشريعات التجاريه العربية قدر االمكان، ابإلضافة إىل إجراء املقارنة مع بعض التشريعات األجنبية مثل التشريع 

 االنكليزي والفرنسي قدر االمكان . 
 خطة البحث

ل مبحث اىل  مطلبني، سنتناول يف املبحث االول،  تعريف االندماج اىل مبحثني ،وكحتتاج الدراسة إىل تقسيم البحث        
وصوره وطبيعته القانونيه، والثاين اثر االندماج على دائين ومديين الشركه الداجمه واملدجمه، ابالضافه اىل ااثر االندماج على محلة 

لقوانني االخرى (املصري والفرنسي سندات القرض ،واصحاب حصص التأسيس يف قانون الشركات االردين، مع مقارنته اب
 والسعودي) قدر االمكان . 

 وهللا من وراء القصد
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 املبحث االول: ماهية اندماج الشركات
 املندجمة الشركة تنقضي حبيث قائمة، أخرى شركة إىل أكثر أو واحدة شركة تنضم وهو أن الضم، بطريق إما ندماجيتم اإل    

 شركة وتنشأ االندماج يف الداخلة الشركات مجيع تنقضي حيث املزج، يكون بطريق  أو الداجمة، الشركة إىل املالية ذمتها وتنتقل
 على واحدة شركة انقضاء إىل يؤدي فإنه يتم طريق أبي االندماج فإن وعليه .املندجمة للشركات املالية الذمم إليها تنتقل جديدة
 املقصود معرفة منا فإن ذلك يتطلب االندماج ماهية ولتحديد، أخرى شركة إىل املالية ذمتها األمر الذي يرتتب عليه إنتقال األقل،

 يتطلب األمر كما منه ، إليها ينظر اليت اجلهة ابختالف ختتلف اليت وصوره االندماج تعريف خالل من ويكون ذلك ابالندماج،
  )الثاين املطلب  (أما األول) ، طلبامل( وصوره اجاالندم مفهوماملبحث   هذا يف سنتناول وعليه لالندماج، القانونية الطبيعة حتديد
 .لالندماجوذلك على التوايل   القانونية الطبيعة لبيان ختصيصه فسيتم

 املطلب االول: مفهوم االندماج وصوره
نون من مل يضع املشرع االردين تعريف واضح لالمناج شأنه شأن اغلب القوانني العربيه وسنحاول من خالل حتليل نصوص القا     

بيان ماهو االندماج وماهي صوره وسيكون هذا املطلب على فرعني االول سنتناول فيه تعريف االندماج والثاين سيكون بعنوان 
 صور االندماج وذلك على التوايل : 

 تعريف االندماج: الفرع االول
 إىل أو أصالً  الفكرة لغموض يرجع ينا فإن ذلكوبرأ االندماج تعريف إىل يف قانون الشركات يتعرض االردين مل جند أن املشرع     

 املشرعد أن إال اننا جن والفقه، للقضاء األمر أن املشرع  قد هدف من ذلك ترك رمبا أو تعريفه حول النظر وجهات اختالف
) من  239-222املواد من ( يف وذلك وأاثره وإجراءاته أحكامه خالل النص عليها يف من االندماج فكرة يتتبع حاول أن االردين

هـــــ الصادر ابملرسوم امللكي رقم 1437-1-28قانون الشركات االردين ، وكذلك جند ان نظام الشركات السعودي الصادر بتاريخ 
 ) .  193 -190هــــــــ تتبع اجراءات االندماح وذلك ابلنص عليها من املاده (  1437-1-28) بتاريخ 3(م/

 ومنهم من عرفه أثره إىل مستندا االندماج عرف من فهناك يف الفقه القانوين تنوعت  قد ندماجاال تعريف و جند أن حماوالت     
 . 1عناصره القانونيه  بيان إىل استنادا عرفه آخر وجانب صورة إىل استنادا

 .  2فيه أَدخله واستحكم ، ودجمه يف الشيء، فيه دخل :الشيء يف دموًجا دمج ل يقا واالندماج  يف اللغه :  
إختياري  فعل فهو االندماج أما الشركات، هذه بدمج معينة جهة قيام يعين الشركات فدمج واالندماج؛ الدمج بني فرق وهناك    

 حيث الواقع مع يتفق ما وهو أخرى أو الضغط عليها، جهة أية تدخل دون بنفسها االندماج قررت قد املعنية الشركات أن ومعناه
 الدمج أبن القول إىل الفقهاء بعض دفع ما وهذا أخرى، جهة أية تدخل دون االندماج عقد امإبر  تقرر اليت هي الشركات إن

 .  3  )الطوعي االندماج( لالتفاق نتيجة حيصل فهو االندماج ، أما   )القسري أو االجباري الدمج( القانون بنص حيصل
 تعريفه، حول الفقهاء نظر وجهات وتعدد  الفأدى إىل اخت قد وتعقيدها وعدم وضوحها االندماج فكرة غموض بسببو      
 كافة وتنتقل املندجمة الشركات أو للشركة املعنوية الشخصية زوال عليه يرتتب أكثر أو شركتني بني عقد" :أنه على البعض عرفه فقد

 شركة وتكو�ن همامن لكل املعنويه الشخصية فتزول أكثر أو شركتان مبقتضاها تنحل أو الداجمة الشركة إىل وخصومها أصوهلا

                                                           
 وما بعدها .  136ص  1992 ، سنة القاهرة العربية النهضة ، دار،  3 ط 1التجارية ، ج  الشركات القليويب مسيحة  1
  224، ص  2000، دار املشرق ، بريوت ، 21غه واالعالم ،  ط املنجد يف الل . 2
وما  150، املرجع السابق، ص  . للمزيد انظر أالء دمحم فارس محاد 8ص ، 2003، اندماج الشركات" دراسه مقارنه " دن ، دم ، . مهند اجلبوري 3

 بعدها
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 تعريفه إىل اآلخر 1البعض وذهب" . اجلديدة  الشركة إىل واخلصوم األصول كافة وتنتقل مستقلة معنوية شخصية هلا جديدة واحدة
 اعتبارية شخصية طريق عن سواء واحد، اعتباري شخص يف بعضها عن مستقلة شركات عدة توحيد منه يقصد تدبري" :أبنه

 ، قائمة " شركة يف أكثر أو شركة مإدغا طريق عن أو جديدة
 مًعا ليكّو� الشركتني بفناء أو األخرى يف إحدامها إبدماج قائمتني شركتني ضم" :أنه على الفقه من آخر جانب عرفه كما     
  .  2."" جديدة شركة
 إال يتحقق أن ميكن ال االندماج أنابإلظافه اىل  املزج، أو الضم بطريق إما يتم االندماج أن السابقة التعريفات ونالحط من     
 االندماج، يف الداخلة للشركات املعنوية الشخصية على والذي بدوره يؤثر املعنوية، ابلشخصية واملتمتعة قانو�ً  قائمة شركات بني

 ويف ابلضم، دماجاالن حالة يف املعنوية بشخصيتها حمتفظة الداجمة الشركة وتبقى مجيًعا، املندجمة الشركات انقضاء إىل يؤدي حيث
 اآلاثر حتدد مل التعريفات هذه أننا نرى أن إال جديدة، شركة منها وتنشأ تنقضي املندجمة الشركات مجيع فإن ابملزج، االندماج حالة

 وأ الداجمة الشركة إىل املندجمة للشركات املالية الذمم انتقال أيًضا عليه يرتتب فاالندماج الشركات، هذه على لالندماج األخرى
   .االندماج يف الداخلة الشركات نشاط تكامل أو متاثل تشرتط مل أ�ا على فضال االندماج، عن النامجة اجلديدة الشركة
 ويكون إما أصوالً ، موجودة أكثر أو شركتني احتاد" :هو الشركات اندماج أن ذهب إىل الفقه من آخر جانب إال أن هناك       

 الشركات يف املسامهون الشركاء أما شركة جديدة، لتكوين أكثر أو شركتان متتزج أبن أو ثر،أك أو أخرى لشركة شركة ابمتصاص
 الشركات والتزامات حقوق مجيع تتلقى الشركات وهذه الباقية، الشركات يف حصًصا أو أسهًما ابملقابل يستلمون فإ�م املنحلة،
 .  3املندجمة
 فقدان إىل يؤدي إنه حيث من االندماج آاثر بني أبن السابقة للتعريفات وجهامل االنتقاد تفادى التعريف هذا وجند أن       

 االندماج، عن النامجة أو الداجمة الشركة إىل املندجمة الشركات والتزامات حقوق كافة وانتقال املعنوية، لشخصيتها املندجمة الشركات
 أو حصصهم مقابل أواجلديدة الداجمة للشركة أسهًما أو احصصً  املندجمة الشركات ومسامهي شركاء تلقي إىل يؤدي االندماج وإن

 إال يتحقق أن ميكن ال وأنه االندماج طرق إىل ابالضافه اىل انه أشار  االندماج، بسبب تنحل واليت املندجمة الشركات يف أسهمهم
 الطبيعة بيان عدم يعيبه التعريف هذا نأ إال، أكثر أو شركتني بني يتم قد وأنه قانوً�، القائمة أي صالً أ املوجودة الشركات بني

 .  لالندماج القانونية
وبناء على ذلك فإنه ال يعترب شراء اسهم شركه من قبل الشركه االخرى اندماجاً فهو اليعين اال قيام الشركه املشرتيه ابلدخول       

-واملشرتيه        البائعه السهمها -اظ كل شركه يف اهليئه العامه واملشاركه ابلتصويت حبسب مسامهتها مبقدار راس املال مع احتف
كما ان قيام شركتني ابالشرتاك ابجناز عمل معني او مشروع اليعين اندماجا ،او قيام املصفي ببيع ،   4يشخصيتها املعنويه املستقله

لشركه كما أن قيام شركه ابلتنازل موجوداهتا اىل شركة اخرى  فإنه اليعترب اندماجًا ، بل هو اجراء قانوين لتصفية ا -اسهم الشركه 
عن اسهمها او موجوداهتا لشركة اخرى فهذه احلاالت كلها التعترب اندماج واليكون متحقق وذلك الحتفاظ كل شركه بشخصيتها 

 . 5القانونيه املشتقله عن الشركه االخرى 

                                                           
 .  361الثاين ، دار حممود واملكتبه القانونيه ، د س ، ص  حسن عناية ، موسوعة الفقه والقضاء يف الشركات التجاريه ، اجمللد. 1
 .   66، ص  2008.اسامه احمليسن ، الوجيز يف الشركات التجاريه ، دار الثقافه للنشر والتوزيع ، عمان ، 2
 ها . . وما بعد 21، للمزيد لنظر االء محاد ، رسالة ماجستري غري منشوره ص  9. مهند اجلبوري ، املرجع السابق ، ص 3
 وما بعدها .  220، ص  1982مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، بريوت ، . 4
 وما بعدها .  402الياس �صيف ، الكامل يف قانون التجاره ، الشركات التجاريه ، اجلزء الثاين ، بريوت ص . 5
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غرض  وذات قانو�ً  قائمة أكثر أو شركتني ن بنيجتاري يكو   عباره عن عقد " :أنه على االندماج تعريف ميكننا وعليه فإنه      
 والتزامات     حقوق كافة مبوجبه جديدة،تنتقل شركة خللق أخرى شركة إىل أكثر أو شركة مبوحبه( متتزج )  تنضم ومتكامل متشابه

 .. كه مندجمهاجلديدةمع زوال الشخصيه املعنويه لكل شر  أو الداجمة الشركة إىل املندجمة الشركات ( أصول وموجودات )
 صور االندماج : الفرع الثاين

على صور االندماج حيث جاء  2002/ أ  املعدل لسنة 222يف املاده  1997لسنة  74نص قانون الشركات االردين رقم      
يف  يتم اندماج الشركات املنصوص عليها يف هذا القانون أبي من الطرق التالية على ان تكون غا�ت الشركة الراغبةفيها : 

 االندماج متماثلة او متكاملة:
ابندماج شركة أو أكثر مع شركة او شركات أخرى تسمى (الشركة الداجمة ) وتنقضي الشركة أو الشركات األخرى املندجمة فيها  -

الشركة  وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها وتنتقل مجيع حقوق والتزامات الشركة املندجمة إىل الشركة الداجمة بعد شطب تسجيل
 .املندجمة

ابندماج شركتني أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناجتة عن االندماج ، وتنقضي الشركات اليت اندجمت  -
 ابلشركة اجلديدة وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها. 

أو جديدة تؤسس هلذه الغاية وتنقضي تلك  ابندماج فروع ووكاالت الشركات األجنبية العاملة يف اململكة يف شركة أردنية قائمة -
 الفروع والوكاالت وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها.

) على طرق االندماج وبني ا�ا تكون بطريق الضم او املزج وبني ان 191كما ان نظام الشركات السعودي نص يف املاده (      
       الداجمه واملندجمه ، ابالظافه اىل صدور االندماج من كل شركه االندماج اليكون صحيحا اال بعد تقدير صايف اصول الشركه 

 طرف فيه .  
 إىل ينظر قد إذ إليه، النظر زاوية الختالف وفًقا ختتلف صور عدة االندماج له أن يتبني لنا النصوص السابقه، ابإلطالع على

 إليه ينظر أو فيه، الداخلة الشركات جنسية زاوية من هإلي ينظر وقد فيه، الداخلة الشركات وغا�ت أغراض أساس على االندماج
 وسنتناوهلا على التوايل .  فيه، اإلرادة لدور وفقا أو الشركات، شخصية أتثريه على زاوية من

 فيه وسنبينها تباعا :  الداخلة الشركات وغا�ت أغراض إىل ابلنظر االندماج تنقسم صور     
 :غراض وغا�ت الشركات الداخلة فيه وينقسم إىل ثالثة أنواعأوًال: صور االندماج ابلنظر إىل أ

 التسويق أو اإلنتاج عملية  متارس الشركات هذه أكانت سواء ويكون بني شركات متماثلة األغراض واألهداف : أ . اندماج أفقي
  .فة ، مثال ذلك: اإلندماج الواقع بني شركات الـتأمني أو البنوك أو شركات الصرا 1آخر عمل أي أو

ويكون بني شركات متغايرة األغراض إال أن أغراضها متكاملة يكمل بعضها بعضا، ومن األمثلة على ذلك  : ب . اندماج رأسي
 .  2االندماج بني شركات حلج القطن، أو غزله وتصنيعه وشركات تسويقه و اإلجتار به

ون بني شركات تقوم ابعمال خمتلفة، أي كل شركة تقوم ويسمى أيضا ابالندماج املتنوع أو التجميعى ويك :اندماج تكتلي جـ .
 وتعددها ز�دهتا وابلتايل اجلديدة، الشركات تقدمها اليت اخلدمات اختالف يعين وهذا بنشاط ال عالقة له بنشاط الشركة األخرى

                                                           
 .21، ص 2011ان ، سنة . سامي اخلرابشه ، النظام القانوين للشركه املسامهه اخلاصه ، دار البشري ، عم1
شركات واثره على عقود الشركه املندجمه " دراسه مقارنه " جامعة بري زيت ، سنة . االء دمحم فارس محاد ، رسالة ماجستري غري منشوره بعنوان "اندماج ال2

  .  35، ص  2012
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ن الشركات االردين لسنة وهذا النوع من االندماج مل �خذ به قانو  كبرية تنافسية مزا� اجلديدة الشركات يكسب االمر الذي
 . 1مالً متكا أو متماثالً  املندجمة الشركة نشاط يكون أن اشرتطكونه   222يف املاده  1979

 : اثنيا: صور االندماج ابلنظر إىل جنسية الشركات الداخلة فيه ، وينقسم إىل
  .ونستطيع ان نفول انه االندماج الوطين 2دةحيث تكون مجيع الشركات املندجمة منتمية لدولة واح: . االندماج بني شركات وطنية أ

كاالندماج الواقع بني الشركات االردنيه وأخرى أجنبية، أو قد يكون االندماج بني : . االندماج بني شركات متعددة اجلنسيات ب
كات الداخلة يف شركات أجنبية فيما بينها لينشأ شركة أجنبية وجيب مراعات نصوص قانون كل دولة من الدول التابعة هلا الشر 

 العاملة األجنبية الشركة وكالة أو وفرع وطنية شركة بني االندماج  1997 لسنة الشركات قانون يف األردين املشرع وأخذ، االندماج
برتويليوم  دتش رو�ل شركة بني مت ما الدويل االندماج على األمثلة ، ومن 3/ 222كما اشارت لذلك املاده ،   اململكة يف

(Royal Dutch Petrolem)  شل   وشركة ، 1980 عام أتسيسها مت هولندية شركة وهي   (shell) واملواصالت، للنقل 
 مواجهة يف منهما رغبة اجلنسية خمتلفيت شركتني بني هذه االندماج عملية متت حيث ، 1897 عام إنشاؤها مت بريطانية شركة وهي

 Standard)، شل شركة هي جديدة شركة والدة عن املذكورة االندماج يةعمل وأسفرت أويل ستاندرد العمالقة األمريكية الشركة
Oil) 3اجلنسيات متعددة. 

 :اثلثا: االندماج من حيث أتثريه على شخصية الشركة أو الشركات الداخلة فيه ، وينقسم إىل
ابندماج شركة يف شركة أخرى قائمة،  ويتم هذا النوع من االندماج ابنضمام شركة إىل شركة أخرى أي: ـ االنـدمـاج بطريق الضـــم 1

ويرتتب عليه انقضاء الشركة املندجمة وزوال شخصيتها �ائيا، وتظل الشركة الداجمة هي الشركة القائمة واملمتعة وهدها ابلشخصية 
ق املزج يتطلب ويعترب هذا النوع من االندماج هو األكثر شيوعا من االندماج بطريق املزج وذلك ألن االندماج بطري،  4املعنوية

 .نفقات كبرية ابإلضافة إىل أنه �خذ وقتا طويال
فيتم نتيجة اتفاق بني شركتني أو أكثر على حل كل منهما ونقل موجودات و التزامات كل منهما إىل : ـ االنـدمـاج بطريق املـــزج 2

ي وتزول شخصيتها املعنوية بنشوء الشركة الشركة اجلديدة اليت تنشأ نتيجة االندماج على أنقاض الشركات املندجمة اليت تنقض
اجلديدة  مل تكن موجوده قبال، اذ يعترب مسامهو الشركات املندجمة مسامهني يف الشركة اجلديدة ، وحيصل كل مساهم على أسهم 

 للشركات تمرارًااس ليست أل�ا التأسيس، قواعد مجيع شأ�ا يف االعتبار بعني جديدة بنسبة كل ما ميلكه يف األسهم القدمية،ويؤخذ
 يف املتقاربة الشركات اندماج يف يكون ما جديدة،وأكثر قانونية شركة تعترب إ�ا بل األخرية، نشوء مبجرد منتهية تعترب اليت السابقة
 .5املالية قدراهتا

 
 

                                                           
للمزيد انظر االء دمحم فارس محاد ،  6، ص 2007العربيه ، سنة . لينا الفيومي ، االاثر الناجته عن دمج الشركات ، رسالة ماجستري ، جامعة بريوت 1

  شركات واثره على عقود الشركه املندجمه " دراسه مقارنه " املرجع السابق .  رسالة ماجستري غري منشوره بعنوان "اندماج ال
  .  36ص . االء دمحم فارس محاد ، املرجع السابق ، 2
    . 27شيده ، املرجع السابق ، ص، للمزيد انظر ضيف  36ص لسابق ، . االء دمحم فارس محاد ، املرجع ا3
 .     137ص يحه القليويب ، املرجع السابق ، مس. 4
املرجع      االء دمحم فارس محاد ، للمزيد انظر،    http://almerja.com/reading.php?idm=51412راجع املوقع االلكرتوين  ،   . 5

  41ص السابق ، 
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 املطلب الثاين: الطبيعه القانونيه لالندماج 
وقد أاثر ذلك االمر خالفًا طويال  لإلندماج، القانونية الطبيعة ن تفسريلقد اختلفت  اإلجتاهات و االراء الفقهيه  حول بيا      

ومل  الشركات انقضاء أسباب من ماهو إال سبب  اإلندماج أن إىل ذهب ، رأين ، وظهر عدة أراء إال إن أمهها بني فقهاء القانو 
مبتسر للشركه ، ومن خالل هذه  انقضاء و إالماه اإلندماج أن إىل والرأي االخر ذهب ،ا هذا الرأي من انتقاد الفقه له خيلو 

 الدراسه سأبينهما بطريقه علميه حتليليه وذلك يف فرعني وعلى التوايل . 
  الداخله فيه  الشركات او للشركة مبتسراً  انقضاءً  إبعتباره االندماج :األول الفرع
أنه   مبعىن املندجمة الداخله فيه ، الشركات أو لشركةل مبتسر انقضاء عباره عنما هو اال   االندماج أن الرأي هذا مضمون      

  يف حني أنه إذا وقع الضم، االندماج بطريق  مت إذا تنحل املندجمة كما تبني سالفا ان الشركة   أوا�ا، قبل الشركة يؤدي اىل انقضاء
 . 1جديدة  كةشر  عندها فيه وينتج لدينا  الداخلة الشركات كافة فتنحُل عندها  املزج بطريقاالندماج 

 االندماج  أنه  يرتتب على مفاده  ، الداخله فيه الشركات أو للشركة مبتسر ماهو إال انه انقضاء  اإلندماج أبن لقولوا      
 األخرى العامة اإلنقضاء أسباب من سبب األوان ،وبناًء على ذلك فإن االندماج يعترب قبل وزواهلا املندجمة الشركة انقضاء

 .  2أجله من أنشأت الذي الغرض أو عليها املتفق املدة اءللشركات،كإنقض
 موجودات  كافة تنتقل وإمنا قسمة للشركه، و وجتد االشاره هنا اىل ان االندماج يف مثل هذه احلاله ال يرتتب عليه تصفية     

 3الدمج عن ةالناجت اجلديدة أو الداجمة الشركة إىل خصومها و أصوهلا جبميع املندجمة أو الداجمة الشركة
 ذمم أو املندجمة ذمة الشركة أن معناه الداجمة، الشركة إىل املندجمة الشركة لذمة شامل انتقال إىل يؤدي اإلندماج أبن املقصود و     

 لذمة الشامل واإلنتقال الداجمة، الشركة إىل أصول و موجودات من عناصرها بكامل تؤول املندجمة الشركة ذمم أو املندجمة الشركاء
 ذمة نقل ليكون االندماج عقد إشهار يكفي بل النقل، إجراءات إىل حاجة دون مباشرة الداجمة يتم الشركة إىل املندجمة الشركة
 . 4الغري  مواجهة يف سار� املندجمة إىل الشركة املندجمة الشركة
 االقتصادي مشروعها استمرار مع املالية امل لذمتهاشوانتقال  املندجمة للشركات بتسرامل اإلندماج :الثاين الفرع
        اليت ينظر فيها اىل  القانونية الزواية اإلقتصادي  و اجلانب أن �خذ بعني االعتبار لنا  البد الشركة إىل النظر عند      

 قول ان كلوهذا  مايدفعنا اىل ال  -آخرى  مع الشركة اندماج بعد مستمرا و املشروع اإلقتصادي قائما يف أن يبقى - االندماج
 اإلستخالف بفكرةأخذ  املصري، املشرع حني أن يف  ،املبتسر للشركه  اإلنقضاء بنظرية أخذا األردين قد و العراقي املشرع من

 . 5التزامات  و واجبات من عليها وما حقوق من ماهلا قي املندجمة للشركة العام

                                                           
 يف        السياسة و احلقوق كلية اخلاص،جملس القانون يف املاجستري التجارية،رسالة املنافسة يف وأثره التجارية الشركات حممود،اندماج برهان. أوبستا1

 .  49، ص  2014السليمانية،،  جامعة
 2015سنة  –ورقله  –وره ،جامعة قاصدي مرابح اخلاص غري منش القانون يف املاجستري . محاش حياه ،الضوابط القانونيه الندماج الشركات ،رسالة2

 .  17، ص 
 442 ،ص  2002احلقوقية،بريوت،لبنان، احلليب اخلامسه ،منشورات التجارية، الطبعه الفقي،الشركات السيد د،دمحم و العلين فريد . دمحم3
 .  17، ص  املرجع السابقص غري منشوره ،اخلا القانون يف املاجستري . محاش حياه ،الضوابط القانونيه الندماج الشركات ،رسالة4
 القاهرة، احلقوق،جامعة يف الدكتورة درجة لنيل مقارنة،رسالة دراسة التجارية، الشركات إلندماج القانوين أبوزينة،اإلطار سعيد الوهاب . أمحدعبد5

 80ص  ، 2012
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 البشرية و املادية العناصر من جمموعة على تقوم اليت لإلنتاج ةاإلقتصادي الوحدة ": أبنه اإلقتصادي املشروع1الفقه عرف     
 أن يتصور ال أنه لنا يتضح التعريف هذا خالل من ."حتقيقه إىل املشروع مالك يسعى معني غرض لتحقيق العناصر هذه وتتفاعل

 املشروع إدارة ليتوىل ابلعقل تمثلامل البشري العنصر وكذلك ابألموال يتمثل الذي املادي العنصر دون اقتصادي مشروع هناك يكون
 املشروع مفهوم من أوسع الشركة مفهوم وان اإلقتصادي، املشروع صاحبة هي الشركة ان حيث بتشغيله تقوم الذي العاملني و

 يف استمراره عناصر تتضمن إنتاج وحدة عن عن عبارة اإلقتصادي فاملشروع،  الشركة من أضيق مفهومه األخري هذا و اإلقتصادي،
،  والبشرية املادية عناصره زوال إىل املشروع مالك تغيري أدى إذا إال املشروع، انقضاء إىل يؤدي ال أنه يعين وهذا مالكه تغيري حالة
 والذي الشراح معظم يؤيده ما وهذا وزواهلا، املندجمة الشركة انتقال رغم موجودا ويبقى يستمر إنتاج كوحدة اإلندماج فمشروع إذن
 ا�ا إال الغري قبل الداجمة للشركة املعنوية للشركة املعنوية الشخصية فقدان وأن الداجمة، الشركة إىل اخلصوم و األصول لانتقا يربر
 .  2اإلندماج  لعقد          البطالن أو ابلفسخ نطالب أن ميكننا الذي حد إىل اجلديدة أو الداجمة الشركة قبل هبا حمتفظة تبقى

انتقال شامل للذمه  االمر الذي يرتتب عليه املندجمة للشركات مبتسر ا اىل ان االندماج ماهو اال  إنقضاءوحنن نذهب برأين      
 اإلقتصادي للشركه، املشروع استمرار األخذ بعني االعتبار مع اإلندماج عن الناسئة أو الداجمة الشركة إىل عناصرها املاليه بكافة

إال ان ذلك اليؤثر على الكيان املادي للمشروع  املندجمة للشركة القانوين الكيان انقضاء إىل يؤدي اإلندماج ألنه برأينا وإن كان
 االقتصادي من االستمرار يف العمل لتحقيق الغرض  املبتغى من انشاء الشركه سواء كان ابالجياب او السلب . 

ضع  الشركه املايل وعلى أدائها وعلى أرابحها االمر اندماج الشركات  ينعكس على و اال انه ال بد لنا من االشاره هنا اىل ان      
 األطراف؛ألننا لكل مفيد االندماجالذي ينعكس  ابلنتيجه على املسامهني يف الشركات املسامهة من ز�دة يف االرابح حيث ان 

 املستقبل يف ستكون مالقةالع الشركات إن تقول عباره وهناك ابلقوة تتسم اليت وامليزانيات العمالقة الشركات عصر نشهد أصبحنا
 للسوق عاملية شركات بدخول تسمح العاملية احلرة التجارة اتفاقية إن وحيث ”ملوظفيها وإقامات جوازات متتلك دول عن عبارة
قادره على املنافسه يف هذا  قوية شركات تكوين إىل تؤدي اليت اخلطوة هبذه نبدأ وأن أنفسنا من نطور أن بد ال كان فإنه احمللي

 حيث من أنواعها بكافة واملتوسطة الصغرية الشركات صاحل يف يصب االندماج قرار و لعامل الكبري واملليء ابلشركات الضخمها
 املنافسة تستطيع فكيف وضعها تقوي أن دون األجنبية العمالقة الشركات تيار احمللية الشركات واجهت فإذا أفضل خدمات إجياد

            االقتصادية النواحي يف السيما كبرية تطورات األخرية الفرتة يف العامل وقد شهد لعامليوا احمللي ابلسوق وجودها وإثبات
 .  غريها و والسياسية

       .الراهن الوقت يف مسبوقة غري قياسية مستو�ت إىل العامل أحناء مجيع يف االندماج عمليات أحجام و مبالغ وصلت فقد     
 ، والربح النمو عن للبحث املنافسة تستطيع كبرية كيا�ت خلق إىل احلاجة مث ومن العاملية املالية األزمة ىلإ الرئيسية العوامل وتعزى

 الدول يف األسواق وحترير االقتصادي اإلصالح برامج بسبب املختلفة للدول الوطنية احلدود عرب املال رأس تدفقات ازد�د وكذلك
 عائدات عن تبحث اليت االستثمارات عوملة مستوى ارتفاع يف يتمثل االندماج نشاطات �دازد وراء آخر رئيسي عامل مثة و.النامية
 أو اخلارجية البلدان إىل ابستثماراهتا اخلروج إىل املاسة للحاجة األعمال مؤسسات من الكثري وإدراك املخاطر لتنويع وفرص أعلى

 .مناطقها داخل يف
 ويتم هلا، احملققة األرابح ز�دة خالل من و يكون ذلك األسهم قيمة من تزيد أن لشركةا إدارة من دائماً  املسامهون يتوقعو       
 ما عادة الذي و اخلارجي التوسع طريق عن أو ونشاطاهتا، ألعماهلا الداخلي التوسع طريق عن إما ،للشركه  اهلدف ذلك حتقيق

                                                           
 129 املرجع السابق ،ص املصري، . حسين1
 وما بعدها .  19، املرجع السابق ، ص  محاش حياهللمزيد انظر  54ص   بق،السا املرجع حممود، . أوبستابرهان2
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 من للخروج احلاالت من كثري يف االندماج ت اىل أسلوبأخرى وتلجأ الكثري من الشركا شركة مع الشركه اندماج صورة يف يتمثل
 من سيحسن الشركات اندماج أن إىل االقتصادية الدراسات مجيع تشري شركه،حيث أي هلا تتعرض قد اليت واإلفالس العجز أزمات
 غزو مواجهة ستطيعت املندجمة الشركات أن كما األرابح، من وسيزيد الشركة على التكلفة من ،ويقلل املقدمة اخلدمة نوعية

 على خدمات تقدمي إىل يؤدي والذي التنافس من نوعاً  خيلق مما احلرة التجارة اتفاقية مبوجب القادمة العمالقة األجنبية الشركات
 البشرية مواردها تنمية يف ويساعد البطالة، مشاكل من حتد ، جديدة عمل فرص خلق جانب إىل متميز، وأداء راقٍ  مستوى
 1 “.اخلرباء أحد يقول الصدد هذا ويف األجنبية الشركات ومنافسة احلضور من اتلية احلمر  يف وميكنها

 اثر إندماج الشركات على الغري  :املبحث الثاين
تبني لنا يف املبحث السابق تعريف االندماج وصوره وطبيعته القانونيه  اال ان االندماج  يرتتب عليه ااثر قانونيه ويف دراستنا      

ني اثر االندماج على الغري، وسيكون على مطلبني االول بعنوان اثر االندماج على دائين ومديين الشركه الداجمه واملندجمه، هذه سنب
 والثاين أثر االندماج على اصحاب حصص التأسيس ومحلة اسناد القرض وذلك على التوايل . 

 ملندجمهاثر االندماج على دائين ومديين الشركه الداجمه وا :املطلب االول
يرتتب على اندماج الشركات ااثر قانونيه ومن هذه االاثر اثر االندماج على دائين ومديين اكل من الشركه الداجمه واملندجمه     

 املندجمة الشركة دائين حقوق على االندماج أثروسنتناول هذه االاثر يف هذا املطلب  وسيكون ذلك على فرعني األول سنتناول فيه 
 وذلك على التوايل . والداجمة املندجمة الشركة مديين حقوق على االندماج لثاين سيكون بعنوان أثروالداجمة وا

 والداجمة املندجمة الشركة دائين حقوق على االندماج أثر :الفرع االول
 التوازن من نوع ادإجي حماولة هو والداجمة وسبب ذلك املندجمة الشركة دائين حبقوق يف دول العامل، التشريعات إهتمت أغلب     
 الدائنني مركز ومصر فرنسا يف املشرع حبقوقهم ، وقد عاجل الوفاء يف دائنيها ومصاحل ،االندماج حتقيق يف الشركات مصاحل بني

 الشركة إىل املندجمة الشركة وخصوم ألصول شامال انتقاال ابعتباره االندماج إىل نظر حيث تبناها، اليت احللول من ذلك ويظهر
 الشركات قانون القضية هذه يعاجل ومل املندجمة، الشركة دائين خاصة للدائنني، احلماية توفري على حرص حيث اجلديدة، أو ةالداجم

 معه يتطلب كان الذي األمر املدين تغري نتيجة الدين جتديد عليه يرتتب االندماج هذا أن يعترب كان أنه ذلك القدمي املصري
 . 2كةالشر  دائين موافقة صدور ضرورة

 الدائنني،ويف حقوق على وذلك للحفاظ  املندجمة الشركة ديون سداد كيفية الغالب يف يتضمن االندماج عقد كان حيث     
 الشركة فإن اجلديدة، أو الداجمة الشركة إىل صافية موجوداهتا وانتقال فنائها قبل املندجمة الشركة ديون تصفية على االتفاق حالة

الدين  لسداد يكفي األصول من جبانب منها،واالحتفاظ احلال أبداء املصفي ويقوم ابلديون الوفاء عن ؤولةاملس هي تظل املندجمة
 أو االندماج ببطالن املطالبة الدائنني حق من فإن الديون لسداد املخصصة املوجودات كفاية عدم حالة يف أنه احلال،غري غري

 مت 1966الفرنسي لسنة  الشركات قانون صدور وبعد أنه إال 3  وى البوليصيةالدع ألحكام تطبيقا حقهم يف نفاذه بعدم املطالبة
 يعين وهذا املندجمة، الشركة ديون كافة عن الداجمة  الشركة حول مسؤولية 381/1املادة  إقرار خالل التوجه من هذا عن التخلي

                                                           
 اجمللد ، واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية اجلامعة الدابس  حبث منشور يف جملة دمحم معتصم .وأرابحها د الشركات أداء على االندماج . أثر1

  18- 13 ص 2012يونيو ٥٤٤ ص – ٥١١ ص الثاين، العدد ، العشرون
  193، املغرب ، ص 2013،  1مقارنة ، ط دراسة والقضاء الفقه ضوء على التجارية الشركات الندماج القانوين النظام فهيم . ابتسام2
 القاهرة، احلقوق،جامعة يف الدكتورة درجة لنيل مقارنة،رسالة دراسة التجارية، الشركات إلندماج القانوين أبوزينة،اإلطار سعيد الوهاب عبد . أمحد3
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 األمهية غاية يف نقطة الفرنسي عن املشرع يغفل مل الديون،كما جبميع الوفاء تضمن من وحدها هي اجلديدة أو الداجمة الشركة أن
 لدائين جيوز من قانون الشركات الفرنسي فإنه  381/2 املادة لنفس ووفقا معسرة الداجمة الشركة كانت إذا ما  حالة وهي أال

 يوما الثالثني دةم خالل االندماج على االعرتاض االندماج مشروع نشر قبل حقوقهم نشأت الذين االندماج يف الداخلة الشركة
 هبذه للوفاء كافية ضما�ت بتقدمي أو ابلوفاء األمر أو االعرتاض رفض املختصة للمحكمة وجيوز االندماج شهر لتاريخ التالية

املعرتضني سندا  مواجهة الدائنني يف ابالندماج حيتج فال احملكمة من الصادر لألمر الداجمة الشركة امتثال عدم حالة ويف الديون،
 238املاده  يف يف قانون الشركات االردين املشرع به أخذ التوجه الذي نفس وهو 1الشركات الفرنسي قانون من 381/3ده للما

تنتقل مجيع حقوق والتزامات الشركات املندجمة إىل الشركة الداجمة أو الشركة الناجتة عن االندماج حكما بعد انتهاء واليت نصت " 
وفقًا ألحكام هذا القانون ، وتعترب الشركة الداجمة أو الناجتة عن االندماج خلفًا قانونياً للشركات إجراءات الدمج وتسجيل الشركة 

 املندجمة وحتل حملها يف مجيع حقوقها والتزاماهتا " .
 وال وصفه أو سببه يف وال طبيعته يف تعديل أي دون الداجمة مواجهة الشركة يف قائما يبقى األصلي االلتزام أن ويفهم من ذلك     

 الرجوع يف احلق له ينشأ ال املندجمة الشركة االندماج، فدائن إجراء قبل املندجمة الشركة إزاء الدائن هبا يتمتع كان اليت الضما�ت يف
 بني تفرقة دون أمواهلا كافة على الرجوع يف احلق له ينشأ وإمنا فحسب الداجمة الشركة إىل آلت اليت املندجمة الشركة أصول على

 من وسع قد كونه يف الفرنسي االردين قد حذا حذو املشرع املشرع يكون وهبذا االندماج طريق عن إليها آلت اليت املوجودات ذهه
 وهو مسامهة شركة مع احملدودة املسؤولية شركة اندماج وحالة احملدودة املسؤولية ذات شركتني اندماج حالة ليشمل ملبدأا هذا  نطاق

 أو الداجمة الشركة مسؤولية مبدأ   1981لسنة  اجلديد املصري الشركات قانون تضمن والتبصر وقد كمةاحل من الكثري فيه أمر
 أن اجلديدة أو الداجمة للشركة جيوز واليت جاء فيها " ال 132املادة  نص من يستشف ما وهذا املندجمة، الشركة ديون عن اجلديدة
 التحديد هذا ألن الديون عن مسؤوليتها بتحديد يقتضي شرطا يتضمن ندماجاال عقد أن حبجة املندجمة، الشركة ديون من تتحلل
 االعرتاض يف الدائنني حق يقابل وفيما)).الدائنني حق يف يسري وال االندماج يف الداخلة الشركات مواجهة يف أثره يقتصر أن جيب
 مواجهة يف ضما�ت تقرير احملكمة من يطلبوا أن ندجمةامل الشركة لدائين جييز املصري املشرع فإن الفرنسي القانون يف ذكر�ه الذي

 أن ذلك الفرنسي، املشرع به جاء خيتلف  عما ،املصري املشرع لدى الدائنني حلقوق القانوين التنظيم يف حني أن الداجمة، الشركة
 املندجمة الشركة دائين بني يفرق ال نسيالفر  املشرع بينما املندجمة الشركة لدائين إال االندماج على االعرتاض جييز ال املصري املشرع

 حيدد ومل ،االندماج مشروع شهر وسائل من وسيلة أي ينظما مل واالردين  املصري املشرع فإن ذلك على ز�دة الداجمة، الشركة وال
 2الفرنسي  املشرع عكس على خالهلا الضما�ت إنشاء طلب تقدمي الدائنني من يرغب من على جيب معينة مدة

 :واليت نصت على أنه  1997 لسنة األردين الشركات قانون من 234 اما فيما يتعلق ابلقانون االردين فنجد أن املادة     
جيوز حلملة أسناد القرض ودائين الشركات املندجمة أو الداجمة ولكل ذي مصلحة من املسامهني أو الشركاء االعرتاض إىل  "  -أ 

) على أن يبني املعرتض موضوع 231اإلعالن يف الصحف احمللية مبقتضى أحكام املادة (الوزير خالل ثالثني يومًا من اتريخ 
 .اعرتاضه واألسباب اليت يستند إليها واألضرار اليت يدعي أن االندماج قد أحلقها به على وجه التحديد

األسباب خالل ثالثني يومًا من  ب . حييل الوزير االعرتاضات إىل املراقب للبت فيها وإذا مل يتمكن من تسويتها ألي سبب من
 .إحالتها إليه حيق للمعرتض اللجوء إىل احملكمة، وال توقف هذه االعرتاضات أو الدعوى اليت تقام لدى احملكمة قرار االندماج

                                                           
 237ص  املرجع السابق ،طاهري بشري ، . 1
  266ص  املرجع السابق ،حسين املصري ، . 2
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 يوًما الثنيث خالل إىل  الوزير االعرتاض املندجمة الشركات لدائين يتبني لنا من النص اعاله ان قانون الشركات االردين  قد أجاز 
 اليت واألسباب اعرتاضه، موضوع الدائن هذا يبني أن )  على 231املاده ( أحكام مبقتضى احمللية الصحف يف اإلعالن اتريخ من

 على بناءً  االعرتاض هذا يف ابلبت املراقب ويقوم التحديد، وجه على به أحلقها قد االندماج أن يدعي اليت واألضرار إليها، يستند
 من يوًما ثالثني خالل األسباب من سبب ألي االعرتاضات تلك تسوية من املراقب متكن عدم حالة ويف الوزير، بلق من إحالة

 أو االعرتاضات هذه مثل أن على احملكمة، إىل اللجوء  الدائن للمعرتض جتيز املادة ذات ( ب) من الفقرة فإن إليه، إحالتها
 .االندماج قرار إيقاف شأ�ا من ليس احملكمة أمام املقامة الدعوى

 بعض إقرار حيث من  )املندجمة الشركات دائين( اآلخر الطرف مراعاة يف  موفًقا يكن مل أنه األردين املشرع ونرى أن     
 على املصري للقانون التنفيذية الالئحة من ( 298 ) املادة يف املصري املشرع نص فقد املصري، ابملشرع أسوة هلم الضما�ت

 االندماج، إجراءات متام مبجرد املندجمة الشركة ديون لكافة ابلنسبة املدين الداجمة تعتربالشركة" :فيها جاء ت، حيثالضما� بعض
 ضما�ت تقرير املختصة احملكمة من يطلب أن االندماج إجراءات متام قبل املندجمة الشركة مواجهة يف حقه نشأ دائن لكل وجيوز

 له تنشأ مل أو ابلدين الوفاء تعجيل يتقرر مل فإذا ذلك تربر جدية اعتبارات هناك كانت كإذاوذل الداجمة الشركة مواجهة يف له
 يرد ما تطبيق دون املتقدمة األحكام حتول وال وفوائده الدين بقيمة للوفاء ضمانة املندجمة الشركة موجودات كانت كافية ضما�ت

 ."غريها مع ابالندماج الشركة قيام الةح يف بتعجيلها تقضي شروط من الديون هذه إنشاء سندات يف
 يف احلق منحهم وذلك من خالل املندجمة، الشركة دائين حقوق محاية أكد على املصري املشرع أن السابق النص من يتضح      

 ضامنة جمةاملند الشركة موجودات اعتبار أو الداجمة، الشركة مواجهة يف هلم الالزمه الضما�ت ،املختصة احملكمة من يطلبوا أن
 أنه إال الضما�ت، هذه على األردين املشرع نص عدم من وابلرغم ،إال أنه ال بد من االشاره هنا انهوفوائده  الدين بقيمة للوفاء
 بعد حكًما االندماج عند الداجمة الشركة إىل املندجمة الشركة والتزامات حقوق مجيع انتقال خالل من الدائنني حقوق ابلنهاية كفل
 الشركة أن أيًضا اعتربت من قانون الشركات األردين واليت ( 238 )  املادة لنص وفًقا الشركة وتسجيل الدمج إجراءات انتهاء
 .   1والتزاماهتا حقوقها مجيع يف حملها وحتل املندجمة قانوين للشركات خلفٌ  الداجمة
 مواجهتهم، يف ليسري االندماج على الداجمة الشركة دائين مل يشرتط موافقة 1997 لسنة األردين الشركات قانون أنوجند      

 إىل واستناًدا الداجمة، للشركة نقلها مت اليت املندجمة الشركة وأموال أمواهلا على التنفيذ مبقدروهم ويكون ضما�هتم من يزيد فاالندماج
 متفًقا االندماج يكون األحوال كل يف ليس أنه إال االندماج، على االعرتاض الداجمة الشركة دائين مصلحة من يكون ال احلالة هذه
 يف ضما�هتم من ويضعف مبصلحتهم، اإلضرار إىل األحيان بعض يف االندماج يؤدي فقد الداجمة، الشركة دائين مصلحة مع

 تكون دماعن الداجمة، الشركة أموال على والتنفيذ حقهم استيفاء يف هلم املندجمة الشركة دائين مبزامحة وذلك منها حقهم استيفاء
 قانون أجاز لذلك،2اإلفالس  خماطر من هرابً  االندماج إىل فتلجأ وموجوداهتا أصوهلا على تزيد اليت ابلديون حمملة املندجمة الشركة
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 1/ أ )  (234  املادة لنص استناًدا االندماج قرار على االعرتاض حق الداجمة الشركة لدائين 1997 لسنة ردينالشركات اال
 االندماج .  على ابالعرتاض حقهم يف الداجمة والشركة املندجمة الشركة دائين بني ما ساوى قد األردين شرعامل يكون وبذلك
) على انه يكون االندماج ساري املفعول بعد 193يف حني جند ان نظام الشركات السعودي قد بني يف احكامه يف املاده (      

ت ذات املاده اىل انه على دائين الشركه املندجمه االعرتاض خالل مدة الثالثني يوما انقضاء ثالثني يوما من اتريخ شهره ، كما اجاز 
السابقه وخبطاب مسجل للشركه ويف هذه احلاله تتوقف عملية االندماج اىل ان يتنازل الدائن عن اعرتاضه ، او تقوم الشركه ابلوفاء 

ن كان اجال ، وبذلك يكون املشرع السعودي قد قدم ضما� كافيا بدينه ان كان قد حل ،أو تقدم ضماً� كافيًا للوفاء ابلدين إ
 .  2للدائنني 

  والداجمة املندجمة الشركة مديين حقوق على االندماج أثر الفرع الثاين:
 اجلديدة أو ةالداجم الشركة وحتل اجلديدة أو الداجمة الشركة إىل املندجمة الشركة لذمة شامال انتقاال يعترب االندماج أن تبني لنا      

 الشركة مديين فإن وعليه التزامات إبعتبارها خلفاً عاماً للشركه املندجمه، من عليها وما حقوق من ماهلا مجيع يف املندجمة الشركة حمل
 تكان إذا ما املندجمة الشركة مديين يهم وال االندماج، إجراءات إمتام بعد اجلديدة أو الداجمة للشركة مدينني يصبحون املندجمة

 كان سواء بدينهم الوفاء منهم ومطلوب املندجمة للشركة مدينون ابلنتيجة أل�م معسرة أو موسرة بينها االندماج مت اليت الشركات
 يكون وأن هلا الوفاء مت اليت الشركة من ذمتهم براءة على حصوهلم هو ،املهم اجلديدة أو الداجمة للشركة أو املندجمة للشركة الوفاء
 على املندجمة أو الداجمة الشركة يف املدين موافقة أن القول ميكن ولذلك،   3مرتني  ابلوفاء يلتزموا ال حبيث حيحاص الوفاء هذا

 شامل انتقال هو بل وقبوله  هلا، املدين إخطار فيها يلزم حق حوالة ليس االندماج ألن االندماج، إلمتام ضرورية ليست االندماج،
 مطالبة يف احلق صاحبة هي الداجمة الشركة تصبح األساس ذلك ، وبناًء على اجلديدة أو الداجمة كةالشر  إىل املندجمة الشركة لذمة

 مديين إبعذار تقوم أن فعليها 4االندماج عقد رتبها اليت حقوقها حلماية القانونية اإلجراءات تتخذ أن وعليها املندجمة الشركة مديين
 اليت ابلوفاء إللزامهم املختصة احملكمة أمام لذلك الالزمة الدعوى وإقامة ديون من معليه مبا ابلوفاء ومطالبتهم املندجمة الشركة
 أو قانوين وجود ال شركة وأصبحت االندماج بعد املعنوية شخصيتها وزالت انقضت أ�ا بسبب املندجمة للشركة عليهم كانت
 . 5عالنواإل ابلنشر اخلاصة الصحف يف اندماجها عن اإلعالن مت أن منذ هلا واقعي

 أثر فال املالية، وذمتها املعنوية بشخصيتها حمتفظة تبقى اليت الداجمة الشركة مديين حقوق على االندماج ألثر أما ابلنسبة     
 إن يعنيهم وال الداجمة للشركة ديون من عليهم مبا الوفاء ،املدينني هؤالء ألنه على الداجمة، الشركة مديين مواجهة يف لالندماج

 على يؤثر ال االندماج فإن لذلك قائمة، املعنوية فشخصيته يتغري مل الوفاء يتلقى الذي الدائن ألن حيصل مل أم دماجاالن حصل
 بني عليها املتفق االستحقاق تواريخ إىل استنادا الداجمة للشركة بذمتهم ما تسديد عليهم وإن الداجمة الشركة مديين والتزامات حقوق

                                                           
/ أ ) من قانون الشركات االردين واليت نصت  على " انه جيوز حلملة أسناد القرض ودائين الشركات املندجمة أو الداجمة ولكل ذي مصلحة 234  .  نصت املاده (1

) على أن يبني املعرتض موضوع 231املسامهني أو الشركاء االعرتاض إىل الوزير خالل ثالثني يومًا من اتريخ اإلعالن يف الصحف احمللية مبقتضى أحكام املادة ( من
 .اعرتاضه واألسباب اليت يستند إليها واألضرار اليت يدعي أن االندماج قد أحلقها به على وجه التحديد

 .   193)  يف املاده رقم 3-هـــ يف املرسوم امللكي رقم (م1437-1-28السعودي الصادر بتاريخ  . نظام الشركات2
 100. للمزيد انظر أمحدعبد الوهاب سعيد أبوزينة،اإلطار القانوين إلندماج الشركات التجارية،ص  296. امحد حمرز  ، املرجع السابق ، ص 3

 ومابعدها
 .242ص ، 2015 القانون اجلزائري  ،رسالة دكتوراه غري منشوره ، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خده ، . طاهري بشري ، اندماج الشركات يف4
 جهة من منها لكل التابعة الشركات جهة من اجلنسيات املتعددة والشركة القابضة الشركة من كل بني القانونية العالقة طبيعة اإلبراهيم بدري . مروان5

 .  96-95ص 2007 سنة األردن عمان 9 العدد 11 اجمللد نارامل مبجلة منشور مقال .أخرى
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 خلًفا ابعتبارها االندماج عن الناجتة اجلديدة أو الداجمة للشركة مدينني يصبحون املندجمة الشركة مديين نفإ وعليه ، واملدين الدائن
 احلصول إىل حاجة دون ابلوفاء مباشرة مطالبتهم االندماج عن الناجتة اجلديدة أو الداجمة للشركة جيوز ولذلك املندجمة، للشركة عاًما
 .ابلوفاء إللزامهم قضائًيا صمهمختت أن هلا حيق كما موافقتهم، على
 ال املندجمة الشركة مديين أن إىل ذلك يف السبب و املندجمة، الشركة ملديين ابلنسبة االندماج آاثر حتديد يف صعوبة توجد وال     

 ما وكل دائنون، ال مدينون أ�م اعتبار )على معسرًا أو موسرًا (االندماج عن الناجتة أو الداجمة الشركة) الدائن يكون( أن يهمهم
 االندماج على املندجمة الشركة مديين موافقة تلزم ال ،ولذلك مرتني، ابلوفاء يلتزموا وال ذمتهم تربأ حىت بديو�م الوفاء صحة يهمهم

 . 1االندماج مبجرد اجلديدة أو الداجمة للشركة توافرت قد له املوىف صفة دامت ما
 أن إباعتبار الداجمة الشركة ملديين ابلنسبه أثر أي اليرتتب على االندماج أنهبعض يف وبناء  على ذلك نؤيد ماذهب اليه ال     

 من عليهم مبا الوفاء املدينني على جيب وبناًء على ذلك فإنه، ،تغيري عليها أي يطرأ مل )الدائن(الداجمة   للشركة املعنوية الشخصية
 فشخصيته يتغري، مل الوفاء تلقى الذي الدائن شخصية ألن حيصل، مل أم االندماج حصل إن يهمهم وال الداجمة، للشركة ديون

 الداجمة للشركة بذمتهم ما تسديد وعليهم الداجمة الشركة مديين حقوق والتزامات على يؤثر ال االندماج فإن لذلك قائمة، املعنوية
 الفاً . كما مت إليه االشاره س   واملدين الدائن بني االتفاق وحسب ديو�م استحقاق بتاريخ

 اثر االندماج على محلة سندات القرض وأصحاب حصص التأسيس :املطلب الثاين
 يدفعها قد الذي األمر مشروعاهتا ونشاطاهتا، الستكمال جديدة أموال إىل حياهتا خالل حتتاج من املعروف لدينا ان الشركه       

 نتمكن وحىت 2 العام الكتتاب تعرض سندات إصدار طريق عن وراجلمه إىل يف مثل هذه احلاله إال اللجوء جند وال االقرتاض، إىل
مطلبني  إىل املبحث هذا قسمنا التأسيس حصص وألصحاب القرض أسناد حلملة القانونية املراكز على االندماج أثر معرفة من

ندماج على أصحاب حصص وسنبينهما على التوايل االول بعنوان اثر االندماج على محلة اسناد القرض والثاين بعنوان اثر اال
 التأسيس . 
 اثر االندماج على محلة اسناد القرض :الفرع االول

 على احلصول يتطلب االمر الذي  وأعماهلا ،وهو نشاطاهتا واالزد�د من التوسع يف ترغب قد الشركة أن أشر� سابقا اىل      
 قرض عقد هذا الصدد يف إليها تلجأ اليت الطرق ومن عها،املشاريع وتوس هذه إلجناز ،الالزم ابلغرض تفي أن من متكنها، أموال

 تطرح سندا منها جزء كل ميثل متساوية أجزاء إىل يقسم القرض وهذا  ،3نسبيا  طويلة مدته الغالب يف تكون معني، مببلغ مجاعي
 حتقيق عن النظر بغض قرض،لل احملددة املدة طول اثبتة فوائد على احلصول صاحبه السند وخيول، العام لالكتتاب السندات هذه

                                                           
للمزيد  راجع    132، ص   2004. عبدهللا احلريب ، اندماج الشركات يف النظام السعودي ، رسالة ماجستري غري منشوره ، اجلامعه االردنيه ، سنة 1

 وما بعدها .  170، أالء محاد املرجع السابق ، ص 
،دار الثقافه للنشر والتوزيع ، االردن ،  1998، سنة  1وعملية ) ، ط  قانونية دراسة( املسامهة شركة رأمسال يف االكتتاب برييالع فليح مرزوق . عباس2

 89ص 
،  لنشر والتوزيع ، االردنل دار الثقافة ، 2002لسنة  1 ط ،ماجستري رسالة ،املسامهة شركة رأمسال لز�دة القانوين النظام ،ننيس رؤوف حنا . نعم3

 .عمان 
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 عام ضمان له ويكون االستحقاق اتريخ يف أو احملدد املوعد يف السند قيمة اسرتداد يف احلق له السند وصاحب األرابح، الشركة
 .1الشركة يف ابمسه شريكا يعترب الذي املساهم بعكس للشركة، دائنا ابعتباره ،الشركة أموال على
 القانون وينظم .الشركة موجودات تقسيم يتم حني األسهم أصحاب على يتقدمون ،نداتالس أصحاب فإن ذلك وعلى      
 ممثل هلا ويكون املعنوية ابلشخصية اجلماعة هذه تتمتع وقد ،الشركة يف السندات محلة متثل مجاعة تتكون أن وجيوز السندات تداول
 سند كل ميثل حيث قرض أسناد إبصدار ،وذلك اجلمهور إىل الشركة تلجأ األموال هذه على وللحصول ،2 الشركة أمام قانوين
 وقد .قيمتها لوفاء الغالب يف طويل أجل هلا وحيدد متساوية، املذكورة السندات هلذه االمسية القيمة وتكون القرض قيمة من جزءا

 أن لشركة املسامهة جيوز اليت السندات من معينة أنواعا ذكر فقد اجلزائري املشرع ومنها القرض أسناد التشريعات معظم عرفت
 قابلة سندات إصدار بواسطة القرض إىل تلجأ حيث طويلة وملدة جديدة أموال على احلصول إىل احلاجة دعت إذا تصدرها
 السندات هذه تطرح حيث قانو�، املقررة املواعيد يف السند قيمة واسرتجاع سندية فوائد على احلصول من صاحبها متكن للتداول

 .    3  مالعا لالكتتاب
 سندات ،إصدار اخلاصة املسامهة والشركة العامة املسامهة ، أجاز للشركة 1997ويف القانون االردين جند ان قانون الشركات لسنة 

 العامة ( املسامهة للشركة إصدارها حيق للتداول قابلة مالية أوراق" :أ�ا على القرض أسناد منه  116املادة   عرفت وقد القرض،
 ألحكام وفًقا طرحها ويتم االسناد هذه إصدار املالية األوراق قانون هلا جييز اليت الشركات من ألي أو  )اخلاصة املسامهة الشركة أو

 لشروط وفًقا وفوائده القرض بسداد االسناد هذه مبوجب الشركة تتعهد قرض على للحصول املالية األوراق وقانون القانون هذا
  ."اإلصدار

 ميلكه ما يبيع أن القرض سند حامل حق يكون من أنه أي املالية، األوراق سوق يف للتداول بقابليتها القرض دأسنا ومتتاز      
 يف املساهم يشبه القرض سند حامل إن حيث املالية، األوراق سوق يف اليوم ذلك يف الدارج وابلسعر يشاء ملن القرض أسناد من

 اليت السندات بقيمة للشركة دائن أنه حيث من املساهم عن خيتلف ولكنه وشراء، بيع من يشاء كما أبسهمه التصرف عملية
 األرابح اقتسام يف يشرتك وال  اإلدارة، جملس لعضوية يرتشح أن ميكنه وال للشركة، العامة اهليئة اجتماعات يف يشرتك فال ميلكها

 إصدار نشرة يف سعرها حيدد سنو�ً  اثبتة فائدة على احلصول يف احلق له وإمنا وتصفيتها، الشركة موجودات تقسيم يف وال واخلسائر
 ميعاد استحقاق عند االمسي السند قيمة يستويف أن له كما أرابًحا، الشركة حتقق مل وإن اثبت يف الفائدة وحقه السندات،
 .   4هلا  دائًنا  ابعتباره الشركة أموال على عامة ضمانة وله إستيفائه،

                                                           
 والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة 2003 ، لسنة 1 ط  ،اإلسالمي والفقه الوضعي القانون ضوء يف املسامهة شركات ،احلمصي ندمي . علي1

 .بعدها وما 122 ص ،لبنان بريوت ،والتوزيع
 وما بعدها 182اد  ، املرجع السابق ، ص للمزيد انظر أالء دمحم فارس مح 27ص ،سابق مرجع ،التجارية ، الشركات القليويب . مسيحة2
 . 245اندماج الشركات يف القانون اجلزائري ، رسالة دكتوراه غري منشوره  ، املرجع السابق ،ص ،  طاهري بشري .3
 وما بعدها 182أالء دمحم فارس محاد  ، املرجع السابق ، ص للمزيد انظر  . 164فايز بصبوص ، املرجع السابق ، ص . 4
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، على ان حييل الوزير   1  جاالندما  قرار على االعرتاض القرض أسناد حلملة 1997 لسنة ينالشركات االرد قانون و أجاز 
االعرتاضات إىل املراقب للبت فيها وإذا مل يتمكن من تسويتها ألي سبب من األسباب خالل ثالثني يوما من إحالتها إليه حيق 

 .  2تقام لدى احملكمة ال توقف قرار االندماج للمعرتض اللجوء إىل احملكمة ، وهذه االعرتاضات أو الدعوى اليت
 القرض أسناد مالكي هيئة خالل من وإمنا منفردة، بصورة يكون ال االندماج قرار على االعرتاض يف القرض أسناد محلة وحق

من  116من قانون الشركات االردين  ويتبني لنا من نص املاده  130-126اإلصدار، حسب ماشارت له املواد  أبمني املمثلة
 وضعت اليت للشروط ووفًقا االستحقاق ميعاد حلول عند قيمته يسرتد أن القرض سند حلامل قانون الشركات االردين اىل انه حيق

 عند الستحقاقه احملدد األجل حلول قبل به املطالبة السند حلامل جيوز وال أتخريه أو الوفاء ميعاد تقدمي جيوز وال اإلصدار، نشرة يف
 أتخريه .  أو الوفاء ميعاد تقدمي للسند املصدرة للشركة جيوز ال يًضاوأ اإلصدار،

 كون قيمته، اسرتداد تعجيل لطلب إليه االستناد السند لصاحب يعطي احلق سبًبا يعد ال ،االندماج وبناًء على ذلك نرى أن     
 هذه أن ، طاملا املندجمة الشركة من صادرة كانت اليت السندات بقيمة مدينة اجلديدة أو الداجمة الشركة تصبح االندماج بتمام إنه

 السندات بقيمة اجلديدة أو الداجمة للشركة دائًنا يصبح السند صاحب أن مبعىن االندماج، إجراءات إمتام قبل نشأت السندات
 واألولو�ت لضما�توا احلقوق بنفس املندجمة الشركة من الصادر السند صاحب ويتمتع االستحقاق، اتريخ حىت احملددة وابلفائدة

 اجلديدة أو الداجمة الشركة تعترب اليت 1997 لسنة الشركات قانون من ( 238 ) املادة تؤكده ما وهذا،   3القرض عقد يف الواردة
 .  4 والتزاماهتا حقوقها مجيع يف حملها وحتل املندجمة للشركة قانونًيا خلًفا

 يساثر االندماج على محلة حصص التأس :الفرع الثاين
 وإمنا امسية، قيمة هلا ليس صكوك شكل على الشركة أرابح من مقدر نصيب عن عبارة هي التأسيس أب�ا  تعرف حصص   

  املسامهة الشركه تصدرها اخلسائر، يف االشرتاك دون ،الشركة أرابح يف نسبة من هلا يقرر ما على بناء حتدد فعلية بقيمة تتمتع
 الشركة يف مقدم رأس مال يقابلها ال احلصص هذهو الشركة، أتسيس جليلة أثناء خدمات قدموا الذين لألشخاص العامه ، ومتنحها

 فقهي جدل اثر اإلدارة ،وقد يف االشرتاك ألصحاهبا حيق وال ، وميكن الغائها،مال الشركه رأس تكوين ضمن تدخل ال فهي لذا
 خاص مركزهم أصحاهبا أن اآلخر البعض ويرى ملساهما ال الدائن مبثابة صاحبها أن البعض فريى التأسيس، حصص تكييف حول
 .  5ابلشركاء  والهم ابلدائنون الهم مبعىن

                                                           
جيوز حلملة أسناد القرض ودائين الشركات املندجمة أو الداجمة ولكل ذي مصلحة من / أ من قانون الشركات االردين اىل انه "   234ت املاده  اشار . 1

يبني ) على أن  231املسامهني أو الشركاء االعرتاض إىل الوزير خالل ثالثني يوما من اتريخ اإلعالن يف الصحف احمللية مبقتضى أحكام املادة ( 
 املعرتض موضوع اعرتاضه واألسباب اليت يستند إليها واألضرار اليت يدعي أن االندماج قد أحلقها به على وجه التحديد.

حييل الوزير االعرتاضات إىل املراقب للبت فيها وإذا مل يتمكن من تسويتها ألي سبب /ب من قانون الشركات االردين اىل انه "   234اشارت املاده . 2
مة قرار سباب خالل ثالثني يوما من إحالتها إليه حيق للمعرتض اللجوء إىل احملكمة ، وال توقف هذه االعرتاضات أو الدعوى اليت تقام لدى احملكمن األ

 االندماج.
 وما بعدها 182أللمزيد الء دمحم فارس محاد  ، املرجع السابق ، ص  . 174فايز بصبوص ، املرجع السابق ، ص . 3
تنتقل مجيع حقوق والتزامات الشركات املندجمة إىل الشركة الداجمة أو الشركة الناجتة عن من قانون الشركات االردين اىل انه "  238اده  اشارت امل. 4

ًا قانونياً خلفاالندماج حكمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقًا ألحكام هذا القانون، وتعترب الشركة الداجمة أو الناجتة عن االندماج 
 .للشركات املندجمة وحتل حملها يف مجيع حقوقها والتزاماهتا

 وما بعدها 182ص  املرجع السابق ،أالء دمحم فارس محاد  ، للمزيد انظر  327ص سابق مرجع التجارية الشركات العريين فريد . دمحم5
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 جزًءا ليست احلصص هذه ألن احلصص هذه أصدرت اليت الشركة يف مسامهني ال يتم اعتبارهم التأسيس حصص وعليه فحملة    
 احلق وختوله اخلدمات بعض الشركة إىل أسدى ملن متنح مسية،ا قيمة هلا ليس صكوك هي وإمنا تكوينه، يف تدخل وال املال رأس من
 الذي البائع مركز نفس يشغلون حيث للشركة دائنني احلصص هذه محلة ويعترب الشركة، حتققها اليت السنوية األرابح من نسبة يف

 .   1الشركة  أرابح من نصيبهم وهو أال املقدار، حمدد غري احتمالًيا مثًنا يتقاضى
 قانون إصدارها أجازت اليت التشريعات إلصدارها  ومن ومعارض مؤيد بني احلصص هذه من التشريعات موقف نتوتباي   

 ولكن مقابل إلغائها اجاز انه كما األرابح، من نصيبها حدد كذلك وتداوهلا، إنشائها على قيوًدا فرضه لكن املصري، الشركات
 .  2احلصص إنشاء اتريخ من اتسنو  عشر أو الشركة، مدة ثلثي مضي بعد عادل تعويض

 أول يف نفاذه اتريخ من اعتبارا التأسيس حصص إنشاء حظر على فيه الوضع استقر 1966 وجند ان القانون الفرنسي لسنة    
 مرور بعد أسهم إىل حتويلها أو احلصص هذه شراء إجراءات اختاذ القائمة للشركات 1966 قانون مسح كما 1961 أبريل

 3إصدارها على سنة عشرين
 حصص إصدار يف الشركة حق مدى عن التساؤل يثور لذا التأسيس، حصص إصدار االردين الشركات قانون ينظم ومل      

 حصص جيز مل ، حسنًا فعل كونهاالردين الشركات قانون أن جند وعليه،  املشرع قبل من تنظيمها عدم من ابلرغم التأسيس
 يتخذها أن من وخوفًا املسامهني، حلقوقية ومحا وغريهم، املؤسيسن قبل من عماهلااست إلساءة منًعا وذلك ضمًنا، التأسيس

 املسامهني بني املصاحل تعارض عن فضال قدموها، اليت واخلدمات اجلهود مع تتناسب ال منافع على للحصول ذريعة املؤسسون
     4 .  .اخلسائر حتمل يف يشاركوا أن دون األرابح من نصيب على حيصلون اآلخرين أن ابعتبار التأسسيس حصص ومحلة
 : ةاخلامت

 بعد حبثنا مبوضوع اندماج الشركات واالاثر املرتتبه على الغري  فقد توصلت هذه الدراسه اىل اهم النتائج والتوصيات التاليه :     
 أوالً : النتائج 

 بني عقًدا يعترب كون االندماج يف تتفق اجململولكنها يف  الشركات، اندماج ملفهوم والقانونية الفقهية التعريفات تعددت -1
 للشركة املعنوية عندها الشخصية فتنقضي أخرى، شركة إىل أكثر أو شركة ضمبطريق   يتم أن إما أكثر، أو قائمتني شركتني

 أكثر أو شركتني جمز  االندماج عن طريق أن أو قائمة، تبقى اليت الداجمة الشركة إىل والتزاماهتا حقوقها مجيع وتنتقل املندجمة،
 تؤسس جديدة شركة إىل والتزاماهتا حقوقها مجيع وتنتقل االندماج، يف الداخلة الشركات جلميع املعنوية الشخصية عندها فتنقضي
 .انقضت اليت الشركات أو للشركة االقتصادي املشروع استمرار مع املنقضية الشركة أبموال

 أن هو معه، نتفق والذي فقًها وقضاء، الراجح الرأي أن إال لالندماج، القانونية ةالطبيع حتديد حول الفقهية اآلراء اختلفت -2
 للشركة املعنوية الشخصية إطار يف االقتصادي مشروعها استمرار مع مبتسرًا انقضاء املندجمة الشركة انقضاء عليه يرتتب االندماج

 .االندماج عن الناجتة أو اجلديدة الداجمة

                                                           
 وما بعدها 182ص  املرجع السابق ،، أالء دمحم فارس محاد  للمزيد انظر   188ص  سابق مرجع . عليا الزيره ، 1
 من قانون الشركات املصري  34. اشارت اىل ذلك املاده 2
 .   1966من قانون الشركات الفرنسي سنة  264. اشارت اىل ذلك املاده 3

4 وما بعدها .  182. انظر أالء دمحم فارس محاد  ، املرجع السابق ، ص   
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ان االندماج هو ميزه اوعيب كون ان االندماج خيتلف حسب الدافع والسبب الرئيسي اىل االندماج فقد  انه الميكن اعتبار -3
يؤدي اىل االحتكار ويف ذات الوقت فانه يعد سببا رئيساً حملاربته وابلتايل فهو سالح ذو حدين كون ان االندماج خيتلف إبختالف 

 الدافع له والضروف اليت ادت اليه. 
 قيمته، اسرتداد تعجيل يطلب أن السند لصاحب يسوغ سبًبا يعد ال - األردين القانون وفق – االندماج أن تقدم، مما خنلص -4

 حاملي موافقة يتطلب ال االندماج قرار ألن اجلديدة؛ أو الداجمة الشركة إىل حقوقه تنتقل أو االندماج، على االعرتاض له حيق وإمنا
 .القرض سندات

 جيوز وال اإلصدار، نشرة يف وضعت اليت للشروط ووفًقا االستحقاق ميعاد حلول عند قيمته يسرتد أن رضالق سند حلامل حيق -5
 جيوز ال وأيًضا اإلصدار، عند الستحقاقه احملدد األجل حلول قبل به املطالبة السند حلامل جيوز وال أتخريه أو الوفاء ميعاد تقدمي

 أتخريه .  وأ الوفاء ميعاد تقدمي للسند املصدرة للشركة
 وغريهم، املؤسيسن قبل من استعماهلا إلساءة منًعا وذلك ضمًنا، التأسيس حصص جيز مل، االردين الشركات قانون تبني لنا أن -6

 اليت واخلدمات اجلهود مع تتناسب ال منافع على للحصول ذريعة املؤسسون يتخذها أن من وخوفًا املسامهني، حلقوقية ومحا
 األرابح من نصيب على حيصلون اآلخرين أن ابعتبار التأسسيس حصص ومحلة املسامهني بني املصاحل ارضتع عن فضال قدموها،

  .اخلسائر حتمل يف يشاركوا أن دون
 اثنياً : التوصيات 

 التفاقية ومفسرة أساسية تكون معلومات وتفاصيل من يتضمنه ملا أكثر بشكل االندماج مبشروع املشرع طرف من االهتمام -1
 االندماج .  بعد ما مرحلة يف سنجدها فوائد من املشروع هلذا ملا ندماجاال
 الداخلية الظروف ومن املندجمة ابلشركة يتعلق ما كل تدرس أن االندماج عملية تباشر أن قبل الداجمة الشركة على جيب -2

 االستثمار .  وحجم اربةواملض املالية وظروف السوق واملستقبلية احلالية ورحبيتها األسهم كأسعار واخلارجية
 هبدف االندماج عملية ملتابعة مالية متخصصة جلان على ابالعتماد وذلك الشركات هلذه املايل األداء مراقبة على العمل -3

 املايل وماهي االساب وراء ذلك .   يف األداء التحسن عدم وراء الكامنة األسباب على الوقوف
 يف الراغبة الشركات واقع عن واقتصادية  دقيقة مالية قانونية دراسات على مبنيه االندماج عملية تكون أن على احلرص -4

 الشركة  . تقييم يف املعقولة للعدالة وحتقيقا املستثمرين ألموال محاية واالقتصاد واملايل والرحبي التجاري أدائها وطبيعة االندماج
ا من الضريبه لفرته معينه بعد االندماج شريطة التزام  الشركه بشروط حتفيز الدوله الندماج الشركات التجاريه من خالل اعفائه -5

 معينه من عدد العاملني ونوعية املشاريع وغريها .
 قيام املشرع االردين إبجياد تعريف حمدد لالندماج ملا يرتتب عليه من ااثر قانونيه وذلك للطبيعه اخلاصه لالندماج . -6
 الوعي من كبريا قدرا تتطلب اليت الظروف احمليطة حسباننا يف نضع أن وجب إليه االلتجاء ندوع ضرورية االندماج إىل حاجتنا -7

 الوطين .  االقتصاد على لتأثريه نظرا املدى طويلة إسرتاتيجية ابعتباره نتعامل معه وأن االندماج ملسؤوليات احلقيقي
 املراجع :
 الكتب : 

 .  1987، لسنة  1العربية ، ط  النهضة دار القاهرة مقارنة دراسة ، القانونية الوجهة من الشركات اندماج ، حمرز دمحم أمحد -1
 .  2008اسامه احمليسن ، الوجيز يف الشركات التجاريه ، دار الثقافه للنشر والتوزيع ، عمان ،  -2
 نونيه ، د س. حسن عناية ، موسوعة الفقه والقضاء يف الشركات التجاريه ، اجمللد الثاين ، دار حممود واملكتبه القا -3
 .  1986، مطتبة حسان ، القاهره ، سنة  1حسين املصري، إندماج الشركات وإنقسامها ، ط  -4
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 .  2011سامي اخلرابشه ، النظام القانوين للشركه املسامهه اخلاصه ، دار البشري ، عمان ، سنة  -5
 .   1992 ، سنة رةالقاه العربية النهضة ، دار،  3 ط 1التجارية ، ج  الشركات القليويب مسيحة   -6

 ،دار الثقافه للنشر والتوزيع ، االردن .  1998، 1وعملية )، ط  قانونية دراسة( املسامهة شركة رأمسال يف االكتتاب العبريي فليح مرزوق عباس -13
 ، دار اجلامعه اجلديده للنشر ، القاهره .  2002لسنة  1التجارية ، ط الشركات تنظيم ،املصري مصطفى عباس -7
 االردن .، دار الثقافه للنشر والتوزيع ،1998 ،1، االكتتاب غب رأس مال شركة املسامهه (دراسه قانونيه وعلميه )،طوق فليح العبرييعباس مرز  -8
 .  عمان والتوزيع للنشر النفائس، دار  2006، لسنة  1ط .اإلسالمي الفقه يف وأحكامها القابضة الشركة ،الصيفي حممود على هللا عبد -9

 ، دار اجلامعه اجلديده للنشر ، القاهره .  2002، لسنة  1ملصري ، تنظيم الشركات التجاريه ، طعباس مصطفى ا -10
 ،والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة 2003 ، لسنة 1 ط  ،اإلسالمي والفقه الوضعي القانون ضوء يف املسامهة شركات ،احلمصي ندمي علي -14

  ،لبنان بريوت
 2010 األردن، عليها، املرتتبة القانونية اآلاثر و املسامهة الشركات دماجان بصبوص، إمساعيل فايز -15
 بريوت لبنان . 2009 سنة 1 ط املسامهة شركات االندماج عن الناشئة الفيوين،ا آلاثر يعقوب لينا -16
 .  2002 ريوت،لبنان،احلقوقية،ب احلليب اخلامسه ،منشورات التجارية، الطبعه الفقي،الشركات السيد د،دمحم و العلين فريد دمحم -17
 جهة من منها لكل التابعة الشركات جهة من اجلنسيات املتعددة والشركة القابضة الشركة من كل بني القانونية العالقة طبيعة اإلبراهيم بدري مروان -18

 .    2007سنة األردن عمان 9 العدد 11 اجمللد املنار مبجلة منشور مقال .أخرى
 . 1982لسنة  1اجلامعية ، ط الثقافية املؤسسة اإلسكندرية ، لاألموا ، شركات طه كمال مصطفى -11
 .   2003مهند اجلبوري ، اندماج الشركات" دراسه مقارنه  " دن ، دم ،  -12
 ان . للنشر والتوزيع ، االردن ، عم دار الثقافة،  2002 ، 1 ط ،ماجستري رسالة ،املسامهة شركة رأمسال لز�دة القانوين النظام ،ننيس رؤوف حنا نعم -19

 املعاجم : 
 .   2000، دار املشرق ، بريوت ، 21املنجد يف اللغه واالعالم ،  ط 

 القوانني : 
 . 1998 لسنة 03 ابلقانون املعدل ، 1989 سنة 159 املصري الشركات قانون -1
   .  1966 سنة الفرنسي الشركات قانون -2
 وتعديالته .   1997قانون الشركات االردين لسنة  -3
 هــــــ1473-1-82لسعودي الصادر بتاريخ نظام الشركات ا -4

 الرسائل : 
شركات واثره على عقود الشركه املندجمه " دراسه مقارنه " جامعة بري زيت ، سنة االء دمحم فارس محاد ، رسالة ماجستري غري منشوره بعنوان "اندماج ال -1

2012  . 
 2012 القاهرة، احلقوق،جامعة يف الدكتورة درجة لنيل مقارنة،رسالة دراسة لتجارية،ا الشركات إلندماج القانوين أبوزينة،اإلطار سعيد الوهاب أمحدعبد -2

 . 
 جامعة يف السياسة و احلقوق كلية اخلاص،جملس القانون يف املاجستري التجارية،رسالة املنافسة يف وأثره التجارية الشركات حممود،اندماج أوبستابرهان   -3

 .  2014السليمانية،، 
 .  2015سنة  –ورقله  –اخلاص غري منشوره ،جامعة قاصدي مرابح  القانون يف املاجستري ابط القانونيه الندماج الشركات ،رسالةمحاش حياه ،الضو  -4
   2015طاهري بشري ، اندماج الشركات يف القانون اجلزائري  ،رسالة دكتوراه غري منشوره ، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خده ، سنة  -5
 .   2004اج الشركات يف النظام السعودي ، رسالة ماجستري غري منشوره ، اجلامعه االردنيه ، سنة عبدهللا احلريب ، اندم -6
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 االقتصاديةأحسن عرض من الناحية  النتقاءآليات تفعيل املنافسة عند تقييم العروض 
 د. جليل مونية                                                                                                    

 ببودواو احلقوق كلية - حماضرة أستاذة                                                                                       
 بومرداس – أمحد بوقرة جامعة                                                                                         

 امللخص:
إن محاية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية جيب أن تكون من أولو�ت الشخص العام فهي مستمدة من محاية املصاحل      

 املالية هلذا األخري واحملافظة على شروط ممارسة املنافسة.
، مت إثراء تنظيم االقتصادينيلمنافسة احملتملة لألعوان ومن أجل متكني اإلدارة من أداء دورها يف مراقبة املمارسات املنافية ل     

 الصفقات العمومية بقواعد مستمدة من قانون املنافسة. 
العمومية و تفويضات  الصفقات تنظيم املتضمن 247-15من املرسوم الرائسي رقم  5ومن تلك القواعد ميكن ذكر املادة      

يف  تراعى أن جيب العام، للمال  احلسن  العمومية واالستعمال  الطلبات  عةجنا  املرفق العام اليت تنص على أنه:" لضمان
 احرتام ضمن  وشفافية اإلجراءات املرشحني  معاملة يف واملساواة  للطلبات العمومية الوصول  حرية  مبادئ  العمومية الصفقات

 املرسوم".  هذا  أحكام
رة بنجاعة الطلب العمومي ومحاية يـدجو تفويضات املرفق العام مية وعمت الـصفقام الـيظفي تنءت تي جااملبادئ الـه ذهإن       

طبقا لدفرت الشروط أحسن عرض من  ابنتقاءر، خاصة وأن جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض هي اليت تقوم اطإلذا افي هاملنافسة 
نة هي الضابطة للمنافسة، وهذا من خالل املهام ملبادئ املنافسة، فبهذه الصفة تكون هذه اللج ابحرتامها  االقتصاديةالناحية 

، و هبذا تعترب جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض آلية من آليات 247-15من املرسوم الرائسي رقم  72املوكلة إليها مبوجب املادة 
 .محاية املنافسة يف الصفقات العمومية  وجناعة الطلب العمومي

 ، تفويضات املرفق العام، جناعة الطلب العمومي، محاية املنافسة.ميةومعت الـصفقام الـيظ: تنالكلمات الدالة

Abstract: 

         The protection of competition in the area of public transactions must be a priority of 
the public person, deriving from the protection of the financial interests of the latter and the 
maintenance of the conditions of competition. 
In order to enable the Department to play its role in monitoring anticompetitive practices of 
economic agents, the regulation of public transactions has been enriched by rules derived 
from competition law. 
       These rules include Article 5 of Presidential Decree No. 15-247, which regulates public 
transactions and mandates of the General Assembly, which states: "In order to ensure the 
efficiency of public applications and the good use of public funds, public transactions shall 
take into account the principles of free access to public The treatment of candidates and the 
transparency of procedures within the respect of the provisions of this decree" . 
        These principles, which govern public transactions and the mandates of the General 
Assembly, are worthy of the efficiency of public demand and the protection of competition 
in this context, especially as it is the Committee for the opening of envelopes and evaluation 
of offers that choose according to the book of conditions the best offer in terms of economic 
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respect for the principles of competition, The Commission is the authority to compete, 
through the functions assigned to it under Article 72 of Presidential Decree No. 15-247. The 
Committee for the Opening of Bids and Appraisal is therefore considered a mechanism for 
protecting competition in public transactions and in the efficiency of public demand. 
Keywords : public transactions, the mandates of the General Assembly, the efficiency of 
public demand, the protection of competition. 
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B.O.C.C.R.F : Bulletin official de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes. 
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 :مقدمة

إن محاية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية جيب أن تكون من أولو�ت الشخص العام فهي مستمدة من محاية 
 Protection des intérêts notamment »املصاحل املالية هلذا األخري واحملافظة على شروط ممارسة املنافسة  

financiers de ce dernier et préservation des conditions d’exercice de la concurrence ». 

 االنفراديةفإذا كانت املصلحة املتعاقدة مطالبة بعدم ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة بفعل العقود اليت تربمها والقرارات 
ة من التأكد، اليت تصدرها، فإنه يف حالة ما إذا ثبت ارتكاب ممارسات قبل صدور القرارات والعقود اإلدارية، فإن اإلدارة ملزم

عندما تربم طلبات عمومية، أال يكون املتعامل املقبول لنيل الصفقة، قد �هلا بفضل إرتكابه ملمارسة مقيدة للمنافسة. ومن 
أجل متكني اإلدارة من أداء دورها يف مراقبة هذه املمارسات احملتملة لألعوان االقتصاديني، مت إثراء تنظيم الصفقات العمومية 

دة من قانون املنافسة. تفرض هذه القواعد إلتزاما جديدا على املصلحة املتعاقدة  يتمثل يف مراقبة ومعاقبة بقواعد مستم
واحدة أو أكثر على مستوى كل مصلحة  جلنة فتح األظرفة و تقييم العروضاملمارسات املقيدة للمنافسة من خالل إحداث 

يف إطار إضفاء قدرا من الشفافية والنزاهة على الصفقات العمومية   متعاقدة، ويندرج هذا الدور اجلديد للمصلحة املتعاقدة
العمومية وتفويضات املرفق  الصفقات تنظيم املتضمن 247-15من املرسوم الرائسي رقم  5الذي مت التأكيد عليه يف املادة 
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 يف الصفقات تراعى أن جيب م،العا للمال احلسن  العمومية واالستعمال الطلبات جناعة العام اليت تنص على أنه :" لضمان
 هذا  أحكام احرتام ضمن  وشفافية اإلجراءات املرشحني معاملة يف واملساواة للطلبات العمومية الوصول حرية مبادئ العمومية

 املرسوم". 

رة بنجاعة الطلب العمومي ومحاية املنافسة اليت تسعى جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض على يـدجاملبادئ ه ذهإن 
إحرتامها وتفعيلها عند تقييم وحتليل العروض إلنتقاء أحسن عرض من الناحية اإلقتصادية وفقا ملقتضيات دفرت الشروط، فبهذه 
الصفة تكون هذه اللجنة النواة األساسية الضابطة للمنافسة يف جمال الصفقات العمومية، وهذا من خالل املهام املوكلة إليها 

 .247-15الرائسي رقم من املرسوم  72مبوجب املادة 

 وفقا ملا سبق سرده فإن هذا املوضوع يطرح عدة تساؤالت جوهرية تتمثل يف:  

 جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض كآلية من آليات ضبط املنافسة يف الصفقات العمومية ؟كيف مت تنظيم   -
 ة حلماية املنافسة يف الصفقات العمومية ؟نتقاء أحسن عرض من الناحية اإلقتصادية كضمانإلوما هي اآلليات الكفيلة  -
يف تفعيل دور جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض يف ضبط املنافسة يف الصفقات  247-15رقم  الرائسي هل وفق املرسوم -

 العمومية ؟

 ية: لـتااحملاور الـ اعتمادالتساؤالت مت ه ذجة هلـمعاو لـ

 مؤهلني و ذوي كفاءة ضمانة للمنافسة النزيهة. ييم العروض من موظفنيتشكيلة جلنة فتح األظرفة و تق احملور األول:

 تطبيق مبدأ املساواة يف معاجلة و تقييم عروض املرشحني ضمانة حلماية املنافسة.احملور الثاين: 

 ستدامة.تعزيز األخذ أبحسن عرض من حيث املزا� اإلقتصادية ضمانة لنجاعة الطلب العمومي والتنمية امل احملور الثالث:

 تعزيز الكشف القبلي عن املمارسات املنافية للمنافسة يف جمال الصفقات العمومية.احملور الرابع: 

إلزام املصلحة املتعاقدة ابلتحّقق من القدرات التقنية واملهنية واملالية للمرشحني قبل تقييم العروض ابالستناد إىل  احملور اخلامس:
  معايري غري متييزية.

حلائز   واملالية العروض التقنية تقييم نتائج عن للصفقة املؤقت املنح إعالن إلزام املصلحة املتعاقدة ابلتبليغ يفادس: احملور الس 
 . مؤقتا  العمومية  الصفقة

محاية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنيني وكذا تشجيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة عند تقييم و مقارنة احملور السابع: 
 العروض.

 

 مؤهلني و ذوي كفاءة ضمانة للمنافسة النزيهة. تشكيلة جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض من موظفني   احملور األول:

 يف املتعاقدة املصلحة حيث حتدث  162إىل  159مت  دمج جلنيت فتح األظرفة وتقييم العروض  وتنظيمها يف املواد 
واألسعار االختيارية، عند  والبدائل العروض وحتليل بفتح األظرفة مكلفة أكثر أو حدةوا دائمة جلنة الداخلية، إطار الرقابة
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اتبعني  مؤهلني موظفنيمن  اللجنة هذه اإلقتضاء، تدعى يف صلب النص "جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض"، تتشكل
 . لكفاءهتمخيتارون  املتعاقدة للمصلحة

 فتح  جلنة  العروض حلاجات  حتليل تقرير إبعداد تكلف تقنية  جلنة  أن تنشئ مسؤوليتها حتت املتعاقدة  ميكن املصلحة
 .العروض وتقييم األظرفة 

 وتنفيذ وإبرام بتحضري املكلفون واألعوان العموميون املوظفون يتلقى على ضرورة أن 211لقد مت التأكيد يف نص املادة 
 . اللمجا هذا يف نا مؤهالتكوي العام، املرفق وتفويضات العمومية ومراقبة الصفقات

الصفقات  ومراقبة وتنفيذ وإبرام بتحضري واملكلفون 212العموميون وفقا للمادة   واألعوان  املوظفون كما يستفيد
 ابالتصال اهليئة املستخدمة، تضمنها املعارف  وجتديد املستوى تكوين و حتسني دورات من العام، املرفق وتفويضات العمومية

 وكفاءاهتم.  ملؤهالهتم مستمر أجل حتسني من وذلك العام، املرفق وتفويضات صفقات العموميةال ضبط سلطة مع

ضمانة إلختيار  العام  املرفق وتفويضات العمومية الصفقات يف جمال التكوين  وترقية  التكوين  بربامج  إن املبادرة
اإلجناز وهذا  وآجال والكلفة  ابجلودة ثلى املتعلقةامل  الشروط احرتام ظل موضوعي ألحسن عرض من الناحية اإلقتصادية ، يف

 إعماال مببدأ املنافسة.

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، من إعداد  مكنت 88وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أن املادة 
ت العمومية وتفويضات املرفق العام، حيث املدّونة اخلاصة ابألعوان العموميني الذين يتدخلون يف مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقا

 247-15جاء هذا التعديل محاية للمال العام و حتقيقا لنجاعة الطلب العمومي، األمر الذي جعل املرسوم الرائسي رقم 
يؤكد على أن األعوان العموميني يوافقون على املدّونة بتصريح، كما جيب عليهم التوقيع على تصريح آخر بغياب تضارب 

 .احلاملص

 املصلحة مع صفقة عمومية  تنفيذ  أو  مراقبة  أو  إبرام  يف  يشارك  ملوظف عمومي اخلاصة  املصاحل تتعارض عندما  
 ويتنحى بذلك السّلمية سلطته أن خيرب عليه يتعني فإنه  عادي بشكل التأثري يف ممارسته ملهامه ذلك  شأن من ويكون العامة

 )1(املهمة.  هذه عن

 األشكال ملوظفيها  من شكل  أبي  عمومية صفقة متنح أن سنوات (4) أربع  وملدة  املتعاقدة صلحةللم ال ميكن
 .املعمول هبما   والتنظيم  التشريع  يف عليها املنصوص  يف احلاالت إال مهامهم أداء عن توقفوا  الذين السابقني

 فتح جلنة يف العضوية مع الصفقات العمومية جلنة يف مقرر صفة أو / و التحكيم والعضوية جلنة يف العضوية تتناىف كما
 .امللف  بنفس األمر يتعلق  عندما  وتقييم العروض األظرفة

                                                           
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام،  2015سبتمرب  16املؤرخ يف ، 247-15ملرسوم الرائسي رقم ، من ا90املادة  -1

 .50،عدد 2015سبتمرب  20اجلريدة الرمسية مؤرخة يف 
 ، السالف الذكر.2015سبتمرب  16، املؤرخ يف 247-15، من املرسوم الرائسي رقم 92املادة  -2
 ، السالف الذكر.2015سبتمرب  16، املؤرخ يف 247-15م ، من املرسوم الرائسي رق91املادة  -3
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ر اطإلذا افي هرة بنجاعة الطلب العمومي يـدج 247-15التدابري املدرجة يف املرسوم الرائسي رقم ه ذهإن مثل 
ومبدأ اجلماعية يف اختيار املتعامل املتعاقد من جهة اثنية، وأيضا وتكريس مبدأ الشفافية يف ابرام الصفقات العمومية من جهة، 

 لضمان منافسة مشروعة تكفل املساواة بني املتنافسني، مبا حيقق هدف ترشيد النفقات العامة و محاية للمال العام.

 .تطبيق مبدأ املساواة يف معاجلة و تقييم عروض املرشحني ضمانة حلماية املنافسةاحملور الثاين: 

و ضما� لتطبيق مبدأ املساواة يف معاجلة وتقييم عروض املرشحني  247-15من املرسوم الرائسي رقم  72حسب املادة 
 املتعهد  ممارسات بعض  أن ثبت إذا املقبول، العرض رفض املتعاقدة، املصلحة تقرتح جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض على قد

 كانت. طريقة أبي املعين، القطاع يف املنافسة إختالل يف تتسبب أو قد السوق على نةهيم  وضعية  يف  تعسفا  تشكل  املعين
 ، الشروط دفرت يف احلكم هذا يبّني  أن وجيب

 املايل  عرضه من أكثر أو واحد  سعر كان أو مؤقتا، املختار اإلقتصادي للمتعامل  اإلمجايل املايل العرض  كان إذا أما 
 التربيرات ، كتابيا ، املتعاقدة املصلحة طريق عن منه تطلب األسعار، دي، ابلنسبة ملرجععا غري بشكل  منخفضا يبدو 

 العرض هذا ترفض أن املتعاقدة  املصلحة على تقرتح املقدمة،  التربيرات من  التحقق وبعد  ، مالئمة تراها اليت والتوضيحات
 . معلل  مبقرر  العرض  هذا  املتعاقدة  املصلحة وترفض. االقتصادية الناحية من مربر غري  املتعهد جواب أن أقرت  إذا

 موظفي من طرف إحتيالية ممارسات من له يتعرض ما خالل من إنتهاكا املبادئ أكثر يعد أنه إال املبدأ هذا أمهية رغم
 رغم واحملاابة الرشوة رائمجماال خصبا جل العمومية جمال الصفقات جعل مما السواء، اإلقتصاديني على واملتعاملني املتعاقدة املصاحل
و مكافحتها عرب خمتلف التعديالت اليت مست تنظيم الصفقات العمومية وقانون  هلا للتصدي اجلزائري للمشرع احلثيث السعي
 ومكافحته. الفساد من الوقاية

 Atténuation de la»قلص املشرع يف هذه املادة من منطق املنافسة القائم على األسعار يف الصفقات العمومية 
logique de concurrence par les  prix dans les marchés publics »    بتنظيمه لتقييم جديد

للعروض املنخفضة بشكل غري عادي، والتأكيد على الوقاية من عواقب العرض األقل مثنا وابلتايل تعزيز األخذ أبحسن عرض 
-15من املرسوم الرائسي رقم  72كما مت النص يف املادة ،  للمنافسةمنح الصفقة وهذا محاية  من حيث املزا� اإلقتصادية عند

فيه  مبالغ مؤقتا، املختار االقتصادي للمتعامل  املايل العرض أن أقرت جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض  إذا على أنه  247
 . معلل مبقررويتم رفضه  . العرض هذا ترفض أن املتعاقدة املصلحة على  تقرتح أسعار ملرجع ابلنسبة

 أصحاهبا إىل إقصاؤها مت اليت  التقنية ابلعروض تتعلق اليت املالية األظرفة املتعاقدة املصلحة طريق االقتضاء، عن عند وترد
 املشاركة عند امتيازا  متنحه أن ميكن  اليت  املعلومات بعض على عمومية اإلطالع صفقة لصاحب  ال ميكن كما،فتحها دون

 هذه  ويف . املنافسة حرية  مببدأ ختل ال حبوزته  اليت املعلومات  أن  أثبت  إذا إال  فيها  املشاركة  أخرى  ةعمومي  صفقة  يف 
بني   املساواة قدم على تبقي  الشروط  دفرت  يف  املبلغة  املعلومات  أن  تثبت  أن املتعاقدة  املصلحة على جيب  احلالة 

 .)1(املرشحني

                                                           
 ، السالف الذكر2015سبتمرب  16يف املؤرخ ، 247-15، من املرسوم الرائسي رقم 94املادة  -4
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ضمانة لنجاعة الطلب العمومي والتنمية  االقتصاديةألخذ أبحسن عرض من حيث املزا� تعزيز ا احملور الثالث:
 املستدامة.

 هذه يف عليها التقيد جيب إذ العروض، يف النهائي والبت اإلختيار عملية يف مطلقة حرية هلا ليست املتعاقدة املصلحة إن
-15املرسوم الرائسي رقم  من 78 املادة أبحكام عمالً  ها،عن تعلن و سلفاً  حتددها الثوابت و الضوابط من جبملة املرحلة
 املتعاقد املتعامل إختيار معايري إن " تنص على ما يلي: اليت املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 247
  ابلدعوة اخلاص روطالش دفرت يف إجبار�  مذكورة متييزية و وغري الصفقة مبوضوع تكون مرتبطة أن جيب منها كل ووزن

 :  اإلقتصادية  املزا�  حيث  من عرض  أحسن  إلختيار  املتعاقدة  تستند املصلحة  أن  للمنافسة، كما جيب

  :  بينها من معايري  عدة إىل إّما /1

 ، النوعية - 
 التسليم، أو التنفيذ آجال - 
 واالستعمال، لالقتناء اإلمجالية والكلفة السعر - 
 والوظيفي، جلمايلا الطابع - 
 املتعلقة والنجاعة واملعوقني الشغل  سوق  من احملرومني لألشخاص املهين اإلدماج لرتقية االجتماعي ابجلانب املتعلقة النجاعة - 

 ، املستدامة ابلتنمية
 ، التقنية القيمة - 
 ، التقنية  واملساعدة  البيع  بعد  اخلدمة - 
 .  األجنبية املؤسسات متنحها اليت للتحويل القابلة احلصة يصوتقل االقتضاء عند التمويل شروط - 

 . للمنافسة ابلدعوة اخلاص الشروط دفرت يف مدرجة تكون أن بشرط أخرى معايري تستخدم أن ميكن و

 . بذلك  الصفقة موضوع  مسح إذا  وحده السعر معيار إىل إّما 2/  

 . املناولة على القاعدة نفس وتطبق . اختيار معيار موضوع املؤسسة قدرات تكون أن ميكن ال

 . إختيار معايري موضوع املشروع تصرف حتت املوضوعة واملادية البشرية  الوسائل تكون أن ميكن

 لإلقرتاحات". التقين الطابع إىل أساسا املتعاقدين املتعاملني إختيار يستند للدراسات، العمومية الصفقات إطار يف

ا  تتعلق ابجلانب االجتماعي لرتقية اإلدماج املهين لبعض الفئات احملرومة من سوق الشغل مت إضافة معايري جديدة أمهه
واملعوقني، والنجاعة املتعلقة ابلتنمية املستدامة اليت تعترب مبدأ من مبادئ إبرام الصفقات العمومية وأحد معايري حسن تسيري 

الرشيد للمال العام  االستعمالو لضمان جناعة الطلبات العمومية  قيم الشفافيةات  املنافسة و تكريس آليو  الطلبات العمومية، 
إىل ترجيح عدة معايري موضوعية و غري  استنادن حيث املزا� اإلقتصادية لتحقيق العالقة "جودة / مثن" إبنتقاء أحسن عرض م

 متييزية.
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 الصفقات العمومية. تعزيز الكشف القبلي عن املمارسات املنافية للمنافسة يف جمالاحملور الرابع: 

للعقوابت املالية املفروضة من قبل اهليئات املختصة يف ضبط املنافسة، جعلها تفقد من أثرها  )1(إن الضعف النسيب
الردعي على معظم املؤسسات املرشحة للصفقات العمومية، األمر الذي جيعل هذا القطاع مكا� مفضال للممارسات املنافية 

 .)2(للمنافسة

، والتأكيد املستمر على املمارسات املنافية للمنافسة من قبل نفس )3(التحسيسي للسلطات املكلفة ابملنافسة بعد العمل 
 .)4(اجلهات الفاعلة، أدت هبذه السلطات إىل الرفع من قيمة العقوابت املالية  إىل مستو�ت �درا ما مت التوصل إليها

 " La faiblesse relative, des sanctions pécuniaires infligées par les autorités chargées de 
la concurrence nous semble en grande partie responsable de leur absence d’effet dissuasif 
sur la plupart des entreprises candidates aux marchés publics, ce qui fait de ce secteur un 
lieu privilégié des pratiques anticoncurrentielles. 

 Après l’action pédagogique des autorités chargées de la concurrence, la réitération 
constante de pratiques anticoncurrentielles par les mêmes acteurs a conduit ces mêmes 
autorités à accroitre la sévérité de leurs sanctions en portant le montant de ces dernières à 
des niveaux rarement atteint  . "  

 répartition desإن الكشف عن املمارسات املنافية للمنافسة املرتبطة أساسا خبطر إتفاقات تقاسم الصفقات  
marchésرفة و تقييم ، يتطلب وجود ممثل املديرية العامة للمنافسة واالستهالك و قمع الغش يف كل جلان فتح األظ

 العروض، فهذا املمثل يعطي رأيه حول مطابقة سريورة اإلجراءات لقانون املنافسة و لقواعد تنظيم الصفقات العمومية.

                                                           
5 -  L.VOGEL, Définition Et Preuve De L’entente En Droit Français De La Concurrence, étude de la 
jurisprudence récente,JCP, 1991 Ed (E) I96 ; RICHER L ,La Proportionnalité Des Sanctions Dans Le 
Droit De La Concurrence,PA 8/7/1991 ,N°81 ,P ,4. 
6 -  En matière de marchés publics, le principal danger vient des faussements possibles du jeu de la 
concurrence dont les entreprises peuvent se rendre coupables,v. en ce sens F.LLORENS,concurrence 
et passation des marchés publics de travaux ( à propos du projet de réforme du code des marchés 
publics), RDImmo.Oct./déc.1998,p.489 et spéc.p.492. 
7 - Sur cette action v.notamment C.BABUSIAUX. instrument de dissuasion ou réparation des 
dommages causés à l’économie, la nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence, PA 
17/1/1990, p.64 et spéc.p.67 et 68 ; J.B.BLAISE et F.JENNY , le droit de la concurrence, les années 
récentes : bilan et synthèse,RIDE 1995 ,P.94 . 
8 - La  décision n°95-D-76 DU 29/11/1995 relative à des ententes relevées à l’occasion des marchés 
des ponts, du génie civil et à des travaux d’infrastructures des lignes T.G.V ,détient toujours le record 
des amendes jamais prononcées par le conseil de la concurrence ( plus de 350 millions de francs  
infligés à 29 entreprises et groupes), BOCCRF du 15/5/1996, p.174,Décision du 5/2/1992 industrie de 
la construction des pays –bas,JOCE 1992 L92 ;G.DALLENS , les décisions de la commission des 
communautés européennes en matière de concurrence :des sanctions financières en hausse, RCC 
Sept/oct.1992,p.5 et spéc.p.8 ; confirmée par TPICE 21/2/1995 entrepreneurs de la construction des 
pays –bas  contre la commission des communautés, RAE 2/95 p.111, commentaires de BLAISE J.B et 
ROBIN.C. 
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على الرغم من أنه ال ميلك أي سلطة داخل هذه اللجنة، لكنه إبمكانه مد ابلنصيحة ألعضاء اللجنة يف حالة وجود 
 .)1(شك يف وجود سلوكات غري قانونية 

مع ذلك فمن أجل تعزيز الكشف القبلي عن املمارسات املنافية للمنافسة، جيب أن يكون املمثلني السابقني حاضرين يف  
كل جلنة، وهذا ما ال جنده حاليا، فإصالح تنظيم الصفقات العمومية جيب أن مير بتعزيز آليات الكشف عن املمارسات 

 املنافية للمنافسة.

 .)2(فتح األظرفة و تقييم العروض ال جيب أن يكون إختيار� بل جيب أن يكون إلزامي إن حضور هذا املمثل يف جلنة

فهذا الكشف املسبق يسمح لإلدارة، يف حالة وجود مؤشرات عن ممارسة منافية للمنافسة تعليق إجراءات إبرام الصفقة 
 قبل منحها.

طرف املؤسسات ضحية املمارسات املنافية يف الواقع ينبغي التأكيد على أنه ال يتم إخطار جملس املنافسة من 
 يف جمال الصفقات العمومية إال �درا. )3(للمنافسة

إن خطورة هذه السلوكات التواطؤية اليت يصعب الكشف عنها يف جمال الصفقات العمومية دفع ابهليئات املكلفة 
خالفات املتعلقة ابملنافسة، إال أن األثر الردعي هلذه ابملنافسة ز�دة قيمة العقوابت املالية املفروضة على املؤسسات املرتكبة للم

 العقوابت يبقى نسيب جدا.

إلزام املصلحة املتعاقدة ابلتحّقق من القدرات التقنية واملهنية واملالية للمرشحني قبل تقييم العروض  احملور اخلامس:
  ابالستناد إىل معايري غري متييزية

منع املؤسسات الغري مؤهلة تقنيا وماليا من املشاركة يف الصفقات  247-15لقد تقرر مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
العمومية، بعدما مت إلزام املصلحة املتعاقدة ابلتحّقق من القدرات التقنية واملهنية واملالية للمرشحني قبل تقييم العروض، وذلك 

ويف هذا  54و 53اها، و هذا حسب املادتني ابالستناد إىل معايري غري متييزية تتعلق مبوضوع الصفقة ومتناسبة مع مد
اخلصوص دائما، ميكن للمتعهدين أن يستعينوا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن يقدموا دليال على وجود عالقة قانونية 
بينهم، تتمثل يف املناولة أو التعاقد املشرتك أو صلة يف إطار قانون أساسي، حيث أنه يف إطار جتمع مؤقت ملؤسسات، أتخذ 

                                                           
9 - J.R.NLEND,le rôle de la DGCCRF dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, 
PA 31/7/1996 ,p.23 et spéc.p.24. 
10 - La réforme du code des marchés publics n’envisage à aucun moment une telle proposition, 
document d’orientation sur la réforme du code des marchés publics,ministère de l’économie,RCC 
Janv/fév 1995,p.67 et  spéc.p.70 ;J.C FOURGOUX,dissuasion pénale et réparation du préjudice des 
victimes des pratiques anticoncurrentielles,GP 12 et 13/2/1997,p.23 ;E.PUTMAN, contentieux 
économique, thèmis ,P.U.F ,1998,spéc.p.171 ; et pour les pouvoirs adjudicateurs victimes d’ententes à 
aller devant les juridictions administratives,v.par exemple TA Paris 15/12/1998, SNCF/ DUMEZ 
TP ,D,Ad.Avril 1999,p.16 ;n°97 ;N.CHARBIT et J.DEHAUTECLOCQUE, L’action en indemnité des 
victimes de pratiques anticoncurrentielles,D.Aff.8/7/1999,p.1063. 
11-  L’effet dissuasif de la sanction repose certes sur l’importance de la sanction, V.INFRA, mais aussi 
sur la probabilité d’être pris et d’être condamné, V.F JENNY, y-a-t-il un régime de sanction  idéal aux 
infractions aux règles de concurrence ? RCC MAI/JUIN 1995,p.21 et spéc,p.25. 
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املصلحة املتعاقدة يف احلسبان قدرات التجمع إمجاال، وهبذه الصفة فإن أعضاء التجمع ليسوا جمربين على إثبات كل القدرات 
وال يكون املبلغ األدىن لرقم األعمال، وعدد احلصائل املالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض  .املطلوبة من التجمع

 موضوع تطلب سطة، كما ال تطلب ملكية الوسائل املادية من املتعهدين أو املرشحني إال إذاعروض املؤسسات الصغرية واملتو 
 .57ذلك حسب املادة  الصفقة وطبيعة

 كيفما كانت تنفيذها على قادرة ا�أ تعتقد اليت للمؤسسة الصفقة املتعاقدة املصلحة ختصيص وجوب هذا يفيد كل
 سديداً. إختيارها هلم يكون حىت املرجعية مهتومواصفا املتعهدين قدرات من ابلتأكد إال ذلك يتأتى املقررة، ولن اإلبرام كيفية

 اختيارا هلم اختيارها يكون حىت املتعهدين قدرات عن االقتضاء عند الرتشيحات تقييم املتعاقدة أثناء املصلحة تستعلم   
 املرفق مكلفة مبهمة وهيئات وإدارات ، أخرى دةمتعاق مصاحل لدى سيما وال قانونية، وسيلة كل ذلك يف  مستعملة سديدا،

 )1(اخلارج.   يف اجلزائرية واملمثليات البنوك العمومي، ولدى

 مالحظة:

 مشروع  كل  طبيعة مع  متالئما  التقنية العروض  تقييم  نظام  يكون  أن  جيب اترلمخا  اإلبرام  إجراء  يكن  فمهما
 احلاالت يف ابلتفاوض ويسمح . العروض طلب إجراء يف املتعهدين مع تفاوض أبي يسمح ال كما،)2(وأمهيته   وتعقيده 

 . فقط  املرسوم  هذا  أحكام  يف  عليها املنصوص

 فحوى وتفصيل توضيح كتابيا املتعهدين من تطلب أن العروض للسماح مبقارنة املتعاقدة ميكن للمصلحة أنه غري
 .املنافسة   يف  التأثري أو  عرضه بتعديل املتعهد جواب يسمح أن األحوال من حال أبي ال ميكن ولكن . عروضهم

 و كل هذه التدابري ستساهم يف ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز آليات املنافسة يف الصفقات العمومية.   

 التقنية العروض  تقييم  نتائج  عن للصفقة  املؤقت  املنح  إعالن إلزام املصلحة املتعاقدة ابلتبليغ يفاحملور السادس: 
   مؤقتا  العمومية  حلائز الصفقة  واملالية

  وتقين  إداري بعمل العروض وتقييم األظرفة فتح جلنة تقوم  247-15من املرسوم الرائسي رقم  161فحسب املادة 
 املؤقت املنح ءإلغا أو  إلغائه أو اإلجراء عدم جدوى  عن اإلعالن أو الصفقة مبنح  تقوم  اليت  املتعاقدة املصلحة على تعرضه

 . مربرا  رأ�  الشأن هذا يف وتصدر .للصفقة

 تنظيم املتضمن  15-247 رقم الرائسي و تعزيزا لطرق الطعن اليت هي دعامة لدولة احلق والقانون جاء املرسوم
يز آليات املنافسة العام لريتقي بتنظيم الصفقات العمومية وذلك برتسيخ قيم الشفافية وتعز  املرفق وتفويضات الصفقات العمومية

 جلنة الطعن لدى يف حقهم للمتعهدين ممارسة للسماح املتعاقدة، املصلحة على اليت نصت على أنه جيب 82خاصة يف املادة 
                                                           

 
 ف الذكر.، السال 2015سبتمرب  16املؤرخ يف ، 247-15من املرسوم الرائسي رقم  56املادة   12
 ، السالف الذكر. 2015سبتمرب  16املؤرخ يف ، 247-15  من املرسوم الرائسي رقم 79املادة   13
 ، السالف الذكر. 2015سبتمرب  16املؤرخ يف ، 247-15، من املرسوم الرائسي رقم 80املادة   14
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 واملالية حلائز الصفقة التقنية العروض تقييم  نتائج عن للصفقة املؤقت املنح إعالن يف  تبلغ  أن ، تصةلمخالعمومية ا الصفقات
 اجلبائي التعريف ورقم بدراسة الطعن تصةلمخا الصفقات جلنة وتشري إىل عند اإلقتضاء اجلبائي تعريفه ورقم ؤقتام العمومية

 . املتعاقدة  للمصلحة

 النشرة الرمسية يف للصفقة  املؤقت  املنح  إلعالن نشر أول من اتريخ ابتداء أ�م (10)  عشرة أجل يف الطعن ويرفع 
 املادتني يف  القصوى احملّددة  املبالغ  حدود  يف العمومية، الصفقات بوابة أو يف الصحافة يف أو العمومي املتعامل لصفقات

  .  منه 184 و 173

 اإلطالع الراغبني يف املرتشحني واملتعهدين للصفقة، املؤقت إعالن املنح يف تدعو أن املتعاقدة املصلحة كما يتعني على
 من إبتداءا أ�م (3) ثالثة أجل أقصاه يف اإلتصال مبصاحلها واملالية، التقنية م وعروضهمترشيحاهت لتقييم املفصلة النتائج على
 . كتابيا  النتائج  هذه لتبليغهم للصفقة  املؤقت إعالن املنح لنشر األول اليوم

     املنح  رقرا ومعارضة الطعن يف احلق مثل للصفقة للمرتشحني حقوق عنه املؤقت يرتتب املنح إبجراء العمل إدخال إن
 املذكورة سالفا. 82و هذا ما نصت عليه املادة 

، على أنه يتم اإلعالن عن املنح املؤقت 247-15من املرسوم الرائسي رقم  65من املادة  2كما أدرج يف الفقرة   
از وكل ، مع حتديد السعر وأجال اإلجنعندما يكون ذلك ممكنا للصفقة يف اجلرائد اليت نشر فيها إعالن طلب العروض،

 مؤقتاً  الفائز إبعالن أكثر شفافية إبرام الصفقات على أضفى قد يكون العناصر اليت مسحت إبختيار حائز الصفقة، وبذلك
 الصفقات جلنة أمام م�طعو  تقدمي من املتنافسني اآلخرين لتمكني تنقيط من يقابلها وما اإلنتقاء معايري ذكر مع ابلصفقة

 يكون أن يعدو ال إبعتباره ،)1(للبريوقراطية  آخر املؤقت وجها املنح إجراء تعترب اجلهات ضبع أن العمومية املختصة، رغم
 إرساء قرار أن حيث املختصة، اجلهة من إعتماده قرار بعد صدور إال ائياً � يكون وال املتعاقدة املصلحة قبل من مؤقتاً  إختيارا
 أخرى خطوة ا�فإ التعاقد عملية أما ، متهيد�ً  إجراء إال ليس بل اقدالتع يف األخرية اخلطوة املتقدمني ليس أحد على الصفقة
 .القانونية  الناحية من الصفقة مراحل أهم املرحلة هذه تعد لذا هيئة أخرى هبا  وختتص الحقة

قييم و مقارنة محاية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنيني وكذا تشجيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة عند تاحملور السابع: 
 العروض.

مت إدراج تدابري أكثر فعالية حلماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنيني وكذا تشجيع املؤسسات الصغرية  83وفقا للمادة 
 و املتوسطة.

 للمؤسسات أو / و املنشأ اجلزائري ذات للمنتجات % 25 املائة يف مخسة وعشرين بنسبة لألفضلية هامش حيث مينح
  29 املادة يف  املذكورة الصفقات  أنواع  مجيع مقيمون فيما خيص جزائريون رأمساهلا أغلبية حيوز اليت اجلزائري للقانون عةاخلاض

                                                           
  

 .415 ص ،2004األوىل، لباد للنشر، اجلزائر �صر، القانون اإلداري، اجلزء الثاين، النشاط اإلداري، الطبعة  لباد   15
 .63 ،ص 1988 ، األردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار الثانية، الطبعة اإلدارية، العقود خلف، حممود اجلبوري  16
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 للقانون اجلزائري  خاضعة  مؤسسات من يتكون جتمعا املتعهد إذا كان ما حالة يف اهلامش هذا من اإلستفادة وختضع
 و اجلزائري للقانون  املؤسسات اخلاضعة حتوزها اليت احلصص تربير إىل ت أجنبيةومؤسسا السابقة الفقرة يف حمدد هو كما

 . و مبالغها إجنازها يتعني  اليت  األعمال من حيث األجنبية املؤسسات

 املمنوحة بوضوح األفضلية املؤسسات إستشارة ملف حيدد أن 247-15كما أوجب املشرع يف املرسوم الرائسي رقم 
حلماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنيني وكذا تشجيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ومقارنة العروض لتقييم املتبعة والطريقة
 . األفضلية هذه لتطبيق

للحاجات  االستجابة على قادرين الوطين اإلنتاج أداة أو الوطين اإلنتاج يكون عندما على أنه 85كما أكدت املادة 
  االستثناء  مراعاة حاالت  مع وطنية للمنافسة  دعوة تصدر أن هذه األخرية على فإن املتعاقدة، للمصلحة تلبيتها الواجب

 .  هذا املرسوم أحكام  يف  عليها املنصوص

 عليها االستثناء املنصوص  حاالت  مراعاة مع دولية،  أو/ و  للمنافسة وطنية  دعوة املتعاقدة املصلحة تصدر وعندما
 : أن احلالة حسب  جيب عليها  فإنه ، ماملرسو  هذا أحكام يف

 سيما وال اجلزائري اخلاضعة للقانون  املؤسسات إمكانيات العروض، تقييم التأهيل ونظام شروط إعداد عند االعتبار بعني أتخذ -
املثلى  الشروط اماحرت  ظل يف  العمومية إبرام الصفقات  إجراءات  يف  ابملشاركة هلا للسماح  الصغرية و املتوسطة املؤسسات منها

 اإلجناز، وآجال  والكلفة  ابجلودة  املتعلقة
  السوق  يف  اقتناء مناولة أو  حمل  تكون  اليت  املنتجات أو احلصص الوطين وأمهية االقتصاد يف  لالندماج  األفضلية تعطي - 

 ، اجلزائرية
 الصفقة،  مبوضوع صلة ذوي املعرفة ونقل بضمان تكوين تسمح أحكاما الشروط دفرت يف تدرج - 
 بوجوب ينبغي كما مربرا  ذلك وكان استحال إذا إال لوحدها تتعهد اليت املؤسسات األجنبية حالة يف  الشروط  دفرت  يف تنص - 

 . اجلزائري للقانون اخلاضعة األصلي للمؤسسات الصفقة مبلغ من األقل على % 30يف املائة   ثالثني مناولة
 ابللجوء  تسمح ال الشروط تدابري دفرت يف تدرج أن املتعاقدة على املصلحة جيب فإنه اترلمخا اإلجراء يكن ومهما

 . املطلوبة  التقنية للمعايري  مطابقة نوعيته غري  كانت أو متوفر غري يعادله الذي احمللي كان املنتوج إذا إال املستورد للمنتوج
 اخلاضعة استطاعة املؤسسات يف يكن مل إذا إال األجنبية وء للمناولةابللج املتعاقدة  املصلحة  تسمح ال ذلك وابإلضافة إىل

 حاجاهتا.  تلبية  اجلزائري  للقانون

 :احلوصلة العامة

إن إصالح نظام الصفقات العمومية يندرج يف إطار مواكبة اإلدارة العمومية للتغريات اجلارية ابعتبار أن متطلبات التحديث      
االقتصادي يقتضي التوفر على نظام للصفقات �خذ بعني االعتبار ترسيخ الشفافية واحلفاظ على وحسن احلكامة واالنفتاح 

 مصاحل اإلدارة والقطاع اخلاص يف إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إجناز أعمال جبودة عالية وبكلفة مناسبة. 
و تفويضات املرفق العام  الصفقات العمومية ظيمتن املتضمن 247-15 رقم من املرسوم الرائسي 5يف هذا الصدد نصت املادة    

 مبادئ العمومية يف الصفقات تراعى أن العام جيب للمال احلسن العمومية واالستعمال  الطلبات  جناعة  لضمان« على أنه: 
 . »املرسوم   ذاه  أحكام  احرتام ضمن وشفافية اإلجراءات، معاملة املرشحني  يف  واملساواة  للطلبات  العمومية الوصول حرية
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إن التسيري الراشد للصفقات العمومية يتطلب أساسا إضافة إىل تكريس املبدأ األساسي للمنافسة مبادئ أخرى تعزز هذا     
 األخري وهي:

 عدم التمييز. -
 املساواة. -
 .االستثماريالنزاهة والشفافية وهذا يعترب معيارا حقيقيا لشفافية املناخ  -
 ة املستدامة.النجاعة املتعلقة ابلتنمي -
 محاية البيئة. -

من  تتشكل ذلك، كو�ا  تحقيقل القانونية األدوات تقييم العروض من أهمو  جتدر اإلشارة إىل أن  جلنة فتح األظرفةو 
 أساس العروض على  حتليل  على ، حيث تعمل هذه اللجنة خيتارون لكفاءهتم  املتعاقدة  مؤهلني اتبعني للمصلحة موظفني
 . دفرت الشروط يف  عليها املنصوص  هجيةواملن  املعايري

املثلى   الشروط  احرتام  ظل  ، يفاالقتصادية  املزا�  حيث من  أحسن عرض  ابنتقاء هلذا األخري  طبقا  فهي تقوم
فتح األظرفة و هبذا تعترب جلنة اإلجناز و البيئة و التنمية املستدامة والشفافية و املساواة،  وآجال  والكلفة  ابجلودة  املتعلقة

 .وتقييم العروض آلية من آليات محاية املال العام  و ابلتايل جناعة الطلب العمومي

  االقرتاحات الدراسة و نتائج

 ، االقتصاديةأحسن عرض من الناحية  النتقاءدراسة آليات تفعيل املنافسة عند حتليل و تقييم العروض  خالل من 
 الشروط أفضل وتوفري املتعاقدين أفضل املتعاملني إختيار إىل للوصول املعتمدة اآلليات عن البحث يف املوضوع هذا أمهية تبينت
العمومية من خالل إحرتام مبدأ املنافسة من طرف مجيع الفاعلني يف  فعالية للطلبات أكثر حتقيق ومنه الصفقة موضوع إلجناز

 .تقييم العروضو هذا اجملال، ال سيما جلنة فتح األظرفة 

استخلص  اجلزائر، العمومية وترقية املنافسة يف الصفقات نظام عصرنة مساعي يف ومسامهة عرضه، ما سبق على وبناء
 :وثغرات نقائص من احلايل النظام يعرتي ما إصالح تساهم يف علها من اإلقرتاحات مجلة

 جمال إبرام يف الشفافية مدى من لليق الدول من الكثري غرار على العمومية للصفقات اإللكرتونية تفعيل العمل ابلبوابة عدم  *
الذي حيدد حمتوى البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية  2013نوفمرب  17العمومية رغم صدور القرار املؤرخ يف  الصفقات

 وكيفيات تسيريها وكيفيات تبادل املعلومات ابلطريقة اإللكرتونية؛

و  العام املرفق وتفويضات العمومية ومراقبة الصفقات وتنفيذ وإبرام ريبتحض املكلفون واألعوان العموميون املوظفونتكوين  * 
أصحاب العروض أو املتعاملون املتعاقدون يف اجملال اإللكرتوين من خالل تقدمي تكوينات يف التعامل اإللكرتوين يف جمال 

  ؛املرفق العام الصفقات العمومية وتفويضات

 يتعني فإنه العمومية، املنافسة يف جمال الصفقات ظرفة وتقييم العروض يف ضبطدور جلنة فتح األ فعالية تكريس أجل من *
 وكفاءاهتم ملؤهالهتم مستمر أجل حتسني من وذلك املعارف،  املستوى وجتديد أعضائها و حتسنيتكوين  على والرتكيز اإلهتمام
  و هذا للوصول إىل النجاعة يف الطلبات العمومية. فعالية يف تقييم العروض وإنتقاء أفضلها من الناحية اإلقتصادية أكثر لتحقيق
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 أقرتح مايلي:  و لتدعيم آليات تفعيل املنافسة عند تقييم العروض و ذلك إلختيار أحسن عرض من الناحية اإلقتصادية

ضـوحا و بشـكل أكثـر و  العموميـة املنافسـة يف جمـال الصـفقات ضـرورة تنظـيم دور جلنـة فـتح األظرفـة وتقيـيم العـروض يف ضـبط *
 اإلداري ألشخاص القانون العام؛التداخل بني النشاط اإلقتصادي و  دقة ، خاصة يف ظل

لضمان تفعيل املنافسة من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض عند تقييمها للعروض جيب إحرتامها ملبادئ حرية الولوج  *
 فافية يف اختياراهتا؛إىل الطلبات العمومية واملساواة يف التعامل مع املتنافسني والش

*جيب تثمني احرتام البيئة وأخذ بعني اإلعتبار أهداف التنمية املستدامة و تفعيلها على مستوى جلنة فتح األظرفة و تقييم 
 العروض، لتأمني الفعالية يف الطلبات العمومية وحسن استعمال املال العام و محاية البيئة؛

لني، املوردين،....) و األساتذة الباحثني يف ورشات تعديل تنظيم الصفقات العمومية و قانون * إشراك املتعاملني املتعاقدين (املقاو 
 .املنافسة

ومراقبة   وتنفيذ وإبرام بتحضري  املكلفون  واألعوان العموميون  املوظفونترقية و تطوير تسيري املصاحل املتعاقدة من خالل تكوين  *
 . لعاما املرفق وتفويضات  العمومية  الصفقات

تي ف الـائالـوظي ـــفن يـــتعيللـة ـــنجاعوالـة ـــهزانءة الالزمة والـاـــكفلـباـــق مة تتعلراــا صـــروطشـــدد يحون انـــقـــدار صـــرع إمشالـى ــعل *
 .العام املرفق وتفويضات  العمومية  ومراقبة الصفقات وتنفيذ وإبرام حتضريعلى ؤولـيها مسرف يش
حىت ية ربشوالـية دماالـية لـستقالن اإلمـدر قـن ا مـي بتمكينهـصونجلنة فتح األظرفة وتقييم العروض ية لـفعان ضمال جن أم *

 ل نزاهة وشفافية.بكتتمكن من ممارسة مهامها 
خاصة مع ة  ــجيرخاالـة ــقابــزة الـرجهن جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض و أيــبق والتعاون تنسيت للـاــيد آلـاــيجإى وة إلــعالـــد *

 املراقب املايل.
 . العام املرفق وتفويضات العمومية ومراقبة الصفقاتإعداد كتب وجيزة ودالئل إرشادية إلجراءات و كيفيات إبرام وتنفيذ  *
ومراقبة  ذوتنفي وإبرام املوظفون واألعوان العموميون املكلفون بتحضريوضع بر�مج طويل املدى لتكوين مقدمي العروض و  *

 .العام املرفق العمومية وتفويضات الصفقات
يف جلنة فتح األظرفة تعزيز نظام الكشف القبلي للممارسات املنافية للمنافسة، إبلزامية حضور ممثل املديرية العامة للمنافسة * 
ظام الكشف املسبق عن هذا ما ال جنده حاليا، فإصالح تنظيم الصفقات العمومية جيب أن مير بتعزيز نو تقييم العروض، و 

 املمارسات املنافية للمنافسة.
 * الرفع من قيمة العقوابت املالية ملرتكيب املخالفات املنافية للمنافسة و إعطائها الطابع الردعي.

إدخال تعديل يف تنظيم الصفقات العمومية إبدراج حضور هذا املمثل يف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض الذي ال جيب أن  *
 كون إختياري بل جيب أن يكون إلزامي؛ي

-15ويف األخري، يتبني لنا أن تنظيم الصفقات العمومية يف بالد� قد عرف نقلة نوعية منذ صدور املرسوم الرائسي رقم 
بتنظيم الصفقات العمومية حيث رسخ قيم الشفافية وعزز آليات املنافسة و طرق الطعن كدعامات لدولة  ارتقىالذي  247

 لقانون.احلق وا
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 آليات تسيري املدن اجلديدة يف اجلزائر   
د. جربي دمحم    

 أستاذ حماضر أ
2جامعة البليدة   

 :                                                                امللخص
يتعلق بشروط إنشاء  2002ماى  08املؤرخ يف  08-02جتربة املدن اجلديدة يف اجلزائر جتربة حديثة بدأت بصدور قانون      

التنمية املستدامة يف حماولة لوضع  و  املتعلق بتهيئة اإلقليم 2001ديسمرب 12املؤرخ يف  20-01املدن اجلديدة يف إطار قانون 
 سياسة متكاملة إلنشاء املدن اجلديدة.                                                           

        املتضمن القانون التوجيهي للمدينة ليحدد مبادئ سياسة املدينة 2006فرباير  20املؤرخ يف  06-06وقد جاء قانون     
      هدف من إنشاء املدن كما حدد أدوات واهليئات املكلفة إبنشاء وتسري املدن اجلديدة.                                                و 

  مناسب إلنشاء مدن جديدة وتسريها بشكل أمثل. كل هذا من اجل وضع إطار قانوين      
 آليات، املدن اجلديدة، تسيري. الكلمات املفتاحية: 

Abstract 
     The experience of the new cities in Algeria is a new experience started with the 
promulgation of the far 02-08 on the conditions for the establishment of new cities in the 
framework of the far 01-20 of 12 December 2001 concerning spatial planning and sustainable 
development in an attempt to meter up a definite policy. 
     A Law 06-06 of February 20, 2006 on the law of orientation of the objective of the new 
cities in particular the instruments and the organisms charge of the establishment and the 
management of the cities. 
 
Keywords : Mechanisms, new cities, management. 
 

 مقدمة: 
يعد موضوع املدن اجلديدة من املواضيع اهلامة اليت طغت على سطح الدراسات العلمية والقانونية بشكل خاص يف اجلزائر مع      

، اإلجتماعية وحىت األمنية االقتصاديةبداية القرن اجلديد وهذا راجع إىل التطورات اليت تعرفها اجلزائر على املستو�ت السياسية، 
 هو حتدي كبري ملواجهة حتوالت هائلة يف البالد.  وابلتايل ف

وعليه كان البد على الدولة أن تضع سياسة حمكمة ملواجهة هذه التحد�ت وكان ذلك مع صدور أول قانون للمدن اجلديدة      
من خالل املتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل  2002ماي  08املؤرخ يف  08 -02رقم 

التحد�ت اليت أسلفنا اإلشارة  واحتواءعنوان هذا القانون على وجود توجه سياسي وإرادة قوية حنو إنشاء مدن جديدة إلستيعاب 
إليها، وضرورة وضع قانون إنشاء املدن اجلديدة ضمن منظومة قانونية سليمة تتناسب مع األطر القانونية املوجودة سلفا يضمن 

املدن اجلديدة حيث تسهر على إنشاء هذه املدن هيئة تدعى هيئة املدينة اجلديدة.                               القانون شروط إنشاء
يتضمن القانون  2006فيفري  20املؤرخ يف  06 -06بقانون جديد أال وهو قانون  08 -02مث تبع هذا القانون أي قانون 

ديسمرب  12املؤرخ يف  20 -01والتنمية املستدامة اليت حددت مبقتضى قانون التوجيهي للمدينة يف إطار سياسة هتيئة اإلقليم 
2001          . 
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املتضمن القانون التوجيهي للمدينة ابلعناصر الرامية إىل حتديد سياسة املدينة من خالل حتديد  06 -06ولقد جاء قانون       
سيريها حيث قام بتحديد تعريف هلا مع إعتماد تصنيف منطي هلذه مبادئ سياسة املدينة اليت جيب إحرتامها يف إنشاء املدن وت

 املدن، و حتديد األهداف املتوخاة من إنشاء املدن وأاثرها على خمتلف اجملاالت.                         
حمددة يف إطار أدوات هذا وقد حدد هذا القانون خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف جمال إنشاء املدن ضمن أطر قانونية معينة و     

و هيئات إنشاء املدن و تسيريها حيث أنشأ املرصد الوطين للمدينة،  وعليه فإن إنشاء هذه  اهليئات يف  ظل هذه  القوانني اليت 
 لالضطالعهلا خصوصية اجملال و اهلدف جعلنا نتساءل عن: الطبيعة القانونية هلذه اهليئات؟ و مدى إستقاللية هذه اهليئات 

 ا وحتقيق جناعة يف تسيريها؟                     مبهامه
 وملعاجلة هذه اإلشكالية قسمنا حبثنا هذا إىل حمورين أساسيني:                                        

 / طبيعة قانونية متنوعة هليئات تسيري املدن اجلديدة.                                    1
 يئات تسيري املدن اجلديدة.    / حماصرة إستقاللية ه2

 املبحث األول: الطبيعة القانونية هليئات تسري املدن يف القانون اجلزائري
الدارس للقانون اإلداري يرى أن أساليب التسيري ثالث واليت هي نفسها اليت تطبق على تسيري املدن اجلديدة وهذه األساليب      

سلطة إختاذ القرار يف ميادين حمددة مبقتضى القانون وأسلوب اثلث وهو مزج بني  هي األسلوب املركزي والذي يقصد به تركيز
األسلوبني السابقني وهو أسلوب مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ وهو أسلوب قائم على توزيع األدوار بني اجلهات املركزية 

يط للمدن وتوفري األموال الالزمة إلنشائها وترك عمليات واجلهات اإلقليمية أواحمللية حيث تقوم اجلهات املركزية بعمليات التخط
 التنفيذ للجهات احمللية.

وجند هذه األساليب الثالثة يف تسيري املدن معمول هبا يف دول خمتلفة، فكل دولة أتخذ ابلنظام الذي يتناسب مع بنائها       
ى غرار فرنسا أخذت ابألسلوب املركزي حيث تقع مسؤولية ونظامها السياسي واإلداري وحىت اإلقتصادي واإلجتماعي، واجلزائر عل

إنشاء املدن وتسميتها على عاتق جهاز مركزي أو هيئة معينة تقوم ابإلشراف والرقابة وذلك يف إطار خمطط وطين من أجل إحكام 
ية إدارهتا إىل اجلهات اإلقليمية الرقابة على اإلستثمارات الضخمة الالزمة لتنفيذ هذا الرب�مج وعند إكتمال هذه املدن تنقا مسؤول

 اليت جاء هبا القانون.
 فما هي هذه اهليئات؟ وما طبيعتها القانونية؟

 املطلب األول: إحداث هيئات متنوعة لتسيري املددن يف القانون اجلزائري
عينة لتسري املدن ففي قانون ما يالحظ على النصوص القانونية املتعلقة إبنشاء املدن اجلديدة أن كل نص قانوين ينشأ هيئة م     
منه تنص على أن:  07يف نص املادة  1يتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها 2002ماي  08املؤرخ يف  08 -02

 "تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة املدينة اجلديدة." وعليه فإن لكل مدينة جديدة هيئة خاصة هبا.
ينص على أن: "ينشأ  26يتضمن القانون التوجيهي للمدينة يف مادته  2006فيفري  20خ يف املؤر  06 -06أما يف قانون      

 مرصد وطين للمدينة يدعى يف صلب النص املرصد الوطين" وابلتايل فإن كل قانون متعلق ابملدينة أحدث هيئة متعلقة ابملدينة.
حمددة مسبقا يف إطار نظام متكامل معروف احللقات أتثر   إذا علمنا أن اهليئات ال حتدث إال من أجل حتقيق أهداف معينة     

كل حلقة على األخرى أتثري متبادل، ومن مث فغن وجود فإن وجود هيئات خمتلفة يف جمال واحد يعين أهداف متداخلة أو غري 
                                                           

 .34يتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها، جريدة رمسية رقم  2002ماي  08املؤرخ يف  08 -02قانون   1-
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، حيث أن أهداف واضحة لعدم وضوح الرأ� وهذا ما هو واضح من خالل أهداف كل من هيئة املدينة واملرصد الوطين للمدينة
 الذي حيدد شروط إنشاء املدن اجلديدة وتسميتها 08 -02من قانون  07هيئة هي حسب ما ورد يف املادة 

 إعداد وإدارة أعمال الدراسة واإلجناز -    
 إجناز عمليات املنشآت األساسية حلساب الدولة بصفتها صاحبة املشروع -    
 عمليات التنسيق والتسيري والرتفيه التجارية الضرورية إلجناز املدينة اجلديدة.  القيام ابألعمال العقارية ومجيع  -    
 1وقد مت تفصيل هذه اإلختصاصات يف املراسيم التنفيذية املتعلقة إبنشاء كل مدينة.      

 املنشأة للمرصد الوطين حتدد إختصاصات معينة للمرصد الوطين للمدينة وهي: 26يف حني جند املادة 
 متابعة تطبيق سياسة املدينة -     
 إعداد دراسات حول تطور املدن يف إطار السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم -     
 إعداد مدونة املدن وضبطها -     
 إقرتاح كل التدابري اليت من شأ�ا ترقية السياسة الوطنية للمدينة على احلكومة -     
 يف ميدان املدينةاملسامهة يف ترقية التعاون الدويل  -     
 إقرتاح إطار نشاط يسمح برتقية مشاركة وإستشارة املواطن يف احلكومة -     
 متابعة كل إجراء تقرره احلكومة يف إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة." -     
يل وجود هيئتني فهذه اإلختصاصات متباينة عن إختصاصات املدينة وهي على مستوى آخر، وابلتايل إختالف ظاهر وابلتا     

خمتلفتني على مستويني إبختصاصات متباينة يف نفس اجملال وهو املدينة وهو جمال حمدد دقيق حيتاج إىل رؤ� واضحة أهداف حمددة 
أي ضرورة تبسيط املشهد ال تعقيده وتفخيمه، بعبارة أخرى ال نرى تناعم وترابط بني هاتني اهليئتني ضمن نظام قانوين مرتابط 

داف واألبعاد واضح املعامل والغا�ت كما هو احلال مثال يف النظام الفرنسي حيث إعتربت إنشاء املدن اجلديدة عملية حمدد األه
ذات مصلحة وطنية حيث أن الدولة تسيطر على جمال هتيئة اإلقليم إبنشاء جهاز إداري لتسيري عملية إجناز املدن على املستوى 

 (SGCVI)هلا أمانة عامة   GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES (GCUM)املركزي يدعى 
ووضعت على مستوى كل مدينة  2لتنفيذ ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وتضمن اإلتصاالت مع املستو�ت املختلفة

 Etablissement Publique D’aménagement du Villes Nouvelles  جديدة هيئة عمومية للتهيئة
(EPAVM) 3سيري البناءات والتعمري على اإلقليم املعين مطبقة إرادات الدولة.مكلفة بت 

واضح أن هناك تدرج هرمي وفق مستويني خمتلفني مركزي وإقليمي وفق ترابط وظيفي حمدد لكل جهة، وهذا ما ال جنده يف      
دة ضمن نظام حمدد أدى إىل تضخم يف القانونني اجلزائريني احملددة للهيئات املتعلقة ابملدينة، وعدم وجود نسقية واحدة موح

 إحداث اهليئات ومن مث إختالل يف اإلختصاصات وإختالف يف الطبيعة القانونية هلذه اهليئات. 
 

                                                           
احملدد ملهام هيئة املدينة اجلديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سريها، جريدة رمسية  2006سبتمرب  10املؤرخ يف  330 -06سوم التنفيذي املر  -1

 .56رقم
2 - Loïc Vadelorge. Gouverner les villes Nouvelles. Le rôle de l’état et les collectivités locales 
(1960- 2005) édition le manuscrite 2005. Paris, p 19.  

.58يتضمن إنشاء املدينة اجلديدة حاسي مسعود، جريدة رمسية رقم  2006سبتمرب  18املؤرخ يف  321 -06مرسوم تنفيذي  - 3  
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 املطلب الثاين: تنوع التكييف القانوين هليئات تسيري املدن يف القانون اجلزائري

انونية واحدة للهيئات املتعلقة بتسيري املدن وهذا راجع لعدم من الواضح جدا أن املشرع اجلزائري مل يستقر على طبيعة ق      
وضوح الرؤية لديه ال من حيث النظام القانوين الذي حيكم هذه اهليئات وال حىت من حيث موقع هذه اهليئات داخل النظام 

تعلق بشروط املدن اجلديدة امل 08 -02القانوين نفسه، ومن مث الرتدد يف الدور الذي يناط هبذه اهليئات حيث جند يف القانون 
منه على أن: "تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة جديدة مبوجب مرسوم تنفيذي تتوىل هذه اهليئة على  07وهتيئتها يف نص املادة 
 اخلصوص ما يلي..."

إختصاصاهتا وهذا فاملالحظ هنا أن املشرع أحدث هذه اهليئة ومل حيدد الطبيعة القانونية هلا مع أنه يف نفس املادة حدد هلا    
الذي حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لبوعينان  303 -06شكل مل يعتده املشرع اجلزائري، مث ملا أحالنا إىل املرسوم التنفيذي رقم 

وتنظيمها وكيفيات تسيريها إعتربها يف نص املادة الثانية منه: "هيئة املدينة اجلديدة لبوعينان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 
 وجتاري؟، تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وتدعى يف صلب النص "املؤسسة."

وتوضع املؤسسة حتت وصاية الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية حسب نص املادة الثالثة منه، وهو نفس األمر ابلنسبة للمدن    
 18املؤرخ يف  321 -06ادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم األخرى عدا هيئة املدينة اجلديدة حلاسي مسعود اليت إعتربهتا امل

الذي إعتربها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع  1يتضمن إنشاء املدينة اجلديدة حلاسي مسعود 2006سبتمرب
دارية يف عالقتها مع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وتدعى يف صلب النص "املؤسسة"، تسري املؤسسة حسب القواعد اإل

 الدولة وختضع للقواعد التجارية يف عالقتها مع الغري.
وهذا حسب نص املادة الثالثة من نفس املرسوم فإن هذه املؤسسة توضع حتت وصاية الوزير املكلف ابلطاقة، وعليه نستنتج      

ا مؤسسات ذات طابع صناعي و جتاري توضع حتت أن املشرع مل يتعامل مع هيئات املدينة بنفس املعاملة أي هناك هيئات إعتربه
 وصاية الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية.

 وهناك هيئة واحدة واملذكورة سلفا وإعتربها مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري توضع حتت وصاية الوزير املكلف ابلطاقة.     
متع إبزدواجية القواعد املطبقة عليها حيث تسري املؤسسة هذا من حيث الوصاية اإلدارية، من جهة أخرى فإن هذه اهليئة تت     

حسب القواعد اإلدارية يف عالقتها مع الدولة أي يطبق عليها قواعد القانون العام أي قواعد القانون اإلداري وختضع للقواعد 
 التجارية يف عالقتها مع الغري.

 ذي يتضمن إنشاء املدينة اجلدية حلاسي مسعود.ال 321- 06من املرسوم التنفيذي رقم  02وهذا صريح بنص املادة 
يف حني أنَّ هيئات املدن األخرى ختضع لقواعد القانون التجاري وحده أي قواعد القانون اخلاص فهي اتجر وهذا واضح من      

وكيفيات  الذي حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة بوعينان وتنظيمها 303 -06من املرسوم التنفيذي  25و 22خالل املادة 
 سريها.

 منه "متسك حماسبة املؤسسة حسب الشكل التجاري.." 22حيث نصت املادة 
منه "يتوىل مراقبة حساابت املؤسسة حمافظ حساابت أو أكثر" وعليه فإن هيئة املدينة اجلدية اتجر، وهو نفس األمر  25أما املادة 

 ابلنسبة هليئات املدن األخرى عدا هيئة مدينة حاسي مسعود.
                                                           

 .03رمسية ، املتضمن تشكيلة املرصد الوطين للمدينة وتنظيمه وسريه، جريدة 2007يناير  08املؤرخ يف  05 -07املرسوم التنفيذي رقم  - 1
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من املرسوم  02من جهة أخرى جند املشرع اجلزائري يعطي تكييف آخر للمرصد الوطين حيث إعترب املرصد حسب نص املادة     
، املرصد الوطين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 1املتضمن تشكيلة املرصد الوطين للمدينة وتنظيمه وسريه 05 -07التنفيذي 

 منه "يوضع املرصد الوطين حتت وصاية الوزير املكلف ابملدينة." 03ايل، أضافت املادة يتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل امل
وعليه فإن املرصد عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أي يطبق عليه قواعد القانون العام (القانون اإلداري)، يوضع     

 سري املدن يف القانون اجلزائري بتكييفات قانونية خمتلفة ومتنوعة:حتت وصاية الوزير املكلف ابملدينة، وعليه إمجاال لدينا هيئات ت
 مؤسسات ذات طابع صناعي وجتاري خاصة للقانون التجاري -   
 مؤسسات ذات طابع صناعي وجتاري خاصة إلزواجية القاعدة القانونية أي القانون اإلداري والقانون التجاري. -   
 انون اإلداريمؤسسات ذات طابع إداري خاصة للق -   

 وصاية إدارية خمتلفة على هذه املؤسسات:    
 وصاية الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية -
 وصاية الوزير املكلف ابلطاقة -
 وصاية الوزير املكلف ابملدينة -

 زائر.هذا كله إن دل على شيء فإمنا يدل على الرتدد وعدم وضوح الرؤ� إلسرتاتيجية واضحة املعامل ملدينة جديدة يف اجل
 املبحث الثاين: إستقاللية هيئات تسيري املدن اجلديدة يف القانون اجلزائري

من املسائل القانونية اليت ابتت أترق معظم اهليئات واملؤسسات يف خمتلف املستو�ت واجملاالت يف ممارسة مهامها مسألة     
لعملية ألي هيئة أو تنظيم حمدث، هلذا جند أن كل مؤسسة اإلستقاللية فهي مسألة جوهرية نظرا ملا هلا من أتثري على اجلوانب ا

أو تنظيم يبحث على حتقيق أكرب قدر ممكن من اإلستقاللية عن السلطة اليت متلك اإلحتكار يف اجملال الذي أحدثت فيه هذا 
 التنظيم.

وابلتايل تكون خاضعة هلا متارس  فاإلستقاللية عكسها التبعية واهليمنة، أي تبعية جهة إىل جهة أخرى أعلى أو أقوى منها    
عليها السلطة الرائسية أو الوصائية وهذا األمر يعد يف شكل من أشكاله نوع من احملاصرة والعرقلة ورمبا يكون عائقا كبريا 

 ملمارسة الصالحيات بشكل كامل، ويف النهاية عدم إمكانية الوصول إىل حتقيق األهداف واملبتغيات بشكل كامل.
تقاللية مطلب أساسي خاصة يف ظل تقدم األنظمة اإلدارية اجلديدة إبعتمادها مبادئ جديدة مثل احلرية اإلدارية، فاإلس      

هله الدميقراطية اإلدارية، الدميقراطية التشاركية، الشفافية اإلدارية وغريها من املبادئ القانونية اليت ابتت مطلبا أساسيا ال ميكن جتا
 أو نكرانه.

 ثري من الصواب إذا ما أخذت القاعدة على أصوهلا ابلعمل بقاعدة األهداف.ولعل يف ذلك ك
لكن مع دلك تبقى مسألة اإلستقاللية نسبية فال ميكن اإلطالق فيها إلعتبار بسيط أن مصدر السلطة واحد يف دولة     

صفة عامة، لكن يف املقابل فإن إعطاء واحدة موحدة، وابلتايل إحرتام مبدأ التدرج واجب لضمان سري املرافق واجلهاز اإلداري ب
قدر كاف من اإلستقاللية لضمان حتقيق األهداف بشكل مناسب وفعال أمر الزم إلعتبار بسيط هو حتقيق مبدأ تقسيم العمل 
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      من جهة وإحرتام مبدأ التخصيص من جهة أخرى دون تدخل هيئة أو جهة يف أعمال جهة أخرى أو إغتصاب سلطة جهة
 طرف هيئة أخرى ولكن ذلك البد أن يكون يف إطار مبدأ املشروعية وإحرتام القاعدة القانونية. أو هيئة من

 هلذا فإن مسألة اإلستقاللية متس جانبني أساسيني ألي هيئة أال ومها اجلانب العضوي واجلانب املادي.    
املادي يف املطلب األول مث اإلستقاللية وعلى هذا األساس سوف نناقش إستقاللية هيئات تسري املدن اجلديدة من اجلانب 

 العضوية يف املطلب الثاين.
 املطلب األول: اإلستقاللية املادية هليئات تسري املدن اجلديدة يف القانون اجلزائري

اليت املتصفح للنصوص القانونية املنشأة ألي هيئة من هيئات املدن اجلديدة جيد أن املشرع إعرتف هلا ابلشخصية املعنوية      
جتعلها تتمتع ابإلستقاللية عن أي شخص قانوين آخر وهبذا فإ�ا تصبح حمل حق وعليها إلتزامات أي متتعها ابلشخصية 

 القانونية واليت ترتب هلا آاثرا قانونية حمددة لذمة مالية، وحق التقاضي وحق قبول اهلبات وغريها من اآلاثر القانونية األخرى. 
 02 النصوص القانونية املنظمة ألي هيئة من هيئات املدن اجلديدة، و�خذ على سبيل املثال املادة هذا ما جنده مكرسا يف     

حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لسيدي عبد هللا وتنظيمها  2006سبتمرب  10املؤرخ يف  305 -06من املرسوم التنفيذي 
دة لسيدي عبد هللا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري منه "هيئة املدينة اجلدي 02حيث تنص املادة  1وكيفيات سريها

تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وتدعى يف صلب النص" املؤسسة" وهو نفس األمر ابلنسبة هليئة مدينة بوعينان 
 وبوغزول.

 قانونية أخرى. فالتمتع ابلشخصية املعنوية يعين اإلعرتاف بوجود كيان قانوين جديد إىل جانب كيا�ت    
لكن هذا الكيان القانوين له صفة املؤسسة العمومية وهذا يعين يف اإلصطالح القانوين شخص إعتباري إداري من النموذج     

التأسيسي اهلدف من إحداثها أتمني التسيري املستقل ملرفق الدولة أو الوالية أو البلدية أو لشخص عام آخر من النموذج 
 نتائج على الصعيدين القانوين واملايل: التجمعي، وينتج عنها

 تتمتع املؤسسة العامة إبستقالل قانوين نسيب يرتجم بشكل أساسي على املستوى التنظيمي بوجود أجهزة إدارية خاصة -  
 متتع املؤسسة العامة ابالستقالل املايل - 
 ختضع املؤسسة العامة ملبدأ التخصص - 
 2جموعة إقليمية متارس رقابة على أجهزهتا وأعماهلاإرتباط املؤسسة العامة دائما مب - 

وهذا ما حيد بشكل كبري من إستقاللية هذه اهليئات وهو ظاهر يف النصوص القانونية احملدثة هليئات تسري املدن حيث نصت 
يئة العمرانية." وهذا املراسيم التنفيذية املتضمنة إنشاء هيئات املدن اجلديدة: "توضع املؤسسة حتت وصاية الوزير املكلف ابلته

 4يف حني توضع هيئة مدينة حاسي مسعود حتت وصاية وزير الطاقة 3ابلنسبة هليئة مدينة سيدي عبد هللا، بوعينان، بوغزول
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إن حتليل النصوص القانونية هليئات املدن اجلديدة يسمح لنا القول أن الوزارة الوصية هلا دور كبري يف توجيه أنشطة املؤسسة    
حتديد أهدافها وتوفري الوسائل املادية والبشرية، كما حتدد مسار التنمية القصري والطويل األجل ضمن املخطط العام  عن طريق

 الذي تشرف عليه.
ويف جمال الرقابة فإن الوزارة الوصية هلا دور رقايب هام على هيئة املدينة وذلك ابملوافقة املسبقة على مشروعات املؤسسة وهذا     

 هليئة املدينة اجلديدة لسيدي عبد هللا على سبيل املثال. 305 -06من املرسوم التنفيذي  16يه املادة ما نصت عل
كما تقوم السلطة الوصية مبراقبة سري نشاطات ووترية إجناز مشاريع هيئة املدينة وهلا أن تطلع على جداول احلساابت وذلك       

"يعد يف �اية كل سنة مالية تقريرا سنو� على النشاطات مرفقا  305 -06من املرسوم التنفيذي  18طبقا لنص املادة 
 ابحلصائل وجداول حساابت النتائج ويرسل ذلك إىل السلطة الوصية بعد مداولة اجمللس فيها" 

ة حتد من يتضح من هذا كله أن اجلانب املادي أو املوضوعي هلذه اهليئات خاضع لرقابة حمكمة للوزارة الوصية واليت يف النهاي    
 إستقاللية هذه اهليئات بشكل يكاد أن يكون كبريا جدا.

 املطلب الثاين:االستقاللية العضوية هليئات تسيري املدن اجلديدة يف القانون اجلزائري    
الشك أن للجانب العضوي أتثري كبري على إستقاللية أي هيئة مهما كان نوعها وهذا ما يؤثر بشكل كبري على ممارسة        

املهام بشكل مرتدد رمبا يعرقله متاما طاملا أنه يف تبعية اتمة جلهة أخرى، فهو ابلتايل ال يستطيع أن �خذ بزمام املبادرة والعمل 
بشكل مباشر حنو حتقيق األهداف املتوخاة وإمنا البد من املرور بشكل أو آبخر على اجلهة الوصية لتزكية أي عمل مهما كان 

 أتثري السلطة الوصية على اهليئة املعنية فهل هذا املعىن مكرس فيها خيص هيئات املدن اجلديدة؟ صغريا، وهذا نظرا لقوة
الذي حيدد مهام هيئة املدن اجلديدة لبوعينان وتنظيمها  303 -06من املرسوم التنفيذي  08إنطالقا من نص املادة      

 ر عام ويديرها جملس إدارة.حيث تنص هذه املادة أن املؤسسة يسريها مدي 1وكيفيات تسيريها
الذي يتضمن تشكيلة املرصد الوطين  05 -07من املرسوم التنفيذي  07وإذا أخذ� هيئة املرصد الوطين للمدينة جند املادة     

للمدينة وتنظيمه وسريه واليت تنص:"يسري املرصد الوطين جملس توجيه ويديره مدير عام ويزود مبجلس علمي." إذن مؤسسة هيئة 
 دينة اجلديدة تسري جبهازين مدير عام وجملس إدارة وهي تشكيلة تقليدية لتسيري أي مؤسسة.امل

 ) أجهزة جملس توجيه، مدير عام وجملس علمي.03وتسري مؤسسة املرصد الوطين للمدينة بثالث (
 فهل تتمتع هذه األجهزة إبستقاللية جتعلها متارس مهامها بشكل الئق؟

الذي حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لبوعينان وتنظيمها  303 -06من املرسوم التنفيذي  09إنطالقا من نص املادة    
وكيفيات سريها واليت تنص على:"تزود املؤسسة مبجلس إدارة يدعى يف صلب النص اجمللس، ويرأسه الوزير املكلف ابلتهيئة 

 العمرانية أو ممثله."
أسه الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية أو ممثله، وهذا بشكل صريح يعين إذا علمنا أن الظاهر من النص القانوين أن اجمللس يرت      

  2اجمللس هو عبارة عن هيئة تقريرة يف شكل تداويل يف أهم املسائل اليت تتعلق بصلب وجوهر وجود هيئة املدينة اجلديدة.
كونة من ممثلي جمموعة من الوزراء والوايل ورئيس اجمللس وإذا نظر� إىل تشكيلة اجمللس جند أ�ا تشكيلة إدارية حبثة مت     

 الوالئي ورؤساء اجملالس البلدية املعنية.
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يف الوقت الذي نتحدث فيه عن جمال متخصص دقيق وعن مؤسسة يفرتض أن حتكمها قاعدة التخصص الذي يعين متتعها 
ختصص يف اهلدف وختصص يف النشاط وختصص يف  بصالحيات وإختصاصات للقيام مبهمة حمددة يف القانون الذي أنشأها فهو

 الذمة املالية ومن مث ختصص القائمني على هذه العناصر املكونة ملؤسسة املدينة اجلديدة.
  1وهو نفس األمر يقال على جملس التوجيه فيما خيص املرصد الوطين للمدينة.     
لف املدن اجلديدة فيما يتعلق بعضوية جملس اإلدارة إعتمد فيها التنظيم املالحظ من املراسيم املنظمة هليئة املدينة اجلديدة ملخت    

تقنية العهدة القصرية األمد أو األجل املربوطة بقرار الوزير الوصي بعد إقرتاح السلطة اليت ينتمون إليها وهذا ما هو عليه يف نص 
ة إرتباط أعضاء جملس إدارة مؤسسة هيئة املدينة سالف الذكر، وهذا فيه داللة قو  303 -06من املرسوم التنفيذي  12املادة 

اجلديدة ابلسلطة الوصية من حيث التعيني ومن حيث جتديد العهدة ومن حيث حىت اإلقرتاح ومن حيث مدة العهدة وكيفية إ�اء 
 العهدة نفسها.

التوجيه للمرصد قوية جدا وهذا يبدوا جليا وبشكل واضح أن الوصاية اإلدارية على جملس إدارة هيئة املدينة أو على جملس    
يشكل فيما نعتقد حاجزا منيعا لقيام هذه األجهزة مبهامها بشكل مالئم حبيث تصبح أجهزة مرتمجة إلرادة اجلهة الوصية عليها، ال 

 أجهزة متارس نشاطها يف حدود ما أقره هلا القانون والتنظيم.
م ابلنسبة هليئة املدينة اجلديدة واملرصد للمدينة على حد سواء، حيث جند وقد يبدو هذا أكثر جالًء ابلنسبة جلهاز املدير العا   

ينص على أن: "يعني املدير العام مبرسوم بناءا على إقرتاح من الوزير املكلف  303 -06من املرسوم التنفيذي  17مثال املادة 
 ابلتهيئة العمرانية." ، وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

ن جملس اإلدارة هليئة املدينة اجلديدة يرأسه الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية وهو كما أسلفنا هيئة تقريرية تداولية فإذا علمنا أ      
سالف  303 -06من املرسوم التنفيذي  10حيث أن املدير العام يشارك يف إجتماعات اجمللس ويتوىل أمانته حسب نص املادة 

 الذكر.
ية للمدير العام إبعتباره اجلهاز التنفيذي خاصة إذا علمنا أن املدير العام ميتلك إختصاصات هامة فما هي إذن القوة التقرير     

جدا يف جمال تسيري مؤسسة هيئة املدينة اجلديدة وابلتايل ممارسة هذه اإلختصاصات مرهونة إبرادة السلطة الوصية اجملسدة يف 
 ير العام بشكل غري مباشر.رائسة جملس إدارة املؤسسة بشكل مباشر ويف جهاز املد

وهكذا فإن جتسيد مبدأ الوصاية اإلدارية يف هذا املقام كان بشكل قوي جدا حيث أن هذه املراسيم مل تنتهج تقنية العهدة     
 ابلنسبة للمدير العام وإمنا إستعملت تقنية التعيني واليت كما هو معلوم مرهونة برضى وقناعة السلطة املعنية. 

الذي يتضمن تشكيلة املرصد الوطين للمدينة وتنظيمه وسريه أقوى دليل على  05 -07من املرسوم التنفيذي  16ادة ولعل امل    
 هذا اإلجتاه حيث تنص "يتصرف املدير العام للمرصد الوطين يف إطار النشاطات العامة للسلطة الوصية."

 ما حتدده السلطة الوصية. أي أن هذه املادة حتدد مسار وجمال تصرف املدير العام للمرصد يف
هذا وإن اجمللس العلمي للمرصد الوطين للمدينة وهو جهاز إستشاري لدى املرصد يعني أعضائه بقرار من الوزير املكلف         

 2ابملدينة وتنهي مهامهم ابألشكال نفسها.

                                                           
السالف الذكر.  303 -06من املرسوم التنفيذي  11دة أنظر فيما يتعلق مبجاالت تداول اجمللس املا - 1  

، يتضمن تشكيلة املرصد الوطين للمدينة وتنظيمه وسريه، 2007يناير  08املؤرخ يف  2007يناير  08املؤرخ يف  05 -07املرسوم التنفيذي  -2
 .03جريدة رمسية رقم 
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ملدينة أو املرصد الوطين للمدينة غالب عليه، مما سبق نرى أن الطابع اإلداري لعنصر تركيبة اجلانب العضوي ملؤسسة هيئة ا       
مع أن أهم خصائص املؤسسات العمومية لتهيئة املدن اجلديدة ذات الطابع الصناعي والتجاري جتمع بني إختصاص الدراسة 

ركيبة بشرية ذات والتخطيط من جهة ووظيفة اإلجناز والتسيري فهل ميكن أن يقوم هبذه الوظائف العلمية والتقنية واإلدارية والفنية ت
 طابع إداري حمض؟ مع العلم أن جمال إنشاء املدن اجلديدة يعرف متدخلون وشركاء من جماالت خمتلفة ومتنوعة.

 وهبذا فإن مراجعة اجلوانب املادية والعضوية أضحت أكثر من ضرورة لسالمة اإلطار القانوين لتسيري املدن اجلديدة.     
حلديثة معلق إبنشاء املدن اجلديدة وحسن تسيريها،ولن يتأتى ذلك إال يف إطار نظام قانوين الشك أن مستقبل اجملتمعات ا    

متجانس حمدد األهداف والغا�ت مقسم لألدوار بشكل واضح ودقيق على الفاعلني والشركاء يف جمال إنشاء املدن اجلديدة 
 وتسيريها.

لبساطة يف الطرح والدقة يف الغاية حبيث نعمل على جتنب كثرة النصوص وعليه فإن هذا النظام القانوين البد أن تراعي فيه ا     
القانونية حىت ال نقع يف التناقضات ويف التضخم يف النص، كما نعمل على وحدانية التخطيط أي من الضروري فيما نرى وجود 

ر هذا املخطط حيدد بشكل دقيق اجلهات خمطط موحد جامع مانع يرتجم إسرتاتيجية واضحة املعامل لسياسة املدن اجلديدة يف اجلزائ
املكلفة إبنشاء وتسيري املدن اجلديدة وفق منطية حمددة أتخذ بعني اإلعتبار خمتلف املبادئ القانونية الناجعة يف جمال تسيري املدن 

 للجزائر.  جتماعيةواالاجلديدة على ضوء التجارب الناجحة لدول أخرى مع األخذ ابحلسبان طبيعة الرتكيبة القانونية والسياسية 
 قائمة املراجع:

 النصوص القانونية:
 .34، يتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها، جريدة رمسية رقم 2002ماي  08املؤرخ يف  08 -02قانون  -1
مها وكيفية سريها،جريدة رمسية رقم ، حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لبوعينان وتنظي2006سبتمرب  10املؤرخ يف  303 -06املرسوم التنفيذي رقم  -2

56                     . 
، حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفية سريها، جريدة رمسية رقم 2006سبتمرب  10املؤرخ يف  304 -06املرسوم التنفيذي  -3

56                           . 
، حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لسيدي عبد هللا وتنظيمها وكيفية سريها، جريدة 2006سبتمرب  10يف املؤرخ  305 -06املرسوم التنفيذي  -4

 .   56رمسية رقم 
 .58، يتضمن إنشاء املدينة اجلديدة حاسي مسعود، جريدة رمسية رقم 2006سبتمرب  18املؤرخ يف  321 -06مرسوم تنفيذي  -5
، حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة حلاسي مسعود وتنظيمها وكيفية سريها،جريدة رمسية 2006سبتمرب  18يف املؤرخ  322 -06املرسوم التنفيذي  -6

 .58رقم 
، احملدد ملهام هيئة املدينة اجلديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سريها، جريدة رمسية 2006سبتمرب 10املؤرخ يف  330 -06املرسوم التنفيذي  -7

 .56رقم
 .03، املتضمن تشكيلة املرصد الوطين للمدينة وتنظيمه وسريه، جريدة رمسية 2007يناير  08املؤرخ يف  05 -07تنفيذي رقم املرسوم ال -8

 الكتب:
م).                           1979( 2أمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، ترمجة: دمحم عرب صاصيال، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط.  -1

                                    
2- Loïc Vadelorge. Gouverner les villes Nouvelles. Le rôle de l’état et les collectivités locales 
(1960- 2005) édition le manuscrite 2005. Paris.   
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 اهلجرة الدولية بني مقتضيات اإلبعاد وااللتزام بعدم اإلعادة القسرية
International migration between the requirements of expulsion and the 

obligation not to return forcibly 
 

 خريص كمال                                                                                                    
 ابحث دكتوراه كلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                                  

 ـ اجلزائر جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس                                                                                  
 

 ملخص:
ء العامل فيختار املهاجرين ألسباب اقتصادية بشكل خاص التنقل من يتمخض عن اهلجرة املختلطة تدفقات بشرية حول أرجا     

أجل حتسني حياهتم، فيما يتحرك أفراد آخرين بشكل غري طوعي خوفا من االضطهاد أو العنف وظروف أخرى خملة ابألمن، 
جئ له إطار قانوين متعارف عليه ضمن فالال وابلتايل جيري التفريق بني الالجئني واملهاجرين الكامن يف الفرق القانوين الواسع بينهما

فيحضر تبعا لذلك إعادة الالجئني أو إبعادهم ألن ذلك يؤدي إىل عواقب وخيمة على  1967وبروتوكوهلا لسنة  1951اتفاقية 
 حياهتم وسالمتهم.

 : عدم اإلعادة القسرية، اهلجرة الدولية، اإلبعاد، اتفاقية الالجئني.الكلمات املفتاحية
:Abstract 

Mixed migration results in human flows around the world. Economic migrants in particular 
choose to move in order to improve their lives, while others move involuntarily out of fear of 
persecution, violence and other insecure conditions, thus distinguishing between refugees and 
migrants within the wide legal divide between them, Refugees have a legal framework 
recognized by the 1951 Convention and its 1967 Protocol, and accordingly bring repatriation 
or expulsion of refugees because this has serious consequences for their lives and safety. 
Keywords: non-refoulement, international migration, deportation, refugee agreement. 

 
 مقدمة: 

متثل اهلجرة الدولية أداة إنسانية ذات أبعاد خمتلفة وأسباب متعددة فهي يف أقل وطأة بتوجهات اقتصادية واجتماعية حمضة      
والبطالة وحتسني املستوى املعيشي وهي ما تعرف ابهلجرة االقتصادية، بينما تكون يف أحيان أخرى لغا�ت الفرار  للهروب من الفقر

من ظروف االختالل األمين واالضطهاد وانتهاك حقوق اإلنسان والنزاعات املسلحة ويعترب هؤالء األشخاص الجئني وحباجة إىل 
 .1محاية قانونية خاصة

رة الدولية تشكل حتركات خمتلطة لالجئني واملهاجرين االقتصاديني فاآلليات القانونية ختتلف يف معاجلة كلتا وابلتايل فاهلج     
احلالتني فاملتعارف عليه أن املهاجرين ألسباب اقتصادية حمضة يتم إبعادهم وردهم إىل أوطا�م وتتفق يف ذلك القوانني الداخلية كما 

لذين فروا من أماكن غري آمنة أو من االضطهاد فتشملهم احلماية الدولية وفق مبدأ عدم القانون الدويل، غري أن األشخاص ا
 اإلعادة القسرية. 

                                                           
ون الدويل لالجئني (دراسة مقارنة)، مطابع جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الطبعة ـ أمحد أبو الوفا، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقان 1

 .                  22، ص2009األوىل، الر�ض 
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وتؤدي اهلجرة غري النظامية مبا فيها هتريب املهاجرين إىل إعاقة أنظمة اللجوء املشمولة ابحلماية الدولية لطاليب اللجوء      
ق بني املهاجرين الذين ركبوا قوارب املوت خوفا على حياهتم ومن ركبوها من أجل واألشخاص عدميي اجلنسية، إذ ينبغي التفري

 .1حتقيق حياة اقتصادية أفضل يف أورواب ونواحي أخرى
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حق اجلميع يف طلب اللجوء واحلصول عليه، ومع ذلك مل يتم حتديد  14وتؤكد املادة     

اخلاصة بوضع الالجئني وتعترب هذه االتفاقية  1951ى املستوى الدويل إىل أن مت اعتماد اتفاقية عام مفهوم اللجوء بوضوح عل
، فضًال عن الصكوك القانونية اإلقليمية كاتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية اليت حتكم اجلوانب املختلفة 1967وبروتوكوهلا لعام 

األساسية لنظام محاية الالجئني احلديث أل�ا حتتوي على تعريف شامل لالجئني  ، الركيزة1969ملشاكل الالجئني يف إفريقيا لعام 
 .وتضم أيضاً حقوق الالجئني وواجباهتم األساسية

ويكمن السبب املنطقي وراء احلاجة هلذا النظام يف الواقع القائل أبن الالجئني هم أشخاص ميرون مبحنة معينة تفرض حصوهلم     
ويتعني عند ذلك أن ال متارس الدولة حقها يف إبعاد  ،قابل أ�م يفتقرون إىل هذه احلماية يف بلدا�معلى وسائل محاية، يف م

  األجانب جتاه هذه الفئة املشمولة ابحلماية القانونية، إذ ال بد من الوعي ابلدرجة األوىل مبكو�ت اهلجرة الدولية.  
 ليات املعتمدة يف األنظمة القانونية ملعاجلة متطلبات اهلجرة املختلطة؟ما هي اآلوعلى ضوء ذلك نطرح اإلشكالية التالية:     

 ونتناول هذه اإلشكالية يف حمورين ومها:
 . اإلبعاد كأداة قانونية ملواجهة اهلجرة االقتصادية.  1
 . مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني.  2
 . اإلبعاد كأداة قانونية ملواجهة اهلجرة االقتصادية 1

يقدم الفقه عدة مفاهيم لإلبعاد يف ظل القوانني الداخلية وما إرتسى عليه القانون الدويل واملمارسات يف الواقع، وابلنسبة      
 للمشرع اجلزائري �خذ مبختلف أساليب وإجراءات اإلبعاد اليت تطال األجانب حبسب املربرات القانونية. 

 دويل.     مفهوم اإلبعاد يف إطار القانون الداخلي وال 1.1
من املبادئ اليت يقرها القانون الدويل هي حرية الدولة يف إبعاد األجانب عن أراضيها أي للدولة حق إبعاد األشخاص الذين      

 .2ال حيملون جنسيتها وليست هلم إقامة دائمة على أراضيها
ملقيمني على أراضيها ابخلروج منها أو إكراههم على فيقصد ابإلبعاد عمل مبقتضاه تنذر الدولة فردا أو عدة أفراد من األجانب ا    

 .3ذلك عند االقتضاء
 .4ومبفهوم آخر فاإلبعاد حق الدولة يف إ�اء إقامة األجنيب ألسباب ميليها أمن اجلماعة

                                                           
ـ بريطانيا تدعو االحتاد األوريب إىل إعادة املهاجرين غري الشرعيني إىل أوطا�م 1

www.alraimedia.com/home/Details?id=bb9980bb-2618-402c-5685702F1143.  اتريخ االطالع
15/06/2018. 
مصر، ، 2015ـ سحر جاسم معني، مشكلة انعدام اجلنسية وآاثرها يف حقوق اإلنسان، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  2
 .170ص
، 2005،ـ عادل دمحم خري، األجنيب وحقوق اإلنسان يف قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، دار �فع للطباعة، الطبعة األوىل  3

 . 217مصر، ص 
 .76، ص1986مشس الدين الوكيل، املوجز يف اجلنسية ومركز األجنيب، منشأة املعارف، الطبعة الثالثة،  ـ  4

http://www.alraimedia.com/home/Details?id=bb9980bb-2618-402c-5685702F1143
http://www.alraimedia.com/home/Details?id=bb9980bb-2618-402c-5685702F1143
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يشكل خطرا ومت تعريفه أيضا أبنه إخراج شخص من إقليم الدولة بغري رضاه ومبعرفة السلطة العامة إذا ثبت أن بقائه يف إقليمها 
 .  1على أمنها الداخلي واخلارجي

وبذلك اإلبعاد ال ميكن أن ميتد إىل املواطنني حيث جرمت املواثيق الدولية كالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مادته     
للدول حرمت انسياب  ، كما أن أغلب الدساتري1965واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعام  12

مل يشر إىل ذلك ورمبا علته أن  2016بتعديالته إىل غاية  1996اإلبعاد على املوطنني ويالحظ هنا أن الدستور اجلزائري لسنة 
املتعلقة بوضعية األجانب ابجلزائر وابلتايل هي آلية قانونية خاصة ابألجانب فقط دون  11-08مسألة اإلبعاد أوردها يف القانون 

 اطنني.املو 
وينبغي اإلشارة أن اإلبعاد له عدة أشكال وصور تناولتها القوانني يف مصطلحات كثرية كاإلعادة والطرد واالعرتاض عند       

احلدود، فهو ال يشمل فقط املقيم األجنيب الذي له وجود على الدولة بطريقة شرعية مث يتم إبعاده ملربرات معينة نص عليها 
احلاالت اليت يتم فيه إبعاد الشخص من الدولة بسبب كونه غري مقيم أو دخل إىل الدولة بصفة غري  القانون، بل يشمل أيضا

 شرعية، وكذلك تشمل حىت احلاالت اليت يتم فيها اعرتاض األشخاص عند حدود الدولة أو حىت يف عرض البحر.     
د مطلقة دون إبداء األسباب لكونه من أعمال السيادة وال كان الفقه القدمي يتجه إىل أن سلطة الدولة يف ممارسة اإلبعاد تع    

ختضع لرقابة القضاء، بينما يتفق الفقه احلديث وغالبية التشريعات إىل ضرورة توفر أسباب جدية ومشروعة تربر اإلبعاد وإال تكون 
أو يشكل ضررا بكيا�ا السياسي الدولة حتت طائلة املسؤولية الدولية كون هذا األجنيب يشكل خطر على أمن الدولة وسالمتها 

واالقتصادي، وهي عبارة مرنة ومطاطة ختوهلا سلطة تقديرية واسعة تكاد تفلت من كل رقابة، مما حذا ابلبعض للقول بتحديد 
األسباب، لكن هذه الفكرة صعبة إن مل تكن مستحيلة لعدم إمكان حصر أسباب اإلبعاد فهي مسألة نسبية ختتلف وفقا للظروف 

 .    2ة بكل حالةاحمليط
) الذي 1933أفريل  27وفيما خيص إبعاد األشخاص عدميي اجلنسية فإن أغلب التشريعات الوطنية ومنها القانون األملاين (    

 على عدم إمكانية اختاذ قرار اإلبعاد إال إذا وجدت دولة أخرى تقبله ومسحت له ابلدخول إليها. 31نص يف املادة 
ى هذا احلق فريي قسم منهم أنه حق مطلق يكون للدولة مبقتضاه احلرية املطلقة يف اإلبعاد وفق للشروط والفقه خيتلف يف مد    

اليت حتددها قوانينها الداخلية ويرى فقهاء آخرون أن لألجانب احلق يف اإلقامة يف إقليم الدولة اليت يرغبون فيها وليس لتلك الدولة 
ب عادلة يقتنع هبا القضاء ليصدر حكمه بذلك، بينما يرى فريق اثلث أن للدولة احلق أن حترمه من هذا احلق إال إذا وجدت أسبا

 .3يف إبعاد األجانب يف حاالت معينة ومنها تعكري صفو األمن والنظام العام
رات تقدرها لكن املستقر عليه دوليا يف هذا الشأن هو أنه إذا كانت الدولة متلك أصال منع دخول األجانب إىل إقليمها العتبا     

 .4فإ�ا متلك يف كل وقت إبعادهم إىل خارج هذا اإلقليم ألسباب تدخل أيضا يف نطاق سلطاهتا التقديرية بشرط عدم التمييز

                                                           
 .48، ص 2003صباح عبد الرمحن السن عبد هللا، املبادئ القانونية لإلبعاد (دراسة مقارنة)،د ن، الطبعة األوىل، ـ 1
 .154، ص1992ـ فؤاد عبد املنعم ر�ض، الوسيط يف القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، مصر  2
مبادئ القانون الدويل اخلاص يف املوطن ومركز األجانب وأحكامها يف القانون العراقي واملقارن، الطبعة الثانية، مطبعة املعارف،  ـ جابر إبراهيم الراوي،  3

 . 120ــــ119، ص1976بغداد، 
، 2015والتوزيع، الطبعة األوىل، ـ عد�ن داود عبد الشمري، احلماية الدولية حلقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مركز الدراسات العربية للنشر  4

 .107مصر،ص
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ونعدد جمموعة من االتفاقيات الدولية اليت تضمنت يف بنودها على أحقية الدول يف اللجوء إىل آلية إبعاد األجانب عن      
اليت وضعت  04يف مضمون املادة  1966ي من بينها العهد الدويل حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية لعام أقاليمها كإجراء وقائ

لبنة التحلل من مقتضياهتا يف حالة الطوارئ بنصها ( يف حاالت الطوارئ اليت هتدد حياة األمة واملعلن قيامها رمسيا جيوز للدول 
    د اليت يتطلبها الوضع تدابري ال تتقيد اباللتزامات املرتتبة عليها مبقتضي هذا األطراف يف هذا العهد أن تتخذ يف أضيق احلدو 

 العهد ).
ومن االتفاقيات اليت نصت صراحة على إجراءات اإلبعاد كوسيلة ملواجهة الدخول غري الشرعي للبالد ما نصت عليه املادة     
عددت فيها احلاالت اليت جيوز للدولة حرمان اإلنسان من حريته  واليت 1950من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام  05

ومنها ما إذا تعلق األمر ابلقبض على شخص أو حبسه قانونيا ملنعه من دخول أقاليم دولة بطريقة غري مشروعة أو الختاذ إجراءات 
 إلبعاد شخص أو تسليمه.

وامليثاق  22يف مضمون املادة  1966قوق اإلنسان لعام ويف نفس السياق ذهبت كل من االتفاقية األمريكية اخلاصة حب    
 .      1994العريب حلقوق اإلنسان لعام 

ومن أكثر البلدان اليت تعاين من أعداد هائلة من املهاجرين وطاليب اللجوء هي بلدان االحتاد األورويب اليت حتصي سنو� مئات     
مل حتقق أي جناح يف تسريع إعادة طاليب اللجوء من الذي رفضت طلباهتم اآلالف، وهناك صعوابت تكتنف عمليات الرتحيل فهي 

من املكتب اإلحصائي األورويب ألشخاص يقيمون  2014واملهاجرين غري النظاميني، فهناك نصف مليون مت إحصائها يف عام 
 30اليت يقيمون فيها يف غضون  بصورة غري مشروعة وقد صدرت يف حق غالبيتهم قرارات اإلعادة، واليت أتمرهم مبغادرة الدولة

 .1 %40يوما، وأنه مت ترحيل أولئك الذين مل ميتثلوا لتلك القرارات ابلقوة ولكن بنسبة 
حيكم االحتاد األورويب قواعد إبعاد املهاجرين غري النظاميني ما يعرف بـ "توجيه العودة" ابستثناء اململكة  2010ومنذ �اية عام     

اليت مل توافق عليه وهذا التوجيه حيد من االحتجاز والتدابري القسرية ومييل بشكل عام إىل عمليات العودة  املتحدة وبعض البلدان
الطوعية أكثر من عمليات اإلعادة القسرية، فهي ليست أقل تكلفة فحسب بل وأكثر إنسانية إذ تقدم مساعدات متعلقة ابلسفر 

 جرة.وغريها من احلوافز مبشاركة املنظمة الدولية لله
وتبحث عديد الدول عن سبل اإلسراع يف عملية اإلعادة اليت جتد عقبتها الوحيدة يف تراكم طلبات اللجوء غري املنجزة اليت     

شهرا وهذا ابستثناء اإلجراءات اخلاصة ابحملاكم واليت يطعنون من خالهلا يف  18إىل   11أتخذ متوسط الفرتة إلعدادها من 
أتخذ مدة تصل إىل عشرة أشهر أخرى وابلتايل ميكن للشخص الذي ال تتوافر لديه أسباب اللجوء أن قرارات رفض اللجوء اليت 

 ميكث أكثر من عامني قبل البدء يف عملية ترحيله.
وهناك ممارسات أخرى اختذهتا الدول األوروبية تنبين على تسريع رفض طلبات اللجوء ألشخاص من جنسيات معينة وإعادهتم      

تهم من بلدان صنفت على أ�ا آمنة مثل دول البلقان كصربيا وكوسوفو وألبانيا، ومت إضافة كل من تونس واملغرب واجلزائر وهم غالبي
 إىل قائمة البلدان اآلمنة ولكن ال توجد مع هذه البلدان األخرية االتفاقيات الالزمة لتنفيذ قرارات اإلعادة فعليا.

    النظام القانوين لإلبعاد          2.1
اإلبعاد نوعان فاألول يصدر بناء على حكم من القضاء وهو املقصود مببدأ اإلبعاد كعقوبة، والثاين يصدر من اإلدارة كإجراء      

 بوليسي ختتص به السلطة التنفيذية يف إطار ممارستها لسلطة الضبط اإلداري. 
                                                           

 .  20/08/2018موقع أيرين لألخبار، اتريخ االطالع  www.IRin news.orgـ ملاذا يصعب ترحيل طاليب اللجوء،  1
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 اإلبعاد كإجراء تتخذه السلطة التنفيذية 1.2.1

ت ميكن لإلدارة أن تتخذ ضد األجنيب إجراء اإلبعاد فاألول يكون تبعا لدخول األجنيب إىل الدولة أو إقامته هناك عدة حاال    
هبا بصفة غري شرعية، أو مت سحب بطاقة املقيم من حائزها األجنيب، والثانية هي أن األجنيب املقيم ابلدولة بصفة قانونية أصبح 

 .  يشكل هتديد للنظام العام واألمن الداخلي
املتعلق بوضعية األجانب ابجلزائر أنه يتم طرد األجنيب إىل احلدود الذي يدخل إىل  11-08من القانون  36وحددت املادة     

اإلقليم اجلزائري أو يقيم فيه بصفة غري شرعية ويتم الطرد مبوجب قرار يصدره الوايل وريثما يتم تنفيذه ميكن أن يوضع األجنيب يف 
 .1مركز االنتظار

يوما من تبليغه  30واإلبعاد بسبب سحب بطاقة املقيم من حائزها األجنيب، يتم من خالله إنذاره مبغادرة الرتاب الوطين خالل     
ابإلجراء وهذا إذا ثبت �ائيا أنه مل يعد يستويف أحد الشروط املطلوبة لتسليمها إ�ه، بينما يطرد فورا مبجرد استكمال اإلجراءات 

ائية إذا مت سحب بطاقة املقيم من األجنيب ألسباب تتعلق بثبوت ممارسة نشاطات منافية لألخالق والسكينة العامة اإلدارية أو القض
 أو متس ابملصاحل الوطنية أو متت إدانته أبفعال مرتبطة بتلك النشاطات.  

 الث حاالت ومها:ويتم إبعاد األجنيب أيضا خارج اإلقليم اجلزائري بقرار صادر عن وزير الداخلية يف ث     
 ـ إذا كان وجود األجنيب يشكل هتديدا للنظام العام وأمن الدولة. 
 ـ صدر يف حق األجنيب حكم �ائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جنحة أو جناية. 
 كان بسبب قوة قاهرة.  ـ إذا مل يغادر اإلقليم الوطين يف املواعيد احملددة له نتيجة سحب بطاقة املقيم مامل يثبت أن ذلك   

يوم حسب خطورة  15ساعة إىل  48ويتم تنفيذ القرار الوزاري عن طريق تبليغه للمعين الذي يستفيد من مهلة ترتاوح بني      
ية الوقائع املنسوبة إليه، وجيوز لألجنيب موضوع قرار وزير الداخلية أن يرفع دعوى أمام القاضي االستعجايل املختص يف املواد اإلدار 

يوما ويكون له أثر موقف للقرار وميكن  20أ�م ابتداء من تبليغه ابلقرار، ويتم الفصل يف الطعن املقدم خالل  05يف أجل أقصاه 
 من �حية أخرى لألجنيب االتصال مبمثلتيه القنصلية أو الدبلوماسية واالستفادة عند االقتضاء من مساعدة حمام ومرتجم. 

ادرة األجنيب لإلقليم اجلزائري، يتم حتديد مكان اإلقامة مبوجب قرار صادر عن وزير الداخلية إىل غاية أن وإذا ثبت استحالة مغ     
 يصبح تنفيذ قرار اإلبعاد ممكنا.                  

 اإلبعاد كعقوبة جزائية 2.2.1
من وجهة نظر بعض الفقه يعد عقوبة  نصت عليها أغلب القوانني يف التشريعات الداخلية كعقوبة جزائية تكميلية واإلبعاد    

من قانون العقوابت وهي متعلقة بكل أجنيب مدان الرتكابه جناية  13، وقد نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 2جنائية سياسية
 ثر.) سنوات على األك10أو جنحة وتتضمن املنع من اإلقامة ابلرتاب الوطين بصفة �ائية أو مؤقتة ملدة ال تتجاوز عشر (

ويرتتب على املنع من اإلقامة يف الرتاب الوطين اقتياد احملكوم عليه عند انقضاء عقوبة احلبس أو السجن إىل احلدود ليتم طرده     
 وإبعاده مع االعتبار أن املنع من اإلقامة يوقف تنفيذه طوال مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.  

                                                           
 36يدة الرمسية العدد املتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، اجلر  2008يونيو  25املؤرخ يف  11-08ـ القانون رقم   1

 .2008يوليو 02املؤرخة يف 
 .746، ص2003ـ سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون العقوابت(دراسة مقارنة)، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،   2
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يف  35مكرر 303، 23مكرر 303، 08مكرر 303على عقوبة اإلبعاد يف املواد واملشرع اجلزائري نص يف قانون العقوابت
جرائم االجتار ابلبشر واألعضاء البشرية وهتريب املهاجرين أبن يتم وجواب احلكم على الشخص األجنيب املدان يف هذه اجلرائم ابملنع 

 من اإلقامة يف الرتاب الوطين. 
املتعلق بوضعية األجانب يف اجلزائر نص أيضا على عقوبة املنع من اإلقامة يف  11-08 ويف إطار األحكام اجلزائية للقانون     

 ) سنوات على األكثر كعقوبة تكميلية ينطق هبا القاضي جواز�. 05الرتاب الوطين ملدة مخس (
) أشهر إىل ثالثة 03ثة (وكل أجنيب خيالف تنفيذ املنع من اإلقامة يف الرتاب الوطين يعد مرتكبا جلنحة عقوبتها احلبس من ثال

 دج. 300.000دج إىل 25000) سنوات وغرامة من 03(
إىل  18ويشري بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف املادة     

وتقبل إعادة الشخص دون إبطاء إذا كان من رعا�ها أو  إعادة املهاجرين املهربني من خالل موافقة الدولة الطرف على تيسري
املقيمني الدائمني فيها، وتصدر بناء عليه ما قد يلزم من واثئق السفر أو أي إذن لتمكني ذلك الشخص من السفر ودخول 

 .1إقليمها جمددا
مة وكرامة األشخاص ومحايتهم من العنف وتتخذ تدابري اإلعادة وفقا للربوتوكول الدويل على حنو منظم مع مراعاة واجب السال     

الذي قد يسلط عليهم أو قد يتعرضون إليه وذلك ابلتعاون مع املنظمات الدولية كمنظمة اهلجرة الدولية واملفوضية السامية لألمم 
الدويل حلقوق املتحدة لشؤون الالجئني، لكن مع ضمان احرتام االلتزامات الدولية اخلاصة ابحتياجات األشخاص مبوجب القانون 

الذي يتطلب متكينهم من الوصول إىل السلطة املختصة يف  2اإلنسان وقانون الالجئني السيما االلتزام مببدأ عدم اإلعادة القسرية
 النظر لطلباهتم املتعلقة ابحلماية.  

واء كانت هذه اهلجرة ونستخلص مما سبق أن آلية اإلبعاد ضمن نطاق تطبيقها تشمل على وجه اخلصوص فئة املهاجرين س     
تنطبق عليها نظم الدخول واإلقامة املشروعة أو غري املشروعة وتشمل إىل جانب ذلك األشخاص الذين التمسوا اللجوء ورفضت 

 .1951طلباهتم لعدم استيفاء متطلبات احلصول على احلماية الدولية املتضمنة يف اتفاقية الالجئني لسنة 
 الجئني.. مبدأ عدم اإلعادة القسرية ل2

األساس القانوين حلماية الالجئني، ويعد مبدأ عدم إعادة األشخاص ممن تشملهم احلماية الدولية الركيزة  1951متثل اتفاقية      
 الصلبة واملتينة لتوفري تلك احلماية وفق ضما�ت وتعزيزات قانونية، فرغم وجود إطار قانوين حمدد إال أن االلتزام هبذا املبدأ من طرف

 ول يواجه عدة حتد�ت يف ظل وجود استثناءات حددهتا االتفاقية.  الد
 األساس القانوين حلضر إعادة الالجئني 1.2
إن مبدأ عدم اإلعادة القسرية هو جزء من قانون العرف الدويل ويتضمن حضر إعادة فرد من األفراد إىل أي إقليم قد تتعرض      

ها لالضطهاد أو التعذيب أو أي شكل من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو فيه حياته أو حريته للخطر أو قد يتعرض في
 ألإلنسانية أو املهينة.

                                                           
افحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املعتمدة من طرف ـ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طرق الرب والبحر واجلو املكملة التفاقية األمم املتحدة ملك  1

 .  2000نوفمرب  15اجلمعية العامة بتاريخ 
، 2010القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين، مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية بفيينا، منشورات األمم املتحدة نيويورك ـ  2
 .100ص
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 1951فهذه القاعدة الدولية مبدأ راسخ يف معاهدات حقوق اإلنسان مبا يف ذلك االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني لعام     
رية مبوجب القانون الدويل املتعلق ابلالجئني على كل أشكال التنقيل ابلقوة ، وينطبق حضر اإلعادة القس1967وبروتوكوهلا لعام 

والرتحيل والطرد وحىت يف إطار تسليم اجملرمني، والنقل غري الرمسي أو تسليم األشخاص وعدم السماح ابلدخول على احلدود 
 .1واالعرتاض خارج اإلقليم

مهاجر أنقذهتم من الغرق وأعادهتم إىل طرابلس بليبيا اليت  108 قامت سفينة جتارية ايطالية بنقل 2018فخالل سنة     
انطلقت منها قوارهبم، وقالت املفوضية العليا لالجئني إن السفينة االيطالية قامت خبرق القانون الدويل ألن ليبيا ليست ملجأ آمنا 

ودهتم إىل وضع مرعب جبحيم احلرب األهلية فما حصل يعترب طرد مجاعي وجرمية حبق أ�س يبحثون عن محاية إذ أن طردهم يعين ع
 .2يف ليبيا

ابنتهاك حقوق الالجئني بعد أن أعادت سفينة  2012وسبق للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان أن أدانت إيطاليا عام     
ن اليت ال جتيز تعريض من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا 03استنادا إىل املادة  2009عسكرية إيطالية مهاجرين إىل ليبيا عام 

أي شخص للتعذيب وللمعاملة غري اإلنسانية، ومنذ ذلك مينع إبعاد املهاجرين إىل حني النظر يف احتياجات احلماية الدولية اليت 
 تطال منهم األشخاص طاليب اللجوء.       

على أنه  1951ملتعلقة مبركز الالجئني لسنة من اتفاقية األمم املتحدة ا 33وجيد مبدأ حضر إعادة الالجئني أساسه يف املادة      
ال جيوز ألي دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده أبي صورة من الصور إىل حدود األقاليم اليت تكون فيه حياته أو حريته مهددتني 

 بسبب عنصره أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية أو بسبب آرائه السياسية.
خص الجئا حاملا يستويف املعايري الواردة يف اتفاقية الالجئني وهذا حيدث قبل الوقت الذي يتم فيه رمسيا حتديد ويكون الش     

وضعه كالجئ إذ أن هذا ال يعد  إال اعرتافا من الدولة أبنه الجئ بينما يكون الشخص كذلك منذ أن غادر اإلقليم الذي كانت 
للجوء فهما صحيحا ال بد من أخذ مجيع الظروف الذاتية واملوضوعية يف االعتبار، حياته أو حريته مهددة، ولفهم قضية طالب ا

 ويتطلب ابلدرجة األوىل تقييما لبيا�ت طالب اللجوء أكثر مما يتطلب حكما يف الوضع السائد يف بلده األصلي.        
قاليم اليت قد يتعرض فيها إىل اإلساءة ويعرب عن جممل الظروف اليت قد يتعرض إليها الشخص إثر إعادته إىل حدود األ    

، وتتجه غالبية الفقه أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية جيد مصدر قوته اإللزامية يف كونه قاعدة عرف دويل ينطبق على 3ابالضطهاد
 أم ال. 1951مجيع الدول سواء كانت دولة طرف يف اتفاقية الالجئني لسنة 

لة جنسية الالجئ أو موطن إقامته فقط بل على كل إقليم تكون فيه حياته وسالمته كما ال يقتصر نطاق تطبيقه على دو     
 معرضة للخطر، ويطبق أيضا بدون متييز إذ يتمتع به كل شخص مىت استويف متطلبات اكتساب صفة الالجئ. 

ف دويل ملزم ويتوجب احرتامه ويعد حضر إعادة الالجئني مبدأ أساسيا يف قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين فهو عر 
من مجيع الدول ابعتباره أيضا من املبادئ القانونية الدولية العامة اليت أقرهتا األمم املتحدة ومدرج يف العديد من املعاهدات 

 . 1واالتفاقيات الدولية اليت أقرهتا معظم أطراف اجملتمع الدويل

                                                           
 A/62/263  ،15ة، محاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مذكرة األمني العام، وثيقةـ منشورات األمم املتحد  1

  2007أوت 
 . 20/08/2018اتريخ االطالع www.dw.com ـ إيطاليا ـ إعادة املهاجرين إىل ليبيا  خرق للقانون الدويل   2
 1951ضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئني مبقتضي اتفاقية ـ املفو   3

 . 28، ص1979اخلاصني بوضع الالجئني، جنيف، سبتمرب 1968وبروتوكول 

http://www.dw.com/
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هضة التعذيب اليت نصت بوضوح أنه ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي من اتفاقية منا 03وقد تعزز هذا املبدأ ابملادة     
شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعوا إىل االعتقاد أبنه سيكون يف خطر 

 08السياسية، وكذلك مضمون املادة من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و  07التعرض للتعذيب، وهذا ما ذهبت إليه املادة 
 .1992من اإلعالن اخلاص حبماية األشخاص من االختفاء القسري لسنة 

كما أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان دعمت هذا املبدأ أبن قررت دخوله ضمن نطاق احلضر العام واملطلق للتعذيب كما     
إلنسان اليت متنع إبعاد وطرد األشخاص إذا كانوا معرضني وفق أسباب معينة  إىل من االتفاقية األوروبية حلقوق ا 03ورد يف املادة 

 .2اإلساءة والتعذيب
كما حيضر القانون الدويل اختاذ تدابري ملنع دخول األشخاص من الالجئني إلقليم الدولة إذا كان هذا الدخول �بعا من اخلوف     

بشأن اللجوء اإلقليمي  2312رته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اإلعالن رقم للتعرض للتعذيب أو االختفاء القسري وهذا ما أق
واليت شددت فيه على احرتام مبدأ امللجأ املؤقت أي منح الالجئ إمكانية الدخول وإمهاله مدة معقولة  14/12/1967بتاريخ 

تة وهي ضمانة مكملة يف النظام القانوين حىت يتمكن من السعي للبحث عن بلد تقبله كالجئ فهذه الوسيلة تعد كحماية مؤق
حلماية الالجئني سيما أثناء  النزاعات املسلحة اليت تشهدها بعض البلدان واليت تشهد خالهلا تدفقات مجاعية لالجئني مثل احلرب 

 يف سور� وما عرفته البلدان اجملاورة  من نزوح للرعا� السوريني لألردن وتركيا وغريها من البلدان. 
وحول مسألة مغادرة الالجئني من بلد يستضيفهم ويتوجهون إىل بلد آخر أعربت املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف بيان      

أ�ا هذا ال جيعل منهم مهاجرون وأوضحت أنه ال يتوقف الالجئ عن كونه كذلك ألنه غادر بلدا  2016مارس  15هلا يف
الجئا ألنه يفتقر للحماية يف بلده األصل واالنتقال إىل بلد جلوء جديد ال يغري  مستضيفا وانتقل إىل بلد آخر، فالشخص يعترب

 هذا الواقع وابلتايل ال يؤثر على وضع الشخص الالجئ. 
ونستخلص مما ورد سابقا أن القانون الدويل يضفي احلماية لألشخاص الذين فروا من بلدا�م خوفا من االضطهاد ضمن      

واملفوضية السامية لشؤون الالجئني تعد اهليئة األممية اليت هلا الوالية على  1967وبروتوكوهلا لسنة  1951ة اتفاقية الالجئني لسن
تطبيق االتفاقية وأن من بني املبادئ األساسية للصكني الدوليني مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني الذين حيضي بعدة ضما�ت 

لخطر الذي يتهددهم يف حالة إبعادهم إىل أوطا�م أو أي إقليم يتحقق فيه ذلك من أجل حضر تعريض حياة وحرية الالجئني ل
 اخلطر. 

 استثناءات وحتد�ت مبدأ عدم إعادة الالجئني  2.2
اليت مت من خالهلا مراعاة  1951رغم أن مبدأ حضر إعادة الالجئ يعرف عند تطبيقه استثناءات أقرهتا اتفاقية الالجئني لسنة     

وسيادهتا وتتمثل يف حاالت يشكل فيها الالجئ خطر على أمن الدولة أو يكون قد صدر يف حقه حكم جنائي  حقوق الدولة
 يفيد ارتكابه جرما خطريا على اجملتمع وأفراد الدولة.

                                                                                                                                                                                     
، جملة العلوم السياسية والقانون، املركز الدميقراطي العريب للدراسات ـ نور الدين بيدكان، مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني يف القانون الدويل  1

 ).173ـ147، ص(02، اجمللد 2018، يناير 06اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصاديةـ برلني ـ أملانيا، العدد
 A/60/316 أو املهينة، مذكرة األمني العام، وثيقة  ـ منشورات األمم املتحدة، التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية  2

 .   2005أوت  30بتاريخ 
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رية اليت عددت استثناءات عن مبدأ عدم اإلعادة القس 1951فسلطة الدولة مقيدة يف إبعاد الالجئني مبوجب االتفاقية لسنة     
اليت عددت املربرات اليت ميكن أن تتخذ مبوجبها إجراءات عدم التقيد ابملبدأ وابلتايل تلجأ إىل  32حاالت جاءت يف املادة 

 اإلبعاد يف حاالت ووفق شروط معينة وهي:
 م العام.ال تطرد الدولة املتعاقدة الجئا موجودا يف إقليمها بصورة نظامية إال أسباب تتعلق ابألمن الوطين أو النظا -
ال ينفذ طرد هذا الالجئ إال تطبيقا لقرار يتخذ وفقا لألصول اإلجرائية اليت ينص عليها القانون وجيب أن يسمح لالجئ  -

ما مل تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل ابألمن الوطين أبن يقدم بيا� إلثبات براءته وأبن ميارس حق االعرتاض 
م سلطة خمتصة أو أمام أي شخص أكثر معينني خصيصا من قبل السلطة ويكون له وكيل ميكنه هلذا الغرض أما

 املختصة.
متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة قانونية يف بلد آخر وحتتفظ الدولة  -

 املتعاقدة حبقها يف أن تطبق خالل هذه املهلة ماتراه ضرور� من التدابري.   
تعد تلك األسباب خاضعة يف تقديرها إىل سلطة الدولة الداخلية ومدى وجودها وأتثريها على سالمة وأمن الدولة ونظامها و      

من اتفاقية الالجئني تضع ضمانة هامة للشخص عند تقدير الدولة رفض اللجوء وهي استبعاد أن تقوم  33العام، ولكن املادة 
لالضطهاد أو التعذيب أو انتهاك حقوق اإلنسان، فعمليا ميكن أن تقبل به دولة غري دولته إببعاده إىل أي إقليم يكون معرضا فيه 

 .1اليت خيشي فيها تعرضه ألي إساءة فيتم توجيهه لبلد آمن وغري معرض فيه للخطر
تكون هناك ومن جانب آخر عند تقدير أن الشخص يشكل خطرا على أفراد اجملتمع والنظام العام للدولة من الضروري أن      

 أسباب جدية وتنطوي على مربرات وأدلة كافية تفيد وجود تلك اخلطورة.
أن هناك ضما�ت لعدم تعسف الدولة يف طرد الالجئ واليت يستفيد منها إال الالجئون  32ولعل ما يثار من قراءة املادة      

الذين قاموا بدخول إقليم الدولة أو أقاموا فيه بطريقة املوجودون على اإلقليم بصفة مشروعة وهذا ما قد يسمح ابستبعاد الالجئني 
غري مشروعة، وكل ذلك مع االعتبار للظروف االستثنائية اليت يغادرون فيها أوطا�م فالالجئني يف أحيان كثرية يفرون يف أوضاع 

 غري عادية ال تسمح هلم ابختاذ الطرق املشروعة يف الدخول واإلقامة يف بلد امللجأ.
أبنه حيضر على الدول فرض عقوابت على الالجئني بسبب دخوهلم  31أقرت صراحة يف املادة  1951أن اتفاقية غري      

اإلقليم أو البقاء فيه بطريقة غري قانونية، ولكنها اشرتطت أن يكونوا قد جاءوا مباشرة من الدولة اليت كانت حياهتم أو حريتهم 
دون أتخري مع األسباب اليت تراها صحيحة وتربر دخوهلم اإلقليم أو البقاء فيه  مهدد ابخلطر وأن يقدموا أنفسهم إىل السلطات

 بطريقة غري مشروعة.        
 
 
 
 
 

                                                           
، جانفي 12ـ إبراهيم سويسي، مبدأ عدم رد الالجئ يف ظل املمارسة الدولية ـ االحتاد األورويب منوذجا، جملة الباحث للدراسات األكادميية، العدد  1

 ).  531ـ512، ص (2018
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متنح إمكانية حمدودة لتطبيق استثناءات على أساس  1951من اتفاقية الالجئني لعام  02فقرة  33وعلى العموم فاملادة     
من العهد الدويل اخلاص  07ن هذا املبدأ ال خيضع ألي شرط بصيغته الواردة يف املادة وجود شواغل أمنية لدى دولة اللجوء، إال أ

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو  03ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة 
 املهينة.

منظمات دولية قد وجدوا يف ظروف مل حيرتم فيها مبدأ عدم اإلعادة القسرية غري أن العديد من األشخاص يف تقارير تلقتها     
املطلق وكان ذلك يف سياق مكافحة اإلرهاب رغم الضما�ت الدبلوماسية الرمسية بني احلكومات اليت تكفل عدم خضوع 

 كمة عادلة.األشخاص املقرر إعادهتم للتعذيب أو سوء املعاملة أو احلكم ابإلعدام ومنحهم احلق يف حما 
وابلتايل أصبحت التأكيدات الدبلوماسية غري امللزمة من جهة وال جتدي وال تدرأ سوء معاملة األشخاص لدى عودهتم، وعمليا     

جيب االمتثال ملبدأ عدم اإلعادة القسرية امتثاال دقيقا يف كل احلاالت وبغض النظر عما إذا كان قد مت االعرتاف به رمسيا كالجئ 
            .1من عدمه

يف سياق ما يعرف  2001سبتمرب  11أصبح يواجه مبدأ عدم اإلعادة القسرية تشكيك من عديد الدول إثر أحداث      
من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق  03مبكافحة اإلرهاب وحىت يف أورواب، ويشكل أكرب التحد�ت حلقوق اإلنسان يف ظل املادة 

اليت ما فتأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مرارا وتكرارا ويف أشد الظروف تعقيدا مثل مكافحة  اإلنسان واحلر�ت األساسية
ال تقتضي تطبيق استثناءات وال جيوز التحلل منها حىت يف حالة وجود طارئ  03اإلرهاب واجلرمية املنظمة واليت شددت أن املادة 

 من الطوارئ العامة اليت هتدد وجود الدولة.
على حنو حيقق التوازن  03وتلك األحداث أيقظت أصوات من داخل أورواب اليت أصبحت تنادي بضرورة أن يتم تفسري املادة      

بني احتياجات الفرد من احلماية مقابل املصاحل األمنية لدولة من الدول على حنو يتم فيه إضعاف قانون احملكمة الراسخ للسوابق 
 . 2عادة القسريةالقضائية املتعلقة مببدأ عدم اإل

إلبعاد الالجئني ال تعدوا أن تكون إال  1951وميكن أن نستنج أن نطاق االستثناءات اليت أقرهتا االتفاقية الدولية لسنة     
حاالت معدودة تتماشي و سيادة الدولة يف محاية أمنها ونظامها العام وال ميكن أبي حال من األحوال أن تؤدي إىل تعريض حياة 

الجئ للخطر الذي يتهددها استنادا إىل جمموع الضما�ت اليت أقرهتا االتفاقية واليت ال تلقي املخالفة من الدول إال إذا  وحرية ال
كانت تعتمد على سوء النية يف تطبيق مقتضيات احلماية الدولية هلؤالء الالجئني الذين فرضت عليهم ظروف قاسية ملغادرة 

   أوطا�م.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ة، التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة، مرجع سابق.ـ منشورات األمم املتحد  1
 ـ منشورات األمم املتحدة، محاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مرجع سابق.  2



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 110 

 
 اخلامتة:

ار إىل جمموعة األشخاص املتنقلني يف حتركات خمتلطة مبصطلح الالجئني واملهاجرين، وهي الطريقة الفضلى لتحديد من هم يش    
اليت جتسد إحدى القيم اإلنسانية الالزمة  1967وبروتوكوهلا لسنة  1951حباجة إىل احلماية الدولية وفق اتفاقية الالجئني لسنة 

للتدابري املتخذة حلماية الالجئني وفق ركيزة حضر اإلعادة القسرية، وتتحمل الدول املسؤولية األوىل وتشكل املعيار الدويل األساسي 
 عن هذه احلماية وتنفيذها والتحدي الكبري هو كيفية الوصول إىل الضما�ت الكافية يف مقتضيات تلك احلماية الدولية.

ذوى االحتياج إىل احلماية الدولية الوصول إىل تقدمي طلباهتم إىل ولعل مسؤولية الدول تندرج أكثر يف متكني األشخاص من     
السلطات املختصة لتقييمها بشكل منفرد ودراسة كل حالة على حدي، وعدم اللجوء إىل إجراءات اإلبعاد كحل أول و�ائي، 

ال ينطبق على الالجئني الذي ال  وهذا رمبا يكون �تج عن فهم خاطئ للهجرة الدولية على أ�ا عملية طوعية يف كل األحوال وهذا
 يستطيعون العودة إىل أوطا�م وحيق هلم احلصول على محاية مبوجب القانون الدويل.

 وعليه ميكن استخالص النتائج التالية يف هذه الدراسة:     
صاديني ويف نفس الوقت ـ اهلجرة الدولية املختلطة هلا مكو�ت جيب الوعي هبا فهي حتمل هجرة طوعية ختص املهاجرين االقت 01

 أشخاص دفعتهم ظروف اخلوف من االضطهاد يطلق عليهم مبصطلح"الالجئني". 
ـ هناك فارق قانوين كبري بني مصطلح الجئ ومهاجر، فالالجئ معرف يف إطار القانون الدويل مبوجب اتفاقية الالجئني لسنة  02

 ة ال يندرج يف هذا اإلطار القانوين.  بينما املهاجر ألسباب اقتصادي 1967وبروتوكوهلا لسنة  1951
 ـ املهاجر االقتصادي جتاهبه األنظمة القانونية آبلية اإلبعاد عندما ال يراعي أنظمة الدخول واإلقامة يف الدولة وشروطها. 03
فيها حياهتم أو  ـ الالجئ حيضى ابحلماية الدولية وفق اتفاقية الالجئني وحيضر على الدول إعادهتم إىل األقاليم اليت تكون 04

 سالمتهم أو حر�هتم معرضة للخطر.
ـ مجيع الدول هلا مسؤولية يف االلتزام مبقتضيات اتفاقية الالجئني سواء كانت طرف أم ال أو اعرتفت ابلشخص كالجئ أم ال،  05

 مثاال يتجاوز نطاقه التعاقدي. 1951فاتفاقية 
ضما�ت يف القانون الدويل ولعل أمهها هو اضطالع املفوضية السامية لشؤون  ـ االلتزام مببدأ عدم اإلعادة القسرية حيضى بعدة 06

 الالجئني ابلوالية العامة على تطبيق بنودها فيضل الالجئ مؤهال لنيل احلماية إذا تصادف أن كان يف بلد غري ملتزم ابالتفاقية.
ل إبعاد الالجئ إىل أقاليم غري آمنة أو تعرض حياته ـ االستثناءات الواردة على مبدأ عدم اإلعادة القسرية حتضر على الدو  07

وحريته للخطر، فيما تدعم وتعزز اتفاقية مناهضة التعذيب هذا املبدأ ابحلضر العام النتهاكه عندما تكون هناك دواعي تفيد 
 إمكانية تعرض الالجئ لإلساءة وسوء املعاملة .       
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 طالق املريض مرض املوت
 لفقه اإلسالمي والقانون الوضعييف ا

 د. مستوري دمحم                                                                                          
 أستاذ حماضر (أ)                                                                                            

 كلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                                            
 2جامعة علي لونيسي البليدة                                                                                            

 ملخص:

سالمية حول وقوع طالق املرض مرض املوت لكنهم اختلفوا يف مسألة توريث املطلقة منه، مل خيتلف فقهاء الشريعة اإل
حظّها من  حرَِم زوجتهلي موته أنه طّلق يف مرضيف  همٌ تَّ مُ العمل بسد الذرائع، وذلك أنه ملا كان املريض هم يرجع إىل ختالفوسبب ا
 .املرياث

فصلت وفَــــرَّقت بني إيقاع الطالق كام الشريعة اإلسالمية الغراء اليت ت أبحلَ مِ عَ فقد العربية  موقف القوانني أما عن 
 وإثبات التوارث بني الزوجني.

 الطالق، مرض املوت، الفقه، القانون. الكلمات املفتاحية:

Summary: 

     Muslim jurists disagreed on the issue of divorced inheritance, and the reason for their 
difference is that they fulfill the excuses, because when the patient is accused of being 
divorced, his woman is deprived of her inheritance. 

     As to the position of the Arab laws, it acted in accordance with the provisions of Islamic 
Shari'a law which separated and separated the rhythm of divorce from the proof of inheritance 
between spouses. 

Keywords: divorce, death sickness, jurisprudence, law. 
 

 مقدمــــــــــة:

شرع املوىل تبارك وتعاىل الزواج حفاظا على النسل البشري ومنعا من اختالط األنساب، لكن النفس البشرية ليست دائما       
على حال واحد، فقد تعرتي احلياة الزوجية اضطراابت وشقاق وتنافر بني األزواج، فتصبح معه صريورة احلياة الزوجية مستحيلة، 

 سالم الطالق دفعاً هلذه املفسدة وحفاظا على كيان اجملتمع من املفاسد.لذا شرع اإل
لكن قد يكون الطالق أحيا�ً وسيلة حلرمان الزوجة من املرياث إذا كان الزوج مريضاً مرض موت، فراراً منه مبرياث زوجته، وقد      

وت عناية ابلغة بني فيها حكمه ووقوعه وحكم مرياث اعتىن الفقه اإلسالمي وكذا القانون الوضعي مبسألة طالق املريض مرض امل
 الزوجة املطلقة من عدمه.



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 114 

مما سبق ميكن طرح اإلشكالية املتضمنة األسئلة التالية: ما املقصود مبرض املوت؟ وما حكم طالق املريض مرض املوت؟ وما        
 حكم مرياث املطلقة يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية املقارنة؟

 لإلجابة على هذه التساؤالت ميكن تقسيم البحث إىل مبحثني:         
 املبحث األّول: مفهوم الطالق يف مرض املوت يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

 املبحث الثاين: حكم طالق املريض مرض املوت يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
 

 ت يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيمفهوم طالق املريض مرض املو  :املبحث األّول

للوقوف على مفهوم الطالق يف مرض املوت أقسم هذا املبحث إىل مطلبني، أتطرق يف املطلب األّول ملفهوم الطالق وبيان 
 مشروعيته وذكر أنواعه، أما املطلب الثاين أخصصه ملفهوم مرض املوت وبيان شروط حتققه.

 مه وأنواعهاملطلب األّول: مفهوم الطالق وحك
 سأعرِّف يف هذا املطلب الطالق شرعا وقانو� وأبنيِّ دليل مشروعيته مث أذكر أنواعه، وذلك من خالل الفروع الثالثة اآلتية.        

 تعريف الطالق وبيان حكمه :الفرع األّول

 أّوًال: تعريف الطالق لغة وشرعا وقانو�:

نونتها عن زوجها، وطّلق البالد وتركها، وطلقت البالد تركتها وطّلق القوم تركهم، : رفع القيد، وطالق املرأة بيلغـــــــــــةً  - أ
يقال: امرأة طالق، أي طلقها  1وطالق النساء ملعنيني؛ أحدمها حّل عقدة النكاح واآلخر مبعىن التخلية واإلرسال.

 2زوجها.
 تعريف الطالق يف ِاصطالح الفقهاء ورجال القانون:  - ب

 قه اإلسالمي:تعريف الطالق يف الف -1
 3: رفع القيد الثابت ابلنكاح.تعريف احلنفية -
 4: صفة حكمية ترفع متعة الزوج بزوجته.تعريف املالكية -
 5: حل عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه.تعريف الشافعية -
 6: حل قيد النكاح أو بعضه.تعريف احلنابلة -

 تعريف الطالق يف قانون األسرة اجلزائري: -2

                                                           
 ).178-177/ ص8م، (2008، 1اث، بريوت، طاِبن منظور اإلفريقي، لسان العرب، تح: خالد رشيد القاضي، دار األحب -1

).420/ص 3م) (1979، (6فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت، ط ابن - 2 
 .)19ص/ 3ه)، (1334املطبعة األمريية الكربى بوالق، (الزيعلي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،  -3
 .)268/ ص 4شرح خمتصر خليل، مكتبة النجاح، ليبيا ( ل، مواهب اخلليالرعيين طاباحل -4
 .)455ص/ 3م) (1997( 1تح: دمحم خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، طاملنهاج، ألفاظ الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة اخلطيب  -5
 ). 210/ ص 10م) (1997( 3بريوت، ط ابن قدامة املقدسي، املغين، تح: عبد هللا الرتكي وعبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب، -6
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من قانون األسرة اجلزائري بقوله: " الطالق حل عقد الزواج، ويتّم إبرادة الزوج  48الطالق يف املادة عّرف املشرع اجلزائري 
ومشلت كلمة (َحل)طرق  1من هذا القانون." 54و 53أو برتاضي الزوجني أو بطلب من الزوجة يف حدود ما ورد يف املادتني 

 2أو برتاضي الزوجني أو بواسطة احلكم القضائي.ِاحنالل الزواج أو صور الطالق سواًء ابإلرادة املنفردة 

 اثنياً: دليل مشروعية الطالق:

 َدلَّت على مشروعية الطالق جمموعة من نصوص الكتاب والسّنة وإمجاع علماء هذه األمة وأسوقها على النحو اآليت:

 من القرآن الكرمي:  .1
         قال القرطيب يف بيان وجه الداللة من هذه اآلية: 3ْو َتْسرِيٌح إبِِْحَساٍن"الطََّالُق َمرَّاَتِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَ قوله تعاىل: "

 4" الطالق هو حل العصمة املنعقدة بني األزواج أبلفاظ خمصوصة، والطالق مباح هبذه اآلية وبغريها."

قال القرطيب يف توجيه هذه اآلية: "هو 5"وُهنَّ َأو َتفِرُضوا َهلُنَّ َفرِيَضةً َال ُجُناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّ وقوله تعاىل: "
عىن الذوق ابتداء إخبار برفع احلرج عن املطلق قبل البناء واجلماع، فرض مهرا أم مل يفرض، وملا �ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن التزوج مل

ماس ثواب هللا، وقع يف نفوس املؤمنني أن من طلق قبل البناء قد واقع جزًء من والقضاء الشهوة، وأمر ابلتزوج لطلب العصمة والت
 6هذا املكروه، فنزلت اآلية رافعًة للحرج يف ذلك."

 من الّسّنة النبوية الشريفة: .2
 ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك؟ عن اِبن ُعَمَر، أنّه طّلق اِمرأته وهي حائض يف عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا

رُْكَها َحىتَّ َتْطُهَر، مثَُّ حتَِيَض، مثَُّ َتْطُهَر، مثَُّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك بـَْعدُ فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ْليـَُراِجْعَها مثَُّ ْليَـتـْ ، َوِإْن "ُمْرُه فـَ
، فَِتْلَك اْلِعدَُّة  قال النووي يف شرحه هلذا احلديث: 7الَِّيت َأَمَر ُهللا َعزََّوَجلَّ َأْن يُطَلََّق َهلَا النَِّساُء."َشاَء طَلََّق قـَْبَل َأْن َميَسَّ

"هذا احلديث دليل على أنه ال إمث يف الطالق بغري سبب، لكن يكره للحديث املشهور يف سنن أيب داود وغريه مرفوعا: 
 8ان انه ليس حبرام، وهذا احلديث لبيان كراهة التنزيه."فيكون حديث ابن عمر لبيأبغض احلالل إىل هللا الطالق،

 
 

 من اإلمجاع: .3

                                                           
 .2005، سنة 15، اجلريدة الرمسية، العدد 84/11للقانون  املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم 05/02األمر رقم  -1
 .207، صم)2010(1ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ألسرة اجلزائريد. بلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون ا -2
 .229البقرة، اآلية  سورة -3

).55/ص 4م)(2006( 1: عبد هللا الرتكي، ودمحم رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، تح - 4 
 .236سورة البقرة، اآلية  -5

).157/ ص 4( القرطيب، املصدر السابق - 6 
ح: ت، ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها، كتاب الطالق،  اإلمام مسلم النيسابوري، اجلامع الصحيح -7

 .)487ص /1471رقم / ب1م)(2010(1 فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة، طدمحم
).90/ ص 10م) (1994( 2النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، مؤسسة قرطبة، السعودية، ط - 8 
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أمجع العلماء على أن من طلََّق امرأته طاهرا يف طهر مل ميسَّها فيه أنه مطلٌِّق للسُّنَِّة، وللعدة اليت أمر هللا تعاىل هبا، فدل 
 1الكتاب والسنة وإمجاع األمة على أن الطالق مباٌح غري حمظوٍر.

 2ابن القطان: "وكـُـــــلٌّ قد أمجع على أن الطالق يَـــُحــــلُّ العقد."قال 

 أنواع الطالق شرعاً وقانو�ً  :الفرع الثاين

 أّوًال: أنواع الطالق يف الفقه اإلسالمي:

ا يثبت إّال على املدخول هب : وهو الطالق الذي ميلك فيه الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد  والالطالق الرجعي - أ
"َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا ، وأثناء فرتة العدة لقوله سبحانه وتعاىل: 3وفيما دون الثالث

، وقوله 5ْعُروٍف""َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ مبَِ ،وقوله تعاىل:4ِإْصَالحاً"
 6"الطََّالُق َمرَّاَتِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح إبِِْحَساٍن"تعاىل:

: وهو الطالق الذي ال ميكن للزوج فيه مراجعة الزوجة إّال بعقد جديد وهو الذي حيدث بعد اِنقضاء الطالق البائن - ب
نة صغرى، وهنا ال يستطيع الرجل أن يعيد مطّلقته كما ذكر� إالّ عّدهتا من الناحية الشرعية. وينقسم إىل طالق ابئن بينو 

بعقد ومهر جديدين، ومن حاالته طالق غري املدخول هبا وخمالعة الزوجة لزوجها واِنتهاء العدة الشرعية يف حالة الطالق 
البائن بينونة كربى،  ، والقسم الثاين من الطالق البائن هو الطالق7الرجعي، كذلك إذا كان  الفراق عن طريق الفسخ

وهو الطالق الذي ال يستطيع الزوجأن يعيد مطّلقته على عصمته إّال بعد أن تتزوج غريه وتطّلق منه بعد البناء من غري 
، قال القرطيب: "وأمجع العلماء على أن احلر إذا طلق زوجته احلرة وكانت مدخوًال هبا 8نّية التحليل أو أن ميوت عنها

، أنه أحق برجعتها ما مل تنقض عدهتا وإن كرهت املرأة، فإن مل يراجعها املطلق حىت انقضت عدهتا تطليقة أو تطليقتني
 9فهي أحق بنفسها وتصري أجنبية عنه، ال حتل إال خبطبة ونكاح ُمستأَنٍف بويل وإشهاد ليس على سنة املراجعة."

النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويشرتط يف صّحته أن يطّلق الزوج زوجته يف طهر : وهو الطالق الذي وافق أمر هللا تعاىل وأمر الطالق السُّينِّ  -جـ
مل ميسها فيه وأن يطّلقها طلقة واحدة، قال السرخسي: "والسنة يف الطالق نوعان: سنة من حيث العدد وسنة من حيث 

                                                           
).57، 56/ ص 4املصدر السابق (القرطيب،  - 1 
).31/ص 2م) (2004( 1ابن القطان الفاسي، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، تح: حسن الصعيدي، دار الفاروق احلديثة، القاهرة، ط - 2 
).117/ ص 3ه) (1415( 1ابن رشد، بداية اجملتهد و�اية املقتصد، تح: دمحم صبحي حالق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط - 3 

 .228سورة البقرة، اآلية  -4
 .231سورة البقرة، اآلية  -5
 .229سورة البقرة، اآلية  -6

).272/ ص  8ابن قدامة املقدسي، املصدر السابق ( - 7 
).240/ص 4م)(2003( 2الكاساين، بدائع الصنائع، تح: علي دمحم عوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 8 
).47/ ص 4صدر السابق (القرطيب، امل - 9 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 117 

 قها واحدة يف وقت السنةالوقت، فالسنة من حيث العدد ما بدأ ببيانه الكتاب وهو نوعان: حسن وأحسن،فاألحسن أن يطل
 1ويدعها حىت تنقضي عدهتا."

: وهو الطالق املخالف للضوابط والشروط اليت يتضمنها الطالق، كأن يطّلق الزوج زوجته أكثر من الطالق البدعي -د
 2طلقة واحدة، أو أن يطّلقها يف طهر مّسها فيه أو أن يطّلقها يف حيض أو نفاس.

 األسرة اجلزائري: اثنياً: أنواع الطالق يف قانون

 نصَّقانون األسرة اجلزائري على صور فك الرابطة الزوجية وأمجلها فيما يلي:

 الطالق ابإلرادة املنفردة للزوج: - أ
بعد استنفاذ مجيع الوسائل اليت تسبق الطالق عادًة، يف سبيل الصلح بني الزوجني، وهي املوعظة احلسنة واهلجر يف 

 48اولة الصلح، أَمَكَن للزوج ِاستعمال حقه يف الطالق. وأتكيدا هلذا املعىن نصت املادة املضجع والضرب بغرض التأديب، وحم
 3من قانون األسرة اجلزائري على أن: "ُحيلُّ عقد الزواج ابلطالق الذي يتم إبرادة الزوج..."

 الطالق ابلرتاضي: -ب

على: "ويتِّمُّ ... أو برتاضي  48نصت املادة يُعترب الطالق ابلرتاضي أحد صور فَــــــكِّ الرابطة الزوجية، حيث 
الزوجني..."ويُعدُّ حالة من حاالت عدم استحقاق املطلَّقة للتعويض، حيث جاء يف إحدى قرارات احملكمة العليا ما نصه: "ِمَن 

الــُمــشرِّع  4تبادل عن حقه."املقرر قانو� أن الصلح عقد يُنِهي به الطرفان نزاعا ُحمتَمالً، وبذلك أن يتنازل كل منهما على وجه ال
ْن َسَعِتهِ اجلزائري أابحته الشريعة اإلسالمية لقوله تعاىل: َوِإْن َعَزُموا الطََّالَق فَِإنَّ هللاَ "ولقوله تعاىل:5""َوِإْن يـَتَـَفرَّقَا يـُْغِن ُهللا ُكالًّ مِّ

يٌع َعِليٌم"  وجني معاً.، وهذا الرتاضي ابلطالق من شأنه أن يرفع احلرج عن الز 6مسَِ

 الطالق بطلب من الزوجة: -جـ

إذا تضّررت الزوجة من سلوك زوجها فإّ�ا ال تطّلق نفسها بنفسها وإّمنا هلا أن تطلب الطالق أمام القاضي بناًء على مجلة 
ة أبسباب من قانون األسرة املتعلق 53من املربّرات اليت تستدعي طلب الزوجة الفراق، ولقد نصت على هذه املربّرات املادة 

 7املتعلقة ابخللع. 54التطليق، واملادة 

                                                           
).4، 3/ ص 6م) (1989( 1السرخسي، املبسوط، دار املعرفة، بريوت، ط - 1 

 ).98/ ص  7ابن قدامة املقدسي، املصدر السابق ( -2
.262م)، ص 2015، كلية احلقوق (1سعادي لعلى، الزواج واحنالله يف قانون األسرة، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة اجلزائر - 3 
.97، ص 103637اجمللة القضائية، عدد خاص، ملف رقم  - 4 

 .130سورة النساء، اآلية  -5
 .227سورة البقرة، اآلية  -6
 .176وما بعدها ص م)، 2008( 1دار اخللدونـِـــــــيــَّـــــة، اجلزائر، ط، شرح قانون األسرة اجلزائري املعدَّلبن شويخ الرشيد،  -7
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 مفهوم مرض املوت :املطلب الثاين

بعد بيان تعريف الطالق وحكمه وأنواعه يف الفقه والقانون حري يب أن أبني مفهوم مرض املوت وشروط حتققه يف الفقه         
تعريف مرض املوت، أما الفرع الثاين فلبيان شروط حتقق اإلسالمي والقانون الوضعي، وعليه أخصص الفرع األول من هذا املطلب ل

 مرض املوت.

 تعريف مرض املوت :الفرع األّول

 : أوال: تعريف مرض املوت لغــــــــةً 

ينبغي التعريف مبصطلح املرض مث التعريف بعيارة املوت على اعتبارمها مركبا  مرض املوتلتحديد املعىن اللغوي لعبارة        
 إضافيا.

، وهو كل ما خيرج ابلكائن احلي عن حد الصحة واِالعتدال 1: هو إظالم الطبيعة وِاضطراهبا بعد صفائها وِاعتداهلارضامل - أ
وعرفه اجلرجاين بقوله: "هو ما يَعِرُض للبدن  3، واملرض هو السُّقم نقيض الصحة.2من عّلة أو نفاق أو تقصري يف أمر

 4فُيخرُِجه عن االعتدال اخلاص."
على السكون، فكّل ما سكن قد مات،  ، ويُطلق املوت5خالف احلياة مبا يدّل على ذهاب القوة من الشيء: هو املوت - ب

يُقال: ماتت النار مواًت إذا برد رمادها فلم يبقىمن اجلمر شيء. وعرفه اجلرجاين بقوله: "صفة ُوُجوِديَّة ُخِلقت ِضداًّ 
 6للحياة."

 :اثنيا: تعريف مرض املوت يف الفقه اإلسالمي

 نعِرض لتعريف مرض املوت لدى املذاهب الفقهية املعتمدة وهو على النحو اآليت:

: يرى احلنفية أّن مرض املوت هو: "املرض املخوف الذي يؤدي إىل هالك صاحبه يف الغالب وينتهي تعريف احلنفية . أ
 7".به املوت أو لو لسبب غري هذا املرض

، 8هو: " كل مرض يؤكد فيه األطباء أبنه يكثر املوت من مثله كالسُّل: يرى املالكية أّن مرض املوت تعريف املالكية . ب
 9ويُراد بكثرة املوت أّن يكون شائعاً ال يتعجب منه."

                                                           
 .344صم)، 2005( 8تح: دمحم نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاموس احمليط، ، القالفريوزاابدي -1
 .)203ص /5( بن فارس، معجم مقاييس اللغة -2
 .)231ص/7(فريقي، لسان العرب، بن منظور اإلا -3

.268م)، ص 1985( 1اجلرجاين، التعريفات، تح: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط - 4 
 .)284ص /5( سابقاملصدرالبن فارس، ا -5

.340اجلرجاين، املصدر السابق، ص  - 6 
 . )224ص /7، (ائع الصنائعدساين، باالك -7
 .)394ص /2م) (1998(2طبريوت، ، دار الكتب العلمية، يل، البهجة يف شرح التحفةو سالت -8
 . )306ص/ 3(تب العريب، القاهرة،د.س.نعلى الشرح الكبري، دار إحياء الكاشية احلعرفة الدسوقي، بن دمحم  -9
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: يرى الشافعية أّن مرض املوت هو:"املرض الذي ال يتطاول بصاحبه معه احلياة وقيل أنه كل مرض تعريف الشافعية . ت
للموت ابإلقبال على العمل الصاحل، وقد ِاشرتط الشافعية يف مرض  يتصل به املوت أو أنه كل مرض يستعد بسببه

 1املوت أن يكون خموفاًوقال اإلمام الشافعي كل مرض األغلب منه املوت خموفاً."
: يرى احلنابلة أّن مرض املوت هو: "املرض الذي يكثر حصول املوت منه وليس املراد ابلكثرة أن تعريف احلنابلة . ث

منه أو يتساوى يف الظن جانب البقاء واملوت بسببه، ويكون سببًا صاحلًا للموت، فُيضاف  يغلب على الظن املوت
 2إليه وجيوز حدوث عنه."

املالحظ من خالل تعاريف الفقهاء ملرض املوت أن عباراهتم اختلفت للداللة على معناه،  ولكن هذا اِالختالف ليس يف 
أماراته ودالئله، فاملعىن املقصود يف مرض املوت هو أن يكون الشخص يف  معىن مرض املوت أصًال، ولكن اِالختالف كان حول

والتعريف الصحيح هو أن مرض ، فاته إلحساسه بقرب وُدنـُوِّ أجلهحالة يغلب فيها اهلالك ويتوقع املوت يف أيّة حلظة، وتكون تصر 
فيه اهلالك عادة، ويُرَجُع فيه إىل األطباء يف  املوت الذي جيب اعتباره مرَض موٍت هو الذي جيتمع فيه وصفان: أوهلما أن يغلب

 3طبيعة االمراض، واثنيهما، أن يعقبه املوت مباشرة، سواء أكان املوت بسببه أم بسبب آخر خارجي كقتل أو حريق أو تصادم.

 :اثلثا: موقف القضاء اجلزائري من مرض املوت

بيان شروط حتققه، هذا ما فسح اجملال أمام القضاء اجلزائري،  أعرض املشرع اجلزائري عن تقدمي تعريف ملرض املوت أو       
لصادرة عن غرفة األحوال القراراات وبدوره مل يتطرق يف كثري من املسائل املتعلقة مبرض املوت إىل تعريفه،فنجده ينّص يف إحدى

طل التصرف هو املرض : "ومن املقرر شرعًا أّن مرض املوت الذي يب33719رقمحتت  م1984/ 09/07الشخصية بتاريخ 
اآلخر إذا كان خطريًا وجيري املوت وبه يفقد املتصرف وعيه ومتييزه، ومن ّمث هذا يُعدُّ خرقًا لقواعد فقهية مستمدة من أحكام 

هاء وُيالحظ أّن القضاء اجلزائري أنه مل يربط مرض املوت مبدة معينة كما فعل فق، 4الشرعية اإلسالمية واِالجتهاد القضائي السائد."
 الشريعة كمرض فقدان املناعة املكتسبة الذي تفوق مدته سنة، ومن ذلك فهو يتصل ابملوت ال حمالة.

 شروط حتقق مرض املوت :الفرع الثاين

 من خالل التعريفات السابقة ميكن استخالص شروط حتقق مرض املوت أوجزها فيما يلي:     

 أّوًال: عجز املريض عن قضاء مصاحله:

تصل املرض بشخص فإنه جيعله عاجزاً عن ممارسة أعماله املعتادة واملألوفة اليت يستطيع أّي شخص عادي ليس به مرض إذا اِ       
مباشرهتا، كالذهاب إىل السوق أو ممارسة أعمال املهنة إذا مل تكن شاّقة وليس واجبًا ليكون املرض مرض موت أن يلزم املريض 

 5جزاً عن قضاء مصاحله.الفراش، فقد ال يلزمه ويبقى مع ذلك عا

                                                           
 ).35ص /4م) (1994( 3ط، الشافعي، األم، دار املعرفة، بريوت -1
 ).416/ ص 3هـــ) (1402منصور البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، تح: هالل مصيلحي هالل، دار الفكر، بريوت، ط( -2

).176/ص4م)(2000اللطيف حسن عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط( نظام الدين البار�ابوري، الفتاوى اهلندية، تح: عبد - 3 
 .51ص م)1998(، سنة 3القضائية، العدد  ةاجملل -4
 .344ص م)،2000( 1طالقاهرة، دمحم شىت أبو سعد، عقد البيع، دار الفكر العريب،  -5
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كما ال يشرتط يف مرض املوت أن يؤثر على سالمة إدراك املريض أن ينقص من أهليته للتصرف، ألّن أهلية املريض هي أهلية      
عاملة، ومن ّمث فإن إقرار املورث على صحة توقيعه على املعقود املطعون فيها، ال مينع معه ِاعتبار مرض موت مىت كان شديداً 

 1ب فيه اإلهالك واِنتهى فعالً مبوته.يغل
 اثنياً: أن يغلب يف هذا املرض اهلالك:

أيضًا أن يغلب فيه خوف املوت، فيكون  ال يكفي ِالعتبار الشخص يف مرض املوت عجزه عن قضاء مصاحله، بل جيب
يطًا مث يتطور حىت تصبح حالة من األمراض اخلطرية اليت تنتهي ابملوت أو يكون مرض من األمراض غري اخلطرية، أبن يكون بس

املريض سيّئة خيشى عليه فيها املوت، أّما إذا كان املرض مل يصل إىل هذا احلد من اخلطورة فإنه ال يعترب مرض موت ولو عجز 
وتقدير عليه اهلالك ترجع إىل رأي األطباء يبقى أن يكون املرض من األمراض اليت تسبب املوت ، 2املريض عن قضاء مصاحله.

دًة كالسرطان واإليدز، ويكفي أن يعلم املريض أبنه مّيت ال حمالة ألّن ما يبحثه املرض يف نفس الشخص بشعور بدنو األجل عا
 3هو الذي جيعله يربم تصرفات ما كان يربمها لوال هذا الشعور الذي سيطر عليه.

 اثلثاً: أن ينتهي املرض مبوت املريض فعًال:

اإلنسان عن متابعة أعماله املعتادة والذي يغلب فيها اهلالك أن يؤدي إىل موت صاحبها يف املرض الذي يعجز فيه  يشرتط
خالل سنة، ومن ّمث إذا أصيب شخص مبرض منعه من قضاء مصاحله، وغلب عليه اهلالك ولكنه شقي من املرض، فعندئٍذ �خذ 

على تصرف مورثهم مادام على قيد احلياة ولكن إذا  ، وال جيوز للورثة اِالعرتاض4األصحاء ألنه مل يكن قد تعّرف يف مرض املوت
 5اِنتهى املرض إىل مرض موت املتعرف واملصاب مبرض املوت جاز للورثة الطعن هبذا التصرف.

إّن الشروط الثالثة املتقدمة ليست إالّ أمارة مادية على قيام حالة نفسية للمريض جتعله يشهر ِبُدنـُوِّ أجله، فأّي حالة أخرى 
ري املرض جيعل اإلنسان يشعر بدنو أجله يكون من شأنه أن يثري يف نفسه هذه احلاالت ابلذات تكون كتصرفات املريض مادية غ

 6مرض املوت وتُعطى حكمهن ابلرغم من أن أصحابه َأِصحَّاء.

 حكم طالق املريض مرض املوت يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :املبحث الثاين

م طالق املريض مرض املوت يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي وحكم مرياث املطلقة وهل أدرس يف هذا املبحث حك
ترث من زوجها أم ال، وعليه أقسم هذا املبحث إىل مطلبني، أبني يف املطلب األول منه حكم طالق املريض ومرياث املطلقة يف 

 لعربية من طالق املرض مرض املوت.الفقه اإلسالمي، أما املطلب الثاين فأخصصه لبيان موقف القوانني ا

                                                           
 ).314/ ص 4م) (1998ورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط(عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، منش -1
 . 226م)ص2002(1احلصكفي، الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، تح: عبد املنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -2
 .563، صم)1980( 4ط،اة، عقد البيع، عامل الكتب، مصرمشرح القانون املدين، العقود املس مرقس، سليمان-3
 .131، صم)1991ط (للكتاب، اجلزائر، دمحم، الوصية يف القانون املدين اجلزائري والشريعة اإلسالمية، املؤسسة الوطنية ر زهدو  -4
العربية، دار وائل للنشر احلاللشة، الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، عقد البيع، دراسة متقابلة مع الفقه اإلسالمي والقوانني املدنية  عبد الرمحان -5

 .570، صم)2005( 1والتوزيع، عمان، األردن،ط
 ).316/ ص 6) (2005دمحم كامل مرسي، شرح القانون املدين، احلقوق العينية األصلية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط( -6
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 حكم طالق املريض مرض املوت يف الفقه اإلسالمي :املطلب األّول

مل خيتلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف وقوع طالق املريض مرض املوت، على اعتبار كمال أهلية أدائه، لكنهم اختلفوا يف       
فرعني، أخصص الفرع األول منه لبيان احلكم املتفق عليه يف مرياث  مسألة مرياث مطلقته منه، وعليه أقسم هذا املطلب إىل

 املطلقة، أما الفرع الثاين فلبيان احلكم املختلف فيه يف ذات املسألة.

 احلكم املتفق عليه يف مرياث املطلقة يف مرض املوت :الفرع األّول

قه �فذ كالصحيح، فإن مات من ذلك املرض ورثته املطلقة : اِتفق الفقهاء على أّن الرجل املريض إذا طّلق اِمرأته، فطالأّوالً 
مادامت يف العّدة من طالق رجعي مبا ترثه يف طالقها يف حال الصحة، ألّن الرجعية زوجة يلحقها طالق الزوج وظهاره وإبالؤه، 

امت مل تنته عّدهتا وهي يف وميلك إمساكها ابملرجعة ولو بغري رضاها، وال ويل وال شهود وال صداق جديد، أي أّن املطلقة ماد
 1طالق رجعي ترثه.

 2: أّما إذا طّلقها يف حال الصحة طالقاً ابئناً أو رجعياً، فبانت منه اِبنقضاء عّدهتا فلم يتواراث إمجاعاً.اثنياً 

أي أنه إذا 3لعّدة.: واِتفق الفقهاء أيضاً على أّن الرجل إذا طّلق ِامرأته يف مرض املوت مث ماتت مل يرثها وإن ماتت يف ااثلثاً 
 طّلقها هو مث ماتت هي قبله فهنا ال يرثها ولو كانت يف عّدة.

 احلكم املختلف فيه يف مرياث املطلقة يف مرض املوت  :الفرع الثاين

من هذا الطالق وأعرض اخلالف  : ِاختلف الفقهاء يف إرث الزوجة املطلقة طالقًا ابئنًا إذا مات الزوج يف أثناء العدةأّوالً 
 فقهي على النحو اآليت:ال

إىل القول أبنـَّــها ترثه،واختار  7وهو قول للشافعي يف القدمي 6واحلنابلة 5واملالكية 4ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية . أ
، وقال ابن حزم: "طالق املريض كطالق الصحيح وال فرق، فإذا مات أو ماتت 8هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 9لطالق الثالثة، وال بعد قيام العدة الطالق الرجعي."فال توارث بينهما بعد ا

                                                           
 ).240/ ص 9م) (2003( 3وت، طابن حزم، احمللى ابآلاثر، تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بري  -1
 ).264/ ص 10م) (1994( 1املاوردي، احلاوي الكبري، تح: علي معوض، وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -2
/ ص 7هــ) (1419( 1املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، ط -3

265.( 
).218/ ص 3الكاساين، بدائع الصنائع ( - 4 
).565/ ص 1التسويل، البهجة يف شرح التحفة ( - 5 
).416/ ص 3منصور البهويت، كشاف القناع ( - 6 
).264/ ص 10املاوردي، احلاوي الكبري ( - 7 
).322/ص3م)(1987( 1طا، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، الفتاوى الكربى، تح: دمحم عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر ع - 8 
).318/ ص 10ابن حزم، احمللى ابآلاثر ( - 9 
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ِاستدّل الشافعي على أّن املرأة املطلقة يف عدة طالق ابئن ال ترث من زوجها الذي طّلقها اِبنقطاع آاثر الزوجية ابلطالق 
 1تفاق لبقاء آاثر الزوجية.البائن، واملرياث ال يثبت إالّ بعد زوال سببه، خبالف املطلقة يف عدة طالق رجعي، فإ�ا ترث ابالِ 

 وِاستدّل اجلمهور ابألثر واملعقول:

الذي كان قد طّلقها يف مرضه،  فمن األثر:"أنَّ عثمان � َورََّث متاضر بنت األصبغ الكلبية من عبد الرمحان بن عوف
 ، وكان ذلك مبحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إمجاعاً منهم.2فبتَّها"

أّما من املعقول: فهو أّن تطليقها بغري ِاختيارها يدّل على قصده حرما�ا من اإلرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرّد و 
 3قصد القاتل إذا قتل مورثه حبرمانه من اإلرث، فرتث املرأة حينئٍذ بسبب الزوجية دفعاً للضر عنها.

ث إذا مات وهي يف العدة من هذا الطالق البائن، لبقاء مجهور الفقهاء يف وقت اإلرث، فقال احلنفية: إ�ا تر  اختلف . ب
بعض أحكام الزواج، فيبقى حق إرثها منها، فإن مات بعد اِنقضاء العدة فال مرياث هلا، ألنه مل يبق بينهما عالقة، 

ال  وصارت كاألجنبية، ففي أثناء العدة ترث بسبب اإلمكان وهو بقاء بعض األحكام الزوجية، وبعد اِنقضاء العدة،
 4ترث لعدم اإلمكان واِنقطاع آاثر الزوجية السابقة.

وقال املالكية: إمنا ترث وإن اِنقضت عّدهتا وتزوجت، ملا روى أبو سلمة بن عبد الرمحان" أّن أابه طّلق أّمه، وهو 
بعد اِنقضاء مريض فمات، فورثته بعد اِنقضاء العّدة "، وكأّن سبب توريثها فراره من مرياثها، وهذا املعىن ال يزول 

 5العدة.
واملشهور عند احلنابلة أ�ا ترثه يف العدة وبعدها ما مل تتزوج، وترث يف القدمي من مذهب الشافعي ما مل تنقض عدهتا 

 6أم ما مل تتزوج.
لو كان الطالق ابلتمليك والتخيري أبن يقول هلا: ِاختاري، واخللع أبن ِاختلعت من على مال دفعته له يف سبيل   . ت

، والتفريق القضائي لعيب يف الزوج، مث مات وهي يف العدة مل ترثه، لتحقق رضاها إببطال حقها من املرياث، تطليقها
 7وهذا ما ذهب إليه احلنفية.

الذي يظهر من خالل خالف الفقهاء حول توريث املطلقة يف مرض املوت هو القول بتوريثها ردا لقصد الزوج 
ء يف إيقاع الطالق يف فرتة ا  8ملرض، ما مل يكن خلعاً بطلب منها فال ترثه حينئٍذ.السَّيِّ

                                                           
).418/ ص 10املاوردي، املصدر السابق ( - 1 

)، وصححه األلباين يف إرواء 219/ ص 8م) (2001( 1أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى، تح: علي دمحم عمر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط -1
).159/ ص 1721/ برقم 6م) (1979( 1املكتب اإلسالمي، بريوت، ط الغليل،  

 .)453ص/  4م) (1997( 4الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط وهبة الزحيلي،  -3
.)145/ص4م)(2003( 1الكمال بن اهلمام، فتح القدير على اهلداية، تح: عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 4 

 .152ه)، ص 1425(1ابن جزي الغر�طي، القوانني الفقهية، تح: دمحم موالي، دار النفائس، بريوت، ط -5
).217/ ص  7ابن قدامة املقدسي، املغين ( - 6 

 ).146/ ص  4الكمال بن اهلمام، املصدر السابق  -7
).217/ ص 7)، وابن قدامة املصدر السابق (558/ ص 9ابن حزم، احمللى ابآلاثر ( - 8 
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 حكم طالق املريض مرض املوت يف القانون الوضعي :املطلب الثاين

أعرض يف هذا املطلب حلكم طالق املريض مرض املوت يف القانون اجلزائري وكذا موقف القوانني العربية منه، وعليه يشتمل     
األول منه لبيان حكم طالق املريض مرض املوت يف القانون اجلزائري، أما الفرع الثاين هذا املطلب على فرعني، خيصص الفرع 

 فلبيان موقف القوانني العربية منه.

 حكم طالق املريض مرض املوت يف القانون اجلزائري :الفرع األّول

يف هذه املسألة، خصوصاً  مل ينّص املشرع اجلزائري على طالق املريض مرض املوت، مما يوحي بوجود فراغ قانوين يفصل
نصوص قانون األسرة اجلزائري ابعتباره التشريع األقرب لبيان األحكام املتعلقة بطالق املريض مرض املوت خصوصا وبقية تصرفات 

 إىل من قانون األسرة اجلزائري اليت حتيلنا ابلرجوع 222املريض األخرى عموما،  ممّا يستوجب العودة إىل تطبيق أحكام املادة 
 أحكام الشريعة اإلسالمية يف حالة مل يرد النص عليه يف هذا القانون.

فبالرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية جند أ�ا قد فصلت يف طالق املريض مرض املوت كما سبق تفصيله آنفا، حيث جند       
الصادر بتاريخ  101444رار رقم املشرع اجلزائري قد أخذ هبا من خالل اِالجتهادات القضائية، من قبيل ذلك جند الق

والذي جاء يف منطوق القرار: " إذا توّيف أحد الزوجني قبل صدور احلكم ابلطالق وكانت الوفاة يف عدة 1م21/12/1993
 2الطالق ِاستحق احلي منهما اإلرث."

اِمرأته، فطالقه �فذ كالصحيح، وهذا هو رأي فقهاء الشريعة اإلسالمية، حيث أمجعوا على أّن املريض مرض املوت إذا طّلق      
ماتت مل يرثها وإن فإن مات من ذلك املرض ورثته املطلقة مادامت يف العدة من طالق رجعي، واِتفقوا أيضًا إذا طّلق اِمرأته مث 

ار، فقد أمجع يف حني الزوجة املطلقة طالقاً ابئناً، إذا مات الزوج أثناء العدة من هذا الطالق وهو حكم طالق الف، ماتت يف العدة
 3الفقهاء أ�ا ترثه وقد ِاستدلوا ابألثر واملعقول.

 حكم طالق املريض مرض املوت يف القوانني العربية :الفرع الثاين

 ِاختلفت نظرة القوانني العربية لطالق املريض، وأعرض ملوقف كل قانون على النحو اآليت:

 4أوال: موقف املشرع األردين:

حذا حذو مثل املشرع اجلزائري إذ مل ينّص على طالق املريض مرض املوت على أساس العمل ابلقول جند املشرع األردين      
من قانون األحوال الشخصية األردين حيث نصت على أن:  325الراجح من مذهب اإلمام أيب حنيفة، وفقًا ملا جاء يف املادة 

                                                           
 .73م)، ص 1993، سنة (2اجمللة القضائية، رقم  -1

).95/ ص  2م) (2013(1مجال سايس، قضا� الطالق يف االجتهاد القضائي اجلزائري،منشورات كليك، احملمدية، اجلزائر، ط - 2 
 ).454/ ص  4املرجع السابق ( ، وهبة الزحيلي -3
توريث املطلقة البائنة بني الفقه والقانون، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، اجلامعة  إ�د السمحان، منتهى حجازي، مقال بعنوان:"قابلية -2

 .                                                              1067م، ص 2014لسنة  3، ملحق رقم 41األردنية، عمان، اجمللد 
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حنيفة، فإذا مل يوجد حكمت احملكمة أبحكام الفقه اإلسالمي  "ماال ذكر له يف هذا القانون يرجع فيه إىل الراجح من مذهب أيب
 1األكثر موافقة لنصوص هذا القانون."

وقد اعترب املشرع األردين وقوع طالق املريض مرض املوت ما دام املتصرف واعيا غري فاقد لعقله، وال مدهوش وال مكره     
 2وقاصدا الطالق فيكون طالقه واقعا ما دام مكلفا شرعا.

 نيا: موقف املشرع العراقي:اث

ذهب املشرع العراقي إىل القول بعدم وقوع طالق املريض مرض املوت وإىل أن الزوجة ال ترثه إذا مات من مرضه، حيث        
من قانون األحوال الشخصية العراقي:" ال يقع طالق األشخاص اآليت بيا�م، وذكر يف فقرته الثانية املريض  35/2نص يف املادة 

 3رض املوت، أو يف حالة يغلب مثلها اهلالك إذا مات يف ذلك املرض أو تلك احلالة، وترثه زوجته."م
فقد جاء 4وقد انُتِقَد املشرع العراقي على خلطه بني عدم وقوع الطالق وبني توريث الزوجة، إال أنه حفظ هلا مرياثه منه،      

اِتفقت عليه القوانني العربية، وقد جاء يف قرار حمكمة التمييز العراقية رقم  خمالفا ملا أمجع عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية وما
ما يلي:"التأكد من مرض املوت يف دعوى التفريق أّن الثابت يف آراء الفقهاء أن الزوج إذا 15/03/19675يف  66/شرعية/86

 6إذ يعترب الزوج فاراً من توريثها فريّد عليها قصده."طّلق زوجته يف مرض املوت مث توّيف فإّن طالقه يقع شرعاً، ولكن زوجته ترثه، 

 اثلثا: موقف املشرع املصري:

اعترب املشرع املصري طالق املريض املرض مرض املوت واقعاً،وأثبت مرياث الزوجة يف هذه احلالة إذا طّلقها بغري رضاها 
يف مرض املوت يف حكم الزوجة إذا  "وتعترب املطلقة ابئناً من قانون املواريث املصري:  11وهو يف عّدهتا، فقد جاء يف املادة  ومات

 7يف عّدهتا." مل ترض ابلطالق ومات املطلق يف ذلك املرض وهي

قرر املشرع املصري يف هذه املادة يف فقرته الثالثة أخذا ابملذهب أبن من كان مريضا مرض املوت وطلق زوجته بغري رضاها 
لعدة فإن الطالق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حني صدوره، ألنه أهل إليقاعه إال ومات حال مرضه والزوجة ال تزال يف ا

أ�ا ترثه، مع ذلك بشرط أن تكون أهال إلرثه من وقت إابنتها إىل وقت موته ابلرغم من أن املطلقة طالقا ابئنا ال ترث النقطاع 
 8ُعدَّ احتياطا فارًّا هارابً فريد قصده هلا ويثبت هلا اإلرث. العصمة مبجرد الطالق، استنادا إىل أنه ملا أاب�ا حال مرضه

                                                           
.5809م، ص 16/10/2010الصادرة بتاريخ  5061اجلريدة الرمسية رقم  م،2010لسنة  36قانون األحوال الشخصية األردين رقم  - 1 
).52/ ص 2م) (2009( 1أمحد دمحم علي داود، األحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، األردن، ط - 2 

، الصادر يف 280عدد م، جريدة الوقائع العراقية ال19/12/1959م الصادر بتاريخ 1959لسنة  188قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  -1
.                                                                                       889م، اجلزء األول، ص 30/12/1959  

.1070إ�د السمحان، منتهى حجازي، املرجع السابق،  - 4 
 .170، صم)1989( 1طة أسعد بغداد، ضاء حمكمة التمييز، مطبعقاملشاهدي، املبادئ القانونية يف إبراهيم  -5
، وأمحد عبيد 183م)، ص 2004وتعديالته، جامعة السليمانية، ط ( 188فاروق كرمي، الوسيط يف شرح قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  -4

).124/ ص 1م)(1991( 1الكبيسي، الوجيز يف شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، طبع وزارة التعليم العايل، بغداد، ط  
م املتعلق ابملواريث املصري.1943لسنة  77قانون  - 7 
).263/ ص  8وهبة الزحيلي، املرجع السابق ( - 8 
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املالحظ من نص املادة أّن املشرع املصري أخذ مبذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف توريث املطلقة طالقًا ابئنًا يف مرض املوت      
 1من مطّلقها، وخالف املذهب احلنفي.

ذا الباب على: " أّن املريض مرض املوت إذا طّلق زوجته مث مات مطلقته يف ونص القضاء املصري يف إحدى قراراته يف ه     
العدة يعترب مىت توافرت الشروط، بطالقه فارًا من املرياث وتقّدم املظّنة على أنه طّلق زوجته طالقًا ابئنًا يف مرض املوت قاصداً 

ق البائن يبىن بذاته من غري دليل آخر على القصد، فرّد حرما�ا من حقها الذي تعلق مباله منذ حلول املرض به، معىن أّن الطال
 2املشرع عليه قصده، وذلك دون حاجة للبحث يف خبا� نفس املريض واسِتْكَناُه ما ُيْضِمرُُه."

 خامتـــــــــــــة:

يث املطلقة منه، مل خيتلف فقهاء الشريعة اإلسالمية حول وقوع طالق املرض مرض املوت لكنهم اختلفوا يف مسألة تور       
وسبب اختالفهم يرجع إىل العمل بسد الذرائع، وذلك أنه ملا كان املريض ُمتَّهٌم يف أنه طّلق يف مرض موته ليحرَِم زوجته حّظها من 

 املرياث، فمن أخذ بسد الذرائع أوجب مرياثها منه معاملة له بنقيض نيته، ومن مل �خذ بسد الذرائع مل يوجب هلا املرياث.
أما عن التشريعات العربية فقد َعِمَلت أبحكام الشريعة اإلسالمية الغراء اليت فصلت وفرقت بني إيقاع الطالق وإثبات التوارث      

 بني الزوجني.
كما أّن الطالق يف مرض املوت يتضمن عقااًب وعالجًا يف آن واحد، أي هو عقاب للزوج على قصده السيِّئ وعالج لرفع      

ة، وعقاب للزوجة يف نشوزها وعالج للزوج، وقد يكون عالجاً فقط إذا مل يكن هناك تقصري من أّي من اجلانبني  الضرر على الزوج
كما يف احلاالت التناسلية أو العقلية أو املعدية كاإليدز، وهذه اِالزدواجية الشمولية هي اليت تتفق مع احلكمة اليت اِقتضت تقرير 

 3الطالق.
 قائمة املصادر واملراجع

 وال: القرآن الكرمي.أ
 اثنيا: معاجم اللغة العربية:

 م).1985( 1اجلرجاين، التعريفات، تح: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط .1
 م).1979، (6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت، ط .2
 م).2008( 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طدمحم نعيم  :اابدي، القاموس احمليط، تح الفريوز .3
 م. 2008 ،1األحباث،بريوت،ط دار القاضي، رشيد العرب،تح: خالد اإلفريقي،لسان منظور ابن .4

 اثلثا: كتب القرآن وعلومه:

 م).2006( 1القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، تح: عبد هللا الرتكي، ودمحم رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط .1
 رابعا: كتب السنة وعلومها:

 م).2001( 1ابن سعد يف الطبقات الكربى، تح: علي دمحم عمر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط .1

                                                           
 .156، صم1964 ط ل، مطبعة اإلرشاد، بغداد،ابقر خليل اخلليل، تطبيقات قانون األحوال الشخصية املعدَّ  -1
 .م07/01/1976يف الصادر 27قرار حمكمة النقض املصرية رقم  -2
 .234م)، 2014( 1نشر إحسان، بغداد، ط، والتشريعات اجلزائية العربية الميةد. مصطفى إبراهيم الزملي، موانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلس -3
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 م).1979( 1األلباين يف إرواء الغليل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط .2
 م).2010(1هرة، طمسلم بن احلجاج النيسابوري، اجلامع الصحيح،تح: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القا .3
 م).1994( 2النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، مؤسسة قرطبة، السعودية، ط .4

 خامسًا: املعاجم والقواميس:

 م).2005( 8اابدي، القاموس احمليط، تح: دمحم نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الفريوز -1
 ون ذكر معلومات النشر.الشريازي، القاموس احمليط، دار احلديث، مصر، د -2
 م.2008ابن منظور، لسان العرب، ضبط نصه وحواشيه الدكتور خالد رشيد القاضي دار األحباث، الطبعة األوىل،  -3

 سادسًا: الكتب الفقهية:

 م).1998( 2التسويل، البهجة يف شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .1
 م).1987( 1ادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، الفتاوى الكربى، تح: دمحم عبد الق .2
 ه).1425( 1ابن جزي الغر�طي، القوانني الفقهية، تح: دمحم موالي، دار النفائس، بريوت، ط .3
 م).2003( 3ابن حزم، احمللى ابآلاثر، تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .4
 ، مواهب اخلليل شرح خمتصر خليل، مكتبة النجاح، ليبيا.احلطاب الرعيين .5
احلصكفي، الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، تح: عبد املنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت،  .6

 م).2002(1ط
 م).1997( 1بريوت، ط اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، تح: دمحم خليل عيتاين، دار املعرفة، .7
 ه).1415( 1ابن رشد، بداية اجملتهد و�اية املقتصد، تح: دمحم صبحي حالق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط .8
 ه).1334الزيعلي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، املطبعة األمريية الكربى بوالق، ( .9

 م).1989( 1السرخسي، املبسوط، دار املعرفة، بريوت، ط .10
 م).1994( 3األم، دار املعرفة، بريوت، طالشافعي،  .11
 بن عرفة الدسوقي، احلاشية على الشرح الكبري، دار إحياء الكتب العريب، القاهرة. .12
 م)1997( 3ابن قدامة املقدسي، املغين، تح: عبد هللا الرتكي وعبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب، بريوت، ط .13
 م).2004( 1ع، تح: حسن الصعيدي، دار الفاروق احلديثة، القاهرة، طابن القطان الفاسي، اإلقناع يف مسائل اإلمجا  .14
 م).2003( 2الكاساين، بدائع الصنائع، تح: علي دمحم عوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .15
 م).2003( 1ط الكمال بن اهلمام، فتح القدير على اهلداية، تح: عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، .16
 م).1994( 1املاوردي، احلاوي الكبري، تح: علي معوض، وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .17
 1املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، ط .18

 هــ).1419(
 هـــ).1402عن منت اإلقناع، تح: هالل مصيلحي هالل، دار الفكر، بريوت، ط(منصور البهويت، كشاف القناع  .19
 م).2000نظام الدين البار�ابوري، الفتاوى اهلندية، تح: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط( .20
 م).1997( 4وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط  .21
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 احملميات الطبيعية يف التجربة اجلزائرية وبعض التجارب العربية
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 ملخص:

يكشف يف جوهره على أمناط خمتلفة للحماية ،وهي وإن  للمحميات الطبيعية يف  التجربة اجلزائرية نظام قانوين قائم بذاته،     
والدويل، أن التجارب العربية يف خمتلف األقطار واألمصار على الصعيد اإلقليمي  اختلفت يف الطبيعة فإ�ا متحدة املقصد،كما

سبَّاقة سابقة يف هذا اجملال ،و�خذ على سبيل املثال  األمنوذج الرائد يف هذا املقام،والذي يستأنس به إستفادًة من األحكام ، 
املغرب ومصر ،األردن وسلطة عمان، وهو ما يدفع لطرح إشكال مدى فاعلية هذا النظام ،ومدى إمكانية خدمته إستفادًة من 

 جتارب األقران؟.

 الطبيعية،أصناف احملميات ومكو�هتا، آليات احلماية،محاية نوعية، جتارب عربية سبَّاقة. :احملمياتكلمات املفتاحيةال

Abstract : 

      The Natural reserves in Algerian experience an autonomous legal system  reveals, in its 
contents different models of protection, a although they differed in nature it has a common 
intention or objective, as well as Arabs experiences in different countries and regions at the 
regional and international levels , is considered the oldest and the oldest in this context , this 
takes for example the first model in this framework , co benefit from its rules, morocco, 
Egypt, Jordan, and the omens, sultanate .                                                      

      Which raises the problem of the efficiency of this system and the extent of his support 
through the benefit of the others country experience?                                                          

Keywords: Natural reserves, categories and components of Natural reserves, Protection mechanisms, 
Quality protection, oldest Arab Experiences.                                                                                      

 مقدمة:

الثابت أن لكل عصر من العصور قضيٌة تفرض نفسها عليه، تثري االهتمام وتشَغل العقول ،ويف مرحلة ما، أسالت قضية محاية      
البيئة احلرب الكثري ، وأخذت من اجلهد غري اليسري،فكانت والزالت هاجس املفكرين واملهتمني،إذ مت التوصل حلقيقة مفادها ندرة 

 فيه،وما زاد األمر جدية ،حجم األخطار وكثرة األضرار املتزايدة يوما بعد يوم  ة وهشاشة هذا الكوكب الذي حنيااملوارد الطبيعي
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ومن أجل ذلك ابت من الالزم إجياد احللول،واليت مهما تعددت يف الطرح واملتون ،فإن ثوهبا لن خيرج على أحكام       
سبل القانونية للحماية حتت وطأة احلتمية ،ويعد من أبرز أوجهها يف هذا املقام، القانون،ومن هنا سارت جل األنظمة حنو إجياد ال

 نظام احملميات الطبيعية الذي فُرض فرضاً على التشريعات الوطنية واإلقليمية.

ا اعتربها يف إذ أعطى للمحميات الطبيعية العناية اخلاصة ،ملومل يكن املشرع اجلزائري بعيدا عن الساحة ويف منأى عن املشكلة،     
خاص البداية من قبيل األنظمة القانونية املتميزة يف إطار قانون محاية البيئة والتنمية املستدامة ، ومل يتواىن بعد ذلك يف إصدار قانون 
ى ذات يضبطها ، يف سياق ما يعرف ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة ، فضال على النصوص القانونية والتنظيمية األخر 

                         الصلِة املباشرة،وكل ذلك يشكل يف احلقيقة قاعدًة ماديًة ُبين عليها النظام القانوين للمحميات الطبيعية يف اجلزائر.               

محلت يف طياهتا وعلى غرار ذلك،كشفت بعض التشريعات يف الدول العربية على جتربة سبَّاقة يف جمال احملميات الطبيعية،      
حقيقًة حتتاج اليوم إىل من جيلوها ،إستفادًة من التجربة واقتباسًا من أحكامها،خدمًة لنظام احملميات الطبيعية يف اجلزائر ، وذلك 

       على غرار التجربة املغربية واملصرية ،األردنية  والعمانية أمنوذجا يقتدى به يف هذا السياق.                               

ومن هنا أتيت هذه املداخلة كدراسة حتليلية مرَكَّزة للنظام القانوين للمحميات الطبيعية يف اجلزائر مع التطرق ابلبحث لبعض       
التجارب العربية يف هذا اجملال،وذلك سعيًا لإلجابة على إشكالية يتطلبها مثل هذا املوضوع مفادها: ماهو النظام القانوين 

بيعية يف اجلزائر وما مدى فاعليَّته وإمكانية دعمه استفادًة من التجارب العربية يف هذا اجملال ؟ لإلجابة على هذه للمحميات الط
املبحث الثاين احملميات اإلشكالية نقسم املوضوع إىل مبحثني نتناول يف املبحث األول احملميات الطبيعية يف التجربة اجلزائرية، ويف 

 العربية. الطبيعية يف بعض التجارب

 املبحث األول: احملميات الطبيعية يف التجربة اجلزائرية. 

اتريخ صدور قانون محاية  2003لقد عرفت احملميات الطبيعية يف التجربة اجلزائرية مرحلتني أساسيتني ، مرحلة ما قبل سنة      
 لة السابقة مل يكن للمحميات الطبيعية نظام قانوين،ومرحلة ما بعد صدور هذا القانون،ففي املرح1البيئة يف إطار التنمية املستدامة

خاص نوعي قائم بذاته ، وإمنا اندرج يف إطار  السياسة التشريعية العامة حلماية البيئة أنذاك ،أما يف املرحلة الالحقة فقد شهدت 
 إطار التنمية املستدامة ،وأصبح أكثر احملميات الطبيعية نظاما قانونيا قائما بذاته إذ برز جنمه مبجرد صدور قانون محاية البيئة يف

،وابلعودة حلقائق هذا األخري يتضح أن احملميات الطبيعية جزء من اجملاالت احملمية برمتها 2سطوعا إبصدار قانون خاص يعىن هبا
بني نتناول ،وعلى هذا األساس يكون للمحميات الطبيعية مفهوم قانوين ،ونظام للحماية خيصها، هذا ما سنتناوله من خالل مطل

 .النظام النوعي حلماية احملميات الطبيعية املفهوم القانوين للمحميات الطبيعية ويف املطلب يف األول

 

                                                           
 20املؤرخة يف  43رقم د عد املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية، 19/07/2003،املؤرخ يف 03/10رقم  قانونل أنظرا - 1
/07/2003. 

من  46من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة مبوجب املادة  34إىل  29جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري ألغى صراحة النصوص من  - 2
 ، السابق الذكر.02/2011/ 17املؤرخ يف  11/02القانون رقم 
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 املطلب األول: املفهوم القانوين للمحميات الطبيعية. 

، هذا ما سنتناوله يف مسألتان جوهريتان تسمحان إبجالء املفهوم القانوين للمحميات الطبيعية، تعريفها ، أصنافها ومكو�هتا     
 فرعني.على التوايل. 

 الفرع األول: تعربف احملميات الطبيعية

مل تكن احملميات الطبيعية جمردة طفرة يف النصوص القانونية املعنية وإمنا عرفت تطورا يف هذا اجملال ،ففي ظل القانون رقم      
إىل غاية املادة  29ن" اجملاالت احملمية "، إبتداًء من املادة وإن كان املشرع قد خصص من خالله  فرعا كامال  حتت عنوا 03/10
 منه ،فإنه مل يُعرف احملميات الطبيعية ابملعىن التقين للعبارة وإمنا عرَّف اجملاالت احملمية برمتها واليت يتسع نطاقها شكًال ومعناً  34

منه ما مساه "اجملال احملمي" أبنه:   02و  01فقرة  04رقم ،وقبل ذلك عرَّف يف إطار األحكام العامة هلذا القانون مبوجب املادة 1
كل « ،كما عرَّف ما أمساه "الفضاء الطبيعي" أبنه:»املوارد الطبيعية املشرتكةو       منطقة خمصصة حلماية التنوع البيولوجي،  «

، وابلتايل ملا كانت »ة و املناظر و املواقعيشتمل بصفة خاصة على املعامل الطبيعيإقليم  يتميز خبصائصه البيئوية و إقليم أو جزء من 
 احملميات الطبيعية جزء من كل،فإن هذا املدلول القانوين يشملها معناً.

فقد تبىن املشرع نفس النهج  وعرَّف اجملاالت احملمية كمفهوم عام كلي وفقا للصياغة  11/02أما يف القانون احلايل رقم     
ن جماالت حممية إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلد�ت وكذا املناطق التابعة لألمالك العمومية تدعى مبوجب هذا القانو  «التالية: 

البحرية اخلاضعة ألنظمة خاصة حيددها هذا القانون من أجل محاية احليوان والنبات واألنظمة البيئية الربية و البحريية و الساحلية 
يف إطار هذا القانون  إىل احملميات الطبيعية ابملعىن التقين للعبارة ، واألكثر من  ، بيد أنه تطرق ابلتعريف2»و/ أو البحرية املعنية

  ذلك اتسم تعريفه ابلتنوع ذلك أنه عدد أصنافا للمحميات الطبيعية. 

 الفرع الثاين: أصناف ومكو�ت احملميات الطبيعية.

صناف  للمحميات الطبيعية دون بيان مكو�هتا وال ،اكتفى املشرع بذكر أ03/10يف إطار النصوص السابقة للقانون رقم      
حىت مدلوهلا ، ومن األصناف البارزة ما أمساه ب " احملمية الطبيعية التامة، حممية تسيري املواضع والسالالت" ، أما يف القانون 

بيعية حسب نص املادة وحمميات ط ، فقد جعل املشرع من اجملاالت احملمية قسمني رئيسيني ، حظائر وطنية11/02احلايل رقم 
 07واليت عرفها مبوجب نص املادة رقم احملمية الطبيعية الكاملة، وللمحميات الطبيعية ثالثة أصناف ذكرها املشرع،أوهلا  04رقم 
كن أن جمال ينشأ هلدف احلماية الكلية لألنظمة البيئية أو عينات حية �درة للحيوان والنبات اليت تستحق احلماية التامة،ومي«: أب�ا

واليت  احملمية الطبيعية، واثنيها »أد�ه 15تتواجد داخل اجملاالت احملمية األخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام املادة 
جمال ينشأ لغا�ت احلفاظ على األنواع احليوانية والنباتية واألنظمة البيئية واملواطن ومحايتها «: 10يقصد هبا حسب نص املادة رقم 

من ذات القانون:  11، أما الصنف الثالث فهو حممية تسيري املواطن واألنواع واليت تعين يف لغة نص املادة رقم  »ها...و/أو جتديد
جمال يهدف لضمان احملافظة على األنواع ومواطنها واإلبقاء على ظروف املواطن الضرورية  للمحافظة على التنوع البيولوجي و  «

 .04إمكانية تصنيف  املنطقة الرطبة ضمن أحد األصناف املذكورة يف املادة  14نص املادة رقم  كما قرر املشرع مبوجب  ،» محايته
                                                           

 ، السابق الذكر.17/02/2011، املؤرخ يف 11/02نون رقم القامن  02املادة رقم  راجع، -1
 .105، ص 2011راجع يف ذلك ،نصر الدين هنوين،احلماية الراشدة للساحل يف القانون اجلزائري،أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق جامعة البليدة، - 2
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مبفهوم املخالفة ميكن أن تندرج املنطقة الرطبة ضمن احلظائر الوطنية أو احملميات الطبيعية أبنواعها الثالث ، مع العلم أن     
ماحل أو شديد امللوحة بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو يف العمق  املنطقة الرطبة هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو

القريب، راكدا أو جار�، طبيعيا أو اصطناعيا، يف موضع فاصل و/أو انتقايل، بني األوساط الربية و املائية، و أتوي أنواعا نباتية 
من ذات القانون، وتقع أغلب املناطق الرطبة  03و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة ، هذا يف احلقيقة حسب نص املادة رقم 

األساسية يف اجلزائر بشمال البالد، مثل قناة طونقة وأوبرية ومالح بنواحي القالة، سهل قرابس بوالية سكيكدة ،املنطقة الرطبة 
 1لبحرية رغاية بوالية بومرداس.

 اليت تضمنت الصياغة التالية: 15وجب نص املادة رقم أما ابلنسبة ملكو�ت أصناف احملميات الطبيعية فقد ضبطها املشرع مب   
املنطقة ) مناطق:03أعاله إىل ثالث ( 12و  11و  10و 06و  05تقسم اجملاالت احملمية املنشأة مبوجب أحكام املواد «

وهي منطقة :اصلةوهي منطقة حتتوي على مصادر فريدة ال يسمح فيها إال ابألنشطة املتعلقة ابلبحث العلمي،املنطقة الف املركزية
ة حتيط ابملنطقة املركزية أو جتاورها أو تستعمل من أجل أعمال إيكولوجية حية مبا فيها الرتبية البيئة و التسلية و السياحة اإليكولوجي

و البحث التطبيقي و األساسي وهي مفتوحة أمام اجلمهور يف شكل ز�رات إكتشاف الطبيعة برفقة دليل،وال يسمح أبي تغيري أو 
وهي منطقة حتيط ابملنطقة الفاصلة و حتمي املنطقتني األوليتني : ي عمل من شأنه إحداث خلل بتوازن املنطقة،منطقة العبورأب

  »وتستخدم مكا� لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة املعينة، ويرخص فيها أبنشطة الرتفيه والراحة والتسلية والسياحة

مية الطبيعية الكاملة  من مناط هاته األقسام فال تنسحب عليها، مبعىن أن احملمية الطبيعية املالحظ أن املشرع إستثىن احمل     
أعاله،إمكانية  07الكاملة ال تتكون من منطقة مركزية ومنطقة فاصلة وأخرى للعبور،ذلك أنه سبق وأن قرر مبوجب نص املادة رقم 

ة األخرى حيث تشكل منطقة مركزية ، ومن هنا يكون املشرع قد أعطى عناية تواجد احملمية الطبيعية الكاملة  داخل اجملاالت احملمي
ابألنشطة املتعلقة وحينئذ و مبفهوم املخالفة ال َيسمح فيها إال –وهو سر لتسميتها -دقيقة ومحاية عميقة للمحمية الطبيعية الكاملة 

 ابلبحث العلمي

 يعية.املطلب الثاين: النظام النوعي حلماية احملميات الطب
لقد كشف النظام القانوين للمحميات الطبيعية يف البلد على آليتني يعتمد عليهما للمحافظة على هذا الصنف البيئي الوليد     

  ،إذ يتم إختاذمها سبيال إلدراك احلماية،ويتعلق األمر يف احلقيقة آبلية التصنيف كوسيلة لتكريس فكرة احلماية  النوعية،وآلية التخطيط
 صورية حمددة لألولو�ت وضابطة لالستخدامات، هذا ما سنتناوله يف فرعني.على التوايل. كوسيلة ت

 الفرع األول:آلية التصنيف تكريُسُ◌ للحماية النوعية. 

إن احملميات الطبيعية تشكل يف حد ذاهتا نظام نوعي حلماية األوساط الطبيعية، ومن الناحية القانونية ال تكتسب هذه        
أحد الوسائل القانونية لتكوين وفقا لآللية املناسبة، التصنيف كتقنية قانونية يعتمد عليها يف هذا اجملال،ويعترب التصنيف  الصفة إال

                                                           
 .38ص  2005 اجلزائر، طباعة و النشر و التوزيع، بوزريعةالطبعة الثالثة، دار هومة لل، راجع يف ذلك ،أعمر حيياوي، نظرية املال العام -1
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،ليكون منطلق نظام احلماية النوعية التصنيف وفقا للكيفية اإلجرائية املعمول هبا، وجتلياته يف آاثر 1األمالك الوطنية عموما
 .التصنيف أبوجهه املختلفة

) يف الوقت الراهن اآللية القانونية النهائية الوحيدة classificationيعد التصنيف (كيفيات تصنيف احملميات الطبيعية:-أوال
 ، يتم التصنيف وفقا لإلجراءات التالية :11/02،وطبقا ألحكام القانون رقم 2الكتساب صفة احملميات الطبيعية

جيب أن تبادر اإلدارات العمومية، أو اجلماعات اإلقليمية ،من القانون 20و 19حسب املادتني رقم طلب التصنيف: -1
بتصنيف إقليم كمجال حممي، و ذلك إبرسال طلب التصنيف إىل اللجنة الوطنية للمجاالت احملية و ميكن للشخص املعنوي 

اإلجراءات احملددة يف هذا اخلاضع للقانون اخلاص أن يبادر بتصنيف اجملال احملمي الذي يتوىل تسيريه ،وفقا للمبادئ و 
 القانون،وحتدد شروط و كيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم.

، و هذا يثري إشكال أو ابألخرى حيد من 3املالحظ أنه ال جيوز للشخص الطبيعي تقدمي طلب التصنيف مبوجب هذا القانونو   
جوهر� لتجسيد نظام احلماية النوعية ،كمأن الفرق بينه  فاعلية نظام احلماية،ذلك أن الشخص الطبيعي يعد يف دنيا الواقع حمورا

وبني الشخص املعنوي اخلاص جمرد خيط رفيع، ومن هنا فإن املشرع استبعد الشخص الطبيعي من عني نظام احملميات الطبيعية 
بيعية تصنف بغض ،وهو أمر حمري حيتاج إعادة نظر،ويضيف البعض يف هذا اإلطار أن احملميات الط11/02طبقا للقانون رقم 

، وعموما يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصال يبني على اخلصوص أهداف التصنيف املقررة و الفوائد  4النظر عن طبيعة ملكيتها
، من جهة اثنية 21املرجوة منه و كذا خمطط وضعية اإلقليم،وذلك حسب كيفيات حتدد عن طريق التنظيم ،حسب املادة رقم 

، 5عد مرحلة جد مهمة يف عملية التصنيف وهي التحقيق العمومي الذي كان موجودا يف النصوص السابقةاملالحظ أن املشرع استب
إلعالم الغري أشخاصا طبيعيني ومعنويني بوجود التصنيف فإنه  وهو  انتقاص غري حمبذ ذلك أن التحقيق فضال على كونه وسيلة

عرتاضات وتطرح انشغاالت وتقدم اقرتاحات ،ومن هنا فإن احلال مبا طريق إلشراك الغري يف عملية التصنيف ، ففي إطاره تثار  ا
هو عليه يشكل خرقا واضحا صارخا ملبدأ يعد من أسس القانون اإلطار املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة وهو مبدأ 

 ،وملا كان كذلك يستوجب إعادة ضبط من قبل املشرع.6اإلعالم واملشاركة

                                                           
عية وكالمها  ذلك أن املشرع كان يعترب التصنيف يف إطار النصوص التنظيمية السابقة آلية مؤقتة تكملها آلية �ائية هي آلية اإلنشاء للمحميات الطبي -1

، املؤرخ يف 87/143املرسوم التنفيذي رقم-ألكثر تفصيل راجع-ككان يتم مبرسوم تنفيذي صادر عن الوزير املكلف حبماية الطبيعة أنذا
، وكذا املرسوم التنفيذي رقم 17/07/1987، املؤرخة يف25احملدد لقواعد تصنيف احلظائر الوطنية،اجلريدة الرمسية العدد رقم ، 16/07/1987
 ا،الصادر بنفس اجلريدة الرمسية.،احملدد لكيفيات إنشاء احملميات الطبيعية وسريه16/07/1987، املؤرخ يف 87/144

، املؤرخ يف 87/143من املرسوم التنفيذي رقم  03راجع مثال نص املادة رقم –على عكس ما كان عليه الوضع يف إطار النصوص السابقة  -2
 ، السابق الذكر.16/07/1987

 .08ص ،2001، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة البليدة، نظام محاية املساحات و املواقع احملمية يف التشريع اجلزائري راجع حسن محيدة، - 3
 ، السابق الذكر.16/07/1987، املؤرخ يف 87/143، من املرسوم التنفيذي رقم 17-10واملواد من  06راجع املادة رقم  - 4
من القانون رقم  08فقرة  03وهو متضمن يف نص املادة رقم  يعد هذا املبدأ من أهم األسس اليت بين عليها قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة - 5

الذي يكون مبقتضاه لكل شخص احلق يف أن يكون على علم حبالة البيئة مبدأ اإلعالم واملشاركة:-يتأسس هذا القانون على املبادئ العامة اآلتية:...«:03/10
 .»البيئة  واملشاركة يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر

 الذكر. ق، الساب17/02/2011، املؤرخ يف 11/02من القانون رقم  29و  28املادتني رقم  -6
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قبل أن تتم دراسة الطلب البد من أن تتداول اللجنة يف مدى جدوى تصنيف اجملال احملمي حسب املادة طلب: دراسة ال -2
تنشأ جلنة وطنية للمجاالت احملمية، تكلف إببداء الرأي « يلي: اليت نصت على ما 17،كذلك املادة 11/02من القانون  22

، و حتدد  -اللجنة-لى دراسات التصنيف و تدعى يف صلب النص حول اقرتاح و جدوى التصنيف، كمجال حممي، و املوافقة ع
نشأ جلنة والئية تضم القطاعات املعنية و  18وحسب املادة ،»تشكيلة هذه اللجنة و كيفيات تنظيمها و سريها عن طريق التنظيم

الذي ينشأ مبوجب قرار من  تتوىل إبداء الرأي حول إقرتاح وجدوى التصنيف، و املوافقة على دراسات التصنيف للمجال احملمي
الوايل أو من رئيس اجمللس الشعيب البلدي و يبلغ هذا الرأي إىل اللجنة الوطنية للمجاالت احملمية، و حتدد تشكيلة هذه اللجنة و 

 تنظيمها و تسيريها عن طريق التنظيم.

س اتفاقية أو عقود إىل مكاتب دراسات، أو بعد مداولة اللجنة واملوافقة على طلب التصنيف يعهد بدراسة التصنيف على أسا     
إىل مراكز حبث تنشط يف ميدان البيئة و التنوع البيولوجي و اإليكولوجي على أساس الشروط املرجعية اليت ابدرت هبا اللجنة و اليت 

وصف وجرد الثروة -حتدد عن طريق التنظيم ،وختضع دراسة التصنيف النهائية إىل موافقة اللجنة و توضح على اخلصوص ما �يت:(
النباتية و احليوانية واملنظرية،وصف الظرف االجتماعي االقتصادي،حتليل التفاعالت املتعلقة ابستعمال اجملال من طرف السكان 

عداد احملليني،تقييم الثروة و توضيح الرها�ت الرئيسة،حتديد العوامل اليت تشكل هتديدا اجملال املعين،اقرتاح تقسيم اجملال إىل مناطق،إ
مشروع و خمطط عمل حيدد األهداف العامة و امليدانية،و حتدد تدابري احملافظة على اجملال احملمي و محايته عن طريق التنظيم  مبجرد 

 .27إىل  23املوافقة على دراسة التصنيف)،هذا يف الواقع طبقا للمواد من 

اليت طلبت التصنيف إبعداد تصنيف اجملال احملمي مبجرد تبادر السلطة  إعداد التصنيف النهائي و إصدار وثيقة التصنيف: -3
املوافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة وذلك مبوجب:(قانون ابلنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة،مرسوم ابلنسبة للمجاالت 

يم البلدية املعنية، قرار الوايل ابلنسبة احملمية األخرى،قرار رئيس اجمللس الشعيب البلدي ابلنسبة للمجاالت احملمية املتواجدة داخل إقل
للمجاالت احملمية اليت متتد على بلديتني أو أكثر،قرار مشرتك بني وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و وزير البيئة ابلنسبة 

حملمي ،صنف اجملال وحتدد وثيقة التصنيف ما �يت:(حدود و مساحة اجملال ا،للمجاالت احملمية اليت متتد على واليتني أو أكثر) 
روة احملمي،تقسيم اجملال احملمي إىل مناطق،أحكام احملافظة على اجملال احملمي و محايته و تنميته املتخذة تطبيقا هلذا القانون،قائمة الث

 .1 النباتية و احليوانية املوجودة داخل اجملال احملمي املراد تصنيفه)

، وهو ما يفرض مطالبة 11/02مل تصدر النصوص التطبيقية  ألحكام القانون رقم  ما جتدر اإلشارة إليه أخريا أنه وحلد الساعة
بضرورة اإلسراع يف إصدارها، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن املشرع سبق وأن بني كيفيات إجراء التصنيف مبوجب املرسوم 

، مع العلم أن هذا األخري ألغي 83/03رقم ،وهذا من قبيل النصوص التطبيقية لقانون محاية البيئة السابق 87/147التنفيذي رقم 
، وأبقى املشرع على نصوصه التنفيذية سارية املفعول إىل حني إصدار النصوص التنفيذية للقانون رقم 03/10مبوجب القانون رقم 

املفعول  ال تزال سارية 87/143،مما يعين ابملفهوم القانوين الضيق التقين البحت أن أحكام املرسوم التنفيذي رقم 03/10
،وابلتايل  03/10،فال ميكن اعتبار هذا األخري من قبيل النصوص التنفيذية للقانون رقم 11/02ابلتوازي مع أحكام القانون رقم 

من املفروض على اإلدارة التشريعية يف اجلزائر  أن تضبط أحكام اجملاالت احملمية مبوجب مرسوم تنفيذي ال مبوجب قانون ابعتبار 
                                                           

سم احلقوق،جامعة راجع يف ذلك ، كمال معيفي،آليات الضبط اإلداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري،رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،ق -1
 .55، ص2011ابتنة،
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ط جزء من كل (احملميات الطبيعية جزء  من البيئة برمتها)،ومن هنا يكون املشرع قد عامل اجملاالت احملمية نفس أن موضوع الضب
معاملة البيئة، فلما تساوت كفيت ميزان القيمة عنده،استوت وسيلة احلماية،كما ميكن من ابب آخر ومبفهوم عام واسع اعتبار 

من القانون املدين)، ذلك أن املشرع نظم مبوجب  02ا (مبقاربة مفهوم نص املادة قد ألغي ضمني 87/143املرسوم التنفيذي رقم 
، ورغم ذلك يكون من احلصيف 87/143نفس املوضوع الذي سبق وأن قرر أحكامه املرسوم التنفيذي رقم  11/02القانون رقم 

، اليت يقرتح تعديلها يف هذا 11/02 من القانون رقم 46على املشرع أن ينص صراحة على اإللغاء مبوجب أحكام نص املادة 
 اإلطار.

تعترب آاثر تصنيف احملميات الطبيعية جتليات للحماية النوعية ، إذ يرتتب على التصنيف آاثر تصنيف احملميات الطبيعية: -اثنيا
 ضائي. خضوع احملميات  الطبيعية ألنظمة ضبطية نوعية ترتاوح يف احلقيقة بني أنظمة الضبط اإلداري ونظام ضبطي ق

يشكل الضبط اإلداري منط وقائي تباشره سلطات خمتصة قصد تفادي الضرر البيئي مبعناه اخلضوع ألنظمة الضبط اإلداري:  -أ
جند أن املشرع اقتصر يف سبيل جتسيد نظام احلماية النوعية للمحميات  11/02وابإلطالع على أحكام القانون رقم  1الواسع

 ا نظام الرتخيص ونظام املنع، فيما استبعد آلية أخرى كانت موجودة سابقا الطبيعية على أسلوبني للضبط، مه

املذكور أعاله فإنه:(ميكن أخذ عينيات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من  11/02طبقا للقانون رقم نظام الرتخيص:  -1
ب الشروط والكيفيات احملددة عن طريق أجل البحث العلمي، أوذي طابع استعجايل أو ذي أمهية وطنية مبوجب رخصة متنح حس

،خيضع اإلدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواين أو نبايت لرخصة من السلطة املسرية بعد  01فقرة  08التنظيم،حسب املادة رقم 
 ميكن ،ال 32أخذ رأي اللجنة من أجل عدم املساس ابألوساط الطبيعية واحليوا�ت والنبااتت للمجاالت احملمية،حسب املادة رقم 

التخلص من احليوا�ت والنبااتت من أجل احلفاظ على استدامة النظام البيئي إال برخصة من السلطة املسرية بعد أخذ رأي اللجنة 
 ).33وفقا للكيفيات املقررة عن طريق التنظيم، حسب املادة 

 يلي:  منها مانذكر  11/02منع املشرع القيام ببعض األنشطة يف إطار القانون رقم نظام املنع:  -2

ألنشطة اإلقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،كل نوع من أنواع الصيد الربي أو  منع مطلق وكلي يف احملمية الطبيعية الكاملة(
البحري،قتل أو ذبح أو قبض احليوا�ت ،ختريب النبات أو مجعه،كل استغالل غايب أو فالحي أو منجمي،مجيع أنواع الرعي،كل 

أو التنقيب أو االستطالع أو تسطيح األراضي أو البناء،كل األشغال اليت تغري من شكل األرض أو الغطاء النبايت،كل  أنواع احلفر
من  08،هذا حسب نص املادة رقم )فعل من شانه اإلضرار ابحليوان أو النبات وكل إدخال أو هتريب ألنواع حيوانية أو نباتية

 القانون.

حاد عن الصواب،كونه استبعد آلية ضبطية محائية وقائية هامة،  11/02ن املشرع يف إطار القانون رقم ما ينبغي التنويه إليه أ     
تتمثل يف التصريح املسبق حيث أن املشرع كان يُلزم سابقا كل من يريد أن يتصرف قانونيا يف إقليم مصنف كمحمية طبيعية سواء 

مسبق للمتصرف له يُعلمه بوجود التصنيف ، ومن جهة أخرى تصريح  ابلبيع أو التأجري أو التنازل أن يقدم من جهة تصريح

                                                           
 ،السابق الذكر.19/07/2003، املؤرخ يف 03/10امللغاة، من القانون رقم  34املادة رقم  نراجع يف ذلك، مضمو  - 1
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مع االتفاق على مسلمة مسبقة مفادها أن احملميات -،1لإلدارة املكلفة ابجملاالت احملمية الطبيعية ،يعلمها ابلرغبة يف التصرف
غري أن هذا احلكم -ك الوقف طبعاالطبيعية تصنف بصرف النظر على طبيعة ملكيتها خاصة أو وطنية عامة أو خاصة ما عدا أمال

، وكأننا ابملشرع اجلزائري نفهم أن الفَّرد اجلزائري مل يعد جيري تصرفات ابلبيع أو 11/02مل يعد موجودا يف إطار القانون رقم 
 التأجري أو التنازل على أراضيه املصنفة كمحميات طبيعية، وهو أمر ينبغي إعادة النظر فيه.

يعترب الضبط القضائي مفهوم يتمحور معناه على تلك اإلجراءات اليت يقوم هبا أشخاص :القضائي  نظام الضبطاخلضوع ل -ب
مل يكتفي املشرع بقواعد الضبط ، ويف هذا اإلطار 1مؤهلون حمددون قصد اكتشاف اجلرائم وتتبع فاعلها ابجلزاء القانوين املناسب

جتسد يف شكل جنح وخمالفات ميكن أن تقع مبناسبة ممارسة بعض اإلداري الوقائي وإمنا فرض نظام للضبط القضائي الردعي 
األنشطة يف نطاق احملميات الطبيعية ،ويؤهل للبحث و معاينة ذلك ضباط و أعوان الشرطة القضائية و املوظفون املؤهلون قانو�، 

من القانون رقم  38رقم يف إطار الصالحيات املخولة هلم، مبوجب التشريع و التنظيم املعمول هبما، حسب نص املادة 
،واملقصود بذلك ما حددهم قانون اإلجراءات اجلزائية ، وما جاء به قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة وغريه من 11/02

خبصوص  أما عديد النصوص التنظيمية احملددة لألعوان واملوظفون املكلفون ابلبحث والتحري يف شأن اجلرائم املاسة ابلبيئة عموما ،
 تتمثل اجلنح فيما يلي: 11/02فطبقا للقانون رقم اجلنح و عقوابهتا فثابتة قانو� لكنها مرتاوحة بني بني السلبية و اإلجيابية 

) أشهر إىل 06: يعاقب عليها ابحلبس من ستة () يف احملمية الطبيعية الكاملة08جنحة ممارسة األنشطة (احملددة يف املادة  -1
 )دج.2,000,000)دج إىل مليوين دينار (200,000وبغرامة من مائيت ألف دينار () سنوات 3ثالث (

:يعاقب عليها ابحلبس من شهرين جنحة اإلضرار ابألنواع احليوانية والبنائية واألنظمة البيئية و املواطن ابحملمية الطبيعية -2
 )دج.10.00.000دج إىل مليون دينار ()200,000) شهرا، وبغرامة من مائيت ألف دينار (18) إىل مثانية عشرة (2(

هنا تظهر سلبية املشرع يف جمال الضبط القضائي حيث اكتفى ابملعاقبة على املخالفات اليت تتم داخل احملمية الطبيعية الكاملة       
خرية كو�ا تسمح حبماية واحملمية الطبيعية، دون الصنف الثالث أي حممية تسيري املواطن واألنواع رغم القيمة اإليكولوجية هلذه األ

يف  األنواع احليوانية والنباتية وكذا اإلطار املعيشي الطبيعي هلا فضال على التنوع البيولوجي، مما جيعل املشرع عرضة ألن يتهم ابجلزئية
 الضبط وهو أمر غري مستساغ جيب تداركه .

 (املنطقة املركزية، املنطقة الفاصلة، منطقة العبور):جنحة عدم مراعاة واحرتام تقسيم اجملاالت احملمية إىل ثالثة مناطق  -3
)دج إىل مخسمائة ألف دينار 100,000) وبغرامة من مائة ألف دينار (1) إىل سنة (2يعاقب عليها ابحلبس من شهرين (

 )دج.500,000(

تصنيف اجملال احملمي و إدارته، و هنا تظهر اجيابية املشرع، إذ مل يكتفي بضبط األفراد فقط و إمنا حىت اهليئات املكلفة ب     
العمومية أو اإلدارات ابلتحديد "اللجنة الوطنية للمجاالت احملمية" أل�ا هي املكلفة ابملوافقة النهائية على دراسة التصنيف، 

 ل أو آبخر.اجلماعات اإلقليمية اليت تبادر بدراسة التصنيف و حىت مكاتب الدراسات املعهود إليها القيام بدراسة التصنيف بشك

                                                           
قسم احلقوق،جامعة راجع يف ذلك ، صورية العصمي،أتثري نظام الضبط اإلداري على احلقوق واحلر�ت العامة، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، - 1

 .12، ص2012ابتنة،
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: يعاقب عليها ابحلبس من جنحة اإلدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواين أو نبايت بدون رخصة من السلطة املختصة -4
 ).1,000,000)دج إىل مليون.(200.000) شهرا و بغرامة من مائيت ألف دينار (18) إىل مثانية عشر (2شهرين (

: عقوبتها لة استدامة النظام البيئي بدون رخصة من السلطة املختصةجنحة التخلص من احليوا�ت و النبااتت و عرق -5
)دج إىل مليون دينار 200,000) و الغرامة من مائيت ألف دينار (2) أشهر إىل سنتني(6احلبس من ستة (

 )دج.1,000,000(

ات،وبغرامة من مخسمائة )سنو 3) إىل ثالث (1: يعاقب عليها ابحلبس من سنة (جنحة التسبب يف تدهور اجملاالت احملمية -6
 .1)دج3.000.000) دج إىل ثالثة ماليني دينار (500,000ألف دينار (

،أما 3وقانون املناجم ،2وهناك عديد اجلنح واملخالفات اليت نص عليها املشرع يف القوانني ذات الصلة لسيما قانون الغاابت     
اجلزائي الذي يعاقب على املساس ابحملميات الطبيعية فلم يعد له أثر  فالنص 10قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 

إىل  29منه اليت تضمنت العقوابت املتعلقة ابجملاالت احملمية املنظمة مبوجب املواد من  83قانوين يذكر ، ويتعلق األمر ينص املادة 
 املذكورة  ابلتبعية وبشكل ضمين. 83نص املادة ،مما يعين إلغاء 11/02، وهذه األخرية ألغيت صراحة مبوجب القانون رقم 34

املايل حق التعويض  ما جتدر إليه اإلشارة أخريا أن املشرع كان ينص يف السابق على أثر قانوين من نوع خاص يتمثل يف     
التعويض  والذي يظهر يف صورتني ، ذلك التعويض الذي مينح  للمالك اللذين مت تصنيف أراضيهم كمحميات طبيعية، أو ذلك

الذي يدفع للمالك اجملاورين اللذين تضررت أمالكهم جراء عملية التصنيف ، أما الصيغة القانونية اليت كانت تعتمد للتعويض 
فغائب النص على مثل هذا  11/02أما يف القانون احلايل رقم  ،4فبأصل واستثناء،الرتاضي كقاعدة عامة ونزع امللكية كإستثناء

اجلزائري استبعد من جهة، إمكانية تضرر الغري اجملاور جراء عملية التصنيف (ودليل ذلك أنه أكد على ضرورة  احلق،وكأننا ابملشرع
،فلو مت التماشي 30حتديد احملمية الطبيعية املصنفة ماد� بوضع نصب يشكل متركزها ارتفاقا للمنفعة العامة حسب نص املادة رقم 

ري احلد من ملكية الغري املرتفق هبا حكما اثبتا،فمصطلح املنفعة العامة غري مستساغ مع حرفية ما نص املشرع ،لكان التعويض نظ
حىت يكون الغري حتت طائلة أحكام القانون املدين اليت تقضي  -ويستحسن استبداله مبصطلح املصلحة العامة–ويف غري موضعه 

ت التعويض للغري اجملاور للمحميات الطبيعية املصنفة إبمكانية تقييد امللكية اخلاصة للمصلحة العامة) ، وابلرغم من عدم ثبو 
مبوجب النص القانوين  فإن جهاز القضاء للمطالبة بذلك يبقى مالذا كثري ما يلجأ إليه يف واقع املمارسة، ومن جهة أخرى وكأن 

اصة لألفراد ، ومل يصل هذا املشرع تناسى كون أصل الوعاء العقاري املصنف كمحمية طبيعية حيتمل أن يكون من قبيل امللكية اخل
األخري يف اجلزائر إىل تلك الدرجة الالزمة من الوعي ألن يتنازل ابجملان على ملكيته، مث إن قدسية حق امللكية تربر التعويض جملرد 

ري أن االنتقاص منها ،ويكون ذلك من ابب األولو�ت يف حالة نزعها أو االستيالء عليها، ومن هنا ينبغي على املشرع اجلزائ
 يراجع نفسه يف مسألة التعويض.

                                                           
 ، السابق الذكر.11/02/2011/، املؤرخ يف 11/02، من القانون رقم 43-39راجع ،يف كل ذلك، أحكام املواد من  - 1
، املتضمن قانون الغاابت، املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية، العدد 23/06/1984املؤرخ يف  ، 84/12، من القانون رقم 88راجع مثال املادة رقم  - 2

 ..06/1984/ 26املؤرخة يف  ،26رقم 
، املتضمن قانون املناجم، اجلريدة الرمسية، عدد، رقم 03/07/2001، املؤرخ يف 01/10، من القانون رقم 189، 179راجع مثال املادتني رقم  - 3

 .2001/ 04/07، املؤرخة يف 36
 ، السابق الذكر.16/06/1987، املؤرخ يف 87/143، من املرسوم التنفيذي رقم 21، 20راجع، املادتني رقم ألكثر تفصيل  - 4
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 الفرع الثاين:آلية التخطيط مراعاٌة اخلصوصية ورسٌم لإلسرتاجتية.

يعترب التخطيط أداة حتديدية ملختلف األنشطة والتدخالت ووسيلة للكشف على مجلة من األعمال والتحضريات متكن من         
، ولقد فرض املشرع ضرورة دمج احملميات الطبيعية مراعاة لبعدها 1التسيريرسم رؤية واضحة للمستقبل يف إطار أدوات للتقنني و 

 ضمن نوعني من أدوات التخطيط، أدوات للتخطيط العمراين ، وأخرى للتخطيط اجملايل. 

سة اليت أكد املشرع اجلزائري على ضرورة جعل احملميات الطبيعية أحد األواتر احلسااحملميات الطبيعية والتخطيط العمراين: -أوال
ينبغي أخذها بعني االعتبار عند وضع وترمجة السياسة العمرانية  عرب األدوات املناسبة، واملقصود بذلك األدوات اجلماعية للتهيئة 
والتعمري املتمثلة يف كل من املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي، واليت هي يف احلقيقة أدوات لضبط القواعد 

اليت جتعل للمحميات الطبيعية مقاْم ،فالتحديد املادي  هلذه األخرية قد ال يكون جمد� كفاية ، يف غياب املرجعية القانونية املرجعية 
عرب الوسيلة الفنية التقنية، فإذا كان املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ينقل احملمية الطبيعة من الوجود املادي إىل حيز تصوري 

وقع ويضبط احلدود ، فإن خمطط شغل األراضي حيدد ابلتفصيل مساحة احملمية وارتفاقاهتا ، ومن هذا الباب نفذ يرسم من خالله امل
تنقل حدود اجملال احملمي يف خمطط شغل األراضي ويف املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري،  «املشرع عندما نص على ما يلي: 

 .2»وكذلك يف اخلرائط البحرية املعمول هبا 

يعترب التخطيط اجملايل ضرورة عملية ال بد منها أتيت يف إطار جتسيد متطلبات املخطط احملميات الطبيعية والتخطيط اجملايل: -اثنيا
 الوطين لتهيئة اإلقليم، وخبصوص احملميات الطبيعية وضع املشرع اجلزائري  خمططني إثنني ، خمطط توجيهي وآخر للتسيري.

،مبوجب 2011تناول املشرع هذا املخطط ابلنص سنة ميات الطبيعية أداة مرجعية مل جتسد بعد: املخطط التوجيهي  للمح -أ 
ينشا لكل جمال حممي خمطط توجيهي حيدد التوجيهات واألهداف :« 11/02من القانون رقم  02فقرة  35نص املادة رقم 

، واعتباره من 2001يس مسبق هلذا املخطط منذ سنة ،بيد أن احلقيقة القانونية كشفت على  أتس »املنتظرة على املدى البعيد...
أدوات تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم كمأنه حيدد التوجهات اليت متكن من تنمية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة 

واحلفاظ على املوارد الطبيعية  وظائفها االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،مع وصف التدابري الكفيلة بتأمني نوعية البيئة واملناظر
والتنوع البيولوجي ومحاية املوارد غري املتجددة ،فضال على حتديد شروط تنفيذ أعمال الوقاية من كل أنواع األخطار بغرض تطبيقها 

، وكذلك املالئم على جمموع هذه الفضاءات ،مع ضبط األقاليم اليت تتطلب بعض أماكنها تدابري خاصة يف جمال احلماية والتسيري
  . 3الشبكات البيئية وتواصالت الفضاءات احملمية وتوسعاهتا اجلديرة ابلتنظيم

                                                           
1  -  Brahim Benyoucef, Analyse urbaine (éléments de méthodologie), 3eme éditions, office des publications 
universitaires, Ben aknoun Alger, 2011,p20.                                                                                                        

 ، السابق الذكر.17/02/2011، املؤرخ يف 11/02من القانون رقم  31املادة رقم  راجع،  - 2

دد املتضمن قانون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، اجلريدة الرمسية ع،12/12/2001، املؤرخ يف 01/20، من القانون رقم 24، 23راجع املادتني رقم  - 3
 .15/12/2001،املؤرخة قي 77رقم
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مل يصدر النص الذي يشرح بوضوح أحكام هذا  2011إال أن هذا املخطط ال يزال حربا على ورق ألنه إىل غاية سنة      
وحتدد كيفيات إعداد املخطط التوجيهي «... من القانون: 02ف35املخطط والدليل على ذلك ما نص عليه املشرع يف املادة 

 ، واىل غاية اليوم ،  مل يصدر التنظيم املقصود.  »واملوافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم

  11/02من القانون رقم  36نص املشرع على هذا املخطط يف املادة خمطط تسيري احملميات الطبيعية أداة مل تكتمل بعد : -ب 
طط تسري حيدد توجيهات محاية اجملال احملمي وتثمينه وتنميته املستدامة،  كما حيدد الوسائل الالزمة لتنفيذه ينشا خم« كما يلي:

يوضح خمطط التسيري على اخلصوص العناصر اآلتية :خصائص الرتاث :«على مايلي 01فقرة  37،كما نصت املادة »
تسيري الواجب تنفيذها ،بر�مج التدخل على املدى القصري واملتوسط وتقييمه،األهداف اإلسرتاتيجية والعلمية ،وسائل احلماية و ال

 .»،بر�مج البحث ،تدابري محاية اجملال احملمي 

إذن هذا املخطط يعترب أداة تنفيذية أو ابألحرى تطبيقية ألحكام املخطط التوجيهي هلذه املساحات الطبيعية،ومن هذا الباب      
تسيري هذا مل يكتمل بعد لألسباب التالية: (ألن املخطط التوجيهي للمحميات الطبيعية مل يوجه النقد إىل املشرع، فمخطط ال

بيان أحكام خمطط التسيري إىل التنظيم ملا نص على  02فقرة  37يصادق عليه ومل جيسد بعد ،وألنه أحال مبوجب املادة 
 ». راجعته عن طريق التنظيمحتدد كيفيات إعداد خمطط تسيري اجملال احملمي واملصادقة عليه وم«مايلي:

 املبحث الثاين: احملميات الطبيعية يف بعض التجارب العربية

يكون من احلصيف املفيد يف إطار عرض بعض التجارب العربية يف جمال احملميات الطبيعية، الرتكيز املباشر على النصوص      
 تلك الدول، وحينئذ سيتم إجالء تلك العناصر اخلاصة اليت ال واألنظمة الضابطة ألحكامها دون االهتداء لقوانني محاية البيئة يف

 يوجد هلا مناط للذكر عند املشرع اجلزائري ،واقتباس املفيد املناسب منها،لتكون مبثابة فائض قيمة يزاد للمنظومة القانونية اجلزائرية
اوح ما بني جتارب دول عربية إفريقية ، وجتارب دول عربية اليت تعىن ابحملميات الطبيعية استفادة من التجربة العربية،وهذه األخرية ترت 

شرق أوسطية،هذا ما سنتناوله من خالل مطلبني نتناول يف املطلب األول احملميات الطبيعية وجتارب الدول العربية اإلفريقية ويف 
 املطلب الثاين احملميات الطبيعية وجتارب الدول العربية الشرق أوسطية.

 ميات الطبيعية وجتارب الدول العربية اإلفريقية.املطلب األول:احمل

من أبرز التجارب العربية اإلفريقية السَّباقة يف أتسيس نظام للمحميات الطبيعية ويف اكتساب خربة وابع يف هذا اجملال، جند      
 هذا ما سنتناوله يف فرعني.على التوايل.  التجربة املغربية، واملصرية،

 الطبيعية يف التجربة املغربيةالفرع األول: احملميات 

، 1يعد املشرع املغريب من أوائل الدول تنظيما للمحميات الطبيعية، ومن أقدم التشريعات على الساحة العربية يف هذا اإلطار      
يات يف شأن احملم 1.10.123،املنفذ مبوجب الظهري الشريف رقم 07.22ويف الوقت احلايل أصدر املشرع املغريب القانون رقم 

                                                           
،يف إطار ما كان يسمى عنده أنذاك"بسياسة ضبط املتنزهات الوطنية يف البالد 1931أول ما تطرق  املشرع املغريب للمحميات الطبيعية كان سنة  - 1

 ة، امللغى.،القاضي  إبحداث املتنزهات الوطني11/09/1934املغربية"،وذلك  مبوجب  الظهري الشريف  املؤرخ يف 
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وطبق تقريبا نفس اآلليات خبصوص احلماية ،لكن بفلسفة ختتلف إىل حد ما على فلسفة املشرع اجلزائري،فبعدما عرف  1الطبيعية
-"إحداث احملميات الطبيعية"احملميات الطبيعية وبني أصنافها ومكو�هتا تطرق ابلطرح آلليات محايتها ، إذ جاء مبا يسمى آبلية 

"التهيئة فبني مسطرة (إجراءات) اإلحداث وآاثره ، مث آلية أخرى متثلت يف  -يف عند املشرع اجلزائرياليت تضاهي آلية التصن
وما يقابل التهيئة عند املشرع اجلزائري هو املخطط التوجيهي للمحميات الطبيعية، يف حني أن ما  والتدبري للمحميات الطبيعية"

د أن ما متيز به املشرع املغريب من أحكام خاصة تندرج يف صميم فكرة نظام يقابل التدبري هو خمطط التسيري هلذه احملميات،بي
 احلماية تتجلى يف ثالثة نقاط هي:

جعل املشرع املغريب التحقيق العمومي من الرتاتيب الالزمة لتجسيد آلية التحقيق العمومي (البحث العلين كما مساه): -أوال
يرتتب عن مشروع إحداث منطقة طبيعية حبث علين «حقيقة النص عنده: اإلحداث للمحميات الطبيعية ، وهو ما يتضح من

يستمر ثالثة أشهر وينجز خالل املدة اليت يكون فيها قيد الدراسة من قبل اإلدارة أو اإلدارات واجلماعات احمللية املعنية ابملشروع ، 
مشروع إحداث املنطقة احملمية وتقدمي ما قد يكون يهدف هذا البحث إىل متكني العموم مبا فيه الساكنة احمللية من التعرف على 

هلم من آراء ومقرتحات تضمن يف سجل تفتحه اإلدارة هلذا الغرض، تصدر اإلدارة مببادرة منها أو بطلب من اجلماعات احمللية 
قرار إجراء البحث على  املعنية القرار إبجراء البحث العلين والذي حتدد مبوجبه املنطقة اجلغرافية اليت يطبق فيها البحث ،حيدد

اخلصوص اتريخ انطالق البحث ومدته وكيفيات إجرائه،ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويبلغ إىل علم اإلدارات  واجلماعات 
ار ، كمأن للبحث العلين مقتضيات أخرى ينفذ يف إطارها أمهها إلزام اإلدارة املكلفة مبشروع اإلحداث أن أتخذ بعني االعتب»احمللية

  .2مجيع املالحظات واملقرتحات الناجتة عن البحث وذلك يف غضون ثالثة أشهر على األكثر من اتريخ �اية البحث العلين

يف إطار ضبط اآلاثر القانونية املرتتبة على إحداث احملميات الطبيعية،أقرَّ تقرير حق امللكية يف نطاق احملمية الطبيعية: -اثنيا
ة ملكية احلقوق العينية لألراضي املتواجدة داخل املنطقة احملمية ،هذه األخرية اليت ميكن أن تكتسي طابع املشرع املغريب حق ممارس

امللكية اخلاصة ،وميارس هذا احلق بصفته الدائمة يف ظل قيود وموانع حمددة،إىل حني حتقق احتمال اقتناء األراضي املتواجدة داخل 
امللكية، وذلك  إذا ما قدرت السلطة الوصية ضرورة ضمها مللك الدولة ، ويف غياب احتمال احملمية الطبيعية ود� أو عن طريق نزع 

االقتناء يستمر ممارسة احلق بقيود يف شكل موانع يتحملها املالك،واليت إذا ما ترتب عليها ختفيض يف قيمة العقار بنسبة حمددة ب 
ق أصيل للمطالبة ابلتعويض املعادل للتخفيض أو اخلسارة ، ويثبت ابملائة كحد أدىن أو خسارة يف املداخيل يكون للمالك ح 15

   .3هذا احلق سواء كانت امللكية مفرزة أو شائعة ففي هذه األخري يقدم طلب مشرتك للتعويض أو ابلنيابة

إلدارة املكلفة يكشف هذا احلق يف جوهره على أسلوب لتوطيد العالقة بني ا تقرير حق ابالنتفاع يف احملمية الطبيعية: -اثلثا
ابحملمية الطبيعية والساكنة احمللية وعلى احتكاك دائم مستمر بينهما ، إذ يكون من حق السكان احملليني ممارسة حق االنتفاع 
ابحملمية الطبيعية ويتجلى ذلك يف استغالالت غري جتارية وإمنا حلاجيات منزلية أو حيوية أو عرفية،ويف سبيل جتسيد احلق ممارسة له 

                                                           
، املتعلق ابملناطق احملمية ، اجلريدة الرمسية املغربية عدد رقم   22.07، بتنفيذ القانون رقم 16/07/2010،الصادر يف  1.10.123الظهري الشريف رقم  - 1

 .02/08/2010، الصادرة بتاريخ 5861
 ، السابق الذكر.16/07/2010يف  ر، الصاد1.10.123الشريف رقم وما بعدها من الظهري  10يف ذلك وألكثر تفصيل راجع، مضمون املادة رقم  - 2
 ، من نفس الظهري الشريف.16مضمون نص املادة رقم  - 3
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إبرام اتفاقية بني إدارة احملمية وممثل للساكنة احمللية، مع العلم أن حق االنتفاع هذا ال يسقط ابلتقادم كمأنه ميارس يف ظل  يتم
   .1ضابط عدم إحلاق أي ضرر ابحملمية الطبيعية وعناصرها

ميات الطبيعية مل جيعل املواطن املغريب كنتيجة جزئية فإن الواضح وضوح الشمس أن املشرع املغريب ويف إطار سنِّه لقانون احمل      
والساكنة احمللية خارج دائرة معادلة احلماية ، وإمنا العكس متاما هو الثابت ،إذ أن قانون احملميات الطبيعية عنده بين على أساس 

امج وآليات احلماية يف جوهري خبلفية فلسفية خاصة به مفادها"إشراك اجلميع يف إعداد وتنفيذ  نظام احملميات الطبيعية وفقا لرب 
إن إعادة صياغة اإلطار القانوين «...إطار ضابط التنمية املستدامة" ، وهو ما عرب عليه بلباقة واضع هذا القانون يف ديباجته قائال:

دبري املناطق اجلاري به العمل ترمي إىل إشراك اإلدارات واجلماعات احمللية والساكنة املعنية والفعاليات املهتمة يف عملية إحداث وت
  ». احملمية بغية إدماجها يف صريورة التنمية املستدامة هلذه املناطق...

ومن هنا فليس من العيب أو النقص يف شيء أن يستفيد املشرع اجلزائري من التجربة املغربية ابلعناصر املذكورة واليت تتمحور      
 إشراكه يف نظام احملميات الطبيعية".إعادة االعتبار للمواطن اجلزائري و "على جوهر واحد مفاده 

 الفرع الثاين: احملميات الطبيعية يف التجربة املصرية

لسنة  102ضبط املشرع املصري أحكام ونظام محاية وحفظ احملميات الطبيعية مبوجب قانون خاص حتت رقم      
، إذ ضبط 3رة جهود الدولة املهتمة ابلطبيعة،ويعد هذا القانون أحد أهم التشريعات البيئية اليت صدرت قصد احلماية ومث19832

وأبرز وأدق ما يطفوا إىل السطح وفقا هلذا  4اإلطار القانوين العام إلنشاء وإدارة احملميات الطبيعية وفقا أساليب قانونية مناسبة
،ويف هذا اإلطار  "طبيعيةصندوق احملميات ال" القانون تلك اآللية النوعية اخلاصة اليت تنصب يف صميم نظام احلماية املوسومة

ينشأ صندوق خاص تؤول إليه األموال واهلبات واإلعا�ت اليت تقرر  « من القانون املذكور ما يلي: 06تضمنت املادة رقم 
للمحميات ورسوم ز�رهتا إن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناجتة عن تطبيق أحكام هذا القانون ،وختصص مجيع هذه األموال 

تدعيم ميزانية اجلهات اليت تتوىل تنفيذ أحكام هذا القانون، املسامهة يف حتسني بيئة احملميات، إجراء الدراسات  لية:لألغراض التا
والصندوق  ،»صرف مكفآت ملرشدي ولضابطي اجلرائم اليت تقع ابملخالفة ألحكام القانون والبحوث الضرورية يف هذا اجملال،

  .5ملحق جبهاز شؤون البيئة مبجلس الوزراء

                                                           
 ، من نفس الظهري الشريف.17مضمون نص املادة رقم  - 1
ة املصرية بتاريخ ، يف شأن احملميات الطبيعية، منشور ابجلريدة الرمسي31/07/1983، املؤرخ يف 1983لسنة  102القانون رقم  -2

04/08/1983. 
 .04، ص2007راجع األستاذ الدكتور دمحم علي أمحد، احملميات الطبيعية يف مصر، دون رقم طبعة، مكتبة األسرة للنشر، القاهرة مصر،  - 3
منشور مبجلة أسيوط للدراسات  راجع،جيولوجي دمحم إبراهيم دمحم إبراهيم،احملميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يف مصر (رؤية حديثة)، مقال -4

 .75.، ص2000البيئية،الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث البيئية جامعة أسيوط القاهرة مصر،العدد التاسع عشر،جويلية سنة 
رمسية املصرية بتاريخ ، بشأن إصدار الالئحة الداخلية لصندوق احملميات الطبيعية، نشر ابلوقائع ال1990لسنة  240مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  -5

15/03/1990. 
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،وهو آلية تبناها املشرع املصري ابلتبعية لصندوق عام يعىن حبماية 19901مت إصدار الالئحة الداخلية للصندوق سنة  وقد     
صندوق اجملاالت "البيئة عنده، ومن هنا فإن التجربة فريدة من نوعها ميكن االستئناس هبا وإحداث مثل هذا الصندوق مبسمى

، مل يتبىن مثل هذه 03/10بادرة من الوزارة الوصية املكلفة ابلبيئة يف اجلزائر، خاصة وأن القانون رقم احملمية الطبيعية"، وذلك مب
يتم جتسيد الصندوق تقنيا يف شكل حساب -اآللية يف إطار محاية البيئة برمتها (صندوق محاية البيئة)،وال توجد أية عوائق قانونية

، أو من نوع آخر (اقتصادية) حتول دون إحداث مثل هذا الصندوق -لعموميةختصيص برقم خاص يفتح لدى حساابت اخلزينة ا
طاملا أنه يعتمد حسب اجلوهر املادي له على وعاء يستمد مصدره من منبعني ، اختياري يقوم على التربعات، وجربي أساسه 

 الغرامات.

 املطلب الثاين: احملميات الطبيعية وجتارب الدول العربية الشرق أوسطية

من بني أهم التشريعات العربية يف منطقة اخلليج واليت تكشف يف حقيقتها على جتربة ميكن االستفادة منها دعما للمنظومة      
 هذا ما سنتناوله يف فرعني.على التوايل.  القانونية اجلزائرية للمحميات الطبيعية ، جند التجربة األردنية، والعمانية،

  التجربة األردنية.الفرع األول: احملميات الطبيعية يف

وأهم ما يربز من أحكام هذا النظام  2 29حتت رقم  2005أصدر املشرع األردين نظام خاص يعىن ابحملميات الطبيعة سنة      
له خطة إدارية حمكمة  ذلك األسلوب ألضبطي النوعي الفريد  الذي يندرج حتت مضلة الضبط اإلداري الوقائي ،بتقنية املنع ، ُتكمِّ

فيذها من قبل هيئة إدارة احملمية الطبيعية،مع العلم أن نظام املنع ينسحب على مجيع أصناف احملميات الطبيعية يف األردن يتم تن
،كمأن األنشطة املمنوعة حمددة على سبيل احلصر وابلتايل يسهل على اهليئة تنفيذها والتحكم فيها بدقة ، ويف سبيل  جتسيد نظام 

تعليمات خاصة لتنفيذه ابعتباره أبرز وأدق األنظمة الضبطية احلمائية للمحميات الطبيعية يف  املنع أصدر املشرع األردين
 األعمال من أبي القيام حيظر «،وجاء يف هذه التعليمات ما يلي: 3األردن،وصدرت هذه التعليمات يف قالب قانوين رمسي

 املختصة ، اجلهة من رمسي إذن دون احملمية حدود رعي داخلاملختصة، ال من اجلهة رمسي إذن دون احملمية إىل الدخول -التالية:
 اخلاصة، املطبوعات خالل ومن الزوار مراكز ويف الرئيسية املداخل عند واملعلن عنها احملمية السلوك داخل وتعليمات أنظمة خمالفة

 مجع أو حماولة األشجار قطع حماولة أو يبالتحط حماولة أو الصيد حماولة  للمحمية، اإلدارية يف اخلطة ترد اليت خمالفة التعليمات
 صيد ، واملنطقة اآلمنة حدود احملمية داخل املوجودات من جزء أي أو األحجار أو األثرية القطع أو املستحثات أو اإلحياء الربية

 احملمية يف هبا املسموح غرياملناطق  يف اآلمنة، إشعال النريان املنطقة ويف احملمية حدود داخل واملائية الربية اإلحياء أنواع كافة
 كان سبب وألي اآلمنة املنطقة ويف احملمية داخل حدود استخدام السموم أو احملمية، وضع إدارة من رمسي إذن دون اآلمنة واملنطقة
املختصة،  من اجلهة رمسي إذن بدون احملمية فوق األرض من سطح مرت  200من  منخفض اقل ارتفاع على الطائرات ،حتليق

                                                           
، بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون 26/11/1983بتاريخ  1983لسنة  1067مت التنصيص على هذا اإلحلاق مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  -1

 .26/11/1983، نشر ابلوقائع املصرية بتاريخ 1983لسنة  102رقم 
، خبصوص احملميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية، اجلريدة الرمسية األردنية عدد رقم 31/03/2005، املؤرخ يف 2005لسنة  29النظام رقم  - 2

 .31/03/205، املؤرخة يف 4702
وأسس وشروط إنشاء احملميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية  وإدارهتا ومراقبتها وسائر الشؤون  2005تعليمات تنفيذ نظام املتنزهات الوطنية لسنة  - 3

 .31/08/2005،املؤرخة يف 4719لقة هبا، منشورة على اجلريدة الرمسية عدد رقم املتع



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 142 

 املختصة، قطع من اجلهة رمسي إذن بدون هلذا الغرض احملمية إدارة من احملددة الطرق غري أو استعمال احملمية إىل السيارات دخول
وجيب تسليم هذه  احملمية من اآلاثر من قطع أي اخذ أو ابألعشاب، سرقة مغطاة مساحة أي أو أو الشجريات حرق األشجار أو

 داخل ترك املخلفات أو النفا�ت والفضالت أتسيس احملمية،إلقاء إعالن قبل عليها حلصولا مت إن حىت املختصة القطع للجهة
 املياه جر�ن وود�ن املياه مصادر كانت، تلويث متعمدا أبي طريقة عامدا احملمية حدود داخل املياه مصادر احملمية، تلويث حدود
بنود  بتنفيذ املكلفني على االعتداء حماولة أو ،االعتداء نطقة اآلمنةامل حدود احملمية يف خارج وتقع احملمية يف متر أو تصب واليت
 إىل العادمة املياه وضخ واألتربة األنقاض وطرح اخلطرة النفا�ت عن تطبيق هذه التعليمات ، إلقاء أو إعاقتهم التعليمات  هذه

إزالة اآلاثر  العقوبة إىل وتضاف ، احملمية حدود داخل نالتعدي أو اآلابر حفر أو املياه اآلمنة، ضخ حدود احملمية ويف املنطقة داخل
 احملمية طبيعة املنطقة احمليطة يف على نفقة املخالف وحسب ما ترتئيه اجلهة املختصة ، التأثري على السابقة التصرفات الناجتة عن
 مسبق أبذن إال احملمية يف السياحة البيئيةيف مناطق  وخصوصا احملمية يف احمليط العام املنظر تغيري إىل يؤدي أن احملتمل والذي من
 .1»املختصة من اجلهة

كل هاته املمنوعات يتم السهر على احرتام تنفيذها والتقيد هبا من قِبل اهليئة املشرفة على إدارة وتسيري احملمية الطبيعية وفقا      
ي داخل ويف حدود املنطقة احملمية ميكن اإلقتداء خلطة اإلدارية تعدها يف هذا اإلطار، وذلك أسلوب ضبطي وقائي للنشاط البشر 

به ليكون أمنوذجا يعمل به يف اجلزائر بتبنيه من قبل املشرع اجلزائري ،وجتاوز حالة التمثيل لبعض األنشطة املمنوعة احملددة بنص 
 .11/02من القانون رقم  08املادة رقم 

 الفرع الثاين:احملميات الطبيعية يف التجربة العمانية.

وأهم ما  ،2مبوجب مرسوم سلطاين خاص 06حتت رقم  2003أصدر السلطان العماين قانون يعىن ابحملميات الطبيعية سنة      
يلفت االنتباه وفقا هلذا املرسوم تلك التقنية اليت يتم العمل هبا من قبل الوزارة الوصية على احملميات الطبيعية يف سلطة عمان،وهي 

نظري الدخول والز�رات وخمتلف يتم  دفعها  ة املتأتية من احملمية الطبيعية واليت جتسد يف شكل رسوم تقنية فرض بدالت عن اخلدم
واليت تنفق يف سبيل التنمية املستدامة للمحمية الطبيعية،ويتم حتديد نوع اخلدمة وقيمة الرسم  32األنشطة السياحية والرتفيهية وغريها

وهو أسلوب عملي غري موجود عند املشرع اجلزائري ، ومن هنا يكون من قبيل املصلحة ، 4املقابل مبوجب قرارات تنظيمية خاصة
 –ال عالقة هلا ابإلنفاق احلكومي خاصة والوضع االقتصادي احلايل للبلد –الفضلى للمحميات الطبيعية أن تدر مداخيل ذاتية 

 لنظام احملميات الطبيعية يف البلد. تنفق يف سبيل حفظها وجتديدها وابلتايل استدامتها وما يف ذلك إال تفعيل

 

                                                           
 ،السابق الذكر. 2005تعليمات تنفيذ نظام املتنزهات الوطنية لسنة من  ،04املادة  - 1
الفطرية، اجلريدة الرمسية  ، إبصدار قانون احملميات الطبيعية وصون األحياء08/01/2003، املؤرخ يف 2003لسنة  06املرسوم السلطاين رقم  - 2

 .08/01/2003، املؤرخة يف 735لسلطنة عمان عدد رقم 
 ، من املرسوم السلطاين.08املادة رقم  - 3
، الصادر عن وزارة البلد�ت اإلقليمية 16/04/2000،املؤرخ يف 2000لسنة  45من بني ما صدر يف هذا الشأن،القرار الوزاري رقم  - 4

 .15/05/2000،املؤرخة يف 671رة بعض احملميات الطبيعية،اجلريدة الرمسية العمانية عدد رقم والبيئية،بفرض رسوم ز�
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 خامتة:

ختاما ملا سبق فإن الذي يستنتج من دراسة موضوع احلال،أن املشرع اجلزائري وضع نظاما قانونيا خاصا للمحميات        
،فتلك حقيقٌة ال الطبيعية أقل ما يقال عنه أنه حديث العهد ابلنسبة لباقي التشريعات ، وقفزٌة نوعية حققها املشرع يف هذا املقام

ميكن إنكارها، وقد كشف هذا النظام من جهة،على أصناف ومكو�ت للمحميات الطبيعية فضال على مدلول قانوين خيصها، 
ومن جهة أخرى على آليات للحماية تراوحت بني وسيلة التصنيف كآلية مكرسة حلماية نوعية ، ووسيلة التخطيط كآلية لضبط 

 ة وأوجه االستخدام.اإلسرتاجتية وحتديد األولوي
فكلها خادٌم لنظام احملميات الطبيعية يف اجلزائر، شريطة أن تتسم بتكامل األحكام القانونية بعد كماهلا، وعدم البعد على       

 ظروف تلك احملميات وواقعها، وهو ما مل يكشف عليه النظام القانوين للمحميات الطبيعية يف التجربة اجلزائرية.
هذا النظام مبا يكفي من الدالئل ليجعل الشواهد ُجتمع على فاعليته ،فيجب التأكيد على تلك احلقيقة الساطعة اليت فلم �يت      

مفادها وجود عطب كبري يشوبه انعكس على تلك احملميات يف دنيا الواقع،وخالص أسباب ذلك يستمد من فكرة جوهرية جعلنا 
مهما كانت صفته  -،وهي استبعاٌد كلٌي للفرّْد اجلزائري  11/02لقانون رقم املشرع نلمسها يف كثري من األحيان من نصوص ا

 من دائرة احملميات الطبيعية ومعادلة احلماية خاصتها. -مالكا أو ساكنا حمليا مستقرا ابحملمية أو جبوارها

كشفت يف جوهرها على أحكام ميكن من �حية أخرى فإن جتارب الدول العربية السبَّاقة يف جمال نظام احملميات الطبيعية ،       
أن تكون بلسما شافيا كافيا وسبيال منريا موصال  ،ملقصود نظام قانوين حيقق محايًة فعليًة فاعلًة للمحميات الطبيعية يف ظل  تنمية 

 مستدامة هلا. 

احا للمشرع اجلزائري ملخصها وعلى هذا األساس ووفقا ملا سبق كشفت هاته الدراسة على توصيات بسيطة يسرية،تـَُقدَّم اقرت       
 فيما يلي: 

 وتضمينها إمكانية تقدمي طلب التصنيف من قبل الشخص الطبيعي، 11/02من القانون رقم  20تعديل نص املادة رقم  -
تقضي بضرورة التصريح املسبق من الشخص الذي يرغب يف التصرف  11/02إدراج مادة صرحية ضمن أحام القانون رقم  -

 جيار أو التنازل على أرض مصنفة كمحمية طبيعية لدى الوزارة املكلفة حبماية البيئة وهتيئة اإلقليم،ابلبيع أو اإل
تتضمن النص على تعويض املالَّك نظري التصنيف، وكذا الغري املالك  11/02إدراج مواد صرحية ضمن أحكام القانون رقم  -

 اجملاور املتضرر جراء ذلك،
تقضي ابلعقوبة على كل فعل خيالف أحكام املادة  11/02حكام اجلزائية الواردة يف القانون رقم إدراج مادة صرحية ضمن األ -

 منه واليت تتعلق مبحمية تسيري املواطن واألنواع، 11رقم 
 ،11/02اإلسراع يف إصدار النصوص التنظيمية  للقانون رقم  -
والذي ال يزال يتضمن إجراءات  16/07/1987يف ، املؤرخ 87/147النص صراحة على إلغاء املرسوم التنفيذي رقم  -

 ،11/02للتصنيف ميكن أن تتضارب يف التطبيق العملي مع أحكام القانون رقم 
االستفادة من جتربة املشرع املغريب وإعادة االعتبار للمواطن اجلزائري جبعله شريك رئيسي يف نظام احملميات الطبيعية، ومنه يقرتح  -

إدراج مرحلة  التحقيق العمومي ضمن  تقرر ، 11/02ضافة نصوص صرحية ضمن أحكام القانون رقم على املشرع اجلزائري إ
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ومنح حق أصيل مبمارسة امللكية يف نطاق احملمية أو التعويض املقابل لعدم ذلك، مع منح السكان احملليني  إجراءات التصنيف،
 هبا،حقا يف االنتفاع ابحملميات الطبيعية يف ظل ضابط عدم اإلضرار 

وذلك مببادرة من الوزارة الوصية املكلفة  "صندوق للمجاالت احملمية الطبيعية"،االستئناس بتجربة املشرع املصري وإحداث  -
 ابلبيئة يف اجلزائر، ليتم جتسده قانونيا يف شكل حساب ختصيص برقم خاص يفتح لدى كتاابت اخلزينة العمومية،

من القانون رقم  08وز حالة التمثيل لبعض األنشطة املمنوعة احملددة بنص املادة رقم اإلقتداء بتجربة املشرع األردين وجتا -
، واليت ينبغي حصرها لتفادي العشوائية قي الضبط،وتسهيل التحكم فيها وتنفيذها من قبل  إدارة احملمية الطبيعية مع 11/02

          اف احملميات الطبيعية كاملة كانت أو لذاهتا وضع خطة إدارية حمكمة للتدخل ،وجعل نظام املنع  ينسحب على كافة أصن
 أو لتسيري املواطن واألنواع، 

تقضي بفرض رسوم على خمتلف األنشطة  11/02االستئناس بتجربة املشرع العماين وإضافة مادة صرحية ألحكام القانون رقم  -
ع إصدار قرار تنظيمي من الوزير املكلف حبماية البيئة حيدد  اليت تتم داخل املنطقة الفاصلة ومنطقة العبور ابحملمية الطبيعية ، م

 كيفيات استيفاء تلك رسوم وقيمتها حسب كل نشاط.
 قائمة املراجع

 املراجع ابللغة العربية –أوال 
 املؤلفات - 01

 .2005زائر، أعمر حيياوي، نظرية املال العام ،الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، بوزريعة اجل -
 .2007الدكتور دمحم علي أمحد، احملميات الطبيعية يف مصر، دون رقم طبعة، مكتبة األسرة للنشر، القاهرة مصر،  -

 الرسائل اجلامعية -02
 .2011نصر الدين هنوين،احلماية الراشدة للساحل يف القانون اجلزائري،أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق جامعة البليدة، -
 2001نظام محاية املساحات و املواقع احملمية يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة البليدة،  ،حسن محيدة -
ة كمال معيفي،آليات الضبط اإلداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري،رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم احلقوق،جامع  -

 .2011ابتنة،
ة العصمي،أتثري نظام الضبط اإلداري على احلقوق واحلر�ت العامة، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم احلقوق،جامعة صوري -

 .2012ابتنة،
 املقاالت العلمية -03

لة أسيوط للدراسات البيئية،الصادرة عن مركز دمحم إبراهيم دمحم إبراهيم،احملميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يف مصر (رؤية حديثة)، مقال منشور مبج -
 ..2000الدراسات والبحوث البيئية جامعة أسيوط القاهرة مصر،العدد التاسع عشر،جويلية سنة 

 النصوص القانونية والتنظيمية -04
 26، املؤرخة يف 26العدد رقم  ، املتضمن قانون الغاابت، املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية،23/06/1984املؤرخ يف  ، 84/12القانون رقم -
/06/1984. 
 .2001/ 04/07، املؤرخة يف 36، املتضمن قانون املناجم، اجلريدة الرمسية، عدد، رقم 03/07/2001، املؤرخ يف 01/10القانون رقم -
،املؤرخة قي 77الرمسية عدد رقم،املتضمن قانون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، اجلريدة 12/12/2001، املؤرخ يف 01/20القانون رقم  - 

15/12/2001. 
، املتعلق ابملناطق احملمية ، اجلريدة الرمسية املغربية   22.07، بتنفيذ القانون رقم 16/07/2010،الصادر يف  1.10.123الظهري الشريف رقم  -

 .02/08/2010، الصادرة بتاريخ 5861عدد رقم 
 اضي  إبحداث املتنزهات الوطنية يف املغرب .،الق11/09/1934الظهري الشريف  املؤرخ يف   -
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 .04/08/1983، يف شأن احملميات الطبيعية، منشور ابجلريدة الرمسية املصرية بتاريخ 31/07/1983، املؤرخ يف 1983لسنة  102القانون رقم  -
ملتنزهات الوطنية وإدارهتا ومراقبتها وسائر الشؤون وأسس وشروط إنشاء احملميات الطبيعية وا 2005تعليمات تنفيذ نظام املتنزهات الوطنية لسنة   -

 .31/08/2005، املؤرخة يف 4719املتعلقة هبا، منشورة على اجلريدة الرمسية املغربية عدد رقم 
احملميات ، الصادر عن وزارة البلد�ت اإلقليمية والبيئية،بفرض رسوم ز�رة بعض 16/04/2000،املؤرخ يف 2000لسنة  45القرار الوزاري رقم  -

 .15/05/2000،املؤرخة يف 671الطبيعية،اجلريدة الرمسية العمانية عدد رقم 
، نشر ابلوقائع 1983لسنة  102، بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 26/11/1983بتاريخ  1983لسنة  1067قرار جملس الوزراء رقم  -

 .26/11/1983املصرية بتاريخ 
، بشأن إصدار الالئحة الداخلية لصندوق احملميات الطبيعية، نشر ابلوقائع الرمسية املصرية بتاريخ 1990 لسنة 240قرار جملس الوزراء رقم  -

15/03/1990. 
، 4702، خبصوص احملميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية، اجلريدة الرمسية األردنية عدد رقم 31/03/2005، املؤرخ يف 2005لسنة  29النظام رقم  -

 .31/03/205املؤرخة يف 
، إبصدار قانون احملميات الطبيعية وصون األحياء الفطرية، اجلريدة الرمسية 08/01/2003، املؤرخ يف 2003لسنة  06املرسوم السلطاين رقم  -

 .08/01/2003، املؤرخة يف 735لسلطنة عمان عدد رقم 
 اثنيا: املراجع ابلفرنسية

- Brahim Benyoucef, Analyse urbaine (éléments de méthodologie), 3eme éditions, office des 
publications universitaires, Ben aknoun Alger, 2011,p2 
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 اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم
 ة يف ضوء الفقه و التشريع املقارن)ي(دراسة حتليل

 طالب الدكتوراه. عالء الدين قليل
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 عباس لغرور (خنشلة) جامعة

 ملخص
إن القاضي اإلداري يف إطار قضاء اإللغاء، يعمد إىل فحص مدى مشروعة القرار اإلداري، ليقضي إبلغائه إن كان غري       

مشروع، لكنه قد يقوم إبلغاء اجلزء أو األثر غري املشروع فقط، دون ابقي أجزاء القرار اإلداري، نبحث من خالل هذه الدراسة 
 يف نطاق القانون و القضاء اإلداري. لفكرة  أو النظرية املسماة ابإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصمهذه ا

 القضاء اإلداري-اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري -: القاضي اإلداري الكلمات املفتاحية
Abstract  
After having exercised his control, the administrative judge decides, in the context of the 
action for annulment in Administrative judiciary to annul the unlawful administrative 
decision، but sometimes, can cancel the illegal part only، without the annulment of an entire 
decision.  
In this study, I looked closely at the theory of partial annulment of the administrative 
decision، in the range of Administrative Law and Administrative judiciary. 
 
Key Words: administrative judge- The partial annulment of administrative decisions- 
Administrative judiciary 

 مقدمة
متثل سلطة اإلدارة يف إصدار القرارات اإلدارية املظهر الرئيس و األساسي ملمارسة السلطة العامة، و الوسيلة الفعالة ملباشرة      

اإلدارة ملختلف أوجه نشاطها، لذلك يعتربها فقه القانون املقارن أهم و أخطر امتيازات السلطة اإلدارية يف مواجهة املراكز القانوين 
فراد، إذ من خالل اختاذ و إصدار القرارات اإلدارية تظهر إرادة اإلدارة صراحة، إذ ميكن بعد ذلك بسط كل وسائل الرقابة لأل

املختلفة للتحقق من شرعيتها، و بصدد نظرية القرارات اإلدارية ابتدع الفقه الكثري من النظر�ت و املبادئ اليت تتمحور حول نظرية 
 .ء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصمنظرية دعوى اإللغاء، نظرية السحب، نظرية الدعوى املوازية، نظرية اإللغا القرارات اإلدارية، مثل

يف كل ذلك نتطرق ابلدراسة و التطبيق إىل فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم، و ما يزيدين إصرارا يف دراسة هذه      
، حيث منح املشرع اجلزائري سلطة 2من ق.ا.م.ا 901و املادة  1من ق.ا.م.ا 801املادة النظرية دون سواها، ماورد يف كل من 

إلغاء القرارات اإلدارية على اختالفها للمحاكم اإلدارية و جملس الدولة، دون أن ينص صراحة عما إذا كان هذا اإللغاء كليا فقط 
 أو حىت جزئيا، من هذا املنطلق نتساءل:

 ق القضاء اإلداري اجلزائري فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم ؟إىل أي مدى أتثر و طب -
                                                           

 من ق.ا.م.ا " ختتص احملاكم اإلداري كذلك ابلفصل يف: 801تنص املادة   - 1
 دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية و الدعاوى التفسريية و دعاوى فحص املشروعية للقرارات الصادرة عن......" -
من ق.ا.م.ا " خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل و أخرية ابلفصل يف دعاوى اإللغاء و التفسري و تقدير املشروعية يف القرارات  901تنص املادة   - 2

 اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية..."
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 املطلب األول: مفهوم فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم
 املطلب الثاين: البعد الفقهي لفكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم.

 يف ضوء الفقه و القضاء املطلب الثالث: شروط اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري
 

 املطلب األول: نشوء و تطور فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم يف القضاء اإلداري
نبحث يف ضوء هذا املطلب انطالقة نظرية اإللغاء اجلزئي للتصرفات القانونية بداءة (الفرع األول) مث نتطرق إىل كيفية ظهور      

 ر اإلداري املخاصم لدى القضاء اإلداري(الفرع الثاين)فكرة اإللغاء اجلزئي للقرا
 الفرع األول نشوء نظرية اإللغاء اجلزئي للتصرفات القانونية

نشأت فكرة البطالن اجلزئي للتصرفات القانونية بداءة يف فقه القانون اخلاص، و يرجع الفصل يف استحداثها و صياغتها إىل      
ليكون بذلك القانون املدين األملاين أول تقنني يتبىن نظرية البطالن اجلزئي يف جمال التصرفات  19861الفقه املدين األملاين سنة 

 منه  139القانونية، و يف ذلك تنص املادة 
 "  Partial invalidity If a part of a legal transaction is void, then the entire legal transaction is 
void, unless it is to be assumed that it would have been undertaken even without the void part 
  "   2 
" التصرف القانوين إن كان ابطال يف جزء منه، فهذا يؤدي إىل بطالن التصرف أبكمله، إال إذا أمكن افرتاض إبرام التصرف من 

 دون اجلزء الباطل"
احلديث على تبين و مسايرة القانون املدين األملاين يف فكرة البطالن اجلزئي، فلم و قد جرت بعض التقنينات املدنية يف العصر      

يكن القانون املدين املصري القدمي ينص على الفكرة، لكنه يذهب إىل النص عليها صراحة يف القانون اجلديد يف نص املادة 
من  104الن اجلزئي، و هو ما نلمسه يف نص املادة ، و على غرار املشرع املصري، تبىن بدوره املشرع اجلزائري فكرة البط3143

القانون املدين اجلزائري " إذا كان العقد يف شق منه ابطال أو قابال لإلبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إال إذا تبني أن 
 العقد ما كان ليتم بغري الشق الذي وقع ابطال أو قابال لإلبطال، فيبطل العقد كله".

من القانون املدين اجلزائري، يرى تطابقا اتما بينهما، فقد  104من القانون املدين املصري و  143ق يف نصي املادتني إن املدق    
يف جمال  -بداءة –تبنا و سايرا كال التقنينني  املشرع املدين األملاين، يف األخذ بفكرة البطالن اجلزئي، إال أ�ما اقتصرا يف تطبيقها 

ط، على غرار املشرع املدين األملاين الذي خصها يف مجيع التصرفات القانونية (قرارات + عقود) ، ضف إىل التصرفات العقدية فق
 ، أن التقنني املدين األملاين اعترب األصل هو إلغاء 4ذلك أن التقنني املدين األملاين مثلما يشري له الفقيه السنهوري

                                                           
1 -  pour consulter le code civil allemand voir: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf  
2 - article 139 du code civil allemand.  

من القانون املدين املصري" إذا كان العقد يف شق منه ابطًال أو قابالً لإلبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إال إذا تبّني أن  143تنص املادة  - 3
 طال فيبطل العقد كله"العقد ما كان ليتم بغري الشق الذي وقع ابطالً أو قابالً لإلب

الثالثة،  عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، اجمللد األول،  الطبعة - 4
 .548، ص 2003منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 

https://www.google.dz/search?q=pour+consulter+le+code+civil+allemand+voir&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjw89O5ruLYAhWJShQKHeiJA54QBQgiKAA
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf
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االستثناء من األصل هو بطالن اجلزء املعيب فقط، و يرتتب على ذلك إلقاء التصرف القانوين إذا كان معيبا يف جزئه، و       
عبء اإلثبات على عاتق من يتمسك بصحة ما بقي من أجزاء التصرف، وهو عكس ما ذهب إليه التقنني املدين اجلزائري و 

 املصري.
انونية كأصل عام، هو توافر ثالث شروط بناء على ما تقدم، نالحظ و أن قوام فكرة البطالت اجلزئي يف التصرفات الق      

 أساسية نوردها كاآليت:
أن يكون التصرف القانوين الذي قام به الشخص أو األطراف صراحة ابطال يف جزء منه، مع ضرورة سالمة بقية أجزاءه من كل  -

 عيب.
املعيب إبطال كل العمل أو التصرف، أن يكون هذا التصرف أو العمل قابال للتجزئة (مركب) حبيث ال يرتتب على إبطال اجلزء  -

مبعىن أن استبعاد هذا اجلزء الباطل و املعيب ينبغي أن ال يؤثر على طبيعة التصرف، حبيث جيب أن تتحقق النتيجة اليت ابتغاها 
 األطراف.

افع أصال للتعاقد أو أن ال يكون اجلزء الباطل عنصرا جوهر� يف هذا العمل أو التصرف القانوين ذاته، أي أن ال يكون هو الد -
 إصدار التصرف القانوين.

 القضاء اإلداريفي داري إلار الجزئي للقرة اإللغاء افكرر ظهوالفرع الثاين: 
صحيح أن نظرية اإللغاء اجلزئي للتصرفات القانونية برزت للوجود يف مهد القانون اخلاص األملاين، إال أ�ا وجدت مكا�ا بني 

ي، من خالل اعتناق القضاء اإلداري هلا يف عديد التطبيقات جمللس الدولة الفرنسي بداءة، قبل أن رحاب نظر�ت القانون اإلدار 
 تنتقل إىل القضاء اإلداري املصري و اجلزائري.

 ظهور فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة الفرنسي -أوال
على إلغاء القرار اإلداري إلغاءا كامال و مطلقا، إال أن جملس الدولة  1910جرت أحكام قضاء جملس الدولة الفرنسي قبل سنة 

 قد غري هذا االجتاه يف حكمني شهريين له ، مبناسبة قضييت ( بيتو) و 
صدر القانون اخلاص ابلتجنيد يف فرنسا و  1905مارس  21و تلخص وقائع القضيتني، يف أنه بتاريخ 1 1910( أوبري) عام 

على حجز بعض الوظائف املدين للمحاربني القدامى، على أن تقوم جلنة خاصة إبعداد كشوف انتظار أبمساء قد نص هذا القانون 
من عليهم الدور يف التعيني ، ويتعني يف هذا الصدد مراعاة الرتتيب الوارد يف هذا الكشوف عند التعيني يف الوظائف احملجوزة، غري 

قان بتعيني مرشحني يف وظائف الشرطة، دور التقيد و مراعاة الرتتيب الوارد يف  أن مديرية الشرطة أن ذاك أصدرت قرارين يتعل
كشوف االنتظار الذي أعدته اللجنة اخلاصة، ما دفع السيدان ( بيتو) و (أوبري) ابلطعن يف قرار التعيني هذا أمام جملس الدول 

 2الفرنسي

                                                           
1 - Philippe COSSALTER، LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE 
ADMINISTRATIVE، Mémoire pour le DEA de Droit Public Interne de L’Université Panthéon-Assas 
(Paris II)، Soutenue publiquement le 17 septembre 1999، p124. 
2 - Gaston Jéze،  Actes unilatéraux non opposables à certains individus ،  Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l'étranger "R.D.P", Tome Trentième, XXe Année, M. Giard et E. 
Brière, Libraires-éditeurs, Paris, 1913, p85.  (Pour consulter l’article voir: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111636/f85.image.r=Gaston%20J%C3%A9ze,%20%20Actes%2
0unilat%C3%A9raux%20non%20opposables%20%C3%A0%20certains%20individus )  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111636/f85.image.r=Gaston%20J%C3%A9ze,%20%20Actes%20unilat%C3%A9raux%20non%20opposables%20%C3%A0%20certains%20individus
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111636/f85.image.r=Gaston%20J%C3%A9ze,%20%20Actes%20unilat%C3%A9raux%20non%20opposables%20%C3%A0%20certains%20individus
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ه سبق دمرالدولة أن خروجها عن نطاق ما ورد يف الكشوف ، م جملس ماأفاعها ديف ت إدارة الشرطة ستندو قد استندت  ا      
التعيني ، و ليس من املنطق تعيينهما يف وظائف الشرطة ، ومها من يف الذين أدركهم الدور ملرشحني ائية على اجزت توقيع عقوبا

ة ملزمة مبراعاة الرتتيب قد أعرض عن وجهة نظر اإلدارة، و رأى أبن هذه األخري لفرنسي الة ولدأن جملس اال أصحاب السوابق، إ
الوارد يف الكشوف ، و أ�ا ابلتفافها عن ماورد يف هذه الكشوف ، تكون قد انتهكت احلقوق اليت قررها قانون التجنيد الفرنسي ، 
وبدال من أن يقضي جملس الدولة إبلغاء قرارات التعني كلية، قام و ألول مرة يف قضاءه إبلغائها فيما تتضمنه من إنكار حق 

ملدعيني يف التعيني، كانت هذه انطالقة قضاء جملس الدولة الفرنسي يف األخذ بفكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم، وقد ا
 1أتكد هذا االجتاه يف أحكام جملس الدولة يف أحكام جملس الدولة الفرنسي يف ما بعد، وأصبح قضاء مستقر عليه يف فرنسا

 اجلزائري من فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم موقف القضاء اإلداري -اثنيا
خالفا ملا رست عليه أحكام قضاء جملس الدولة الفرنسي و القضائي اإلداري املصري، نالحظ و أن القضاء اإلداري       

يث إلغاء القرار اإلداري يف ما اجلزائري مل يتبىن فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم يف جمال الوظيفة العمومية،  من ح
تضمنه من ختطي املدعي يف التعيني أو الرتقية، حيث ذهب قضائنا اإلداري يف هذا الصدد إىل اإلقرار أبحقية املدعي يف التعيني أو 

 الرتقية. و تطبيق ذلك:
 من تطبيقات القضاء اإلداري اجلزائري يف حالة ختطي املدعي يف التعيني -1
،  قضية (املديرية العامة للوظيف العمومي) ضد ( املستأنف 2007-11-14، بتاريخ 039135دولة رقم قرارا جملس ال -

 2عليها)
و تتلخص وقائع هذه القضية يف أن، املستأنف عليها شاركت يف مسابقة توظيف نظمت من قبل بلدية سطيف لتوظيف      

اركة و إدراج امسها يف قائمة املرتشحني، و إبداء املديرية العامة ملحق إداري يف البلدية، وبعد تقدميها للملف و قبوهلا للمش
 للوظيف العمومي موافقتها إلجراء هذه املسابقة اليت فتحت على أساس االختبارات، يف شكل مخس مناصب.

تكوين  حيث أن مصاحل الوظيف العمومي قد اطلعت على ملف املستأنف عليها، وقامت مبراقبة مدى مشروعيتها مالئمة     
 املرتشحة  مع متطلبات السلك أو الرتبة املطلوبني يف املسابقة، ومت ذلك دون أي اعرتاض منها.

من املرتشحني،  11على عشرين لتحل يف املرتبة الرابعة على  13.72حيث أن املستأنف عليها حتصلت على معدل �ائي      
سبتمرب  30املؤرخ يف  293-95من املرسوم  18ألخرية ابملادة لكن مصاحل الوظيف العمومي قامت إبقصائها، للتذرع هذه ا

 ، ليجب قضاء جملس الدولة أبن دفوع مصاحل الوظيف العمومي غري جدية و يتعني أن ال يؤخذ بعني االعتبار.1995
ف عليها أي املدعية ويف ذلك قضى جملس الدول بتأييد القرار املستأنف بقوله " إن قضاة أول درجة ملا قضوا أبحقية املستأن     

 على مستوى جملس قضاء قسنطينة فقد طبقوا القانون تطبيقا سليما و يتعني إذن أتييد القرار املستأنف".
 من تطبيقات القضاء اإلداري اجلزائري يف حالة ختطي املدعي يف الرتقية -2
ة (م.ع) ضد ( م.ع للحماية املدنية ، قضي2003-07-08(قرار غري منشور) بتاريخ  254قرار جملس الدولة ، فهرس رقم  -

 3و وزير الداخلية ز ج.م)

                                                           
 .786، ص 2012،  دار الفكر اجلامعي، مصر، 2012فكرة التحول يف القرارات اإلدارية،  طبعة  رأفت دسوقي حممود،  - 1
 .1548، ص2013مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، منشورات كليك، اجلزائر،  - 2
 .1614جع نفسه، ص مجال سايس، املر  - 3
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و تتلخص وقائع هذه القضية يف أن، السيد (م.ع) املوظف لدى مصاحل احلماية املدنية  ابجتياز االمتحان اخلاص ابلرتقية         
امتنعت املديرية العامة للحماية املدنية عن إىل رتبة مالزم أول و هذا قبل إحالته على التقاعد، غري انه و بعد جناحه يف االمتحان 
 تسوية وضعيته و ترقيته حبجة أن املديرية العامة للوظيف العمومي قد رفضت هذه الرتقية.

على اثر ذلك رفع السيد (م.ع) دعواه أمام جملس الدولة يطالب فيها أبحقيته يف هذه الرتقية، ولقد اصدر جملس الدولة قراره وجاء 
 العارض يف تثبيت جناحه إىل رتبة مالزم أول قبل إحالته على التقاعد.." فيه "...أحقية

تدخل ضمن تصنيف قضاء اإللغاء خاصة حينما يطالب املوظف العام يف صلب دعواه  -أحيا�–إن منازعات الوظيفة العامة 
ملوظف العام هي القرارات التأديبية إبلغاء قرار إداري ميس مركزه القانوين، و ميكن القول أن أكثر القرارات طعنا من جانب ا

أبنواعها املختلفة، كم تدخل منازعات الوظيفة العامة ضمن القضاء الكامل مثال، حينما يطالب املوظف حبقوق مالية أو التحاقه 
املدعني يف  و هو األمر الذي يعين أن قضاء جملس الدولة اجلزائري قد أقر أبحقية ، 1ابلوظيفة بعد فوزه أو نيل حقه يف الرتقية

التعيني و الرتقية ضمن نطاق دعوى القضاء الكامل، خالفا ملا ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي و القضاء اإلداري يف مصر، 
 اللذين أقرا هذه احلقوق و لكن ضمن نطاق دعوى اإللغاء.

 يف قضاء اإللغاءتبين القضاء اإلداري اجلزائري لفكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم   -اثلثا
          تبىن و طبق القضاء اإلداري اجلزائري الحقا، فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري يف بعض التطبيقات القضائية له مثل       

يدا� خصبا ( منازعات نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، و منازعات القرارات الصادرة عن املنظمات املهنية الوطنية...) اليت تعترب م
جانفي  18تظهر جليا فيه فكرة اإللغاء اجلزئي، وحول ذلك نستدل ب، قرار الغرفة اإلدارية (احملكمة العليا) غري منشور، بتاريخ 

 2، قضية ( ح.م.ع) ضد (وايل والية اجلزائر)1990
ة ألجل املنفعة العامة، يف حق جمموعة من و تتلخص وقائع هذه القضية يف إصدار وايل والية اجلزائر، قرارا يتضمن نزع امللكي      

القطع األرضية، واليت من بينها قطعة أرضية اتبعة للسيد (ح.م.ع) و قد قام هذا األخري ابلطعن ضد قرار الوايل أمام الغرفة 
 اإلدارية ملتمسا إلغائه جزئيا ، يف ما خيص نزع قطعته األرضية اليت ميلكها و اكتسبها بصفة قانونية.

هو إلغاء القرار كليا، إال أن قضاء الغرفة اإلداري،  -تبعا ملا هو مستقر عليه يف قضاء الغرفة اإلدارية –يث كان من املنتظر ح      
اكتفى إبلغائه جزئيا فقط، يف ما خيص القطعة األرضية التابعة للسيد ( ج.م.ع) و قد ورد يف منطوق القرار القضاء ب "...اإللغاء 

ئي حمل الطعن، يف ما يتعلق بنقله للقطعة األرضية اليت هي ملك للمدعي (ح.م.ع) مع بقائه منتجا آلاثره اجلزئي للقرار الوال
 القانونية يف نقل ملكية ابقي القطع األرضية األخرى لفائدة البلدية".

اري يف نطاق قضاء اإللغاء، و يف قرار آخر أتكد اجتاه القضاء اإلداري اجلزائري يف تبين فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلد      
 ويتعلق األمر ب،

، قضية (ب.ع) و (ب.ر) ضد ( النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني و 2004ماي  11بتاريخ  15581قرار جملس الدولة رقم   -
 3حمافظي احلساابت و احملاسبني املعتمدين) 

                                                           
ر و التوزيع، عمار بوضياف، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم الثاين، اجلوانب التطبيقية للمنازعات اإلدارية، الطبعة األوىل، دار اجلسور للنش - 1

 .297، ص2013اجلزائر، 
 .175، ص2012-2011قوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، عمور سالمي، سلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء، رسالة دكتوراه، كلية احل - 2
 .1335مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  - 3
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ن إللغاء حمضر جدول أعمال املتخذ أثناء مداولة تتلخص وقائع هذه القضية يف تقدم الطاعنني (ب.ع) و (ب.ر) بطع      
و قد التمس الطاعنني، من جملس الدولة إلغاء  2001-10-31اجلمعية العامة جمللس النقابة الوطنية املذكورة أعاله، بتاريخ 

 من مداولة اجلمعية العامة بدعوى أ�ا خمالفة للقانون. 08-07-05اللوائح رقم 
) تنص على أنه يقصى تلقائيا من املعهد  05رار جملس الدولة "..حيث أنه ابلفعل فان الالئحة رقم (وقد ورد يف منطوق ق       

كل عضو ينادي ابالنقسام داخل املعهد، و ذلك دون إحالته على اللجنة التأديبية ..لكن حيث أن هذه التوصية فضال عن أ�ا 
اليت تقضي بوجوب عرض كل احلاالت اليت تدخل  2001-12-20املؤرخ يف  421-01من املرسوم  رقم  07خمالفة للمادة 

 يف اختصاصاهتا على غرفة التأديب...ومن مث فان هذه الالئحة خمالفة للقانون جيب إبطاهلا.."
) تقر تعيني عضوين تعويضا لعضوين آخرين..لكن حيث أن 08"..حيث أن الالئحة رقم ( 08ويف رده على الالئحة رقم       
 2001-12-20املؤرخ يف  421-01املعدل ابملرسوم رقم  1992-01-13املؤرخ يف  20-92ملرسوم رقم من ا 04املادة 

تنص على أنه ينتخب أعضاء جملس النقابة الوطنية من قبل نظرائهم يف اقرتاع شري ملدة أربع سنوات..وابلتايل يتعني إبطال 
 الالئحة ملخالفتها القانون.."

 -فقط –)، وبناء على ما سبق قضى جملس الدولة إببطال 07مبشروعية الالئحة رقم ( يف حني قضاء جملس الدول       
 ملخالفتها للقانون. 2002-10-31) املتخذتني أثناء اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 08) و (05الالئحتني ( 

ار اإلداري املخاصم يف إطار قضاء و قد جرت أحكام القضاء اإلداري اجلزائري بعد هذا، على تبين فكرة اإللغاء اجلزئي للقر 
اإللغاء، وفقا للمفاهيم املكرسة و املعتمدة يف قضاء جملس الدولة الفرنسي، مع بعض اخلالف عن هذا األخري يف بعض جماالت 

 التطبيق.
 املطلب الثاين: البعد الفقهي لفكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم

اء لدى فقه القانون اإلداري املقارن، خبصوص تبين و تطبيق فكرة اإللغاء اجلزئي و إعماهلا يف لقد تفرقت السبل و اآلر         
نطاق القانون اإلداري، فنرى جانب عارض األخذ بفكرة اإللغاء اجلزئي يف نطاق القرارات اإلدارية ( الفرع األول) بينما يرى 

 يدعمه ويؤكد ضرورة األخذ به (الفرع الثاين)  جانب آخر
 لفرع األول:االجتاه املعارض إلعمال فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصما

و مصر يف بدا�ته، نوع من الضيق و عدم  1لقد أاثر اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري لدى جانب من الفقه اإلداري يف فرنسا       
فيه إهدار و انتهاك صارخ للقواعد القانونية املطبقة، كما من  القبول، فمنهم من اعترب أن اجتاه القضاء اإلداري يف هذا اخلصوص

شأنه اإلخالل و املساس مببادئ قضائية مستقر عنها سابقا يف القضاء اإلداري يف كل من فرنسا و مصر منذ أمد بعيد، و من 
 خمالفة قاعدة األثر املباشر للقرارات اإلدارية. -يضيف أنصار هذا االجتاه –شأن هذا القضاء 

إن القرار اإلداري امللغى جزئيا حبسب أنصار هذا االجتاه، خيتلف عن القرار األول املخاصم، وهو األمر الذي ينم عن خمالفة        
قاعدة عدم جواز حلول القاضي اإلداري حمل اإلدارة، أو قيامه بتوجيه أوامر لإلدارة، خصوصا فيما هو من صميم اختصاصاهتا، 

 الجتاه تنبين على:وعموما فان حجج هذا ا

                                                           
1 - Maurice Kellershohn،  Des effets de l'annulation pour excès de pouvoir, Thèse de doctorat en droit, 
Faculté de droit de L'université de Bordeaux, Y. Cadoret, (France) 1915, p152. (pour consulter cette 
thèse voir: http://www.sudoc.fr/04853711X ).  

http://www.sudoc.fr/04853711X
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 1اإللغاء اجلزئي خيالف قاعدة احلجية املطلقة ألحكام اإللغاء. -
 اإللغاء اجلزئي يتيح لقاضي اإللغاء احللول حمل اإلدارة أو توجيه أوامر هلا. -
 اإللغاء اجلزئي ينطوي على إجازة لإلدارة مبخالفة القانون يف قراراهتا. -
 2اء اإللغاء.اإللغاء اجلزئي ال ينتمي إىل قض -

 الفرع الثاين: االجتاه املؤيد لفكرة إعمال اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم
عارض جانب من الفقه االجتاه املعرض إلعمال فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم، وتطبيقها يف إطار القانون و       

 -أساسا–لغاء اجلزئي ال ميكن أن خيرج عن نطاق قضاء اإللغاء كونه يتعلق القضاء اإلداري، بل أكد أنصار هذا االجتاه أن اإل
ابحلفاظ على مبدأ املشروعية، و ال خيص فقط املساس ابحلقوق الشخصية للطاعنني، كما أن اإللغاء اجلزئي ال خيالف قاعدة 

، مؤكدا أبن كل من اإللغاء اجلزئي أو الكلي، 3احلجية املطلقة ألحكام اإللغاء و هو االجتاه الذي تبناه كذلك الدكتور امحد حميو
ينتجان أثرمها يف مواجهة الكافة، و حيوزان على احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه، كما أن القاضي اإلداري عليه أن �خذ يف 

 4احلسبان أن اإللغاء اجلزئي له أثر رادع على املوقف االحتيايل لإلدارة
 يت استند إليها أنصار هذا االجتاه يف اآليت:و ميكن إجياز احلجج ال       

 اإللغاء اجلزئي يندرج ضمن قضاء اإللغاء -
حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي و املصري، أبن قضاء اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم، ينتمي أصالة إىل القضاء العيين 

 إىل القضاء الشخصي حىت نستطيع إخراجه من دائرة قضاء اإللغاء. أو املوضوعي القائمة يف إطار دعوى اإللغاء، وال ينتمي فقط
 اإللغاء اجلزئي ال جييز لإلدارة خمالفة القانون يف قراراهتا -

يذهب أنصار هذا االجتاه إىل التأكيد أبن إعمال فكرة اإللغاء اجلزئي ضمن قضاء اإللغاء، ليس من شأنه إجازة اإلدارة أبن ختالف 
الساري املفعول يف قراراهتا، بل العكس، وهو إلزامها و تذكريها أبن تراعي و تضع نصب أعينها التقيد مببدأ  القانون و التشريع

 املشروعية، إذا علمت أبن أعماهلا ( قرارات أو عقود) ستلغى إما كليا أو جزئيا إذا ما تضمنت عنصرا أو أثرا خمالفا للقانون.
 حمل اإلدارة أو توجيه أوامر هلااإللغاء اجلزئي ال يتضمن حلول القاضي  -

و مؤدى ذلك أن القاضي اإلداري لدى تطبيقه لفكرة اإللغاء اجلزئي إمنا يراقب رجل اإلدارة لدى إصداره لقراره يف تلك االسباب 
القرار له و الدوافع اخلفية اليت دفعته إىل إصدار القرار على ذاك النحو، سواء يف إطار السلطة (املقيدة أو التقديرية) فمصر 

صالحية تقدير و تسبيب القرار دون تدخل القاضي، لكن القاضي فقط حيرص على أن يضعها يف إطارها القانوين و دون أن حتيد 
ر، عنه، يؤكد الفقيه الفريري من جهته أبن "  اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري يف إطار الطعن جملاوزة السلطة ال تعترب تعديال هلذا القرا

                                                           
داري يف فرنسا و مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة وهيب عياد سالمة، اإللغاء اجلزئي للقرارات اإلدارية، دراسة حتليلية و نقدية ألحكام القضاء اإل - 1

 .09،ص 1992العربية، مصر، 
 .272، ص1986سليمان دمحم الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، دار الفكر اجلامعي، مصر،  - 2
 .199،ص2008وعات اجلامعية، اجلزائر، أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ترمجة فائز أجنق و خالد بيوض، الطبعة السادسة، ديوان املطب - 3

4 - Vassilis PAPADIMITRIOU، L’annulation partielle des actes administratifs unilatéraux par 
le  juge d’excès de pouvoir, Etude comparative des droits publics français et hellénique, DEA 
en droit public interne, L'université de paris 1 panthéon-Sorbonne, France, Septembre 1991، 
p68. (Pour consulter ce livre voir: https://www.memoireonline.com/04/10/3416/Lannulation-
partielle-des-actes-administratifs-unilateraux-par-le-juge-dexces-de-pouvoir.html)  

https://www.memoireonline.com/04/10/3416/Lannulation-partielle-des-actes-administratifs-unilateraux-par-le-juge-dexces-de-pouvoir.html
https://www.memoireonline.com/04/10/3416/Lannulation-partielle-des-actes-administratifs-unilateraux-par-le-juge-dexces-de-pouvoir.html
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من أنه قد يقرتب منه يف بعض األحيان.." و يضيف القول "..إن االختالف بني التعديل و اإللغاء اجلزئي يكمن يف أن ابلرغم 
 1هذا األخري، يكتفي مبحو بعض عناصر القرار دون إنشاء عناصر جديدة".

 املطلب الثالث: شروط اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري يف ضوء الفقه و القضاء
ل نظرية اإللغاء اجلزئي للتصرفات القانوين عموما، والقرارات اإلدارية خصوصا، انطالقا مما وضحه الفقه و طبقه إن إعما      

القضاء، توافر جمموعة من الشروط ، اليت فيها شرطني أساسني نتطرق هلا ابلبحث ومها كل من منازعة الطاعن يف مشروعية جزء 
 قابلية فصل اجلزء غري املشروع عن ابقي عناصر القرار اإلداري (الفرع الثاين).من القرار اإلداري ( الفرع األول) و كذا 

 الفرع األول مسامهة الطاعن يف إعمال فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم
ي و توجيهه ألن إن للطاعن دورا هاما يربز يف انطالقة تطبيق فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري، فهو من شأنه دفع القاض     

 ميارس سلطاته يف اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري.
 دور الطاعن يف توجيه القاضي اإلداري حنو فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري -أوال

ميكن أن يكون القرار اإلداري املخاصم حمال لإللغاء اجلزئي مىت كان ذلك خمالف للقانون يف جزء منه فقط، لكن كيف       
اهم الطاعن يف إعمال فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري ، حقيقة إن هذه الفكرة تبىن بداءة من طرف الطاعن نفسه يس

وابلتحديد على ضوء طلبات الطاعن، إذ قد يكتفي الطاعن (املدعي) الذي يرفع دعواه  أمام هيئات القضاء اإلداري، بقصر 
فهو ينازع يف مشروعية هذا  -كما بينا سلفا-أو األجزاء الباقية من القرار اإلداري  طلباته فقط على إلغاء جزء بذاته دون اجلزء

 2اجلزء فقط، والدليل على ذلك هو نطاق طلباته يف عريضة افتتاح الدعوى.
املخاصم،  إذن فالقاضي اإلداري يف نطاق قضاء اإللغاء، له سلطة جتاه طلبات الطاعن الرامية لإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري     

من خالل التثبت من كل الشروط اخلاصة بدعوى اإللغاء يف بداية األمر، مث فحص الطلبات اليت أاثرها الطاعن، إذ ينبغي عليه أن 
 3حيدد طلبات الطاعن من تلقاء نفسه، كما ليس له أن يتجاوز الطلبات املعروضة أمامه.

 ا ال تؤثر على صحة القراراثنيا: اقتصار اإللغاء اجلزئي على نصوص أو أاثر بذاهت
إن فكرة اإللغاء اجلزئي تتجسد يف عدم مشروعية قرار إداري سواء يف أحد نصوصه أو أحد آاثره، فقد تكمن املخالفة       

القانونية يف بنيان القرار اإلداري وهيكله، حينما تكون إحدى نصوصه معيبة على حنو ملموس ماد�، ويف هذه احلالة يلغي القاضي 
إلداري هذا النص غري املشروع إلزالة املخالفة القانونية اليت شابت القرار اإلداري املخاصم، ويتم ذلك عن طريق برت القرار اإلداري ا

 4يف هذا الشق.
قد  كما قد تقتصر املخالفة القانونية يف أاثر القرار اإلداري، فهو قد يرتب أثر أو أاثر خمالفة للقانون تظهر بعد تنفيذه، و     

نصادف هذه احلالة عندما تكون نصوص القرار اإلداري مشروعة حبسب جوهرها، يف الوقت الذي ختلق اآلاثر النامجة عن هذه 

                                                           
1 - Edouard Laferriére،  Traité de la juridiction administrative Et Des Recours contentieux, 
Tome Second, Nancy, Imprimerie Berger-J.Evrault Et Cie, Paris، deuxième édition ، 1896، p 
569. (Pour consulter ce livre voir: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280741 ). 

، 2013، جامعة عمان،8اإلدارية بني النظرية و التطبيق، جملة الدراسات األمنية، العدد مصطفى عبد العزيز الطراونة، اإللغاء اجلزئي للقرارات  - 2
 .162ص
،ص 2006حلسني بن الشيخ اث ملو�، دروس يف املنازعات اإلدارية، وسائل املشروعية، الطبعة الثانية، دار هومه للنشر و التوزيع، اجلزائر،  - 3

431. 
 .83زئي للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، صوهيب عياد سالمة، اإللغاء اجل - 4

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280741
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النصوص املخالفة للقانون، و يتعني يف هذه احلالة أن يدين اإللغاء اجلزئي تلك املخالفة القانونية، دون املساس بنص القرار اإلداري 
 ارس القاضي اإلداري سلطة اإللغاء اجلزئي على صعيد تلك اآلاثر غري املشروعة لوحدها.املطعون فيه، حبيث مي

فالقاضي اإلداري عند استعماله لسلطته يف اإللغاء اجلزئي قصد تعقب اآلاثر غري املشروعة و ختليص القرار اإلداري املخاصم منها، 
ار، غري اجلائزة قانون و تقليص مداه من حيث الزمان، أو قد يقوم فانه قد يعمد إما إىل إنقاص هذه اآلاثر إبلغاء رجعية القر 

ابلتوسع فيها مبد هذه اآلاثر إىل أفاق مل ترد يف القرار اإلداري املخاصم، و ذلك إبلغاء هذا األخري ابلقدر الذي انطوى فيه على 
 1احلد من هذه اآلاثر. 

 ناصر القرار اإلداريالفرع الثاين: قابلية فصل اجلزء غري املشروع عن ابقي ع
ال يقضي القاضي اإلداري ابإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم، مبجرد أنه خالف القانون يف جزء منه، بل جيب أن يكون       

هذا اجلزء أو العنصر قابال لالنفصال عن ابقي القرار اإلداري، ما معناه أن يكون هذا القرار املخاصم قابال للتجزئة، لكن ما 
املقصود بقابلية القرار اإلداري للتجزئة (أوال) وهل القاضي اإلداري هو من حيدد و يكيف مدى قابلية القرار للتجزئة من 

 عدمه(اثنيا)
 مدلول قابلية القرار اإلداري املخاصم للتجزئة -أوال

األجزاء متثل واحدة من معايري قبول أو ملا كان املنطق الداخلي ألي قرار إداري يفرتض ترابط أجزائه، فان الصلة بني هذه       
، فقد يشتمل القرار اإلداري على بنيان غري قابل للتجزئة، حينما تكون األجزاء  2رفض اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم

الصلة اليت تربط املختلفة الداخلة يف تكوينه متحدة بكيفية يتعذر معها تصور أحد األجزاء دون اآلخر، و يسوغ القول حينئذ أبن 
، غري أنه ميكن أن يكشف القرار اإلداري(املركب مثال) عن بنيان قابل 3بني أجزاء القرار املختلفة ذات طابع غري قابل للتجزئة

للتجزئة و الفصل، لكن مىت كانت الصلة بني أجزائه تسمح إبلغاء اجلزء املعيب، لكن يف نفس الوقت وجب ان يبقى القرار قائما 
 آلاثره، فقد تكون قابلية القرار اإلداري املخاصم قابال للتجزئة، انطالقا من قابليته القانونية أو الواقعية، لعملية التجزئة.و مرتبا 

تتحقق القابلية القانونية لتجزئة القرار اإلداري املخاصم  حينما ال تكون نصوص هذا القرار، البعض منها ابلنسبة للبعض اآلخر يف 
ر قانوين معني،مع تطابق هذه الصلة القانونية مع إعالن اإلرادة من جانب مصدر القرار اإلداري، أو مبعىن آخر وضع ينجم عنه أث

أن نصوص هذا القرار ليست يف وضع ينم عن وجود أتثريات متبادلة فيما بينها، هذه التأثريات ينبغي أال يستهدفها مصدر القرار، 
 4الة طابعا قانونيامما يضفي على قابلية التجزئة يف هذه احل

إىل جانب القابلية القانونية للتجزئة القرار اإلداري املخاصم توجد كذلك قابلية واقعية للتجزئة، وتتحقق هذه الصورة عندما تكون 
تشهد وحول ذلك نس  ، 5الصلة بني عناصر القرار اإلداري املختلفة ال تعرب فيما بينها عن إرادة هادفة إىل إحداث أثر قانوين معني

، قضية (ح.م.ع) ضد وايل والية اجلزائر، املذكور سابقا، الذي 1990جانفي  18بقرار احملكمة العليا (الغرفة اإلداري)، بتاريخ 
 جاء يف منطوقه "...اإللغاء اجلزئي للقرار الوالئي حمل الطعن.." الن هذه القطعة األرضية واقعا مستقلة عن ابقي القطع األرضية.

                                                           
 .392رأفت دسوقي حممود، فكرة التحول يف القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 1
 .393رأفت دسوقي حممود، فكرة التحول يف القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص - 2
 .60رجع السابق، ص وهيب عياد سالمة، اإللغاء اجلزئي للقرارات اإلدارية، امل - 3
 .63وهيب عياد سالمة، اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري، املرجع السابق، ص - 4
 .393رأفت دسوقي حممود، فكرة التحول يف القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص - 5
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-02-10ميكن مالحظة القابلية الواقعية لتجزئة القرار، يف حكم صادر عن جملس الدولة الفرنسي بتاريخ  ويف تطبيق آخر،
، الذي تتلخص وقائعه يف صدور قرار حملي ينص على هدم جمموعة مباين مكونة من عقارين، احدمها له واجهة على  1943

ط بيم حجرتني، خيدمهما سلك مشرتك، إن قابلية القرار للتجزئة ساحة و األخر له واجهة على الشارع، و العقارين مرتبطني حبائ
مستمدة من استقالل  كل مبىن عن اآلخر واقعياّ، فقابلية القرار للتجزئة هي قابلية واقعية، أل�ا ارتكزت على حالة واقعية الحظها 

 1القاضي اإلداري.
 اصم للتجزئةتكييف القاضي اإلداري ملدى قابلية القرار اإلداري املخ -اثنيا

قد ال يبدو من السهل إعطاء تعريف أو مفهوم لفكرة قابلية القرار اإلداري املخاصم للتجزئة، نتيجة الصعوبة و الغموض        
الذي حييط ابلفكرة، فالقاضي اإلداري جيد رحابة كبرية يف استخدامها، فهو غري ملزم ابإلفصاح عن االسباب اليت دفعته العتبار 

اصم قابال للتجزئة أو غري قابل، إال أن مثة قرائن خمتلفة تدعو لالعتقاد أبن القاضي اإلداري يرد قابلية أو عدم قابلية القرار املخ
 القرار للتجزئة إىل أساس موضوعي و أساس شخصي.

جزئة من خالل فعند استناد القاضي إىل أسس موضوعية، ميكن له إجراء تكييف مدى قابلية القرار اإلداري املخاصم للت      
، إن 2ادارك القاضي اإلداري للعناصر املوضوعية للقرار اإلداري املخاصم، إذ يالحظ من خالل أحكام القضاء اإلداري املقارن

 3القاضي اإلداري قد استند و استعان أبسس موضوعية يف تكييفه لقابلية القرار اإلداري املخاصم للتجزئة.
القاضي اإلداري األسس املوضوعية للقرار اإلداري املخاصم، يف سبيل تكييف مدى قابلية إىل مسامهة إدراك  افةابإلض      

للتجزئة، يالحظ و أن االعتبارات الشخصية ملصدر القرار تفرض نفسها أيضا على القاضي و هو بصدد تكييف مدى قابلية 
يف نفس و نية  -عمال صعوبة على القاضيوهو أكثر األ –القرار اإلداري املخاصم للتجزئة، ومؤدى ذلك أن يبحث القاضي 

 متخذ القرار، من خالل اإلحاطة الشاملة مبلف الدعوى إلثبات هذه النية.
إن تكييف قررا إداري ما بواسطة قاضي اإللغاء، أبنه قابل للتجزئة أو غري قابل للتجزئة، إمنا يتم انطالقا من معطيات       

داري املخاصم، غري أن وجود تلك املعطيات يف قرارها ال جيعلنا نسارع يف احلكم موضوعية أو شخصية تستخلص من القرار اإل
مسبقا بوجود معيار يتحدد على أساسه عدم القابلية للتجزئة أو القابلية للتجزئة، فاملعطيات ذاهتا ليس سوى أدوات للقياس، فهي 

 وص املختلفة للقرار اإلداري املخاصم.تتيح حتديد قوة الروابط القانونية أو الواقعية اليت جتمع بني النص
و يقضي القاضي فيما يبدو، حال قياس قوة الروابط أنفة الذكر، بشأن تكييف الصلة أب�ا قابلة أو غري قابلة للتجزئة، هذا 

نتهي فيما التكييف الذي يعرب عن مدى قوة هذه الصلة، إذ ال يتسىن للقاضي إجراء التكييف إال طبقا ملعيار يتمثل يف حد معني ت
وراءه القابلية للتجزئة و تبدأ عدم القابلية للتجزئة، و مل يفصح القاضي اإلداري صراحة عن هذا املعيار الذي يستند إليه يف هذا 

 4الصدد، ما جعل للقاضي اإلداري سلطة كبرية يف تقديره و استخدامه.
 
 
 

                                                           
 .63وهيب عياد سالمة، اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري، املرجع السابق، ص - 1
 .69مة، اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري، املرجع السابق، ص وهيب عياد سال - 2
 .393رأفت دسوقي حممود، فكرة التحول يف القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 3
 .71وهيب عياد سالمة، اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري، املرجع السابق، ص  - 4
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 خامتة
اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم " خنرج بنتيجة عامة مفادها، أن القضاء  يف ختام هذه الورقة البحثية املوسومة ب " اإللغاء      

رغم أنه مل ينص عليه يف التشريع  –اإلداري اجلزائري قد تبىن و طبق و أعمل يف قضائه فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم 
ض يف منازعات عديدة، حقيقة من خالل هذه لكن خارج نطاق الوظيفة العامة، بل طبقها يف نطاق قضاء التعوي -صراحة

الدراسة البسيطة اليت حولت من خالهلا بسط تصور عام حول مدلول فكرة اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم، إال أنين أظم 
الفصل  رأيي اخلاص إال ما خرج به أغلب الفقه ، و هو حجم الصعوبة و العقبات اليت تعرتي القاضي اإلداري ، و هو بصدد

ابإللغاء اجلزئي، و اليت قد حتول دون القيام بذلك، بل و قد تكون سبا يف خروج القاضي هنا عن وظيفته األصيلة ، وهي صعوبة 
تلقي بثقلها ال حمال على قضائنا اإلداري الفيت،  يف ظل عديد اإلشكاالت اليت تواجه قضائنا اإلداري، و حول ذلك أقرتح 

 التوصيات اآلتية:
اجب الطبقة و النخبة األكادميية يف اجلامعة اجلزائرية التطرق هلذه املواضع الشائكة، و إعطائها حقها ابلدراسة و النقاش من و  -

 من خالل عقد مؤمترات و ندوات حوهلا حىت تتبني حدودها و معاملها.
ري، يف املسار التكويين للقاضي إن إعمال مبدأ " القاضي املتخصص" يف اجملال اإلداري خصوصا أصبح مطلبا أكثر من ضرو  -

 داخل املدرسة العليا للقضاء يف نظامها اجلديد.
ضرورة اختيار األساتذة املكونني على مستوى املدرسة الوطنية للقضاء من أكفأ املتخصصني يف اجملال اإلداري خصوصا، و  -

مست اجملال اإلداري لدى الفقه و القضاء السهر على عقد ندوات و ملتقيات علمية قصد معاجلة و مواكبة التطورات اليت 
 املقارن.

) من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، و النص فيها 901و  801ضرورة تدخل املشرع اجلزائري من أجل تعديل املواد (  -
 صراحة على تبين اإللغاء اجلزئي للقرار اإلداري املخاصم يف نطاق قضاء اإللغاء.
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 يف اإلعالم يف القانون اجلزائري حق املستهلك
 د. لعوامري وليد                                                                                             

 قسنطينة كلية احلقوق جامعة اإلخوة منتوري                                                                                    
mlaouamriwalid@yahoo.fr 

 

 امللخص
تكفل تشريعات االستهالك بعض احلقوق لفائدة املستهلك، ولعل من أبرزها و أمهها احلق يف اإلعالم،  وهذه األمهية راجعة       

تلك التشريعات اىل الزام إنعدام التكافؤ املعريف بني املتدخل واملستهلك ، األمر الذي دفع  ابملشرع اجلزائري على غرار ابقي  إىل
املتدخل مبوجب نصوص قانونية قبل وأثناء ابرام العقد أبن يضع املستهلك يف موضع يسمح له مبعرفة اخلصائص اجلوهرية للمنتوج 

 تعاقدية.وكذا معرفة كيفية االستخدام معرفة اتمة �فية للجهالة ، بغية إضفاء نوع من التوازن املعريف على تلك العالقة ال أو اخلدمة،
 املستهلك ، حقوق املستهلك ، محاية املستهلك . إعالم: الكلمات املفتاحية

Abstract 
Consumption of certain rights legislation to ensure consumer interest, perhaps one of the most 
prominent and important is the right to information. This importance is due to the cognitive inequality 
between the intervener and the consumer; what prompted the Algerian legislator, along the lines of the 
rest of those legislations, to oblige the intervener by virtue of legal texts before and during the 
conclusion of the contract to put the consumer in a position to know the intrinsic characteristics of the 
product or the service as well as knowing perfectly how to use it, in order to bring a sort of cognitive 
balance to that contractual relationship. 
Keywords: Consumer Information, Consumer rights, consumer protection . 
 

 مقــــــدمــــة:

القدمي كانت احتياجات الفرد االستهالكية حمدودة ومل تكن هناك أصناف متعددة من السلع واخلدمات  كما أ�ا مل تتميز في      
للتطور الصناعي والتكنولوجي الكبريين ابلتعقيد بل كانت سهلة االستخدام واالستعمال ، غري أنه يف عصر� احلديث ونتيجة 

اللذان يشهدمها عاملنا اليوم فقد أصبح هناك كم هائل من السلع املعروضة واخلدمات املقدمة  وجهت كلها اىل املستهلك، حيث 
مني خلدمات ، أن هذا األخري يربم يف اليوم الواحد العديد من العالقات التعاقدية مع املتدخلني سواء كانوا ابئعني لسلع أو مقد

ولإلشارة فإن غالبية تلك العالقات التعاقدية تتميز بعدم التوازن وذلك راجع اىل أن أحد أطرافها وهو املتدخل له من القوة 
االقتصادية واخلربة واملعرفة مبحل العقد ما جيعله يف مركز قوة مقارنة ابملستهلك ، لذلك جند أن غالبية التشريعات العاملية أقرت 

 قانونية حلقوق املستهلك الضعيف يف عالقاته التعاقدية.محاية 
إن حلقوق املستهلك بصفة عامة ، وحقوقه التعاقدية بصفة خاصة أمهية كبرية دفعت ابلتشريعات اىل سن قوانني ألزمت املتدخل    

 أهم وأبرز تلك احلقوق بتمكني املستهلك منها حتت طائلة املسؤولية والعقاب ، ولعل حق املستهلك يف االعالم يعد من بني
وذلك إبعتباره ينري طريق املستهلك ويدعم مركزه التفاوضي مع املتدخل ،كما أنه ميكنه من اختاذ قرار سليم بشأن العقد املقدم 

 على ابرامه.
ك يف اإلعالم؟ وهل مما سبق بيانه يتبادر لدينا التساؤل التايل: إىل أي مدى كفل املشرع اجلزائري محاية قانونية حلق املستهل     

 هذه احلماية كافية ابلنظر اىل التطورات املتسارعة اليت تشهدها السوق االستهالكية اليوم؟.
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كما   اإلعالمسنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية املثارة وذلك ابراز املضمون القانوين حلق املستهلك يف       
  إعالماآلليات اليت وضعها املشرع من اجل ضمان وجتسيد  إبراز، وكذا النصوص املكملة له نص عليه قانون االستهالك اجلزائري و 

 كايف و�يف للجهالة ابملنتوج املباع أو اخلدمة املقدمة.

 املبحث األول:  مفهوم احلق يف اإلعالم

ج سلع وتقدمي خدمات متطورة األمر تكنولوجيا ، فقد ترتب عليه إنتا  نتيجة للتقدم الذي شهده عاملنا اليوم صناعيا و        
الذي أدى إىل ارتفاع نسبة استهالكها ، لكن ابملقابل نتج عنها حدوث أضرار حلقت ابملستهلك بسبب جهله وقلة علمه 
مبكو�هتا  وطريقة استعماهلا ، لذلك وجدت ضرورة ملحة  من أجل إقرار حق املستهلك يف اإلعالم الذي يعترب من بني أهم 

 .(1)انونية وذلك لدوره يف إبراز خصائص املنتوج أو اخلدمة ، وإضفاء نوع من التوازن التعاقدي مع املتدخلحقوقه الق
وقد قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني ففي املطلب األول سنتناول ابلدراسة والتحليل تعريف  احلق  يف اإلعالم  و متييزه عن املفاهيم 

 ق فيه اىل شروط احلق يف اإلعالم وحمتواه القانوين.املشاهبة  ، أما املطلب الثاين فسنتطر 
 املطلب األول:  تعريف احلق يف اإلعالم ومتييزه عن غريه من املفاهيم املشاهبة :

سوف نتطرق من خالل هذا املطلب اىل تعريف احلق يف االعالم يف فرع أول ، أما الفرع الثاين فسنتناول من خالله متييز 
 ه من املفاهيم املشاهبة .احلق يف االعالم عن غري 

 الفرع األول: تعريف احلق يف االعالم

عرف احلق يف االعالم من طرف بعض الفقه أبنه "التزام أحد املتعاقدين أبن يقدم للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد البيا�ت     
وف واعتبارات معينة قد ترجع إىل الالزمة إلجياد رضا سليم كامل ويسمح ابلعلم بكافة تفصيالت هذا العقد،وذلك بسبب ظر 

 . (2)طبيعة هذا العقد أوصفة أحد طرفيه أو طبيعة حمله أو أي اعتبار آخر 
و اعترب أن خمالفة هذا االلتزام  1945سنة   Jularكما نشري هنا إىل أن أول من تطرق هلذا اإللزام يف العقود هو الفقيه        

لى ملصقات السلع أو التوظيب كل املعلومات اليت حتددها اإلدارة املختصة تبعا لطبيعة  ، إذ جيب أن تدرج ع (3) ميثل عيبا للرضا
 .(4)كل سلعة وخصائصها واملواصفات املعمول هبا

من خالل هذا التعريف السابق يتضح لنا أن حق املستهلك يف اإلعالم �جم عن عدم تكافؤ العالقة التعاقدية مع املتدخلني       
 . (5)لشيء املبيع ، ولذلك فاملتدخل ملزم ابإلدالء ابملعلومات حىت ينعقد العقد صحيحا وخاليا من العيوب من حيث العلم اب

) املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ، من 6( 03-09من القانون  17كما عرفه املشرع اجلزائري مبوجب نص املادة        
اليت جاء فيها  : الوسم هو "كل  03-09من القانون  4فقرة  03خالل استعمال مصطلح آخر هو الوسم يف نص املادة 

البيا�ت والكتاابت و اإلشارات والعالمات أو املميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز املرتبطة بسلعة ، تظهر على كل غالف أو 
منتوج مهما كان شكلها أو سندها،بغض وثيقة أو الفتة أو مسة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة 

 النظر عن طريقة وضعها ".
من خالل كل من التعريفني  الفقهي والتشريعي اللذين أسلفنا ذكرمها يتضح لنا أبن حق املستهلك يف االعالم هو التزام قانوين     

اخلدمة وخصائصها وإضفاء نوع من  للمتدخل بتبصري املستهلك عند ابرام أي عقد استهالكي بكل من مكو�ت وسعر السلعة أو
 التكافؤ املعريف بني طريف ذلك العقد وهذا بطرق ووسائل خمتلفة كالكتاابت والعالمات والصور وامللصقات والتماثيل وغريها.
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 عن غريه من املفاهيم املشاهبة اإلعالمالفرع الثاين: متييز احلق يف 

ذ العقد بذاتيته اخلاصة ، ورغم ذلك فإنه قد يثار اخللط بني هذا احلق يتميز احلق يف اإلعالم قبل التعاقد و أثناء تنفي
وغريه من احلقوق املسابقة له لوجود متاثل بينهما يف بعض اجلوانب إذ أن حملها مجيعها تقدمي معلومات للطرف األخر ،ومن أجل 

 ذلك فيما يلي: وضع احلدود اليت متيز هذا احلق عن غريه من املصطلحات املتقاربة سوف نتطرق اىل

 أوال: متييز اإلعالم عن اإلعالن التجاري :  

يعرف اإلعالن بصفة عامة أبنه إستعمال وسيلة معينة للتعريف أبمر معني،ويكون هذا األمر سياسي،عقائدي أو      
، كما  (8)ا� املنتجات"ويعرف أبنه"التعريف ابملنتجات إلستتشارة رغبات املشرتي ووسيلة إعالم نسبية ألنه يربز مز  (7)اجتماعي

. وعرف أيضا على أنه  (9)يعرف أبنه النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداث أتثري نفسي على اجلمهور حتقيقا لغا�ت جتارية 
كل نشاط يعمل على عرض منتوج أو خدمة ما للعامة أبي وسيلة من وسائل اإلعالم بطريقة مغرية ومثرية لقاء أجر هبدف جذب 

 .(10)حتفيزا على التعاقد من أجل حتقيق ربح مادي انتباههم إليه
من خالل التعاريف السابقة لإلعالن يتبني لنا أن اهلدف منه هو الرتويج للسلع واخلدمات وحتفيز املستهلك على اإلقبال من       

واستهالكها، هذا وابلرجوع  أجل اقتناء سلعة معينة كما أن اإلعالن يعمل على إبراز عالمات جتارية للمستهلك من أجل اقتنائها
الذي  02-04إىل األحكام اليت سنها املشرع اجلزائري جنده إستعمل كلمة إشهار مبعىن إعالن حيث نص عليه يف القانون رقم:

كل إعالن   هو: اإلشهارحيث جاء يف املادة الثالثة منه :" (11)حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم 
دف بصفة مباشرة وغري مباشرة إىل ترويج بيع السلع أو اخلدمات مهما كان املكان أو وسائل االتصال املستعلمة " فاإلشهار يه

 جاء هنا مبعىن إعالن جتاري ونفس الشيء جند أن املشرع اجلزائري ركز على اهلدف منه وهو ترويج بيع السلع واخلدمات.
 اهلدف املرجو منه، إذ أن اإلعالن يهدف إىل تشجيع املستهلكني على اقتناء السلع إذن فاإلعالن خيتلف عن اإلعالم يف     

واخلدمات،أما اإلعالم فيهدف إىل نقل املعلومات وخصائص املنتجات للمستهلك هبدف تبصريه لكي يتمكن من اختاذ قرارات 
يهدف إىل ترويج املنتجات واخلدمات بقصد سليمة وهادفة فالشيء الذي مييز اإلعالن عن اإلعالم هو أن اإلعالن التجاري 

حتقيق كسب مادي ويكون هذا اإلعالن مدفوع األجر،حيث أن املتدخل الذي يرغب يف اإلعالن التجاري يعمل جاهدا من أجل 
حصوله على وسيلة إعالن و مساحات عرض ووقت معني، فالفرق املوجود بني اإلعالن واإلعالم يكمن يف األهداف املرجوة من  

   واحد بينما تبقى الوسائل املستعملة هي نفسها. كل

 اثنيا: متييز اإلعالم عن الدعاية

خيتلف مصطلح الدعاية عن مصطلح اإلعالم،فالدعاية هتدف إىل التأثري على مجهور املستهلكني من أجل ترويج املتدخل       
" كل وسائل  عن احملكمة العليا الفرنسية أب�ا:لسلعة أو خدمة ،ولإلشارة فإنه قد مت تعريف الدعاية من خالل صدور حكم 

املعلومات اليت تستهدف جذب العمالء أو إعطاء انطباع أو حىت جمرد فكرة عن النتائج اليت يعول عليها من األموال واخلدمات 
 .(12)املطروحة للبيع"

،سواء جلعله يؤمن بفكرة أو مبدأ أو عقيدة وعرفت كذلك أب�ا النشاط الذي يؤدي اىل التأثري على عقيدة مجهور املستهلكني    
،واهلدف من الدعاية هو هتيئة مجهور (13)معينة،فهي نشاط يستهدف نشر أفكار وآراء معينة وجتميع أنصار هلذه األفكار

ستهلك  املستهلكني الستقبال السلع واخلدمات ، ونشري هنا اىل أنه ميكن أن تكون الحقة لعملية البيع بغية التأكد من رضا امل
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واحلفاظ لدية على أمساء السلع واخلدمات ليعود لشرائها من جديد ،ولذلك فالدعاية التجارية هي كل عمل أو سلوك من شأنه 
 .(14)جذب اجلمهور ولفت انتباههم 

ستهلكني إذن فالفرق بني الدعاية واإلعالم ، هو أن اإلعالم كما سبق التطرق إليه يكون اهلدف منه هو تزويد مجهور امل     
بكافة احلقائق واملعلومات حىت يكون الرضا عند إبرام العقد صحيحا وخاليا من العيوب بينما الدعاية التجارية هدفها هو الرتويج 

 والتسويق للسلع واخلدمات ابستعمال املنطق واإلقناع.
ة هي النشاط الذي يؤدي اىل التأثري على اليه فالدعاي اإلشارةفكما سبق ( االعالن التجاري)  واإلشهاروهناك فرق بني الدعاية 

عقيدة اجلمهور ابستخدام جمموعة من الدوافع العاطفية أما االشهار أو االعالن التجاري فالقصد منه التعريف مبنتج أو خدمة عن 
اخلدمة ، وهناك فرق  املزا� وامتداح احملاسن هبدف التأثري على سلوك املستهلك فيؤدي اىل االقبال على هذا املنتج أو إبرازطريق 

 بينهما: فاالشهارات تكون مدفوعة األجر أما الدعاية ففي الغالب تكون جمانية.

يهدف اىل اطالق فعل شراء املنتج أو اخلدمة وذلك عن طريق اظهار مدى  فاإلشهارأبسط من الدعاية ،  اإلشهاروهدف       
اذ هتدف اىل التأثري يف الدوافع والغرائز من أجل ضم  تعقيداأكثر حاجيات املستهلك للمنتج أو اخلدمة ، بينها هدف الدعاية 

 سياسية أو دينية أو اجتماعية. إيديولوجيةالناس اىل 

 اثلثا: متييز احلق يف اإلعالم عن تقدمي املشورة الفنية: 

مالحمه من حيث ماهية وظيفته مع اهتم الفقهاء الفرنسيون ابحلق يف تقدمي املشورة الفنية وحاولوا وضع نظرية عامة له حتدد      
،فهو حق للمستهلك ويف نفس الوقت التزام �شئ عن العقد حمله قيام املتعاقد احملرتف صاحب اخلربة (15)بيان تطبيقاهتا املختلفة

،  اقدان سلفايف جمال فين أو قانوين معني ويسمى املستشار بتقدمي معلومة حمددة يف العقد والزمة ،ألجل عملية معينة حيددها املتع
ومثاله تقدمي املهندس املعماري معلومات فنية أو تكنولوجية طبقا ألصول اهلندسة املعمارية وفنها بوصفه حمرتفا يف هذا اجملال ، 
وكذلك إلزام الطبيب واحملامي واحملاسب وكل ذوي خربة فنية بتقدمي املشورة إال أن ما مييز احلق قبل التعاقدي يف اإلعالم يكون 

، وهو ال  (16)ا لتكوين العقد ،فهو ليس التزاما عقد� يف حني أن االلتزام بتقدمي املشورة الفنية يستلزم وجود اتفاق يقررهسابق
 .(17)ينشىء إال يف مرحلة اتلية إلبرام العقد ومن مث فهو التزام عقدي يكون الوفاء به تنفيذا حملل التزام أصلي يف العقد

ق يف اإلعالم يكون دون أجر يف حني تقدمي املشورة يكون مقابل أجر فضال على أن إخالل املتدخل ونشري هنا اىل  أن احل     
حبق اإلعالم يثري املسؤولية التقصريية على عكس اإلخالل بتقدمي املشورة الذي يثري املسؤولية العقدية، كذلك فإن اهلدف من 

ن اهلدف من تقدمي املشورة هو توجيه إرادة املستهلك ومعونته يف اختاذ اإلعالم هو تنوير إرادة املستهلك قبل التعاقد بينما يكو 
  (18).القرار �ائي بصدد مسألة موضوع االستشارة 
 رابعا : متييز احلق يف اإلعالم عن التحذير:

قة إن جمال إعمال احلق يف التحذير هو األشياء اخلطرية سواء كانت خطورهتا �مجة عن ذاتية هذه األشياء أو طري 
استعماهلا، ويعود سبب نشأة هذا احلق إىل التقدم التكنولوجي و انتشار املنتجات اخلطرة واملعقدة اليت سببت للمستهلكني أضرارا 
يف سالمة أبدا�م وأمواهلم، األمر الذي دفع ابلقضاء الفرنسي إىل إلقاء التزام على عاتق املتدخل احملرتف بتحذير املستهلك من 

استعماهلا دقيقا أو صعبا أو حمفوفا ابملخاطر وذلك إبعالمه عن خواصها ونواحي خطورهتا وكيفية استعماهلا مبا السلعة إذا كان 
 جينبه ضررها.
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،يف حني أنه (19)وخيتلف التحذير عن احلق يف اإلعالم يف أنه يتعلق ابلصفة اخلطرة لألشياء يف مرحليت احليازة و االستعمال     
ديد لطبيعة ونوعية املعلومات اليت يلتزم التاجر بتقدميها للمستهلك ،فهذا احلق أي حق اإلعالم يتسع يف اإلعالم ليس هناك حت

 ليشمل كل ما من شأنه تنوير رضا املستهلك قبل إبرام العقد.
 وكذلك يقوم اخلالف بينهما من حيث الغاية حيث أن غاية اإلعالم هي إجياد رضا حر ومستنري لدى املستهلك لضمان     

 .(20)صحة وسالمة رضاه ، بينما التحذير هدفه ضمان سالمة املستهلك يف جسده وماله
فضال عما تقدم فإن اإلعالم ال يكون منتجا ألاثره إال يف املرحلة السابقة عن التعاقد لتنوير إرادة املستهلك خبالف التحذير       

نتج آاثره يف املرحلة الالحقة للتعاقد حبيث أن التحذير يقتصر على نوع من اخلطورة الكامنة يف املنتجات أو طريقة استعماهلا فإنه ي
 .(21)حمدد من املعلومات تتعلق ابخلطورة اليت تكتنف السلعة وطريقة استعماهلا وحيازهتا

 املطلب الثاين: الشروط الواجبة لتمكني املستهلك من حقه يف اإلعالم وحمتواه القانوين 

طلب إىل إبراز الشروط الواجب توافرها عند إعالم املستهلك. يف فرع أول أما الفرع الثاين سوف نتطرق من خالل هذا امل 
 فسنتطرق اىل احملتوى القانوين حلق اإلعالم 

 الفرع األول :الشروط الواجبة لتمكني املستهلك من حقه يف اإلعالم: 

 االعالم وهذه الشروط نص عليها املشرع هناك مجلة من الشروط اليت جيب أن تتوفر حىت يتمكن املستهلك من حقه يف
كل شرط بشيء من التفصيل لأحكامها وإال عرض نفسه للمتابعة وسنتطرق  ةنية آمرة ال ميكن للمتدخل خمالفاجلزائري بقواعد قانو 

 فيما يلي:

�ت اليت : فاملقصود بكمال االعالم  متكن املتدخل للمستهلك من مجيع املعلومات والبياأن يكون اإلعالم كامال .1
تسمح له  ابلتعرف الكايف النايف للجالة على خصائص وعناصر وأخطار املنتوج الذي الذي يريد اقتناءه وهو ما نص 

"جيب على كل متدخل أن يعلم من قانون محاية املستهلك وقمع العش بقوهلا:  17عليه املشرع اجلزائري يف املادة 
 ...". املستهلك بكل املعلومات املتعلقة ابملنتوج .

اهلدف من إلزامية وضوح اإلعالم وكتابته ابللغة العربية هو ضمان كما جيب أن يكون واضحا ومكتواب ابللغة العربية  .2
وصول معلومة واضحة وكافية وال يكتنفها أي لبس وبلغة يفهمها املستهلك ولإلشارة فإن كتابة املعلومات تسهل على 

من قانون محاية املستهلك  18وبني املتدخل، لذلك نص املشرع يف املادة  املستهلك اإلثبات يف حالة قيام نزاع بينه
وقمع الغش على أن ميكن املتدخل املستهلك من حقه يف اإلعالم ابلكتابة والوسم ،وأن تكون العبارات الواردة على 

خصص،ألنه يف حالة ختلف املنتوج مفهومة بسيطة وخالية من العبارات املعقدة ومكتوبة بلغة يفهمها املستهلك غري املت
 عنصر من العناصر السالفة الذكر ال تكون هناك أي فائدة من اإلعالم .

ونشري هنا اىل أن املشرع اجلزائري قد ألزم املتدخل بتحرير الوسم ابللغة العربية وذلك إبعتبارها لغة وطنية وترك اجملال 
جلزائر مثال جند أن مجهور املستهلكني على علم ابللغة الفرنسية مفتوحا أمامه إلضافة لغات أخرى تكون واسعة اإلنتشار ففي ا

واللغة اإلجنليزية وابلتايل ميكن إضافتها اىل جانب اللغة العربية وهذا لكي حيقق الوسم الغرض من إنشائه، وللعلم فإن املشرع 
 . (22)تعميم استعمال اللغة العربيةاملتعلق ب 05-91اجلزائري قد كرس ضرورة التعامل ابللغة العربية مبوجب القانون رقم 
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من قانون محاية املستهلك وقمع الغش وكافة النصوص  18: ألزم املشرع  املتدخل مبوجب املادة  وأن يكون  مرئيا .3
املتعلقة بوسم املنتجات ،أن يكون حترير الوسم بصفة مرئية أي أن يكتب خبط واضح وألوان ظاهرة تلفت انتباه 

على ضرورة كتابة بيا�ت  (23)37-97من املرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  10يضا املادة املستهلك ، وقد نصت أ
الوسم بشكل ظاهر للعيان، وجيب أن تكون البيا�ت الفتة لالنتباه عند أول وهلة ،إذ أن املستهلك يتمكن من احلصول 

 العقد مع املتدخل وإما أنه يرفضه .على حقه يف اإلعالم إذا كان يلفت انتباهه وميكنه من االختيار إما أنه يربم 
من قانون االستهالك ومكافحة الغش  18ويقصد بعبارة "متعذر حموها " اليت جاءت هبا املادة  أن يتعذر حمو بيا�ته  .4

السالفة الذكر، إلزامية أن يكون الوسم ملتصقا ابملنتوج، وهلذا ال يكفي أن تكتب هذه البيا�ت على املستند املرفق 
و املسلم للمشرتي بل جيب أن يكتب على املنتوج ذاته إن كان ذا قوام صلب،أما إذا كان املنتوج سائال  ابملنتوج

 .يستوجب تعبئته يف قارورات فينبغي الوسم على الغالف اخلارجي للقارورة

 الفرع الثاين : احملتوى القانوين حلق اإلعالم

ائص املنتوج فإن املشرع الفرنسي يعترب أكثر صراحة ووضوحا بداية نشري اىل أنه فيما خيص إعالم املستهلك حول خص 
 .(24)من قانون االستهالك الفرنسي  L 111-1من نظريه اجلزائري يف هذا الشأن وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة 

سية للمنتوجات إن هذه املادة تضع يف العالقة بني املتدخلني واملستهلكني التزاما هاما يتمثل يف اإلعالم ابلعناصر األسا
واخلدمات املعروضة يف السوق، وذلك لكو�ا تلعب دورا مهما يف التأثري على رضا املستهلك ، فإما أن يتعاقد وإما أن حيجم عن 

-09من قانون محاية املستهلك وقمع الغش رقم  1فقرة  17التعاقد، وهو ما يستشف أيضا يف القانون اجلزائري من  نص املادة 
 ر اليت تنص على أنه: السالف الذك 03

"جيب على كل متدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة ابملنتوج الذي يضعه لإلستهالك بواسطة الوسم 
 ووضع العالمات أو أبي وسيلة أخرى مناسبة". 

متعلقة  ابملنتوج من خالل نص هذه الفقرة يتضح لنا أن املشرع اجلزائري أوجب على املتدخل إعالم املستهلك بكل معلومة 
 2013أو اخلدمة ،ونظرا الحتياج هذا النص ألحكام تضفي عليه املزيد من الوضوح والتفصيل فقد أصدر املشرع اجلزائري سنة 

ضمن فيه أنواع  املنتجات واخلدمات اليت جيب على املتدخل أن يلتزم فيها ابالعالم (25)   378-13مرسوم تنفيذي حيمل رقم 
 وهي كالتايل: 

السالف الذكر حيث ألزمت  387-13من املرسوم   34اىل  12نص عليها مبوجب أحكام املادة من   نتجات الغذائية:امل .1
هذه النصوص على املتدخل أن يكون املنتوج الغذائي الذي يعرضه للبيع مشتمال على بيا�ت إلزامية للوسم وحتديد الكمية 

التاريخ األدىن للصالحية وكذا التاريخ األقصى وأخريا التجميد والتجميد  الصافية واملكو�ت وتعريف احلصة واتريخ الصنع و
 املكثف .

ونشري هنا اىل أن املشرع يهدف من وراء كل هذا اىل تنوير املستهلك ابملعلومات الكافية حول املادة الغذائية حىت يكون 
 اعفات أو أضرار .اختياره سليما واستهالكه لتلك السلعة الغذائية صحي ومن دون حدوث أي مض
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حيث جاء نص  387-13من املرســــوم  50اىل   37نص عليها املشرع اجلزائري  ابملواد من   املنتجات غري الغذائية: .2
:"تطبق أحكام هذا الفصل على املنتجات غري الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهاز أو آلة أو كما يلي  37املادة 

 اله اخلاص و أو املنزيل".مادة موجهة للمستهلك الستعم

من خالل اطالعنا و حتليلنا لنصوص السالفة الذكر يتضح لنا أن املشرع قد ألزم املتدخل بتمكني املستهلك جبميع املعلومات 
مة اخلاصة ابملنتوجات غري الغذائية كالبيا�ت االجبارية و االحتياطات والتحذيرات املتعلقة ابألخطار املرتبطة إبستعماهلا  وعال

 املطابقة والكمية الصافية للمنتوج والبيا�ت املتعلقة ابلعالمة واملنشأ وغريها من البيا�ت اليت تنري ذهن املستهلك وجتعله على علم
 بكل خصائص ومكو�ت املنتوج غري الغذائي 

ث بني من خالهلا حي 378-13من املرسوم  57اىل  51أفرد املشرع أيضا أحكام خاصة ابخلدمات ابملواد من  : اخلدمات .3
وسيلة اعالم املستهلك بشروط اخلدمة  والتعريفات واحلدود احملتملة للمسؤولية التعاقدية أال وهي االشهار أو اإلعالن أو أبي 
وسيلة أخرى مناسبة وهذا من أجل معرفة مستهلك اخلدمة بكل املعلومات املتعلقة ابخلدمة يف حد ذاهتا أو مبقدمها وشروط 

  التعامل معه .

وبصفة عامة نشري إىل أن التزام املتدخل ابإلعالم يتم بصورة خاصة عن طريق الوسم الذي يعترب من أهم الوسائل اليت 
املتعلق حبماية  03- 09من القانون  4فقرة  3، وقد عرفه املشرع اجلزائري يف املادة (26)متكن املستهلك من حقه يف اإلعالم 

سم كل البيا�ت أو الكتاابت أو اإلشارات أو العالمات أو املميزات أو الصور أو "الو املستهلك وقمع الغش على أنه: 
التماثيل أو الرموز املرتبطة بسلعة ، تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو مسة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة 

 يقة وضعها".مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها،بغض النظر عن طر 

و نشري إىل أن هاته اخلصائص األساسية للمنتوج ختتلف إبختالفه فما يكون خاصية أساسية يف سلعة قد يكون غري 
ذلك يف سلعة أخرى، أما ابلنسبة للخدمات  فإن اإلعالم هبا يكون أكثر صعوبة من �حية تقدميها ألن املنتوج مهما كان تعقيده 

ة اليت تعترب آداء غري مادي يصعب ضمان إعالم مسبق عن درجة جودهتا حىت وإن كانت قد فهو سهل التمييز خبالف اخلدم
وضعت فهارس وجداول لبعض اخلدمات غري أن ضمان خدمة مطابقة حلاجات ورغبات املستهلك ال ميكن أن تقوم إال على 

 .(27)أساس اختصاص وجدية مقدم اخلدمة نفسه

إجراءات تقدمي اخلدمات و بدى صارما يف هذا الشأن من أجل ضمان التقدمي  هذا وجند أن املشرع اجلزائري  قد نظم
اجليد هلا حىت تتوافق مع رغبات املستهلك،  فألزم املتدخل بضرورة توافر شروط معينة فيه حىت ميارس نشاطه كاألهلية ووجوب 

حيازة بطاقة أو شهادة معينة مع وجوب االشارة  تسليم واثئق  جتارية أو حماسبية  وكيفيات خاصة يف تلقي األموال  وكذا إشرتاطه
 .(28)اىل رقمها واتريخ حصوله عليها  وأحيا� جند أن صفة مؤدي اخلدمة تثبت بعالمة مميزة كما هو احلال ابلنسبة للحرفيني

شارة أو ويلزم على املتدخل عدم اإليقاع ابملستهلك يف غلط بشأن خصائص املنتوج وعناصره ،فيمتنع عنه استعمال أي إ
عالمة أو أي وسيلة أخرى من شأ�ا أن ختدع املستهلك وتوقعه يف الغلط فيما خيص طبيعة املنتوج وتركيبه ومقدار عناصره وطريقة 
إستعماله ،واتريخ صنعه واتريخ استهالكه ومصدره وكميته فهذه البيا�ت هي جوهر حق اإلعالم ألن خصائص السلعة أو اخلدمة 

 .(29)لرئيسي لدى املستهلك على التعاقدقد تكون هي الباعث ا
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أن املتدخل يف عالقته مع املستهلك ملزم إبعالمه بكيفية كما جيب أن حيتوي اإلعالم ويتضمن كيفية اإلستعمال إذ      
اإلعالم إستعمال املنتوج املباع وذلك إبعطائه تعليمات االستخدام حىت يتجنب األضرار اليت ميكن أن تنجم عن استعماله، ويعترب 

بطريقة اإلستعمال احلد األدىن من املعلومات اليت يلزم املتدخل بتقدميها وإرفاقها ابلسلعة،ألنه بدو�ا ال ميكن للمستهلك احلصول 
على حقه يف اإلعالم وميكن أن يرتتب عن ذلك أضرار خطرية نتيجة االستعمال اخلاطئ للمنتوج ،لذلك فإن عدم اإلعالم أو 

 .(30)يم مسؤولية املتدخل املدنية أو اجلزائية عما يصيب املستهلك الضعيف من أضراراإلعالم الناقص يق

-04وكذا اإلعالم   أبسعار السلع واخلدمات  فلهذا النوع من اإلعالم أمهية كبرية وقد نصت عليه املادة الرابعة من القانون 
وتعريفات السلع واخلدمات ،وتزداد أمهية هذا اإللتزام خاصة السالف الذكر على أن يتوىل البائع وجواب إعالم الزابئن أبسعار  02

بعد إقرار مبدأ حرية حتديد األسعار،إضافة اىل أن إختيار املستهلك بني أسعار السلع واخلدمات املعروضة عن علم يكون إبعالم 
ت هبذه املهمة مثل املعهد الوطين السعر،واملالحظ يف فرنسا أن اإلعالم ابألسعار ال يقتصر على املتدخل وحده فهناك جهات كلف

لإلستهالك، مجعيات محاية املستهلك ،وكذلك بعض اجملالت فكل هؤالء يقومون بنشر أسعار السلع واخلدمات اليت توجد داخل 
 .(31)السوق

 ميكن السالف الذكر بينت لنا الكيفية اليت  02-04من القانون  05وفيما خيص كيفيات اإلعالم هبذه األسعار فإن املادة 
من خالهلا إعالم املستهلك حول أسعار السلع واخلدمات فذكرت وضع عالمة أو وسم أو معلقات أو أبي وسيلة أخرى 

،إضافة إىل القواعد العامة السابقة يف اإلعالم عن األسعار ،أشار املشرع إىل أن حتديد الكيفيات اخلاصة ابإلعالم عن (32)مناسبة
وتنفيذا لذلك صدرت العديد من املراسيم التنفيذية والقرارات منها املرسوم التنفيذي املتعلق أسعار تكون عن طريق التنظيم، 

،وكذلك أيضا أسعار إجيار الغرف واستهالك املأكوالت واملشروابت يف املؤسسات (33)بتعريفات نقل الركاب يف سيارات األجرة
عالم  عن أسعار املنتجات ،وغالبا ما تكون منشورة يف األماكن ، أما اخلدمات فاإلعالم هبا يكون بنفس طريقة اإل(34)الفندقية

اليت تقدم فيها اخلدمات للجمهور، ويشرتط يف اإلعالم ابألسعار سواء ابلنسبة للمنتجات أو اخلدمات أن تكون بصفة مرئية 
ة كما جيب أن يكون السعر ومقروءة،حبيث جيب أن حتتوي األسعار املعلنة على مجيع الرسوم الواجب دفعها لكل سلعة أو خدم

املعلن عنه حمتو� التكاليف اإلضافية احملتملة،اليت يتحملها املستهلك إن وجدت كل هذا بغية جتنيب إطالع املستهلك بكل 
 التفاصيل لكي ال يكون هناك أي غموض .

كل من اإلعالم املتعلق بشروط   أن املشرع اجلزائري قد مجعوجيب أيضا متكني املستهلك من االعالم بشروط البيع: حيث       
السالفة الذكر وكان يستحسن  فصله و إعتباره التزاما مستقال عن اإلعالم ابلسعر،  4البيع واإلعالم ابألسعار  يف نص املادة 

ومعىن اإلعالم بشروط البيع هو إعالم املستهلك ابحلقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد أو حىت تلك الناشئة عن نصوص 
أن البائع ملزم إبخبار املستهلك بشروط البيع املمارس وكذا احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية  08انون،وقد أضافت املادة الق

لعملية البيع أو اخلدمة وهذا اإلعالم ضروري ملا له من دور يف حتديد قرار املستهلك بشراء املنتوج أو حتصيل اخلدمة من عدمه مثل 
 وشرط ضمان حسن عمل املنتوج. شرط التسليم ابلبيت

 ويثور التساؤل بشأن تفسري مصطلح شروط البيع وهل ينطبق على املنتجات واخلدمات معا ؟ .       
نشري هنا اىل أنه ورغم املفهوم الضيق ملصطلح "شروط البيع" فإنه جيوز توسيعه ليشمل اخلدمات أيضا، كما يثور التساؤل بشأن 

ليت أشارت إليها املادة املذكورة ونبني هنا أبنه قد تكفلت املادة إبعطاء أمثلة عنها لكن بني األعوان حتديد ماهية شروط البيع ا
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االقتصاديني واليت من بينها كيفيات الدفع، الرسوم ،التخفيضات....اخل، بينما يف العالقة بني العون االقتصادي واملستهلك فهي 
 العقد. تتمثل يف التسليم وشروط الدفع وشروط إلغاء 

 أنواع  إعالم املستهلك و املبحث الثاين: مراحل  

ومها مرحلتان، مرحلة قبل إبرام العقد سنتطرق اليه   سوف حناول من خالل هذا املبحث التطرق إىل مراحل اعالم املستهلك     
 الم فسنتطرق اليها يف املطلب الثاين.يف الفرع األول ومرحلة تكون بعد إبرام  العقد  سنتطرق اليه يف الفرع الثاين أما أنواع االع

 املطلب األول: مراحل إعالم  املستهلك 

 اليه قبل وبعد ابرام العقد االستهالكي. اإلشارةهناك مرحلني كما سبق 

ن سوف نربز أوال حق املستهلك يف اإلعالم يف املرحلة السابقة عن التعاقد  ، و هذا احلق هدفه هو تنوير إرادة املستهلك حىت يكو 
رضاه صحيحا وخايل من العيوب فيكون حرا يف تعاقده أو رفض ذلك حسب ما يراه من مصلحة ومدى توافقها مع املعلومات 
املقدمة له من طرف املتدخل وابلتايل فإن اجلدوى من هذا النوع من اإلعالم تنعدم إذا أبرم العقد ، وقد عرف هذا احلق بعدة 

 تعاريف نذكر منها :
ل التعاقد يف اإلعالم  ينفصل عن العقد وينشأ يف املرحلة السابقة عن التعاقد حىت ينتج للمستهلك حق املستهلك قب 

 .(35)رضا حر يستطيع من خالله إبرام العقد أو رفضه وتكون كل معطيات العقد واضحة أمامه
ملشرتي بكل ما ميكن أن يؤثر على قراره يف وعرف أيضا أبنه إلتزام ينشأ يف املرحلة السابقة عن التعاقد ،ومبوجبه يعلم البائع ا    

، كما عرفه البعض أبنه إلتزام قانوين عام سابق عن التعاقد يلتزم فيه (36)إبرام العقد من عدمه،لكي يكون رضا املستهلك حرا
د إبرامه واليت يعجز عن املدين إبعالم الدائن يف ظروف معينة التزاما صحيحا وصادقا بكافة املعلومات اجلوهرية املتصلة ابلعقد املرا

 .(37)اإلحاطة هبا بوسائله اخلاصة ليبين عليها رضاءه ابلعقد
وعرف كذلك أبنه إلتزام عام يغطي املرحلة السابقة على التعاقد يف مجيع عقود االستهالك ويتعلق ابإلدالء بكافة املعلومات     

 . (38)والبيا�ت األزمة إلجياد رضاء حر وسليم لدى املستهلك
من خالل التعاريف السالفة الذكر يتبني لنا أن اهلدف من اإلعالم السابق للتعاقد يدور كله حول رضا املتعاقد املستهلك من      

إبعالمه وتنويره ابملعلومات  (39)خالل حصوله على رضا  حر سليم خايل من العيوب ، بعد  قيام الطرف الآلخر أي املتدخل 
 مة.الضرورية حول السلعة أو اخلد

ونشري هنا اىل أن احلكمة اليت يرمي إليها املشرع من وراء إلزامه للمتدخل بتقدمي حق اإلعالم قبل التعاقد للمستهلك هو أن      
نظرية عيوب الرضا وكذا نظرية ضمان العيوب اخلفية قد ال توفر للمستهلك احلماية الكافية ، بسبب صعوبة إثبات وقوعه يف غلط 

املنتوج ،يف حني يكفي املستهلك لكي يستفيد من احلماية اليت يكفلها له إلتزام املتدخل ابإلعالم قبل  حول صفة جوهرية يف
التعاقد أن يثبت أن مثة معلومات جوهرية متصلة ابملبيع ويعلمها املتدخل،لكنه رغم ذلك كتمها أوكذب عليه فيها رغم علمه أبمهية 

 هذه املعلومات ابلنسبة للمستهلك.
 (40)بق بيانه وإذا كان احلق يف اإلعالم وفقا لبعض الفقه هو حق صاغه القضاء الفرنسي و سارت عليه  بعض احملاكم مما س    

مث ما لبث أن مت تعميمه يف القواعد العامة رغم عدم وجود نص خاص به ، فماهو األساس القانون الذي يقوم عليه احلق قبل 
 التعاقدي يف اإلعالم؟.
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جلزائري على درب اإلجهاد القضائي الفرنسي الذي قضى فيه أبن السكوت يف صورة الكتمان ميكن أن يكون سار املشرع ا     
 (42)من القانون املدين اجلزائري 2/ 86مما يؤدي إىل إمكانية بطالن العقد وذلك طبقا ملا  نصت عليه  املادة  (41)تدليسا 

ا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه "يعترب تدليسا السكوت عمدا عن الواقعة أو مالبسة إذ
 املالبسة".

وتعترب هذه املادة من أهم النصوص اليت كرست احلق يف اإلعالم ، فقد ارتبط ذلك عند القضاء بقيام إلتزام اإلعالم على       
ل العقد وقد أضافت هذه الفقرة سبب إلبطال العقد وهذا عاتق الساكت،حيث جيوز للمتعاقد املدلس عليه عندئذ املطالبة إببطا

السبب يتمثل يف السكوت عن واقعة أو مالبسة،ولكن يشرتط فيه أن يكون عمد� وأن تكون املعلومات املخفية جوهرية حبيث لو 
برام العقد ال تنفيذه، وهو علم هبا املتعاقد األخر ملا تعاقد أصال، مع وجوب أن يكون هذا الكتمان التدليسي قد وقع يف مرحلة إ

أما إذا وقع الكتمان التدليسي يف مرحلة تنفيذ العقد فال جمال لالحتجاج ابلنص السابق  (43)جيعلنا بصدد مسؤولية تقصريية  ما
 ،ألننا نكون يف هذه احلالة بصدد اإلخالل إبلتزام تعاقدي ابإلعالم فتطبق أحكام ضمان العيوب اخلفية، أي أنه تطبق أحكام 

 من القانون املدين اجلزائري . 397املادة 
من القانون املدين على أنه: "جيب أن يكون املشرتي عاملا ابملبيع علما كافيا  352كما جند أن املشرع اجلزائري نص يف املادة      

إذا ذكر يف عقد البيع أن ويعترب العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية حبيث ميكن التعرف عليه " و 
 املشرتي (املستهلك) عامل ابملبيع سقط حقه يف طلب إبطال البيع  بدعوى عدم العلم به إال إذا أثبت عش البائع(املتدخل).
اقد أمر إن أنصار مبدأ سلطان اإلرادة جيدون يف مطالبة املتعاقد أبن يلتزم جتاه غري املتعاقد معه ابإلعالم يف املرحلة السابقة عن التع

غري مقبول عند غياب نصوص قانونية أو إتفاقية صرحية تفرض ذلك يف هذه املرحلة اليت مل يبدأ فيها بعد االلتزام التعاقدي،لكنه قد 
مت االعرتاف هبذا احلق للمستهلك لضرورته األخالقية وكذلك املربرات العملية اليت اقتضتها ظروف التعامل يف احلياة املعاصرة 

إطار عقود االستهالك ،حيث جند أن هذا احلق هو التزام على عاتق املتدخل وذلك لعدم امتالك املستهلك وسائل وخصوصا يف 
 العلم ابملعلومات اجلوهرية املتصلة ابلعقد،وكذا نتيجة عدم املساواة االقتصادية واملعرفية بينهما  فيكون هذا االلتزام وسيلة إلعادة

 عالم قبل التعاقدي هي:التوازن ،ولذلك فأهم مربرات اإل
 .مواجهة عدم التكافؤ بني طريف العقد من حيث مستوى العلم والدراية 
  .قصور النظر�ت والوسائل التقليدية (عيوب الرضا والعيوب اخلفية)يف توفري احلماية الالزمة للمستهلك 
  (44)ازد�د أمهية احلق يف اإلعالم ضمن إطار عقود االستهالك اإللكرتونية. 

فهو خيتلف هذا احلق عن سابقه ،فإذا كان احلق األول جيب أن يقدم قبل ابرام العقد  فهذا  العقد إبرامإعالم املستهلك أثناء أما 
،ويعترب القضاء الفرنسي هو من أدخل خمالفة املتدخل لاللتزام ابإلعالم إىل الدائرة العقدية (45)احلق مشتق من العقد يف املعمالت

وابنه اللذان توفيا جراء إنفجار منتوج سريع اإللتهاب ،حيث قضت حمكمة اإلستئناف   Bartheوذلك من خالل قضية 
مبسؤولية  الصانع (املتدخل)يف مواجهة املشرتي (املستهلك) الذي كان قد اشرتى املنتج من وسيط جتاري ،وكان  ابلتايل أجنبيا 

م وفائه اباللتزام ابإلعالم أو مبعىن أصح لعدم كفاية التحذير وأعترب عن العالقة العقدية،فقد قامت مسؤولية الصانع يف مواجهته لعد
 .(46)ابلتايل مرتكبا خلطأ وحكم مبسؤوليته العقدية وهذا ما أقرته حمكمة النقض اليت رفضت الطعن املقدم من الصانع
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د ولتجنيب املستهلك األضرار النامجة عن أبنه إلتزام على املتدخل ، يديل فيه ابلبيا�ت واملعلومات الالزمة لتنفيذ العقوقد عرف 
اإلستفاذة ابخلدمة،وهو ينشأ مبناسبة إبرام كل عقد على حد ة ويف حدود ما  تنفيذه أو على االستمرار يف إستخدام السلعة و

 .(47)يقتضيه كل عقد
مسؤولية عقدية،وذلك خبالف احلق يف إن احلق التعاقدي  يف اإلعالم يتفرع من العقد ذاته واملسؤولية املرتتبة عن اإلخالل به هي 

اإلعالم قبل التعاقدي فاملسؤولية النامجة عن اإلخالل به هي مسؤولية تقصريية، لذلك جيب عند إبرام أي عقد أن يقوم املتدخل 
ختاذها وإذ جيب بتنوير املستهلك ابملعلومات الضرورية واملفيدة عند إستعمال املنتوج أو اخلدمة وكذا تنبيهه ابالحتياطات الواجب إ

 السماح للمستهلك إبستعمال املنتوج ضمن الضوابط والشروط املبينة واملنصوص عليها.
إختلف الفقه حول أساس هذا احلق والذي مت إكتشافه أما فيما يتعلق ابألساس القانوين للحق التعاقدي يف اإلعالم فقد      

من القانون  2/ 107ود ،وقد نص املشرع اجلزائري يف نص املادة من طرف اإلجتهاد القضائي الفرنسي يف عدد هائل من العق
وال يقتصر العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه فحسب ،بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون املدين أنه :"...

 والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام ".
يف   Douaiمن القانون املدين الفرنسي حمكمة دواي  1135ليه املادة وقد أعرب عن هذا األساس طبقا ملا نصت ع      

، وهذا االلتزام (48)1954ديسمرب  13وكذلك حمكمة استئناف ابريس يف قرارها الصادر يف  1954قرارها الصادر يف جوان 
في حالة ما إذا كان البائع ليس هو يقع على عاتق املتدخل كما سبق اإلشارة إليه سواء كان صانعا أو منتجا أو ابئعا أو موزعا، ف

فاالجتهاد القضائي يتجه حنو حتميل املسؤولية للمنتج ،وعلى هذا األخري أن يرفق منتوجه بكل  من صنع املنتوج حمل البيع
درجة ، ويضاعف االلتزام ابإلعالم أحيا� ليصل إىل (49)املعلومات الضرورية والالزمة،وهو من يتحمل املسؤولية اجتاه املستهلك

النصيحة ولفت االنتباه إىل املخاطر أو اآلاثر السلبية للسلعة أو اخلدمة خاصة إذا كانت تتميز بطبيعتها اخلطرة، كما يستحسن أن 
يتم إعالم املستهلك خطيا ،مما يشكل األسلوب اجليد إلثبات املتدخل تقدميه لإلعالم،فيمكن إيراد اإلعالم عن طريق لصق 

 إيراد هته املعلومات يف ورقة وإدراجها يف املنتوج أو على الغالف،وغريها من الطرق .ملصقة على املنتوج،أو 
أما فيما خيص اإلعالم للخدمات فيمكن أن يكون من خالل كتابة كيفيات تقدمي هاته اخلدمات أو املخاطر اليت ميكن أن      

 هذه املعلومات والتحذيرات من طرف مقدمي تنجر عنها يف ملصقات تعلق يف مكان تقدمي هاته اخلدمات،أو ميكن تقدمي
اخلدمات للمستهلكني مباشرة، ولإللتزام ابإلعالم أطراف ألنه �تج عن عقد وأطراف هذا العقد مها الدائن ابإلعالم وهو املتدخل 

 واملدين ابإلعالم  وهو املستهلك.
 للحق التعاقدي يف اإلعالم أطراف مدين وطرف دائن وهي :

 حلق يف اإلعالم:أطراف مدينة اب

فالطرف املدين هبذا احلق للمستهلك هو احملرتف ملعرفته وإطالعه على خصائص املنتجات واخلدمات اليت يقتنيها املستهلك 
بغرض اإلستهالك الشخصي أو العائلي وهذا اإللتزام كما بيناه ظهر يف كثري من العقود بفضل القضاء الفرنسي وأول عقد ظهر فيه 

، فيلتزم البائع احملرتف إبعالم املشرتي حول إستعمال املنتوج املباع وكذا االحتياطات الواجبة  (50)و عقد البيعهذا االلتزام ه
االختاذ أي تقدمي املعلومات الضرورية الستعماله، أما فيما خيص املنتجات اخلطرة فعليه أن حيذر املستهلك من خماطر استعماهلا 

دة ومعقدة لذلك يلتزم املتدخل بتقدمي معلومات كاملة صحيحة فإذا مل يقم البائع بذلك خاصة إذا كانت  هذه املنتوجات جدي
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عد مسؤوال عن كل ضرر يلحق ابملستهلك خصوصا إذا كان هو نفسه حمرتفا خمتصا،مبا يؤهله للقيام بنقل وتوضيح بل وحىت 
 تصحيح املعلومات اليت يقدمها الصانع.

 شرتي)طرف دائن ابإلعالم (املستهلك أو امل

بينا فيما سبق أن الغاية من متكني املستهلك من حقه يف اإلعالم هو بغرض إعادة التوازن بني طريف العالقة اإلستهالكية ومها 
وجند أن القضاء الفرنسي يف القدمي كان ال يعرتف هبذا االلتزام يف حق املتدخل لقوله : أن ، رتف املتدخل و املستهلك العادي احمل

أما حاليا فقد اجته  نفس القضاء  إىل حتميل  ،إال نفسه ي خيدع لسرعة تصديقه أو إلمهاله فيما يعرض له فال يلو مناملتعاقد الذ
املتدخلني هبذا اإللتزام لصاحل املشرتين املستهلكني ولكن ليس لفائدة كافة املشرتين ،بل للمستهلكني فقط واستبعاد احملرتفني من 

 خانة احلماية.

تزام ابإلعالم يقوم دون حتديد عندما يتعاقد البائع مع املشرتي بوصفه مستهلكا والذي يقتين منتوجا أو وال شك أن اإلل
 .(51)حيصل على خدمة تلبية حلاجة من حاجياته الشخصية أو األسرية

 اإلعالماملطلب الثاين : أنواع 

زائري ، جندها قد ألزمت احملرتفني بتقدمي املعلومات الكافية عند ابلرجوع اىل القوانني املتعلقة حبماية املستهلك يف التشريع اجل        
االجباري ويتسد يف الوسم ، وهناك اعالم اختياري  ابإلعالمعرض املنتوج أو اخلدمة على مجهور املستهلكني وهو ما يعرف 

عليه اصطالحا ابلدعاية التجارية  مصدره احملرتفني أنفسهم حيث يلجؤون اىل التعريف مبنتجاهتم اىل املستهلكني ، وهو ما يطلق
 ) ،فيقومون ابإلشهار عن منتجاهتم من أجل الربح وز�دة املبيعات .اإلشهار(

أبنه: "مجيع العالمات والبيا�ت وعناوين  39-90من املرسوم  6فقرة  02وقد عرف املشرع اجلزائري الوسم مبوجب املادة     
اليت تتعلق مبنتوج ما واليت توجد يف أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو رمسة أو خامت أو املصنع والتجارة والصور والشواهد والرموز 

املتعلق بوسم السلع الغذائية  484-05من املرسوم  02كما عرفته املادة ،  منتوجات ما أو خدمة ويربط بينها"طوق يرافق 
اليت ترفق ابملنتوج أو يوضع قرب هذا األخري  وعرضها أبنه:"كل نص مكتوب أو مطبوع او كل عرض بياين يظهر على البطاقة

 ألجل ترقية البيع".

 املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش بقوهلا: 03-09من القانون  03وهناك تعريف اثلث نص عليه املشرع مبوجب املادة         
و بطاقة تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الوسم " كل البيا�ت والكتاابت أو العالمات أو املميزات أو الصور املرتبطة بسلعة أ

الفتة أو مسة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن 
 طريقة وضعها  ".

القتصاد الدولة ونتيجة لذلك  ونشري هنا اىل أن للوسم أمهية كبرية سواء ابلنسبة للمستهلك أو األعوان االقتصاديني وحىت     
 وضع له تنظيم خاص به.

أما النوع األخر من اإلعالم هو اإلعالم االختياري ، حيث يقوم احملرتفون من تلقاء أنفسهم ابلتعريف مبنتجاهتم قصد       
 تسويقها.
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ة املعلن عنها ، وجيب أن تكون العبارات ونشري هنا اىل أنه البد من توافر البيا�ت االلزامية الكافية عن السلعة أو اخلدم       
املستخدمة فيه واضحة وحصول املعلن على ترخيص الشهار منتجاته ، ولالشهار أمهية للمحرتفني وللمستهلكني ، فبالنسبة 

 فوائد جتارية. للمحرتفني يعترب من أهم الوسائل اليت تربطهم بعالقة دائمة ابملستهلكني،ألنه يدفع اىل ز�دة الطلبات مما يرتتب عليه
يف مقابل هذه االجيابيات هناك سلبيات تكون يف حالة السلوك الغري القانوين الذي يقدم عليه املعلن يف تقدمي اشهاره،وخداع 

 اجلمهور أبساليب احتيالية مما قد يوقع املستهلك يف التدليس وحينئد نكون أما اشهار غري قانوين.

 خبصائص املنتوج ومن مث يكون رضاه سليم وصحيح وخايل من العيوب. أما ابلنسبة للمستهلك فاالشهار يبصره

 اخلـامتة
يف األخري نشري إىل أن محاية حقوق املستهلك عموما واحلق يف اإلعالم خصوصا من املهام الصعبة اليت تسعى السلطة       

خصوصا وحنن  شرائية وكذا أمن وسالمة املستهلكاملختصة  لتجسيدها على أرض الواقع  ملا هلذا احلق من أمهية يف محاية القدرة ال
 وسريعني ترتب عليهما صنع منتوجات جديدة ذات خصائص معقدة. وتطور تكنولوجي كبريين يف عامل يشهد �ضة

لذلك فإن مهمة محاية حق املستهلك يف اإلعالم مهمة شاقة فرغم سن املشرع اجلزائري  لعدة قوانني تضمن  ذلك بداية       
القواعد العامة املنصوص عليها يف القانون املدين األحكام القوانني اخلاصة حبماية املستهلك، املتمثلة يف القانون امللغى رقم  أبحكام

 378-13املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش و املرسوم التنفيذي  03-09مبوجب أحكام القانون اجلديد رقم:  89-02
من أجل ضمان حق املستهلك يف إعالم صريح وصحيح بغية إضفاء نوع من التوازن بني  ماتالتزااللذان تضمنا عدة إجراءات و 

هذا األخري من جهة واملتدخل يف من جهة أخرى ، و أحسن ما فعل املشرع هو ترتيب عقوبة جزائية عن خمالفة عدم متكني 
 السوق.املستهلك من حقه يف اإلعالم حول السلع و املنتوجات واخلدمات املعروضة  يف 

 وقد توصلنا من خالل هذا البحث  اىل النتائج التالية :       
،غري أنه ونتيجة لضعف الرقابة اليت متارسها  اإلعالمأن املشرع اجلزائري كفل محاية مبوجب نصوص قانونية حلق املستهلك يف  -

 ة الالحقة له  فهذه احلماية ضعيفة وغري كافية.السلطة املختصة سواء يف املرحلة السابقة عن طرح املنتوج للتداول أو يف املرحل
 جهل املستهلك اجلزائري حبقوقه القانونية وعلى رأسها احلق يف االعالم وانعدام روح املطالبة القضائية لديه. -
ا خصوصا وذلك بسبب ضعف موارده اإلعالمصعوبة أتدية مجعيات محاية املستهلك لدورها عموما وتبصري املستهلك حبقه يف  -

 املالية إضافة اىل العراقيل والصعوابت اليت تواجهها أثناء القيام بنشاطاهتا.
إال أ�ا غري كافية ،و البد من   اإلعالميف األخري ورغم كل املساعي اليت قام هبا املشرع اجلزائري من أجل جتسيد  احلق يف     

وهذا بغية متكني مجهور املستهلكني من حقهم القانوين يف  تكثيف جهود كل اهليئات املختصة سواء كانت رمسية أو غري الرمسية
 . اإلعالم
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 محاية حق الطفل يف التعليم يف املواثيق الدولية و اإلقليمية حلقوق اإلنسان
 أ . خمانق عبد هللا                                                                       

 أستاذ ابحث بكلية احلقوق و العلوم السياسية                                                                                
 .  مخيس مليانةاجلياليل بونعامة ، جامعة                                                                                    

 ملخص:
ليم الذي يعترب حقا أساسيا أصيال من احلقوق االجتماعية       هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على حق الطفل يف التع      

الدور الذي يلعبه التعليم مبختلف مراحله يف حتقيق ة قوية أبطياف  احلقوق األخرى، و نواة و حمور منظومة احلقوق، ملا له من صلو 
واثيق الدولية و اإلقليمية حلقوق اإلنسان على تقدم الدول و رفاهية األفراد.و تظهر أمهية حق الطفل يف التعليم من  خالل أتكيد امل

العمل على إزالة كافة ، وفقا ملقدراهتا االقتصادية ،و  هذا احلق، و إلزام كافة الدول اإلطراف فيها ابختاذ اخلطوات التدرجيية الضرورية
 املعوقات اليت حتول دون التمتع الكامل هبذا احلق.

 التعليم يرتب على عاتق الدول جمموعة من االلتزامات  تتمثل  يف إاتحة فرص التمتع اجلدير ابلذكر أن حق الطفل يفو         
اجملاين يف مراحله األوىل كحد ادين ، من خالل تكريس مبدأ املساواة يف احلصول على التعليم يف التعليم  األساسي اإللزامي و  ابحلق
 .الربامج املناسبة ، قصد حتقيق التنمية الكاملة لشخصية الفرد و طلوبة اإلمكانيات البشرية امليع ، وتوفر املؤسسات الكافية  و للجم

 

  .: حق التعليم، الطفل،  مواثيق حقوق اإلنسان، الضما�ت، احلمايةالكلمات املفتاحية
Abstract: 

This study aims to shed light on the child's right to education, which is considered to be fundamental 
social rights, and the center of the rights system because of its strong link with other rights, and also 
the role that education plays in its various stages in achieving progress and welfare of individuals. The 
importance of the child's right to education is emphasized through the ratification of international and 
regional human rights instruments which obliged all States parties to take the necessary progressive 
steps, according to their economic capabilities, and to remove all obstacles to the full enjoyment of 
this right. 

It is worth mentioning that the right of the child to education entails a set of obligations for States to 
provide opportunities for the enjoyment of the right to free and compulsory basic education in its early 
stages as a minimum, by enshrining the principle of equal access to education for all, and provide 
adequate institutions, human resources required and appropriate programs, in order to achieve the 
whole person development. 

 key words: Right to education, child, human rights instruments, safeguards, protection 

 مقدمــــة:
اليت حرصت املواثيق الدولية والدساتري الداخلية على  احلق يف التعليم حق أساسي ومدخل لضمان احلقوق األخرى يعد 

 ية.التنمية بكافة إبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقاف وهو يف نفس الوقت وسيلة ال غىن عنها لتحقيقكفالتها، 
حموراً أساسيًا من حقوق الطفل اليت كفلها القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ملا هلذا احلق من أبعاد يف  التعليميشّكل احلّق يف 

فهو مبثابة األداة الرئيسية اليت متكن األطفال املتمشني اقتصادً� واجتماعيًا من الرتقية يف السلم  حياة الطفل، ويف حتديد مستقبله،
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إن التعليم حق أساسي من . واكتساب املهارات اليت تؤّسس لبناء شخصّيتهم ،عي ، واملشاركة االجيابية يف �ضة جمتمعاهتماالجتما
 .للتصرف، يتمتع به اجلميع بصرف النظر عن اجلنس أو الدين أو العرق أو الوضع االقتصادي حقوق اإلنسان وغري قابل 

اإلقليمي، على الصعيدين الدويل و اجليل الثاين اليت تناولتها مجيع املواثيق واملعاهدات يندرج حق الطفل يف التعليم ضمن حقوق     
وقد خصصت لذلك عدة مواد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 د املرأة، وغريها من مصادر القانون الدويل حلقوق اإلنسان. واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض  واتفاقية حقوق الطفل
اإلقليمية املرتبطة ابحلق يف التعليم ، شكلت نوعا و حكام الواردة يف املواثيق واالتفاقات الدولية األو  واملال حظ أن النصوص 

ث أن اغلبها مل تلق معارضه أو حتفظ من الدول املنظمات الدولية اإلقليمية، حبيو من التوافق بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة ، 
 : اإلشكالية فتتمثل فيما يليخبصوص أما ، األطراف يف هذه االتفاقات

 هل حيظى حق الطفل يف التعليم ابحلماية القانونية املطلوبة يف املواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان ؟     
  املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان املطلب األول: محاية حق الطفل يف التعليم يف

اهتمامها الواسع حبقوق اإلنسان، وكان حلق الطفل يف التعليم،  1945أولت منظمة األمم املتحدة منذ أتسيسها عام 
 ابعتباره من احلقوق األساسية، مكانة خاصة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ويظهر هذا من خالل ما يلي:

 عالن العاملي حلقوق اإلنسان الفرع األول : اإل 
يعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اللبنة األساسية يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، كونه أول وثيقة دولية تكرس 

أعتربه اإلعالن جمموعة واسعة من احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومل تغفل احلق يف التعليم الذي 
 1ركيزة األساسية ألي انطالقه تنموية حقيقية.مبثابة ال
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حق الطفل يف التعليم يفأوال: 

 "منه ما يلي:  26أوىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أمهية ابلغة حلق الطفل يف التعليم يف نصوصه، حيث أشار يف املادة 
 التعليم. وجيب أن يوفر التعليم جما�، على األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية. ويكون التعليم االبتدائي ـ لكل شخص حق يف 1

  2 .إلزاميا. ويكون التعليم الفين واملهين متاحا للجميع. ويكون التعليم العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءهتم
اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية. كما جيب أن يعزز  ـ جيب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية2

التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم ومجيع الفئات العرقية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ 
  3.السالم

 ". م الذي يعطى ألوالدهمـ لآلابء، على سبيل األولوية، حق اختيار نوع التعلي3
إن الدراسة التحليلية هلذه املادة تبني بشكل واضح أن احلق يف التعليم حق أساسي يتمتع به كل طفل بصرف النظر عن أي 

ونص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان صراحة على جمانية التعليم وإلزامية ضمان استفادة كافة األطفال من هذا احلق، إىل  اعتبار ،

                                                           
 .1948ديسمرب  10(أ)، املؤرخ يف 217ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم اعتمد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  مبوجب قر  - 1

2- Fernando Volio, The Child’s Right to Education, Imprimerie de Presses Universitaires, Paris, 1979 , 
p 20 

 .1968ماي عام  13قوق اإلنسان بطهران يف املؤمتر الدويل حل  عن  وهي نفس األهداف اليت أكد عليها إعالن طهران الذي صدر - 3
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الفرد على امتالك املهارات  ب االهتمام ابلتعليم الفين واملهين و إاتحته للجميع ،واالستفادة من املعارف العلمية اليت تساعدجان
  1.الالزمة اليت اكتسبها يف وضع السياسات التنموية اليت تعود ابلنفع عليه وعلى جمتمعه

ز مبادئ التفاهم والتسامح والتعاون واحرتام حقوق اإلنسان، وهو كما أشار اإلعالن أيضا أن احلق يف التعليم يساهم يف تعزي  
  2.ما يكتسب العملية الرتبوية أمهيه ابلغة يف جتسيد مبادئ الدميقراطية واحرتام احلقوق واحلر�ت

 تكريس حق الطفل يف التعليم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف اثنيا: دور
أسس ملنظومة حقوقية متكاملة تقوم على مراعاة كافة  أصناف احلقوق،  1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام

، وأوجب أن يكون يف مراحله األوىل جمانياً وإلزامياً وأن يعمم التعليم 3ومنها حق الطفل يف التعليم ولصاحل خمتلف الًفئات االجتماعية،
 ، وتوجيه الرتبية والتعليم لتحقيق  اإلمناء الكامل لشخصية اإلنسانالفين واملهين،وأن يتم تشجيع  التعليم العايل على أساس الكفاءة

وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية ،وبناء جسور التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع الشعوب، وتلقني مبادئ حفظ 
 4السلم واحرتام التنوع الثقايف يف ظل العوملة.

اإلنسان، ازداد االعرتاف حبق الطفل يف التعليم على نطاق واسع يف الصكوك املعيارية  ومنذ صدور اإلعالن العاملي حلقوق
الدولية اليت وضعتها األمم املتحدة، مبا يف ذلك  اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم، وأعيد 

 .5فت فئات حمددة كالنساء والفتيات واملعوقني واملهاجرين والالجئنيا احلق يف املعاهدات األخرى اليت استهدذالتأكيد على ه
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان صدرت توصيات عديدة من منظمة اليونسكو أكدت  26ويف إطار تعزيز تطبيق املادة 

 6يف جمملها على املبادئ التالية:
  ار معهم.جيب أن ينمي التعليم القدرة على االتصال ابآلخرين واحلو  -
  جيب أن تراعى ممارسة احلق يف التعليم املساواة يف احلقوق بني الشعوب وخصوصا حق الشعوب يف تقرير مصريها. -

 الفرع الثاين: العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اسية  والعهد الدويل للحقوق االقتصادية جاء إقرار العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان: العهد الدويل للحقوق املدنية والسي
واالجتماعية والثقافية، كتتويج للمجهدات املبذولة من طرف األمم املتحدة لتكريس حقوق اإلنسان، ابعتبار أن اإلعالن العاملي 

  1ية الحقا.حلقوق اإلنسان كان بداية لعملية طويلة وانطالقة حقيقية جملهودات يف إطار األمم املتحدة توجت مبعاهدات دول

                                                           
بشأن التعليم للجميع إىل وجود أعداد كبرية من األطفال يف سن التمدرس دون أن تتاح هلؤالء فرصة التمتع حبقهم  2001عام لأشار تقرير الرصد  - 1

 يف التعليم.
ة والعلوم والثقافة، منها إعالن املبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده ونفس املبادئ أكدت عليها العديد من توصيات منظمة األمم املتحدة للرتبي - 2

 .1990نوفمرب 16املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة والعشرين بباريس يف 
صادية واالجتماعية املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق االنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقت معظماعرتفت  - 3

 والثقافية مببدأ ارتباط حقوق االنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
 .162غازي حسن صباريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص - 4

5 - Hodgson Doglas, The Human Right to Education,  Ashgate publishing, 1998, p10. 
 .1966ديسمرب  16(أ)، بتاريخ 2200إعتمد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم  - 6
 منه.   27 ، وفقا للمادة1976جانفي  3دخل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ بتاريخ  - 1
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 العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  حق الطفل يف التعليم يف: أوال

أكد العهد الدول اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على حق الطفل يف التعليم مع ربط عملية التعليم  
 " 1:منه على 13السياق نصت املادة  ابلكرامة اإلنسانية واحرتام كل أطياف احلقوق، ويف هذا

ـ تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء 1
كذلك على   الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرا متها ، وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية. وهي متفقة

وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور �فع يف جمتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة 
  بني مجيع األمم وخمتلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم.

  الدول األطراف يف هذا العهد أبن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب:وتقر  2
  ـ جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإاتحته جما� للجميع. أ

 ب ـ تعميم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة
  سيما ابألخذ تدرجييا مبجانية التعليم. وال
  بكافة الوسائل املناسبة وال سيما ابألخذ تدرجييا مبجانية التعليم.و جعل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم املساواة،  ج ـ
تكملوا الدراسة تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل يس د ـ

  االبتدائية.
العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستو�ت، وإنشاء نظام منح واف ابلغرض، ومواصلة حتسني األوضاع املادية  هـ ـ

 للعاملني يف التدريس."
ة على األبعاد الرئيسية العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي يتضح أتكيد وبناء على ما سبق،  

، ووجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية 2للتعليم، مبا يف ذلك مستو�ت التعليم االبتدائي والثانوي والعايل
ة اآلابء اإلنسانية واحلس بكرامتها، وتوطيد احرتام حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص ، مع  احرتام حري

 3أو األوصياء عند وجودهم يف اختيار مدارس ألبنائهم.

 العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  يفاثنيا: ضما�ت محاية حق الطفل يف التعليم 

تعليقها العام  يف اللجنة وقد أشارت هذهأنشأ العهد الدويل اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية كجهاز للرقابة، 
على  املعايري  األساسية اليت جيب مراعاهتا يف التعليم جبميع أشكاله وعلى مجيع املستو�ت، وتتمثل  بشأن احلق يف التعليم 13رقم 

 1:هذه املعايري يف

                                                           
1 - Angelica Fisher, The Content of the Right to Education, Theorical Fondation, in Center for Human 
Right and Global  Justice , Working  Paper , Economic, Social and Cultural Rights,  Series  04, 2004, 
p10. 
2 - Beiter Dieter Klaus, The Protection of The Right to Education by International law, Leiden 
Martimus, Nijhof publishers, p 58-60.  

 .36، ص2013فاروق دمحم معاليقي، حقوق االنسان بني الشرعية الدولية والقانون الدويل االنساين، املؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت،  - 3
من العهد الدويل احلاص  13املتعلق ابملضمون املعياري للمادة  13نية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم أنظر التعليق الكامل للجنة املع - 1

 .1999ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف الدورة احلادية والعشرين عام 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html
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ب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية أبعداد كافية ، وكل ما حتتاج إليه هذه املؤسسات من مبان أو إىل شكل معيار التوافر: جي -
آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية، ومرافق صحية للجنسني، ومياه صاحلة للشرب، ومدرسني مدربني يتقاضون مرتبات 

 تنافسية حملياً، ومواد تدريس وما إىل ذلك. 
عيار إمكانية االلتحاق ابلتعليم: جيب أن يكون التعليم يف املتناول ماد�ً وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق احلضور للدراسة يف م -

موقع جغرايف مالئم، مثًال يف مدرسة تقع ابلقرب من املسكن ،أو من خالل استخدام التكنولوجيا العصرية كاالستفادة من بر�مج 
  للتعليم عن بعد.

أنه جيب أن يكون شكل التعليم وجوهرُه، مبا  للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية معيار املقبولة: توضح التعليقات العامة -
  .يف ذلك املناهج الدراسية وأساليب التدريس مقبولني للطالب وعلى الصلة ابالحتياجات ومالئمني من �حية اجلودة

يكون التعليم مرً� كي يتسىن تكييفه مع احتياجات جمتمعات وشرائح جمتمعية عديدة، وأن يستجيب  معيار قابلية التكييف: أن -
يتكيف مع احتياجات اجملتمع املتغرية ليناسب احتياجات كافة الفئات الحتياجات الطالب يف حميطهم االجتماعي والثقايف املتنوع، و 

 االجتماعية ويتأقلم مع خمتلف األوضاع السائدة.
الدول األطراف ابلتزاماهتم   31يف تعليقها العام رقم  اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةذكرت  وقد

يشمل هذا االلتزامً   13، ويف سياق املادة 1احلقوق املبينة يف العهد لضمان الوفاء على األقل، ابملستو�ت األساسية الدنيا من
ضمان حق الوصول إىل املؤسسات التعليمية واالستفادة من الربامج التعليمية العامة بدون متييز، وضمان متاشي التعليم مع األهداف 

وفقًا للفقرة الثانية من نفس املادة، واعتماد إسرتاتيجية  ، وتوفري التعليم االبتدائي للجميع13املوضحة يف الفقرة األوىل من املادة 
تعليمية وطنية تشمل إاتحة التعليم الثانوي والعايل والرتبية األساسية للجميع، وضمان حرية اختيار التعليم شريطة أن يكون متوافقاً 

   2مع  املعايري التعليمية الدنيا.
 الفرع الثالث: اتفاقية حقوق الطفل 

تقر أبن الطفل، كي ترتعرع شخصيته ترعرعا كامال  الدول األطراف يف االتفاقية، يباجة اتفاقية حقوق الطفل انورد يف د
و أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة  ومتناسقا ينبغي أن ينشأ يف بيئة عائلية ، ويف جو من السعادة واحملبة والتفاهم،

ملثل العليا توفري الرعاية اخلاصة للطفل احملددة يف إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف فردية يف اجملتمع وتربيته بروح ا
  3ومحاية كافة حقوقه األساسية. 1959نوفمرب  20

 اتفاقية حقوق الطفل أوال:حق الطفل يف التعليم يف
وأكدت ليت تالؤم عمره العقلّي، والبدّين، والعاطفّي، ابلطفل، واتطرفت اتفاقية حقوق الطفل إىل العديد من املسائل املرتبطة 

    1على احرتام حقوق الطفل و توفري الرعاية له  على النحو الذي يقره القانون.
يف التعليم بشكل أوضح يف  الطفل ويربز حقومن جهة أخرى ، أوضحت االتفاقية أن للطفل احلق يف والصحة والتعليم، 

 "2منها اليت تنص: 28دة اتفاقية حقوق الطفل يف املا

                                                           
 سها يف املواثيق الدولية واالقليمية حلقوق االنسان.مبدأ املساواة وعدم التمييز يعد من املبادئ األساسية اليت مت تكري - 1

2- Melik Ozden, Le Droit à l’Education, Edition CETIM , Genève, 2009, p15.  
 .168، ص2017دمحم حسني سامل صقر، مبادئ حقوق االنسان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  - 3
 .235، ص2014وق الطفل يف التاريخ، دار زمزم للنشر والتوزيع، عمان، �سر طالب راجي اخلزاعلة، حق - 1

2 - Nowak Manfred, The Right to Education in Economic, Social and Cultural Right, Martimus Nijhof  
Publishers, 1995, pp 195-196. 

http://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
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ـ تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم، وحتقيقا لإلعمال الكامل هلذا احلق تدرجييا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه 1
  :خاص مبا يلي

  أ ـ جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جما� للجميع.
سواء العام أو املهين، وتوفريها وإاتحتها جلميع األطفال، واختاذ التدابري املناسبة مثل بـ ـ تشجيع تطوير شىت أشكال التعليم الثانوي، 

  إدخال جمانية التعليم وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها.
  ج ـ جعل التعليم العايل، بشىت الوسائل املناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.

  رشادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع األطفال وىف متناوهلم.د ـ جعل املعلومات واملبادئ اإل
  .هـ ـ اختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة

نية ويتوافق ـ تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسا2
 مع هذه االتفاقية. "

وقصد اإلعمال الكامل هلذا احلق، ألزمت االتفاقية الدول األطراف جبعل التعليم االبتدائي جمانياً ومتاحاً وتشجيع تطوير مجيع 
ل من معدالت التسرب أشكال التعليم الثانوي ، مبا يف ذلك التعليم املهين ، واختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقلي

املدرسي، وضمان تقدمي املدارس للخدمات التعليمية يشكل فعال، وتوجيه التعليم لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 
غته والبدنية، واحرتام حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية، واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة واحرتام الطفل وهويته الثقافية ول

 1.وقيم جمتمعه ووطنه وحضارته
 اتفاقية حقوق الطفل يف اثنيا:ضما�ت محاية حق الطفل يف التعليم

اتفاقية حقوق  جلنة حقوق الطفل كآلية لرقابة كفالة احلقوق ، وهي اهليئة املكلفة برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أنشأت
دت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بروتوكوًال اختيار�ً اثلثًا يسمح بتقدمي شكاوى الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية. كما اعتمو  الطفل

وألزمت مجيع الدول األطراف بتقدمي تقارير خبصوص انتهاكات احلقوق املقررة مبوجب االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني األولني، 
 2يف التعليم.مبا فيها حق الطفل  منتظمة إىل اللجنة عن كيفية إعمال احلقوق

وإبمكان اللجنة  ،اللجنة بفحص كل تقرير وتوايف الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياهتا يف شكل مالحظات ختامية تقوم  
وبروتوكوليها االختياريني، وجتري  التفاقية حقوق الطفل ا حدوث انتهاكاتاليت يُدعى فيه الشكاوى الفردية أيضًا أن تنظر يف

حتقيقات يف االدعاءات املتعلقة حبدوث انتهاكات خطرية أو منهجية للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوليها 
 1ختياريني.اال

 االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليمالفرع الرابع : 
التعليم  هتدف إىل مكافحة التمييز يف جمال  معاهدة متعددة األطراف هي االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق  من 13املادة  ، وقد أصبحت مصدر إهلام الصكوك الدولية  و  اإلقليمية األخرى، وخاصة
 2.االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                           
1 - Melik Ozden, op, cit, p17. 

 .1989لعام  44/45طفل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ، مت اعتماد  اتفاقية حقوق ال - 2
 .5، ص1999وائل أنور بندق، املرأة والطفل وحقوق اإلنسان، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 1
 .185غازي حسن صباريين، املرجع السابق، ص  - 2

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
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افة، مبوجب ميثاقها التأسيسي، إقامة التعاون بني األمم أن من بني أهداف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثق ورد يف ديباجتها
، وأنه من واجب منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أن 1بغية دعم متتع كل فرد حبقوق اإلنسان وابملساواة يف فرص التعليم

 2ة يف احلقوق واحرتام كرامة اإلنسان.التمييز يشكل انتهاكا ملبادئ املساوا حترم أي شكل من أشكال التمييز يف التعليم ألن
 االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليمأوال: حق الطفل يف التعليم يف 

"عمال علي إزالة ومنع قيام أي متييز ابملعين املقصود انه:  االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليممن  3نصت املادة 
  3:هد الدول األطراف فيها مبا يلييف هذه االتفاقية، تتع

  أ ـ أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل أبية إجراءات إدارية تنطوي علي متييز يف التعليم.
  ب ـ أن تضمن، ابلتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي متييز يف قبول التالميذ ابملؤسسات التعليمية.

ف يف معاملة املواطنني من جانب السلطات العامة، إال على أساس اجلدارة أو احلاجة، فيما يتعلق بفرض ج ـ أال تسمح أبي اختال
الرسوم املدرسية، أو إبعطاء املنح الدراسية أو غريها من أشكال املعونة اليت تقدم للتالميذ، أو إبصدار الرتاخيص وتقدمي التسهيالت 

  الالزمة ملتابعة الدراسة يف اخلارج.
ـ  أال تسمح،أبي صورة من صور املعونة اليت متنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل  د 

  يكون أساسه الوحيد انتماء التالميذ إيل مجاعة معينة.
 .اه ـ  أن تتيح لألجانب املقيمني يف أراضيها نفس فرص االلتحاق ابلتعليم اليت تتيحها ملواطنيه 

: أبن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق 4وتعهدت الدول األطراف يف هذه االتفاقية مبوجب املادة 
جعل التعليم  أساليب مالئمة للظروف والعرف السائد يف البالد، دعم تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف أمور التعليم، والسيما

ل التعليم الثانوي بشىت أشكاله متوفرا وسهل املنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العايل كذلك االبتدائي جمانيا وإجبار�، وجع
  متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام اجلميع مبا يفرضه القانون من االنتظام ابملدرسة.

 :"الدول األعضاء  بتقدمي تقارير 7املادة  كما ألزمت 
لدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف هذه االتفاقية إيل املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة يف التقارير ا

يف التواريخ وابلطريقة اليت حيددها املؤمتر، يتعني علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن األحكام التشريعية واإلدارية اليت تكون قد 
ري األخرى اليت تكون قد اختذهتا لتطبيق هذه االتفاقية، مبا يف ذلك التدابري املتخذة لوضع وتطوير السياسة اعتمدهتا وعن التداب

 ، وكذلك عن النتائج اليت حققتها والعقبات اليت واجهتها يف تطبيق تلك السياسة"4الوطنية املوضحة ابملادة 
 اصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليماالتفاقية اخلحق الطفل يف التعليم يف اثنيا: ضما�ت محاية 

تتكفل مبراقبة احلقوق الواردة يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم جلنة اليونسكو املختصة ابالتفاقيات 
 1:والتوصيات ، وهي جهاز اتبع للهيئة التنفيذية لليونسكو، وختتص مبا يلي

                                                           
حدى املنظمات الدولية املتخصصة اليت هتتم حبماية حق الطفل يف التعليم مبوجب العديد من تعبري منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، ا - 1

 اإلعال�ت والتوصيات.
 .اإلقليميةتعد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من حقوق اجليل الثاين اليت حظيت ابهتمام منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية  - 2
 18، بتاريخ 158من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت اعتمدت بقرار اجلمعية العامة رقم  30تؤكد املادة  - 3

 على حق األطفال األجانب يف التعليم دون متييز.  1990ديسمرب 
 تعليم، وحثت الدول على االلتزام الكامل بكفالة هذا احلق.أصدرت منظمة اليونسكو العديد من التوصيات املتعلقة حبماية حق الطفل يف ال - 1
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ل املواثيق و التوصيات يف جمال التعليم، وذلك من خالل النظر يف التقارير اليت رصد إعمال صكوك اليونسكو، وهذا يشم _
 تقدمها الدول األطراف، وخاصة التقارير اليت تتعلق ابحلق يف التعليم. 

_النظر يف قضا� انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن جمال اختصاص اليونسكو، وهذا يشمل احلق يف التعليم، من خالل 
العديد من الشكاوى والبالغات املتعلقة  جلنة اليونسكو املختصة ابالتفاقيات والتوصياتات الشكاوى، وقد تلقت البالغات وإجراء
 ابحلق يف التعليم.

بتوصيات املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم   6لدول األعضاء طبقا لنص املادة ويف هذا السياق التزمت ا
 والثقافة لتحديد التدابري اليت اختذهتا ملكافحة شيت صور التمييز يف التعليم وبغية حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال التعليم.

 ق اإلقليمية حلقوق اإلنسان املطلب الثاين: محاية حق الطفل يف التعليم يف املواثي
ابإلضافة إىل االتفاقات والعهود االدولية اليت صدرت عن األمم املتحدة أو أجهزهتا ذات الصلة ابحلق يف التعليم، أولت 

ى حقوق اإلنسان علاملنظمات الدولية اإلقليمية اهتماما واسعا ابحلق يف التعليم، وعملت  على توثيق وترسيخ هذا احلق  يف مواثيق 
 1املستوى األورويب، األمريكي، اإلفريقي والعريب.

 االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسيةالفرع األول: 
الدول أعضاء جملس أورواب من خالل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، على مراعاة أحكام اإلعالن العاملي حلقوق  أكدت 
 2 نسان واحلر�ت األساسية من بني وسائل بلوغ هذا اهلدف، عن طريق تبين نظام دميقراطي.واعتربت محاية حقوق اإل،اإلنسان 

 االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسيةأوال: حق الطفل يف التعليم يف 
صراحة على   تنصمل األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية العديد من احلقوق املدنية والسياسية، و  تضمنت االتفاقية

 التفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�تامللحق اب 1الربوتوكول رقم  من 2احلق يف التعليم، بينما مت التأكيد على هذا احلق يف املادة 
 3األساسية.

ة على اختاذ واحلر�ت األساسيلالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان   1من خالله الربوتوكول رقم  األوربيةالتزمت الدول 
اخلطوات حنو أتكيد التنفيذ اجلماعي حلقوق وحر�ت أخرى غري تلك اليت تضمنها القسم األول من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان 

على أنه ال جيوز  1من  الربوتوكول رقم  2، واتفقت مبوجب املادة 1950نوفمرب سنة  4واحلر�ت األساسية املوقعة يف روما يف 
حق التعليم. وجيب على الدولة  لدى قيامها أبية أعمال تتعلق ابلتعليم والتدريس أن حترتم حق الوالدين يف  حرمان أي شخص من

 ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من د�نتهم ومعتقداهتم الفلسفية.
من خالل اهتمامه كما جسد ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب مبدأ ترابط حقق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة 

 "1منه:14 املادةابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومنها احلق يف التعليم، حيث نصت 
  ـ لكل إنسان احلق يف التعليم واحلصول على التدريب املهين واملستمر.1
  ـ يشمل هذا احلق إمكانية تلقي تعليم إلزامي ابجملان.2

                                                           
 .1953، ودخلت حيز النفاذ عام 1950مت اعتماد  االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية من قبل جملس أورواب عام   - 1
 .96، ص2007اهرة، يف ظل العوملة، دار إيرتاك للنشر والتوزيع، الق اإلنسانعلي يوسف شكري، حقوق  - 2
 .114، ص2009، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، اإلنسانعلي عبد الرزاق الزبيدي، حقوق  - 3
 .187، ص2008، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، اإلنسانكامل السعيد، مبادئ القانون وحقوق   - 1

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ية ابالحرتام الواجب ملبادئ الدميقراطية، وحق اآلابء يف ضمان أن التعليم والتدريس ألطفاهلم ـ حترتم حرية إنشاء مؤسسات تعليم3
 يتفق مع معتقداهتم الدينية والفلسفية والرتبوية، ووفقاً للقوانني احمللية اليت حتكم ممارسة هذه احلرية وهذا احلق."

       اة يف احلصول على التعليم والتدريب املهين وحرية إنشاء اهتمت هذه املادة بكفالة حق الطفل يف التعليم واملساو       
 املؤسسات التعليمية.

 االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية اثنيا: ضما�ت محاية حق الطفل يف التعليم يف
اية حقوق اإلنسان تتمثل يف اللجنة االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية أجهزة تنفيذية إقليمية حلم أنشأت

 1األوربية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، وقد حددت نصوص االتفاقية كيفية تشكيلها واختصاصاهتا.
ميكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من أي شخص ،أو منظمة غري حكومية ،أو مجاعة ،أو أفراد يَدعون أب�م ضحا� 

 حد الدول األطراف للحقوق اليت نصت عليها االتفاقية أو برتوكوالهتا.النتهاك ارتكبته أ
تعد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حاليا، آلية الرقابة الوحيدة املكلفة ابلسهر على تنفيذ االتفاقية األوروبية حلقوق 

بية حلقوق اإلنسان بضمان كفالة احلقوق واحلر�ت . تتكفل احملكمة األورو 2اإلنسان، بعد إلغاء عمل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان
الواردة يف  االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، ومنها حق الطفل يف التعليم، عن طريق دراسة الشكاوى الفردية املقدمة ضد مجيع 

تياري األول الذي ينص على احلق يف الدول األطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، بعد تصديق الدولة على الربوتوكول االخ
 3.التعليم، لكي تقبل احملكمة الشكاوى اليت تتعلق هبذا احلق

امللحق ابتفاقية محاية حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية األوربية أوىل عناية فائقة حلق  1صفوة القول أن الربوتوكول رقم   
تزاماهتا املرتبطة إبعمال هذا احلق، وشدد على عدم حرمان أي فرد من حقه يف  الطفل  يف التعليم ، وألزم الدول األعضاء ابلوفاء ابل

 4التعليم، وأكد على احرتام حق اآلابء يف ضمان اختيار ألبنائهم نوع التعليم الذي  يتوافقً  مع معتقداهتم الدينية أو الفلسفية.
 الفرع الثاين: االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 

ألمريكية املوقعة على هذه االتفاقية بتعزيز احرتام حقوق اإلنسان األساسية يف إطار املؤسسات الدميقراطية والعدالة التزمت الدول ا
 واعرتفت أبن هذه املبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدول األمريكية ، واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان. ،االجتماعية

 تفاقية األمريكية حلقوق اإلنساناالأوال: حق الطفل يف التعليم يف 
احلقوقية املتكاملة، إىل حق الطفل يف التعليم  ، يف إطار مقاربتها1978تطرقت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 

صادية الفصل الثالث املتعلق ابحلقوق االقتاليت ال غىن عنها للتمتع  الكامل ابحلقوق األخرى، و ذلك يف    واعتربته من احلقوق
 حتت عنوان التنمية التدرجيية:" 26واالجتماعية والثقافية مبوجب املادة 

تتعهد الدول األطراف أن تتخذ، داخليًا ومن خالل التعاون الدويل كل اإلجراءات الالزمة وال سيما االقتصادية والتقنية 
يق الكامل للحقوق املتضمنة يف املعايري االقتصادية منها، بقصد التوصل عن طريق التشريع أو غريه من الوسائل املالئمة إىل التحق

 "1واالجتماعية والرتبوية والعلمية والثقافية املبينة يف ميثاق منظمة الدول.
                                                           

 .117جع السابق، صعلي عبد الرزاق الزبيدي، املر  - 1
قه يف النظام األورويب حلقوق اإلنسان بعد إلغاء اللجنة األوروبية حلقوق االنسان، بسط اإلجراءات مما ييسر على املواطن األورويب محاية حقو  - 2

 حاالت االنتهاك.
 .97علي يوسف شكري، املرجع السابق، ص - 3

4 - Gracienne Lauwers, The Influence of The European Convention on Human Right to Education 
Wolf Legal Publishers, 2004, p18. 

http://www.right-to-education.org/ar/page-16#section_view-default-1
http://www.right-to-education.org/ar/page-16#section_view-default-1
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تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملعروف بربتوكول سان سلفادور ومن جهته، خصص الربوتوكول اإلضايف امللحق ابال 
أهداف التعليم ونصت على إلزامية  التعليم االبتدائي و إاتحته للجميع،   13للحق يف التعليم. حددت املادة  16و 13املادتني 

ويف متناول اجلميع ، مع األخذ تدرجييا مبجانية التعليم.  وجعل التعليم الثانوي مبا يف ذلك التعليم التقين واملهين، والتعليم العايل متاحا 
كما أكد بربتوكول سان سلفادور على التعليم املستمر، واعرتف أيضا حبق اآلابء يف اختيار نوع التعليم املناسب ألطفاهلم وحرية 

 2ئي اجملاين واإللزامي.على حق الطفل يف التعليم االبتدا 16إنشاء املؤسسات التعليمية. وتدعيما هلذا نصت املادة 
مما يتضح أن الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان تطرق أبكثر تفصيل إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

 منه:" 13 والثقافية و اليت تضم حق الطفل يف التعليم، و يف هذا االطار تنص املادة املادة
  .ـ لكل شخص احلق يف التعليم1
توافق الدول أطراف هذا الربوتوكول على وجوب توجيه التعليم حنو التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية والكرامة اإلنسانية، وعلى  ـ 2

وجوب تقوية االحرتام حلقوق اإلنسان وتعدد األيديولوجيات واحلر�ت األساسية والعدل والسالم، كما توافق كذلك على أنه جيب 
ص من أن يشارك بفاعلية يف جمتمع دميقراطي تعددي ،وأن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بني  أن ميكن التعليم كل شخ

  " .كافة األمم وكافة اجلماعات العرقية أو اإلثنية أو الدينية ويعزز األنشطة من أجل احملافظة على السالم
 قوق اإلنساناالتفاقية األمريكية حلاثنيا: ضما�ت محاية حق الطفل يف التعليم يف 

االتفاقية يف تعد اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان آليتني للرقابة على محاية احلقوق الواردة 
 3، وقد حددت نصوص االتفاقية كيفية عمل نظام الرقابة.األمريكية حلقوق اإلنسان

 اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان -1
وتتمثل مهمتها يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف منظمة  أعضاء مستقلني،  7تتألف اجلنة األمريكية حلقوق اإلنسان من 

 .الدول األمريكية
عن انتهاك الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية للحقوق الواردة يف االتفاقية  شكاوى فردية ميكن للجنة أن تستقبل

 4األمريكية حلقوق اإلنسان وصكوك منظمة الدول األمريكية األخرى إذا صادقت عليها الدولة املعنية.
مريكية حلقوق اإلنسان على ما يلي: "حيق ألي شخص أو مجاعة أو أية هيئة غري حكومية من االتفاقية األ 44تنص املادة 

معرتف هبا قانوً� يف دولة أو أكثر من الدول األعضاء يف املنظمة، أن ترفع إىل اللجنة عرائض تتضمن شجبًا أو شكاوى ضد أي 
 ."خرق هلذه االتفاقية من قبل دولة طرف

، أو حتيل القضية إىل احملكمة طرافللدول األ توصيات ئض تسوية ودية، و ميكن أن تقدم اللجنةكثريا ما ينتج عن هذه العرا
 األمريكية حلقوق اإلنسان إذا رفضت الدولة االمتثال لتوصيات اللجنة.

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .101علي يوسف شكري،املرجع السابق، ص - 1
 .119علي عبد الرزاق الزبيدي، املرجع السابق، ص - 2
، 2016لقومي لإلصدارات القانونية،  القاهرة، حيي �سني سعود، حقوق اإلنسان بني سيادة الدولة واحلماية الدولية، الطبعة األوىل، املركز ا - 3
 .44ص
 .100علي يوسف شكري، املرجع السابق، ص - 4

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/petitions.asp
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/petitions.asp
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases_reports.asp
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases_reports.asp
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 ة حلقوق اإلنساناحملكمة األمريكي -2
قضاة منتخبني بصفاهتم الشخصية، وهلا  7أنشئت احملكمة مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وتتألف من 

حول تفسري القوانني الوطنية والسياسات  آراء استشارية حيث يتضمن اختصاصها االستشاري إصدار اختصاص قضائي واستشاري،
، ومدى مطابقتها للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية. أما فيما يتعلق ابالختصاص القضائي، فيحق هلا النظر يف القضا� املقدمة 

  1إليها من اللجنة أو من الدول األطراف، اليت قبلت اختصاص احملكمة.
أبنه من أجل حتقيق املمارسة الكاملة للحق  يف التعليم جيب أن يكون التعليم إلزامياً، ومتاحا  توكولالربو ويعرتف ذات 

للجميع ووضع برامج تعليمية خاصة تتكيف مع احتياجات  املعاقني لتوفري التعليم والتدريب ملثل هذه  الفئات املهشمة، واالعرتاف 
 م وحرية األفراد أو اهليئات يف إنشاء وإدارة املؤسسات التعليمية.لآلابء ابحلق يف اختيار نوع التعليم ألبنائه

 الفرع الثالث: امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
عملت دول  إفريقيا من خالل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان على تنسيق وتكثيف وجهودها لتوفري ظروف حياة أفضل 

 احلسبان مبادئ ميثاق منظمة األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واحملافظة على لشعوهبا وتنمية التعاون الدويل آخذة يف
قيم احلضارة اإلفريقية اليت تنبع منها أفكارها حول مفهوم حقوق اإلنسان والشعوب، وأقرت أبن حقوق اإلنسان األساسية ترتكز 

 2على الكرامة اإلنسانية.
 امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب: حق الطفل يف التعليم يف أوال

يهدف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف القارة اإلفريقية،  
ام للحق يف واحتوى على  العديد من احلقوق املدنية وابإلضافة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخصص بعض األحك

 3على وجوب التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان. 25، كما نصت املادة 2، وهدفا شامال حلظر التمييز يف املادة 17التعليم كاملادة 
 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب:" 17تنص املادة 

  ـ حق التعليم مكفول للجميع.1
  ة الثقافية للمجتمع.ـ لكل شخص احلق يف االشرتاك حبرية يف احليا2
ـ النهوض ابألخالقيات العامة والقيم التقليدية اليت يعرتف هبا اجملتمع ومحايتها واجب على الدولة يف نطاق احلفاظ على حقوق 3

  اإلنسان."
م الدول على ضمان  محاية حق الطفل  يف التعليم  ، و إلزا 17ركز امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب مبوجب  املادة 

 اإلفريقية مبا ورد يف امليثاق واملواثيق واملعاهدات الدولية  األخرى من  إحكام مرتبطة حبق الطفل يف التعليم، عن طريق تكثيف اجلهود
 1والعمل على توفري املناخ االجتماعي املناسب لكفالة هذا احلق.

                                                           
 .191كامل السعيد، املرجع السابق، ص  - 1
1981منظمة الدول اإلفريقية عام  طرف نوالشعوب، مم اإلنسانمت اعتماد امليثاق اإلفريقي حلقوق  - 2  

3 - Keba Mbaye, Les Droits de l’Homme en Afrique, Editions Pedoue, Paris, 1992, p37. 
1 - Enoch Djondang, Les droits de l’Homme, un Pari Difficile pour la Renaissance du Tchad et de 
l’Afrique, Edition Harmattan, Paris, 2006, p135.    

http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/advisory-opinions
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/advisory-opinions
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ع على الدول األطراف يف هذا امليثاق واجب على وجوب التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان: "يق 25املادة  كما أشارت
ا النهوض ابحلقوق واحلر�ت الواردة يف هذا امليثاق، وضمان احرتامها عن طريق التعليم والرتبية واإلعالم، واختاذ التدابري اليت من شأ�

  1أن تضمن فهم هذه احلر�ت واحلقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات".
 امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فل يف التعليم يفاثنيا: ضما�ت حق الط

نظاما للرقابة  يضم  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان واحملكمة اإلفريقية  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب انشأ
 جزءا ال يتجزأ منه.حلقوق اإلنسان، قصد محاية احلقوق و احلر�ت اليت نص عليها والذي يعد حق الطفل يف التعليم 

 _ اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب1
من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان  45وا، حددت املادة عض 11من  تتألف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

 2:وهذا يشمل والشعوب دور اللجنة يف محاية حقوق اإلنسان والشعوب وتعزيزها،
كل سنتني  تقارير دورية _ نظام التقارير: ألزم امليثاق الدول بتقدم تقريرا أوليا يف غضون سنتني من التصديق على امليثاق، و

بعد ذلك، وقد حدد النظام الداخلي للجنة إلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املبادئ التوجيهية الواجب أخذها بعني االعتبار يف 
 جمال رفع التقارير.

واالجتماعية والثقافية: يتشاور فريق العمل ابنتظام مع املنظمات غري احلكومية من  فريق العمل املعين ابحلقوق االقتصادية  _
أجل محاية وتعزيز للحقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك احلق يف التعليم. وكلفت جلنة امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 

أعضاء االحتاد األفريقي أو األفراد. وقد طلبت بعض   والشعوب أيضا بتفسري أحكام امليثاق بناء على طلب دولة طرف أو
  املؤسسات غري احلكومية من اللجنة تفسري مواد خمتلفة من امليثاق.

 _ احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 2
ية وهي حمكمة قارية أنشأهتا الدول اإلفريقية لضمان محاية حقوق اإلنسان يف أفريقيا وتعزز مهام اللجنة اإلفريق

 .اإلنسان والشعوب حلقوق
من الربوتوكول اخلاص ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص إبنشاء حمكمة  1أنشئت احملكمة مبوجب املادة 

أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، والذي مت اعتماده من قبل مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية يف واجادوجو، 
 .1998فاسو، يف شهر جوان  بوركينا

وللمحكمة اختصاص يف نظر كل القضا� واملنازعات املقدمة هلا، واليت تتعلق بتفسري وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 
 3.والشعوب والربوتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت صادقت عليها الدول األعضاء املعنية

 امليثاق لعريب حلقوق اإلنسان الفرع الرابع:
، ويف طليعتها القتصادية واالجتماعية والثقافيةاملرتبطة ابحلقوق ا النصوصورد يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان العديد من 

  1احلق يف التعليم. أكدت يف جمموعها على حقوق الطفل وإلزامية وجمانية التعليم االبتدائي، وحددت أهداف التعليم.

                                                           
 . 122علي عبد الرزاق الزبيدي، املرجع السابق، ص - 1
 نظام التقارير من أقدم  وسائل  الرقابة على محاية احلقوق  اليت اعتمدها التنظيم الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنسان.يعترب  - 2
 .105علي يوسف شكري، املرجع السابق، ص - 3
 .60، ص2013، رفعت صربي سلمان البيايت، حقوق االنسان يف دساتري العامل العريب، دراسة حتليلية مقارنة، دار الفرايب، بريوت - 1

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/states/reports-and-concluding-observations/
http://www.achpr.org/ar/states/reports-and-concluding-observations/


)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 184 

 : حق الطفل يف التعليم يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسانأوال
أكد امليثاق العريب على مشولية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، واحتوى على جمموعة واسعة من احلقوق منها حق 

ن االجتماعي ، الطفل يف الرعاية و احلماية ، وحظر خمتلف أشكال العنف املمارس ضده   وكفالة حقه يف الصحة  و الضما
واحلق يف مستوى معيشي كاف يوفر له العيش الكرمي ، وقصد حتقيق ذلك ألزم امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الدول األطراف 

 1ابختاذ كافة التدابري التشريعية واإلدارية لضمان محاية الطفل ورفاهيته و جعل مصلحته الفضلى فوق كل اعتبار.
يف التعليم ، فقد التزمت الدول  العربية ابلعمل  على حمو األمية، وجتسيد جمانية التعليم أما يف ما يتعلق حبق الطفل  

االبتدائي، كما التزمت أيضا بتحديد أهداف التعليم وإعداد برامج خاصة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ويف هذا السياق  
 من امليثاق :" 41تنصت املادة  

 لى الدولة. ولكل شخص احلق يف التعليم.ـ حمو األمية التزام واجب ع 1
ـ تضمن الدول األطرف ملواطنيها جمانية التعليم على األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية، ويكون التعليم االبتدائي إلزامياً  2

 ومتاحاً مبختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون متييز.
 قيق الشراكة بني الرجل واملرأة من أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية. "ـ تتخذ الدول األطرف كل التدابري املناسبة لتح3

 اثنيا: ضما�ت حق الطفل يف التعليم يف امليثاق لعريب حلقوق اإلنسان
خصص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بعض أحكامه لوسائل محاية احلقوق تتمثل خصوصا يف اللجنة العربية حلقوق 

من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على وجوب تقدمي الدول لتقارير إىل هذه اللجنة العربية املكلفة  41ة اإلنسان، وقد نصت  املاد
  2ابلرقابة اليت جيب أن تتضمن أوضاع حقوق اإلنسان والصعوابت اليت تعرتض كفالة بعض احلقوق.

ية يف العامل العريب، و تعتمد يف مبادئها هتدف اللجنة العربية حلقوق اإلنسان إىل محاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساس
واملواثيق األساسية حلقوق اإلنسان وبشكل خاص اإلعالن العاملي حلقوق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، الشرعة الدولية 

اإلنسان، العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االجتماعية واالقتصادية والدفاع عن 
التدابري حلمايتها ومن ضمنها حق الطفل يف  احلر�ت األساسية ورصد انتهاكات احلقوق الواردة يف امليثاق العريب واختاذ كافة

 3التعليم.
عدة التزامات مرتبطة حبق  امليثاق العريب حلقوق اإلنسانالعربية األطراف يف  وبناء على ما سبق ، يقع على عاتق الدول

 4ميع وبدون متييز.الطفل يف التعليم تتمثل يف : االلتزام ابالحرتام واحلماية واإلعمال، وضمان توفري التعليم اجليد للج
 الــخامتـــــة:

ابلرغم من أن أغلب املواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت وضعت محاية حق الطفل يف التعليم ضمن أولو�هتا،      
 إال أن هناك فجوة واسعة بني املبدأ والتطبيق أو بني النص والواقع، وهذا يعود إىل عدة أسباب منها:

لدول ابلتزاماهتا يف جمال محاية حق الطفل يف التعليم يف مواثيق حقوق اإلنسان وضعف أجهزة الرقابة املكلفة _ عدم وفاء ا
 حبماية هذه احلقوق كو�ا تعتمد يف اغلب األحيان على نظام التقارير. 

                                                           
 .51، ص2009حقوق اإلنسان يف الوطن العريب، تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، مركز  دراسات الوحدة العربية،  - 1
 .44فاروق دمحم معاليقي، املرجع السابق، ص - 2
 .107علي يوسف شكري، املرجع السابق، ص - 3
 ئل اليت تطرح خالل املؤمترات الدولية حول مشروع التعليم للجميع اليت تبنته منظمة اليونسكو.  تعترب مسألة توفري التعليم اجليد من أهم املسا - 4
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تعليم، كما هو احلال _نقص اإلمكانيات املادية الضرورية يف اغلب الدول النامية حيول دون اإلعمال الكامل للحق يف ال
 ابلنسبة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى.

وغالبا ما تضيف تكاليف  _عدم التزام بعض الدول مبجانبة التعليم يف املراحل األويل، بفرضها لرسوم على التعليم االبتدائي،
 ن اخلدمات التعليمية. غري مباشرة مرتبطة ابلتعليم، مما يعرقل متتع أبناء  األسر الفقرية م

_األوضاع االقتصادية واالجتماعية املرتدية اليت تعاين منها الكثري من الدول يف إفريقيا، أسيا ودول أمريكا الالتينية، واليت جترب 
 عدد كبري من األطفال لاللتحاق بسوق العمل، من أجل إعالة أسرهم، وهو ما أدى  إىل انتشار عمالة األطفال بشكل أوسع  يف

 املناطق األشد فقرا وحرما�.
 وقصد اإلعمال الكامل حلق الطفل يف التعليم البد من اختاذ اخلطوات التالية:

واليت تتضمن كفالة التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي  ضمان االلتزامات األساسية الدنيا لكفالة حق الطفل يف التعليم،  -
 ء يف اختيار املدارس ألبنائهم.للجميع وبدون متييز، واحرتام حرية اآلاب

لإلعمال الكامل للحق يف التعليم ابستخدام أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة للدول اإلطراف  اختاذ اخلطوات املناسبة -
 يف مواثيق حقوق اإلنسان. 

فرض رسوم مدرسية عدم اختاذ خطوات تراجعية أو تدابري من شأ�ا أن تلغي الضما�ت املوجودة للحق يف التعليم، ك -
 للتعليم األساسي بعدما كانت اخلدمات التعليمية جمانية يف وقت سابق.

_تفعيل دور أجهزة الرقابة  املكلفة إبعمال احلق يف التعليم، ورفع  القضا�  املتعلقة ابنتهاكات حق الطفل يف التعليم  أمام 
 احملاكم اإلقليمية املختصة.

ى األمهية البالغة للحق يف التعليم كحق أساسي من حقوق الطفل يف املنظومة الدولية علويف النهاية البد من التأكيد 
 واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وعلى ضرورة ضمان كفالة هذا احلق للجميع و بدون متييز و العمل على اختاذ كافة التدابري ملنع انتهاكه.

 املراجــــــــــــــــــــــــــــع:قائمة 

 صباريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. غازي حسن  -1
 .2013فاروق دمحم معاليقي، حقوق اإلنسان بني الشرعية الدولية والقانون الدويل اإلنساين، املؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت،  -2
 .2017املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  دمحم حسني سامل صقر، مبادئ حقوق اإلنسان، دار -3
 .2014�سر طالب راجي اخلزاعلة، حقوق الطفل يف التاريخ، دار زمزم للنشر والتوزيع، عمان،  -4
 .1999وائل أنور بندق، املرأة والطفل وحقوق اإلنسان، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -5
 .2007العوملة، دار إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة،  علي يوسف شكري، حقوق اإلنسان يف ظل  -6
 .2009علي عبد الرزاق الزبيدي، حقوق اإلنسان، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  -7
 .2008كامل السعيد، مبادئ القانون وحقوق اإلنسان، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،   -8
 .2016 سعود، حقوق اإلنسان بني سيادة الدولة واحلماية الدولية، الطبعة األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية،  القاهرة، حيي �سني -9

 .2013رفعت صربي سلمان البيايت، حقوق اإلنسان يف دساتري العامل العريب، دراسة حتليلية مقارنة، دار الفرايب، بريوت،   -10
 . 2009 الوطن العريب، تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، مركز  دراسات الوحدة العربية، حقوق اإلنسان يف -11

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية  13املتعلق للمادة  13تعليق اجلنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم   -12
 .1999واالجتماعية والثقافية لعام 

 .2001تقرير رصد التعليم للجميع لعام  -13



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 186 

يف سياق خطة التنمية ملا بعد  17/3و8/4تقرير املقرر اخلاص املعين ابحلق  يف التعليم كيشور سينغ ،و املقدم عمال بقراري جملس حقوق االنسان -14
2015 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -15
 الجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية وا -16
 اتفاقية حقوق الطفل -17
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -18
 االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم -19
 االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية -20
 واحلر�ت األساسيةربية حلقوق اإلنسان لالتفاقية األو   1الربوتوكول رقم  -21
 ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب -22

 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان -23 
 الربوتوكول اإلضايف اخلاص ابحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان -24
 قوق اإلنسان والشعوبامليثاق اإلفريقي حل -25
 امليثاق لعريب حلقوق اإلنسان -26

 
27-Fernando Volio, The Child’s Right to Education, Imprimerie de Presses Universitaires, Paris, 1979  
28 - Hodgson Doglas, The Human Right to Education,  Ashgate publishing, 1998. 
29 - Angelica Fisher, The Content of the Right to Education, Theorical Fondation, in Center for Human 
Right and Global  Justice , Working  Paper , Economic, Social and Cultural Rights,  Series  04, 2004. 
30 -  Beiter Dieter Klaus, The Protection of The Right to Education by International law, Leiden 
Martimus, Nijhof publishers.  
31 -  Melik Ozden, Le Droit à l’Education, Edition CETIM , Genève, 2009.  
32 - Nowak Manfred, The Right to Education in Economic, Social and Cultural Right, Martimus 
Nijhof  Publishers, 1995. 
33 - Gracienne Lauwers, The Influence of The European Convention on Human Right to Education 
Wolf Legal Publishers,2004. 
34 -  Keba Mbaye, Les Droits de l’Homme en Afrique, Editions Pedoue, Paris, 1992. 
35 -  Enoch Djondang, Les droits de l’Homme, un Pari Difficile pour la Renaissance du Tchad et de 
l’Afrique, Edition Harmattan, Paris,2006.    

 
 

 

 

 

 

 

 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 187 

القوة التنفيذية ملداوالت اجملالس احمللية املنتخبة  يف اجلزائر  

      األستاذة: أوراك حورية                                                                                              
 أستاذ مساعد أ                                                                                              

 كلية احلقوق و العلوم السياسية ( جامعة املدية )                                                                              
bengribi3@gmail.com                                                                                                                           

 

 ملخص

ود الدولة و هذا نظرا ملا أصبحت تعرفه تقوم الدولة احلديثة على نظام الالمركزية اإلدارية اليت أصبحت حتقق الغاية من وج      
ة أو السياسية.ياجملتمعات من تطور و تشعب و كثرة يف اجملاالت املختلفة يف احلياة ، سواء كانت منها االجتماعية أو االقتصاد  

حيد و عدم جتزئة الوظيفة يعد النظام املركزي اإلداري أوىل النظم اليت عرفتها الدول يف احلكم و اإلدارة و اليت تقوم على التو       
مركزي الذي يقوم على ( السلطة التنفيذية ) ، ويقابله من جانب آخر النظام الالجتميعها يف يد السلطة املركزية و         اإلدارية

لبلدية و الوالية) أساس توزيع الوظيفة االدارية بني اجلهات احلكومية املركزية يف العاصمة و بني أشخاص االدارة احمللية يف األقاليم ( ا
و تتمتع هذه األشخاص ابلشخصية االعتبارية املستقلة مع خضوعها لرقابة احلكومة املركزية ، و تكون أشغاهلا يف شكل مداوالت 

 يف جماالت خمتلفة.

Abstract : 
 
The modern state is based on the system of administrative decentralization which has 
archieved the purpose of the existence of the state and this in view of what has become know 
to the societies of the developement and cross-section and many in different areas of life , 
whether social , economic or political. 
The central administrative system is the first system defined by states in governance and 
administration , which is based on consolidation in the administrative function and its 
accumulation and restriction in the hands of the central authority ( the executive authority) , 
the decentralized system, which is based on the distribution of administrative function among 
the authorities ( Municipal and state ), these persons enjoy independent legal personality and 
subject to the control of the central government . 
Their work is in the form of deliberation in various fields.  
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 مقدمة:

ضرورة البد منها نظرا للدور الذي تقدمه فهي تسهر  على حتقيق املصلحة العامة و محاية املواطنني ، غري أ�ا تتمتع  اإلدارة        
قواعد قانونية  إجيادبد اذا من ابمتيازات قد تضر ابملواطن أحيا� ، أل�ا يف الكثري من احلاالت ال تلتزم ابلقواعد املسطرة هلا فال

 .1قوية  إدارةاملواطن الضعيف أمام  إنصافتوازن من أجل  إجيادتلتزم هبا ، مبعىن البد من 

الضرورة حتتم  أن،  إال  اإلدارةحىت و ان كان  وضع قواعد قانونية صارمة  تلتزم هبا االدارة أصبح ضرورة ملحة  ال تتقيد هبا        
يف تصرفاهتا مع املتعاملني معها و وسيلة للمواطن من أجل عدم  اإلدارةجيب أن تكون مبثابة رقابة تلتزم هبا وضع هذه القواعد 

       قواعد حتافظ على حقوق املواطن من جهة  إجيادهلذا ال بد من متصلبة حترمه من مجيع حقوقه ، و  الوقوع يف بريوقراطية ادارية
 .املتعاملة معه من جهة أخرى اإلدارةو 

املواطن يف عالقة دائمة و مستمرة مع االدارةُ ، فهي ال تنتهي عند التصريح ابملواليد ، بل متتد خلدمات أخرى كثرية       
            كاستخراج بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة بناء أو رخصة صيد أو رخصة سياقة أو اعتماد ملمارسة نشاط

 . 2كثرية و تظل هذه العالقة مستمرة و ممتدة حىت وفاة الشخصال اإلدارية غريها من أوجه اخلدماتو 

ابلرغم من اختالف التنظيم اإلداري من دولة إىل أخرى إال أن أغلب أساليب التنظيم املعتمدة ال خترج عن أسلوبني مها املركزية      
ئات اإلدارية ابلدولة، وإن هذا االختالف يكمن يف مدى والالمركزية ككيفيات توزيع النشاط اإلداري بني خمتلف األجهزة واهلي

ودرجة األخذ بنظام املركزية أو نظام الالمركزية ومراعاة للمعطيات السائدة يف شىت اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية.

ت عديدة سواء يف اجملال االداري أو االقتصادي أو و سواء كانت االدارة مركزية أو غري مركزية فإ�ا تقدم خدماهتا يف جماال      
الالمركزي ، و هذا يتوقف على االعتبارات السياسية  اإلدارياالجتماعي قد تنتهج الدولة األسلوب االداري املركزي أو األسلوب 

 و االقتصادية و االجتماعية لكل دولة .

صف ابخلضوع و االلتزام و كانت سلطة األمر و النهي يف شؤون الوظيفة يف ظل الدولة القدمية كانت عالقة املواطن االدارة تو      
االدارية يف يد امللك يف عاصمة الدولة لضمان قوة الدولة و أتمينها من كل خطر قد يدامهها ، و يقصد بذلك املركزية االدارية و 

اليت متيز الدول املعاصرة و هي توزيع الوظيفة  اليت تقوم على ممثلي احلكومة و هم أعضاء معينون ألداء مهامهم ، إال أن الصفة
االدارية يف الدولة بني السلطات املركزية و بني اهليئات االدارية املنتخبة و املتخصصة على أساس اقليمي تباشر صالحياهتا حتت 

 رقابة السلطة املركزية.

لية املتميزة اىل هيئات حملية مستقلة عن االدارة املركزية ، أن يعهد إبدارة و تسيري املصاحل احمل اإلدارييقتضي النظام الالمركزي     
، ملا لالنتخاب من اعتبار و دعامة أساسية للدميقراطية ، و أنه الوسيلة الوحيدة  1وجيب أن تكون منتخبة من طرف سكان االقليم

                                                           
 .03،  ص  2010الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،   –دراسة مقارنة  –فرجيه حسني ، شرح القانون االداري - 1
 .09، ص  2007لثانية ، جسور للنشر و التوزيع ، عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون االداري ،  الطبعة ا- 2
 .120اجلزائر دون سنة النشر ، ص  –التنظيم االداري ، دار اهلدى ، عني مليلة  –اجلزء األول  –عالء الدين عشي ، مدخل القانون االداري  - 1
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اطنيه مما يستدعي البحث عن طرق ملمارستها ، لكون أن املنتخب يكون من نفس االقليم لذا فهو على اطالع دائم مبشاكل مو 
    عالج كافة املشاكل اليت ميكن طرحها حمليا ، و يرى املؤسس اجلزائري ان االنتخاب هـــو الوسيلة اليت يقوم عليها حكم الشعب 

 .1كرسها يف ديباجة الدساتري اجلزائرية و 

 15هي هيئات مداولة(املادة م اختيارهم عن طريق االنتخاب، و ن يتجتسيدا ملبدأ الدميقراطية فان اجملالس احمللية تسري مبسرييو       
حد أهم تسري أشغاهلا يف شكل مداوالت اليت تعد أ، و  3)07-12من قانون الوالية  12و املادة  102-11من قانون البلدية 

 .اليت جيري العمل هبا يف كل الدورات و هي مضبوطة جبداول و مواعيد حمددةتسري اجملالس احمللية ، و 

فللمداوالت أمهية كبرية  يف التنمية احمللية ملا ترتمجه من انشغاالت املواطنني ، فهي من صالحيات اجملالس املنتخبة تديرها       
كانت هلذه اجملالس املنتخبة احلرية املطلقة يف هذه املداوالت   إذابنفسها ،  لكن السؤال الذي يطرح و يستوجب املعاجلة ينحصر 

 و اجلانب األهم يف ذلك يف تنفيذها ، مبعىن آخر هل تعد �فذة مبجرد صدورها ؟  هاإصدار أوال يف 

تقسيم هذا العمل اىل حمورين مهمني  ابعتبار أن اجمللسني احملليني املنتخبني مها كل من  إىلارأتينا  اإلشكاليةملعاجلة هذه       
يف اجمللس الشعيب البلدي ، فكان البد من التطرق اىل النظام القانوين  الوالية ممثلة يف اجمللس الشعيب الوالئي ، و البلدية ممثلة

 .( اثنيا)اىل أهم القيود الواردة على هذه املداوالت، و للمداوالت( أوال) 

 احملور األول : النظام القانوين ملداوالت اجملالس احمللية املنتخبة

اجلزائرية على اجلمع بني  اإلدارةتها لشىت االحتياجات و اخلدمات ،  تقوم اإلدارة يد الدولة لقيامها مبهامها املختلفة و تلبي     
 16الالمركزي نظرا ملا هلما من مزا� يف التسيري احملكم ملصاحل املواطنني،  فجاء يف املادة  اإلداريالنظام  االداري املركزي و النظام 

 ة هي البلدية و الوالية،البلدية هي اجلماعة القاعدية.للدول اإلقليمية:" اجلماعات 20164من التعديل الدستوري لسنة 

 : " ميثل اجمللس املنتخب قاعدة الالمركزية، و مكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية.117و جاء يف املادة 

                                                           
 : السلطة التأسيسية ملك للشعب. 2016من التعديل الدستوري  8املادة  - 1

 سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارها .ميارس الشعب 
 ميارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق االستفتاء و بواسطة ممثليه املنتخبني.

 لرئيس اجلمهورية أن يلتجئ اىل ارادة الشعب مباشرة.
 : الشعب حر يف اختيار ممثليه. 11املادة  -

 و قانون االنتخاابت.ال حدود لتمثيل الشعب اال ما نص عليه الدستور 
 .2011-07-03مؤرخة يف  37املتضمن قانون البلدية ، ج.ر  2011جوان  22املؤرخ يف  10-11القانون  - 2
 .2012فيفري  29املؤرخة يف  12املتضمن قانون الوالية ، ج.ر  العدد  2012فيفري   21املؤرخ يف  07-12القانون  - 3
 ، املتضمن التعديل الدستوري . 2016سنة مارس  6املؤرخ يف  01-16قانون رقم - 4
 .2016التعديل الدستوري  - 1
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للدولة ، و تنشئ مبوجب  يةإدار تتمتع ابلشخصية املعنوية و االستقالل املايل و تشكل مقاطعة  إقليميةالوالية هي مجاعة عمومية 
للوالية اقليم و اسم و مقر ، كما هلا هيئات ، و للوالية هيئنت مها اجمللس الشعيب الوالئي كجهاز للمداولة و الوايل  و القانون ، 

 كجهاز للتنفيذ.

جتماعية و ثقافية تتمتع ابلشخصية أما البلدية فهي هيئة ادارية المركزية اقليمية حملية ، و مجاعة اقليمية سياسية ادارية اقتصادية و ا
االعتبارية ، و ذات ذمة مالية و استقالل مايل ، و للبلدية هيئتني مها اجمللس الشعيب البلدي (هيئة مداولة) و هيئة تنفيذية يرأسها 

 رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، و ادارة ينشطها األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي.

منتخبني، يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية مبوجب أسلوب االقرتاع العام السري املباشر  و يتشكل اجمللس الشعيب البلدي من
واليت حددت مدة حياة اجمللس  2املتعلق االنتخاابت 101-16من القانون العضوي  65وذلك ملدة مخس سنوات طبقا للمادة 

 65االنتخاابت يف ظرف الثالثة أشهر السابقة النقضاء املدة و قد أجازت املادة الشعيب البلدي خبمس سنوات حيث جترى 
املذكور متديد فرتة العهدة يف حالة وفاة رئيس اجلمهورية أو تقدمي استقالته ، أو يف حالة  10-16من القانون العضوي  3الفقرة 

 .3لشعيب البلدي حبسب التعداد السكاين للبلديةاقرار الوضع االستثنائي و حالة احلرب ، و خيتلف عدد أعضاء اجمللس ا

جيتمع اجمللس الشعيب البلدي يف دورة عادية كل شهرين، أي مبعدل ستة دورات سنو� وتكون مدة الدورة مخسة أ�م على األكثر،  
ثري على مالية عند ظهور أحداث جديدة هلا أت 4كما ميكنه عقد دورات غري عادية بطلب من الـوايل أو رئيسه أو ثلثي أعضائه

 .5البلدية أو املمتلكات أو سري املرفق العام  أو سري املرفق العام حبيث  ال حيتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة ملعاجلتها

كما جيتمع وجواب بقوة القانون يف حالة قيام حالة أو ظرف استثنائي أو كارثة كربى و يضعون أنفسهم حتت تصرف رئيس اجمللس 
 .6لبلدي أو مستخلفه الذي يفتح دورة غري عادية مرتبطة ابألسباب اليت دعت اليها بعد اخطار الوايل بذلكالشعيب ا

حيدد رئيس اجمللس الشعيب البلدي جدول األعمال و اتريخ دورات اجمللس بعد استشارة نوابه ، و هذا حبضور األمني العام للبلدية 
، كما يعرض رئيس اجمللس الشعيب البلدي جدول األعمال على أعضائه عند 7تضاءمع رؤساء اللجان الدائمة املعنيني عند االق

افتتاح الدورة للمصادقة عليه ، و ميكن ادراج نقاط اضافية يف جدول األعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء 
 اجمللس.

                                                           
 .2016غشت  28الصادرة يف  50لعدد املتعلق بنظام االنتخاابت ، ج.ر ا 2016غشت  25املؤرخ يف  16/10القانون العضوي - 1
  16/10القانون رقم - 2

 .275، ص 2007التوزيع ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ،  عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون االداري ، جسور للنشر و -  3
 .10-11من القانون  17و  16املواد  - 4
املتضمن القانون الداخلي النموذجي للمجلس الشعيب البلدي ، اجلريدة  2017مارس  17املؤرخ يف  105-13من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة - 5

 .17/03/2017املؤرخة يف  15ة الشعبية ، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطي
 .10-11من القانون  18املادة - 6
 .105-13من املرسوم التنفيذي  06املادة - 7
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 .2ان مؤقتة و جل 1و لتسهيل مهام اجمللس الشعيب البلدي، فانه يتشكل من جلان دائمة

يف مادته  07-12أما الوالية فهي  وحدة إدارية  تتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة ، حيث عرفها قانون الوالية  
 األوىل على أ�ا ::" هي اجلماعة اإلقليمية للدولة وتتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة املالية 

أوهلما اجمللس الشعيب الوالئي، و اثنيهما الوايل تساعده أجهزة وهياكل االدارة العامة ،  تقوم  الوالية على هيئتني أساسيتني،
 .3ويشرف على إدارة شؤون الوالية جملس منتخب من طرف املواطنني عن طريق االقرتاع العام  و هو عبارة عن هيئة مداولة

) 15دل أربع مرات يف السنة ، مدة كل دورة منها مخسة عشرة(جيتمع اجمللس الشعيب الوالئي يف دورة عادية كل ثالثة أشهر أي مبع
 4يوما على األكثر ، و قد حدد املشرع انعقاد هذه الدورات وجواب خالل أشهر حمددة و هي مارس و يونيو و سبتمرب و ديسمرب

 ، كما ال ميكن مجع هذه الدورات أي أن لكل دورة شهر خمصص هلا.

ئي عقد دورات غري عادية عند احلاجة ملعاجلة قضا� غري متوقعة أو مرتبطة أبحداث جديدة هلا و ميكن للمجلس الشعيب الوال     
لس أتثري على املالية أو املمتلكات أو سري املرفق العام و ال حتتمل انتظار  انعقاد الدورة العادية املقبلة ملعاجلتها بطلب من رئيس اجمل

ه أو بطلب من الوايل ، و ختتتم الدورة غري العادية مبجرد اختتام جدول أعماهلا أعضائ 1/3الشعيب الوالئي أو بطلب من ثلث 
 مباشرة.

 25املؤرخ يف  10-16من القانون العضوي  65وحددت  مدة حياة اجمللس الشعيب الوالئي خبمس سنوات وفقا للمادة      
ورية أو تقدميه الستقالته أو يف حالة اقرار الوضع ، وقد أجازت نفس املادة متديد الفرتة يف حالة وفاة رئيس اجلمه2016غشت 

وتتشكل اللجان الدائمة مبوجب اقرت اح من رئيس 5االستثنائي أو حالة احلرب، ويتشكل اجمللس الشعيب الوالئي من جلان دائمة
عد تشكيلها تعد اللجنة اجمللس الشعيب الوالئي، أو األغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس الشعيب الوالئي، و يعرض على املداولة وب

اليت تقوم مبهام حيددها اجمللس و اليت هتم الشأن احمللي  7،  وجلان خاصة 6نظامها الداخلي و تعرضه على اجمللس للمصادقة عليه
 بشكل عاجل كوجود حالة طوارئ و تتشكل هذه اللجان بناء على طلب من الرئيس.

جب النظام التداويل، أي أن كافة أعماله ال تكون إال مبوجب مداوالت و ال جمال تتوىل اجملالس املنتخبة ممارسة مهامها مبو       
للعمل الفردي فيه، و هبذا املفهوم املداولة هي التصرف القانوين الذي مبوجبه تصدر البلدية قراراهتا، ليس كهيئة تشريعية تصدر 

املشاريع والقرارات ،كما أن اجمللس الشعيب الوالئي ليس القوانني مثل اجمللس الشعيب الوطين، بل هي هيئة تداول وتشاور حول 
هيئة تنفيذية فمهمته تنتهي عند صدور املداولة واملصادقة عليها، و يتوىل ممارسة مهامه مبوجب النظام التداويل، حترر مداوالت 

                                                           
 .10-11من قانون البلدية  31املادة  - 1
 .10-11من قانون البلدية  34و  33املواد  - 2
 .07-12من قانون الوالية  12املادة  - 3
 .07-12نون من القا 14املادة  - 4
 .07-12من قانون الوالية  33املادة - 5
 .07-12من قانون الوالية  34املادة  - 6
 .07-12من قانون الوالية  36املادة  - 7
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دد مسبقا وتدون املداوالت حبرب غري قابل اجمللس الشعيب البلدي و الوالئي  ابللغة العربية، و تتناول ملخصا جزئيا حملضر اجللسة احمل
 ،  وتدون  يف سجالت خاصة هبا.1للمحو يف سجل املداوالت، وحتمل كل مداولة عناصر معينة

 احملور الثاين : أهم القيود على أعمال اجملالس احمللية املنتخبة

تكون �فذة من 2املشروعية الشكلية واملوضوعية القاعدة العامة أن أعمال اجمللس الشعيب الوالئي و البلدي  الصادرة يف نطاق  
اتريخ صدورها ، و االستثناء يتمثل يف أن هناك بعض األعمال القانونية الصادرة عن هذه اجملالس ال تكون �فذة إال بعد املصادقة 

 عليها مما يعرقل يف حاالت كثرية  عملية التنمية احمللية و يعطل حتقيقها  من طرف اهليئة الوصية.

ان االستقالل االداري للمجالس احللية املنتخبة ال يعين االستقالل التام و املطلق عن السلطة املركزية و إال كنا أما منوذج نظام      
ليس نظام الالمركزية االقليمية ، على أن هذه اهليئات احمللية  تتمتع حبقوق و امتيازات ألجل أداء مهامها و و الالمركزية السياسية 

تنفيذ القوانني و تسيري أموال عمومية و احملافظة على األمن و النظام العام  لذا فإ�ا ميكن أن تتجاوز و         املرافق العامةادارة 
هذه الصالحيات  سواء بقصد أو دون قصد نظرا للخربة و املستوى الدراسي و الثقايف للكثري من املنتخبني ، فكان البد من  

 رقابة ادارية أو قضائية. خضوعها لرقابة سواء كانت

على الرغم من أن املشرع أضفى عليها صفة الرقابة ، إال أ�ا من وجهة نظر� نرى أ�ا قيود تلقى على هذه األعمال اليت تكون 
 خدمة ملصلحة املواطن الذي انتخب هذه اهليئة اليت حتقق انشغاالته فهي هبذه القيود تفقد نوع من املصداقية أمام ممثليها .

ان الرقابة على البلدية فهي أكثر اشكالية و صعوبة اذا ما قورنت ابلرقابة على الوالية و ذلك بسبب أن اجلهاز املسري داخل     
البلدية هو جهاز منتخب ، أما على رأس الوالية جند الوايل و هو الشخص املعني و اىل جانبه املسئولني التنفيذيني و يسهل ممارسة 

 .الرقابة على هؤالء

فعلى مستوى البلدية فاألمر خيتلف حيث أن الرئيس و نوابه و سائر األعضاء منتخبون مما يصعب من ممارسة الرقابة ، إال       
 أنه رغم هذه الصعوبة فان الرقابة متارس على البلدية.

سلطة املركزية لتمكينها من الرقابة على الرقابة االدارية : تعرف الرقابة االدارية " أب�ا جمموعة السلطات اليت مينحها املشرع لل-1
 نشاط اجملالس احمللية بقصد محاية املصلحة العامة ، كما يطلق عليها الوصاية االدارية تعبريا عن التبعية للشخص املركزي .

قصد محاية كما يقصد هبا جمموع السلطات اليت يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص اهليئات الالمركزية و أعماهلم ب     
، و تتجلى مظاهر الرقابة االدارية يف جماالت ثالث رقابة على االشخاص و رقابة على اهليئة و رقابة على األعمال 3املصلحة العامة

، و اعتبار أن موضوعنا يتناول أعمال اهليئات املنتخبة سواء كانت البلدية أو الوالية ، فإننا سوف نعاجل الرقابة على أعمال 
 ملنتخبة  .اهليئات ا

                                                           
 .05-13من املرسوم التنفيذي  28املادة  - 1
 .223، دون سنة و دون دار نشر ، ص  2001مز�ين فريدة ، مبادئ القانون االداري اجلزائري ، طبعة  - 2
 .177عمار بوضياف ، املرجع السابق ، ص  - 3
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فالرقابة االدارية على األعمال سواء كانت على اجمللس الشعيب البلدي أو اجمللس الشعيب الوالئي فتتمثل يف املصادقة و االلغاء و 
 احللول.

كما سبقت االشارة اليه ان أعمال البلدية تعد �فذة مبجرد التصويت عليها نظرا للطابع االستقاليل و التمتع ابلشخصية و      
املعنوية ، إال أنه رغم ذلك جند أن املشرع قيد سر�ن مداوالت اجمللس الشعيب البلدي  مبرور مدة زمنية ، و قيدها ابملصادقة سواء  

�خذ التصديق على أعمال البلدية شكلني ، التصديق الصريح و التصديق الضمين ، حيث أورد قانون ، وأو ضمنيةكانت صرحية 
من نفس القانون مبدأ عاما  56، كما أورد يف املادة 1على املصادقة الصرحية نظرا ألمهية املداوالت 57يف املادة  10-11البلدية 

 يوما من اتريخ ايداعها لدى الوالية . 21تعترب مبقتضاه مداوالت اجمللس الشعيب البلدي �فذة بعد فوات 

يوما من اتريخ ايداع املداولة  30ولة املعروضة عليه يف أجل مع ذلك فقد قيد املشرع الوايل مبدة زمنية إلبداء رأيه يف املدا    
، كما قيد املشرع الوايل بقيد آخر لذا  2ابلوالية  و إال اعتربت �فذة و هذا محاية مداوالت اجملالس الشعبية من تعسف الوالة

األخرى يف الرقابة يف االلغاء أو البطالن  و تتمثل الصورة، يبلغ اىل اجلهة املختصة كتابيا  فيجب أن يكون قرار الرفض مسببا و أن
ه، ،  االلغاء اجراء تستطيع السلطة املركزية بواسطته حمو اآلاثر املرتتبة على قرار اختذته السلطة الالمركزية جملرد احلكم بعدم مالئمت

 الن مطلقا أو بطال� نسبيا.ان قرارات اهليئات الالمركزية أما أن تكون قابلة لإلبطال أو قرارات ابطلة ، و قد يكون البط

من قانون البلدية، و هي املداوالت املخالفة للقانون و يقصد هنا  59تكون ابطلة حبكم القانون املداوالت اليت أوردهتا املادة  
ج القواعد ضمان تدر ، وذلك احرتاما ملبدأ املشروعية و القانون مبفهومه الواسع ( الدساتري ، املراسيم ، القرارات الوزارية.....)

 قد تكون ابطلة بطال�  املداوالت اليت متس رموز الدولة و شعاراهتا ، و املداوالت احملررة بغري اللغة العربية .، و 3القانونية يف الدولة

 من قانون البلدية و هي  املداوالت اليت يشارك يف 60أما املداوالت اليت تعد ابطلة بطال� نسبيا فقد نصت عليها املادة      
اختاذها أعضاء من اجمللس مبا فيهم الرئيس، هلم فيها بصفة شخصية أو ابلنسبة ألزواجهم أو أصوهلم أو فروعهم اىل الدرجة الرابعة 
أو كوكالء هلم عالقة هبذه املداولة  ، فيقوم الوايل إببطاهلا مبوجب قرار معلل دون التقييد مبدة معينة ، كما أجاز املشرع لرئيس 

  البلدي أن يطعن ادار� أو قضائيا يف هذه القرارات. اجمللس الشعيب

و أتيت الصورة األخرية من الرقابة االدارية يف احللول و الذي يقصد به أن حتل سلطة الرقابة املمثلة يف الوايل حمل اجمللس الشعيب     
 .4من قانون البلدية 83البلدي فهي استثناءا يف الوصاية االدارية كما جاء يف املادة 

و يعد احللول أخطر أنواع الرقابة على حرية و استقالل اجملالس الشعبية البلدية فيجب أن يستويف على جمموعة من الشروط، و هي 
أن تقوم سلطة الرقابة إبنذار اهليئة الالمركزية قبل احللول و منحها مهلة حمددة فان رفضت االستجابة فهذا يدل على أ�ا رضيت 

 إبجراء احللول.

                                                           
 امليزانيات و احلساابت ، قبول اهلبات و الوصا� األجنبية ، اتفاقيات التوأمة ، التنازل عن األمالك العقارية البلدية. - 1
 .33 ، ص 2006عالء الدين عشي ، وايل الوالية يف التنظيم االداري اجلزائري ، دار اهلدى ، اجلزائر ،  - 2
 .138دمحم الصغري بعلي ، االدارة احمللية اجلزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، دون سنة نشر ، ص - 3
 .10-11قانون البلدية  - 4
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لطة حلول الوايل تنصب على تسجيل النفقات االجبارية يف امليزانية البلدية اذا مل يسجلها اجمللس ، ضبط توازن امليزانية لدى و س
 .3و الضبط االداري للحفاظ على النظام العام 2، االذن ابلنفقات الالزمة 1اعداها و امتصاص عجزها لدى التنفيذ

ي فال ختتلف كثريا عن اجمللس الشعيب البلدي ، حبيث البد من املصادقة أو الغاء هذه أما الرقابة على اجمللس الشعيب الوالئ
من قانون الوالية على املصادقة الصرحية يف املداوالت اخلاصة ابمليزانيات و احلساابت و التنازل عن  55املداوالت ،تنص املادة 

لوصا� األجنبية من وزير الداخلية يف أجل شهرين و هذا نظرا خلصوصية العقار و اقتناءه أو تبادله و اتفاقيات التوأمة و اهلبات و ا
حيث تعترب مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي �فذة  54هذه املداوالت ، أما عن املصادقة الضمنية أوردها قانون الوالية يف املادة 

من قانون الوالية  55،56،57تدخل ضمن الواد  يوما من اتريخ ايداعها لدى الوالية  ، و هي املداوالت اليت ال 21بعد فوات 
يوما أن هذه املداوالت خمالفة للقوانني فانه يرفع دعوى أمام احملكمة االدارية  21، إال أنه اذا رأى الوالية خالل هذه املدة 

 .  4املختصة

بقوة  5املداوالت بطال� مطلقامن قانون الوالية حبيث تبطل هذه  53و فيما خيص االلغاء أو البطالن فقد جاءت يف املادة 
يوما من اتريخ املداولة  21القانون ، و خول القانون للوايل رفع دعوى أمام احملكمة االدارية املختصة اقليما ببطالن املداولة خالل 

شعاراهتا و  ، و يكون يف كل املداوالت اليت متس برموز الدولة و08/096، و ذلك طبقا لقانون االجراءات املدنية و االدارية 
املتخذة خرقا للدستور و غري املطابقة للقوانني و التنظيمات و غري احملررة ابللغة العربية و اليت تتناول موضوعا ال يدخل ضمن 
اختصاصاته و املتخذة خارج االجتماعات القانونية للمجلس و املداوالت املتخذة خارج  مقر اجمللس الشعيب الوالئي مع مراعاة 

 من قانون الوالية. 23دة أحكام املا

يوما من  15من قانون الوالية فقد نصت على ابطال املداوالت بطال� نسبيا و خول للوايل أن يثري خالل  56أما املادة     
اتريخ اقرار املداولة ، و لكل �خب مكلف ابلضريبة يف الوالية ابملطالبة إببطال هذا النوع من املداوالت بعد الصاق املداولة 

 وجب رسالة موصى عليها اىل الوايل مقابل وصل استالم لرفع دعوى أمام احملكمة االدارية قصد اقرار ببطالن املداولة.مب

من قانون الوالية ، حيث أنه  169و  168كما تتمثل الصورة األخرية يف الرقابة االدارية يف سلطة احللول اليت وردت يف الواد     
، فان الوايل يقوم استثناء ابستدعاء اجمللس الشعيب تالل داخل اجمللس الشعيب الوالئيانية بسبب اخاذا مل يصوت على مشروع امليز 

الوالئي يف دورة غري عادية للمصادقة عليه ، و يف حالة عدم توصل هذه الدورة اىل املصادقة يبلغ الوايل وزير الداخلية الذي يتخذ 
يف امليزانية الوالئية على اجمللس الشعيب الوالئي اختاذ التدابري إلعادة التوازن و اذا مل ظهر عجز  إذاو    التدابري املالئمة لضبطها ، 

 يتخذ التدابري التصحيحية يتوىل الوزير الداخلية و وزير املالية امتصاص العجز على مدى سنتني أو عدة سنوات مالية . 

                                                           
 .10-11و ما بعدها من قانون البلدية  183و  102املواد  - 1
 .53، ص 2003جلزائر ، دمحم الصغري بعلي ، املالية العامة ، دار العلوم ، عنابة ، ا - 2
 من قانون البلدية. 100و  94املواد  - 3
 .07-12من قانون الوالية  54املادة  - 4
 .282مز�ين فريدة ، املرجع السابق ، ص  - 5
رية اجلزائرية الدميقراطية ، املتضمن قانون االجراءات املدنية و االدارية ، اجلريدة الرمسية للجمهو  2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم   - 6

 .23/04/2008، الصادرة بتاريخ  21، العدد  4، العدد  اجلريدة  4رقم 
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ىل كل أنواع الدعاوى اليت ميكن أن يرفعها األفراد عن القرارات الصادرة الرقابة القضائية ، انه يف هذا النوع من الرقابة ال نتطرق ا-2
على أنه يلزم   10-11من البلدية ، و لكننا نتطرق اىل الدعاوى القضائية اخلاصة ابملداوالت ، حيث جاء يف قانون البلدية 

األمر ابلنسبة ملداوالت اجمللس الشعيب الوالئي على ، و هو كذلك 1للوايل التوجه للقضاء إللغاء مداولة بدال من الغائها بقرار اداري
 و هذا حفاظا على استقاللية اجملالس املنتخبة .2الوايل التوجه للقضاء إللغائها

حق مواجهة الوايل برفع  4و رئيس اجمللس الشعيب الوالئي 3من جانب آخر منح املشرع لكل من رئيس اجمللس الشعيب البلديو      
و هي اجلهات الوالية العامة يف  5ملداوالت اليت رفضها الوايل أو رفض املصادقة عليها أمام احملاكم االداريةدعوى قضائية على ا

 املختصة ابلفصل يف أول درجة و تكون قابلة لالستئناف أمام جملس الدولة.و      املنازعات االدارية 

الشعيب البلدي و اجمللس الشعيب الوالئي فقد ترك هلا جماال من  فنرى هنا أن املشرع على الرغم من تسليط الرقابة على اجمللس     
احلرية يف التصرف و ذلك أنه أي املشرع قيد يف حاالت حمددة سلطة االدارة يف الرقابة بفرض قيود شكلية و زمنية ، و هذا خري 

 لس أمام منتخبيها.ما فعل ألنه هبذا فهو حياول أن يوفق بني السلطة و االمتياز و قيمة و هيبة هذه اجملا

 خامتة 

الدور األساسي و الرئيس و الذي وجدت من أجله اهليئات املنتخبة حتقيق التنمية احمللية اليت تعد أساس التنمية الوطنية  إن       
وفقا جلدول  ، و تقوم هذه اهليئات املنتخبة بعملها وفقا لدورات حمدد عددها و اتريخ انعقادها بقانون البلدية و قانون الوالية و

أعمال يتم االتفاق عليه مسبقا ، و تنتهي مبداوالت مدونة يف سجل خاص هبا ، إال أن هذه املداوالت ختضع لرقابة اجلهة االدارية 
، كما خول ادقة الصرحية يف بعض املداوالت وابملصادقة الضمنية يف مداوالتاملختصة املمثلة يف الوايل و الذي يقوم بدوره ابملص

بة أخطر رقاا ميكن أن يكون بطال� نسبيا ، و قد يكون البطالن مطلقا كمهذه املداوالت و  إبطالأو  إلغاء للوايل سلطةاملشرع 
اجمللس الشعيب الوالئي يف حالة عدم املصادقة على س الشعيب البلدي و هي سلطة احللول ابلنسبة للمجلادارية خوهلا املشرع للوايل و 

ط خول لكل من وزير الداخلية و وزير املالية احللول حمل اجمللس الشعيب الوالئي يف حالة ضبل ، و روع امليزانية بسبب االختالمش
امتصاص عجزها لدى التنفيذ ، يف حالة عدم قيام اجمللس بذلك ، كما ميكن رفع دعاوى قضائية أمام و  إعدادهاتوازن امليزانية لدى 

رئيس اجمللس الشعيب عن كل املداوالت اليت رأى و يس اجمللس الشعيب البلدي املختصة سواء من الوايل أو من رئ اإلداريةاحملاكم 
 الوايل أ�ا غري قانونية أو كل مداوالت رفض الوايل املصادقة عليها.

ابلنسبة للمجالس  اإلداريو حدد أسس التنظيم  12/07و قانون الوالية  10-11وفق املشرع اجلزائري يف قانون البلدية        
لذا فانه يف ختام هذا العمل نقدم بعض أكثر مراعاة ملصلحة املواطن ، و  احمللية و بقي على هذه األخرية أن تعمل املنتخبة

 التوصيات :

                                                           
 .10-11من القانون  59املادة  - 1
 .07-12من قانون الوالية  53املادة  - 2
 .10-11من قانون البلدية  61املادة  - 3
 .12/07من قانون الوالية  57/1و املادة   54املادة - 4
 .09.08من قانون االجراءات املدنية و االدارية  800ملادة ا - 5
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ينص  2016على املواطن املشاركة يف هذه املداوالت حبضوره اىل دورات اجملالس املنتخبة و ان كان التعديل الدستوري لسنة -1
 ريس الشفافية و مشاركة املواطن مع منتخبيه يف حتقيق التنمية احمللية.يؤكد بذلك على تكو   على ذلك

 احلضور ليقدم للمواطن الصورة احلقيقية اليت جتري فيها هذه املداوالت. اإلعالمعلى -2

 خاصة يف جمال امليزانية و املالية.و  التكوين الدائم للمنتخبني-3

للقضاء على التأخر الذي يكون يف غالب احلاالت ال صوص عليها اليوم ، و اآلجال املن تقييد أكثر الوصا� آبجال أقل من -4
 يكون ملصلحة البلدية و ابلتايل مصلحة املواطن.

 املراجع 

  1996الدستور اجلزائري لسنة -1
غشت  28املؤرخة يف  50، ج ر 2016املتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  06املؤرخ يف  16/01القانون -2

2016.  
، العدد  4، املتضمن قانون االجراءات املدنية و االدارية ، ج ر رقم  2008فرباير  25املؤرخ يف   08/09القانون العضوي -3

 .23/04/2008الصادرة بتاريخ   21
 .03/07/2011املؤرخة يف  37، ج ر  2011جوان  22املؤرخ يف  10 -11قانون البلدية -4
 .2012فيفري   21 املؤرخ يف 12.07قانون الوالية  -5
 .17/03/2017املؤرخة يف  15، ج ر العدد 2017مارس  17املؤرخ يف  13/105املرسوم التنفيذي -6
 .2010فرجية حسني ، شرح القانون االداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ،  -7
 .2007عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون االداري ، الطبعة الثانية ، -8
 ين عشي ، مدخل القانون االداري ، اجلزء األول ، التنظيم االداري ، دون سنة نشر.عالء الد-9
 .2001مز�ين فريدة ، مبادئ القانون االداري اجلزائري ، طبعة  -8

 .2006عالء الدين عشي ، وايل الوالية يف التنظيم اجلزائري ،  -10
 نة نشر.دمحم الصغري بعلي ، االدارة احمللية اجلزائرية ، دون س-11
 .2003دمحم الصغري بعلي ، املالية العامة ،  -12
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 مستقبل التجارة االلكرتونية يف اجلزائر
 حاج خمناش نوال                                                            

 كلية احلقوق والعلوم السياسية/طالبة دكتوراه                                                                                    
 –املدية  –جامعة حيىي فارس                                                                                        

 د/مشيشم رشيد                                                                                      
 كلية احلقوق والعلوم السياسية/أستاذ حماضر "أ"                                                                               

 -املدية –جامعة حيي فارس                                                                                      
 امللخص: 

إللكرتونية عصب االقتصاد الرقمي املعاصر املستقبلي، وقد منت منوا هـائال يف دول العـامل انعكـس علـى حجـم تعد التجارة ا
املبادالت التجارية اليت جتاوزت مليارات الدوالرات، إُثر ظهور ما يعرف ابلسـوق اإللكرتونيـة، واحملـالت التجاريـة االفرتاضـية، فكـان 

ا النـوع مـن التقنيـات اجلديـدة، كـرس مـن قبـل سـائر دول العـامل، واجلزائـر تعـد مـن بـني البد من وجـود غطـاء تشـريعي السـتيعاب هـذ
الدول اليت أدخلت تعديالت علـى قوانينهـا مـن أجـل الولـوج إىل عـامل التجـارة اإللكرتونيـة فجـاءت هـذه الدراسـة بغـرض معرفـة واقـع 

 ومستقبل التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر.
APSTRACT : 

The electronic trade is considered to be the core of contemporary modern digital 
economy. Its growth across the world made a tremendous impact on the size of Trade 
exchanges, which exceeds billions of dollars. Over the emergence of the electronic market 
and the virtual trade shops, A legislative cover was necessary for this type of new mechanism. 
Algeria is considered to be one of the countries that included modifications to it slaws in order 
to immerse itself in the world of economic trade. This study came for the sake of 
acknowledging the reality and future of economic trade in Algeria. 

 مقدمة:
حتول العامل إىل قرية إلكرتونية تتمحور حول تقنياهتا أجهزة املعلوماتية وشبكات االتصال، ولعل أبرز ظواهر املعلوماتية اليوم 

واالتصالية احلديثة، ويطلق عليها اسم التجارة اإللكرتونية،حيث ينتج  هو تنفيذ العمليات التجارية املختلفة عرب الوسائط املعلوماتية
عــن استخدامهاحتســني يف أداء املؤسســات يف االتصــال وفــتح األســواق العامليــة أمامهــا، وابلتــايل أصــبح هــذا النــوع مــن التجــارة أهــم 

 الوسائل اإللكرتونية اليت تستفيد منها الدول واملنظمات يف تسويق منتجاهتا.
تــتم التجــارة اإللكرتونيــة يف ســوق إلكــرتوين يتواصــل فيــه البــائعون والوســطاء واملشــرتون،تعرض فيــه خمتلــف املنتجــات  حيــث

واخلدمات بصيغة افرتاضية أو رقمية، ويدفع مثنها أبحد وسائل الـدفع اإللكـرتوين، فأصـبحت التجـارة اإللكرتونيـة مركـز اهتمـام كافـة 
ا املنظمة العاملية للتجارة اليت اعتربهتا من بني أهدافها اليت تسعى إىل تطويرها، واجلزائر مل تبقى الدول واملنظمات الدولية وعلى رأسه

يف منــأى عــن هــذه التطــورات، إذ لــوحظ يف اآلونــة األخــرية أن املشــرع اجلزائــري تبــىن العديــد مــن التوجهــات الــيت تســاهم يف ممارســة 
اإللكرتونية يف اجلزائر؟ وما هو املستقبل الذي ينتظر هذا النوع احلديث من التجارة  نشاط التجارة اإللكرتونية، فما هو واقع التجارة

 يف اجلزائر؟
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 أوال: مفهوم التجارة االلكرتونية

لقــد شــاع مفهــوم التجــارة االلكرتونيــة يف هــذا العصــر الرقمــي بســبب االنتشــار اهلائــل الــذي تعرفــه االنرتنــت، الــيت تعتــرب مــن 
وماتية الناجتة عن ثورة املعلومات اليت يشهدها العامل، فبفضل التجارة االلكرتونية أصبح العامل اليوم يعتمد على أحدث التقنيات املعل

االنرتنــت بصــفة أساســية يف القيــام مبعظــم عمليــات بيــع وشــراء الســلع واخلــدمات. إذ تســمح مبعاجلــة حركــات البيــع والشــراء وإرســال 
حيـث توسـعت التجـارة االلكرتونيـة يف تقـدمي اخلـدمات إىل أبعـد احلـدود فأصـبحت تشـمل  التحويالت املاليـة عـرب شـبكة االنرتنـت،

عمليــات بيــع وشــراء املعلومــات نفســها جنبــا إىل جنــب مــع الســلع واخلــدمات، لــذلك يعتــرب موضــوع التجــارة االلكرتونيــة مــن أكثــر 
 توضيح مفهومها وذلك من خالل النقاط اآلتية:موضوعات عصر املعلومات إاثرة للجدل القانوين يف وقتنا احلاضر مما يستوجب 

قبــل التطــرق لتعريــف التجــارة اإللكرتونيــة جيــب أن نشــري أوال لألصــل اللغــوي هلــذا املصــطلح فنجــه تعريــف التجــارة االلكرتونيــة:-أ
 يتكون من مصطلحني مها:

 لسلع واخلدمات.هي جمموعة من العمليات التجارية اليت تشمل على شراء وبيع او:(Commerce)التجارة  -
يقصد هبا يف جمال التجارةأداء النشاط التجاري ابستخدام تكنولوجية االتصاالت احلديثة :(Electronique)اإللكرتونية  -

 .)1(والوسائط واألساليب اإللكرتونية مثل شبكة االنرتنيت
يـــة وفيمـــا يلـــي ســـنتعرض ملختلـــف ومـــن جهـــة أخـــرى يالحـــظ اهتمـــام املنظمـــاتوالقوانني والفقهـــاء بتعريـــف التجـــارة اإللكرتون

 التعريفات اليت أعطيت هلا:
-األونســيرتال -تعــد جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويلتعريــف املنظمــات العامليــة للتجــارة اإللكرتونيــة: -1-أ

نون النمــوذجي الصــادر يف التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة مــن أوىل اجلهــات الــيت تطرقــت ملوضــوع التجــارة اإللكرتونيــة مبوجــب القــا)2(
، غــري أن هــذه اللجنــة و مــن خــالل القــانون النمــوذجي مل تضــع تعريفــا ملصــطلح )3(املتعلــق ابلتجــارة اإللكرتونيــة 16/12/1996

التجارة اإللكرتونية، بل اقتصر فقط على تعريف تبادل املعطيات اإللكرتونية الذي يتضمن التجارة اإللكرتونيـة، و لعـل اهلـدف مـن 
 .)4(رجع لتفضيل اللجنة ترك املسألة مفتوحة تستوعب مجيع األنشطة التجارية اليت تتم أبي وسيلة إلكرتونية دون حصرهاذلك ي

جمموعـة متكاملـة مـن عمليـات الصـفقات وأتسـيس «أما منظمـة التجـارة العامليـة فقـد عرفـت التجـارة اإللكرتونيـة علـى أ�ـا: 
، إذ يتفــق التعريــف مــع حقيقــة أن التجــارة اإللكرتونيــة هــي كــل )5(»بوســائل إلكرتونيــةالــروابط وتوزيــع وتســويق املنتجــات واخلــدمات 

 .)6(األعمال التجارية اليت ميكن أن تتم عرب الوسائل اإللكرتونية
:عرفت التجارة االلكرتونية من قبل القانون الفرنسي من خالل القانون رقم تعريف التشريعات للتجارة اإللكرتونية -2-أ

التجارة االلكرتونيـة هـو ذلـك النشـاط « املتعلق ابلثقة يف االقتصاد الرقمي على أ�ا:  2004جوان  21املؤرخ يف  575-2004
، كما عرف أيضا )7(»االقتصادي الذي من خالله يقوم الفرد بعرض أو ضمان تقدمي السلعة أو اخلدمة عن بعد و بوسيلة إلكرتونية

العمليات التجارية اليت تتم عـرب «التجارة اإللكرتونية أب�ا:  2000أغسطس عام  9در يف قانون التجارة اإللكرتونية التونسي الصا
، إذ )8(»املبـــادالت الـــيت تـــتم ابســـتعمال الواثئـــق اإللكرتونيـــة«، و عـــرف املبـــادالت التجاريـــة اإللكرتونيـــة أب�ـــا:»املبـــادالت التجاريـــة 

يـــة كـــل عمليـــة جتاريـــة تـــتم بطريـــق إلكـــرتوين. أمـــا قـــانون املعـــامالت يالحـــظ مـــن خـــالل هـــذا التعريـــف أنـــه يشـــمل التجـــارة اإللكرتون
مل يتضمن تعريفا للتجارة اإللكرتونية بل عرف فقط املعـامالت اإللكرتونيـة:  85حتت رقم  2001اإللكرتونية األردين الصادر سنة 

انون يتعلــق ابلتجــارة اإللكرتونيــة ابلــرغم مــن .أمــا ابلنســبة اجلزائــر فإنــه مل يصــدر بعــد قــ)9(»املعــامالت الــيت تنفــذ بوســائل إلكرتونيــة«
 الذي جاء خاليا من تنظيم املعامالت والعقود االلكرتونية. )10(صدور قانون التوقيع والتوثيق االلكرتونيني
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لقــد اختلفـــت آراء الفقهــاء بشــأن تعريــف التجــارة اإللكرتونيــة، حيــث اعتمـــد تعريــف الفقــه للتجــارة االلكرتونيــة: -3-أ
كل معاملة جتارية تتم «.فعرفها البعض أب�ا: )11(قه يف تعريفه هلا على الوسيلة اإللكرتونية املستعملة يف إجناز صفقاهتاجانب من الف

 .)12(»عن بعد ابستخدام وسيلة الكرتونية
أمـا  .)13(»استخدام وسائل االتصاالت واملعلومات بني األطراف التجارية إلمتام األعمال والصـفقات«وعرفت أيضا أب�ا: 

اجلانــب اآلخــر مــن الفقــه فلقــد اعتمــد يف تعريفــه للتجــارة اإللكرتونيــة الرتكيــز علــى أحــد جوانــب هــذه األخــرية دون غريهــا فــريى أن 
العمليـة التجاريـة الـيت تـتم بـني البـائع واملشـرتي، وتتمثـل يف عقـد الصـفقات وتسـويق املنتجـات عـن طريـق «التجارة اإللكرتونية هـي: 

لكــرتوين عـرب شــبكة االنرتنـت، وذلــك دون حاجـة النتقـال الطــرفني أو لقاؤمهـا، بــل يـتم التوقيــع إلكرتونيـا علــى اسـتخدام احلاسـب اال
. ووفقــا ملــا ســبق فاملقصــود ابلتجــارة اإللكرتونيــة مجيــع املبــادالت واملعــامالت الــيت يســتخدم يف اجنازهــا وتنفيــذها إحــدى )14(»العقــد

فهي ال ختتلف عن التجارة التقليدية سوى يف الوسيلة اليت يتم عربها التعامل التجاري وسائل االتصال احلديثة، وعلى هذا األساس 
 وليس يف طبيعة املعاملة يف حد ذاهتا.

تقــوم التجــارة االلكرتونيــة علــى عالقــة بــني طــرفني وكــل عالقــة بــني اجلهتــني تعــرب عــن نــوع أنــواع التجــارة االلكرتونيــة:-ب
 ة، فتوجد عدة أنواعلها أمهها:خمتلف من أنواع التجارة االلكرتوني

يعتـرب هـذا النـوع مـن أهـم :(Business To Business)تعامـل بـني شـركة جتاريـة وشـركة جتاريـة أخـرى-1-ب
أنواع التجارة اإللكرتونية يف الوقت الراهن، حيث يستحوذ على حصة األسد يف التعامالت التجارية اإللكرتونية أل�ـا تعتـرب األكثـر 

، إذ يقصد هبا املعامالت التجارية اليت )16(من جمموع األعمال التجارية على الشبكة %90، إذ تصل حوايل )15(قيمة على الشبكة
 تتم بني املؤسسات التجاريةبعضها البعض من خالل شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

اد لألعمـال و هـو الشـكل املعتـ: (Business To Consume) تعامـل بـني شـركة جتاريـة و مسـتهلك-2-ب
التجاريــة، إذ يعــرب هــذا النــوع عــن العالقــة بــني الشــركات الــيت تقــوم بعــرض خمتلــف الســلع و اخلــدمات الــيت ترغــب يف تســويقها عــرب 
االنرتنـــت، و املســـتهلك الـــذي يســـتعرض الســـلع املتاحـــة و يقتـــين منهـــا مـــا حيتاجـــه إلشـــباع رغباتـــه اليوميـــة، و يـــتم تنفيـــذ الصـــفقات 

يات الشراء و البيع من خالل شبكات االنرتنت و يتم الدفع بطرق خمتلفـة أكثرهـا شـيوعا الـدفع اإللكـرتوين التجارية من حيث عمل
 . )17(أو نقدا عند التسليم

لقـــد أصـــبح حتـــول أي منشـــأة إىل اســـتخدام نظـــم وأســـاليب التجـــارة اإللكرتونيـــة مرهـــون عناصـــر التجـــارة اإللكرتونيـــة:-ت
نت، من أجل إيصال خمتلف املنتجات واخلـدمات للعمـالء حـول العـامل علـى مـدار السـاعة. إبنشاء مقر معلومات على شبكة األنرت 

لكن ال ميكن حتقيق هذا التحول إال ابتباع جمموعة من العناصر مبنية على جمموعة من األسس واألفكار اليت تشمل ثقافة املؤسسة 
كثـف لتقنيــات املعلومـات واالتصـاالت، وســنذكر هـذه العناصــر وإمكانياهتـا، ويـرتبط ابلتحــد�ت واملصـاعب املرتبطـة ابالســتعمال امل

 على النحو التايل:
اســـتخدام الربيـــد اإللكـــرتوين، حيـــث تقـــوم مؤسســـات األعمـــال ابلـــدخول إىل عـــامل التجـــارة اإللكرتونيـــة يف ابدئ األمـــر    -

ض اسـتخدامه يف مراسـالهتا، وبعـد ذلــك ابحلصـول علـى عنـوان الربيـد اإللكـرتوين خـاص هبـا دون أن يكلفهــا ذلـك أعبـاء ماليـة، لغـر 
 .)22(تواصل تقدمها إبنشاء صفحات معلومات عن الشركة على الشبكة

اسـم -اختيار عنـوان األنرتنـت املناسـب والـذي مـن خاللـه حتقـق املنشـأة هويتهـا، وال يـتم ذلـك إال بعـد حجـز اسـم نطـاق -
قع يف الشبكة العنكبوتية مث تسجيله على مواقع البحث الرئيسية ليتم خاص ابملوقع اإللكرتوين وهو مبثابة مدخل لعبور املو -الدومني

 .)23(الوصول إىل هذا املوقع من كافة املستخدمني لألنرتنت عرب العامل
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جيــب األخــذ بعــني االعتبــار عنــد انشــاء املوقــع اخلــاص ابملنشــأة علــى شــبكة األنرتنــت ضــرورة اتســامه ابلســهولة والتشــويق  -
 عمالء لإلحبار فيه.لكي يزيد من رغبة ال

ضرورة كسب ثقة العمالء يف عامل األنرتنت اجملهول، ألن العميل لن يقدم املعلومات اخلاصة بشأن بطاقته االئتمانية، أو  -
 عنوان الربيد اإللكرتوين أو رقم هاتفه إال بعد التأكد من شرعية وقانونية موقع املنشأة.

 مصـــحواب بكافـــة التســـهيالت والتقنيـــات الـــيت متكـــن عمليـــة الـــدفع بصـــورة جيـــب علـــى املنشـــأة إنشـــاء املوقـــع اإللكـــرتوين -
 .)24(مؤمنة

يتم تنفيذ املعامالت يف التجارة اإللكرتونية بواسطة ما يعرف ابلعقد مراحل تنفيذ املعامالت يف التجارة اإللكرتونية:-ت 
كرتونيــة مــن أجهــزة وبــرامج معلوماتيــة وغريهــا مــن ، وهــو ذلــك العقــد الــذي يوقــع بــني غــائبني، ابســتخدام وســائط إل)25(اإللكــرتوين

الوسائل التقنية احلديثة اليت تعمل تلقائيا ومبجـرد إصـدار أوامـر التشـغيل هبـا، وسـنتناول فيمـا يلـي مسـألة انعقـاد العقـد اإللكـرتوين مث 
 يف مرحلة اثنية تنفيذ هذا العقد.

ب توافر اإلجياب ابعتباره خطوة أوىل من أحد املتعاقدين، لكي ينعقد العقد اإللكرتوين جيإبرام العقد اإللكرتوين:-1-ت
 وال بد من أن يعقبه قبول مطابق له من املتعاقد اآلخر، وأيضا جيب التأكد من صحة إسناد اإلرادة اإللكرتونية.

يكــون اإلجيــاب اإللكــرتوين يكــون إجيــااب عــن بعــد، وابلنظــر لطبيعــة العقــد اإللكــرتوين،  اإلجيــاب اإللكــرتوين:-1-1-ت
اإلجياب متاحا لكل من يرغب يف التعاقد دون قصره على منطقـة جغرافيـة حمـددة، إال إذا أراد املوجـب غـري ذلـك متاشـيا مـع ظروفـه 

، وال يكــون اإلجيــاب فــاعال إال بعــد عرضــه علــى املوقــع مــن خــالل مــا يعــرف ابإلعــالن التجــاري اإللكــرتوين، )26(اخلاصــة وإمكا�تــه
ن حمــددا بوضــوح، حبيــث يتضــمن كــل البيــا�ت واملعلومــات الكافيــة عــن الســلعة أو اخلدمــة، كمــا أكــدت والــذي يشــرتط فيــه أن يكــو 

، كمـا )27(، املتعلق ابلثقـة يف االقتصـاد الرقمـي2004جوان  21الصادر يف  2014-575من القانون رقم  20على ذلك املادة 
معلومـات هتـدف إىل إيقـاع املسـتهلك اإللكـرتوين يف خلـط  يشرتط فيه أيضا أن ال يكون كـاذاب أو مضـلال، حبيـث يتضـمن اإلعـالن

كــل 1-121، وقــد تنــاول قــانون االســتهالك الفرنســي يف املــادة )28(وخــداع فيمــا يتعلــق بعناصــر أوصــاف جوهريــة منــتج أو خدمــة
ة علـى هـذا النـوع مـن املمارسات التجارية املضللة مبا فيها اإلعالن التجاري املضلل أو الكاذب، ونص كذلك على العقـوابت املقـرر 

، إضافة إىل ذلك فإنه يتوجب على املوجب اإللكرتوين إعالم املستهلك بكافة 07إىل الفقرة  02فقرة  121املمارسات من املادة 
املعلومــات اخلاصــة ابملنتوجــات واخلــدمات املعلــن عنهــا عــرب شــبكة اإلنرتنيــت، ألن املســتهلك يف إطــار العقــد االلكــرتوين ال يســتطيع 

ة السـلعة معاينـة ماديـة، وممـن أجـل تقلـيص نسـبة وقـوع املتعاقـد يف الغلـط، حيـث أكـد قـانون املسـتهلك الفرنسـي علـى ضــرورة معاينـ
حتديد شخصية املهين أو مـزود اخلدمـة، وحتديـد االسـم، ورقـم اهلـاتف، والربيـد االلكـرتوين، ورقـم تعريـف املؤسسـة، ورأمساهلـا، وعنـوان 

، وكــذلك فعــل )29(ا بوجــوب إعطــاء البيــا�ت األساســية عــن الســلعة أو اخلدمــة، والتبصــري ابلــثمنمقرهــا االجتمــاعي، كمــا أقــر أيضــ
 83من القانون عدد  25املشرع التونسي حبيث أنه ركز على واجب االعالم املسبق يف إطار العقود االلكرتونية من خالل الفصل 

 .)30(املتعلق ابملبادالت والتجارة اإللكرتونية 2000لسنة 
يقصـــد ابلقبـــول موافقـــة املوجـــب لـــه علـــى اإلجيـــاب املوجـــب إليـــه ابلشـــروط الـــيت تضـــمنها  :القبـــول اإللكـــرتوين:2-1-ت

اإلجيــاب دون تعــديل، حبيــث يرتتــب عليــه انعقــاد العقــد املــراد إبرامــه إذا مــا اتصــل بعلــم املوجــب واإلجيــاب مــا زال قائمــا ابســتخدام 
ألصــل يف القبــول االلكــرتوين أن يصــدر مــن القابــل صــراحة،ألنه ال ميكــن أن يكــون الوســائط االلكرتونيــة، وجتــدر اإلشــارة هنــا أن ا

ضمنيا نظرا لطبيعية العقد اإللكرتوين، كونه يتم عن طريق أجهزة وبرامج إلكرتونية تعمل آليا حيث يتم عادة عن طريق الضغط على 
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اهلــــاتف،أو األنرتنيــــت أو غرفــــة احملادثــــة، أو الربيـــــد األيقونــــة املخصصــــة إلعــــالن املوافقــــة والقبــــول ابحلاســــب اآليل، أو عــــن طريــــق 
 .)31(اإللكرتوين

ال يكفـــي إلبـــرام العقـــد اإللكـــرتوين حتقـــق اإلجيـــاب والقبـــول، و إمنـــا يتعـــني اقرتا�مـــا :اســـناد اإلرادة اإللكرتونيـــة:3-1-ت
حيـث توسـط أجهـزة ووسـائط إلكرتونيـة يف  وتقابلهما مبا حيقق اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين، و نظرا اخلصوصية العقد اإللكرتوين من

إعالن املتعاقد رغبته وإرادته يف التعاقد إلكرتونيا، وخشية من إسناد اإلرادة غشا إىل شخص مل تصدر منه هذه اإلرادة، أو التالعب 
، وعليــه إذا هبــا توجــب تبعــا لــذلك تــوفري جمموعــة مــن الوســائل مــن أجــل التوثــق مــن اســناد اإلرادة إىل الشــخص الــذي تنســب إليــه

لتكوين العقد، فإن هذا األخري ال يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ، وتعترب رسـالة البيـا�ت صـادرة عـن  )32(استخدمت رسالة بيا�ت
مـن قـانون األونسـيرتال  13املنشئ إذا كان املنشـئ هـو الـذي أرسـلها بنفسـه، مـا مل يـتم هـذا األخـري إبثبـات العكس،فحسـب املـادة 

ن التجارة اإللكرتونية فإنه تعترب رسالة البيا�ت أ�ا صادرة عن املنشئ إذا أرسلت من شخص له صالحية التصـرف النموذجي بشأ
نيابة عن املنشئفيما يتعلق برسالة البيا�ت، أو من نظام معلومـات مـربمج علـى يـد املنشـئ أو نيابـة عنـه للعمـل تلقائيـا، فـيالحظمن 

لبيـا�ت إىل املنشـئ، أميرسـلها و لـيس إىل اجلهـاز. يف حـني حيـق للمرسـل إليـه ان يعتـرب رسـالة خالل هذه املادة أ�ا أسـندت رسـالة ا
البيا�ت أ�ا صادرة عن املنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا االفرتاض إذا طبق املرسل إليه تطبيقا سليما، من أجل التأكد من ان 

املنشئ هلذا الغرض، أو كانت رسالة البيا�ت كما تسلهما املرسل إليه  رسالة البيا�ت صادرة عن املنشئ، إجراء سبق أن وافق عليه
�جتة عن تصرفات شخص متكن حبكم عالقته ابملنشئ أو أبي وكيل للمنشئ من الوصول إىل طريقة يستخدمها املنشئ إلثبات أن 

 .)33(رسائل البيا�ت صادرة عنه فعال
منــه توجيــه إقــرار ابســتالمها حــىت يكــون علــى بينــة مــن مصــري رســالته  غــري أنــه قــد يتفــق املنشــئ مــع املرســل إليــه أو يطلــب

 .)34(والتصرف على اساس واضح
يرتــب العقــد اإللكــرتوين كغــريه مــن العقــود األخــرى التزامــات علــى عــاتق كــل متعاقــد يف تنفيــذ العقــد اإللكــرتوين: -2-ت

ى مــا اتفــق عليــه األطــراف، وهنــا جتــدر اإلشــارة إىل أن العقــود مواجهــة املتعاقــد اآلخــر، فيلتــزم املعلــن فيــه بتســليم حمــل العقــد بنــاء علــ
اإللكرتونية تنقسم إىل قسمني من حيث كيفية تنفيذها، فمنها ما يربم عـرب اإلنرتنيـت وينفـذ خارجهـا، حيـث يشـمل هـذا النـوع مـن 

شياء غري املادية تلك اليت يكون حملها العقود اليت يكون حملها أشياء مادية تقتضي تسليمها يف بنية مادية، والنوع اآلخر يتعلق ابأل
تقدمي اخلدمات كربامج احلاسوب، قواعد البيا�ت وغريها، وهذا النوع يربم وينفذ عرب شبكة اإلنرتنيت ويتم التسليم فيها من خالل 

تقنيــة أخــرى يتـــيح التنزيــل أو حتصــيل بــرامج أو النســخ مــن املوقــع املتــاح إىل اجلــزء الصــلب مــن جهــاز العميــل مــثال أو أبي وســيلة 
للمشــــرتي االنتفــــاع بــــه، كمــــا يلتــــزم أيضــــا بضــــمان العيــــوب اخلفيــــة وضــــمان التعــــرض واالســــتحقاق، وضــــمان الصــــالحية واألمــــان 
والسالمة.ومن جهة أخرى يلتزم املشرتي أو الزبون يف العقد اإللكـرتوين أبداء الـثمن مقابـل السـلعة أو مقابـل اخلدمـة، ونظـرا لطبيعـة 

عقــود الــيت تــتم يف شــبكة األنرتنيــت فــإن النقــود الورقيــة أو املعدنيــة أو الــيت حتــل حملهــا وســائل أخــرى كالشــيكات ال هــذا النــوع مــن ال
تصلح لتسهيل التعامـل، لـذلك كـان البـد مـن البحـث علـى وسـائل أخرىللسـداد، حبيـث تتفـق مـع طبيعـة العقـد اإللكـرتوين والتجـارة 

 سمى بوسائل الدفع اإللكرتوين ومن بينها نذكر ما يلي: االلكرتونية على حد سواء، ومن هنا ظهر ما ي
وهــو أمــر بتحويــل مبلــغ معــني مــن النقــود يصــدر عــن طريــق االنرتنيــت حلســاب  الــدفع عــن طريــق التحويــل اإللكــرتوين: •

لعمليـة اجلهـة البائع، ومبوجب هذه الطريقة يتم حتويل املبلغ املايل مـن حسـاب املـدين إىل حسـاب الـدائن، حيـث يتـوىل القيـام هبـذه ا
 .)35(اليت تقوم إبدارة عملية الدفع اإللكرتوين وغالبا ما يكون بنك أو جهة خاصة أنشئت هلذا الغرض
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هـي بطاقـة مسـتطيلة الشـكل مـن البالسـتيك، حتمـل اسـم املؤسسـة املصـدرة هلـا وشـعارها وتوقيـع  الدفع ابلبطاقة البنكية: •
، ومبوجــب هــذه )36(واســم حاملهــا ورقــم حســابه واتريــخ انتهــاء صــالحيتها حاملهــا بشــكل ابرز علــى وجــه البطاقــة ورقمهــا الســري

البطاقة ميكن حلاملها سحب املبالغ النقدية من آالت سحب النقود اخلاصة هبا، أو أن يقدمها كأداة وفاء للسلع واخلدمات أو أن 
لكرتونية، ففي مرحلة أوىل يقوم املعلن أو التاجر . فقبل أن تستخدم البطاقة يف املعامالت التجارية اإل)37(تكون أداة لالئتمان أيضا

الذي مبوجبه يفوض التاجر البنك من أجل قبول املبالغ  (V.A.D)اإللكرتوين إببرام عقد مع البنك يسمى بعقد اخلدمة املصرفية 
. أمـا عـن كيفيـة )38(ل معاملـةاحملولة إىل حسابه مـن طـرف الـزابئن الـيت تـدفع ابلبطاقـة املصـرفية، ويسـتفيد البنـك بـدوره بعمولـة يف كـ

إجراء عملية الدفع عرب الشـبكة، فـإن ذلـك يـتم عـن طريـق قيـام الزبـون بكتابـة البيـا�ت املتعلقـة ببطاقتـه البنكيـة ابسـتخدام احلاسـب 
هـر بطريقـة رقم، وكذلك الرقم السـري اخلـاص ابلبطاقـة والـذي يظ 16اآليل، و اليت تتمثل يف امسه ورقم بطاقته االئتمانية املكون من 

مشفرة بصر� من أجل أتمني البطاقة من القرصنة و التزوير و السطو عليها إلكرتونيا، وكذلك اتريخ صالحية البطاقة ، فيقوم البنك 
ابلتحقق من صحة رقم البطاقة وقيمة البضائع، مث خصم قيمة البضائع من حساب املشرتي مث إضافتها إىل حساب البـائع إذا كـان 

س البنك، وإن مل يكن له حساب يف ذلك البنك، وكـان لـه حسـاب يف بنـك آخـر يقـوم ابالتصـال ابلبنـك اآلخـر له حساب يف نف
 .)39(وحيول القيمة إليه من حساب املشرتي يف البنك األول إىل حساب البائع يف البنك الثاين

صـرفية السـتخدامه يف تسـديد يصـدر الشـيك اإللكـرتوين عـن املؤسسـات املاليـة واملالدفع ابستخدام الشـيك اإللكـرتوين: •
املعــامالت يف التجــارة اإللكرتونيــة مــن خــالل وســيط، وهــو مكــافئ للشــيكات الورقيــة التقليديــة، فيمــا عــدا أنــه يــتم توليــد الشــيكات 

 .)40(وتبادهلا عرب األنرتنت، ويقوم الوسيط ابخلصم من حساب العميل ويضيفه إىل حساب التاجر
عن قيمة نقدية بعملة حمددة تصدر يف صورة بيا�ت إلكرتونية خمزنـة علـى كـارت ذكـي أو هي عبارة  النقود اإللكرتونية: •

 .)41(على قرص صلب حبيث يتمكن صاحبها نقل ملكيتها إىل من يشاء دون تدخل شخص اثلث
: هي وسيلة تتكون من كارت بالستيك مثبت عليه من اخللف كمبيوتر صغري مزود بذاكرة حمفظة النقود اإللكرتونية •

 . )42(إلكرتونية تسمح بتخزين معلومات وقوى شرائية يف صورة وحدات إلكرتونية تصلح للوفاء ابلديون قليلة القيمة
 اثنيا: واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر:

اجلزائر  إىل اجلزائر، مما أخر انتشار و اتساع التجارة اإللكرتونية، إذ يعود استخدام االنرتنت يف االنرتنتلقد أتخر وصول 
الذي أنشئ يف سنة  CERISTعن طريق مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين  1994بداية إىل شهر مارس من سنة 

من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وكانت مهمته األساسية إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية،  1986
 االنرتنتعرب العاصمة الفرنسية ابريس فازدادت سرعة  عن طريق إيطاليا، مث أصبح اخلط مير نتابالنرت ففي البداية مت ربط اجلزائر 

ميغاابيت/اث، وحسب  2وصلت سرعة االنرتنت ابجلزائر إىل 1999، و يف سنة 1998ميغاابيت/اث يف �اية سنة 1إىل 
ولوجيا االتصال واملعلومات يف اجلزائر، لكن رغم ما اإلحصاءات هناك حتسنا معتربا على مستوىكل األصعدة املتعلقة ابنتشار تكن

حقق يف ميدان تطوراألنرتنت يف اجلزائرمن حيث عدد املستعملني فإن ذلك مل يواكب التطور املنتظر يف جمال تطبيقات التجارة 
هرت أن هذه أغلب الدراسات اليت أجريت حول استخدامات التجارية اإللكرتونية ابجلزائر أظاإللكرتونية، خاصة وأن 

االستخدامات مل تتجاوز بعد املستوى البدائي الذي يشمل أنشطة اإلعالن والرتويج واحلصول على املعلومات والدفع عند التسليم، 
ومل تصل بعد إىل املستوى الثاين واملتمثل يف الدفع الفوري اإللكرتوين والذي يسمح بتنفيذ املعامالت املالية والتحويالت النقدية 

 كة األنرتنت بني الشركات فيما بينها وبني األفراد والشركات.على شب
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لكن جتدر اإلشارة أن تطور التجارة اإللكرتونية مرتبط مبا توفره الدولة للمؤسسات،سواد تلك التابعة للقطاع العام أو تلك 
ملنظمـة للتجـارة االلكرتونيـة علـى أحسـن التابعة للقطاع اخلاص، ومبـا تـوفره أيضـا مـن بنىتحتيـة ختـص االتصـاالت والقـوانني واللـوائح ا

وجه، وبعد االطالع على خمتلف النصوص القانونية اجلزائرية، جند أ�ـا تبنـت العديـد مـن التوجهـات الـيت تسـاهم يف ممارسـة التجـارة 
 اإللكرتونية الضمنية منها والصرحية وسنبينها فيما يلي:

يتجلـــى التوجــه الضــمين إلمكانيــة ممارســة التجــارة اإللكرتونيـــة يف التوجهــات الضــمنية ملمارســة التجــارة االلكرتونيــة:  -أ
اجلزائر من خالل هتيئة أرضية تكنولوجيةمالئمة تسمح ابستعمال وسائل اتصال حديثة متكن من حتسيد جتارة إلكرتونية، إضافة إىل 

 ن التجارة، وسنفصل يف كل ذلك فيما يلي: توفري شبكة األنرتنيت خاصة وأ�ا تعد أهم وسيلة يف عصر� احلايل لتنفيذ هذا النوع م
يف خضـم التطـورات املتتابعـة الـيت تشـهدها حياتنـا تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تنفيذ التجـارة اإللكرتونيـة:  -1-أ

 العمليـــة، ظهـــرت تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت كتكنولوجيـــا لألغـــراض العامـــة، وســـرعان مـــا اقتحمـــت كـــذلك عـــامل املعـــامالت
التجاريـــة واملدنيــــة، إذ أدخلـــت هــــذه الوســـائل منوذجــــا جديـــدا لألنشــــطة حمدثـــة بــــذلك تغيـــريا جــــذر� يف أســـاليب ومنــــاهج التجــــارة 
واألعمــال، إذ يرجــع الفضــل هلــذه التكنولوجيــا ووســائل االتصــال يف مــيالد التجــارة اإللكرتونيــة وبروزهــا يف الســاحة العاملية.ويقصــد 

ال جمموعة من األدوات واألجهزة اليت تسمح ابستقبال البيا�ت واملعلومات وختزينها ومعاجلتها ومن مت بتكنولوجيا املعلومات واالتص
اسـرتجاعها ابسـتخدام برجميــات متعـددة الوســائط (السـمعية والبصــرية والنصـية)، وتوصــيلها عـرب أجهــزة االتصـاالت املختلفــة إىل أي 

اجز أو قيود، ومتتلك هذه التكنولوجيـا مـن األدوات املتنوعـة الـيت ابسـتطاعتها مكان يف العامل واالطالع عليها يف أي وقت دون حو 
 فرض جمموعة من املتغريات واليت استفاد منها كثريا النشاط التجاري كاهلاتف، والفاكس والتلكس، واحلاسب اآليل.

حيــدد  2000أوت  05 املــؤرخ يف 03-2000واملشــرع اجلزائــري نظــم كــل مــا يتعلــق مبجــال االتصــاالت يف القــانون رقــم 
املتعلـــق بنظـــام  123-01، وكـــذلك املرســـوم التنفيـــذي رقـــم )43(القواعـــد العامـــة املتعلقـــة ابلربيـــد واملواصـــالت الســـلكية والالســـلكية

االســتغالل املطبــق علــى كــل نــوع مــن أنــواع الشــبكات مبــا فيهــا الالســلكية الكهرابئيــة وعلــى خمتلــف خــدمات املواصــالت الســلكية 
 .)45(162-07، املعدل واملتمم ابملرسوم التنفيذي )44(والالسلكية

تعد شبكة اإلنرتنت أضخم شبكة معلومات يف استخدام االنرتنت من أجل الولوج إىل عامل التجارة االلكرتونية: -2-أ
مي للتجارة اإللكرتونية، العامل، وتربط اآلالف من مراكز املعلومات وقواعد البيا�ت يف كل أحناء العامل فيما بينها، وتعد الفضاء الرق

والركيزة األساسية يف منوها وخلق الوجـود احلقيقـي هلـا، فأصـبحت اخلـدمات الـيت تنتجهـا شـبكة األنرتنـت كوسـيلة للتعبـري اإللكـرتوين 
رسائل عن اإلرادة من خالل إبرام العقود اإللكرتونية مبختلف أنواعها، و اليت يكون أساسها التعبري عن اإلجياب والقبول يف شكل 

 .)46(البيا�ت عرب الربيد اإللكرتوين، واملواقع اإللكرتونية، وسبل احملادثة اإللكرتونية واملشاهدة عرب اإلنرتنت
حترير سوق مزودي خدمة االنرتنت،  2000ومن أجل الدخول إىل عامل التجارة اإللكرتونية، قررت اجلزائر سنة 

يفيات وضع واستغالل خدمة األنرتنت،ولنفس الغرض نظم املشرع اجلزائري وأصدرت لذلك الغرض القوانني اليت حتدد شروط وك
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات  257-98استغالل اإلنرتنت كنشاط اقتصادي مقنن مبوجب املرسوم التنفيذي 

 .)48( 2000أكتوبر 14املؤرخ يف  307-2000، والذي عدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم )47(اإلنرتنت واستغالهلا
نلمس من خالل بعض النصوص القانونية اجلزائرية،االعرتافببعض االعرتاف ببعض تقنيات التجارة اإللكرتونية: -3-أ

 تقنيات التجارة اإللكرتونية، أبرزها إجازة التعبري عن اإلدارة العقدية عرب وسائل إلكرتونية، وأن التقاء اإلرادات اإللكرتونية يكفي
استوىف شروط صحته، فالرجوع للقواعد العامة جند انه ميكن ملفهوم التعاقد أن حيتوي التعاقد اإللكرتوين، كونه مل  إلبرام العقد مىت

من القانون  64حيدد طرق التعاقد ووسائله، لذلك فإنه ال يوجد ما مينع أن تكون وسيلة التعاقد إلكرتونية،فبالعودة لنص املادة 
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.كما يالحظ أيضا أن )49(ا فتح اجملال لتقبل أي طريقة اتصال كاهلاتف أو شبكة اإلنرتنتاملدين اجلزائري فإنه يستخلص منه
املشرع اجلزائري مسح ضمنيا إبمساك الدفاتر إلكرتونيا، رغم أنه مل يستعمل مصطلح الدفاتر التجارية اإللكرتونية بل مصطلح 

 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07من قانون رقم  24دة احملاسبة املالية عن طريق اإلعالم اآليل، ويستشف ذلك من نص املا
 .)50(املتضمن النظام احملاسيب املايل، واليت جاء نصها كاآليت: "متسك احملاسبة يدو� أو عن طريق اإلعالم اآليل"

فيفري  06املؤرخ يف  02-05واعرتف املشرع اجلزائري أيضا ضمنيا ابلسفتجة والشيك اإللكرتونيني مبوجب القانون رقم 
 .)51(414/23املعدل واملتمم للقانون التجاري من خالل املادة  2005

لقد عمد املشرع اجلزائري إىل االعرتاف صراحة التوجهات الصرحية ملمارسة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: -ب
يف مسألة احلجية يف اإلثبات، من خالل  إبمكانية ممارسة التجارة اإللكرتونية عندما أحلق السندات اإللكرتونية بنظرياهتا العادية

مكرريف القانون املدين اجلزائري، كما عمد املشرع أيضا إىل استحداث خدمة املصادقة اإللكرتونية اليت تتم من  323إضافة املادة 
ويقدم خدمات  قبل طرف اثلث حمايد حمل ثقة، يقدم خدمة توثيق السندات املمهورة بتوقيعاهتم، ويسلم الشهادات اإللكرتونية،

 أخرى يف جمال التوقيع اإللكرتوين.
وملا كان للتوقيع اإللكرتوين من أمهية كبرية يف التجارة اإللكرتونية كونه يضمن موثوقية الرسالة اإللكرتونية وسالمتها من أي 

إبضافة فقرة أخـرية  10-05مبوجب القانون رقم  327تزوير أو تعديل، فإن املشرع اجلزائري اعرتف به صراحة بتعديل نص املادة 
، ومــؤخرا صــدر القــانون رقــم »مكــرر أعــاله 323ويعتمــد ابلتوقيــع اإللكــرتوين وفــق الشــروط املــذكورة يف املــادة «مت حتريرهــا كــاآليت: 

حيـــدد القواعـــد العامـــة املتعلقـــة ابلتوقيـــع والتصـــديق اإللكرتونيـــني، و الـــذي ســـن قصـــد  2015فيفـــري  01املـــؤرخ يف  )52(04/15
ابملتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة والتقنيــة الــيت تســمح إبحــداث جــو مــن الثقــة املواتيــة لتعمــيم وتطــوير املبــادالت اإللكرتونيــة، التكفــل 

وترســــيخ املبــــادئ العامــــة املتعلقــــة بنشــــاطي التوقيــــع والتصــــديق اإللكرتونيــــني يف اجلزائــــر، والــــذي يســــمح بتعمــــيم وتطــــوير املبــــادالت 
  يف جمال التجارة اإللكرتونية.اإللكرتونية بني املتعاملني

كمــا ســعت اجلزائــر أيضــا مــن اجــل مواكبــة التقــدم التكنولــوجي إىل االهتمــام ابلقطــاع املصــريف وعصــرنته، تظهــر بــوادره عنــد 
مـــا بـــني املصـــارف الثمانيـــة "ســـاتيم"، وتقـــوم هـــذه الشـــركة بصـــناعة البطاقـــة املصـــرفية اخلاصـــة  1995إنشــاء شـــركة ذات أســـهم عـــام 

ســب املقــاييس املعمــول هبــا، وكــذلك إصــدار بطاقــات دفــع مصــرفية وطنيــة ودوليــة، كمحــاوالت جــد مهمــة يف تعمــيم ابلســحب ح
مت إطــالق خدمــة الــدفع عــن طريــق اإلنرتنــت  2013تقنيــات الــدفع اإللكــرتوين عــن طريــق اإلنرتنــت واهلــاتف النقــال، وابتــداء مــن 

ســديد فــواتري اهلــاتف والكهــرابء واملــاء، ابإلضــافة إىل اقــرتاح خدمــة شــراء واهلــاتف النقــال ابلنســبة للعديــد مــن اخلــدمات علــى غــرار ت
 .)53(التذاكر اخلاصة ابلرحالت اجلوية والبحرية عن طريق اإلنرتنت

أما علي املستوى التشريعي فإن املشـرع اجلزائـري يف نصـوص التقنـني التجـاري قـد تـدارك التطـور اهلائـل الـذي يعرفـه العـامل يف 
اإللكرتونية، وخاصة يف جمال وسائل الدفع اإللكرتوين بعد إضافته لوسائل دفع جديدة تتخذ شكال إلكرتونيا، وهـي ميدان التجارة 

 من نفس القانون. 23مكرر  543بطاقة السحب والدفع تضمنتها املادة 
حق نظـام البنـك املركـزي أما القانون البنكي اجلزائري فإنه مل ينص على أي وسيلة دفع إلكرتوين، إال أنه وابالطالع على مل

جنده تضـمن يف قائمـة املصـطلحات تعريـف للبطاقـة املصـرفية علـى أ�ـا وسـيلة دفـع غـري ماديـة حتـددها تعليمـة تصـدر  06-05رقم 
مـن  69يف املـادة  ، وكان املشرع اجلزائري قد اعرتف مسبقا إبمكانية اسـتعمال وسـائل الـدفع اإللكـرتوين ضـمنيا)54(عن بنك اجلزائر

تعترب وسائل دفع كل األدوات الـيت متكـن كـل شـخص مـن حتويـل «اليت تضمن نصها على ما يلي:  11-03النقد والقرض قانون 
 .)55(»أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقين املستعمل
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 اثلثا:املتطلبات العامة العتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر:
 اجلزائر لتشجيع استخدام التجارة اإللكرتونيـة، فإ�ـا مـا زالـت بعيـدة كـل البعـد رغم احملاوالت اليت بذلت وما زالت تبذل يف

عن تطبيقها بصورة فعالة، خاصة وأن تطبيق التجـارة اإللكرتونيـة يـرتبط بتـوافر جمموعـة مـن املتطلبـات يف اجملـال التشـريعي والتكـويين 
ملعنية أخذها بعني االعتبار من أجل تطبيق التجارة اإللكرتونية واالجتماعي، واالقتصادي واألمين احلمائي اليت جيب على اجلهات ا

 واليت سنقوم بشرحها فيما يلي: 
إن التحول إىل تطبيق التجارة اإللكرتونية يتطلب إنشاء مناخ تشـريعي حمفـز يشـمل كـل جوانبهـا، املتطلبات التشريعية: -أ

بعـض مظـاهر التجـارة  يالحظ فيهـا ت على بعض القوانني اليتيف حني جند موقف املشرع اجلزائري بقي غامضا رغم إدخال تعديال
اإللكرتونيــة، إال أنــه وحلــد اآلن مل يتجــرأ إىل إصــدار قــانون يــنظم التجــارة اإللكرتونيــة، فمــن املطلــوب وإبحلــاح وجــوب تــدخل املشــرع 

شرة العامة، مث يف وقـت الحـق يقـوم املشـرع اجلزائري إلصدار قانون يتعلق ابملعامالت اإللكرتونية، كتشريع أويل يتضمن القواعد املبا
إبصـــدار تشـــريع متقـــدم فيـــه املســـائل املتصـــلة واملتعلقـــة والناجتـــة عـــن مســـائل التشـــريع األويل، ويضـــمن تغطيـــة شـــاملة آلاثر التجـــارة 

التحـد�ت اإللكرتونية،من أجل مواكبـة سـائر التطـورات جيـب اسـتمرارية فحـص القواعـد وتقـدمي مشـاريع التعـديل مـن أجـل مواجهـة 
 .)56(املستقبلية

كما ينبغي األخذ بعني االعتبار مسألة تقصري فرتات التقاضي، وإرساء آليات من أجل ختفيض أزمة التقاضـي والفصـل يف 
املنازعـات، وتنفيـذ األحكــام يف مـدة قياســية نظـرا ملــا تتطلـب التجـارة اإللكرتونيــة مـن ســرعة يف إمتـام املعــامالت، ابإلضـافة إىل إجيــاد 

�ت حلماية حقوق املستهلكني يف نطاق املعامالت التجارية اإللكرتونيـة وذلـك ابتـداء مـن مـرحلتني التفـاوض وإبـرام العقـد إىل ضما
 .)57(غاية مرحلة تنفيذ العقد

يعتمــد جنــاح التجــارة اإللكرتونيــة يف أي دولــة علــى مــدى تــوفر الكــوادر البشــرية املتخصصــة يف املتطلبــات التكوينيــة: -ب
يـــة املعلومـــات، فهـــي تتطلـــب ارتفـــاع مؤشـــر االســـتعداد اإللكـــرتوين يف أي جمتمـــع قـــادر و لديـــه الرغبـــة يف ممارســـة التجـــارة قطـــاع تقن

، وتكوين إطارات خمتصة يف )58(اإللكرتونية، و الذي يتأتى من خالل تطوير األنظمة التعليمية اليت تعطي للمجتمع ثقافة إلكرتونية
جيـب االهتمــام بوضــع بـرامج تكوينيــة يف جمــال االعـالم اآليل، ودورات تدريبيــة لقطاعــات األعمــال، التكنولوجيـا اإللكرتونيــة، لــذلك 

وتطــوير مؤسســـات التعلــيم املتخصـــص يف اجملــاالت املرتبطـــة ابلتجـــارة اإللكرتونيــة، وذلـــك ابلقيــام بفـــتح فــروع يف الكليـــات لتـــدريس 
 التجارة اإللكرتونية كتخصص قائم حبد ذاته.

إن عمليــة االنتقــالّ إىل حقــول التجــارة اإللكرتونيــة يســتدعي إعــداد بــرامج اعالميــة خاصــة هبــا جتماعيــة:املتطلبــات اال-ت
تستهدف كافة فئات اجملتمع للتعرف عليها، وتشجيعهم على استخدامها،وتوعيته بكـل اجلوانـب الـيت حتتويهـا مـن ميـزات وأخطـار، 

 بيل إلمتام املعامالت التجارية اخلاصة هبم.وذلك بغية إعدادهم لتقبل فكرة التجارة اإللكرتونية كس
مبـا أن أسـاس اعتمـاد التجـارة اإللكرتونيـة هـو اجلانـب االقتصـادي، فعلـى الدولـة اجلزائريـة تـوفري املتطلبات االقتصادية:-ث

نافسة حميط خصب يسهل استعمال التجارة اإللكرتونية، ويف سبيل ذلك عليها اعتماد خصخصة قطاعات االتصال وفتح أبواب امل
بغــرض ختفــيض تكلفــة اســتخدام االنرتنــت، ابإلضــافة إىل ختفــيض الرســوم اجلمركيــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات املســتوردة مــن أجــل 

،والعمـل علــى حتــديث أســاليب الـدفع إبتبــاع األســاليب اإللكرتونيــة وإنشــاء )59(متكـني احلصــول عليهــا مــن طـرف كافــة فئــات اجملتمــع
 .)60(نيةالشبكات املصرفية اإللكرتو 

ينبغـي مضـاعفة اجلهــود املبذولـة لـز�دة اسـتعداد الدولـة اجلزائريــة لـدخول االقتصـاد الرقمـي والتجــارة احلمائيـة: املتطلبـات-ح
اإللكرتونية، خاصة يف اجلوانب املتعلقة خبصوصية البيا�ت واملعلومات الشخصية، وذلك لن يتم إال إبعداد قواعد وإجراءات إلدارة 
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تم من خالهلا حتقيق التوازن بني خصوصية املعـامالت، ابإلضـافة إىل حتصـني الشـبكات ضـد هجـوم خمرتقـي الشـبكات الربامج اليت ي
 .)61(وقرصنة الربامج واملواقع اإللكرتونية

 رابعا: التحد�ت اليت تعيق انتشار التجارة االلكرتونية يف اجلزائر:
لتجــارة اإللكرتونيـة، وفيمـا يلــي نـربز أهـم األســباب الـيت افـرزت هــذه تواجـه اجلزائـر الكثــري مـن التحـد�ت الــيت تعيـق انتشـار ا

 التحد�ت:
االنتشـار الواســع لألميــة يف اجلزائــر بنوعيهــا التقليديــة واملعلوماتيــة، إضــافة إىل غيــاب الــوعي بكيفيــة إجــراء املعــامالت عــرب  -

 من املتعاملني فريسة للمحتالني. العديد، األمر الذي يوقع االنرتنتشبكة 
ارتفاع تكلفة احلصول على احلاسوب، إضافة الرتفاع تكلفة استخدام االنرتنت، بل وأكثر من ذلك إذ جند اجلزائر تعاين  -

 من مشكلة بطء شبكة االتصاالت.
، فــــبعض الــــزابئن ال يثقــــون ابلباعــــة اجملهــــولني الــــذين ال يــــرو�م، وال ابملعــــامالت االنرتنــــتانعــــدام الثقــــة واألمــــان بشــــبكة  -

 رتونية، وال بوسائل الدفع اإللكرتوين. اإللك
استخدام وسائل الدفع اإللكرتوين، وابخلصوص بطاقة الدفع االلكرتوين ابعتباره األكثر رواجا يف كافة أحناء العامل مل يلقى  -

 قبوال وثقة شاملني يف اجلزائر، وتفضيل وسائل الدفع التقليدية يعيق التجارة اإللكرتونية. 
التجارة اإللكرتونيـة بواسـطة الشـركة حبـد ذاهتـا قـد تكـون عاليـة جـدا، واألخطـاء الناجتـة عـن قلـة اخلـربة قـد  إن كلفة تطوير -

 يسبب يف تعطيل هذا النوع احلديث من التجارة.
نقـص اهتمـام املؤسسـات االقتصـادية يف اجلزائـر بتقنيـة التجـارة االلكرتونيـة، وعـدم وعـيهم مبـا ميكـن مـن أن تفـتح هلـم مـن  -

 اقتصادية واسعة.آفاق 
ضعف بنية اهليكل املايل واملصريف يف اجلزائر، حبيث ال تزال البنوك فتية، واحلال نفسه ابلنسبة للبورصة، مما جيعل احلديث  -

 عن التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر من خالل هذا اجلانب سابقا ألوانه.
 خامتة:

ن التجـارة اإللكرتونيـة مـازال يف مراحلـه األوىل مـن التطـور، يف الوقـت ختاما هلذه الورقة البحثية يالحظ أن نصيب اجلزائر م
الـــذي تســـعى فيـــه اجلهـــود الدوليـــة إلجيـــاد احللـــول والقواعـــد املوحـــدة هلـــذا النـــوع احلـــديث مـــن التجـــارة الـــذي يعتمـــدعلى املعـــامالت 

صياغة مالئمة ملواجهة كافة التحد�ت اليت تقف والتوقيعات اإللكرتونية، خاصة وأن اإلطاراملنظم للتجارة االلكرتونية يف حاجة إىل 
عائقا أمام تطبيقها ومنوها أيضا. ومن أجل تذليل معوقات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ال بد من حتضري بيئة مناسـبة تتماشـى مـع 

قانونيــة وماليــة تقــنن مــن طبيعتهـا اإللكرتونيــة، ولــن يتحقــق ذلـك إال بعــد وضــع بــىن حتتيـة لالتصــاالت واملعلومــات، وســن تشـريعات 
 خالهلا التجارة اإللكرتونية وحتميها.

 قائمة املراجع:
 ابللغة العربية:-أوال

 الكتب: -أ
 .2008أمري يوسف فرج، التجارة اإللكرتونية، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، -) 1
 .2008)، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، خبيت إبراهيم، التجارة اإللكرتونية (مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة-)2
 .2006خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي، مصر،-) 3
 .2012رضوان غنيمي، بطاقة االئتمان بني الوضع القانوين املصريف والتأصيل الفقهي، دار الفكر اجلامعي، مصر،  -)4
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 ، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم.1975سبتمرب سنة  26هـ، املوافق لـ 1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58-75أمر رقم -) 1
، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلربيد واملؤسسات 2000أوت  05هـ، املوافق لـ 1421مجادى األوىل عام  5، املؤرخ يف 03-2000قانون رقم   -)2

 .2000لسنة  48جلريدة الرمسية، عدد السلكية والالسلكية، ا
أوت  11مؤرخة يف  64يتعلق ابملبادالت التجارية اإللكرتونية يف تونس، ج ر عدد  2000أوت  09، مؤرخ يف 2000لسنة  83قانون رقم  -)3

2000. 
 .2000ديسمرب  31املنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  2001لسنة  85قانون املعامالت اإللكرتونية األردين رقم -) 4
 ، يتعلق ابلنقد والقرض.2003غشت  26، املوافق 1424مجادى الثانية  27املؤرخ يف  11-03أمر رقم -)5
 .2005لسنة  11، املتضمن تعديل القانون التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد 2005فيفري  06مؤرخ يف  02-05قانون رقم -) 6
 74املتضمن النظام احملاسيب املايل، اجلريدة الرمسيةـ العدد  2007نوفمرب  25املوافق لـ  1428دة ذي القع 15املؤرخ يف  11-07قانون رقم -) 7

 .2007لسنة 
، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق 2015فرباير سنة  01هـ، املوافق لـ 1436ربيع األول عام  11املؤرخ يف  04-15قانون رقم -) 8

 .2015لسنة  06دة الرمسية، العدد اإللكرتونيني، اجلري



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 208 

 النصوص التنظيمية: •
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات اإلنرتنيت  1998أوت  25مجادى األوىل املوافق  03املؤرخ يف  257-98املرسوم التنفيذي رقم  -)1

 .1998لسنة  63واستغالهلا، اجلريدة الرمسية العدد 
مجادى األوىل  03املؤرخ يف  257-98املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر  14ملؤرخ يف ا 307-2000املرسوم التنفيذي رقم  -)2

 .2000لسنة  60الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات اإلنرتنيت واستغالهلا، اجلريدة الرمسية، عدد  1998أوت  25املوافق 
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 .2015لسنة  06اإللكرتونيني، اجلريدة الرمسية، العدد 
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 .09، ص 1999فاروق حسني، الربيد اإللكرتوين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، -) 11(
 .45، ص 2006نية ومحايتها القانونية، دار الفكر اجلامعي، مصر، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكرتو -) 12(
 .202محودي �صر ، املرجع السابق، ص  -)13(
 .08هدى حامد قشقوش، املرجع السابق، ص  -)14(
 .41، ص 2011دمحم إبراهيم أبو اهليجاء، عقود التجارة اإللكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -) 15(
 .18، ص 2008فرج، التجارة اإللكرتونية، دار املطبوعات اجلامعية، مصر،  أمري يوسف-)16(
 .14يوسف حسن يوسف، املرجع السابق، ص -) 17(
العربية، مصر،  دمحمالبنان، العقود اإللكرتونية، أوراق ندوة عقود التجارة اإللكرتونية ومنازعاهتا، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول-) 18(

 .22-16، ص 2007
، ص 2008ر، إبراهيم خبيت، التجارة اإللكرتونية (مفاهيم و اسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة)، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائ-)19(

67 ،68. 
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم -احلرة العربيةحالة منطقة التجارة  -هبايش فوزية، دور التجارة اإللكرتونية يف تفعيل مناطق التجارة احلرة -)20(

 .30، 29، ص2012-2011االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف، 
-395، ص2009مصر،  ، مركز اإلسكندرية للكتاب،-األسس القانونية والتطبيقات-دمحم مدحت عزمي، املعامالت التجارية اإللكرتونية-) 21(

399. 
 .75، ص2012نصار دمحم احلالملة، التجارة اإللكرتونية يف القانون، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،  -)22(

(23)- Agnès Rabagny-Lagoa,Droit du commerce électronique,ellipse,paris, 2011, p 07. 
 .76ع سابق، ص نصار دمحم احلالملة، مرج -)24(
عرف العقد اإللكرتوين جانب من الفقهاء على أنه ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بني البائع واملشرتي واليت تكون قائمة على -) 25(

، ص 2006اجلامعي، مصر،صيغ معدة سلفا ومعاجلة إلكرتونيا، وتنشئ التزامات تعاقدية. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دار الفكر 
51. 

إللكرتوين إبراهيم الدسوقي أبوالليل، إبرام العقد اإللكرتوين يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت والقانون املعارض، مقال منشور يف موقع الدليل ا-) 26(
 http://www.arablawinfo.comللقانون العريب: 

(27)- Agnès Rabagny-Lagoa, op.cit, p 73. 
     - Code de la consommation français sur le site : www.legifrance.gouv.fr 
(29)- Agnès Rabagny-Lagoa, op.cit, p 76-77. 
     - Code de la consommation français sur le site : www.legifrance.gouv.fr 

أوت  11مؤرخة يف  64يتعلق ابملبادالت التجارية اإللكرتونية يف تونس، ج ر عدد  2000أوت  09، مؤرخ يف 2000نة لس 83قانون رقم  -)30(
2000. 

 .185-184، ص 2011-2010)، 1لزعر وسيلة، تنفيذ العقد اإللكرتوين، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر ( -)31(
"ب" من قانون األونسيرتال النموذجي يف شأن التجارة اإللكرتونية املقصود برسالة البيا�ت إذ جاء نصها يف وضحت املادة الثانية يف الفقرة -) 32(

شاهبة، مبا يرتد مبصطلح "رسالة بيا�ت" املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو استالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل م«اآليت: 
أنظر يف ذلك قرار اجلمعية ». بيل املثال ال احلصر تبادل البيا�ت اإللكرتونية، أو الريد اإللكرتوين، أو الربق، أو التلكسأو اخل الربقييف ذلك على س

مع  1996املنشئ لقانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية مع دليل التشريع  1996املؤرخ يف كانون األول/ديسمرب  51/162العامة 
 .2000، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، 1998مكرر اإلضافية بصيغتها املعتمدة يف عام  5املادة 

 من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية. 13املادة  -)33(
 إللكرتونية.املتعلقة ابإلقرار ابالستالم من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة ا 14املادة  -)34(
 .185لزعر وسيلة، مرجع سابق، ص  -)35(
 . 35، ص 2012رضوان غنيمي، بطاقة االئتمان بني الوضع القانوين املصريف و التأصيل الفقهي، دار الفكر اجلامعي، مصر،  -)36(
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(37)- Christian Gavalda et Jean Stouffle, instruments de paiement et de crédit, édition litec,p 
387. 
(38)-  Agnès Rabagny-Lagoa, op.cit, p 92. 

 .39يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص -) 39(
دية و غسان فاروق غندور، طرائق السداد اإللكرتونية و أمهيتها يف تسوية املدفوعات بني األطراف املتبادلة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصا -)40(

 .584،ص 2012ول، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سور�، ، العدد األ28القانونية، اجمللد 
هادف حيزية، جناح وسائل الدفع اإللكرتوين و التحول اجلوهري إىل عمليات التفاعل مع التجارة اإللكرتونية "استعراض لتجارب بعض الدول   -)41(

 .275-274، ص 2014امعة املدية، اجلزائر، نوفمرب األوروبية"، جملة البحوث و الدراسات العلمية، اجلزء الثاين، العدد الثامن، ج
(42)- Cathie-Rosalie Joly, le paiement en ligne, édition Lavoisier, paris, p 31-32. 

، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلربيد 2000أوت  05هـ، املوافق لـ 1421مجادى األوىل عام  5، املؤرخ يف 03-2000القانون رقم  -)43(
 .2000لسنة  48املؤسسات السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية، عدد و 
م، املتعلق بنظام األشغال املطبق على كل نوع 2001ماي  09هـ، املوافق لـ 1422صفر عام  15املؤرخ يف  01/123املرسوم التنفيذي رقم  -)44(

لف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية عدد من أنواع الشبكات مبا فيها السلكية والالسلكية الكهرابئية وعلى خمت
 .2001لسنة  27

 2001ماي  09املؤرخ يف  123-01املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2007ماي  30املؤرخ يف  162-07املرسوم التنفيذي رقم  -)45(
 .2007لسنة  37نواع الشبكات مبا فيها السلكية والالسلكية الكهرابئية، اجلريدة الرمسية العدد املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أ

 .28يوسف حسن يونس، مرجع سابق، ص -) 46(
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات اإلنرتنيت  1998أوت  25مجادى األوىل املوافق  03املؤرخ يف  257-98املرسوم التنفيذي رقم -)47(

 .1998لسنة  63الهلا، اجلريدة الرمسية العدد واستغ
مجادى  03املؤرخ يف  257-98املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر  14املؤرخ يف  307-2000املرسوم التنفيذي رقم  -)48(

 .2000لسنة  60ة الرمسية، عدد الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات اإلنرتنيت واستغالهلا، اجلريد 1998أوت  25األوىل املوافق 
 ، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم.1975سبتمرب سنة  26هـ، املوافق لـ 1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58-75األمر رقم -) 49(
 74يل، اجلريدة الرمسيةـ العدد املتضمن النظام احملاسيب املا 2007نوفمرب  25املوافق لـ  1428ذي القعدة  15املؤرخ يف  11-07قانون رقم -) 50(

 .2007لسنة 
 .2005لسنة  11، املتضمن تعديل القانون التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد 2005فيفري  06مؤرخ يف  02-05القانون رقم -) 51(
 ، املذكور سابقا.2015فرباير سنة  01املؤرخ يف  04-15قانون رقم -) 52(
، ديسمرب 16اة، مشوع الصيفية اإللكرتونية يف اجلزائر، جملة األحباث االقتصادية واإلدارية، جامعة بسكرة، لعدد بلعياش ميادة، بن امساعيل حي -)53(

 .75 – 74، ص 2014
، يتعلق مبقاطعة الصكوك وأدوات الدفع اخلاصة ابجلمهور 2005ديسمرب  15ذي القعدة هـ، املوافق لـ  13املؤرخ يف  06-05نظام رقم  -)54(

 ألخرى.العريضة ا
 ، يتعلق ابلنقد والقرض.2003غشت  26، املوافق 1424مجادى الثانية  27املؤرخ يف  11-03أمر رقم -) 55(
 .203نصار دمحم احلالملة، مرجع سابق، ص  -)56(
 .49 – 48إبراهيم خبيت، مرجع سابق، ص -) 57(
 .32هبايش فوزية، مرجع سابق، ص  -)58(
 .106 – 105ص يوسف حسن يونس، مرجع سابق، -) 59(
 .46-45دمحم البنان، مرجع سابق، ص -) 60(
 .88نصار دمحم احلالملة، مرجع سابق، ص  -)61(
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 مكانة الوزير األول يف اجلزائر من خالل مسؤوليته

 2016على ضوء التعديل الدستوري لعام  

 د. طييب عيسى                                                                                                   
 أستاذ حماضر، قسم أ                                                                                                    

ة احلقوق والعلوم السياسيةكلي                                                                                                      
جامعة ز�ن عاشور ابجللفة                                                                                                       

 امللخص :
ذلك نظرا خلضوع هذا األخري تعترب مسؤولية الوزير األول، مسؤولية مضاعفة أمام كل من رئيس اجلمهورية وكذا أمام الربملان ، و     

إىل رئيس اجلمهورية يف تعيينه وكذا يف إ�اء مهامه مما جيعله حتت رمحة األول، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فان التعديل 
،جاء بتجريد للوزير األول من بر�جمه السياسي ، فأصبح بذلك جمرد مساعد لرئيس اجلمهورية ، ومع  2016الدستوري لسنة 

على مسؤوليته كاملة ، ففيما يتعلق بقيام مسؤولية هذا األخري أمام رئيس اجلمهورية ، فيتجلى ذلك من خالل السلطة  ذلك أبقي
 املطلقة لرئيس اجلمهورية يف تعيينه وكذا يف عزله، وهذا بنص الدستور وما يعزز ذلك الطبيعة املتدهورة جدا ملركز الوزير األول مقارنة

، الرئيس  2016يصبح يف ظل التعديل الدستوري لسنة  قد الذي  ززت هذه املسؤولية أمام  هذا األخريبل وتع برئيس اجلمهورية،
 .غلبيتني الربملانية و الرائسية ، كما هو عليه احلال يف الوقت الراهن احلقيقي و الوحيد للسلطة التنفيذية، يف حالة توافق األ

مج رئيس اجلمهورية بعبارة خمطط عمل احلكومة ميكن أن تفضي إىل عودة ثنائية غري أن تغيري عبارة  خمطط عمل لتنفيذ بر�     
السلطة التنفيذية وعقلنة مسؤولية الوزير األول ، كما أبقى على املسؤولية السياسية للوزير األول  أمام الربملان  متمثال ذلك يف 

دوات التقليدية للرقابة البعدية من سؤال و استجواب وحتقيق ، الرقابتني السابقة و الالحقة ملباشرة احلكومة ملهامها وكدا ترك األ
وهو ما جيعل الوزير األول يف وضع غريب وضعيف قل نظريه يف األنظمة الدستورية الدميقراطية ، يناقض متاما القاعدة الدستورية 

 ه من سلطات ،(بر�جمه السياسي) القاضية أبنه ، حيثما توجد سلطة ،توجد مسؤولية ،أما و قد جرد هذا األخري مما تبقى ل
        فما اجلدوى من إبقاء هذه املسؤولية املضاعفة عليه ؟ .إن هدا الوضع ال  يستقيم إال ابختيار أحد النظامني النيابيني الربملاين

 أو الرائسي وبوضوح.
 ل احلكومة .  : الوزير األول ، مسؤولية ، الربملان ، رئيس اجلمهورية ، خمطط عمالكلمات املفتاحية

Abstract 

   There is a famous saying in the constitutional doctrine says that : "where ever there is an authority, 
there is a responsibility, and by analyzing the Algerian constitutional system especially about in which 
extent does this saying realized in the light of the latest constitutional amendment in 2008, we will try 
to answer the following question; What is the nature of the responsibility and by which the real 
position of the prime minister in the Algerian constitutional system in the light of the amendment of 
2016? 

   According to the Algerian constitutional amendment of 2008, the prime minister has no effective 
authorities, especially after replacing his programme by the president of the republic s one, which 
clarify the nature of the practiced programme that was namely belong to the prime minister, but in 
fact, it was the president s. Now, in the light of the constitutional amendment of 2016,by replacing the 
president s programme by the government plan of work, its possible to rationalize the prime minister 
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responsibility the prime minister has loosed even his unique pure authority ,  they are all in the 
president s programme service  all this make the prime minister just an assistant for the president of 
the republic who is not responsible politically but has a huge authorities, whereas the prime minister 
has no  effective authorities which leads to put  the later in a very weak position comparing with the 
president of the republic and this means that there is no real double executive authority rather then a 
unique one presided by the president of the republic which means that there is a change in the nature 
of the Algerian constitutional system from the semi parliament system to the closed presidential one . 
This means that the constitutional system should be clarified either a parliament  or a clear presidential 
one . 

Keywords : Prime minister, responsibility, parliament, president of the republic, government plan of 
work.  

 مقدمة

سلطة تكون حيث على قدر املسؤولية تكون السلطة، فلما كان رئيس يتفق الفقه الدستوري على قاعدة شهرية مفادها: أن ال      
 اجلمهورية غري مسؤول سياسيا ابعتباره رمزا للسيادة ال للحكم يف النظام الربملاين التقليدي ،انتقلت السلطة الفعلية إىل الوزارة اليت

ياره من طرف رئيس الدولة  الذي يكلف زعيم حزب يرأسها الوزير األول مقرتنة مبسؤوليته السياسية أمام الربملان ،و يتم اخت
اين األغلبية بتأليف الوزارة مث يتوىل ترشيح زمالئه من الوزراء ليوزع عليهم الصالحيات املختلفة، ورغم ان رئيس الدولة يف النظام الربمل

تعيني الوزراء ألنه مقيد يف اختيارهم من  يعني الوزير األول و الوزراء ابالشرتاك مع هذا األخري ،فان هذا ال يعين إطالق حريته يف
 بني أعضاء احلزب الفائز ابألغلبية .

السلطة و املسؤولية متالزمتان فأن املسؤولية بال سلطة ظلم بني ، و سلطة بال مسؤولية هي ظلم أيضا و ملا كانت        
 2008بر�جمه احلكومي يف التعديل الدستوري لسنة  للخاضعني للسلطة ، وبتجريد الوزير األول من امهم أدوات سلطاته املتمثل يف

واستبداله برب�مج رئيس اجلمهورية ، فان اختالل  قاعدة تالزم السلطة مع املسؤولية خبصوص الوزير األول يف النظام الدستوري 
علق مبسؤولية الوزير اجلزائري ،قد ظهر للعيان ، وذلك ابن أصبح مسؤوال بال سلطة، لذلك سنقتصر هذا البحث على الشق املت

ما هي طبيعة املسؤولية السياسية  األول ، هذه املسؤولية اليت ليست عن بر�جمه وإمنا عن بر�مج رئيس اجلمهورية و بناءا عليه:
ما مدى قيام مسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية ؟ وكيف   ؟ 2016للوزير األول على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

ولية الوزير األول أمام الربملان ؟ لذلك وحسب تفرع التساؤل املطروح، فإننا سنقسم املوضوع إىل مبحثني ، نتناول يف هي مسؤ 
 . األول مدى قيام مسؤولية الوزير األول إمام رئيس اجلمهورية ، ونتعرض يف الثاين إىل إبقاء مسؤولية هذا األخري أمام الربملان

 لية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية املبحث األول: مدى قيام مسؤو 

إذا كــان رئــيس اجلمهوريــة هــو مــن يعــني الــوزير األول (املطلــب األول) وهــو مــن ينهــي مهامــه ابعتبــار األول صــاحب الــرب�مج        
 السياسي املعتمد ( املطلب الثاين ) ، فما مدى مسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية ؟
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 القة سلطة تعيني رئيس الدولة للوزير األول مبسؤولية األخري أمام األولاملطلب األول:ع

( الفـرع األول )  يعود تعيني الوزير األول يف الـنظم الربملانيـة إىل رئـيس الدولـة ،لكـن ذلـك يف إطـار أسـس ومـربرات هـذا النظـام      
  ) .  الذي يتميز عنه النظام الدستوري اجلزائري يف هذا اخلصوص (الفرع الثاين

 الفرع األول : أسس سلطة تعيني رئيس الدولة للوزير األول يف النظم الربملانية املقارنة

درجـت خمتلـف األنظمـة الربملانيـة التقليديـة (أوال) و املتطـورة منهـا (اثنيـا) ، علـى أن يعـني رئـيس الدولـة الـوزير األول ، فلمـاذا        
 رئيس الدولة ؟   وكيف أسست هذه النظم إلسناد هذه السلطة ل

 أوال: طبيعة سلطة تعيني الوزير األول من طرف امللك يف النظام الربملاين التقليدي االجنليزي  

ملا كان النظام الربملاين الذي تعترب بريطانيا مهده األول ، يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية اليت يكون فيها امللك        
ول هو الذي حيكم ، استنادا إىل القاعدة الفقهية الدستورية اليت تقضي أبنه ، حيثما توجد سلطة توجد يسود وال حيكم و الوزير األ

 مسؤولية ، و السؤال املمكن طرحه يف هذا املقام هو ما مدى حرية امللك  يف اجنلرتا يف تعيني الوزير األول ؟
، ابت مرهو� ابألغلبية الربملانية ، أي  1عرف حبادثة االحتجاج الكبريإن تعيني امللك للوزير األول يف اجنلرتا ، خاصة بعد ما ي     

أن تعيني امللك للوزير األول ال يعدو كونه عمال شكليا ال أكثر ، وما يدعم هذا القول هو طبيعة سلطات امللك برمتها اليت جيمع 
 نه ال حيكم .الفقه الدستوري على أ�ا صورية ، وهذا استنادا على قاعدة امللك يسو د ولك

كان أوائل ملوك آل هنوفر يتمتعون بنوع من احلرية  يف تعيني الوزراء مبا فيهم الوزير األول إال أن ذلك مل يدم طويال ،إذ        
ير سرعان ما أصبح الدستور االجنليزي مييل إىل مساعدة الربملان يف تقوية الرقابة على الوزراء ، غري أن طبيعة سلطة تعيني امللك للوز 

األول ارتبط، قد ارتبط كثريا مبدى صرامة التنظيم احلزيب ، فقبل منتصف القرن التاسع عشر ، كانت األحزاب الربيطانية أقل تنظيما 
، حيث ازداد ظهور هذا اخليار خاصة  2، حيث انه كان إبمكان امللك أن خيتار وزيرا أوال  من بني عدة زعماء أحزاب متنافسني

، لكن مباشرة بعد هذه الفرتة أصبح تعيني الوزير األول من طرف امللك ال يعدو كونه تعيينا صور�  19353و  1919بني سنيت 
، وذلك نظرا للتنظيم الصارم و الكبري لألحزاب اليت ختضع لسلطة زعيم واحد و كذلك لوجود نظام  4أو ومهيا كما مساه البعض

جم عنه  حزب اغليب  يكون زعيمه حتما وزيرا أوال ، و ابلتايل يظهر مدى تقييد الثنائية احلزبية و نظام االنتخاب األغليب الذي ين

                                                           
يار االحتجاج الكبري هو عبارة عن مشروع برملاين  طلب فيه الربملان من امللك  وضعه حيز التنفيذ  وقد تضمن عدة إصالحات أبرزها ضرورة اخت 1

األغلبية الربملانية ، ورغم رفض امللك شارل األول  هذا املطلب ،إال أنه قد  امللك لوزرائه من بني األشخاص الذين حيضون بثقة الربملان ، أي ينتمون إىل
منشأة املعارف  أتكد  أن امللك  ال ميكن أن يعني وزيرا أوال ال تؤيده األغلب الربملانية ن أنظر حول ذلك ،د/ عفيفي كامل عفيفي، األنظمة النيابية ،

 . 178،  177ص ص  2002،اإلسكندرية ، 
 أن فضلت امللكة فكتور� اللورد روز بري على وليام هاركور .يف تويل منصب الوزير األول . حدث و  2
رغم استقالة وزارته ورفض حزبه له .انظر حول ذلك موريس  1931استطاع جورج اخلامس  أن يطلب من ماك دو�لد أن يبقى رئيسا للوزراء سنة   3

 األوىلي األنظمة السياسية الكربى ، ترمجة د/ جورج سعد ، املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ، الطبعة دوفرجيه املؤسسات السياسية و القانون الدستور 
 202ص 1992لبنان ،

 202أنظر . موريس دوفرجيه ، املرجع السابق ، ص  4
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امللك يف تعيني الوزير األول  وأن القول بذلك ال يكون إال شرفيا فحسب النه يكون مقيدا ابلشخص الذي حيصل على ثقة 
يف هذه احلالة  بتمكني احلزب صاحب األغلبية من  الربملان ، ما كان هناك احد األحزاب ميثل أغلبية برملانية ، فامللك يكون مقيدا

، لكن ال ميكنه ذلك ن إال إذا كان الوزير األول و أعضاء حكومته من احلزب صاحب األغلبية ، ألن استمرار الوزارة يف  1احلكم 
روض على امللك ، وهو ما ، وهبذا يكون الوزير األول شبه مف 2احلكم أمر مرهون  حبصول هذا األخري على ثقة الربملان و أتييده

ور يبني الطبيعة النظرية البحتة هلذا التعيني . مما ال يستقيم معه القول بقيام مسؤولية الوزير األول إمام امللك ، وهذا نظرا لسلبية د
 امللك يف العمل السياسي ، لكون هذا األخري يسود وال حيكم .   

 رئيس اجلمهورية يف النظام الربملاين املتطوراثنيا : طبيعة سلطة تعيني الوزير األول من طرف 

تعترب فرنسا موطن النظام الربملاين املتطور أو العقالين ، لذلك سنحاول تسليط الضوء على سلطة رئيس اجلمهورية يف تعيني       
الوزير األول ؟ من خالل  الوزير األول  مث نقارن ذلك ابلوضع يف اجلزائر ، فايل أي مدى متتد حرية  رئيس اجلمهورية يف تعيني 

، وذلك من بني الصالحيات  3، جند إن لرئيس اجلمهورية احلق يف تعيني الوزير األول 1958الرجوع إىل الدستور الفرنسي لسنة 
بل  اليت ينفرد هبا لوحده دون الرجوع إىل غريه من السلطات ، أما بشان تعيني الوزراء ، فان رئيس اجلمهورية  ال يستقل بتعيينهم ،

إن ذلك يتوقف على اقرتاح من قبل الوزير األول . ورغم عدم نص املادة الثانية من الدستور أ�ا مل تتضمن  النص على ضرورة 
 . 1946) ، اليت كانت منصوص عليها  يف دستور les consultations d usage( إجراء املشاورات االعتبارية

رؤساء اجملموعات الربملانية يف جملسي الربملان الفرنسي  ( اجلمعية الوطنية و جملس حيث كانت جترى  بني رئيس اجلمهورية  و       
) ، وهو ما يوحي ابن الوزير األول ليس ابلضرورة أن يكون عضوا من الربملان ن وما يؤكد ذلك هو عدم اشرتاط توقيع  الشيوخ

ية ، أما عمليا ، فقد جرى العمل على أن  يكون الوزير جواري آخر ابستثناء توقيع رئيس اجلمهورية ، هذا من الناحية الدستور 
األول عضوا من حزب األغلبية حىت وان كان هذا األخري معارضا لرئيس اجلمهورية ، وهو ما حدث ابلفعل  بعد االنتخاابت 

فقد أقدم على تعيني ، حينما كان رئيس اجلمهورية  فرنسوا مرتان فاقدا لألغلبية  ورغم ذلك ، 1983التشريعية  اليت جرت سنة 
وزيرا أوال معارضا وهو الدجيويل جاك شرياك ، وهذا ألسباب سياسية مؤداها أن احلكومة املعارضة أي الفاقدة لألغلبية الربملانية يف 
حال تشكيلها ستتعرض لضغوط كثرية من قبل تلك األغلبية وهو ما يؤدي هبا إىل احد أمرين: إما جتميد أعماهلا، بعدم إقرار 

 اريع القوانني اليت تتقدم هبا أو إبقامة مسؤوليتها السياسية أمام الربملان وذلك برفض منح الثقة هلا .مش
حيث تتعدد األحزاب دون حصول احدها على أغلبية   ،أما إذا مل يكن هناك حزاب معينا حاصل على األغلبية الربملانية       

، حيث يكون اختياره  4احلالة  بشيء من حرية االختيار بني زعماء هذه األحزاب املقاعد يف الربملان ن فان الرئيس يتمتع يف هذه
للوزير األول قائما على تقديره الشخصي ملدى كفاءة هذا األخري وعلى قدرته على حصوله على أتييد الربملان له ولرب�جمه 

كون مقيدا،إذ ال يستطيع أن خيتار شخصا ال يتمتع . غري انه وان كان رئيس اجلمهورية يتمتع حبرية االختيار،إال انه ي5السياسي
 أتييده . وز على ثقة الربملان    وال فليس مبقدور ذلك الشخص أن حيإ، و  6بثقة بعض الكتل الربملانية ذات الوزن السياسي

                                                           
1 André Hauriou, Lucien s fez .Institution Politiques Et Droit Constitutionnel; 1975;p 245  

 592،ص 1978ذكر دار و بلد النشر، نظر .د/ طعيمة اجلرف ، نظرية الدولة و املبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم احلكم ،دونا 2
  1958من الدستور الفرنسي لسنة  08انظر املادة  3

4 156،ص  1969أنظر ،د/ ابراهيم درويش ، النظام السياسي ، دون دار و بلد النشر ،   
 286،ص  1973ليل ، النظم السياسية و الدستور البناين ، لبنان ، انظر،د/ حمسن خ 5
 26ص  2006انظر ، د/إبراهيم عبد العزيز شيحا ، وضع السلطة التنفيذية يف األنظمة السياسية املعاصرة ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 6
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يكون جمربا لتعيني  إال أن حق رئيس اجلمهورية  يف الفرضني  يكون مقيدا خبصوص اختيار الوزير األول ، ففي الفرض األول     
الوزير األول  من حزب األغلبية و يف الفرض الثاين ، رغم احلرية النسبية لرئيس اجلمهورية ، فاته يبقى مضطرا لتعيني احد زعماء 

ول األحزاب احلائزة على ثقة الكتل الربملانية ذات الثقل السياسي ، وهو ما يبني مدى تقييد رئيس اجلمهورية يف تعيينه للوزير األ
وعالقة ذلك يف كال الفرضني السابقني بتكتالت و مواقف األحزاب السياسية ، خاصة الكربى منها. ، هذا من جهة ومن جهة 

، مما أدى إىل  1962أخرى ن فقد كان النتخاب رئيس اجلمهورية يف انتخاابت  شعبية تنافسية ن اثر التعديل الدستوري لسنة 
يقضي مبسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية  رغم عدم وجود نص دستوري يقضي  ،1نشوء عرف دستوري معدل ابإلضافة

 بذلك .
 املطلب الثاين:عالقة سلطة عزل رئيس اجلمهورية للوزير األول مبسؤولية األخري أمام األول

              �اء املهام الوجوبية تتميز حالة العزل أو اإلقالة للوزير األول من طرف رئيس اجلمهورية عن غريها من حاالت إ      
ابستبدال الرب�مج السياسي للوزير األول برب�مج  2016األول ) ، هذه احلالة اليت تعززت يف التعديل الدستوري   الطوعية(الفرعو 

قصريا جتاه بر�جمه رئيس اجلمهورية الذي ميكنه مىت شاء آن يستعمل سلطته يف إ�اء مهام الوزير األول مىت رأى منه خمالفة أو ت
 السياسي  وهو ما يثري مسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية (الفرع الثاين ) .  

 الفرع األول : متييز حالة عزل الوزير األول عن غريها من حاالت �اية مهامه 
 الوفاة (اثنيا) ، و اإلقالة أو العزل (اثلثا) .تتمثل احلاالت اليت  تعرب عن �اية مهام الوزير األول يف : االستقالة( أوال) ،       

 أوال: االستقالة

 ميكن أن منيز  بني نوعني من االستقالة ومها : االستقالة اإلرادية(أ) و االستقالة الوجوبية (ب)        

 أ : االستقالة اإلرادية . 
لسبب خيصه و ينتظر موافقة هذا األخري الذي عادة  وتكون طواعية ، حيث يقدم الوزير األول استقالة حكومته لرئيس الدولة     

: ( ميكن للوزير األول أن يقدم استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية)، 2016من الدستور اجلزائري لعام  100يقبلها، جاء يف املادة 
لعمله ، سواء لسبب خيص  يتم هذا النوع من االستقالة عادة عند مواجهة الوزير األول ملشاكل  يصعب معها مواصلة هذا األخري

    وظيفته أو يتعلق بصحته ،و من  األسباب اليت  قد تؤدي ابلوزير األول إىل تقدمي استقالته على سبيل املثال ، تعرضه النتقادات 
  و ضغوط من طرف الرأي العام أو من طرف رئيس اجلمهورية  وهو ما عرفته حكومة السيد أمحد بن بيتور، رئيس احلكومة األسبق
الذي قدم استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهورية بعدما انتقد أدائه هذا األخري، معتربا انه جمرد سكرتري أو وزير مكلف ابلسهر على 

 تنفيذ بر�جمه السياسي دون صالحيات خاصة به .
 ب : االستقالة الوجوبية 

) 1ة عدم موافقة الربملان على خمطط عمل الوزير األول (تتمثل االستقالة الوجوبية يف حاالت ثالث هي : االستقالة يف حال      
 )3)، وأخريا االستقالة بسبب ترشح الوزير األول لرائسة اجلمهورية( 2،االستقالة بسبب التصويت على الئحة ملتمس الرقابة( 

                                                           
، واليت يشرتط لتكوينها : عنصر مادي ويتمثل يف  تكرار الواقعة ،عدم العرف الدستوري املعدل ابإلضافة هو تلك املمارسة ا الفعلية للقانون   1

تكن  االعرتاض عليها ،مرور مدة  طويلة نسبيا على تكراره دون انقطاع وذلك يف ثبات ووضوح يتميز مبنحها لنص الدستوري إضافة قاعدة جديدة مل
 ة تقرير هذه القاعدة  اجلديدة عن طريق تفسري النصوص الدستورية .مقررة سابقا ،مثل العرف املكمل ن إال انه خيتلف عنه بعدم إمكاني
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 : االستقالة يف حالة عدم موافقة الربملان على خمطط عمل الوزير األول  1

شرة وظيفتها عادة بعرض خمطط عملها على الربملان ، ويف حالة عدم املوافقة عليه ، يصبح الوزير األول جمربا تبدأ احلكومة مبا     
، وهو ما 2016من التعديل الدستوري اجلزائري لعام  95/1على تقدمي استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية،وذلك طبقا للمادة 

 سنتطرق له يف املبحث املايل .

 بب التصويت على الئحة ملتمس الرقابة : االستقالة بس 2

تكون االستقالة يف هذه احلالة أيضا وجوبية أو اضطرارية من طرف الوزير األول وذلك يف حالة تصويت اجمللس الشعيب       
 النواب ، كما سنعرفه يف املبحث املوايل . 2/3الوطين على ملتمس رقابة أبغلبية ثلثي 

 ير األول لرائسة اجلمهورية: االستقالة بسبب ترشح الوز  3

انه :( يستقيل الوزير األول وجواب إذا ترشح لرائسة اجلمهورية ،        2016من التعديل الدستوري  لعام  90/2جاء يف املادة   
ستقالة و ميارس وظيفة الوزير األول حينئذ احد أعضاء احلكومة الذي يعينه رئيس الدولة) . وهناك من يضيف نوع رابع من أنواع اال

وهو يكون عادة بعد االنتخاابت التشريعية و الرائسية مما يعطي لرئيس اجلمهورية  احلرية الكافية لتشكيل احلكومة املناسبة ابلتشاور 
رئيس  مع الوزير األول الذي يتم تعيينه وفق ما جد من أغلبية برملانية أو رائسية ، غري أن املتتبع للتجربة الدستورية اجلزائرية ، جيد أن

اجلمهورية خاصة مؤخرا ، يبقي على الوزير األول أو رئيس احلكومة سابقا ،على رأس احلكومة لفرتة معتربة ويرجع ذلك لبقاء 
 األغلبية بنوعيها الربملانية و الرائسية من نفس الطيف السياسي     .

 اثنيا : حالة وفاة الوزير األول 
فاة الوزير األول إال انه ، من البديهي ان رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة ، سيصدر مل يتعرض الدستور اجلزائري إىل حالة و    

 مرسوما إب�اء مهام الوزير األول . 
 اثلثا: حالة اإلقالة أو العزل

طرف  بعد تعرضنا ملختلف حاالت انتهاء مهام الوزير األول ، نتعرض اآلن حلالة إقالة أو عزل أو إ�اء مهام الوزير األول من    
رئيس اجلمهورية كما جاء يف نص الدستور،حيث منح هذا األخري حق إقالة الوزير األول( رئيس احلكومة سابقا ) ، دون قيد أو 

البند اخلامس: ( يعني[ رئيس اجلمهورية] الوزير األول  بعد استشارة األغلبية  77شرط وذلك بنص الدستور،حيث جاء يف املادة 
ويف هذا متيز واضح للنظام الدستوري اجلزائري حىت على أقريب األنظمة الدستورية إليه وهو النظام  1.) الربملانية و ينهي مهامه

، غري أن الواقع العملي  2الفرنسي الذي مل ينص دستوره على إقالة الوزير األول بل ربط ذلك بتقدمي الوزير األول الستقالته
ن فقد سال  الرئيس دجيول عما إذا كان ابستطاعته إقالة الوزير األول ، وقال " الفرنسي قد أكد هذا أحيا� و�قضه أحيا� أخرى 

أن الوزير األول مسئول أمام الربملان فيما يتعلق ابلوضع السياسي وليس أمام رئيس الدولة" ، كما أعلن الوزير األول ميشيل دوبريه 
                                                           

 2016من التعديل الدستوري لعام   91/5انظر املادة  12 
 1958من الدستور الفرنسي لسنة  8انظر املادة  2
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اجلمهورية " .لكنه ما فتئ أن أعلن الرئيس نفسه  على أن الوزير أمام إحدى جلان اجلمعية الوطنية انه لن يكون مسؤوال أمام رئيس 
وحدث هذا عمليا ،مما أدى إىل قيام العرف الدستوري القاضي مبسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية،  1األول مسؤول أمامه

لقيد األديب و السياسي الذي فرضه عليها مما أدى ابجلمعية الوطنية ابن أعرضت على إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة نتيجة ا
 رئيس اجلمهورية    . 

 الفرع الثاين : قيام مسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية إذا ما اخل بتنفيذ خمطط  عمل احلكومة 

مبثابة  2016  يعترب هذا التغيري اجلذري يف احد أهم السلطات للوزير األول و الذي جاء به التعديل الدستوري لعام       
وظيفيا وعمليا ،فقد جاء يف التعديل الدستوري   2التحول من الثنائية الشكلية والعضوية السابقة للسلطة التنفيذية إىل أحاديتها

منه انه : ( ينفذ الوزير األول و ينسق  خمطط العمل الذي صادق عليه اجمللس الشعيب الوطين) . يالحظ    97ويف املاد 2016
، حيث  2008أنه  حذف عبارة تنفيذ بر�مج رئيس اجلمهورية اليت كانت موجودة يف تعديل  2016لدستوري لسنة يف تعديل ا

. )، غري أن السؤال الذي ميكن أن  3استبدلت تلك العبارة بعبارة : (..تعد احلكومة خمطط عملها و تعرضه على جملس الوزراء 
رية يف حال وجود أغلبية برملانية معارضة لسياسته متتنع عن منح الثقة أو يطرح يف هذا الصدد هو: ما هو موقف رئيس اجلمهو 

تسحبها من الوزير األول قبل حل اجمللس الشعيب الوطين وبعده ، أي عودة نفس األغلبية الربملانية ؟ خاصة بعد التعديل الذي طرا 
الذي أصبح مسند بصفة صرحية للحكومة ، و هنا على هذه الفقرة األوىل من هذه املادة اليت محلت معىن جديد ملخطط العمل 

ية منيز بني حالتني مها حالة توافق األغلبيتني الربملانية والرائسية وهي احلالة السائدة حاليا واليت من خالهلا تضيع املسؤولية السياس
س اجلمهورية وهو من عينه ، أما متاما ابعتبار رئيس اجلمهورية غري مسؤول سياسيا و الوزير األول من نفس الطيف السياسي لرئي

احلالة الثانية فهي حالة اختالف األغلبيتني حبيث ميكن أن خيتلف خمطط عمل احلكومة عن بر�مج رئيس اجلمهورية أال يوحي هذا 
 مبسؤولية رئيس اجلمهورية على األقل أدبيا وانه يتوجب عليه إما الرضوخ لسياسة األغلبية الربملانية أو االستقالة ؟ 

هذا من جهة ومن جهة اثنية ، فان الوزير األول بعد ما فقد بر�جمه احلكومي مل يعد ميثل الشق الثاين للسلطة التنفيذية ، بل        
أصبح جمرد مساعد لرئيس اجلمهورية يف آداء مهامه ويف هذا اقرتاب من النظام الرائسي وابتعاد عن أصول النظام الربملاين بنوعيه 

ا املتطور. الن يف هذه احلالة مل يكتفي رئيس اجلمهورية ابملشاركة يف ممارسة شؤون احلكم بل هيمن عليه و ألغى التقليدي و كذ
بذلك استقاللية الوزير األول لدرجة جتريده من دوره يف رسم السياسة الداخلية للدولة على األقل واليت على أساسها أنتخب احلزب 

فقده لرب�جمه احلكومي  واستبداله مبخطط عمل ليصبح بذلك مسؤوال مباشرة أمام هذا الفائز ابألغلبية ، وذلك من خالل  
األخري، وهو ما يشبه الوضع يف النظام الرائسي ( من حيث طبيعة الرب�مج املطبق فقط )،حيث أن الوزارة هي سكراترية أو 

                                                           
 أنه هو الذي  حيدد مصري الوزير األول . 1964حدث ذلك عندما أعلن  الرئيس دجيول  يف جانفي   1
 د/ فتيحة بن عبو  ، املرجع السابق ، نفس الصفحة  انظر،  2
 على اآليت : (( يعني رئيس اجلمهورية أعضاء احلكومة بعد استشارة الوزير األول . 2016من التعديل الدستوري  93تنص املادة  3

 ينسق الوزير األول عمل احلكومة .
                                                                          تعد احلكومة خمطط عملها و تعرضه على جملس الوزراء .))        
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وبر�مج رئيس اجلمهورية . وهبذا يكون رئيس مصلحة، للداللة على أن دورها ودور الوزير الذي يرتأسها هو تنفيذ سياسة 
وهو األمر الذي زاد من   1اجلمهورية قد وضع هرمية وتبعية بينه وبني الوزير األول وأصبح هو رئيس لسلطة التنفيذية بال منازع

لتحوله إىل  تدهور واضمحالل سلطات الوزير األول ،كما زاد من تقوية و تعزيز مسؤوليته أمام رئيس اجلمهورية وذلك نضرا
 سكرتريا خاصا لدى هذا األخري الذي إبمكانه إ�اء مهامه مىت أراد ، ومىت رأى منه تقصريا يف تنفيذ بر�جمه الرائسي و السياسي.

ومبقارنة بسيطة مع اقرب األنظمة الدستورية للنظام اجلزائري وهو النظام الفرنسي ، جند أن هذا األخري ، مل يصل به األمر         
  تقزمي مركز الوزير األول إىل هذا احلد ،كما أنه مل يضاعف مسؤوليته ابلصفة املوجودة يف اجلزائر،إذ أن الدستور الفرنسي لسنة إىل

، وهذا رغم العرف الدستوري 2مل ينص على إقالة رئيس اجلمهورية للوزير األول مباشرة وإمنا بناءا على تقدمي استقالته 1958
 3الوزير األول أمام رئيس اجلمهوريةالقاضي بقيام مسؤولية 

 املبحث الثاين : اإلبقاء على مسؤولية الوزير األول أمام الربملان

 ن للمجلس الشعيب الوطين وأخريا تتمثل مسؤولية الوزير األول أمام الربملان  يف الرقابتني السابقة مطلب أول و الالحقة  مطلب اث  

 أثر للرقابتني السابقة والالحقة للمجلس الشعيب الوطيناملطلب األول: مسؤولية الوزير األول ك

 قة على الربملان( الفرع الثاين) يتم هذا النوع من الرقابة مبناسبة مناقشة خمطط عمل احلكومة (الفرع األول) أو عن طريق عرض الث   

 الفرع األول: مسؤولية الوزير األول مبناسبة مناقشة خمطط عمل احلكومة

شة بر�مج احلكومة من قبل اجمللس الشعيب الوطين مبثابة رقابة سابقة من طرف اجمللس الشعيب الوطين على احلكومة، تعترب مناق    
ابن :( يقدم  الوزير األول خمطط عمل احلكومة إىل اجمللس الشعيب  2016من التعديل الدستوري لعام  94حيث جاء يف املادة 

عيب الوطين هلذا الغرض مناقشة عامة.و ميكن للوزير األول أن يكيف خمطط العمل هذا الوطين للموافقة عليه. وجيري اجمللس الش
على ضوء هذه املناقشة ابلتشاور مع رئيس اجلمهورية،)، حيث من خالل هذه املناقشة الشاملة جلميع حماور بر�مج احلكومة للوهلة 

، مما 4خذ ابقرتاحات النواب لكن عليه أن يقنعهم بصحة نظرهاألوىل ميكن لرئيس احلكومة أن يكيف بر�جمه، كما ميكن له أال �
يعين أبن بعض اقرتاحات النواب ستأخذ بعني االعتبار إذا مت إقناع الوزير األول هبا، حيث يتم تصويت النواب على الرب�مج 

 .5) أ�م على األكثر من عرضه وذلك بعد التكييف عند االقتضاء7احلكومي بعد سبعة (

                                                           
 انظر ، د/ فتيحة بن عبو منرجع سابق، نفس الصفحة  1
 1958من الدستور الفرنسي لسنة  8انظر املادة   2
 1974سنة  ، ومسيمري1972،دملاس  1968حيث حدث إن أقيل الوزير األول بومبيدو سنة  3

 .63، ص2000أ/ إبراهيم بوحلية، عالقة  احلكومة ابلربملان، من وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة و الربملان ، اجلزائر ، انظر. - 4
 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 94، 93، 92انظر. املواد  - 5
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 اين: مسؤولية الوزير األول عن طريق طلب التصويت ابلثقة الفرع الث 

من التعديل  98/5يعترب طلب التصويت ابلثقة أحد آاثر تقدمي احلكومة لبيا�ا للسياسة العامة السنوي، حيث تنص املادة         
ابلثقة، إال أنه يف حالة عدم على أنه : ( لرئيس احلكومة أن يطلب من اجمللس الشعيب الوطين تصويتا  2016الدستوري لعام 

 املوافقة على الئحة الثقة يقدم رئيس احلكومة استقالة حكومته، 
فلئن اعترب طلب التصويت ابلثقة أحد مظاهر رقابة الربملان على احلكومة فإن حتريك هذا الطلب ليس بيد الربملان بل من         

املخصص أصال لنواب اجمللس الشعيب الوطين، ومما يالحظ على املادة  اختصاص الوزير األول لوحده، وهذا بعكس ملتمس الرقابة
املذكورة أعاله أ�ا جاءت خالية من أية شروط تتعلق بطلب التصويت ابلثقة أو ابألغلبية املطلقة للموافقة على الئحة الثقة  98

، غري أن 1ول استقالة حكومته بصفة تضامنيةبل اكتفى النص أبنه يف حالة عدم املوافقة (على التصويت ابلثقة) يقدم الوزير األ
وذلك بنصه على أن :( التصويت ابلثقة يكون ابألغلبية البسيطة)،  65استدرك ذلك يف مادته  12ــ  16القانون العضوي 

املخولة وهكذا يتضح أبن طلب التصويت ابلثقة يبقى وسيلة رقابية تنقصها الفعالية، وهذا ابلنظر لطبيعة املبادرة هبذا الطلب 
دستور� إىل احلكومة وليس إىل الربملان، وابلتايل فال ميكن تصور أن يبادر رئيس احلكومة بطلب التصويت ابلثقة وهو يدرك أنه 

، بل على النقيض من ذلك فال يلجأ إىل مثل هذا اإلجراء إال وهو على يقني أبنه سيحصل على موافقة عريضة 2سيقابل ابلرفض
 من قبل الربملان.

ه يف كل ابلنظر لآلاثر اليت من املمكن أن ترتتب على طلب التصويت ابلثقة على الرب�مج احلكومي فإنه ميكن اعتبار        
فإن كان تصويت الربملان على طلب التصويت ابلثقة ابلرفض فإن احلكومة تستقيل وجواب، لكنه ، األحوال يف صاحل احلكومة

جلمهورية حل اجمللس الشعيب الوطين فور تصويته بعدم املوافقة، وهذا أمر ال خيفى على فانه ميكن لرئيس ا 98مبوجب نفس املادة 
النواب مما جيعلهم يتفادون هذه املغامرة قدر اإلمكان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن األغلبية الربملانية سواء يف حالة حزب 

اب األغلبية طلب التصويت ابلثقة على بر�مج حزهبم، مما يفيد نو  فرضذي أغلبية أو يف حالة ائتالف حكومي فإنه ال ميكن معها 
 أبن حالة الرفض تبقى مستبعدة جدا.

أما إذا صوت الربملان ابملوافقة فإنه يلتزم بتأييد احلكومة ومساندهتا واالمتناع عن عرقلتها يف تنفيذ بر�جمها مستقبال، مما         
ر العالقة بينه وبني احلكومة من تلقاء نفسه. ونظرا لربط أدوات الرقابة السابق ذكرها يعين أن اجمللس يتحمل املسؤولية عن تدهو 

ببيان السياسة العامة والذي من شأنه أن يؤدي إىل معارضة احلكومة من قبل النواب من خالل القيام بتعديالت جوهرية على 
لثقة لفائدة احلكومة يف جدول األعمال يكون وجواب ، فإنه جاء التنصيص قانو� على أن تسجيل التصويت اب3مشاريع القوانني

. وهذا ما جيعلنا نقول أنه رغم اعتماد املؤسس الدستوري 4من الدستور 98وذلك بناء على طلب الوزير األول وفقا ألحكام املادة 
اجلمهورية كضابط للعالقة بني لبعض األدوات من النظام الربملاين فإنه قد راعى استقرار احلكومة وتفوقها وأبقى على مكانة رئيس 

 .5السلطتني التشريعية والتنفيذية

                                                           
 .69انظر.أ/ إبراهيم بوحلية، مرجع سابق، ص  -1
 .56وجة، مرجع سابق، ص انظر. خلويف خد -2
 .400، ص 1984انظر. د/ سعيد بوشعري، (عالقة املؤسسة التنفيذية ابملؤسسة التشريعية يف النظام القانوين اجلزائري)، رسالة دكتوراة اجلزائر،  -3
 16/12من القانون العضوي رقم  63انظر. املادة -4

 .400انظر. د/ سعيد بوشعري، نفس املرجع ، ص  - 5
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 حقة للوزير األول أمام الربملانالاملطلب الثاين : طبيعة املسؤولية ال
وتتمثل يف املسؤولية الوزارية عن طريق تقدمي احلكومة لبيان السياسة العامة السنوي (الفرع األول) ، و املسؤولية الوزارية عن      

 وسائل الرقابة التقليدية الالحقة (الفرع الثاين).طريق 
 الفرع األول : املسؤولية الوزارية عن طريق تقدمي احلكومة لبيان السياسة العامة السنوي 

على أتسيس مناسبة سنوية لتقييم مدى التزام احلكومة بتنفيذ بر�جمها وهو ما يعين 2008املعدل سنة   1996نص دستور       
، وهذا من خالل اختتام مناقشة عمل احلكومة بالئحة من طرف اجمللس الشعيب الوطين (اوال) أو 1ة الوزارة أمام الربملانقيام مسؤولي

، ومنه فإننا 2إبصدار ملتمس رقابة من طرف اجمللس الشعيب الوطين (اثنيا) وهو ما يؤدي إىل سحب الثقة من احلكومة �ائيا
 سنتناول هذه النقاط تباعا :

 ختتام مناقشة البيان السياسي للحكومة بالئحة من طرف اجمللس الشعيب الوطين:اوال: ا
على أنه:(ميكن أن ختتتم هذه املناقشة بالئحة) وهو ما 16/12من القانون العضوي رقم  51تنص الفقرة الثالثة من املادة       

يث :(يتم تقدمي اقرتاحات اللوائح اليت تتعلق ببيان ، ح2016من التعديل الدستوري لعام  93نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة
 ).3) ساعة تعقب اختتام مناقشة بيان السياسة العامة72السياسة العامة خالل مدة ال تتعدى اثنني وسبعني (

أما عن فحوى هذه الالئحة فهي إما أن أتيت مؤيدة للحكومة وابلتايل معربة عن رضا اجمللس الشعيب الوطين عن عمل      
احلكومة، وهو ما يعترب دعما للحكومة وجتديدا للثقة فيها، وإما أن أتيت الالئحة بتحفظ عن سياسة احلكومة وهو ما ينبهها إىل 
مواطن التقصري وعدم احرتام الرب�مج حمل االتفاق، وهو ما يعترب حتذيرا للحكومة حيث إن مل أتخذ هذه التحفظات يف احلسبان 

 .4جه إما ابلرفض أو ابلتعديالت اجلربيةفإن مشاريع قوانينها ستوا
كما أن هذا الوضع حيرج احلكومة أمام الرأي العام غري أنه يبقى أقل خطورة من اإلجراء الثاين وهو ملتمس الرقابة الذي سينتهي 

 بسحب الثقة من احلكومة كليا وهو ما سنراه اآلن؛ فكيف يكون ذلك ؟
 لحكومة مبلتمس رقابة اثنيا : اختتام مناقشة البيان السياسي ل

يعترب إجراء ملتمس الرقابة أهم وأخطر اآلاثر اليت من املمكن أن ترتتب عن مناقشة البيان السياسي السنوي للحكومة،        
من   154،155، 153،، 98/4حيث حبصوله تقدم احلكومة استقالتها مباشرة لرئيس اجلمهورية، وهو ما نصت عليه املواد 

ينفرد به اجمللس الشعيب الوطين دون جملس األمة وهذا  ، غري أن هذا اإلجراء (ملتمس الرقابة) 2016ي لعام التعديل الدستور 
 ، كما أنه مقيد بشروط وهي :5بنص الدستور

أمام ال يلجأ إىل تقدمي ملتمس الرقابة إال مرة واحدة كل سنة وهذا مبناسبة مناقشة بيان السياسة العامة املقدم من قبل احلكومة  -1
 اجمللس الشعيب الوطين.

 النواب على األقل. 7/1جيب لتقدميه أن يوقعه  -2

                                                           
 .1996من دستور  84ر. املادة انظ - 1
 . 2016من التعديل الدستوري لعام  155 154، 153انظر. املواد  - 2
 . 12/ 16من القانون العضوي   52انظر. املادة  - 3
 .25انظر. د/ األمني شريط، (عالقة احلكومة ابلربملان)، مرجع سابق، ص  - 4
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  153/1انظر. املادة  - 5
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 النواب. 3/2ال يصبح ملتمس الرقابة �فذا إال إذا وافق عليه ثلثي  -3

 ال يتم التصويت على ملتمس الرقابة إال بعد ثالثة أ�م من اتريخ إيداع ملتمس الرقابة. -4

) غــري قابــل ملــتمس الرقابــةن الرقابــة أحاطــه املؤســس اجلزائــري هبــذه الشــروط الصــعبة ممــا جعلــه (ونظــرا خلطــورة هــذا النــوع مــ        
، كما أن مدة الثالثة أ�م اليت تفصل بني تقدمي ملتمس الرقابة والتصويت عليه تعـد هـي األخـرى مـدة جـد  1للتطبيق يف أرض الواقع

 1963س الرقابة، إال أن هذه املدة تبقى أقصر من مثيلتها يف دستور كافية إلقناع من ميكن إقناعهم من النواب ابلعدول عن ملتم
. أمـا 19922واليت كانت حمددة خبمسة أ�م، ويعود مصطلح ملتمس الرقابـة إىل املؤسـس املغـريب الـذي نـص علـى ذلـك يف دسـتور 

سـتعمال ملـتمس الرقابـة يف النظـام .   إن ا3املؤسس التونسي فقد أخـذ إبجـراء ملـتمس الرقابـة لكـن مبصـطلح أخـر وهـو الئحـة اللـوم
، وإن كان كالمها يقوم بعد اختتام مناقشة البيان السياسي السنوي للحكومة ، 4اجلزائري ميكن أن يكون مباشرة ودون املرور بالئحة

حــاجزا حيــول دون غــري أن فاعليــة ملــتمس الرقابــة تبقــى حمــدودة وهــذا ابلنظــر لألغلبيــة الربملانيــة الــيت تتمتــع هبــا احلكومــة والــيت تقــف 
علــى الــرغم مــن وحــدة الســلطة التنفيذيــة، إال أن  1963اللجــوء إىل ملــتمس الرقابــة هــذا. كمــا أن األمــر ال خيتلــف كثــريا يف دســتور 

كـان يقـرتح ضـد   1963، أن ملـتمس الرقابـة يف دسـتور 2016الفرق بني الوضع آنذاك وما هـو عليـه يف  التعـديل الدسـتوري لعـام 
. غــري أن حتريــك ملــتمس الرقابــة كــان أصــعب ممــا هــو موجــود يف التعــديل الدســتور ي 5عتبــاره اجملســد للحكومــةرئــيس اجلمهوريــة اب

. وهــو مــا ينجــر عنــه اســتقالة رئــيس اجلمهوريــة 6النــواب 3/1، حيــث كــان يســتلزم لتوقيــع الئحــة ملــتمس الرقابــة توقيــع  2016لعــام
. غري أن حتقيق هذا النصاب وحتريك 7تمس الرقابة ابألغلبية املطلقة للنوابواحلل التلقائي للمجلس الوطين يف حالة تصويته على مل

،  غـري أن األمـر خيتلـف ابلنسـبة لدسـتوري  8هذه الرقابة ضد رئيس اجلمهورية املنتمي لنفس احلزب وهـو أمينـه العـام يبقـى مسـتحيال
السياسية تتعلق ابحلكومة وليس برئيس اجلمهورية ألنه غري اللذان أتيا بثنائية السلطة التنفيذية، وابلتايل املسؤولية  1996و  1989

مسؤول سياسـيا أمـام الربملـان، ومنـه فملـتمس الرقابـة يقـرتح ضـد احلكومـة  ،  أمـا مـن حيـث نطـاق املسـؤولية الوزاريـة فإ�ـا تقسـم إىل 
راء ليســـوا مســـؤولني فـــرد� بـــل هـــم مســـؤولية فرديـــة وأخـــرى تضـــامنية، وقـــد اعتمـــد املؤســـس الدســـتوري اجلزائـــري النـــوع الثـــاين، فـــالوز 

.  ومبــا أن مســؤولية الــوزارة تعــد الــركن األساســي يف بنــاء النظــام الربملــاين التقليــدي واملتطــور ومــن غريهــا يفقــد هــذا النظــام 9متضــامنني

                                                           
 .397انظر. د/ سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص  - 1
 .1992من الدستور املغريب لسنة  75انظر. الفصل  - 2
 .1959من الدستور التونسي لسنة  63انظر. الفصل  - 3
 .396انظر. د/ سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص  - 4
 .1963من دستور  55انظر. املادة  - 5
 .1963دستور  نفسها من 55انظر. املادة  - 6
 .1963من دستور  56انظر. املادة  - 7
 .185، ص  2003انظر. د/ عبد هللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دار هومة ،اجلزائر ،  - 8
 .54انظر. خلويف خدوجة، مذكرة ، ماجستري، مرجع سابق، ص - 9
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يعــد   2016، فــإن مــا أخــذ بــه املؤســس الدســتوري اجلزائــري يف هــذا اجملــال يف ظــل التعــديل الدســتوري لعــام 1جــوهره وتتغــري طبيعتــه
 مظهرا ولو شكليا من مظاهر النظام الربملاين إال أنه يفتقر للفاعلية واملتمثلة يف تسهيل إجراءات حتريك ملتمس الرقابة.

هذا إضافة إىل معوقني آخرين يثبطان عمل ملتمس الرقابة ومها: النسبة املطلوبة للموافقة على ملتمس الرقابة وكذا اقتصارها       
ة سنو� فمن جهة تبقى النسبة املطلوبة يف التصويت على ملتمس الرقابة للموافقة جد مرتفعة بل ومبالغ فيها حيث على مرة واحد

+ �ئب واحد بينما تبقى  3/1أنه ابإلمكان أن تفلت احلكومة من هذا النوع من الرقابة إذا ساندهتا نسبة من النواب تقدر بـ 
، وهذا 2درة على إسقاط احلكومة مما يثبت مقولة "أن األقلية حتكم واألغلبية تعارض"النواب �قص �ئب واحد غري قا 3/2نسبة 

خبالف املؤسس الدستوري الفرنسي الذي يعطي للجمعية الوطنية احلق يف إاثرة مسؤولية احلكومة عن طريق اقرتاح ملتمس رقابة 
، ويف هذا تفعيل لدور 3) ساعة48انية وأربعني () النواب، كما أن التصويت عنها يتم بعد مث10/1جيب لقبوله توقيع عشر (

النواب)، وكذا يف قصر املدة املمتدة بني تقدمي ملتمس الرقابة  10/1ملتمس الرقابة، وهو خيفض النسبة املطلوبة لقبوهلا (
 ساعة)، وهذا عكس ما هو موجود يف النظام النيايب اجلزائري. 48والتصويت عليها (

اخلطرية على األقل نظر�، واليت من املمكن أن تؤدي هلا مناقشة خمطط عمل احلكومة وهي استقالة هذه وابلنظر للنتيجة        
األخرية فإنه ميكن اعتبار هذه املناقشة كوسيلة من وسائل الرقابة السابقة أو األولية من قبل السلطة التشريعية على أعمال السلطة 

 .4رهني مبوافقة اجمللس الشعيب الوطين على خمطط عملها التنفيذية وذلك ألن بقاء احلكومة أو ذهاهبا
 مسؤولية الوزير االول كاثر لوسائل الرقابة التقليدية الالحقةالفرع الثاين : 

عترب رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أحـد أهم املظاهر الدالة على تواجد النظام الربملاين، وتتمثل رقابة ت     
 طة التشريعية على السلطة التنفيذية يف اآليت: حق السؤال واالستجواب (أوال)، حق إجراء التحقيق (اثنيا)، السل
 : حق السؤال واالستجواب :أوال

يعترب كل من السؤال واالستجواب ذوي طبيعة استفهامية حول حقائق معينة، إال أ�ما خيتلفان من حيث مدوليهما       
 الدستوري، ولذلك سنتعرض يف هذا املطلب حلق السؤال (أ)، وحق االستجواب (ب) تباعا فيما يلي: القانونيني حسب الفقه

 أ : حق السؤال :
، وهو 5هو طلب معلومات من وزير ما حول موضوع حمدد، واجلواب عليه ال ميكن أن يؤدي إىل قيام مسؤولية احلكومة       

أن يوجه سؤاال أو أسئلة إىل أي وزير أو حىت رئيس الوزراء بقصد استيضاح أيضا:" يعين حق أي عضو من أعضاء الربملان يف 
".ويذهب تعريف آخر يبدو أكثر دقة إىل أن السؤال هو : " تقصي عضو الربملان من وزير  6موقف الوزراء حول موضوع معني

                                                           
، االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظم الوضعية و الفكر االسالمي ، رسالة دكتوراه، مصر ، انظر. د/ أمحد سالمة بدر، رسالة دكتوراه - 1

 .54، ص  1990
 .398-397انظر. د/ سعيد بوشعري، (عالقة املؤسسة التشريعية ابملؤسسة التنفيذية يف التظام القانوين اجلزائري)، مرجع سابق، ص  -2

 .1958ور الفرنسي لسنة من الدست 49/02انظر.  املادة  - 3
 .63انظر. األستاذ إبراهيم بوحلية، مرجع سابق، ص  -4

5- Philippe Ardant, institutions Politique et Droit constitutionnel, 8eme Edition, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, E.G.A, 1995,p 549. 

 .326، مرجع سابق ص انظر. د/ دمحم رفعت عبد الوهاب - 6
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األسئلة إىل نوعني : أسئلة كتابية " ،  كما تنقسم  1خمتص أومن رئيس احلكومة عن حقيقة أمر معني خاص أبعمال الوزراء ككل
حيث جاء فيها :" ميكن ألعضاء الربملان أن 1996من دستور  134/1)، وهذا ما نصت عليه املادة 2) وأسئلة شفوية (1(

يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف احلكومة وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة أبن: "اجلواب عن السؤال 
يوما" كما تتم اإلجابة عن األسئلة الشفوية يف جلسات اجمللس. ويف هذا اجملال نالحظ 30كون كتابيا خالل أجل أقصاه الكتايب ي

 .2الذي حذف السؤال الشفهي1976تطابق مجيع الدساتري اجلزائرية ابستثناء دستور 
 :2016السؤال الكتايب يف ظل التعديل الدستوري لعام  -1

ذي حيرره عضو الربملان (كتابة) إىل عضو معني يف احلكومة عن طريق إيداعه من صاحبه لدى مكتب وهو ذلك السؤال ال      
اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة الذي يبلغه فورا للحكومة بواسطة الوزارة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واليت بدورها تبلغه 

 يوما ابتداء من اتريخ تسلمه السؤال. 30جل أقصاه لعضو احلكومة املعين والذي عليه الرد كتابة يف أ
 .3كما يسجل اجلواب الكتايب يف اجلداول اخلاصة فور إيداعها وترتب حسب ترتيب تسجيلها هبدف معرفة اتريخ إرساهلا       

ختلطة إىل استعمال األسئلة ونظرا ألمهية السؤال الكتايب فإن هناك ميوال لدى الربملا�ت املعاصرة يف النظم الربملانية وامل       
الكتابية أكثر من األسئلة الشفهية، وهذا رحبا للوقت سواء للربملان ملعاجلة قضا� أخرى أو للحكومة إلعطاء الوقت الكايف لإلجابة 

 مل يقيد حرية عضو الربملان يف جمال طرح السؤال الكتايب. 2016، غري أنه يالحظ أن التعديل الدستوري لسنة 4عنها
            السؤال الشفهي : -2  

وھو ذلك السؤال الذي یطرح من عضو البرلمان على أحد أعضاء الحكومة في مجال اختصاصھ ویجاب عنھ من قبل العضو 
المختص شفویا في جلسات معدة لھذا الغرض وھذا بعد أن تكون قد بلغت من طرف عضو البرلمان إلى مكتب المجلس الشعبي 

الجلسة، كما یمكن أن یتبع السؤال الشفوي أو الكتابي بمناقشة في حالة ما إذا كان جواب عضو الحكومة غیر أیام قبل  07الوطني 
) نائبا، ھذا أمام المجلس الشعبي الوطني، أما أمام مجلس 20، غیر أن ھذه المناقشة ال تتم إال بناء على طلب یوقعھ عشرون (5مقنع

) عضوا على أال تتعدى المناقشة حدود السؤال، وینتھي مطاف 30قع من قبل ثالثین (األمة ، فالمناقشة تكون بناء على طلب مو
األسئلة الشفویة والكتابیة واألجوبة المتعلقة بھا بنشرھا في الجریدة الرسمیة حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل 

الشفویة ال یجاب عنھا لسبب أو آلخر، ففي خالل الدورة الخریفیة ، غیر أن الواقع العملي یثبت أن غالبیة األسئلة 6غرفة في البرلمان
سؤاال  88سؤاال وبقي  31سؤاال شفویا على مستوى المجلس الشعبي الوطني لم یجب سوى عن  119ومن مجموع  2003لسنة 

                                                           
 .27انظر. د/ إيهاب زكي إسالم،مرجع سابق ، ص  - 1
: (ميكن ألعضاء اجمللس الشعيب الوطين أن يوجهوا كتابة فقط،أي سؤال أي عضو من احلكومة وينبغي هلذا  1976من دستور  162جاء يف املادة  - 2

اليت جـاء فيها:( ميارس  38د أقر نوعي السؤال الكتايب والشفوي يف مادته فق 1963العضو أن جييب كتابة يف ظرف مخسة عشر يوما). أما دستور 
 1989ما دستور اجمللس الوطين مراقبته للنشاط احلكومة بواسطة االستماع إىل الوزراء داخل اللجان والسؤال الكتايب والشفوي مع املناقشة أو بدو�ا)،أ

 ش ابلربملان. -ما عدا تغيري تسمية م 1996من دستور 134/1نص املادة وهو نفس  125/1فقد أقر أيضا نوعي السؤال يف مادته 
 .403انظر. د/ سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص   3-

4- Philippe Ardant, op, cit, p 574.  
 2000أكتوبر  24-23ان، اجلزائر، انظر. أ/ إبراهيم بوحلية، (عالقة احلكومة ابلربملان)، من وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة و الربمل 5-

 .403، انظر أيضا. د/ سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص 67 66، ص ص 
حيدد تنظيم اجمللس الشعيب  1999مارس  8املوافق لـ  1419ذي القعدة  20املؤرخ يف  02-99من القانون العضوي رقم  75انظر. املادة  -6

 ظيفية بينهما وبني احلكومة.وعملهما وكذا العالقات الو  الوطين وجملس األمة
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جابة إال على سؤاال مل تتم اإل 21خمصصة للرد. أما على مستوى جملس األمة فمن أصل  1جلسات 04رد وهذا خالل بدون 
سؤاال بدون إجابة وهذا خالل جلستني، و هو األمر الذي جعل بعض النواب يشتكون من عدم إجابة بعض  19سؤالني وبقي 

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن أعضاء الربملان يعزفون عن طرح األسئلة و التفسري الذي ميكن  2الوزراء عن كثري من األسئلة،
لقطيعة املوجودة بني الربملان و مصادر املعلومات اليت تسمح بطرح أسئلة و استفسارات وابلتايل إبداء إعطاءه هلذا العزوف هو ا

و أمام هذه الوضعية اخلطرية خاصة يف الربملان اجلزائري يرى البعض وجوب تدعيم الربملان هبيئات و ميكانيزمات     اقرتاحات
 . 3يام بدوره كهيئة تشريعية فعالةمتكينا له من املعلومات و املعطيات الضرورية للق

 ب: حق االستجواب :
يعترب االستجواب من أهم عناصر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهو ما ميثل أحد مظاهر النظام الربملاين       

ع املناقشة، غري أن الدستور (التقليدي) يف النظام النيايب اجلزائري، كما يعد أصل االستجواب فرنسي، وكان يعرف ابلسؤال م
ومعناه احلريف االقرتاح  (Motion for adjurnment)اإلجنليزي حيتوي على إجراء شبيه ابالستجواب وهو ما يعرف بـ 

 Motion to djurn)مع املناقشة وهي املقطع األول من صيغة مطولة هي:  ابلتأجيل أما مضمونه اصطالحا فهو السؤال 
for the purpose of disscussing a definite of an urgent public importance)  وتعين: االقرتاح

 .4ابلتأجيل بغرض مناقشة مسألة حمددة ذات أمهية عامة مستعجلة
ويعرف االستجواب على أنه:"وسيلة دستورية (يف النظام اجلزائري) يستطيع مبوجبها النائب أن يطلب من احلكومة تقدمي       

 ". 5ع معني ذو مصلحة عامةتوضيحات حول موضو 
أن املؤسس الدستوري أعطى :( ألعضاء الربملان بغرفتيه   2016من التعديل الدستوري لعام  151ويتبني من نص املادة        

). وما يالحظ على صياغة هذه 6) يوما 30حق استجواب احلكومة يف إحدى قضا� الساعة و يكون اجلواب خالل ثالثني (

                                                           
 ، على موقع اإلنرتنت السابق.2003انظر. حصيلة الدورة اخلريفية لسنة  -1
 جاء هذا يف حمتوى تدخل الدكتور بوزيد لزهاري عضو جملس األمة حول عدم إجابة بعض الوزراء عن أسئلة أعضاء الربملان حبجة عدم االختصاص -2

لس األمة(عن طريق البث التلفزيوين املباشر) مبناسبة عرض السياسة العامة للحكومة أمام جملس األمة املنعقدة بتاريخ ، من اجللسة العلنية املسائية جمل
08/06/2005 

تلك امليكانيزمات يف اآليت : تشجيع املهام اإلخبارية للجان الدائمة بصفة فردية أو مشرتكة فيما يتعلق بنشاطات الوزارات أو  إمجالوميكن       3
ضرورة وضع اإلطارات القانونية  3، كما يرى آخرون3القضا� احمللية.إنشاء دواوين متخصصة يف دراسة و متابعة قطاعات حيوية هامة يف احلياة الوطنية

عمل اللجان الربملانية ، احملددة لعالقة الربملان للسلطة التنفيذية  ابلسلطة التنفيذية، تزويد النواب ابملساعدين من الباحثني وأصحاب االختصاص، تنمية 
ودورات  تزويد الربملان ابملكتبات و تزويده خبدمات اإلنرتنت وربط هذه األخرية مبجمع معلومات و إحصائيات خيص كل قطاعات الدولة، تنظيم برامج

ومبا أ�ا جمرد استفسار عن مواضع معينة دون  ثقافية للربملان قصد اإلطالع على التطورات العاملية يف هذا اجملال. مما يثبت مدى هتميش األسئلة الشفوية
ديل الدستوري ترتب أية مسؤولية للحكومة عنها، فإ�ا تبقى وسيلة رقابية تقليدية غري �جعة.   واملالحظ أن األسئلة الشفهية املنصوص عليها يف التع

 .تبقى قريبة من مظاهر النظام الربملاين التقليدي إال أ�ا غري �جعة  2016لعام 

 40-39انظر. د/ األمني شريط، (عالقة احلكومة ابلربملان)، مرجع سابق، ص ص  -
 .85انظر. د/ إيهاب زكي إسالم، مرجع سابق، ص  -4
 .333ص انظر. د/ سعيد بوشعري، (عالقة املؤسسة التشريعية ابملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري)، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، -5

 . 2016من التعديل الدستوري لعام  151انظر. املادة  - 6
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، 67، 66يف املواد  16/12ءت خالية من أية قيود أو شروط على أعضاء الربملان، غري أن القانون العضوي رقم املادة أ�ا جا
 قد وضع شروطا ال بد من مراعاهتا وهي: 68
 أن يوقع نص االستجواب على األقل ثالثون �ئبا أو ثالثون عضوا يف جملس األمة. -1
 يس جملس األمة(حسب احلالة) نص االستجواب إىل رئيس احلكومة.أن يبلغ رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئ-2
 .1ساعة املوالية إليداعه 48أن يبلغ نص االستجواب إىل رئيس احلكومة خالل -3
( أن حيدد مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو مكتب جملس األمة ابلتشاور مع احلكومة اجللسة اليت جيب أن يدرس االستجواب -4

 ).2فيها
 ).3) يوما على األكثر املوالية لتاريخ إيداع االستجواب15ون اجللسة خالل اخلمسة عشر (أن:(تك-5
 وأخريا ميكن عرض االستجواب أمام إحدى الغرفتني واإلجابة عليه.-6

ب، قد قيد عضو الربملان يف ممارسته حلق االستجوا 16/12من خالل القراءة هلذه الشروط يتبني أن القانون العضوي رقم        
) مما يقصي مبادرات النواب الشخصية ابالستجواب، وهذا على عكس 30وذلك من خالل إشرتاطه لعدد كبري من التوقيعات (

بعض األنظمة املقارنة كالنظام املصري ، كما أن االستجواب يعترب وسيلة رقابية تقليدية مشوهة االقتباس من النظام الربملاين 
 التقليدي .

 تحقيق : حق إجراء الاثنيا 

يعرف التحقيق كما هو معروف يف النظام الربملاين على أنه : عملية هتدف إىل تقصي احلقائق عن حالة ما يف أجهزة         
السلطة التنفيذية متارسها جلنة متكونة من عدد معني من أعضاء اجمللس التشريعي قصد الكشف عن خمالفة أو خمالفات سياسية 

 .4(كتحريك املسؤولية السياسية أو إصالح ضرر معني أو تفادي أخطاء معينة)وكذا لوضع اقرتاحات معينة 
على أنه: ميكن كل غرفة  161على غرار بقية الدساتري اجلزائرية أداة التحقيق بنصه يف املادة  1996لقد كرس دستور           

مصلحة عامة.إن نص هذه املادة جاء عاما ومل من الربملان يف إطار اختصاصها أن تنشئ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضا� ذات 
جاء بتفسري ما سكت عنه الدستور،  02-99يبني كيفية إنشاء هذه اللجان وال عدد أعضائها، غري أن القانون العضوي رقم 

ة حيث أن : (إنشاء جلان التحقيق يتم من اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة وذلك عن طريق التصويت على اقرتاح الئح
)،  5يودعها لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة ويوقعها على األقل عشرون �ئبا أو عشرون عضوا يف جملس األمة

 كما وضع القانون شروطا أخرى هي:
ألمــر (ال ميكــن إنشــاء جلنــة حتقيــق عنــدما تكــون الوقــائع قــد أدت إىل متابعــات مــا تــزال جاريــة أمــام اجلهــات القضــائية إذا تعلــق ا-1

 ).6بنفس األسباب ونفس املوضوع واألطراف

                                                           
 .16/12من القانون العضوي رقم :  66انظر. املادة  - 1
 من نفس القانون. 66/1انظر. املادة  - 2
 من نفس القانون. 66/2انظر. املادة  - 3
 .120انظر. د/ إيهاب زكي إسالم، مرجع سابق، ص  - 4
 السالف الذكر. 02-99ن العضوي رقم من القانو  77انظر. املادة  - 5
 من القانون السابق.  79انظر. املادة  - 6



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 226 

 ).1(ال يعني يف جلنة التحقيق النواب أو أعضاء جملس األمة الذين وقعوا الالئحة املتضمنة إنشاء هذه اللجنة-2

 (جيب على أعضاء جلان التحقيق أن يتقيدوا بسرية حتر�هتم و معايناهتم ومناقشاهتم).-3

إبقاءه على نفس الشروط اليت حيددها النظام الداخلي لكل  78/1يف مادته  16/12عضوي رقم وقد أكد نص القانون ال        
حيث جاءت عبارة جلنة التحقيق مشرتكة، وابلتايل فال ،2من غرفيت الربملان يف تشكيل اللجان الدائمة وتطبيقها على جلان التحقيق

لوطين ونظريهتا املشكلة من قبل جملس األمة من حيث الصالحيات ، يوجد فرق بني جلنة التحقيق املشكلة من قبل اجمللس الشعيب ا
:(تعلم الغرفة اليت أنشئت جلنة حتقيق الغرفة  79/02يف املادة  16/12والظـاهر أنه هلـذا السبب جاء يف القانون العضوي رقم:

من القانون العضوي  84/3ملادة األخرى و احلكومة بذلك)، وهذا لتفادي تكرار األعمال مبا أ�ا متماثلة، حيث جاء يف ا
)، غري أن األمر خيتلف ابلنسبة للنظام يـــضـــبط بـــرنـــامـج االســـتـــمــاع إلـى أعـــضـــاء احلـــكـــومــة ابالتفاق مع الوزير األول: (16/12

ات أوسع للجان التحقيق كطلب الربملاين التقليدي (النموذج الربيطاين)، حيث تعطى للمجلس املنتخب (جملس العموم) صالحي
، بينما يف فرنسا 3الشهود أو املستندات، بينما ال تعطى مثل هذه الصالحيات للجان التحقيق املشكلة من قبل جملس اللوردات

حية. إن فإن مهمة التحقيق توكل للجان دائمة، مما يظهر أبن النظام النيايب اجلزائري اقرتب من النظام النيايب التقليدي من هذه النا
يوحي أبنه ال ميكن للربملان أن ينشئ جلنة حتقيق تتعلق ابملواضيع اليت ال تدخل   2016من التعديل الدستوري  180نص املادة 

 ، وهذا يعود ملسألة تقييد التشريع.20164من التعديل الدستوري  141و 140يف اختصاصه احملدد يف املادتني 

 اخلامتة
 ورقة البحثية إىل مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي :مت التوصل يف هذه ال        
يتبني مما تقدم أن مسؤولية الوزير األول تعترب مسؤولية مضاعفة ، فقد ثبت من خالل البحث إن هذا األخري مسؤول أمام       

بر�مج رئيس اجلمهورية ،فيصبح رئيس اجلمهورية ألنه هو من يعينه ومن ينهي مهامه ابإلضافة إىل أن الرب�مج السياسي املطبق هو 
من اليسري على هذا األخري أن يضحي ابلوزير األول يف حال فشله يف تنفيذ خمطط عمله اجملسد لرب�مج الرئيس ويف هذا غطاء 

وهذا  حقيقي للسلطة املباشرة اليت ميارسها رئيس اجلمهورية ، و كذلك حتمل لعبء  املسؤولية السياسية  على بر�مج  ليس برب�جمه
أمام الربملان ، كما انه من شان هذا األمر أن ينجم عنه أمران : أوهلما أن يزيد من ضعف رقابة الربملان على احلكومة يف حالة 
توافق األغلبيتني الرائسية و الربملانية ، إذ انه حىت ولو مل يروق املخطط التنفيذي للوزير األول للنواب نتيجة حيدته أو تقصريه يف 

ر�مج رئيس اجلمهورية ، فان احدا ال جيرا على سحب الثقة منه ، العتبار أن الرب�مج املطبق فعليا هو بر�مج رئيس تنفيذ ب
اجلمهورية أاما يف حالة التعايش ، فاألمر اخطر من ذلك ، إذ قد يؤدي سحب الثقة من الوزير األول ، خاصة إذا حدث ذلك 

ية وحتميله للمسؤولية على األقل األدبية ، الن الرب�مج املطبق هو بر�مج رئيس اجلمهورية و للمرة الثانية ، إىل إحراج رئيس اجلمهور 
                                                           

 من القانون السابق. 82انظر. املادة  - 1
 .37إىل  32انظر. النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين، تشكيل اللجان الدائمة، انظر املواد من  - 2
 .30إىل  26من  وكذلك النظام الداخلي جمللس األمة، انظر املواد -  
 .131انظر. د/ إيهاب زكي إسالم، مرجع سابق، ص - 3
 .70انظر. أ/ إبراهيم بوحلية، مرجع سابق، ص - 4
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ليس بر�مج الوزير األول ، فإذا مل يتحصل  هذا األخري على ثقة الربملان بعد فشل سابقه ، معىن ذلك أن اخللل ال يكمن يف 
سه، لذلك فلتصويب مسالة املسؤولية السياسية املضاعفة للوزير األول ، عملية تنفيذ الرب�مج ، وإمنا يكمن يف طبيعة الرب�مج نف

ينبغي احد أمرين : إما إعادة الرب�مج احلكومي اخلاص ابلوزير األول وابلتايل تبين نظام برملاين إن مل يكن تقليدي فعلى األقل 
ة ،أو انتهاج نظام رائسي واضح املعامل، ال مكان عقالين ، يسمح مبسائلة الوزير األول ويبقي على عدم مسؤولية رئيس اجلمهوري

فيه لوزير أول يتحمل مسؤولية دون أن تكون له سلطة مؤثرة . وابلتايل انتقال تلك املسؤولية إىل رئيس اجلمهورية يف شكل درجة 
 .  شعبيته واليت ال ميكن حتريكها إال من طرف الشعب وحده مبناسبة االنتخاابت الرائسية احلرة والنزيهة

 قائمة املصادر و املراجع :
 أوال املصادر :

: أ : الدساتري   
2016التعديل الدستوري اجلزائري لسنة  1   
1971الدستور املصري لسنة  2   
1958الدستور الفرنسي لسنة  3   

: ب:   القوانني العضوية  
حيــدد تنظــيم اجمللــس الشــعيب الــوطين وجملــس األمــة  2016غشــت  25املوافــق لـــ 1437ذي القعــدة   22املــؤرخ يف  16/12القــانون العضــوي رقــم  1 

 وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة.
 جمللس األمة و   للمجلس الشعيب الوطين نيالداخلي نيالنظام  ج : النظم الداخلية :

اثنيا املراجع :    

 أ :الكتب ابللغة العربية

 1969ون دار و بلد النشر ،د/ ابراھیو درویش ، النظام السیاسي ، د
 2006د/ابراهيم عبد العزيز شيحا ، وضع السلطة التنفيذية يف االنظمة السياسية املعاصرة ، منشأة املعارف ، االسكندرية ،

 1978.د/ طعيمة اجلرف ، نظرية الدولة و املبادىء العامة لألنظمة السياسية ونظم احلكم ،دونذكر دار و بلد النشر،
 1973، النظم السياسية و الدستور البناين ، لبنان ،  د/ حمسن خليل

وزيع ، موريس دوفرجيه املؤسسات السياسية و القانون الدستوري األنظمة السياسية الكربى ، ترمجة د/ جورج سعد ، املؤسسة اجلامعية للنشر و الت
 1992الطبعة االوىل لبنان ،

  2003م السياسي اجلزائري، دار هومة ،اجلزائر ، د/ عبد هللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة يف النظا 
 2002 د/ عفيفي كامل عفيفي، األنظمة النيابية ، منشأة املعارف ،االسكندرية ،

 ب :رسائل الدكتوراه  
 د/ أمحد سالمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظم الوضعية و الفكر االسالمي ، رسالة دكتوراه، مصر 

 ملاجستريج:مذكرات ا
 2001، مذكرة ماجستري ، فرع القانون الدستوري ، جامعة اجلزائر ، 1996خلويف خدوجة ،الرقابة الربملانية على اعمال احلكومة يف ظل دستور ، 1 

 د : املراجع ابللغة الفرنسية
- André Hauriou, Lucien s fez .Institution Politiques Et Droit Constitutionnel; 1975      
- Philippe Ardant, institutions Politique et Droit constitutionnel, 8eme Edition, Librairie  
générale de droit et de jurisprudence, E.G.A, 1995 
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 دور آليات التعاون اإلفريقي العريب املشرتك يف حتقيق أهدافه 

 قامسية مجالد.                                                                                                             
 "   أستاذ حماضر " أ                                                                                                           

 العلوم السياسية كلية احلقوق و                                                                                                    
   2جامعة البليدة                                                                                                              

 امللخص :
        اقتصادي، معتمدا على التقارب اجلغرايف لبناء تعاون اون إقليمي يف التاريخ أقدم تع يعترب التعاون اإلفريقي العريب من      

 والثقايف والديين بني سكان املنطقتني   االجتماعيمتأثرا عرب العصور ابلنسيج  إنساين بني الشعوب اإلفريقية واألمة العربية و ثقايف و و 
ون مؤسسايت إفريقي عريب بداية من سبعينات القرن املاضي ، خاصة بعد عقد عنها تعا اجنرهذه العالقات الضاربة يف التاريخ      

عدة هيئات ومؤسسات سياسية و مالية و تقنية لتجسيد  أتسستأين  1977أول مؤمتر للقمة  إفريقي عريب ابلقاهرة يف مارس 
ية و غريمها . فبذلت جهود كبرية يف األربعني سنة الثقافو  االقتصاديةاألهداف املتوصل إليها يف هذا املؤمتر األول يف خمتلف امليادين 

 األخرية لتدعيم هذا التعاون الثنائي رغم العراقيل اليت وقفت عائقا لتحقيق هذا التقارب و التعاون .
 .  ، رغم الصعوابت اليت واجهتهو تدعيم هذا التعاونوقد بذلت املؤسسات املالية الوطنية و اجلماعية دورا فعاال لتحقيق       
 2016 االستوائيةو الرابع  يف غينيا    2013و الثالث يف الكويت   2010مث دعم املؤمتر الثاين  يف سريت بليبيا       

 املؤمتراتاجملهودات املبذولة من قبل هيئات التعاون اإلفريقي العريب لتحقيق األهداف احملددة يف املؤمتر األول وما توصلت إليه 
 حققت هذه اهليئات العاملة يف إطار التعاون اإلفريقي العريب أهدافها أم فشلت يف حتقيق ذلك .؟ الثالث األخرى . فهل 

 .  ، التنمية ، املخاطر ، العوائق، اللجان: التعاون اإلفريقي العريب املشرتك ، آليات التعاون ، هياكل التعاون الكلمات املفتحية 

Résumé . 

   La coopération afro-arabe est considérée comme la plus ancienne parmi les relations de coopération 
régionales . Elle s’ètend au-delà des aspects de la proximité géographique pour inclure des relations 
économiques . culturelles et humaines ; Créées au fil des siécles par la mobilité sociale et l’interaction 
culturelle entre les arabes et les africains . 

   Ces relations ont donné naissance à une coopération institutionnel afro-arabe ; depuis les annèes 
soixante-dix ; et particuliérement à la suite du premier sommet OUA-Ligue arabe ayant lieu au Caire 
en 1977 où plusieurs institutions de coopération dans divers domaines ont été créées . Des efforts 
multiples se sont réunis au cours des quatre dernières décennie  pour appuyer cette opération dans le 
domaine économique , financière et culturelle . En fait , les institutions de financements arabes 
bilatérales et multilatérales , fournissent une aide technique et financière au développement des pays 
africains . 

   Le 2eme et le 3eme et le 4eme sommet afro-arabe , tenues en Libye en 2010 , et en Koweit en 2013 
et a Malabo en 2016 se sont conclus sur la nécessité d’intensifier les efforts pour adopter une stratégie 
de partenariat arabo-africain face aux enjeux de la mondialisation . Un projet de « stratégie de 
partenariat » a été , alors , admis et un plan d’action commune pour la période de 2011-2016 et 2016-
2021 ont été approuvé . 

   Mais reste toujours la question primordiale . est ce que les institutions politiques et financières 
arabo-africains ont atteint leur but envisages lors des 8congres précédents .  
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 مقــدمــة :

     حتت شعار  2016نوفمرب  23-20أنعقد مؤمتر القمة العريب اإلفريقي املشرتك الرابع يف ماالبو بغينيا اإلستوائية ما بني        
تعزيز التعاون " معا من أجل التنمية املستدامة و التعاون اإلقتصادي " وعكست القمة الرابعة هذه ،  التوجه العريب اإلفريقي حنو 

املشرتك  لتحقيق التنمية املستدامة و مواجهة التحد�ت املعاصرة اليت تواجه الشعوب العربية و اإلفريقية يف هذا اخلصوص وهذا ما 
 1سنتطرق له الحقا .

إلتزام هذه الدول  على 2013نوفمرب    20 -19كما أكد املؤمتر  الثالث للدول العربية و اإلفريقية املنعقد ابلكويت ما بني       
       بتعزيز التعاون بني الطرفني على أساس الشراكة اإلسرتاتيجية اليت تسعى إىل احلفاظ على العدل و السلم واألمن الدوليني ،  

جنوب  و خاصة على التعاون بني الدول العربية و اإلفريقية وتوثيق  –هذه الدول على النهوض ابلتعاون  جنوب  اتفقتو 
 2بني حكومات وشعوب املنطقتني من خالل تكثيف الز�رات و املشاورات على مجيع املستو�ت .العالقات 

 11-9كما أيد مؤمتر القمة الثالث هذا مجيع القرارات السابقة املنبثقة عن مؤمتر القمة الثاين املنعقد بسريت الليبية بتاريخ       
اف وهياكل التعاون اإلفريقي العريب املشرتك و اجلماعي ،  و ما هي العوائق  لذا إرتئينا أنه من واجبنا معرفة أهد،  2010أكتوبر 

اتريخ إنشائها إىل يومنا  هذا ؟ وما هو دورها املستقبلي يف تطوير التعاون اإلفريقي العريب    1977اليت تعرضت هلا منذ  عام 
 املشرتك و اجلماعي ؟ .

 التارخيينهج التحليلي الوصفي كقاعدة عامة مستعينني يف بعض األحيان ابملنهج امل  استعملنالإلجابة على هذه اإلشكالية      
 معتمدين على اخلطة التالية .

 مقدمة .      
 املبحث األول : أهداف التعاون اإلفريقي العريب من خالل قرارات املؤمترات املشرتكة اإلفريقية العربية.      

  لتحديد أهداف  التعاون اإلفريقي العريب املشرتكاملطلب األول : املبادرات األوىل       
 9-8اإلفريقي العريب املشرتك األول ، القاهرة ريب من خالل واثئق مؤمتر القمة املطلب الثاين : أهداف التعاون اإلفريقي الع      
  1977مارس 
 القمة اإلفريقية العربية األخرى .املطلب الثالث : أهداف التعاون اإلفريقي العريب من خالل واثئق مؤمترا ت       
 املبحث الثاين : اهليكل التنظيمي للتعاون اإلفريقي العريب املعاصر .      
 املطلب األول: اهليكل التنظيمي العام للتعاون اإلفريقي العريب:      
 فريقي العريب .       املطلب الثاين : اهليئات املالية واهليئات املساعدة األخرى العاملة يف التعاون اإل      
 املطلب الثالث . تقييم دور هيئات التعاون اإلفريقي العريب .      

 اخلامتة .       

                                                           
ؤمتر إبعتبارها من رغم مغادرة ستة دول عربية من قاعة املؤمترات بسبب إحلاح اإلحتاد اإلفريقي على مشاركة اجلمهورية االصحراوية الدميقراطية يف هذا امل 1

 ل املؤسسة لإلحتاد اإلفريقي . مما أدى ابململكة املغربية و اململكة السعودية و الكويت و قطر ....لإلنسحاب .الدو 
 شعار مؤمتر القمة الثالث للتعاون العريب اإلفريقي هو ( شركاء يف التنمية و اإلستثمار ) . 2
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 املؤمترات املشرتكة إلفريقي العريب من خالل قرارات املبحث األول : أهداف التعاون ا            
و طموحة يف  األحيانفرضيات وأسئلة متشائمة يف بعض  حول حقيقة أهداف هذا التعاون اإلفريقي العريب طرحت عدة        

 منها :   1أحيان أخرى 

ال حمالة ، أم هو تعاون طويل  االنقراض، تعويضي ، مآله إىل األفول و  انتهازيهل هذا التعاون عمل ظريف ، عرضي ،  -    
 مستمرا بدون رجعة .؟ النفس و بعيد األفق متأصل يف املاضي  و يزيد أتصال يوم بعد يوم  ليصبح عمال

      اقتصاديةهل هذا التعاون مايل برتودوالري ، أم هو عمل حضاري مصريي مبا هلاتني الكلمتني من مشولية سياسية و  -  
 و إنسانية و ثقافية .؟

موعة هل هذا التعاون بني مشال عريب ميسور و جنوب إفريقي معوز و مقهور ، أم هو تضامن وصمود و دفاع مشرتك جمل-  
 من الدول كلها �مية ، كلها من اجلنوب ، وكلها متصارعة مع الشمال .؟

، وهل هو رد   هل التعاون العريب اإلفريقي املشرتك تكتل ضد العامل اخلارجي و بديل للتعاون الدويل اجملحف و املخيب -  
لة �مية ، منفتح على نفسه  و متفتح دو   64فعل إزاء خيبة احلوار بني الشمال و اجلنوب ، أم هو منهج تضامين بني  

على غريه ، حمرض لبلدان  العامل، الغنية منها والفقرية ، لتسلك طريق التعاون و اإلخاء و النهوض الشامل ابلبشرية و توفري 
 أسباب العيش الكرمي للجميع و األمن و السالم و احملبة .؟ .

 تعاون اإلفريقي العريب املشرتك   املطلب األول : املبادرات األوىل لتحديد أهداف  ال

واملبادرات العربية اإلفريقية حنو تنظيم التعاون  1973إن املتتبع ملسرية تنظيم التعاون اإلفريقي العريب يالحظ أنه منذ عام       
ية العربية مباشرة بعد وحتديد أهدافه تصدر من أعلى قمة لتعطي حدود الواقعية املمكنة آماال، فبدأت االجتماعات املشرتكة اإلفريق

اليت عربت فعليا عن مدى وجوب التقارب  2حرب رمضان وارتفاع أسعار النفط عن طريق جلنة السبع اإلفريقية والدول العربية
ام والتضامن والتعاون بني املنطقتني وهذا ما عرب عنه صراحة السيد أنزووازاين السكرتري اإلداري ملنظمة الوحدة اإلفريقية يف تدخله أم

، حيث أكد على أن احلل احلقيقي ملشكالت الدول  1974جلنة السبعة أإلفريقية والدول العربية يف اجتماعها املشرتك يف جانفي 
اإلفريقية على املدى الطويل هو يف ز�دة وترشيد التبادل التجاري بينها وبني الدول العربية حىت حتل مشكلة ميزان املدفوعات مع 

يف البداية من الطرفني، وان التعاون العريب اإلفريقي هو التزام برفاهية وسعادة كال  واحد منها شعواب ودوال  إمكانية بذل تضحيات
 .3، وهو أمر ميكن ملؤمتر� بفضله أن خيطو خطوة هائلة لألمام على طريق الوحدة والتضامن العريب اإلفريقي

رب نقطة إنطالق أساسية يف جتسيد التعاون اإلفريقي العريب، خاصة فهذا اللقاء أألول املشرتك بني العرب واألفارقة يعت    
يف اجملال االقتصادي السيما املايل منه، غري أن قرارات هذا املؤمتر مل تشر إىل املؤسسات أو القنوات اليت تتحكم يف هذه 

لية وإقليمية فرضت نفسها على املساعدات وتوجيهها ومل نرى فيه أهدافا وأولو�ت بل كان اجتماعا كرد فعل على ظروف دو 
 وما تالها من ارتفاع يف أسعار البرتول وأثرها على إفريقيا. 1973املنطقة خاصة حرب أكتوبر 

                                                           
 يف اللجنة العربية  اإلفريقية الدائمة . هذه األسئلة طرحها األستاذ . الشاذيل العياري ممثل الفريق العريب 1
ل اجلانب العريب كل جلنة السبعة  اإلفريقية املنبثقة عن منظمة الوحدة اإلفريقية مثلت ابلكامريون، بوتسوا�، زائري، مايل، تنزانيا، غا�، السودان، ومث - 2

 يا، اجلزائر، البحرين.من السعودية، مصر،  اإلمارات العربية، الكويت، سور�، العراق، قطر، ليب
حيي حلمي رجب: الرابطة بني جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة أألفريقية (دراسة قانونية سياسية) دار الفكر العريب، القاهرة د/  - 3

 403.ص1976
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مث تلى هذا االجتماع بفرتة قصرية (ندوة اخلرطوم) اخلاصة ابلتعاون العريب اإلفريقي واليت دعت هلا جامعة الدول      
واختتمت  19761جانفي  11- 7ن مسيت ابلندوة العربية اإلفريقية للتحرر والتنمية ما بني العربية ابالشرتاك مع مصر والسودا

 هذه الندوة اجتماعاهتا إبعالن أمسته ( إعالن ندوة اخلرطوم حول التعاون العريب اإلفريقي ) الذي ركز أساسا على :

ية يف أفريقيا والعامل العريب والقضاء على االستعمار القدمي وجوب حترير كافة األراضي العربية واإلفريقية ومساعدة احلركات التحرر  -
 واجلديد.

 أن يهدف التعاون اإلفريقي العريب إىل التنمية املخططة علميا مع تدعيم املؤسسات القائمة وتقويتها. -

 الهلا الوطين.أن يستهدف التعاون اإلفريقي العريب يف اجملال االقتصادي دعم اقتصاد�ت دول املنطقة وتدعيم استق -

 .2تركيز اجلهود لتحقيق التعاون على أسلوب علمي قائم على وحدة الرتاب ووحدة املصري -

إن هذا اإلعالن ركز على التعاون الشامل العلمي واملخطط يف خمتلف امليادين بني األفارقة والعرب لتحقيق التنمية الشاملة  -    
للدول املصنعة ، وبذلك يكون هذا اإلعالن قد أبرز أمهية أتسيس وأتطري التعاون وابلتايل اخلروج من دائرة التخلف والتبعية 

اإلفريقي العريب بطريقة علمية وخمططة مبتعدا عن احملاوالت االرجتالية املؤقتة ، مما يشكل بداية ملرحلة جديدة يكون التعاون فيها 
 3رج جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية.أكثر تنظيما وذلك إبنشاء أطر خاصة للتعاون اإلفريقي العريب خا

 22و  19وحتقيقا هلذه األهداف مت اجتماع املؤمتر الوزاري العريب اإلفريقي األول بدكار عاصمة السنغال ما بني       
يف ما خيص و كان نتيجة عدة اجتماعا ت قامت على مستوى منظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة الدول العربية  1976أفريل  

من اجلانب اإلفريقي و  12( 24تدعيم التعاون اإلفريقي العريب وتوسيع جلنة السبعة لتصبح جلنة اإلثىن عشر أو ابألحرى جلنة 
 .4من اجلانب العريب) 12

مثلة  يف وجدد ممثل جامعة الدول العربية يف هذا املؤمتر منطلقات التعاون اإلفريقي العريب و نقاطه  األساسية ، و املت     
 التاريخ املشرتك والطموحات املشرتكة للخروج من التخلف وحتقيق التنمية والتقدم لشعوب املنطقة.

أما رئيس جملس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية آنذاك، فدعا إىل إرساء التعاون اإلفريقي العريب على أساس متني من       
ئه على أسس من املتغريات الدبلوماسية أو الظروف املتغرية للوضع االقتصادي التعاون االقتصادي املفيد والفعال بدال من إرسا

                                                           
) وممثل OUAثل عن أألمني العام (عضوا من وزراء اإلعالم األفارقة والعرب واألمني العام جلامعة الدول العربية ومم 95حضر هذه الندوة  - 1

 لليونسكو وممثلي عن حركات التحرر اإلفريقية والعربية وغريهم.
 .10/07/1975جدول األعمال أقرته اللجنة الوزارية اإلفريقية العربية يف  - 2
فريقي العريب . ( مقارنة قانونية ) طبعة أوىل  ، . للتوسع  أكثر أنظر .د/ علي قضاي الدخر . ترمجة د/ خالد دمحم فرح . األطر املؤسسية للتعاون اإل 3

 . 143-142، .ص 2006مكتبة مدبويل ، القاهرة ، 
وكذلك قرارات اجمللس املنعقدة أبديس أاباب  337خاصة القرار رقم  1974أنظر قرارات جملس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية اجملتمع مبقديشو عام  - 4

 .3395خاصة القرار رقم  1975فرباير 
 .1974أكتوبر  26/29كذلك أنظر قرارات مؤمتر القمة العريب السابع يف الرابط   -
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الدويل، كما طالب بتحديث العالقات اإلفريقية العربية حىت تتمكن من مواجهة متطلبات النظام االقتصادي الدويل اجلديد الذي 
 ألتزمت  به الدول اإلفريقية والعربية.

والعامل العريب أن هناك اهتمام جدي بتأسيس وأتطري التعاون اإلفريقي العريب ويستخلص من تدخالت زعماء أفريقيا  
وختطيطه بعد حتديد مفهوم املصاحل اإلفريقية واملصاحل العربية ، و ذلك عندما ركز وزراء  خارجية الدول  1املشرتك اجلماعي 

ريقية ومصاحل العامل العريب على ضوء تطوير العالقات اإلفريقية  والعربية يف دكار على ضرورة  إعادة تعريف مفهوم املصاحل اإلف
السياسية واالقتصادية العاملية ، وابلتنسيق بني مواقفها  للتغلب على األزمة االقتصادية العاملية  ، خاصة بعد ظهور أزمة الطاقة 

التعاون حىت ال يصبح تعاون ظريف املصطنعة من قبل الدول الغربية . ومن هذا املنطلق ركز املؤمتر الوزاري على ضرورة توسيع 
مؤقت، ولكن ليصبح بعد أتسيسه وتنظيمه تعاون اسرتاتيجي شامل وطويل املدى حيقق التنمية اإلفريقية والعربية يف إطار نظام 

 .2اقتصادي عاملي جديد عادل ومنصف

عاون اإلفريقي العريب ، هذا املشروع الذي  وختم املؤمتر اجتماعه إبقرار مشروع اإلعالن وبر�مج العمل املشرتك بشأن الت       
 .1975كانت قد أقرته اللجنتان الوزاريتان العربية واإلفريقية عام 

وميكن القول هنا أن املؤمتر كان يف الواقع عبارة عن اجتماع متهيدي ملؤمتر القمة ، حيث أن األهداف واملبادئ املعلنة عنها يف      
 قاهرة الذي نتطرق له يف املطلب الثاين :اجتماع دكار جندها يف مؤمتر ال

 9-8املطلب الثاين : أهداف التعاون اإلفريقي العريب من خالل واثئق مؤمتر القمة  اإلفريقي العريب املشرتك األول ، القاهرة 
 : 1977مارس 

اإلفريقي حاليا) حددا أهداف جتدر اإلشارة هنا أن كل من جامعة الدول العربية و منظمة الوحدة اإلفريقية ( اإلحتاد        
   3. 1977التعاون بينهما من خالل منظمتيهما اإلقليميتني قبل عقد مؤمتر القمة العريب اإلفريقي األول يف مارس 

 يعترب مؤمتر القمة اإلفريقي العريب األول  أهم مؤمتر يف اتريخ التعاون اإلفريقي العريب، وقد سبق هذا املؤمتر اجتماع وزراء       
اخلارجية العرب واألفارقة ابلقاهرة  إذ تدارسوا الواثئق اليت شكلت فيما بعد (ميثاق) التعاون العريب اإلفريقي ، من موضوع اإلعالن 
وبر�مج العمل للتعاون العريب اإلفريقي ، و املستندات األخرى املتعلقة أبعمال جلنة األربعة والعشرين اليت عقدت يف لوزاكا واليت 

اولت النواحي السياسية ( الصهيونية ، العنصرية ، االستعمار) ، واالقتصادية (التجارة ، واملالية ، املبادالت) ،  والفنية درست وتن
 9و 7( تبادل املعلومات واخلربات) ، والتنظيمية (أتسيس التعاون العريب اإلفريقي و أتطريه ) للتعاون اإلفريقي العريب . ويف ما بني 

 .4ؤمتر القمة العريب اإلفريقي األول ابلقاهرة لدراسة خمتلف جوانب التعاون اإلفريقي العريبعقد م 1977مارس 

                                                           
جامعة الدول العربية املقصود ابلتعاون اجلماعي اإلفريقي العريب املشرتك ن التعاون اجلماعي يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ( اإلحتاد اإلفريقي حاليا) و  1

 الدول اإلفريقية و الدول العربية . ، أي إبعاد التعاون الثنائي بني
2 - D/ Azzouz Kerdoun: la coopération arabo africaine dimension et  perspectives, OPU Alger 1987.pp 
45-46 . 

 

رؤساء احلكومات من  8من نواب الرؤساء الدول و 6من الرؤساء األفارقة) و 16من الرؤساء العرب و 14شارك فيه ثالثون من رؤساء الدول ( - 4
 من وزراء اخلارجية. 16و
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فقد دعا األمني العام جلامعة الدول العربية يف تدخله إىل نبذ كل احملاوالت اليت ترمي إىل تقسيم وحدة الصف اإلفريقي العريب       
 يقية والعربية مدينة ملاض مشرتك ومتحدة يف مستقبل واحد.، وبث الشكوك بني أعضائه وأضاف أن الشعوب اإلفر 

أما األمني العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية فقد قال يف معرض حديثه عن مؤمتر القمة األول مايلي:" نود أن نذكر دائما أن  
ر فيما يتعلق ابلتعاون العريب التعاون مثل النبات، ال ميكن أن ينبت ويزدهر إال يف حقل خصب ، وهذه احلقيقة تبقى ضرورية أكث

اإلفريقي ، فهي تتطلب الوضوح والصدق ، وهي ابلتايل حتتاج إىل تنظيم وتطوير التيارات املستمرة الناجتة عن العالقات الدولية يف 
حان الوقت جمال اإلعالم واالتصال بني العاملني العريب واإلفريقي، إذ بفضل هذه التيارات ميكن أن ختتفي بعض املشاكل...لقد 

 .1إذن آلن ليتحول الكالم إىل عمل واملبدأ إىل بر�مج والرب�مج إىل مشروع، وأن يتم التمهيد لتحقيق املشروع

 وقد صادق املؤمتر يف آخر اجتماعاته على أربع واثئق أساسية هي: 

 اإلعالن السياسي -أ

 اإلعالن اخلاص ابلتعاون االقتصادي واملايل -ب

 مل اخلاص ابلتعاون العريب اإلفريقيإعالن بر�مج الع -ج

 تنظيم وإجراءات تطبيق التعاون العريب أإلفريقي. -د

وقد ملح ألهداف التعاون اإلفريقي العريب يف مقدمة إعالن بر�مج العمل، حيث أكد املؤمترون يف هذه املقدمة على     
ماعي وتدعيم التفاهم والتقارب بني شعوب املنطقيتني، أملهم يف تدعيم التعاون بينهم يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجت

وابلتايل تدعيم التعاون بني دوهلم لالستجابة ملطامح شعوب املنطقة يف تقوية التضامن واألخوة بينهم والعمل على إنشاء مؤسسات 
 .2مشرتكة تسعى إىل تدعيم توحيد دل وشعوب املنطقيتني

على ارتباط إفريقيا والعرب مببادئ وأهداف عدم االحنياز والتعايش السلمي فقد أكد اإلعالن يف جماله السياسي      
والعمل على إنشاء نظام اقتصادي دويل عادل وأكد على احرتام السيادة والوحدة الرتابية للدول ، وعدم التدخل يف الشؤون 

السلمية وتقوية اجلبهة املوحدة لشعوهبم الداخلية للدول ،  وحق الشعوب يف تقرير مصريها ، وكذلك على حل النزاعات ابلطرق 
يف الكفاح التحرري ضد الصهيونية والعنصرية واألابرتيد، وطلب املؤمتر من منظمة الوحدة أإلفريقية وجامعة الدول العربية أن تتبادل 

العريب حىت يسمح للدول  فيما بينهما املعلومات بطريقة منظمة ، خاصة فيما يتعلق ابلنضال املشرتك لشعوهبا يف أفريقيا واملشرق
 أألعضاء يف املنطقتني أن تلعب دورها الفعال يف هذا اجملال.

 ويف اجملال االقتصادي واملايل حدد املؤمتر أهداف التعاون اإلفريقي العريب يف وضع بر�مج من عدة نقاط تتخلص فيما يلي:     

                                                                                                                                                                                     
 )1986أبريل  30أنظر تقرير املصرف العريب اإلفريقي للتنمية) صامد االقتصادي) (عدد  -
 . 113-110، ص ص 1980د/ أمني أسرب، أفريقيا والعرب، طبعة أوىل ، دار احلقائق ،  لبنان  - 1

2 - Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adoptes par premier 
conférence afro arabe (déclaration et programme d'action) le Caire Mars 1977. 
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دمي املساعدات الفنية واملالية إلجراء دراسات يف جدوى مشروعات الوطنية  واملتعددة األطراف على تقتشجيع املؤسسات املالية  -
وهياكل البنية األساسية يف أفريقيا خاصة األربع مشاريع املقرتحة من قبل اللجنة االقتصادية التابعة لألمم املتحدة اخلاصة أبفريقيا 

 لتمويلها.

 يف ميدان التنمية اإلفريقية.تدعيم املؤسسات املالية الوطنية واملتعددة األطراف اليت تعمل  -

 املسامهة يف تدعيم املوارد املالية (بنك التنمية اإلفريقي ) عن طريق اإلقراض من أسواق األموال العربية  أبفضل الشروط املمكنة. -

 تنمية اإلفريقية.ز�دة موارد املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا لتمكينه من ز�دة املسامهة يف تلبية احتياجات ال -

 تقوية العالقات التجارية بني الدول اإلفريقية والعربية عن طريق إعطاء معاملة تفضيلية متبادلة. -

تشجيع االستثمارات العربية خاصة عن طريق إنشاء مشروعات إفريقية عربية مشرتكة والعمل على وضع نظام لضمان االستثمار  -
 يف الدول اإلفريقية.

 ن الفين بني الدول العربية والدول اإلفريقية.تشجيع التعاو  -

إن حماولة حتديد األهداف رغم مشوليتها وكثرهتا وحماولة ختطيطها وأتطريها خبلق قنوات جديدة  جتسدها واقعيا، ومتابعة       
 ، تشكل مرحلة جديدة مقننة يف مسرية التعاون اإلفريقي العريب.1تطبيقها عن طريق مؤسسات دائمة

استهدف التعاون من خالل نصوص وتوصيات مؤمتر القاهرة، أتكيد املصلحة املشرتكة والعالقات اخلاصة املتميزة  وقد    
بني األفارقة والعرب ،  وكدعم فوري هلذا التعاون املعلن عليه قامت أربع  2يف امليادين السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

يت ، قطر ، اإلمارات العربية املتحدة ، إبعالن مسامهة تطوعية هلذه الغاية بلغت يف مجلتها دول عربية هي : السعودية ، الكو 
 مليون دوالر لصاحل أفريقيا.  1,45

إن املالحظ لألهداف اليت سطرت خالل املؤمتر ،  جيد أن املؤمترين  مل حيددوا  بدقة أولو�ت األهداف ،  ومل خيططوا  
 األهداف املتفق عليها مبدئيا بني األفارقة و العرب  .  ملراحل تنفيذ هذه املشاريع و

كما أن إعالن التعاون االقتصادي واملايل ركز بشكل حمسوس على اجلانب املايل ، حيث تبقى الدول العربية متنح  
ن اإلفريقي العريب األموال لألفارقة ويبقى هؤالء مستقبلي له دون العكس ،  كما أنه جاء يف وثيقة إعالن بر�مج العمل للتعاو 

 أهداف كثرية وختص كل اجملاالت تقريبا وبدون رسم أولو�ت ألهداف حمددة.

وميكن لنا أن نرجع سبب هذا الغموض إىل ما قاله األستاذ يوسف احلسن يف كتابه التعاون العريب اإلفريقي، حيث  
غيوما كثرية فلم يكن هناك تصور إفريقي مشرتك للتعاون يصف املوقف العريب على النحو التايل ( واجه املؤمتر يف بدأ اجتماعاته 

مع العرب ويف الوقت نفسه فإن أقطار عربية نفطية وجدت نفسها تتحمل العبء األكرب حول مسؤولية الدعم املايل ألفريقيا رغم 

                                                           
 ،11، ص 1986، أبريل 60د/ عبد القادر �سني ، التعاون العريب اإلفريقي و أبعاد،  صامد  االقتصادي ، عدد  - 1
 .18:  مرجع سابق ص صامد االقتصادي . 1984/ 1973العربية إلفريقيا  عيسى الشعيب، التحويالت املالية - 2
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ر حيمل معه بذور األزمة والتشاؤم وجود دول إفريقية عربية وغري عربية نفطية وقادرة على التمويل... وقد كان املوقف قبل بدء املؤمت
 .1وظلت غيوم التشاؤم ختيم على اجتماعات الوزراء حىت حلظة املؤمتر القمة

 املطلب الثالث : أهداف التعاون اإلفريقي العريب من خالل واثئق مؤمترا ت القمة اإلفريقية العربية األخرى .

شرتكة الثالث األخرى ، إذ سنتعرض يف الفرع األول إىل مؤمتر سريت وسنتطرق من خالل هذا املطلب إىل مؤمترات القمة امل      
) ، ويف فرع اثلث نتطرق إىل   2013نوفمرب  20- 19، مث يف الفرع الثاين نتعرف عل قرارات مؤمتر الكويت (  2010بليبيا 

ار " معا من أجل التنمية املستدامة حتت شع  انعقد) الذي  2016نوفمرب   23 - 20ماالبو بغينيا اإلستوائية  ( قرارات مؤمتر 
 "  االقتصاديو التعاون 

 ) 2010الفرع األول : مؤمتر القمة الثاين املشرتك ( سريت أكتوبر 

( أي بعد ثالثة و ثالثني سنة من  2010وهو املؤمتر الذي أنعقد يف مدينة سريت ابجلماهريية الليبية يف بداية شهر أكتوبر       
.) مباشرة بعد عقد مؤمتر القمة العربية اإلستثنائي يف نفس املدينة ويف نفس الدولة 1977األول يف مارس  إنعقاد مؤمتر القمة

. وبعد أن وافقت اللجنة الدائمة للتعاون  آنذاكوماشاهبه من مشاكل و إختالفات يف املواقف العربية إزاء النزاعات العربية العربية  
-9على إستضافة  ليبيا للقمة اإلفريقية العربية املزمع عقدها بتاريخ   2009دة يف ليبيا يف أكتوبرالعريب اإلفريقي الثالثة عشر املنعق

و تشكيل جلنة حتضريية هلذه القمة مكونة من الدول التالية تنزانيا، بوركينا فاسو ، غا� ، مصر ، اجلزائر ،   2010أكتوبر  11
يقي ،و األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، وعلى أن تعقد هذه اللجنة التحضريية ليبيا ، الكويت ، املغرب ، مفوضية اإلحتاد اإلفر 

مبا يساهم يف  االجتماعاتهذه  استضافةإجتماعات  شهرية يف مقر املفوضية أو األمانة العامة للجامعة العربية أو أية دولة  تطلب 
 اإلعداد اجليد هلذه القمة . 

اإلفريقية العربية ، و من خالل واثئقه و قراراته اخلتامية ركز على البعد اإلسرتاتيجي للتعاون اإلفريقي  هذا املؤمتر الثاين للقمة     
نقطة خبصوص الشراكة اإلسرتاجتية  63و اإلعالمي إذ نقشت  االجتماعيو  االقتصادياملرحلة خاصة اجملال العريب يف هذه 

شرتكة  ووضع آليات لتنفيذ وتطبيق الشراكة اإلسرتاتيجية كذلك مت التطرق إىل قضية اإلفريقية العربية  منها كيفية متويل املشاريع امل
فيها . كما أقر املؤمتر الثاين هذا خطة مخاسية  االستقرارو عدم  االضطراابتأتمني اإلستثمارات العربية يف إفريقيا بسبب كثرة 

واجهة الكوارث ، غري أنه من الناحية السياسية مل يتم على تشكيل صندوق إفريقي عريب مل االتفاق، كما مت   2016 – 2011
 االنقساماتالتطرق بصفة واضحة للقضية الفلسطينية ، خاصة وأن هذه القضية كانت متر أنذاك مبنعرج خطري جدا يف ضوء 

من طرح هذه  زعاجهمانالفلسطينية ، و ما أجنر عنها من آ اثر يف املواقف العربية و املواقف اإلفريقية ، و شكوى األفارقة و 
عن طريق الوال�ت املتحدة  أوالقضية يف هياكل التعاون اإلفريقي العريب خاصة بعد التغلغل اإلسرائيلي يف إفريقيا مباشرة ، 

 كامب ديفيد مع مصر و رد سيناء اىل مصر .    اتفاقيةاألمريكية و إدعائها أب�ا مل تبق بعد حتتل أراضي إفريقية بعد 

قات اإلفريقية العربية ما زالت تركز على اجلانب املايل لتمويل املشاريع يف إفريقيا و اليت تتحمل العبء األكرب فيه غري أن العال  
 الدول العربية اليت إشتكت منه كثريا .

                                                           
 68. ص 1982د/ يوسف احلسن، التعاون العريب اإلفريقي ، دار الوحدة  ، بريوت  ،  - 1
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-19تاريخ الفرع الثاين :  أهداف التعاون العريب اإلفريقي يف قرارات مؤمتر القمة العريب اإلفريقي الثالث املنعقد ابلكويت ب
 1. 2013نوفمرب  20

التأكيد على تعزيز التعاون بني افريقيا و الوطن العريب على أساس الشراكة االسرتاتيجية اليت تسعى إىل احلفاظ على العدل و  -   
انتظام آلية السلم و األمن الدوليني و تعزيز التعاون يف اجملاالت السياسية و االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و حرصت على 

التعاون و إزالة العوائق اليت تواجه تنشيط و تطوير التعاون االفريقي العريب وفقا للمصاحل املشرتكة من أجل تعزيز املرتكزات اليت 
يف تعوق العالقات بني بلدان املنطقتني و تعزيز دور و مشاركة القطاع اخلاص و اجملتمع املدين يف منطقيتنا يف التنمية االقتصادية و 

 ختطيط و تنفيذ الربامج و املشروعات املشرتكة حيث اتفقت على عدة أهداف منها  :

النهوض ابلتعاون بني البلدان العربية و االفريقية و توثيق العالقات بني حكومات و شعوب املنطقة العربية و االفريقية من  -   
 خالل تكثيف الز�رات و املشاورات على مجيع املستو�ت .

دعوة املؤسسات املالية االفريقية و العربية و كذلك أصحاب املصلحة واآلخرين املعنيني إىل دعم التجارة بني دول املنطقتني  –    
 . 20162 – 2011االفريقية و العربية طبقا خلطة العمل املشرتكة 

 ة ماالبو بغينيا اإلستوائي الفرع الثالث : أهداف التعاون اإلريقي العريب من خالل مؤمتر

يستخلص من قرارات  قمة  ماالبو أ�ا جاءت لتقييم و ملراجعة التقدم الذي مت حتقيقه  إرتباطا مبا صدر عن قمة الكويت         
يف اجملال اإلقتصادي  و اإلجتماعي ، ويف مقدمتها مبادرة أمري الكويت لتمويل مشروعات   2013نوفمرب  20-19املنعقد يف 

لتحتية يف إفريقيا جنوب الصحراء ، و إقرار عقد منتدى التعاون  اإلقتصادي على هامش قمم الشراكة مبا تنموية و لتطوير البنية ا
 يسمح مبشاركة القطاع 

 اخلاص ، و تنظيم  إجتماعات  لوزراء اإلقتصاد و املالية يف إطار اإلعداد للقمة العربية  اإلفريقة .، إضافة إىل متابعة اخلطوات اليت
  2021إىل  2017، ووضع خطة عمل جديدة متتد من الفرتة املمتدة من  2016 -2011طة عمل الشراكة إختذت لتنفيذ خ

،  كما حبثت القمة سبل متويل هذه اخلطة  مبا يضمن إستدامة  إاتحة املوارد و تفعيل  أكثر ملؤسسات التعاون العريب اإلفريقي 
واهليئات األخرى العاملة  يف  إطار التعاون اإلفريقي    1977املنعقد يف مارس املنشأة  إثر املؤمتر العريب اإلفريقي املشرتك األول 

العريب املشرتك  ،  بعدما تعرضت هلزات خطرية كادت أن جتمد نشاطاهتا ، مما ينجر عنه إفشال للتعاون اإلفريقي العريب املشرتك و 
 اجلماعي .

                                                           
 . 2013نوفمرب  21أنظر واثئق املؤمتر الثالث ابلكويت املؤرخة يف  1
 سابق . . مرجع 2013أنظر واثئق املؤمتر الثالث ابلكويت   2
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قي العريب املعاصر وتقييم دوره يف  حتقيق أهداف التعاون اإلفريقي املبحث الثاين : اهليكل التنظيمي للتعاون اإلفري      
 1العريب املشرتك .  

بعدما تعرفنا على أهداف التعاون اإلفريقي العريب بصفة عامة ، سنتعرف يف هذا املبحث على أهم اهلياكل التنظيمية  
اجلماعي ابعتبارها أهم القنوات السياسية و التقنية املدعمة لتجسيد العامة واملالية املؤثرة فعليا يف التعاون اإلفريقي العريب املشرتك و 

 هذا التعاون.

سنتطرق يف هذا املبحث ويف مطلبه األول إىل اهليكل التنظيمي العام للتعاون اإلفريقي العريب املعاصر ويف املطلب الثاين  
 إىل وسائل حتقيق هذا التعاون .  

 ام للتعاون اإلفريقي العريب:املطلب األول: اهليكل التنظيمي الع
 7واملقصود ابهلياكل العامة يف هذا املبحث ، امليكانزمات القانونية والسياسية اليت أنشأهتا واثئق مؤمتر القاهرة املنعقد ما بني       

 مع تقييمنا هلا واقعيا. 1977مارس  9و

ت بلجنة اإلثىن عشر لتنظيم شؤون التعاون جلنة خاصة عرف 1975بعدما شكلت جامعة الدول العربية يف أبريل عام  
واتسعت عضويتها لتصبح جلنة اإلثين عشر اإلفريقية (جلنة  1975اإلفريقي العريب، وأعيد تشكيل جلنة السبعة اإلفريقية يف فرباير 

أقره املؤمتر الوزاري  وبعد ندوة اخلرطوم، وبعد املوافقة على مشروع إعالن بر�مج عمل بشأن التعاون اإلفريقي العريب. كما 2)24
 1977مارس  9و 7أرسى مؤمتر القمة املنعقد  ابلقاهرة  ما بني  1976أبريل  22و 19اإلفريقي العريب يف دكار املنعقد ما بني 

العربية هياكل للتعاون اإلفريقي العريب ، و اليت يقصد هبا جمموعة اآلليات اليت أنشأهتا الدول العربية و األفريقية حتت مظلة اجلامعة 
بغية تعزيز العمل العريب األفريقي  1977و منظمة الوحدة األفريقية منذ انعقاد مؤمتر القمة العريب اإلفريقي األول يف مارس 

 اجلماعي . و قد أنشأ املؤمتر العديد من األطر التنظيمية لكي تنهض مبسؤولية العمل العريب األفريقي و هي تتلخص يف مايلي :

 ياكل األساسية السياسية للتعاون اإلفريقي العريب .الفرع األول : اهل

 أوال : مؤمتر القمة العريب اإلفريقي . 

و يضم قادة مجيع الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية و منظمة الوحدة اإلفريقية ( اإلحتاد اإلفريقي ) ، و هو اجلهاز       
سياسته و حيدد توجهاته العامة ، وهو ينعقد أصال كل ثالث سنوات ، إال  األعلى للتعاون العريب اإلفريقي ، و هو  الذي  يرسم

، وإنعقد املؤمتر القمة العريب اإلفريقي  1977أن هذه املواعيد مل حترتم إطالقا ،  و قد انعقد مؤمتر القمة األول ابلقاهرة يف مارس 
و املؤمتر الرابع مبالبو بغينيا  2013يت يف نوفمرب و املؤمتر الثالث ابلكو  2010أكتوبر 11-9الثاين يف سريت الليبية يف 

 . 2016نوفمرب  23اإلستوائية يف 

                                                           
 إقتصر� على أهم اهلياكل يف التعاون اإلفريقي العريب املشرتك و هي كثرية جدا . 1
 . 63. مص ، ص 1985، أبريل 80د/ رجاء عبد الرسول ،  رؤية مستقبلية  التعاون  العريب اإلفريقي ، جملة السياسة الدولية، عدد  - 2
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إىل اإلسرتاجتية العامة للتعاون اإلفريقي  1977تعرض املؤمتر األول للقمة اإلفريقية العربية املنعقد يف شهر مارس من عام         
جتيته و أولو�ته خاصة يف اجلانب السياسي و اإلقتصادي ( التنمية العريب ، ووضع اهليئات القانونية لتنظيمه و حتديد إسرتا

اإلقتصادية و اإلجتماعية) مث الثقايف ، واإلعالمي ، إذ صدر عن املؤمتر أربع واثئق أساسية حتدد جماالت التعاون وآلياته و 
 1مؤسساته  املسؤولة عن تنمية هذه العالقات ، وهذه الواثئق هي :

 اإلعالن السياسي : - أ
اليت يستند إليها هذا التعاون إضافة إىل األهداف  املبادئوحدد األساس القانوين و السياسي للتعاون اإلفريقي العريب و      

اليت يسعى إىل حتقيقها و هي : الدفاع عن قضا� التحرير الوطين  العريب و اإلفريقي ، و تدعيم التعاون اإلقتصادي  و حتقيق 
 الشعوب العربية و اإلفريقية . املزيد من التفاهم  بني

 : اإلفريقيإعالن بر�مج عمل التعاون العريب  - ب
و على املستوى  الثنائيوتعهدت من خالله اجملموعة العربية و اجملموعة اإلفريقية بتنمية و تطوير عالقاهتا على املستوى  

 التعاون بني اجلانبني اإلفريقي و العريب . اجلماعي يف امليادين املختلفة ، وإنشاء جلنة وزارية مشرتكة دائمة ملتابعة

 و املايل العريب اإلفريقي : االقتصاديإعالن التعاون  -ج

أقر املؤمتر خطة للتعاون اإلقتصادي و املايل املشرتك تتضمن عدة نصوص أمهها : العمل عل تشجيع التعاون الفين بني        
اعدات املالية الثنائية ، و تشجيع توظيف رؤوس األموال العربية يف البلدان اإلفريقية الدول العربية و الدول اإلفريقية ، و ز�دة املس

 2و غريها ، و تنظيم طريقة العمل لتحقيق التعاون اإلفريقي العريب .

ع التنفيذ كما تضمنت  هذه الوثيقة اهليئات واهلياكل املسؤولة عن وضع إعالن و بر�مج العمل للتعاون العريب اإلفريقي موض        
وهي : مؤمتر القمة و جملس الوزراء املشرتكان ، و اللجنة الدائمة ، و جمموعات العمل  و اللجان املتخصصة ، و جلنة التنسيق و 

 احملكمة العربية اإلفريقية أو جلنة التوثيق و التحكيم الذين سنتعرض الحقا .

 اثنيا : اجمللس الوزاري العريب اإلفريقي :  

يرفع الدائمة للتعاون العريب اإلفريقي، و من وزراء خارجية الدول العربية و اإلفريقية ، و يشرف على عمل اللجنة  و يتكون     
. كما جيوز له  1977هذا اجمللس ألول مرة يف مارس  اجتمعشهرا ، و  18، و جيتمع كل تقريره إىل مؤمتر القمة العريب اإلفريقي 

تنفيذ القرارات اليت ضري للقمة اإلفريقية العربية ، و يتمثل دوره يف التحو  ، للجنة الدائمة بطلب من ا  استثنائيةأن يعقد دورات 
تتخذها هذه األخرية ، وهو مكلف فضال عن ذلك ، برتقية التعاون اإلفريقي العريب يف كافة اجملاالت اليت ينبغي أن يغطيها ذلك 

 التعاون .

 

                                                           
 . 2016نوفمرب  19جريدة األخبار البوابة  نيوز السبت   1
 . 5.صفحة   2009أكتوبر  03راوية توفيق ، اجلذور التارخيية للعالقات العربية اإلفريقية ، مقال يف  جريدة املعرفة ليوم  2 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 239 

 . فريقياثلثا : اللجنة الدائمة للتعاون العريب اإل

منهم بواسطة جامعة الدول العربية أو ممثليهم على أن يكونوا على  12وزيرا يتم اختيار  24تتكون اللجنة الدائمة من       
، ( سور�، األردن ، اجلزائر ، السعودية ، تونس، فلسطني ،مصر، العراق ، الكويت ، لبنان ،   1مستوى السفراء على األقل

منهم بواسطة اإلحتاد اإلفريقي ( منظمة  12لعربية ، ابإلضافة إىل ليبيا البلد املنظم للدورة الثالثة عشر. ) و موريتانيا ، اإلمارات ا
و، الوحدة اإلفريقية  سابقا ) ( أجنوال ، الكونغو، غا� ، غينيا ، موريشيوس  موزمبيق ، سرياليون ، سوازيالند ، تنزانيا ، بوركينا فاس

ن تتغري هذه الدول لتحل حملها دول أخرى  )  ( بعدما كانت تتكون كل جلنة من سبعة أعضاء ) كما املغرب . ويف بعض األحيا
يذه و تضم اللجنة األمينني العامني للمنظمتني ، و تعترب اللجنة الدائمة  القوة احملركة الرئيسية للتعاون اإلفريقي العريب و الضامنة لتنف

 مراقبته و تطوره . 

دائمة إجتماعا عاد� مرتني يف السنة يف مقر املنظمتني ابلتبادل ، إال يف حالة توجيه دعوة من إحدى الدول و تعقد اللجنة ال 
، و للجنة أن تعقد إجتماعات غري عادية عند  اإلقتضاء  بناء على إتفاق الرئيسني ، وحتدد مواعيد و فرتات تلك  2األعضاء 

و األمينني العامني للمنظمتني . و قد عقدت اللجنة أكثر من  ثالثة عشر اإلجتماعات  بعد إجراء مشاورات بني الرئيسني 
 .  2016إىل نوفمرب  1977إجتماعا منذ ماي 

ختتص اللجنة الدائمة بوضع التعاون اإلفريقي العريب موضع التنفيذ وتسهر على تطويره يف خمتلف امليادين ،  كما  أ�ا و        
هداف السياسية والثقافية واالجتماعية والتقنية واالقتصادية اليت تضمنها تصريح وبر�مج عمل تدرس وتوجه هذا التعاون حنو األ

 ، وهي من أجل ذلك تتخذ القرارات الضرورية ، كما يوكل هلا القيام ابإلسهامات التالية:3التعاون اإلفريقي العريب

 طبيق ومتابعة تنفيذها.وضع قرارات مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات وجملس الوزراء، وضع الت -

دراسة املشاكل املقرتحة من قبل اجلانبني (اإلفريقي والعريب) وحتضري االقرتاحات الضرورية لعرضها على جملس الوزراء من أجل  -
 دراستها وتقوية التعاون اإلفريقي العريب وحتديد صالحياهتا ونظامها الداخلي.

 ذات االختصاص. إقرار املشاريع املقرتحة من قبل جلان العمل -

 ترتيب مسائل التنظيم والتنسيق العامة للتعاون العريب اإلفريقي املوضوعة موضع التطبيق. -

 تستطيع اللجنة الدائمة يف حالة الضرورة اقرتاح عقد اجتماع استثنائي جمللس الوزراء. -
                                                           

ليبيا البلد  ة إىل، ( سور�، األردن ، اجلزائر ، السعودية ، تونس، فلسطني ،مصر، العراق ، الكويت ، لبنان ،  موريتانيا ، اإلمارات العربية ، ابإلضاف 1
منهم بواسطة اإلحتاد اإلفريقي ( منظمة الوحدة اإلفريقية  سابقا ) ( أجنوال ، الكونغو، غا� ، غينيا ، موريشيوس   12املنظم للدورة الثالثة عشر. ) و 

ل حملها دول أخرى  )  ( بعدما كانت موزمبيق ، سرياليون ، سوازيالند ، تنزانيا ، بوركينا فاسو، املغرب . ويف بعض األحيان تتغري هذه الدول لتح
 تتكون كل جلنة من سبعة أعضاء )

مدبويل القاهرة  د/ علي قضاي الدخر . ترمجة الدكتور .خالد دمحم فرح. األطر املؤسسية للتعاون العريب اإلفريقي ( مقارنة قانونية ) طبعة أوىل . مكتبة 2
 .136-135. ص 2008

3 - Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adaptes par la premier 
conférence  afro- arabe ausommet du carie 7-9 mars 1977, ANNEXE N 1 (les relations Historiques et 
socioculturelles entre l'Afrique et le monde arabe de anos jours , p 169 -181 UNESCO. 
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ض من جديد ابلتعاون اإلفريقي العريب خاصة بعد وقامت اللجنة الدائمة للتعاون اإلفريقي العريب بدور فعال إلعادة والنهو       
على نفسها مبادرة إعادة إحياء هذا التعاون خاصة يف دورهتا  فأخذتجتميد هياكله ملدة ليست ابلقصرية ألسباب يعرفها اجلميع ، 

ل اإلفريقية والعربية يف ، فبعدما وافقت على عقد مؤمتر القمة الثانية لرؤساء الدو  2009يف أكتوبر  الليبيةالثالثة عشر بسريت 
و       و الثقافية  االجتماعيةو  االقتصاديةو ما حيتاجه من حتضريات و تكوين جلان متخصصة يف خمتلف امليادين  2010أكتوبر 

 آلية تنسيق جديدة إلحياء التعاون اإلفريقي العريب ، و شجعت  ابستحداثاملالية و اإلعالمية و محاية البيئة و غريها . قامت  
   ازدواجيةتفادي هبدف ضمان التكاملية و  على إقامة تعاون وعالقات عمل مباشرة بني املؤسسات اإلفريقية و العربية املتماثلة ،

يف إفريقيا مبواصلة  االقتصاديةاملصرف العريب للتنمية معونة الفنية للدول اإلفريقية  و اجلهود ، كما طالبت كل من الصندوق العريب لل
القادم للجنة  االجتماعتقدمي تقارير عن أنشطتهما يف فريقي العريب يف اجلانب املايل وحثتهما على مواصلة دورمها و اإلدعم التعاون 

 . 

ويف جمال التعاون التجاري واإلقتصادي أكدت اللجنة الدائمة للتعاون اإلفريقي العريب على إجراء دراسة  تقييمية حول املعرض     
الذي سبق تنظيمه و قبل تنظيم معرض جتاري جديد ، كما أكدت اللجنة على دعمها إلنشاء املنتدى  التجاري اإلفريقي العريب

اإلمنائي اإلفريقي العريب و دعت مجيع الدول األعضاء  والقطاعات اإلفريقية و العربية اخلاصة و اجملتمعات املدنية إىل املشاركة 
للتنمية و املصرف العريب للتنمية اإلقتصادية يف إفريقيا و املؤسسات املالية بصورة فعالة لتدعيمه . كما دعت املصرف اإلفريقي  

األخرى اإلفريقية و العربية لرعاية عملية تنظيم هذا املنتدى و تنظيمه .   كما حثت اللجنة كل من األفارقة و العرب على املبادرة 
حبت اللجنة ترحيبا ابلغا بتنظيم اإلجتماع املشرتك لوزراء الزراعة ،    و يف هذا اإلطار ر 1ابإلجتماعات القطاعية الوزارية املختصة 

األفارقة و العرب لدراسة و إعتماد خطة عمل مشرتكة حول التنمية الزراعية و اإلكتفاء الذايت و األمن الغذائي يف إفريقيا والعامل 
ة اإلفريقية العربية إىل املشاركة بفعالية يف اإلجتماعات العريب و إسرتاتيجية تنفيذها و دعت اللجنة مجيع البلدان و املنظمات املعني

املخصصة إلجناح مثل هذه املبادرات . كما دعمت اللجنة يف بيا�ا اخلتامي للدورة الثالثة عشر مقرتح إنشاء غرفة إفريقية عربية 
العامة للجامعة العربية على إجراء  مشرتكة للتجارة و الزراعة والصناعة واملهن ، و حثت مفوضية اإلحتاد اإلفريقي و األمانة

 اإلتصاالت مع املؤسسات ذات الصلة و تيسري إنشاء هذه الغرفة يف وقت مبكر .

ومن بني أهم القرارات اليت إختذهتا اللجنة الدائمة يف هذه الدورة هو الفرار اخلاص إبنشاء هياكل و آليات مؤسسية لدعم        
إختاذ مجيع التدابري و اإلجراءات الضرورية و على وجه السرعة للتأسيس الفعال ملنطقة جتارية  التجارة و اإلستثمار... داعية إىل

تفضيلية إفريقية عربية ولتعاون مايل إستثماري . كما أكدت على أمهية املبادرة اخلاصة  بتعزيز التعاون يف جمال حقوق امللكية 
معهد إفريقي عريب رحبت اللجنة بتحويل املعهد الثقايف اإلفريقي العريب إىل الفكرية . و التعاون يف جمال البيئة و املناخ . كما 

والذي ميزانيته املالية السنوية واحد مليون دوالر تغطى مناصفة بني املنظمتني ( اجلامعة العربية  للثقافة و الدراسات اإلسرتاتيجية
 2و اإلحتاد اإلفريقي ) . 

ة الدائمة للتعاون اإلفريقي العريب قد ركزت تقريبا على نفس النقاط اجملدولة يف الدورة الثالثة وكانت الدورات السابقة للجن          
عشر، حماولة إجياد وسائل لتنفيذها ، ففي الدورة التاسعة للجنة الدائمة املنعقدة يف واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو خالل الفرتة 

                                                           
 . 136اي  الدخر . مرجع سابق ص د/ علي قض 1

2 Voix de la russie -02-11-2009-http. Ruvr/ ru/ main/php /. Ing /18/10/2009                                - 
cooperation  afro- arabe :13session de la commission a tripoli . 11/10/2009 . 36215 :html :              
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مجيع األجهزة يف جمال التعاون اإلفريقي العريب حيث تدارس اجلانبان دعت إىل تنشيط  1988ديسمرب  11اىل 6املمتدة من 
العريب و اإلفريقي برامج تعزيز التضامن العريب اإلفريقي يف جماالت التعاون  اإلقتصادي  والثقايف و الفين و اإلعالمي ، و قد مشلت 

 الربامج و التوصيات املوضوعات التالية :

 ك يف احملافل الدولية .مواصلة العمل السياسي املشرت  - 

 تنسيق أعمال و جهود املنظمات العربية و اإلفريقية يف جماالت الثقافة و اإلعالم لتنمة اجلهود املشرتكة يف هذا امليدان .-

دية إستعراض أنشطة املؤسسات املتخصصة العربية اإلفريقية كاملصرف العريب و بنك التنمية اإلفريقي و اللجنة  و اللجنة اإلقتصا -
 إلفريقيا و املنظمات العربية و اإلفريقية املتخصصة األخرى يف خمتلف اجملاالت .

و تقوم األمانتان العامتان للجامعة العربية واإلحتاد اإلفريقي حاليا ومنظمة الوحدة اإلفريقية سابقا ببذل جهدمها لتنفيذ التوصيات  
 الرئيسية املوكلني بتنفيذها و هي :

 ي إفريقي عريب لرجال األعمال االفارقة و العرب .إقامة معرض جتار  -
 إنشاء منطقة حرة للتجارة التفضيلية العربية اإلفريقية ابلتعاون مع اهليئات املتخصصة العربية و اإلفريقية . -
امللحة  يف  االحتياجاتالعمل على تنظيم ندوة لألمن الغذائي العريب اإلفريقي لتحديد سبل ووسائل تعزيز التعاون و مواجهة  -

 هذا اجملال احليوي .
 العمل و إختاذ اخلطوات املالئمة إلنشاء مؤسسة مالية إستثمارية عربية  إفريقية . -

كما أن الدورة احلادية عشر إلجتماعات اللجنة الدائمة مل خترج من هذا اإلطار  ( اإلقتصادي و املايل أساسا )  ،  ففي       
و الذي أعترب نقطة  إنطالق  لتنفيذ التوصيات و الربامج اليت أعتمدت خالل  1989كتوبر أ 6إىل  3إجتماعها بنيويورك من

 حيث تقرر : 1989عام 

وقد مت اإلتفاق على ختصيص امليزانية الالزمة لبدأ  1990/1991قيام املعهد الثقايف العريب اإلفريقي للدراسات خالل الفرتة  -
 أعماله .

) وقد أوكل إىل جلنة عربية إفريقية مشرتكة للقيام ابإلجراءات الالزمة لتسيري 1990 الدويل األول (إقامة املعرض اإلفريقي العريب -
 و تنظيم أعمال املعرض املذكور.

إكتمال إعداد الواثئق النهائية اخلاصة مبشروع إتفاقية  تشجيع و ضمان اإلستثمار العريب اإلفريقي بعد عرضها على إجتماع   -
 1ب و افارقة متخصصني يف هذه اجملاالت .جملموعة خرباء عر 

 

 

 
                                                           

 اإلفريقيالتعاون  رية. (مس20/8/2004بتاريخ  931العدد االقتصاداحلوار املتمدن ، احملور اإلدارة و ¸للتوضيح أكثر مصطفى العبد هللا الكفري  1
 ; http //www.ahewar .org/debat/show.art.asp/aid22231.01/01/2001لعريب) ا



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 242 

 املطلب الثاين : اهليئات املالية واهليئات املساعدة األخرى العاملة يف التعاون اإلفريقي العريب .

هزة األجسنتطرق يف هذا املطلب إىل اهليئات املالية العامة يف التعاون اإلفريقي العريب يف فرع أول ، ويف الفرع الثاين سنتطرق إىل    
     1األخرى للتعاون اإلفريقي العريب .

 الفرع األول : اهليئات املالية العاملة يف التعاون اإلفريقي العريب .       

        الكويتية و إضافة إىل الصناديق الوطنية العربية العاملة يف جمال التعاون العريب اإلفريقي مثل الصناديق الوطنية السعودية       
الدول اإلفريقية خيرج جمال هذا البحث اون الثنائي بني الدول العربية و غريها ، وهي تنشط أساسا يف إطار التعإلمارتية و والقطرية وا

، ألن حبثنا يتعلق ابلتعاون اجلماعي العريب اإلفريقي . هناك مؤسسات وبنوك مالية مجاعية عديدة تعمل يف ميدان التعاون اإلفريقي 
 ال نركز على أمهها و املتمثلة يف : العريب ، ولكن لضيق اجمل

 أوال : املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا .

العريب السادس املنعقد  1975أتسس املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا مبقتضى قرار من مؤمتر القمة و اختذ      
هورية السودان مقرا له . املصرف العريب مؤسسة مالية دولية مستقلة و إختذ من اخلرطوم عاصمة مج 1973نوفمرب  28ابجلزائر يف 

. يهدف إنشاء املصرف  1974فرباير  18يف  إنشائهمتلكها مثاين عشرة دولة عربية عضو جبامعة الدول العربية موقعة على اتفاقية 
سيد تضامن عريب إفريقي قائم على أسس من إىل دعم التعاون االقتصادي و املايل و الفين بني الدول اإلفريقية و العربية و جت

يف الدول  االقتصاديةإلسهام يف متويل التنمية اب 2املساواة و الصداقة و من أجل حتقيق هذه األهداف ، عهد إىل املصرف
 اإلسهام يف توفري املعونة الفنية الالزمة للتنمية يف إفريقيا .  ، واإلفريقية

 لفنية للدول اإلفريقية اثنيا : الصندوق العريب للمعونة ا

بقرار من مؤمتر وزراء النفط العرب ، اعتمده مؤمتر  1974مت إنشاء الصندوق العريب للمعونة الفنية للدول اإلفريقية يف عام      
إيفاد اخلرباء  القمة العريب السابع املنعقد مبدينة الرابط ابملغرب . يهدف الصندوق إىل تقدمي املعونة الفنية للدول اإلفريقية من خالل

دول إفريقية و  40، و تقدمي املنح الدراسية و التدريبية يف اجملاالت املختلفة . قام الصندوق منذ إنشائه بتقدمي معو�ت فنية إىل 
  منحة دراسية تدريبية .  1270خبري كما قدم  3814بلغ عدد اخلرباء الذين أوفدهم 

 اثلثا : الصندوق اخلاص اإلفريقي العريب . 

يذكر أن هذا الصندوق خمصص لتأمني عمل األجهزة املكلفة بتطبيق التعاون العريب اإلفريقي وهو يغذى بنوعني من أنواع الدعم    
   ، و اآلخر مستقطع من ميزانية جامعة الدول العربية . اإلفريقيةمتكافئني يف احلجم . أحدمها مستقطع من ميزانية منظمة الوحدة 

                                                           
1 
http://www.assecaa.org/images/WorkPapers/frenchworkpapers/morroco/workpaperFrenchmoroc1.pdf 
30 nov. 2012 ... Ière Partie: les défis liés à la coopération afro-arabe: « les contraintes ... d' 
institutions financières chargées de soutenir la coopération ... 
            Vu . le 29 decembre 2016 a 17h 15 mn . 
2 http://www.badea.org/Afro-Arab-Cooperation_fr.htm La coopération afro-arabe ,Vu le 29 
decembre 2016 a 17h. 
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يدار بصورة مشرتكة بواسطة األمني العام . و ود بعض اإلعا�ت الفردية من الدول األعضاء هباتني املنظمتني هنالك جمال أيضا لور و 
جلامعة الدول العربية ، و السكرتري العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية ، و حتت سلطة و مسؤولية جلنة التنسيق ، اليت يتعني عليها تقدمي 

 1تقرير حوله إىل اللجنة الدائمة .

كما ميكن تقدمي املسامهات الطوعية والفردية  هلذا الصندوق اخلاص، وتصادق على الصندوق اخلاص اللجنة الدائمة ويسري من      
قبل السكرتري العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة الدول العربية حتت إشراف ومسؤولية جلنة التنسيق اليت تقدم تقارير دورية 

   .2للجنة الدائمةومنتظمة حول العملية 

 الفرع الثاين  : األجهزة األخرى للتعاون اإلفريقي العريب .      

 أوال : جلنة التنسيق للتعاون العريب اإلفريقي . 

تتألف من رئيسي اجلانبني اإلفريقي و العريب يف اللجنة الدائمة ، و األمينني العامني جلامعة الدول العربية واإلحتاد اإلفريقي ،       
و مقرري جمموعات العمل املختلفة ، و ومهمة اللجنة تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة التعاون العريب اإلفريقي ، و التنسيق بني 
جمموعات العمل املختلفة ، أي تتوىل جلنة التنسيق حتت سلطة اللجنة الدائمة مسؤولية تنسيق نشاطات جمموعات العمل املختلفة 

ذ القرارات الصادرة من �حية أخرى ، وتقوم جلنة التنسيق ضمن حدود هذه الصالحيات مبعاجلة األمور من �حية ، وضمان تنفي
 ذات الطابع العملي واإلداري فحسب، واليت تتطلب قرارات عاجلة.

 اثنيا : احملكمة العربية اإلفريقية :   

 3م " اللجنة اخلاصة العربية اإلفريقية للصلح و التحكيم ،من وثيقة التعاون العريب اإلفريقي حتت إس 05نص عليها البند رقم      
تتلخص مهمتها يف تقدمي التفسري القانوين وحل النزاعات اليت تطرأ أثناء مسرية التعاون اإلفريقي العريب ، غري أنه من الناحية 

 الواقعية مل يتم إنشاؤها أو تشكيلها حلد الساعة .  
كمة، ومما تتكون ستخضع   لتنظيم  خاص يقوم به خرباء يف امليدان حتت إشراف منظمة الوحدة والتنظيم القانوين هلذه احمل     

 اإلفريقية ( اإلحتاد اإلفريقي حاليا) وجامعة الدول العربية.
 اثلثا : جمموعات العمل واللجان املتخصصة .

لتعدين والصناعة الزراعة ،  والغاابت ، ومصائد األمساك هتتم جمموعا العمل واللجان املتخصصة ابمليادين التالية : التجارة ، ا       
 ، وتربية احليوا�ت ، الطاقة ومصادر املياه ، النقل املواصالت السلكية و الالسلكية ، التعاون املايل ، التعليم االجتماعي ، الثقايف

 ، اإلعالمي ، التعاون العلمي والتقين.
أخرى تتكون كل جلنة ما أمكن من عدد متساو من اخلرباء واألخصائيني من وجيوز للجنة الدائمة إنشاء جمموعات عمل  

كال الطرفني (اإلفريقي العريب) ويسهر كل طرف ما أمكن على استمرار صالحيات أعضاء فريقه ، ويسمى كل طرف رئيس 

                                                           
 140د . علي قاضي الدخر ، ترمجة : د. خالد دمحم فرح ،  مرجع سابق .العريب ، ص  - 1
 107للتوضيح أكثر أنظر، جملة صامد االقتصادي حول املراحل اهلامة يف مسرية التعاون اإلفريقي العريب، وما بعدها، مرجع السابق. ص  - 2
 . 139،  صللشرح أكثر . راجع . د/ علي قضاي الدخر . مرجع سابق  3
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تشري أخصائيني ينتمون إىل جمموعته ويعلم الطرف اآلخر، كما يعني كل طرف مقررا ، تستطيع جلنة العمل عند االقتضاء أن تس
 قطاع عام أو قطاع خاص وفقا للحالة.

تستطيع كل جلنة عمل أن تقدم اقرتاحاهتا الكاملة إىل الرئيسني خاصة فيا يتعلق ابختيار طرق إجناز املشاريع بناء على و       
اهتا ملا تتخذه اللجنة الدائمة من قرارات التعليمات اليت تصدر إليها من قبل اللجنة الدائمة وختضع اقرتاحات جلنة العمل وتوصي

 بشأن املوضوع .
كما أن لكل جلنة عمل ، بعد استشارة الرئيسني ، أن تقرر تشكيل جلان متخصصة هتتم بعمل معني مما يدخل ضمن إطار     

 رارات هذه اللجان.صالحياهتا وحتدد جلان العمل هذه كل ضمن صالحياهتا مهمات اللجنة املتخصصة وإجراءات تنفيذ أعمال وق
 املطلب الثالث . تقييم دور هيئات التعاون اإلفريقي العريب .              

املستخلص من هذه الدراسة أن هناك أهداف  نبيلة يسعى هلا كل من األفارقة و العرب لتحقيق التنمية املستدامة و اخلروج         
             على وسائل   االتفاقالطرف العريب إىل صل الطرف اإلفريقي و ة جيب أن يتو من خمالب التخلف ، ولتحقيق هذه الغاي

،  إذ أصبح حتقيق هذه األهدافوميكانزمات  هامة لتحقيق هذه الغاية ، إال أنه من الناحية الواقعية توجد عدة عقبات عرقلت 
ب، وجلنة التنسيق من رئيس اجلانبني ) من كل جان12للجنة الدائمة و جلنة التنسيق دور جزئي بسبب تشكيلهما احملدود (

واألمينني العامني ،  حيث أصبح لزاما الرجوع إىل هيئة عليا أمشل إلصدار أي قرار ، ويف غياب اجلهاز األعلى املشرتك أصبحت 
قف اجتماعات اهليئة العليا املعنية هي اجمللس الوزاري اإلفريقي من جهة وجملس اجلامعة العربية من �حية أخرى ،  خاصة بعد تو 

،  أضف إىل ذلك  1إىل يومنا 1977اجملالس واملؤمترات املشرتكة إضافة إىل عدم اجتماع املؤمتر املنصوص عليه إال أربع مرات منذ 
أنه مل تقم جلنة التحكيم املنصوص عليها يف واثئق القاهرة ،  لتحسم كثريا مما قام من مشاكل للوساطة اجلماعية بني أعضاء 

 .2اجملموعتني

جلان  5جلنة متخصصة ولكن واقعيا مل تظهر سوى  12أما يف ما خيص جلان العمل فكان االتفاق يدور حول إنشاء     
مل متض يف عملها كثريا حىت توقفت ، مث استبدلت هذه اللجان بلجان عمل مؤقتة منتقاة من اخلرباء األكفاء تقوم بعمل معني 

 .3ها  لألمانتني، وليس للمصرف العريب لتقدميها إىل اللجنة الدائمةتكلف به عند الضرورة على أن تقدم تقارير 

وجتدر اإلشارة هنا كذلك إىل أن األجهزة املنشأة يف واثئق القاهرة اصطدمت واقعيا بوجود أجهزة وهيئات مالية      
عريب ، مما أاثر فيما بعد خالفات بني ثنائية ومجاعية مقننة ومرمسه وفق قوانني داخلية حملية تعمل يف إطار التعاون اإلفريقي  ال

اللجنة الدائمة للتعاون العريب اإلفريقي وهذه املؤسسات املالية العربية خاصة حول أساليب تطبيق التعاون االقتصادي واملايل 
 .4وحتديد اجلهة صاحبة البت يف متويل مشاريع التنمية يف أفريقيا

                                                           
 يقية .نتيجة الصراعات العربية العربية ، خاصة مواقف الدول العربية من حرب اخلليج األوىل و الثانية و أتثريها على العالقات العربية اإلفر  1

2 - déclaration prog-organ et méthode pour la coopération adoptes par la 1 conf (af ara) . 
 .72ول مسرية التعاون اإلفريقي العريب ودور مؤسساته الدائمة، املرجع السابق، ص د/ حلمي الشعرواي، ح -
 .1984أوت  4، 2أنظر تقرير الدورة السابعة للجنة الدائمة للتعاون العريب اإلفريقي، طرابلس  - 3
 97- 96: ، ص ل العريباملستقب للتوضيح أكثر أنظر . د/ عبد املالك عودة: تقومي جتربة التعاون العريب اإلفريقي . - 4
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العريب اإلفريقي و بسبب ظهور العديد من السلبيات يف هذا التعاون ، خاصة  يف   كذلك فإن الواقع احلايل للتعاون املشرتك     
الثمانينيات و التسعينيات من القرن املاضي ، حيث شابت العالقات يف هذه احلقبة أزمات ثقة و شكوك متبادلة يف نوا�  كل  

يلية  ( إتفاقية كامب ديفيد و إنقسام العرب حوهلا  ،  لقضية نتائج إتفاقية السالم املصرية اإلسرائرف جتاه  اآلخر إبتداء  آباثر و ط
متويل هياكل التعاون العريب اإلفريقي بني دول اخلليج وبقية الدول العربية ،  قضية دارفور ، مث أخريا قضية اجلمهورية العربية 

و التشتت يف عالقات النظام العريب  االرتباكر )  ،   وكان قد إنتش 2016الصحراوية يف مؤمتر ماالبو يف غينيا اإلستوائية  نوفمرب 
 1978و أمتد ذلك إىل تفاعالت النظامني العريب و اإلفريقي مما أدى إىل توقف اللجنة الدائمة للتعاون اإلفريقي العريب مابني عام 

 .   1982وإىل عام 

     ما أرتبط به من أتساع دور الدول املاحنة األوروبية ومع بداية التسعينات ويف ظل النظام العاملي اجلديد األحادي القطبية و       
األمريكية يف ميدان القروض و املنح و املساعدات ، و دور البنك الدويل  و صندوق النقد الدويل  يف دعم العديد من و 

ة للدول اإلفريقية ،  إقتصاد�ت الدول اإلفريقية ، إنعكست  تلك الظروف يف جمملها سلبا على حجم املساعدات العربية املقدم
مما دفع العديد من تلك الدول إىل التشكيك يف أهداف التعاون و يف مدى مصداقيته و مدى محاس اجلانب العريب للتعاون مع 

 الدول اإلفريقية .

عاون  أجهزة الت اجتماعاتذلك بشكل سليب على  وانعكسوقد أدت تلك الظروف إىل تعثر مسرية التعاون العريب اإلفريقي      
يف  أفريل  إالومل جتتمع  بعدها  1989اللجنة الدائمة  يف  دورة عادية عام  اجتمعت، حيث  انتظامهاو آلياته  و على مدى  

 ابجلزائر . 2001

 غري أن األعوام أألوىل من القرن احلادي والعشرين شهد تطورات إجيابية تبعث على األمل يف مستقبل التعاون العريب اإلفريقي      
فكرة إحياء التعاون اإلفريقي العريب . كما عقدت اللجنة الدائمة للتعاون  2001، حيث طرحت القمة العربية بعمان  يف مارس 

أكثر من عشر سنوات . و أصدرت اللجنة يف  استمر  انقطاعبعد  2001العريب اإلفريقي دورهتا الثانية عشر يف اجلزائر يف أفريل 
مبستوى  االرتقاءو فة ، دى حرص اجلانبني العريب و اإلفريقي على تفعيل التعاون بينهما يف جماالته املختلختام أعماهلا بيا� يعكس م

 .العمل العريب اإلفريقي املشرتك

ولكن رغم هذه السلبيات و النقائص و التصادمات يف بعض األحيان بني اجلانبني اإلفريقي و العريب ،  جيب االعرتاف  
العريب املشرتك أفرز قرارات هامة إبنشاء ميكانيزمات للتنسيق بني جهود الدول اإلفريقية والعربية يف خمتلف  أبن املؤمتر اإلفريقي

امليادين الزراعية والصناعية لتقوية التعاون ،  وبذلك وضع أساس تنظيم صرح شامل من أجل تنفيذ بر�مج عمل طموح بني الدول 
حضور الستني ممثل للدول العربية واإلفريقية يف ذلك املؤمتر التارخيي الذي كان يف واقع  العربية و اإلفريقية  ، خاصة إذا تداركنا

األمر احتاد كتلة من أعظم الكتل الدولية املصدرة للنفط واملواد األولية األخرى ،  فقد كان من البديهي أن بر�مج العمل الذي 
رخيية خطرية وكبرية ليس فقط يف حياة العرب واألفارقة بل يف مسار ستكون له آاثر ات  -يف صورة ما إذا نفذ   -تبنته عندئذ 

 .1العالقات الدولية عامة والسيما تطور العالقات بني الدول الفقرية والدول الغنية يف العامل

                                                           
، دار املشرق واملغرب،  -مشكالته -مدكر الرحيم الطيب، د العرب والنظام االقتصادي الدويل اجلديد، (التعاون العريب اإلفريقي جذوره، أبعاده  - 1

 .118،  ص   1983الطبعة األوىل،  بريوت  
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  اخلامتة:
فرض تنمية التعاون بينهما،  يستنتج مما سبق أن الدول العربية تدعم بقوة أطروحة التكامل مع الدول اإلفريقية ألن مصاحلها ت       

 كما تعمل الدول العربية على جعل الدول اإلفريقية شركاء اقتصاديني حقيقيني ال جمرد مستقبلي لرؤوس األموال .

لذلك فإن الدول اإلفريقية والعربية حتاول مستقبال، وانطالقا من فكرة االعتماد اجلماعي على الذات ، أن تعمل على تنمية     
االقتصادية واالجتماعية ، ألن ما تفتقر إليه أفريقيا اليوم ليس العون ، وإمنا  1إطار التكامل اجلهوي لتحقيق أهدافها قدراهتا يف

 االستثمارات والتجارة وهذا ما كان يريده العرب

لدول مع التذكري أنه ميكن قيام تعاون ثالثي بني دول اجلنوب دون تدخل دول الشمال، وذلك عن طريق استبدال ا    
     األوروبية ابالستفادة من اخلربة التكنولوجية املتوفرة لدى الدول األكثر تقدما يف العامل الثالث مثل اهلند وكور� اجلنوبية ، والصني

 .2و الربازيل وغريهم ، الذين حققوا تطورا تكنولوجيا رغم العراقيل اليت تعرضت هلا جتارهتم خاصة من قبل بريطانيا وفرنسا

، جيب حتديد ابدئ ذي بدء دور مؤسساته املالية والتقنية حتديدا دقيقا ميدانيا التعاون اإلفريقي العريب املعاصر وحىت يتحقق       
و فعاال ، عن طريق وضع  مكانيزمات  وبر�مج عمل مشرتك ، �خذ بعني االعتبار واقع أنظمة التجارة اخلارجية لألقطار العربية 

احلواجز احلمائية ، وإرساء قواعد قانونية جتسد املعاملة  التفضيلية يف التجارة ويف  إلزالةفاقات مجاعية واإلفريقية هبدف وضع ات
 حركة رؤوس األموال والعمال بني الدول العربية والدول اإلفريقية.

الكبرية اليت  كما جيب العمل على خلق وإنشاء شركات عامة وخمتلطة إفريقية عربية يف ميادين القطاعات اإلنتاجية     
نشاء مكاتب دراسات إفريقيا عربية تقوم ، ابإلضافة إلن والتنقيب وبناء السدود الكبريةترتك مفعوهلا يف األوساط الشعبية كالتعدي

بدراسة املشاريع املشرتكة اإلفريقية العربية وفقا لظروفها اخلاصة ، كما جيب العمل على تسهيل عمليات التصدير واالسترياد بني 
ن قطار اإلفريقية والعربية. إضافة إىل تدعيم العمل امليداين بني اجملتمع املدين اإلفريقي و نظريه العريب يف خمتلف امليادين مما له ماأل

 العريب . اإلفريقيآاثر على التقارب 

 املراجع : 
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2008 . 
 . 2006رة .د/ صاحل أبوبكر علي أمحد .  العالقات العربية اإلفريقية بني املاضي و احلاضر . دراسة متعددة األبعاد . دار النهضة العربية . القاه -
  .1976را الفكر العريب، القاهرة د/ حيي حلمي رجب . الرابطة بني جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة أألفريقية ( دراسة قانونية سياسية ) د -
 . 1982د/ يوسف احلسن، التعاون العريب اإلفريقي ، دار الوحدة  .بريوت .   -
 .1985، أبريل  80د / رجاء عبد الرسول .  رؤية مستقبلية للتعاون العريب أإلفريقي ،  جملة السياسة الدولية ، عدد   -

                                                           
كمنها تنص: "تقع الدول النامية   09نها ابلعشرية الثالثة لألمم املتحدة للتنمية، الفقرة أنظر قرارات اجلمعية العام لألمم املتحدة، خاصة املتعلقة م - 1

 مسؤولية تنمية ذاهتا بنفسها".
2 - W. Arthur Lewis l'ordre économique internationale (fondements et évolution) economica 1980, P 

112/ 113. 
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. مركز دراسات  1983جويلية  53العدد  املستقبل العريب لعريب اإلفريقي ودور مؤسساته الدائمة.حلمي الشعراوي .  حول مسرية التعاون اد/  -
  الوحدة العربية  . القاهرة .

 ، مركز دراسات الوحدة العربية. القاهرة .1983، جويلية 53د / عبد املالك عودة، تقومي جتربة التعاون العريب  اإلفريقي ، املستقبل العريب، العدد  -
) ، دار املشرق واملغرب ، -مشكالته -د / مدكر الرحيم الطيب . العرب والنظام االقتصادي الدويل اجلديد، (التعاون العريب اإلفريقي جذوره، أبعاده -

 ، 1983الطبعة األوىل ، بريوت  
 . ( مسرية التعاون اإلفريقي العريب ) 20/8/2004 بتاريخ 931احلوار املتمدن ، احملور اإلدارة و اإلقتصاد العدد ¸مصطفى العبد هللا الكفري  - 

 //www.ahewar .org/debat/show.art.asp/aid22231.01/01/2001 ; http;      
) تقرير حول املراحل اهلامة يف مسرية التعاون العريب اإلفريقي، إعداد املصرف العريب اإلفريقي 1986أبريل  30: (عدد جملة صامد االقتصادي  -

 ة.للتنمي
 ..  2009أكتوبر  03د / راوية توفيق ، اجلذور التارخيية للعالقات العربية اإلفريقية  . جريدة املعرفة اليوم  -
 . 13. 00. الساعة 2016نوفمرب  19جريدة األخبار البوابة نيوز . السبت  -

 ابللغة الفرنسية .

- D/ Azzouz Kerdoun: la coopération arabo africaine. dimension et  perspectives. OPU Alger 1987. 
- Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adoptes par premier conférence 
afro arabe (déclaration et programme d'action) le Caire Mars 1977. 
- Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adaptes par la premier 
conférence  afro- arabe ausommet du carie 7-9 mars 1977, ANNEXE N 1 (les relations Historiques et 
socioculturelles entre l'Afrique et le monde arabe de anos jours , p 169 -181 UNESCO. Voix de la 
russie -02-11-2009-http. Ruvr/ ru/ main/php /. Ing /18/10/2009                             - cooperation  afro- 
arabe :13session de la commission a tripoli . 11/10/2009 . 36215 :html   
- W. Arthur Lewis l'ordre économique internationale (fondements et évolution)  
economica 1980, 
http://www.assecaa.org/images/WorkPapers/frenchworkpapers/morroco/workpaperFrenchmoroc1.pd
f 30 nov. 2012 ... Ière Partie: les défis liés à la coopération afro-arabe: « les contraintes ... d' 
institutions financières chargées de soutenir la coopération,   Vu . le 29 decembre 2016 a 17h 15 mn . 

1 http://www.badea.org/Afro-Arab-Cooperation_fr.htm La coopération afro-arabe , Vu le 29 
decembre 2016 a 17h. 
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 اجمللس الدستوري اجلزائري

 "2016"على ضوء التعديل الدستوري 
 �سـمني مزاري                                                                                                                        

 ختصص قانون عام  -ابحثة دكتوراه                                                                                              
  كلية احلقوق و العلوم السياسية                                                                                               

 لونيسي علي  -02جامعة البليدة                                                                                                
 ملخص :

    توري اجلزائري ، اهليئة املكّلفة ابلرقابة على دستورية القوانني و ضمان احرتام الدستور تتمحور هذه الدراسة حول اجمللس الدس   
س الدستوري للسلطة ، حيث سنسّلط الضوء على أهم مواطن تبعية اجملل 2016اليت كانت حمًال للتعديل الدستوري األخري و 

مستوى أدائه الرقايب ، ابعتباره مؤسسة دستورية تعكس بوادر دولة و منوطة به أثر حمدودية استقالليته على الـمهام الـالتنفيذية ، و 
 القانون و الدميقراطية .

 : اجمللس الدستوري ،االستقاللية ، السلطة التنفيذية ، التبعية ، الرقابة على دستورية القوانني . الكلمات املفتاحية
Abstract : 
   This study focuses on the Algerian Constitutional Council, the body responsible for monitoring the 
constitutionality of laws and ensuring respect for the Constitution, which was the subject of the last 
constitutional amendment 2016. We will highlight the most important constitutional authority of the 
executive branch, and the impact of limited independence on the tasks entrusted to him and his level of 
performance As a constitutional institution that reflects the signs of the rule of law and democracy. 
 
key words   :   Constitutional council, independence, Executive Authority, subordination, control of 
the constitutionality of laws. 

 مقدمة :

يعترب مبدأ مسو الدستور من أهم بوادر الدميقراطية ، و مفاد هذا املبدأ هو عدم خمالفة القوانني ألحكام الدستور ، كونه يتضمن    
          اهتا و كذا العالقة بينها ، إضافة إىل أهم حقوق و حر�ت األشخاصالنص على السلطات الثالث يف الدولة و اختصاص

الضما�ت الكفيلة بتكريسها و محايتها و هبذا يكون الدستور أعلى وثيقة يف الدولة ، يتعّني احرتام مضمو�ا و عدم خمالفته ، و 
رص على مطابقتها ألحكام الدستور ، حيث أسندت هذه األمر الذي ال يتأّتى إال من خالل الرقابة على دستورية القوانني و احل

نظرا لطـبـيـعـة الـنظام  1989) من دستور 153الـمهمة إىل هيئة تتمثل يف الـمجلس الدستوري الذي استحدث بـموجب املادة (
ر هذه الورقة البحثية حول اجمللس الـسياسي الـسائد آنــذاك و الـقائم علـى مـبادئ الــديـمـقراطية و التعددية احلزبية ، و عليه تتمحو 

، السيما من حيث تشكيلته و اجلهات املخولة إلخطاره بعد  2016الدستوري اجلزائري الذي ُعين ابلتعديل الدستوري األخري 
 االنتقادات الكثرية اليت وّجهت إليه ، و منه ، لدراسة هذا املوضوع نطرح اإلشكالية التالية : 

ــــ             ــــة مــــا مــــدى متّت ــــك علــــى ممارســــته للمهــــام اجلوهري ــــر ذل ــــة ؟ و مــــا أث ــــري ابالســــتقاللية الفعلي ع اجمللــــس الدســــتوري اجلزائ
 املنوطة به ؟
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 املبحث األول : حمدودية استقاللية اجمللس الدستوري 

نوط به ذا يضطلع اجمللس الدستوري مبهمة السهر على احرتام الدستور و ضمان عدم خمالفة أحكامه ، و ملا كان الدور امل   
حساسية و أهـمية ابلغتني تعّني تـمتع الـمجلس الدستوري ابستقاللية عضوية و أخرى وظيفية تكـفل أدائه بــشكل فــّعال ، األمر 

، ال سيما من خالل تشكيلة اجمللس 1 2016الـذي سعــى إليه الـمــؤسس الدستوري الـجزائري من خالل التعديل األخري 
خول هلا إخطاره ، كون الرتكيبة البشرية للمجلس و بيان اجلهات اليت حيق هلا إخطاره تعّد من أهم الدستوري و اجلهات امل

املؤشرات اليت حتّدد مدى استقالليته و ابلتايل إمكانية تقييم أدائه يف ممارسة مهامه ابلشكل املطلوب حيث عّزز التعديل األخري 
 �ا حتمل يف طياهتا العديد مما يثبت عكس ذلك و يؤكد صورية استقالليته .مظاهر استقاللية اجمللس الدستوري ، إال أ 2016

 املطلب األول : تشكيلة اجمللس الدستوري 

لطاملا كانت تشكيلة اجمللس الدستوري مثار نقاش أفضى إىل اعتبارها تشكيلة غري موفقة كو�ا أغفلت مبدأ التوازن بني    
اء اجمللس ، أو من حيث التمثيل العددي لكل سلطة ، ليستدرك املؤسس الدستوري السلطات سواء من حيث طريقة اختيار أعض

اجلزائري هذا احلكم على تشكيلة اجمللس و يصّحح الوضع مبحاولة نسبية لتكريس مبدأ التوازن بني السلطات و ذلك من خالل 
الدستوري و التماس مدى تعزيزها ، و منه ، للوقوف على التشكيلة اجلديدة للمجلس 2016التعديل الدستوري األخري 

الستقاللية هذا األخري نتطرق يف هذا املطلب إىل كيفيات اختيار أعضاء اجمللس الدستوري (الفرع األول)، مث إىل شروط العضوية 
 فيه ( الفرع الثاين)، لنتناول مدة العضوية يف نفس اجمللس ( الفرع الثالث ).

 لس الدستوري الفرع األول : كيفيات اختيار أعضاء اجمل

يتم اختيار أعضاء اجمللس الدستوري من خالل كيفيتني ، إما التعيني أو االنتخاب ، حيث خيتص رئيس اجلمهورية بتعيني أربعة    
)أعضاء من اجمللس الدستوري مبا فيهم رئيس اجمللس و �ئبه ، بينما يكون انتخاب ابقي أعضاء اجمللس للسلطتني التشريعية و 04(

 –و بعد انتقادات كثرية طالت تشكيلة اجمللس  –، و يف هذا الصدد جيب التنويه إىل أن املؤسس الدستوري اجلزائري 2ة القضائي
، 2016قد ساوى ما بني السلطات الثالث من حيث حصص التمثيل يف اجمللس الدستوري ، فوفقا للتعديل الدستوري األخري 

)أعضاء يعينهم رئيس اجلمهورية ، و أصبحت السلطة التشريعية هي األخرى 04أصبحت السلطة التنفيذية ممثلة من قبل أربعة(
)ينتخبهما جملس األمة ، حىت 02)ينتخبهما اجمللس الشعيب الوطين و اثنان (02) أعضاء ، اثنان (04ممثلة من خالل أربعة (

)تنتخبهما احملكمة العليا ، 02، اثنان ()أعضاء آخرين 04السلطة القضائية أصبحت ممثلة يف اجمللس الدستوري من خالل أربعة (
 .3) ينتخبهما جملس الدولة02و اثنان (

     -بعدما كانت أضعف السلطات متثيال من خالل عضوين فقط-األمر الذي يعّزز متثيل السلطة القضائية يف تشكيلة اجمللس    
السياسية و القضائية ، هذا االجتاه اجلديد الذي أصبح هو ما يوحي بتبين موقف وسط أو استثنائي إن صّح التعبري بني الرقابتني و 

                                                           
 .2016مارس07، املؤرخة يف  14،املتضمن التعديل الدستوري ، اجلريدة الرمسية العدد 2016مارس06، املؤرخ يف  01-16القانون رقم  - 1
)،دار 2010-1989و اجتهادات اجمللس الدستوري( 1996على ضوء دستور  –سليمة مسرايت ، نظام الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر - 2

 .21، ص 2012هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،
 ، املرجع السابق . 01-16)،القانون رقم 182املادة( - 3
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خربة القضاء خاصة أن املهمة الرئيسية للمجلس واالستعانة بدور و كونه جيمع بني مزا� الرقابة السياسية 1حمّبذا يف األنظمة املعاصرة
 . 2صلب اختصاصات القضاة  بذلك فهي تندرج ضمنهي مهمة قانونية حمضة ، و -قواننيالرقابة على دستورية ال–الدستوري 

إال أن جمرد إشراك السلطات الثالث بشكل متساو يف تشكيلة اجمللس ال يكفي وحده إلضفاء االستقاللية الالزمة ، حيث    
يؤخذ على املؤسس الدستوري اجلزائري أنه مل يغري يف طريقة اختيار األعضاء ، فيكون للسلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية 

طة التعيني بينما يكون للسلطتني التشريعية و القضائية طريقة االنتخاب ، األمر الذي يعكس تفوق السلطة التنفيذية خاصة أن سل
)أعضاء الذين يعينهم رئيس اجلمهورية كما هو مذكور أعاله، مما 04رئيس اجمللس الدستوري و �ئبه يتم اختيارمها من بني أربعة(

 نفيذية بشكل أو آبخر .يعين تبعيتهما للسلطة الت

 ضف إىل ذلك أنه متت دسرتة ترجيح صوت رئيس اجمللس الدستوري يف حالة تعادل األصوات بني   

)من املادة 03)من التعديل األخري ، و هو نفس ما نصت عليه الفقرة الثالثة(183)من املادة (02أعضائه يف الفقرة الثانية(   
، مما يؤكد تفوق السلطة التنفيذية على السلطتني التشريعية و القضائية يف 3اجمللس الدستوري ) من النظام احملّدد لقواعد عمل 20(

تشكيلة اجمللس الدستوري ، لذلك كان    من األجدر ترك انتخاب رئيس اجمللس الدستوري و �ئبه من طرف األعضاء حىت تتوفر 
 .4هلم االستقاللية الالزمة ملمارسة مهامهم

 روط العضوية يف اجمللس الدستوري الفرع الثاين : ش

مل يضع املؤسس الدستوري سابقا أدىن عنصر قانوين حيّدد بعض الشروط اليت خيضع هلا اختيار أعضاء اجمللس الدستوري سواء    
يعين أن ابلتعيني أو ابالنتخاب لعضوية اجمللس ابعتباره أعلى اجملالس السيادية يف الدولة و لو بشرط االختصاص أو السن ، مما 

، إال أن املؤسس الدستوري 5الباب كان مفتوحا على مصرعيه هلذه العضوية احلساسة اليت تشكل ضمري الدولة و مؤسساهتا 
اجلزائري قد تدارك هذا الوضع ، و انتقل من مـجرد تـمثيل السلطات الدستورية فـي الـمجلس إىل اختيار الكفاءات القانونية من 

)سنة 15ختيار أعضاء اجمللس الدستوري من بني الـمتمتعني بـخربة مهنية ال تقل عن خـمسة عشر (هذه السلطات ، حيث جيب ا
 فـي التعليم العايل فـي العلوم القانونية ، يف القضاء أو يف مهنة حمام لدى احملكمة العليا أو لدى جملس الدولة أو يف وظيفة عليا يف

 . 6م تعيينهم أو انتخاهبم)سنة يو 40الدولة ، عالوة على بلوغ سن أربعني(

                                                           
 .529، ص  2014احسن راحبي ، الوسيط يف القانون الدستوري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ،  - 1
 املرجع نفسه ، الصفحة نفسها . - 2
 .2016ماي 11، املؤرخة يف  29ل اجمللس الدستوري ، اجلريدة الرمسية العدد لنظام الداخلي احملّدد لقواعد عما - 3
 .24-23سليمة مسرايت ، املرجع السابق ، ص  -4

 .275،ص  2016فاطمة الزهراء غرييب ، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية، دار اخللدونية للنشر و التوزيع ، األغواط ، اجلزائر ،  - 5
 .231، ص  2016كرا ، املبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، ادريس بو  - 6
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و عليه ، فإن ضبط تشكيلة اجمللس الدستوري بشروط منطقية و معقولة تركز خاصة على الكفاءة القانونية و السن املتوسط      
،يضمن توازن األفكار و تناسقها داخل اجلهاز ليحكم على مدى دستورية القوانني بكل مرجعية دستورية و قانونية متزنة بعيدة عن 

 .1التأثر ابلضغوطات السياسية

 الفرع الثالث : مدة العضوية يف اجمللس الدستوري

نـجــد أن الـمــؤسس الــدستوري الـجـــزائري قد مّدد يف عهدة اجمللس الدستوري إىل  2016من خـالل التعــديل الدستوري األخري    
) على أنه " يعني رئيس اجلمهورية رئيس 05) و اخلامسة(04) يف فقرتيها الرابعة(183) سنوات ، حيث نصت املادة (08مثاين (

)سنوات ، يضطلع أعضاء اجمللس الدستوري مبهامهم مرة واحدة 08و �ئب رئيس اجمللس الدستوري لفرتة واحدة مدهتا مثاين (
 )سنوات " .04)سنوات، و جيّدد نصف عدد أعضاء اجمللس الدستوري كل أربعة(08مدهتا مثاين(

نه )سنوات مرة واحدة فقط ال ميكن جتديدها ، إال أ08، فقد حددت مدة عضوية أعضاء اجمللس الدستوري بـــــ مثاين (عليه و      
يف نفس الوقت مت اإلبقاء على آلية التجديد اجلزئي لألعضاء ، األمر الذي يربز من خالله تناقض كبري بني فقريت املادة ، فمن و 

) سنوات ، مما 04)سنوات ، و من جهة أخرى جيّدد نصف األعضاء كل أربع (08اين(جهة تكون مدة العضوية يف اجمللس مث
يعين أن األعضاء الذين يشملهم التجديد اجلزئي لن يستنفذوا مدة العضوية كاملة ، أما ابلنسبة لرئيس اجمللس الدستوري و �ئبه 

أن يشملهما التجديد اجلزئي ، و هو ما يعين منحهما  ) سنوات كاملة دون انقطاع أي دون08فيعينان لفرتة واحدة ملدة مثاين (
هبذا ، و  امتيازا دستور� يف عضوية اجمللس مينحهما بدوره استقاللية أكرب ، فحبذا لو ألغي التجديد اجلزئي ابلنسبة لكل األعضاء

جاب من حـــيث االستــفــادة من خربة  متكينهم من استنفاذ مدة العضوية كاملة دون انـقــطاع ، األمر الــذي سينعكس حـــتما ابإليـ
 كل األعضاء طوال هذه املدة ، ال سيما ابلنظر إىل املهمة الدقيقة املنوطة هبم .

 املطلب الثاين : إخطار اجمللس الدستوري

 يتضح لنا جليا أن املؤسس الدستوري كان عاجزا-2016قبل تعديل – 1996) من دستور 166ابستقرائنا لنص املادة (      
عن حتقيق التوازن ما بني السلطات الثالث  فيما يتعلق مبسألة إخطار الـمجلس الدستوري ،حيث اقــتصر حق اإلخـطار عـلــى 
رئـيس الـجمهـورية مـمثال للسلطة التنفيذية ، و رئيسي غرفيت الربملان ممثلني للسلطة التشريعية ، دون وجود أي متثيل للسلطة 

رغم اعتبار هذه األخرية جزء ال يتجزأ من تشكيلة اجمللس الدستوري إال أ�ا ال متتلك حق -اإلخطار ابلنسبة لعملية–القضائية 
احلر�ت من جهة لة احلقوق و إخطاره ، األمر الذي له ابلغ األثر على مسألة التوازن بني املؤسسات الدستورية من جهة و كذا مسأ

، أيــــن وّسـع حـــق إخــــطــــار الـمــجــلس 2016مر مــن خــالل تــعــديــــل أخرى ، إال أن املؤسس الدستوري قد استدرك هذا األ
)عضوا من الربلـمان ، كما امــتــد حق اإلخطار إىل 30)�ئبا أو ثالثني(50الــــدســــتــــــوري إلـــى الــــوزيـــــــر األول و خـمسني(
 على إحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة . األشخاص عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناءً 

و منه ، نتطرق يف هذا املطلب إىل حق رئيس اجلمهورية و الوزير األول يف اإلخطار ( الفرع األول) مث إىل حق رئيسي غرفيت    
 الربملان و أعضائه (الفرع الثاين)، و كذا حق األشخاص يف اإلخطار (الفرع الثالث) .
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 ق رئيس اجلمهورية و الوزير األول يف اإلخطار الفرع األول : ح

 اجمللس الدستوري  ) من الدستور وفــقــا آلخر تعديل على حق رئــيس الـجمهورية و الوزير األول يف إخطار187نصت الـمادة (   

 أوال : حق رئيس اجلمهورية يف اإلخطار 

 ميارسه ابالشرتاك مع رئيسي غرفيت الربملان.  قد ميارس رئيس اجلمهورية حقه هذا بصفة انفرادية ، و قد     

: يبدي اجمللس الدستوري بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية ،  حق رئيس اجلمهورية يف إخطار اجمللس الدستوري بصفة انفرادية -أ
بقة النظام الداخلي رأيه وجواب يف دستورية القوانني العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان،كما يفصل الـمجلس الدستوري يف مطا

، و هي رقابة سابقة أي قبل دخول هذه القوانني و األنظمة الداخلية حيز النفاذ ، و كذلك 1لكل من غرفيت الربملان للدستور 
، و عليه يتمتع رئيس اجلمهورية هبذا احلق بصفة انفرادية ، بـحيث ال يـحق  2األمر ابلنسبة التفاقيات اهلدنة و معاهدات السلم 

سي غرفيت الربلـمان اإلخطار يف هذا الـمجال ، و لعّل مرد ذلك يكمن يف خصوصية كل جمال من جماالت اإلخطار هذه و لرئي
 .3املتعلقة ابلرقابة الوجوبية و السابقة عن دخول القوانني حيز النفاذ

إذا تعّلق األمر مبراقبة دستورية : حق رئيس اجلمهورية يف إخطار اجمللس الدستوري بصفة مشرتكة مع رئيسي غرفيت الربملان -ب
املعاهدات و القوانني و التنظيمات قبل دخوهلا حيز التنفيذ يكون حق اإلخطار مشرتكا بني رئيس اجلمهورية و رئيسي غرفيت 

ان الربملان ، مما يعين أن عملية اإلخطار قد ال تكون إال يف حالة وجود خالف بني رئيس اجلمهورية و أحد رئيسي غرفيت الربمل
حول نص تشريعي أو تنظيمي ، ما عدا ذلك تكون احتماالت إخطار اجمللس الدستوري ضعيفة نظرا للوضع السائد يف النظام 
اجلزائري حاليا أين األغلبية الربملانية توافق األغلبية الرائسية ، فمن االحتمال الضئيل أن خيطروا اجمللس الدستوري ضد نصوصهم 

 .4القانونية

 لوزير األول يف اإلخطار اثنيا : حق ا

حقه يف إخطار 2016، تضمن التعديل الدستوري األخري 2008تناسبا مع مركز الوزير األول مبوجب التعديل الدستوري    
، و ذلك كنتيجة حتمية حلق احلكومة يف املبادرة ابلقوانني ، كونه ال يعقل أن تقوم احلكومة ابلـمبادرة 5الـمجلس الدستوري 

ليت تناقش على مستوى جملس الوزراء و أثناء سّنها و بعد إصدارها ُحيرم الوزير األول من الطعن يف دستوريتها ، خاصة ابلقوانني ا
إذا كانت حمل تعديالت جوهرية أثناء املناقشات الربملانية و متت املصادقة عليها من طرف غرفيت الربملان بتلك التعــديالت ، لذلك 
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ية إخطار الـمجلس الدستوري ، يعترب بـمثابة اآللية و السالح الذي يدافع به عن مشاريع قوانني فإن منح الوزير األول صالح
 .1اقرتحتها احلكومة يف مواجهة الربملان ، و الطريقة اليت يدافع هبا عن جماله التنظيمي أمام رئيس اجلمهورية

 الفرع الثاين : حق رئيسي غرفيت الربملان و أعضاؤه يف اإلخطار 

إىل جانب رئيس - يعد حق إخطار اجمللس الدستوري مقتصرا على رئيس جملس األمة و رئيس اجمللس الشعيب الوطين فقطمل   
 . 2) عضوا من الربملان احلق يف إخطار اجمللس الدستوري 30)أو ثالثني (50حيث أصبح خلمسني �ئبا (-اجلمهورية

 أوال : حق رئيسي غرفيت الربملان يف اإلخطار 

مت تكريس ثنائية املؤسسة التشريعية ابستحداث غرفة اثنية يف الربملان ُمسيت يف منت النص الدستوري "  1996ب دستور مبوج   
حق اإلخطار هو أمر -مـجلس األمة–، و عليه فإن منح رئيس الغرفة الثانية 3جملس األمة" إىل جانب اجمللس الشعيب الوطين 

، السيما أن رئيس جملس األمة يعترب الشخص الثاين 4توازن بني رئيسي غرفيت الربملان  منطقي لـخلق توازن بني مؤسسات الدولة و
يف هرم الدولة الذي يتوىل رائستها يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية ، علمًا أن اإلخطار املمنوح لرئيسي غرفيت الربلـمان هو 

بل دخوهلا حيز النفاذ ، كما أن منح حــق اإلخطار لــرئيسي غــرفيت إخطار اختياري فيما خيص املعاهدات و القوانني و التنظيمات ق
الربلـمان حتما سيمّكنهما من الطعن يف اجملال التنظيمي للسلطة التنفيذية و اليت قد تعتدي على صالحيات و اختصاصات 

 . 5جماالت تشريع الربملان

 اثنيا : حق أعضاء الربملان يف اإلخطار

منح حق اإلخطار خلمسني -فيما يتعلق بعملية إخطار اجمللس الدستوري-2016تعديل الدستوري األخري من أهم ما تضمنه ال   
و يف نفس الوقت 7، األمر الذي فيه ضمان حلق األقلية الالزم لكل نظام دميقراطي 6) عضوا من الربملان 30)�ئبا أو ثالثني(50(

ملان ، و يف هذا السياق نشري إىل اإلصالح اهلام الذي حصل يف فرنسا بـموجب حتقيق للتوازن بني األغلبية     و األقلية داخل الرب 
)�ئبا يف اجلمعية الوطنية 60( ، أين تـم بـموجبه تــوسيع حــق اإلخطار إىل ستني1974اكتوبر 29التعديل الدستوري الـمؤرخ فـي 

رضة على قدم املساواة مع األغلبية ، فهذه ) عضوا يف جملس الشيوخ ، و مبقتضى هذا اإلصالح أصبحت املعا60أو ستني(
األخرية يف فرنسا تستطيع إخطار اجمللس الدستوري بواسطة احلكومة أو رئيس اجمللس ، أما املعارضة فيكون هلا هذا احلق بواسطة 
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ة مجلة من احلقوق ، و على �ج ذلك قام املؤسس الدستوري اجلزائري مبنح املعارضة الربملاني1)عضوا يف إحدى الغرفتني 60ستني(
" متّكنها من املشاركة الفعلية يف األشغال الربملانية و يف احلياة السياسية ، السيما منها إخطار اجمللس الدستوري خبصوص القوانني 

 و ابلتايل فتح اجملال للدميقراطية احلقيقية . ،  2اليت صّوت عليها الربملان "

 الفرع الثالث : حق األشخاص  يف اإلخطار 

بعد االنتقادات الفقهية الكثرية اليت تعّلقت بـحرمان األشخاص من حق إخطار اجمللس الدستوري و اعتبار أن هذه الرقابة    
رغم أن اهلدف الرئيسي منها هو حـماية احلقوق و احلر�ت ، قام املؤسس  3الدستورية مقّررة لصاحل السلطات العامة فقط 

شخاص للطعن  يف دستورية القــوانني عن طريــق الدفــع بعدم الــدستورية ، و ذلك من خالل الدستوري اجلزائري بفتح اجملال لأل
، و هي رقابة الحقة بعد صدور القانون و نفاذه ، كما تعترب 4السلطة الــقضائية بناًء على إحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة 

م مىت ارأتوا هتديدا ملصاحلهم ، كما تعترب كذلك قفزة نوعية يف إطار ضمانة دستورية تكفل لألشخاص محاية حقوقهم و حر�هت
 إضفاء الشفافية و الفعالية على عمل اجمللس الدستوري .

فيما يتعلق بتوسيع اهليئات املكّلفة  2016بناًء على ما سبق ، جتب اإلشادة و تثمني ما تضمنه التعديل الدستوري األخري    
، و تدارك العديد من النقائص اليت كانت موجودة يف هذا الصدد ، إال أن جمرد منح حق اإلخطار إبخطار اجمللس الدستوري 

هليئات أخرى ال يكفي إلضفاء االستقاللية الفعلية على اجمللس الدستوري ، ذلك أن حتريك الرقابة الدستورية على القوانني يبقى 
، مـّما يـخلق نــوعا من الــتبعية الوظيفية بيـن نشاط الـمـجلس و رهن اإلخطار من طرف هذه الـهيئات مهما توسعت و تعددت 

السلطات التـي هلا حق اإلخطار ، و هو ما يؤدي إىل ضعف األداء الرقايب للمجلس الدستوري ، و عليه ، لـــوجود مـجلس 
لقائي فال ميكننا احلديث عن استقاللية اجمللس دستـــوري مستقل و فـــعال حــقيقــة ال بــد مــن تكريــس آلية اإلخطار الذاتـي و الت

 الدستوري يف حني أن دوره الرئيسي يكون رهنا ابهليئات اليت هلا حق اإلخطار .

 املبحث الثاين : اختصاصات اجمللس الدستوري و أتثرها مبحدودية استقالليته 

رقابة على دستورية القوانني و احلرص على مطابقتها كما سبق بيانه يضطلع اجمللس الدستوري مبهمة رئيسية و أساسية و هي ال    
ألحكام الدستور ، حيث تنقسم هذه الرقابة إىل نوعني رقابة املطابقة و رقابة الدستورية ، و لكل منهما جمال معني ، كما خيتص 

عملية التشريعية لكن بطريقة غري اجمللس الدستوري مبهمة اثنوية أخرى و هي مهمة التشريع ، أين يعترب اجمللس مشرعاً مسامهاً يف ال
مباشرة ، و من خالل هذه الوظيفة الثانوية للمجلس الدستوري سنقف على حقيقة تفوق السلطة التنفيذية على ابقي السلطتني 
األخريني و ليس هذا فحسب ، بل سنقف على تدخل السلطة التنفيذية يف جمال اختصاص السلطة التشريعية من خالل 
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اليت ظهرت بشكل ابرز من خالل –يعي للمجلس الدستوري ، ليتضح لنا أتثري مـحدودية استقاللية الـمجلس االختصاص التشر 
 على اختصاصاته املخولة له و منه على مبدأ الفصل بني السلطات .-املبحث األول

 املطلب األول : الرقابة على دستورية القوانني اختصاص أصيل للمجلس الدستوري

على دستورية القوانني اختصاصا أصيال للمجلس ، لذلك سـمـي ابجمللس الدستوري ، و حسب مصطلحات النص تعترب الرقابة    
الدستوري يف الطرح ميكن تصنيف هذه الرقابة إىل صنفني ، رقابة وجوبية تتمثل يف رقابة املطابقة ، و رقابة جوازية تتمثل يف رقابة 

 رقابة املطابقة (الفرع األول) ، مث إىل رقابة الدستورية (الفرع الثاين) . ، و منه نتطرق يف هذا املطلب إىل1الدستورية

 الفرع األول : رقابة املطابقة 

يقصد برقابة املطابقة وجوب التقّيد الصارم شكًال و موضوعًا أبحكام النصوص الدستورية ، حيث ميارس اجمللس الدستوري    
ابلنسبة للقوانني –ية و النظامني الداخليني لغرفيت الربملان قبل اإلصدار و النشر رقابة املطابقة الوجوبية على القوانني العضو 

كو�ا ال تـخضع إلجراء اإلصدار الـمسند دستور� لرئيس الـجمهورية تطبيقا لـمبدأ -ابلنسبة لألنظمة الداخلية–أو النشر -العضوية
 .2استقاللية الربلـمان و الفصل بني السلطات

 بقة القوانني العضوية أوال : رقابة مطا

 تكون رقابة املطابقة على القوانني العضوية وجوبية وقبلية جلملة من املربّرات ، كون هذه القوانني :    

 حمّددة املوضوع ، حمصور جماهلا بنص الدستور على سبيل احلصر .-أ

خص مــؤسسات الــدولــة أو تنظيم كيفية إنشائها و تــعّد نــصوصا تكمــيلية للــدستـــور شارحــة له ، خاصة أن موضوعاتـها تـ-ب
 عملها أو تنظيم احلياة السياسية و النظام املايل و األمن الوطين .

ق العامة دون التطر  تــتــنـاول ابلــتــفــصيل ما يــتناوله الدستور بصفة عامة ، و ابلتايل اقـتــصار الــدســتــور عــلــى الــقــواعــد و املبادئ-ج
 إىل التفاصيل اليت ليست من مسات الدساتري .

فمبدأ املطابقة يفيد املماثلة بني النص األساسي ( الدستور) و القانون العضوي مبا جيعل هذا األخري مكمًال أو شارحًا أو معاً    
 .3رقاً ألحكام الدستوردون أن يتخطى ذلك ، فموضوعات رقابة املطابقة حمّددة على سبيل احلصر و كل خروج عن جماهلا يعد خ
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 اثنيا : رقابة مطابقة النظامني الداخليني لغرفيت الربملان

هتدف رقابة املطابقة املتعلقة ابلنظامني الداخليني لغرفيت الربملان إىل تقييد اجمللس املعين من ختطي جمال إجراءات و كيفيات    
لعضوي الذي حيّدد تنظيم اجمللسني و عملهما و كذا العالقات الوظيفية تنظيم اجمللس داخليًا مبا يتطابق مع الدستور و القانون ا

، و نظراً لالستقاللية اليت يتمتع هبا اجمللسني ، فإن احتمال تضمني النص (نص النظام الداخلي) أحكاما 1بينهما و بني احلكومة 
رد ، ال سيما أن األنظمة الداخلية ال تـخضع خمالفة للدستور متس ابختصاصات السلطات األخرى أو مشرتكة كالتشريع هو أمر وا

          إلجراء اإلصدار الــذي يـــخــتص به رئيس الـجمهورية ، لذلك و حفاظًا على تلك االستقاللية من جهة -خالفا للقوانني-
طابقة قبل الشروع يف العمل احتمال التجاوز من جهة أخرى ، أقّر الدستور إخضاع النظامني الداخليني لغرفيت الربملان لرقابة املو 

 .2هبما

) من الدستور اليت وردت بصياغة آمرة ال تدع جماًال للشك يف كو�ا من النظام العام 111هذا و جتدر اإلشارة إىل نص املادة (   
سلم عــلى الــرقابة و ال جيوز االتفاق على خمالفتها ، حيث يعرض رئيس اجلمهورية االتفاقيات و الـمعاهدات الـمتعلقة ابلـهدنة و ال

الــدستورية الــوجوبية قبل عرضها على الربملان للمصادقة عليها ، فإذا صدر عن اجمللس الدستوري رأي يقضي بدستورية تلك 
إال  االتفاقيات أو املعاهدات يتم عرضها فوراً على مصادقة غرفيت الربملان ، مما يعين أن هذه الرقابة إجبارية ال تصّح مصادقة الربملان

 .3بعدها

 الفرع الثاين : رقابة الدستورية 

تتعلق رقابة الدستورية ابملعاهدات و القوانني العادية و األوامر التشريعية و التنظيمات ، و تكون اختيارية بناًء على إخطار من     
ال تكون هناك رقابة الدستورية حىت إحدى اهليئات اليت منحها الدستور احلق يف ذلك ، و مبفهوم املخالفة اذا مل يكن هناك إخطار 

 .4اذا تضّمن النص أحكاما خمالفة للدستور

هذه الرقابة الدستورية االختيارية قد تكون رقابة سابقة أي قبل أن تصبح هذه القوانني �فذة و هنا يفصل اجمللس الدستوري        
     ية الدفع بعدم الدستورية  و هنا يفصل اجمللس برأي ، وقد تكون الحقة أي بعد دخول القوانني حيز النفاذ إبعمال آل

 الدستوري بقرار .
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 أوال : رقابة دستورية املعاهدات 

يف دستورية املعاهدة ، و نصه املرجعي يف ذلك هو الدسـتــور و لــيس القانون الدولـي  -بعد إخطاره–يفصل اجمللس الدستوري    
الة تعارض الـمعاهدة مع الدستور يفصل بعدم دستورية األوىل و ليس بعدم شرعية أو الـمعاهدات ، و بناًء على ذلك و فـي ح

الثاين ، ويكون مصري املعاهدة يف هذه احلالة هو عدم التصديق عليها إىل حني املبادرة بتعديل الدستور من طرف صاحب 
 .1االختصاص

 اثنيا : رقابة دستورية القوانني العادية 

العادية اليت يصدرها الربملان بناًء على مشروع تقدمه احلكومة أو اقرتاح يقدمه الربملان و تتم املوافقة عليها  فيما يتعلق ابلقوانني    
 يف كلتا غرفيت الربملان طبقا للقواعد املعمول هبا دستور� .

 اثلثا : رقابة دستورية التنظيمات

ورية النصوص التنظيمية اليت تسّنها الــسلطة التنفيذية ، وذلك فيما خيص التنظيمات ، يتوىل اجمللس الدستوري مراقبة مدى دست   
من الناحيتني الشكلية و الـموضوعية ، لضمان صحة اإلجراءات من جهة ، و ضـمان عـدم االعـتداء على االختصاص التشريعي 

 .2الـمخّول للربلـمان من جهة أخرى ، و ذلك بنفس الكيفيات املتعلقة ابلقوانني العادية

 لب الثاين : التشريع اختصاص مشتق للمجلس الدستوري املط

األصل يف التشريع أنه من اختصاص السلطة التشريعية اليت متارس من طرف الربملان ، الذي يتكون من غرفتني اجمللس الشعيب    
بعد إخضاع القوانني  ، و خاصة 1989الوطين و جملس األمة ، لكن بعد استحداث الرقابة على دستورية القوانني مبوجب دستور 

) يف  Législateur Associéأصبح اجمللس الدستوري عضوًا مسامهًا  (  1996العضوية لرقابة املطابقة مبوجب دستور 
 إال أن هذه الوظيفة ال تّتخذ نفس الشكل مع الربملان بل تتخذ شكلني مها :لوظيفة التشريعية ا

دستوري ابلقضاء بعدم دستورية النص املعروض عليه ، و ابلتايل يفقد النص الشكل السليب : الذي يتمثل يف سلطة اجمللس ال-
 آاثره القانونية .

الشكل االجيايب : و هو دور ديناميكي يتمثل يف الفصل ابملطابقة لكن بتحفظ ، أي ال يتم اإلقرار بدستورية النص إال بتعليقه -
اجمللس الدستوري يف إلغاء القانون ( الفرع األول ) ، مث سلطته يف ، و منه نتطرق يف هذا املطلب إىل سلطة  3على شروط معينة

 تعديل القانون عن طريق تقنية التحفظات (الفرع الثاين ) .
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 الفرع األول : سلطة اجمللس الدستوري يف إلغاء القانون

قانون ما، يفقد هذا األخري آاثره القانونية  بعد قيام اجمللس الدستوري مبمارسة رقابته على دستورية القوانني و إقراره بعدم دستورية   
و هو ما يعّد إلغاء للقانون ، األمر الذي جيعلنا نتساءل حول إمكانية اعتبار اجمللس الدستوري مشرعًا ؟ لإلجابة على هذا 

لكن بعالمة سالبة  التساؤل يعترب الفقيه النمساوي "كلسن" أن إلغاء القانون هو عبارة عن وضع قاعدة قانونية تّتصف ابلعمومية
أي قاعدة مضادة ، وهي عملية تشكل وظيفة تشريعية ، و خُلص إىل نتيجة مفادها أن اجلهاز الذي له سلطة إلغاء القوانني 

صادر –يكون ابلنتيجة عضوًا يف السلطة التشريعية  ، إذن ميكن اعتبار اجمللس الدستوري مشرعًا ما دامت له سلطة إلغاء قانون 
بصفة آمرة و �ائية و ذلك من خالل اإلقرار بعدم دستوريته ، و عليه يف كل مرة يتدخل فيها اجمللس الدستوري  -عن الربملان

قانونــية ، و منه للنظر يف مدى دستورية قــانون ما يــصبح شريكاً للربلـمان فـي العملية الــتشريــعيــة و مــنافساً لــه فـي وضــع الــقواعد الــ
إال أنه ال يتمتع ابلسيادة الكاملة و الـمطلقة لوضع  –و إن كان صاحب االختصاص األصيل يف التشريع  –لربملان نستنتج أن ا

القوانني ، و إمنا يقاسـمه يف ذلك الـمجلس الدستوري وفق حدود و أشكال مــعيــنة ، ليصبح لـهذا األخري سلــطــة وضع قــواعد 
 .1تــور و ملزمة للربملان و للسلطة التنفيذيةمــوازية تــقــريباً ألحكام الــدس

 الفرع الثاين : سلطة اجمللس الدستوري يف تعديل القانون

يتمتع اجمللس الدستوري حبرية واسعة يف مواجهة النص القانوين املعروض عليه ملراقبة مدى دستوريته فيكون لــه إلغاؤه كمــا سبق    
ذ مــوقــفا أقــل صرامــة فــيعّدل من معناه ، و تعرف هذه العملية بتعديل القانون عن طريق تقنية ذكــره ، كما يـــمكن له أن يــتــخــ

 التحفظات ، و تتخذ هذه التقنية شكلني مها : التحفظات البنّاءة و التحفظات اجملردة .

  أوال : التحفظات البنّاءة

ي عن تفسري هلذا النص يكون مطابقا ألحكام الدستور ، حيث لتجنب إلغاء النص القانوين املعيب يبحث اجمللس الدستور    
ميكن تصحيح معىن النص دون تغيري صياغته اليت ُحّرر هبا أي يعّدل املعىن دون تغيري الصياغة ، و هو ما يسمى ابلتعديل النوعي 

يكون القانون املعروض عليه متطابق ، فقرارات اجمللس الدستوري تكون مرتبطة كل االرتباط ابلتفسري الذي يعطيه اجمللس ، لكي 2
 مع أحكام الدستور . 

  اثنيا : التحفظات اجملردة

هي التحفظات اليت يكون الغرض منها هو جتريد النص القانوين اخلاضع للرقابة من العنصر الذي يعيبه ، و مىت تعّلق األمر    
املعيب وحده و ليس النص أبكمله ، حيث يعيد الـمجلس  ابلتحفظات اجملردة يشتمل تصريح اجمللس بعدم الدستورية على العنصر

الدستوري صياغة العنصر جلعله يتطابق مع الدستور ، و ابلتايل تعديل الصياغة األصلية للنص و إعادة كتابته جمددًا من طرف 
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، األمر الذي 1هيئة تتوىل التشريع اجمللس الدستوري، مما يعين حتّول هذا األخري من هيئة مكّلفة ابلرقابة على دستورية القوانني إىل 
 يثبت مرة أخرى كون اجمللس الدستوري مشرعاً مسامهاً يقاسم الربملان وظيفته التشريعية .

من خالل حتليلنا الختصاصات الـمجلس الدستوري ، سواء ما تعّلق ابختصاصه األصيل املتمثل يف الرقابة على دستورية    
–مثل يف التشريع ، ميكننا أن نستشف األثر البالغ لـمحــدوديــة اســتقاللية الـمجلس الدستوري القوانني أو اختصاصه املشتق املت

على اختصاصات اجمللس ، ال سيما ما تعّلق منها مبهمة التشريع ، ذلك أن تفوق –التـي كانت مـحل دراسة يف الـمبحث األول 
ا بشكل أو آبخر كما سبق بيانه ، من شأنه أن يؤدي إىل تدخلها السلطة التنفيذية على مستوى الـمجلس الدستوري و تبعيته هل

يف جمال السلطة التشريعية بطريقة غري مباشرة من خالل االختصاص التشريعي للمجلس الدستوري ، حيث  –السلطة التنفيذية –
و�ا جزًء من السلطة التشريعية من �هيك عن ك–يعترب هذا األخري سبيال آخرا للسلطة التنفيذية للتدخل يف نطاق تشريع الربملان 

من خالل إلغاء القوانني أو تعديلها يف إطار ممارسة اجمللس الدستوري للرقابة على  -خالل احلاالت اليت يشرّع فيها رئيس اجلمهورية
ليت حتمل بدورها العديد دستورية القوانني ، خاصة أن قرارات اجمللس تكون ملزمة للربملان، ممّا جيعل هذا األخري رهن هذه القرارات ا

من مالمح سيطرة السلطة التنفيذية ، و هو ما يؤكد التفوق الصارخ للسلطة التنفيذية على مستوى املؤسسات الدستورية و يف 
 النظام السياسي اجلزائري ككل .

 اخلامتة :

أكرب قدر ممكن من االستقاللية إىل إضفاء  2016ممّا سبق ،يتضح لنا مسعى املؤسس الدستوري اجلزائري من خالل تعديل    
على اجمللس الدستوري ، سواء ما تعّلق بتشكيلته أو ابجلهات اليت حيق هلا إخطاره ، فبالنسبة للتشكيلة قام املؤسس الدستوري 

يت بتوزيع حصص التمثيل ابلتساوي بني السلطات الثالث و هو ما فيه تكريس ملبدأ التوازن بني السلطات ، كما وّسع اجلهات ال
)عضوا من الربملان ، إضافة إىل حق 30) �ئبا أو ثالثني (50خيول هلا إخطاره ليمنح هذا الـحق إىل الوزير األول و مخسني (

األفراد يف الطعن بعدم الدستورية بناًء على إحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة ، �هيك عن عديد اجلزئيات اليت تضّمنها 
 س احلرص على استقاللية اجمللس الدستوري .التعديل األخري و تعك

بيد أنه و يف هذا الصدد ال ميكننا اجلزم فعال ابستقالليته كو�ا استقاللية صورية فقط و ليست فعلية ، حتمل يف طياهتا العديد     
ممثال للسلطة –رية من مظاهر تفوق السلطة التنفيذية و التبعية هلا بشكل أو آبخر ، السيما من خالل احتفاظ رئيس اجلمهو 

بسلطة تعيني رئيس اجمللس الدستوري و �ئبه و ما هلما من دور أساسي يف قرارات اجمللس الدستوري ، إضافة إىل حرمان -التنفيذية
اجمللس من آلية اإلخطار الذايت أو التلقائي ، فحىت لو تضّمنت القوانني خرقاً صارخًا ألحكام الدستور ال يستطيع اجمللس التحرك 

 من تلقاء نفسه إال إبخطار من اجلهات اليت حيق هلا ذلك .

كما أن األثر السليب البالغ املرتتب عن حمدودية استقاللية اجمللس الدستوري و تبعيته للسلطة التنفيذية قد امتّد إىل اختصاصات     
رية القوانني ، أو ابلنسبة الختصاصه يف الـمجلس و الـمهام املنوطة به ، سواء ابلنسبة الختصاصه األصيل يف الرقابة على دستو 

التشريع بصفته مشرعًا مسامهًا إىل جانب الربملان ، فتبعية الـمجلس الدستوري للسلطة التنفيذية من جهة ، و اضطالعه مبهمة 

                                                           
 .62-61سليمة مسرايت ، املرجع السابق ، ص  - 1
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ـطريــقــة غـيـر التشريع من جهة أخرى من شأنه أن يؤدي إىل تدخل السلطة التنفيذية فـي صالحيات السلطة الــتشــريعية ، لكن بـ
 مباشرة و ذلك من خالل الدور التشريعي للمجلس الدستوري .

و عليه فإن الدستور اجلزائري قد كّلف اجمللس الدستوري بوظيفة حمورية يف النظام السياسي الـجزائري تتمثل يف الرقابة على     
احلقيقية اليت متّكنه من أداء هذه الوظيفة على قدر من  دستورية القوانني ، لكن يف نفس الوقت مل مينحه االستقاللية الفعلية و

 النجاعة و الفعالية .

و يف هذا املقام نقرتح على املؤسس الدستوري اجلزائري إعادة النظر يف مواطن تبعية اجمللس الدستوري للسلطة التنفيذية ، و     
ن لدينا مؤسسة دستورية مستقلة فعلياً تسهر على احرتام منحه استقاللية أكرب خاصة من خالل آلية اإلخطار التلقائي ،حىت تكو 

 الدستور و تكّرس حقاً أسس دولة القانون و الدميقراطية .

 قائمة املراجع  : 

 أوال : قائمة النصوص القانونية 
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 ملخص : 

ة احمللية مبختلف أبعادها، وترسيخ مبادئ الدميقراطية احمللية، ذلك أ�ا أهم تلعب ميزانية البلدية دورا هاما يف حتقيق التنمي      
 إدارة جوارية تتميز ابحتكاكها املباشر مع املواطنني، والقدرة على معرفة احتياجاهتم والقيام مبصاحلهم املتعددة واملتجددة.

لية ميزانية البلدية وآليات الرقابة الوصائية املمارسة عليها، وقد حاولنا تسليط الضوء يف هذه الورقة البحثية على جوانب استقال     
من خالل  خمتلف املراحل اليت متر هبا، بدءا من إعداد امليزانية من طرف األمني العام للبلدية حتت سلطه رئيس اجمللس الشعيب 

ة واجلماعات احمللية، ومن مث مرحلة التصويت البلدي، وكيف يتقيد هذا األخري مبا متليه عليه التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلي
على امليزانية من طرف اجمللس املنتخب، وسلطات الوايل يف هذا املرحلة عن طريق آلييت املصادقة واحللول، وانتهاء مبرحلة تنفيذ 

يرادات وصرف النفقات امليزانية من طرف اآلمر ابلصرف و احملاسب العمومي وكيف يتدخل الوايل بطريقة غري مباشرة يف حتصي اإل
حمل رئيس اجمللس الشعيب البلدي، للوصول أخريا أنه رغم دور الوصاية يف احلفاظ على املال العام والسهر على تطبيق القوانني 
والتنظيمات، إال أ�ا تقف عائقا أمام استقالل هيئات البلدية والعمل بكل حرية، وتقتل فيهم روح املبادرة والعمل على حتسني 

 ضاع مبا ميتلكونه من إمكانيات .األو 
 : امليزانية، اإلستقاللية، الوصاية، الرقابة، الوايل.الكلمات املفتاحية 

Abstract 
The municipal budget plays an important rôle in achieving local development in all its dimensions, 
and the consolidation of the principles of local democracy, and it’s the most important neighborhood 
management characterized by direct contact with citizens and the ability to solve their needs and fulfill 
their multiple and renewable interests. 
In this paper, we have highlighted the aspects of the autonomy of the municipal as well as the 
mechanisms of censorship exercised on them. 
Through the different stages you go through, beginning with the preparation of the budget by the 
secretary general of the minicipality under the authority of the president of the people’s assembly, and 
how the latter complies with the instructions issued by the ministry of interior and local communities 
and then and then the stage of voting on the budget by the elected council and the Wali authorities at 
this stage through the ratification and solutions and in the final stage of the implementation of the 
budget by the matter of exchange and the public accountant And how the gouvernor (Wali) intervenes 
indirectly in the collection of revenues and disbursement of expenses in place of the President Of The 
People’s Assembly . 
Finally, despite the role of guardianship in preserving public money and ensuring the application of 
laws and regulations, they stand in the way of the independence of the municipal authorities and work 
freely and kill the spirit of initiative. 
 
key words : Budget, independence, Guardianship, censorship, governor (Wali). 
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 مقدمة

إن الالمركزية اإلدارية ابعتبارها أسلوب متميز تقوم على عدة أسس ومبادئ يف مقدمتها االعرتاف بوجود مصاحل ذاتية مستقلة      
ية، تتوالها هيئات وجمالس حملية تتسم بقرهبا من انشغاالت األفراد والقدرة على معرفة حاجاهتم املتنوعة عن املصاحل املركز 

واملتجددة، مما جيعلها كفيلة بضمان األداء الفعال واملتميز يف تنظيم مصاحلها احمللية، وبعث مرونة يف التسيري واالستجابة أكثر 
 ملتطلبات األفراد.

ف هبذه املصاحل احمللية املتميزة ال يكفي لتحقيق الالمركزية اإلدارية بل البد أن تتمتع هذه اهليئات احمللية إبدارة إال أن االعرتا     
ذاتية مستقلة عن طريق وجود نظام قانوين يسمح هلذه اإلدارة الذاتية أبن تكون مستقلة عن سلطات اإلدارة املركزية يف الدولة وال 

 ية املعنوية مما حيقق هلا االستقالل اهليكلي والوظيفي واملايل.يكون ذلك إال مبنحها الشخص
من الدستور اجلزائري جند أن التنظيم اإلداري اجلزائري تبىن فكرة الالمركزية اإلدارية واعترب البلدية  16وابلرجوع إىل نص املادة      

املعنوية واالستقالل املايل، وهو ما جيعلها تلعب دورا أصغر وحدة، وخلية أساسية وقاعدية يف التنظيم اإلداري، تتمتع ابلشخصية 
 فعاال يف تفعيل دعائم الدميقراطية احمللية وتوفري متطلبات التنمية احمللية.

ويلعب االستقالل املايل أمهية كربى يف حتقيق سلطة التقرير، وعدم االرتباط ابلسلطة املركزية وينعكس هذا االستقالل يف متتع     
يزانية مستقلة، عرب خمتلف مراحلها، بداية من إعدادها من طرف األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس البلدية، مث البلدية مب

 املصادقة عليها من طرف اجمللس املنتخب، وأخريا تنفيذها من قبل اآلمر ابلصرف واحملاسب العمومي.
س عليه نوع من الرقابة، وذلك تفاد� لتبديد األموال العامة، والعمل إال أن االستقالل املايل للبلدية ليس على مطلقه، إمنا متار     

يف األطر واحلدود املسطرة يف القوانني والتنظيمات، فالبد من حتقيق التوازن بني اإلستقالل املايل للبلدية تكريسا ملتطلبات 
  ال تكون البلدية عبارة عن هيئة مشلولة.الدميقراطية احمللية، والرقابة الوصائية اليت جيب أن ال تتجاوز مستوى معني حىت

ما مدى أتثري الرقابة الوصائية على استقاللية ميزانية البلدية عرب خمتلف احملطات ومما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:      
 اليت متر هبا؟

إعداد ميزانية البلدية، ويف املطلب ولإلجابة على ذلك قسمت هذا املقال إىل ثالث مطالب، أتناول يف املطلب األول مرحلة     
 الثاين مرحلة التصويت على ميزانية البلدية، ويف املطلب الثالث تنفيذ ميزانية البلدية، مع تبيان يف كل مطلب مظاهر الرقابة املمارسة

 على كل مرحلة من طرف السلطة الوصية.

 املطلب األول : مرحلة إعداد ميزانية البلدية  

عملية إعداد امليزانية هو حتضريها عن طريق وضع تقديرات للنفقات وما يلزمها من إيرادات وملا كان أساس هذه  املقصود من      
 .1العملية التقدير فيجب التزام الدقة إىل أقصى حد

راف وسلطة املتعلق ابلبلدية، فإنه يعود إىل األمني العام للبلدية، حتت إش 11/10من القانون رقم  180طبقا لنص املادة      
، حيث يقوم بتقدير اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية عن طريق مشروع 1رئيس اجمللس الشعيب البلدي، حتضري مشروع امليزانية

 . 2امليزانية األولية قبل بدء السنة املالية، وتعديلها عن طريق امليزانية اإلضافية خالل السنة املالية
                                                           

-2011عية بن مالك دمحم، النظام املايل للبلد�ت اجلزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، السنة اجلام - 1
 .23، ص 2012
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ية مبناسبة حتضريه للميزانية مصاحل البلدية، خاصة مصلحة املالية، كما ميكنه االستعانة بلجنة ويساعد األمني العام للبلد      
، ويؤخذ بعني االعتبار عند اعداد امليزانية جمموعة من الواثئق اهلامة اليت يوفرها رئيس اجمللس الشعيب 3االقتصاد واملالية واالستثمار

، وخيتلف حتضري امليزانية األولية 4املالية للبلدية ضما� للتقدير اجليد لإليرادات والنفقاتالبلدي ابعتباره املسؤول األول عن الشؤون 
عن امليزانية اإلضافية، كما أن تقدير جانب اإليرادات، خيتلف عن تقدير النفقات، فكل منهما يتطلب واثئق خاصة، وملعرفة ذلك 

 زانية األولية ويف الفرع الثاين امليزانية اإلضافية.قسمت هذا املطلب إىل فرعني أتناول يف الفرع األول املي
: تعرف امليزانية األولية على أ�ا الوثيقة الرمسية اليت تتضمن جمموع اإليرادات والنفقات للسنة املالية  الفرع األول : امليزانية األولية

 أكتوبر من السنة اليت تسبق تنفيذها.  31واليت جيب أن حتضر قبل 

:  من بني أهم الواثئق اليت تساعد يف إعداد امليزانية األولية هي البطاقة اجلبائية، اليت يطلق عليها  ب اإليراداتأوال: من جان
) ابلنسبة للبلد�ت مقر الدوائر، تقدم من طرف مديرية 06) ابلنسبة للبلد�ت العادية، وامللحق رقم (02تسمية امللحق رقم (

 ضمن هذه البطاقة تقدير الضرائب للسنة املالية املقبلة.الضرائب على مستوى الوالية، حيث تت

وتنقسم هذه البطاقة إىل جزئني، حيتوى اجلزء األول على تقدير إيرادات امليزانية ذات الطابع اجلبائي، املتمثلة يف الضرائب      
لقمامة املنزلية، الرسم على القيمة املضافة، املباشرة وغري املباشرة، مثل الرسم على النشاط املهين، الرسم على العقارات ورسم نقل ا

 الضريبة الوحيدة اجلزافية، الضريبة على الدخل العقاري.
أما اجلزء الثاين من البطاقة فيتضمن إضافة تقديرات أخرى إليرادات امليزانية، كرسم املذابح وحقوق التوقف يف األسواق،      

 دات خاصة أبمالك الدولة.وإيرادات اإلستغالل األخرى ابإلضافة إىل إيرا
 ويتعني على اآلمرين ابلصرف أثناء اإلعداد التقيد ابلتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية اجلماعات احمللية اليت يتم إرساهلا إىل مجيع

، وعلى سبيل املثال البلد�ت، واليت حتدد كيفيات حتضري ومتويل امليزانيات األولية للبلد�ت، وذلك قبل بدء إعداد امليزانية األولية
، فقد نصت التعليمة على ضرورة إعطاء امليزانية األولية أمهية يف تقدير االيرادات اليت يتم حتصيلها ، 2018ابلنسبة للسنة املالية 

يزانية وكذا تقديرات نفقات التسيري ملختلف املرافق العمومية، وجتنب النفقات غري الضرورية، وقد تضمنت التعليمة مصادر متويل امل
 :5األولية وتتمثل فيما يلي

: تتمثل يف املوارد اجلبائية املتوقعة حسب البطاقة احلسابية السابقة الذكر، وكذا تقديرات  األموال الذاتية للبلدية .1
مداخيل األمالك واملمتلكات، ويف حالة تسجيل أتخر يف استالم تقديرات املوارد اجلبائية، على البلد�ت إعادة تسجيل بصفة 

                                                                                                                                                                                     
، 2016ديسمرب سنة  13األحكام اخلاصة املطبقة على االمني العام للبلدية، املؤرخ يف املتضمن  16/320من املرسوم التنفيذي رقم  16املادة  - 1

 .2016ديسمرب  15املؤرخة يف  73ج ر ع: 
 .137عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزريع، اجلزائر، ص  - 2
 .293، ص 2010ار بلقيس، اجلزائر، د. مولود ديدان، أحباث يف اإلصالح املايل، د - 3
دراسة حتليلية ونقدية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة –عبد القادر موفق، الرقابة املالية على البلدية يف اجلزائر  - 4

 .120، ص 2015 -2014احلاج خلضر ابتنة، السنة اجلامعية 
، واليت حتدد كيفيات 2017سبتمرب  28املؤرخة يف  978عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية رقم  التعليمة الوزارية الصادرة - 5

 ، غري منشورة.2018إعداد ومتويل امليزانية االولية للبلد�ت بعنوان السنة املالية 
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بيانية الرسوم والضرائب احملصلة فعليا خالل السنة املالية السابقة، وتتم تسوية الفارق بني هذه املبالغ املسجلة وتقديرات مصاحل 
 عن طريق فتح اعتماد مايل مسبق، أو عن طريق امليزانية اإلضافية. 2018الضرائب لسنة 

من مبلغ معادلة التوزيع ابلتساوي اليت  %70نية : يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيا 1 معادلة التوزيع ابلتساوي .2
 .2017استفادت منها بعنوان السنة املالية 

: حيث  2014اإلعانة املوجهة للتكفل ابلز�دة يف األجور وكذا املناصب املالية املمنوحة لفائدة البلد�ت سنة   .3
لز�دة يف األجور اليت استفادت منها البلدية من مبلغ اإلعانة املخصصة للتكفل اب %40يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيانية 

 .2017بعنوان السنة املالية 
من  %50: يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيانية اإلعانة املخصصة للتكفل حبراسة املدارس االبتدائية وصيانتها .4

 .2017سنة املالية مبلغ اإلعانة املخصصة للتكفل بصيانة وحراسة املدارس اإلبتدائية اليت استفادت منها بعنوان ال
: من أجل ضمان استمرارية متوين املطاعم املدرسية ابملواد الغذائية، اإلعانة املخصصة للتكفل ابلتغذية املدرسية .5

 يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيانية املبلغ الناتج عن عملية الضرب للمعايري الثالث حسب كل بلدية:
 دمات املطاعم املدرسية.عدد التالميذ الطور االبتدائي املستفدين من خ -أ 
 دج للوجبة ابلنسبة لوال�ت الشمال) 45دج للوجبة ابلنسبة للوال�ت اجلنوب، و 55سعر الوجبة ( -ب 
 يوما، ما يعادل فصليني دراسيني. 90أ�م التسيري  -ج 

ة والضرورية واإلختيارية،  يراعى يف تقدير النفقات  ترتيبها ابملادة واملصلحة مع تصنيفها بني اإلجباري اثنيا : من جانب النفقات :
كما يوضع حد ألخذ نفقات اهلياكل املمولة من ميزانية الدولة على عاتق ميزانية البلدية، ابإلضافة إىل أنه جيب التكفل بصفة 

 .2معقولة بنفقات األعياد واحلفالت العمومية مع األخذ بعني االعتبار قدرات البلدية

السابقة الذكر، حيث جيب على البلد�ت خاصة ذات الدخل احملدود التكفل ابلنفقات  وهذا ما تؤكده التعليمة الوزارية     
اإلجبارية السيما منها األجور، وجيب على املسريين احملليني ترتيب النفقات كما سبق الذكر إىل نفقات إجبارية اليت تكون غري 

اجعة، وذلك ملنح اجمللس املنتخب مساحة وجمال الختيار وتقدير قابلة للمراجعة، والنفقات الضرورية، وتلك االختيارية القابلة للمر 
 وترتيب النفقات حسب القدرات املالية واإلمكانيات املادية املتاحة لكل بلدية.

 :  3وعليه متثل النفقات اإلجبارية اليت جيب على البلد�ت تغطيتها ما يلي
 ان، من اإليرادات اجلبائية للبلدية املخصصة لصندوق الضم 2%   -
 من اإليرادات اجلبائية للبلدية املخصصة للصندوق الوالئي لرتقية مبادرات الشبيبة واملمارسات الر�ضية، 4% -
 من اإليرادات اجلبائية للبلدية (ختصيص خاص) لرتقية مبادرات الشبيبة واملمارسات الر�ضية،% 3 -

                                                           
والضمان للجماعات احمللية للبلد�ت، وتعتمد يف منحها على أساس املعدل معادلة التوزيع ابلتساوي :  وهي املنحة اليت مينحها صندوق التضامن  - 1

 الدميغرايف ومعامل الغىن، وميكن جمللس التوجيه للصندوق اإلعتماد على معايري أخرى.
 .71، اجلزائر، ص 2014عبد الوهاب بن بوضياف، معامل لتسيري شؤون البلدية، دار اهلدى عني مليلة،  - 2
، املتعلقة بكيفيات منح 2017ماي  30املؤرخة يف  05وزارية املشرتكة بني الوزير املكلف ابلداخلية واجلماعات احمللية و وزير املالية، رقم التعليمة ال - 3

 من الغريادات اجلبائية للبلدية لفائدة اجلمعيات، غري منشورة. %3اإلعا�ت اليت تفوق 
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ة من قسم التسيري لفائدة قسم التجهيز على األقل من اإليرادات اجلبائية للبلدي % 10اقتطاع نسبة قدرها  -
 واإلستثمار،

 شهرا من أجور مستخدمي البلدية، مبا فيها األعباء، 12 -
 مبلغ العالوات السنوية املمنوحة للمنتخبني احملليني، -
 املبلغ اإلمجايل لتسديد رأمسال وفوائد القروض. -

  الفرع الثاين : امليزانية اإلضافية

نة تقديرات إيرادات ونفقات امليزانية األولية، أثناء النشاط (نفس السنة املالية) بداللة نتائج النشاط هي وثيقة مالية ملواز       
، وبعبارة أخرى هي وثيقة تعديلية تتضمن ترحيل بواقي حساابت امليزانية السابقة اليت تظهر يف احلساب اإلداري، وحتتوي 1السابق

 تجدة الغري املقيدة يف امليزانية األولية.على اإليرادات احملصل عليها والنفقات املس

وتكون امليزانية اإلضافية أكثر دقة من امليزانية األولية الستنادها على احلساب اإلداري للسنة املنصرمة، ابإلضافة إىل أن تنفيذ      
اليت عليها صرفها، ويراعى أثناء حتضري  امليزانية األولية ينتج عنه معرفة اإليرادات احلقيقة اليت ميكن أن حتصلها البلدية، والنفقات

امليزانية اإلضافية جمموعة من النقاط األساسية اليت تسطرها وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، واليت جيب أن تنعكس وترتجم يف 
 .ثمارواالستامليزانية اإلضافية، وعليه تتم دراسة هذه النقطة عن طريق التطرق إىل قسم التسيري، وقسم التجهيز 

 تسجيل التقديرات التالية: 2017للبلد�ت عند إعداد امليزانية اإلضافية ابلنسبة للسنة املالية أوال : قسم التسيري : 

متثل إيرادات قسم التسيري التقديرات التالية: منحة معادلة التوزيع ابلتساوي، حيث يتم تقييد ابلنسبة لإليرادات :  -1
، وكذا اإليرادات اجلبائية واليت 2017ملمنوح للبلدية �ائيا واملبلغ املسجل ابمليزانية األولية لسنة ا التوزيعالفرق بني مبلغ معادلة 

 املعد من طرف مديرية الضرائب للوالية. 06املسجلة ابمللحق رقم  2017تقيد بصفة إجبارية بتقديرات اإليرادات اجلبائية لسنة 
،   واالستغالل األمالكث جيب على اجملالس الشعبية البلدية مطالبة بتثمني مداخيل ، حيواالستغالل األمالكابإلضافة إىل إيرادات 

كما أن رؤساء اجملالس الشعبية البلدية مكلفون بتقييد كل املخصصات واإلعا�ت املمنوحة لبلديتهم بعد إعداد امليزانيات األولية 
رة، كما جيب عند حتضري امليزانية اإلضافية تطهري بواقي اإلعا�ت عن طريق فتح إعتمادات مالية مسبقة أو ابمليزانية اإلضافية مباش

املالية املمنوحة من طرف وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وعلى سبيل املثال اإلعا�ت اخلاصة ابملسنني، وختصيصات اخلدمة 
 . 2االبتدائيةالعمومية، اإلعا�ت املمنوحة لصيانة وترميم املدارس 

ا من جانب النفقات فتقسم ما بني إجبارية، ضرورية وكمالية، حيث متثل النفقات اإلجبارية كتلة : أم النفقات  -2
لقسم التسيري واالستثمار، مسامهة البلد�ت يف صندوق الوالية  االقتطاعاالجور الشهرية واألعباء املرتبطة هبا، تعويضات املنتخبني، 

 .3)%2)، املسامهة يف صندوق الضمان (%4لرتقية مبادرات الشباب واملمارسة الر�ضية (
                                                           

 . 93، ص 2007ة عن وزارة املالية( املديرية العامة للميزانية)، املؤرخة يف ديسمرب وجيز مراقبة النفقات اإللزامية، وثيقة صادر  - 1
، املتعلقة بكيفيات إعداد 2017أفريل  06املؤرخة يف  425التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، رقم  - 2

 .2017امليزانية اإلضافية للبلد�ت لسنة 
املؤرخة  09، حيدد نسبة مسامهة البلد�ت يف صندوق الضمان للجماعات احمللية، ج ر ع: 2017ديسمرب سنة  26قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  - 3
 .2018فرباير  11يف 
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أما ابلنسبة للنفقات الضرورية فقد أكدت الوزارة الوصية على ضرورة التقليص من النفقات الضرورية واملتعلقة أساس       
فل ابلنفقات مبصاريف التسيري العام ومصاريف األمالك املنقولة وغري املنقولة، خاصة ابلنسبة للبلد�ت اليت تعاين صعوابت يف التك

 اإلجبارية.
أما فيما يتعلق ابلنفقات الكمالية فيجب جتنب تسجيل أي نفقة ذات طابع رفاهي واليت ال تضيف لسري خمتلف مصاحل        
 . 1البلدية

قيقية : إن نسبة االقتطاع لنفقات التجهيز واالستثمار جيب أن يراعى فيها الوضعية املالية احل اثنيا : قسم التجهيز واإلستثمار
للبلدية وذلك قياسا مبدى قدرهتا على تغطية نفقاهتا اإلجبارية والضرورية وجتنبا لكل عجز مايل حمتمل، وعليه جيب أن توجه نسبة 

من إيرادات قسم التسيري إىل املشاريع املتعلقة خبلق أمالك عقارية بلدية خاصة منتجة للمداخيل، أو صيانة األمالك   10%
 بغرض تثمينها. املوجودة املتدهورة

وعليه فإن عملية إعداد ميزانية البلدية ورغم ما تظهر عليه من إستقاللية يف التحضري، إال أ�ا مقيدة ابلتعليمات الوزارية      
 متتع الصادرة من وزارة الداخلية اليت تسطر اخلطوط الكربى، اليت جيب أن تلتزم هبا البلدية مبناسبة إعداد امليزانية وهو ما جيعلها ال

ابستقالل فعلي وحقيقي، فما على رئيس اجمللس الشعيب البلدي واألمني العام إال إسقاط النسب املقدمة من طرف الوزارة الوصية 
 دون تعديل ابلز�دة أو النقصان.

 املطلب الثاين : مرحلة التصويت على ميزانية البلدية 

األمني العام، يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي طرح مشروع امليزانية على  بعد أن يتم حتضري مشروع ميزانية البلدية من طرف      
 31للتصويت عليه، و يلتزم اجمللس الشعيب البلدي التصويت على امليزانية األولية قبل  –اجمللس الشعيب البلدي  –اهليئة التداولية 

 15ويت، أما امليزانية اإلضافية فيحدد اتريخ التصويت عليها قبل أكتوبر من السنة املالية اليت تسبق تنفيذ امليزانية املطروحة للتص
 .2يونيو من السنة املالية اليت تنفذ فيها

وابعتبار أن اجمللس الشعيب البلدي هو اهليئة التداولية يف البلدية، فإن مجيع أعماله وقراراته ومنها التصويت على مشروع امليزانية      
، كما جيب أن تكون املداوالت 4، واليت يشرتط فيها أن تكون عالنية وهو ما يثبت دعائم الشفافية3تكون عن طريق " املداولة" 

                                                           
 السالفة الذكر. 425التعليمة الوزارية رقم  - 1
 .145، ص 2010دنيدين حيي، املالية العامة، دار اخللدونية، طبعة  - 2
 .03/07/2011املؤرخة يف  37، ج ر ع : 2011يونيو سنة  22املتضمن قانون البلدية، املؤرخ يف  11/10من القانون رقم  181املادة  -
 تعرف املداولة على أ�ا : - 3

«  Les délibérations : les réunions du conseil, qui peuvent comporter des questions oral posées par le 
conseilles sur les affaires de la commune, aboutissent normalement à des délibérations, votées a 
majorité des suffrages exprimés, qui constituent soit des décisions possédant tous les caractères 
juridiques de l’acte administratif unilatéral, soit des avis que le conseil est fréquemment appelé a 
donner en application des texte ou sur une autorités de l’Etat, soit des vœux, qu’il émet de sa propre 
initiative » 
Voir : Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit Administratif, 18 édition,  Dalloz , 2000, Paris, page 372. 

 .139د. عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، دار رحيانة، اجلزائر، ص  - 4
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، وتصدر قرارات اجمللس ابألغلبية البسيطة لألصوات املشاركة احلاضرة أو 1ابللغة العربية، وتشمل جمموعة من البيا�ت الضرورية
على االعتمادات اباب ومادة مادة على إمكانية إجراء حتويل من ابب إىل  ، ويف هذا اإلطار يتم التصويت2املمثلني عند التصويت

 ابب آخر داخل نفس القسم ويكون ذلك عن طريق مداولة.
كما لرئيس اجمللس الشعيب البلدي احلق يف إصدار قرار يتضمن حتويالت من مادة إىل املادة داخل نفس الباب على أن خيطر      

ول دورة تنعقد بعد اصدار قرار التحويل، إال أنه يستثىن من التحويالت االعتمادات املقيدة بتخصيص اجمللس الشعيب البلدي يف أ
 .3خاص
وجتدر اإلشارة أنه هناك حاالت إستثنائية قد تواجه عملية املصادقة على امليزانية من طرف اجمللس البلدي واليت تؤدي لعدم       

، فإنه يستمر العمل 4ت حزبية أو سحب الثقة من رئيسها أو غريها من األسبابالتصويت عليها وضبطها �ائيا بسبب خالفا
ين اباليرادات والنفقات العادية املقيدة يف السنة املالية السابقة إىل غاية املصادقة على امليزانية املتأخرة، وذلك يف حدود جزء من إث

وقد قسمت هذا املطلب إىل فرعني أتناول يف الفرع األول  ،5) يف الشهر من مبلغ اعتمادات السنة املالية السابقة12عشر (
 املصادقة، ويف فرع اثين احللول املايل.

 الفرع األول : املصادقة 

إال أن مداولة اجمللس الشعيب املتضمنة ميزانية البلدية ال تكون �فذة إال بعد املصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، حيث       
�ا : " اإلجراء الالحق على قيام اجمللس احمللي ابلعمل، حبيث جيوز للجهة الوصية مبقتضاه أن تقرر أبن عمال تعرف املصادقة على أ

معينا صادر من جهة إدارية المركزية ميكن أن يوضع موضع التنفيذ، على أساس أن ال خيالف قاعدة قانونية، وال ميس ابملصلحة 
 . 6العمومية " 

املتعلق ابلبلدية على أن املداوالت املتعلقة ابمليزانيات واحلساابت ال  10-11من القانون  57ادة ويف هذا الصدد تنص امل     
تكون قابلة للتنفيذ إال بعد موافقة الوايل عليها، حيث تودع املداولة املتضمنة مشروع امليزانية لدى الوالية، وللوايل مدة ثالثني 

ويف حالة عدم إعالن الوايل قراره خالل املهلة املمنوحة له تصبح املداولة �فذة ومنتجة  ) يوما للمصادقة الصرحية على املداولة،30(
آلاثرها القانونية كما لو كانت مصادق عليها من طرف اهليئة الوصية، وبذلك حفظ املشرع اجلزائري مكانة اجمللس الشعيب البلدي 

 وفصل يف مصري املداولة بعد جتاوز املدة القانونية.

على عدم إمكانية املصادقة على امليزانية إذا مل تكن متوازنة أو تدرج ضمنها  10-11من القانون  183وتضيف املادة       
النفقات اإلجبارية، وعلى الوايل إرجاعها إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي مرفقة مبالحظاته، على أن خيضعها هذا األخري ملداولة 

                                                           
 املتعلق ابلبلدية، املرجع السابق. 11/10من القانون  53املادة  - 1

، ج ر ع: 2013مارس  17، املتعلق ابلنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعيب البلدي، املؤرخ يف 13/105من املرسوم التنفيذي رقم  28املادة 
 .2013مارس  17املؤرخة يف  05

 املتعلق ابلبلدية، املرجع السابق. 11/10من  القانون  54املادة  - 2
 من نفس القانون. 182املادة  - 3
 .123عبد القادر موفق، املرجع السابق، ص  - 4
 املتعلق ابلبلدية. 11/10من القانون  185املادة  - 5
 .114، ص 2008النشاط اإلداري)، الطبعة األوىل، األردن،  -لقانون اإلداري (التنظيم اإلداريد.محدي قبيالت، ماهية ا - 6
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     ة إعادة التصويت على امليزانية دون األخذ بعني االعتبار مالحظات الوايل، يتم اعذار اجمللس، اثنية يف ظرف عشرة أ�م، ويف حال
أ�م لضبط امليزانية، ويف حالة عدم التصويت عليها يتم ضبطها تلقائيا من طرف السلطة الوصية املتمثلة يف  08وهلذا األخري مهلة 

 الوايل.

وض رئيس الدائرة أن يصادق على مداوالت اجملالس الشعبية البلدية املتضمنة امليزانيات ميكن للوايل و حتت سلطته أن يف      
 .1واحلساابت اخلاصة ابلبلد�ت واهليئات البلدية املشرتكة يف البلد�ت التابعة للدائرة نفسها

مليزانية من طرف اجمللس الشعيب ومن هنا يبدو جليا تدخل اهليئة الوصائية  يف هذه املرحلة حبيث ال يكفي التصويت على ا     
 البلدي، فالبد من تدخل الوايل واملوافقة عليها عن طريق املصادقة، وقد يذهب أبعد من ذلك عن طريق ما يسمى ابحللول املايل.

  الفرع الثاين: احللول املايل

إال أنه ميكن أن تكون يف نظام الوصاية،  املتعارف عليه أن احللول خاصية من اخلصائص األساسية اليت متيز السلطة الرائسية،     
ا واملقصود ابحللول هو : " قيام اجلهة الوصية مبقتضى سلطاهتا االستثنائية احملددة قانو� مقام اجلهة الالمركزية لتنفيذ بعض التزاماهت

 . 2لعامة" القانونية اليت مل تقم هبا بقصد أو بعجز أو ابمهال أو لعدم احرتام مبدأ املشروعية واملصلحة ا

مبجموعة من القيود والضما�ت احملددة بدقة،  إحاطتهونظرا خلطورة هذا اإلجراء ابعتباره خرق ملبدأ استقاللية البلدية فقد مت      
عن طريق إدراج احلاالت اليت ميكن للوايل احللول حمل اجمللس الشعيب البلدي على سبيل احلصر ضمن نص قانوين صريح ، وكذا 

 .إتباعهاالواجب اإلجراءات 
املتعلق ابلبلدية، على أن الوايل ملزم ابملصادقة على ميزانية البلدية  11/10من القانون  102ويف هذا اإلطار تنص املادة      

وتنفيذها وذلك يف حالة حدوث اختالل ابجمللس الشعيب البلدية حيول دون التصويت على امليزانية، حيث يقوم الوايل ابستدعاء 
الشعيب البلدي يف دورة غري عادية بعد انقضاء األجل القانوين للمصادقة على امليزانية يف الظروف العادية، للمصادقة على اجمللس 

امليزانية، ويكون رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف هذه احلالة كأي عضو من أعضاء اجمللس التداويل، ويف حالة عدم التوصل إىل 
 .3ا الوايل �ائيااملصادقة على امليزانية يضبطه

وعليه يعترب احللول من أخطر الوسائل اليت تقيد اجمللس الشعيب البلدي بل تتجاوز وجوده رغم أنه ال يعدمه من الناحية      
 القانونية، إال أنه من الناحية الفعلية والتطبيقية يصبح اجمللس الشعيب البلدي عبارة عن جملس صوري هيكل دون روح.

 تنفيذ ميزانية البلدية  املطلب الثالث :

بعد أن يتم التصويت على ميزانية البلدية من طرف اجمللس الشعيب البلدي، واملصادقة عليها من طرف الوايل، تنفذ امليزانية من      
  1العمومي و أمني خزينة البلدية ابعتباره احملاسب 4طرف أعوان التنفيذ، ومها رئيس اجمللس الشعيب البلدي ابعتباره اآلمر ابلصرف

                                                           
 48، ج ر ع : 1994يوليو  23الذي حيدد أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها، املؤرخ يف  94/215من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  - 1

 .1994يوليو  23املؤرخة يف 
 .175، ص 1985ين، الرقابة اإلدارية، دار النهضة العربية، بكر قبا - 2
 املتعلق ابلبلدية. 11/10من القانون  186املادة  - 3
 .1990غشت  15املؤرخة يف  35، ج ر ع : 1990غشت  15املتعلق ابحملاسبة العمومية، املؤرخ يف  21-90من القانون  26املادة  - 4
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كل حسب اختصاصه، وقد قسمت هذا املطلب إىل فرعني أتطرق يف الفرع األول إىل مراحل تنفيذ ميزانية البلدية، ويف الفرع الثاين  
 تدخل السلطة الوصية يف عملية التنفيذ.

 الفرع األول : مراحل تنفيذ ميزانية البلدية 

يتني ومها حتصيل اإليرادات وصرف النفقات، ويكون ذلك طبقا لقواعد إن تنفيذ ميزانية البلدية يعتمد على عمليتني أساس 
 احملاسبة العمومية املطبقة على ميزانية الدولة واجلماعات احمللية.

 يتم حتصيل اإليرادات عن طريق ثالث مراحل أساسية وهي على الرتتيب كما يلي :أوال : ابلنسبة لتحصيل اإليرادات : 

 ذي يتم مبوجبه تكريس حق الدائن العمومي، هو اإلجراء الاإلثبات :   .1
: هي إجراء يتم حتديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين لفائدة البلدية واألمر بتحصيلها، حيث  التصفية  .2

 يصدر رئيس اجمللس الشعيب البلدي سندات التحصيل، ويف هذا اإلطار يقوم إبعداد جداول الرسوم والتوزيعات الفرعية وكشوف
 . 2اخلدمات املوجهة ألمني خزينة البلدية قصد حتصيلها، وهذه العملية هي عملية إدارية حبتة

: االجراء الذي يتم مبوجبه اثبات نشوء الدين، وهي عملية حماسبية يقوم هبا احملاسب العمومي، وعليه قبل  التحصيل .3
وم احملاسب العمومي مبراقبة صحة إلغاء السندات، التكفل بسندات التحصيل أن يتأكد من اآلمر ابلصرف مرخص له ذلك، ويق

 . 3اإليرادات والتسو�ت وكذا عناصر اخلصم اليت يتوفر عليها
 : يتم الصرف عن طريق أربع عمليات أساسية وهي على التوايل: اثنيا : ابلنسبة لصرف النفقات

زام احملاسيب، فااللتزام القانوين هو أن ينشأ التزام : وهو اثبات نشوء الدين، وينقسم إىل االلتزام القانوين وااللتااللتزام  .1
. أما االلتزام احملاسيب 4عن عمل إداري صادر من رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو أحد مفوضيه، كما قد ينشأ عن عمل غري إداري

ز االعتمادات املالية املرصودة فهو عملية ختصيص االعتمادات املالية الكافية من أجل التكفل اباللتزام القانوين، وال ميكن جتاو 
 ابمليزانية.

 : التحقيق على أساس الواثئق احلسابية وحتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية . التصفية .2
 : االجراء الذي �مر مبوجبه دفع النفقات العمومية. األمر ابلصرف أو حترير احلواالت .3
ية، وعلى احملاسب العمومي قبل صرف النفقة أن يتأكد ويتحقق : اإلجراء الذي يتم مبوجبه ابراء الدين العمومالدفع  .4

 املتعلق ابحملاسبة العمومية واملتمثلة فيما يلي: 90/21من القانون  36من جمموعة من العناصر والبيا�ت واليت تضمنتها املادة 
 مطابقة العملية للقوانني واألنظمة املعمول هبا، -أ 
 شرعية عملية تصفية النفقة، -ب 
 تمادات،توفر االع -ج 

                                                                                                                                                                                     
 تعلق ابلبلدية.امل 11/10من القانون  205املادة  - 1
 املتعلق ابلبلدية. 11/10من القانون   207و  203املادتني  - 2
 املتعلق ابحملاسبة العمومية. 90/21من القانون  35املادة  - 3
 .163بن مالك دمحم، املرجع السابق، ص  - 4
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 أن الديون مل تسقط أجاهلا أو أ�ا حمل معارضة -د 
 الطابع اإلبرائي للدفع، -ه 
 أتشريات عمليات املراقبة اليت نصت عليها القوانني والتنظيمات املعمول هبا، -و 
 الصحة القانونية للمكسب اإلبرائي. -ز 

  الفرع الثاين : تدخل السلطة الوصية يف عملية تنفيذ ميزانية البلدية

 184ور الوايل الرقايب يف عملية التصويت ، وإمنا يتعداه إىل مرحلة تنفيذ ميزانية البلدية، وذلك ما أقرته املادة ال يتوقف د
التصحيحية والضرورية، وذلك يف حالة حدوث  اإلجراءاتاملتعلق ابلبلدية، حيث أن الوايل يتدخل ابختاذ  11/10من القانون 

يتخذ اجمللس الشعيب البلدي مجيع التدابري الالزمة المتصاصه وضمان توازن امليزانية اإلضافية، عجز أثناء تنفيذ ميزانية البلدية، ومل 
 فالوايل حيل حمل اجمللس الشعيب البلدي و�ذن ابمتصاص العجز على سنتني ماليتني أو أكثر.

لبلدي عن اختاذ قرارات فرض عليه القانون كما يتدخل الوايل يف تنفيذ ميزانية البلدية، وذلك مبناسبة امتناع رئيس اجمللس الشعيب ا
، وعليه فإن مجيع القرارات الواجب على رئيس اجمللس الشعيب البلدي اختاذها ابعتباره آمر ابلصرف، تدخل 1إصدارهاوالتنظيمات 

املثال، إال أنه  ضمن أحكام هذه املادة ابعتبار أن املشرع اجلزائري مل يدرج أنواع القرارات ال على سبيل احلصر وال على سبيل
املتعلق ابلبلدية، فقد منح املشرع الوايل سلطة حلول الوايل حمل رئيس اجمللس  11/10من القانون  203وابلرجوع إىل نص املادة 

الشعيب البلدي وذلك يف حالة ما إذا رفض هذا األخري القيام إبعداد حوالة قصد تغطية نفقة إجبارية أو إصدار سند حتصيل، 
هذه السندات، كما مل متنح املادة  إصداريق قرار، ومل تشر املادة إىل أسباب رفض رئيس اجمللس الشعيب البلدي وذلك عن طر 

لرئيس اجمللس الشعيب البلدي آجال الستدراك الوضع، وهو ما جيعلها آلية جد خطرية يف يد السلطة الوصية، كما تعترب خرقا ملبدأ 
 ة الشعب وإرادته.استقاللية البلدية ابعتبارها تعكس رغب

 خامتة :

ما ميكن استخالصه مما سبق أن البلدية لبنة من لبنات التنظيم اإلداري اجلزائري، ومتثل إحدى هيئات الالمركزية اإلدارية، اليت 
الوظيفي  اللاالستقاملايل، مما جيعلها تكرس مبادئ الدميقراطية احمللية، اليت تستند على أساس  واالستقاللتتمتع ابلشخصية املعنوية 

واهليكلي والعمل بداءة وبكل حرية عن السلطة املركزية، حيث جيب أن ينعكس هذا االستقالل على ماليتها احمللية، خاصة فيما 
يتعلق ابملراحل اليت متر هبا ميزانية البلدية بداية من حتضريها من طرف األمني العام للبلدية حتت إشراف رئيسها، مث املصادقة 

يها من طرف هيئة املداولة، وصوال إىل تنفيذها، إال أن ميزانية البلدية وعرب خمتلف حمطاهتا تبقى مرتبطة ابلسلطة والتصويت عل
الوصية، هذه األخرية اليت ترسم هلا حدود ال ميكن جتاوزها، كما خول القانون السلطة الوصية عدة آليات للرقابة، كان ابإلمكان 

ابعتباره هيئة منتخبة من طرف الشعب لفرض رقابته على ميزانية البلدية، أو عن طريق  ترك اجملال للمجلس الشعيب البلدي
 يف اجملال املايل والتخطيط لفرض رقابتها. واالختصاصاستحداث مؤسسات وهيئات مالية تتسم ابالستقالل 

 

 قائمة املراجع 
                                                           

 املتعلق ابلبلدية. 11/10من القانون  101املادة  - 1
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 مدى مسامهة قواعد التهيئة و التعمري يف حتقيق األمن البيئي

 زدون دمحم                                                                                                
 ابحث يف صف الدكتوراه                                                                                                 

 امختصص القانون الع                                                                                                 
 أستاذ مؤقت جبامعة أبو بكر بلقايد تلمسان                                                                                      

mohamedzeddoundaroit@gmail.com 

 امللخص :
يئة و التعمري أتثري حقيقي على األمن عالقة التهيئة و التعمري ابألمن البيئي هي عالقة مركبة متشابكة إذا أن لعمليات الته       

البيئي إما اجيابيا أو سلبيا خاصة أ�ا تعد احد أهدافه و خلصنا يف هذا البحث إىل إن التشريع العمراين يف اجلزائر يعد وسيلة فعالة 
بة للمواطن أو اإلدارة ابلنس لتحقيق األمن البيئي إال انه يف الواقع مغيب متاما إذ ابتث اآلليات اليت نص عليها جمرد شكليات سواء

       ذلك بسبب عدم وعي املواطن بقيمة الشهادات و الرخصة العمرانية و يف نفس الوقت ضعف الرقابة من اهليئة املعنية املعنية و 
 عليه نقول أن األمن البيئي يف اجلزائر حممي نظر� و غائبا واقعياو 

 .ستدامة، التنمية العمرانية املستدامة، التهيئة و التعمري: األمن البيئي، التنمية املالكلمات املفتاحية
Summary : 
The relationship of design and reconstruction to environmental security is a complex and complex 
relationship if the processes of urbanization and development have a real impact on environmental 
security either positively or negatively, especially as it is one of its objectives and we concluded in this 
research that the urban legislation in Algeria is an effective way to achieve environmental security, 
The reality is completely absent, as the mechanisms that have been stipulated are merely formalities, 
both for the citizen and the administration concerned, because of the citizen's lack of awareness of the 
value of the certificates and the building permit, while at the same time the control is weak. 
key words: Environmental security, sustainable development, sustainable urban development, 
development and reconstruction 
 مقدمة:  

إن الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان يتطلب محاية دائمة مستمرة من األخطار اليت هتدده، سواء كانت أخطار طبيعية أو        
 ا ما يسعى إىل حتقيقه األمن البيئي .ذو ه بشر،بفعل ال

لقد عرفت اجلزائر يف اآلونة األخرية ثورة كبرية يف اجملال العمراين فاق قدرات الدولة فيما خيص عملية التحكم فيه رغم و       
لبية على البيئة اليت تعد املتضرر عليه كان هلذا التوسع العمراين انعكاسات سة اليت ختص عملية البناء ، و الرتسانة القانونية اهلائل

 األول ، رغم أن املشرع مل يغفل هذا اجلانب بسنه قوانني ختص محاية البيئة 

والعتبار أن أثر العمران على البيئة أثر كبري ، و اجلزائر تعيش يف هذه املرحلة ما أبيت إال أن أتطرق هلذا املوضوع من زاوية       
إما االرتباط بعدة جماالت ،كيف ال و  يف حتقيق األمن البيئي ، نظرا ملا يكسبه هذا املوضوع من أمهية دور قواعد التهيئة و التعمري

         يكون أتثري سليب أو اجيايب على البيئة و املساس ابلبيئة هي املساس ابالقتصاد و املساس ابلسياسة و املساس ابألمن االجتماعي
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حياة سليمة  يف جو حضاري يف جمتمع ما يسبب درجات متفاوتة من التأثريات على البيئة الثقايف ، إذن جمرد معيشة اإلنسان و 
 تتناسب ودرجة التقدم احلضاري و العمراين يف ذلك اجملتمع .

يعود سبب  إختياري هلذا املوضوع إىل أنه موضوع الساعة الذي  مل يلقى حلد اآلن  حلوال �جعة للتحكم يف التوسع و       
 بشكل يتماشى و محاية البيئة .العمراين 

كذلك النتائج الكارثية املنبثقة عن هذا التوسع على مجيع األصعدة سواء اآلن أو يف املستقبل ، و كذلك رغبة مين يف حماولة و      
 البحث عن تشخيص حقيقي لسبب إنتشار هذه الظاهرة اليت أهدرت  البيئة يف مجيع ربوع الوطن .

ا البحث يف تقدمي صورة حقيقية عن واقع البناء و التعمري يف اجلزائر و اآلاثر السلبية اليت تولدت عنه د أهداف هذسوتتج      
من مساس خطري ابجملال احليوي الذي نعيش فيه ، و ضرورة البحث عن أجنع الوسائل قصد التصدي و الوقوف يف احلد من 

 التعدي على البيئة .

ى فاعلية أدوات التهيئة و التعمري يف حتقيق األمن البيئي ؟أو نقول ما دور أدوات التهيئة و متحورت إشكالية البحث حول مد     
 و التعمري يف حتقيق األمن البيئي ؟أو نقول هل أن أدوات التهيئة و التعمري تضمن حقيقة حتقيق األمن البيئي؟

للمفاهيم اخلاصة هبذا البحث ،و إستعنا ابملنهج  يف دراستنا هذه على  املنهج الوصفي و ذلك إبعطاء وصف شامل اعتمد�      
التحليلي عند معاجلة مدى إهتمام النصوص اخلاصة ابلتهيئة و التعمري يف االلتزام ابحملافظة على البيئة ،أما املنهج التارخيي فتجسد 

 عال يف حتقيق التنمية املستدامة .الرجوع إليه، أثناء التطرق إىل املراحل التارخيية اليت بدا فيها االهتمام ابلبيئة كعنصر ف

قصد إعطاء هذا البحث حقه من الدراسة،قسمته إىل مبحثني فتناولت ماهية األمن البيئي و التنمية العمرانية املستدامة و         
التهيئة (املبحث األول) وكان مبثابة عرض نظري ملا خيص موضوع البحث ، أما اجلانب العملي و اإلجرائي فخصصته لدور قواعد 

 و التعمري يف حتقيق األمن البيئي ( املبحث الثاين).

 املبحث األول : ماهية األمن البيئي و التنمية املستدامة

لقد أدى التطور الذي وصل إليه العامل إىل إفراز عديد املعطيات اجلديدة مل تكن تؤخذ يف احلسبان يف املاضي ، على غرار       
ألخر تطور مناحي احلياة املختلفة ، إذ كان يقتصر األمن يف املاضي على احلفاظ على سالمة مفهوم األمن الذي ساير هو ا

الشخص يف بدنه و ماله فقط ، لكن بعده ظهر ما يعرف ابألمن اإلنساين األمن الغدائي األمن املائي األمن البيئي و،،،،،اخل ، 
اهية األمن البيئي  (املطلب األول )  وماهية التنمية املستدامة وهذا األخري هو ما سنتناوله يف هذا املبحث من خالل توضيح م

 (املطلب الثاين)

 املطلب األول : ماهية األمن البيئي  

إذا كان األمن البيئي يضمن لنا احملافظة على عناصر احمليط احليوي من التلوث و أتمني احتياجاتنا ، ما ميكننا من تنفيذ       
 وجه، فما هو إذن األمن البيئي ( الفرع األول ) و ماهي الفروع اليت يشتملها ( الفرع الثاين ) اخلطط التنموية على أحسن 
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 الفرع األول : مفهوم األمن البيئي 

األمن البيئي يضم مفردتني ما حيتم علينا أن نعطي لكل واحد منهما تعريفا خاصا به ، و هذا ما ميكننا يف األخري من تقدمي       
 و شامل لألمن البيئي ، و عليه سوف نعرف األمن أوال و اثنيا نعرف البيئة و يف األخري نعطي تعريفا جامعا هلماتعريف دقيق 

تعريف األمن :  -1  

األمن لغة يعين األمان و األمانة مبعىن أمنت فأ� أمن و أمنت غريي من األمن و األمان و األمن ضد اخلوف هكذا ورد عند 
      ن العرب أن األمن هو نقيض اخلوف ، أمن فالن �من أمنا و أما� فهو أمني و يف القرأن الكرمي "الصحاح ، و جاء على لسا

 ).1و أمنهم من اخلوف" (

     أما إصطالحا ابملعىن التقليدي فاألمن هو أمن األراضي من العدوان اخلارجي أو محاية املصاحل القومية يف السياسة اخلارجية ، 
 )2رتبط ابلدول أكثر من ارتباطه ابإلنسان (و بذلك فهو أمن م

و التعريف احلديث لألمن هو األمن الذي خيص اإلنسان ال أمن الدولة فقط ، حيت يضمن تلبية حاجات املواطن و مينع ضده 
أربعة أركان:  التعسف و القهر و التسلط ، يعين أمن كل الفواعل أمن اإلنسان أمن اجملتمع أمن الدولة أمن العامل ، فهو أمن يضم 

 ).3التحرر من اخلوف التحرر من احلاجة التحرر من أاثر املخاطر و حرية العيش بكرامة (

كغريه من املصطلحات فمصطلح البيئة هو األخر يصعب تعريفه تعريفا شامال جامعا ، و هذا إلرتباطه بعدة تعريف البيئة :  -2
 تعريفا اصطالحيعوامل تدخل يف تكوينه و سنقدم له تعريفا لغو� مث 

تعريف البيئة لغة:-أ  

ورد يف معجم لسان العرب احمليط أن البيئة إسم مشتق من الفعل ابء و أي اختذ منزال و أقام فيه ، و البيئة أيضا من املبائة أي 
 ).4املنزل كما قد تعين احلالة مثال يقال ابء بيئة سوء أي حالة سوء (

خد معىن املنزل ، و هذا من حيت الوظيفة اليت تؤديها و هي احتضا�ا جلميع الكائنات من هذا املعىن يتبني لنا أن البيئة أت
 املوجودة هبا .

) الذي قال أب�ا هي كل ما يتعلق حبياة 1أما إصطالحا فقد وردت حوهلا عدة تعاريف من ذلك تعريف أمحد عبد الكرمي سالمة (
    ات من جهة ، و ما تشتمل عليه من موارد طبيعية من مياه و نبات و حيوان اإلنسان من تكاثر و وراثة و عالقته ابحليوان و النب

 تربة من جهة أخرى .و 

                                                           
ئية على واقع األمن اإلنساين يف إفريقيا "دراسة حالة دول القرن اإلفريقي"مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية ، جامعة أمينة دير، أثر التهديدات البي- 1

 و ما بعدها  10، ص  2014-2013بسكرة، 
 22ص  1994تقرير برامج األمم املتحدة للتنمية البشرية "اإلنسان و التنمية البشرية" نيويورك ك - 2
 14ص  2014_2013 2لبيئة و األمن ،مذكرة ماجستري يف القانون ،جامعة سطيف جعفري مفيد ،ا- 3
 معجم لسان العرب، احمليط البن منظور، دار املعارف، اجلزء الرابع، مصر، بدون اتريخ 4
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التارخيية بيعية و البيولوجية و احلضارية و ) البيئة على أ�ا ذلك اإلطار الذي جيمع العناصر الط2عرف الدكتور مسري حممود قطب (و 
         ألخرى من نبات و حيوان ومجاد يف كيان طبيعي ومتناسق يسوده التجانس، حيت يعيش اإلنسان كائنا بشر� مع الكائنات ا

و عدم التنافر و الصحة العضوية و النفسية ، و البقاء لكل عنصر من عناصر هذه البيئة ، و هذا هو التوازن الذي خلقه هللا عز و 
 جل .

         العناصر املادية الالزمة إلستمرار حياهتم ، خاصة ما تعلق ابهلواء  ومنه فالبيئة من اليت متد اإلنسان و الكائنات احلية ابملوارد و
       و املاء و الطاقة و امللبس و السكن ، و بذلك فهي من ترسم ثقافتنا و أمناط حياتنا و طرق تعليمنا و تربيتنا و أمناط عملنا 

 و حدود مستوطناتنا البشرية .

ا يف الو.م.أ، و هذا كنتيجة حتمية لآلاثر السلبية اليت نتجت عن التطور الصناعي و ما حديث ظهرتعريف األمن البيئي :  -3
أفرزه من تعقيدات على البيئة ، و عليه ابت ضروري البحث عن حلول سريعة ،انبثق عنها خلق ما يعرف ابألمن البيئي ، و قد 

) إىل أن مشاكل 3( 1994لسنوي حول التطور اإلنساين عام أشار الرب�مج اإلمنائي لألمم املتحدة إشارة خمتصرة يف  التقرير ا
البيئة اليت تواجهها األقطار هي مزيج من التدهور احمللي و العاملي ، و أكد على أنه من الصعب احملا فظة على األمن الدويل دون 

 حتقيق األمن البيئي .

ؤدي إىل حدوث أتثريات سلبية يف البيئة ، ميكن أن تسبب يف األمن البيئي هو جمموعة أو مجلة من السلوكيات االجيابية اليت ال ت
 ) .4تلوثها أو تدهورها أو ختريب بعض مكو�هتا ، مما يؤدي ابلنتيجة إىل اختالل يف النظام البيئي احمللي أو اإلقليمي أو العاملي (

 ) .5ل توظيف سلوك األفراد و اجملتمعات (األمن البيئي يعين احلماية و الوقاية للحفاظ على املوارد الطبيعية احمللية من خال

فاألمن البيئي يتطلب إذن تظاهر جهود اجلميع ، الدول و األفراد بغية حتقيق الرفاهية و التقدم االجتماعي ، و محاية املواطن من 
 املخاطر احملدقة به ، و ذلك ابإلستثمار األمثل للموارد الطبيعية البيئة.

 البيئي الفرع الثاين:  فروع األمن 

نظرا خلطورة األمن البيئي كقضية حديثة ،فقد إهتمت هبا جمموعة من الدراسات خاصة و أن األمن البيئي متشعب اجملاالت إذ أنه 
ميس مجيع العناصر احليوية اليت تصمن حتقيق التوازن البيئي ،وما مييز هذه املكو�ت هي تلك الصلة الوثيقة املوجودة بينهم . 

ما يؤدي إىل إختالل العناصر األخرى سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة ، وما دام أن األمن البيئي هدفه هو فاختالل عنصر حت
 احلفاظ على مجيع املكو�ت البيئية فانبثق عنه جمموعة فروع هي كالتايل: 

                                                                                                                                                                                     
 67ص 2002امحد عبد الكرمي سالمة ،قانون محاية البيئة، دار النهضة العربية، مصر، 1
لتفصيل أكثر حول تعريف البيئة  01قومي السلوك اإلنساين حنو مقاومة التلوث البيئي ، مركز اإلعالم األمين ،ص حممود قطب ،دور الشرطة يف ت 2

 و ما بعدها . 07، ص  2011_2010،انظر خنتاش عبد احلق ،مذكرة ماجستري ختصص حتوالت الدولة جامعة و رقلة  
 28، ص 1994ل التطور اإلنساين الرب�مج اإلمنائي لألمم املتحدة ، التقرير  السنوي حو  3
    13�هد �صر داود فلمبان ،حتقيق األمن البيئي ، شبكة األلوكة ، ص  4
 06إبراهيم دمحم التوم إبراهيم و امحد محد إبراهيم الفايق ، أبعاد مفهوم األمن البيئي و مستو�ته يف الدراسات البيئية ص  5
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يع األوقات إمكانية يعرف األمن البيئي الغذائي أبنه هو أن تكون لدى مجيع األطراف و يف مجاألمن البيئي الغذائي:  -1
احلصول من �حية املدنية    االقتصادية و االجتماعية على الغذاء الكايف و املأمون و املغذي يغطي إحتياجاهتم الغذائية كي 

 ميارسوا حياة موفورة ابلنشاط و الصحة . 
اآلمن البيئي الغذائي هو ضمان غذاء األفراد مصدره البيئة وعليه فاألمن الغذائي ال يتحقق بدون محاية البيئة ، ومنه ف

 احلفاظ على البيئة اليت نؤمن منها غذائنا . 
هو إمكانية حصول مجيع األفراد على هواء نقي خال من الغازات و األذخنة و مجيع امللواثت اهلوائية  األمن البيئي اهلوائي: -2

 و وذلك ابستغالل الطاقات النظيفة يف العملية الصناعية . 
يف القرن  املنعقد هبولندا حتت شعار األمن املائي و 2000العاملي الثاين للمياه عام   عرف املنتدىائي: األمن البيئي امل -3

احلادي و العشرين فإن األمن املائي من مستوى املنزل إىل املستوى العاملي ، يعين أن يكون لكل شخص إمكانية احلصول 
حياة نظيفة و صحية مع ضمان التأكيد على أن البيئة الطبيعية  على ما يكفي من املياه   بتكلفة يستطيع حتملها لعيش

 حممية و معززة. 
هذا التعريف نالحظ أن حصول الفرد على النسبة العادية من كمية املاء ال يدل على حتقيق األمن البيئي ال  من خالل

ملاء وعليه فإن األمن البيئي املائي هو بد أن يكون هذا املاء ذا نوعية جيدة صحية و هذا مرتبط ابلبيئة اليت يؤخذ منها ا
 إمكانية حصول مجيع األفراد على كمية املاء الكافية و ذات نوعية جيدة . 

يقصد به الطريقة املتبعة يف محاية أفراد اجملتمع من مجيع املخاطر الصحية احملدقة هبم ،وذلك قصد   األمن البيئي الصحي: -4
 توفري هلم حياة صحية آمنة و مستقرة. 

وهذا ال يتحقق إال بضمان هواء نقي و مياه عذبة و غذاء غين متنوع و مسكن مالئم و محاية من األمراض و بذلك تصبح 
 البيئة عنصر الفصل يف حتقيق األمن الصحي وبضمان هذه األشياء نكون قد حققنا األمن البيئي الصحي. 

الوسائل قصد ضمان اتمني االقتصاد الوطين من التأثريات : األمن االقتصادي هو إتباع الطرق و  األمن البيئي االقتصادي -5
السلبية الناجتة عن خماطر العوملة االقتصادية ، إلعتبارات أن إقتصاد�ت الدول متداخلة فيما بينها ، فأي خلل يف إحداها 

 ينعكس سلبا على األخرى. 

ملادية  فهذا يعين أن عدم حتقيقه يؤثر على البيئة وإذا كان اآلمن اإلقتصادي يعين ضمان احلد األذىن من إحتياجات الفرد ا
مباشرة ،وذلك بسبب جلوء هؤالء إىل سلوكات مذمرة للبيئة نتيجة االستغالل العشوائي ملواردها قصد البحث عن تلبية 

 حاجياهتم . 

فراد و ليس تلبية ومنه فاألمن البيئي االقتصادي هو ضمان حسن استغالل املوارد البيئية مبا يتناسب و احتياجات األ
 احتياجات األفراد على حساب سالمة املوارد البيئية .  

األمن اجملتمعي هو ضمان توفري األمن للفرد و اجملتمع من التهديدات املختلفة احملدقة به و يتجلى يف  األمن البيئي اجملتمعي: -6
 حه على التطوراستقرار النظام السياسي و مشاركة املواطن يف ديناميات هذا النظام وانفتا
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فاألمن اجملتمعي يوحي لنا ابالرتباط القائم بني الفرد و البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها ،إذ يقتضي ضرورة احملافظة على 
العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع ، و حتصينها من خمتلف أشكال العنف ، هذا العنف الذي يؤدي حتما إىل املساس ابلبيئة 

فيها ،ومنه نقول أن األمن البيئي اجملتمعي يقي ضمان استقرار و أمن أفراد اجملتمع يف البيئة اليت يعيشون فيها بعيدا عن  و التأثري
 الصراعات و النزاعات ،و إال تعرضت بيئة هذا اجملتمع إىل الدمار ، ما ينعكس سلبا على حتقيق األمن البيئي اجملتمع

على محاية اهلوية القومية اليت تشمل اللغة و الدين و العادات و التقاليد الوطنية من الغزو  :هو العملاألمن البيئي التثقيفي -7
الثقايف األجنيب ،و �خذ هذا املفهوم بعد دويل يتجلى دوره يف اتمني احلوار الثقايف و احلضاري ، بني خمتلف احلضارات و توفري 

 ).1اة(التعايش فيما بينها على قاعدة حق االختالف و املساو 

تتحكم يف التوازن البيئي عدة عوامل،من ذلك العامل الثقايف الذي خيتلف ابختالف البيئة اليت يقيم عليها أفراد اجملتمع ، و بذلك 
 فثقافة الفرد تبىن حبسب بيئته ، فالبيئة السليمة تعكس رفعة ثقافة اجملتمع ، و ابلنتيجة نتوصل إىل األمن البيئي التثقيفي.

وع تدل داللة قاطعة على مدى االرتباط القوي فيما بينها ، و هذا من خالل عملية التأثري و التأثر ،اذ أن عدم حتقيق إن هذه الفر 
أحد الفروع ألهدافه ينعكس سلبا على الفروع األخرى ، فمثال وجود خلل يف األمن البيئي الغذائي يكون سببه إما خلل يف األمن 

 حي أو االقتصادي أو اجملتمعي أو التثقيفي .البيئي اهلوائي أو املائي أو الص

بعد إعطاء حملة موجزة عن هده الفروع ، نقدم اآلن جدوال عن هذه الفروع نبني فيه قابلية التعرض للخطر يف حالة انعدام آليات 
 حتقيقه

 )1اجلدول خاص بفروع األمن البيئي و قابلية اخلطر يف حالة انعدامه (

 العدد فروع األمن البيئي ض للخطرقابلية التعر  آليات حتقيقه
 1 األمن البيئي الغذائي اجملاعات و الفجوات الغذائية ضبط اقتصاد�ت البيئة

 2 األمن البيئي اهلوائي التلوث اهلوائي و األوبئة ضبط جودة الصناعة
 3 األمن البيئي املائي العجز املائي و الندرة املائية ضبط استغالل ترشيد املياه

 4 األمن البيئي الصحي األمراض و األوبئة الفتاكة ايري الصحة اجملتمعيةضبط مع
 5 األمن البيئي االقتصادي تدين مستوى املعيشة ضبط النشاط االقتصادي

 6 األمن البيئي اجملتمعي عدم االستقرار و احلراك السكاين توفري آليات مستوى املعيشة
 7 األمن البيئي التثقيفي ل و املرضالتخلف و اجله التوعية و الرتبية البيئية

                                                           
 ،روما 1996ان األمن ألغدائي العاملي ، مؤمتر القمة العاملي لألغدية منظمة التغدية و الزراعة،إعالن روما بش 1

وعية الغداء املتوفرة اقر هدا املؤمتر على أن األمن الغدائي ال يقتصر على رصد كمية الغداء اليت يتلقاها الفرد او عدد السعرات احلرارية ، بل يشمل أيضا ن
 12، ص 2010،  74من البشري يف ظل التهديدات العاملية اجلديدة ، جملة اخليش اللبناين  ، العدد، انظر العقيد الركن الياس أبو جودة ،مفهوم األ
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من خالل هذا اجلدول يتضح لنا مدى االرتباط القوي بني مجيع فروع األمن ، و يعترب األمن البيئي احللقة األساسية اليت تقوم 
ل األمثل للموارد عليها الفروع األخرى اذ أنه هو من يوفر املاد�ت الالزمة لتسيري نظامها ، و األمن البيئي هو من يضمن االستغال

 الطبيعية .

إذن األمن البيئي له ارتباط قوي مع عدة عناصر يف احلياة ، حيث يعترب احد مركبات األمن اإلنساين الذي يشار إليه األمن 
 ).1احليوي الذي يشمل األمن البيئي ، و له ثالثة مستو�ت ، الفردي و الوطين و العاملي(

 طلب هو أن األمن البيئي هدفه حتقيق التنمية املستدامة ، و هذا ما سنتناوله يف هدا املطلب.إن ما خلصنا إليه من خالل هذا امل

 املطلب الثاين :ماهية التنمية املستدامة :

كان ملشكلة التدهور البيئي دور حاسم يف البحث عن منهج تنموي يراعي سالمة البيئة ، و هذا أفرز ظهور مصطلح جديد يعرف 
ة اليت أخدت على عاتقها ضرورة احلفاظ على البيئة كأولوية يف الربامج التنموية و عليه فهده التنمية تشرتط حسن ابلتنمية املستدام

استخدام املوارد الطبيعية ابحلفاظ عليها و ترشيد استخدامها قصد ضمان استدامتها خاصة املوارد غري املتجددة ، و تعد جمال 
اجلانب العمراين ، و عليه سوف نتناول التنمية املستدامة لوحدها (الفرع األول ) مت التنمية استخدام مصطلح التنمية املستدامة إىل 

 العمرانية املستدامة (الفرع الثاين ) 

 الفرع األول :مفهوم التنمية املستدامة   

ل بقدرات األجيال )،أب�ا هي تلبية احتياجات احلاضر دون اإلخال2( 1987عرفت التنمية املستدامة يف قمة بروتنالد عام 
القادمة على تلبية احتياجاهتا ، أو هي تنمية قابلة لالستمرار ، و هي عملية التفاعل بني ثالث أنظمة نظام بيئي و نظام اقتصادي 

حيث أعترب أن البيئة هي استدامة من الناحية  1750و نظام اجتماعي، و يعود اتريخ ظهور التنمية املستدامة إىل (تورغو) سنة 
يئية ، مقبولة من الناحية االقتصادية ، و عادلة من الناحية االجتماعية ، و هذا رغم ضالة الضغوط  عليها أذ�ك ، عكس اليوم الب

 أين كرتث الضغوط نتيجة تطويل النشاطات البشرية على البيئة و البنية االجتماعية.

ية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية شاملة )على أن التنمية هي عمل1989و جاء يف إعالن احلق يف التنمية سنة (
تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان أبسرهم و األفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم، النشطة و احلرة و اهلادفة، يف 

 )3التنمية، و يف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها (

) أب�ا هي تلبية احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرات 4( 1987 يف عام و عرفت التنمية املستدامة يف قمة بروتنال       
 )1األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا و تتمثل أهداف التنمية املستدامة حسب هذه اللجنة فيما يلي : (

                                                           
 2015يناير  15طه بن عثمان الفراء ، من املوارد املائية يف دول اخلليج الفربية :الواقع و املستقبل ، جريدة املستقبل اخلميس -د - 1
 13البشري يف ظل التهديدات العاملية اجلديدة،املرجع السابق،ص العقيد الركن الياس أبو جودة،مفهوم األمن 2

دول -دراسة احلالة-لالطالع على أثر التهديدية البيئية على األمن الصحي،أنظر أمينة دير،أثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساين يف إفريقيا 3
 ومابعدها74،ص2014-2013كرة،مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية،جامعة بس—القرن اإلفريقي

 13العقيد الركن الياس أبو جودة،مرجع سابق،ص 4
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 الرفع من النمو مع تغيري نوعيته -

 ة، املياه، الصرف الصحي االستجابة لالحتياجات األساسية: فرص العمل، الغداء، الطاق-

 حتقيق استدامة يف عدد السكان -

 محاية و ترشيد قاعدة املوارد-

 حتسني استعمال التكنولوجيا و إدارة املخاطر-

 اعتماد البيئة و االقتصاد يف صنع القرار-

بح فيها غري قادر على التجديد يف و عرفها األستاذ ميشال برييو : أب�ا تعبري عن تنمية استهالك املوارد الطبيعية ، إىل درجة تص-
املدى البعيد ،بل جيب ضمان توفرها لعدم اإلضرار ال ابألجيال املقبلة ، و ال ابملوارد العامة املشرتكة ، على غرار املاء، اهلواء ، 

 )2الرتبية ،التنوع البيولوجي (

 خصائص التنمية املستدامة :-2

 )  :3و هي كالتايل( 1992ة برونتال، و مبادئ إعالن ريو وردت خصائص التنمية املستدامة يف تقرير جلن

 ربط التنمية املستدامة ابلعناية ابإلنسان  -
إنصاف األجيال يف احلقوق، أي أن سيشغل كل جيل احتياجاته فقط دون التعدي على حقوق األجيال األخرى فيما -

 يتعلق جبميع املوارد الطبيعية.
 بعد البيئي .اعتماد مشاريع تنموية قائمة على ال

تسعى التنمية املستدامة إىل احلصول على هدفني ،و مها مراعاة يف اجليل احلايل بضمان احتياجاته االقتصادية ، و يف 
 ).4نفس الوقت بعدم املساس حبق األجيال املقبلة و معه محاية البيئة (

 ن احلرص على ما يلي :هناك من استعمل مصطلح التنمية اإلنسانية املستدامة ، و حصر مفهومها بضما
 حتقيق تنمية اقتصادية متوازنة -
 استقطاب بنية عالية من العمالة ، و حتقيق التماسك االجتماعي و تكامله -
 االهتمام حبماية البيئة  و االستخدام املسؤول للموارد الطبيعية -
 حتقيق الشفافية و انفتاح النظام السياسي -

                                                                                                                                                                                     
مة يف لالطالع حول العالقة بني الفقر والبيئة،أنظر،د،كسرى مسعود،طاهري الصديق ،اثر األمن البيئي يف مكافحة الفقر وحتقيق التنمية املستدا 1

ديسمرب 09-03،08اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة،جامعة اجلزائراجلزائر،جممع مداخالت امللتقى الدويل حول تقييم سياسات 
2014 

 13العقيد الركن الياس أبو جودة،مرجع سابق،ص 2
 13العقيد الركن الياس أبو جودة،مرجع سابق،ص - 3
 08و�ته يف الدراسات البيئية ص إبراهيم دمحم التوم إبراهيم و امحد محد إبراهيم الفايق أبعاد مفهوم األمن البيئي و مست 4
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 )1ستدامة على املستوى العاملي (تعاون الدول لتحقيق التنمية امل-
هذا هو مفهوم التنمية املستدامة بشكل عام و أالن نستعرض مفهوم التنمية العمرانية املستدامة ابعتباره لب هذا البحث 

 يف الفرع املوايل 

 الفرع الثاين :مفهوم التنمية العمرانية املستدامة 

،و متت 1992شأة ، حيث أشار إلية يف مؤمتر ريودي جنريو سنة يعترب مصطلح التنمية العمرانية املستدامة حديث الن
، الذي  1996،املنعقد ابسطنبول سنة  2التمهيدية احمللية حول العامل و كدا يف مؤمتر اهلابتات  21ترمجته يف األجندة 

يق التنمية أوصى ابحلق يف أن ميتلك كل فرد مساحة خمصصة للسكن  ، و مت إعطاء أمثلة ألفضل املمارسات يف تطب
 2002) كما استعمل  مؤثر جوهانسبورغ 2000ايرالن (برين  21العمرانية املستدامة يف املدن حول العامل يف مؤمتر 

 مصطلح العمرانية املستدامة 
، حيث دعى املؤمتر إىل صناعة  1992لقد أتصل مفهوم التنمية املستدامة يف مؤمتر قمة األرض املنعقد ابلربازيل سنة

     هندسة خضراء و عمارة خضراء  و حىت ثقافة خضراء. خضراء و 

و بذلك نرى أن مفهوم التنمية املستدامة يشمل كل القطاعات التنموية ، من ذلك قطاع العمران ، هذا القطاع احلساس أصبح 
ي عن القطاع العمراين و التنمية وثيق الصلة ابلبيئة ، اذ ال ميكننا الفصل بينهما يف أي عملية  تنموية ، و يف املؤمتر األول العامل

قدم (شارلزكيربت) من مركز العمران و البيئة جبامعة فلوريدا، دراسة ذكر فيها ستة قواعد للتنمية املستدامة و  1994املستدامة عام 
عادة التصنيع و هي "الرتشيد" إعادة االستخدام ، االعتماد على املصادر املتجددة أوال و منتم املصادر ذات املخلفات القابلة إل

انية التدوير ، محاية ما حولنا من نظم بيئية ، جتنب املواد الضارة صحيا ، و أخريا االهتمام جبودة البيئة اليت توفرها هده املنشاة العمر 
)2( 

البيئية و الثقافية و فالتنمية العمرانية املستدامة تضمن حتسني نوعية احلياة  يف  املدينة من الناحية العمرانية ز�دة  على الناحية 
السياسية و املؤسساتية و االجتماعية و االقتصادية ، و ذلك يف حدود املوارد املتاحة مع  عدم ترك أعباء لألجيال القادمة بسبب 

 ).3استنزاف املوارد الرئيسية (

املعيشية يف املدن بيئيا و اجتماعيا و  فالتنمية العمرانية املستدامة تتضمن اجتاهني ، فيشمل االجتاه األول على االهتمام ابألوضاع
اقتصاد� ، و ذلك ابلقيام بدراسات ختص الفقر و تدهور البيئة احلضرية يف املدن و األقاليم ، نتيجة  افتقارها للموارد الرئيسية  

ضراء ، سوء تسيري فيما كاألراضي و توفر املياه الصحية و غريها ، كما تبحث يف تلوث اهلواء و النقص يف املناطق املفتوحة و اخل
خيص املخلفات الصلبة، تدهور حالة السكن ، مشكالت النقل ، اخلدمات االجتماعية على عكس االجتاه األول فاالجتاه الثاين 
يبحث يف كيفية العمل على جعل عملية التنمية للمد ذات مدى طويل ، و بذلك يصب اهتمامه ابإلدارة و املوارد الطبيعية و 

 التخطيط قصد ضمان استدامة مستقبلية للمناطق  العمرانية  حتسني قدرات

                                                           
 نفس املرجع و الصفحة 1

2 Herve Deville  économie et politiques de l’environnement l’harmattan paris 2010.p 11 
 1986-12-04بتاريخ  128/41اعالن  احلق يف التنمية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، رقم  3
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قد بعد الطرح   النظري ملفهوم التنمية العمرانية املستدامة نتساءل على الكيفية اليت ميكن هبا حتقيق التنمية العمرانية املستدامة ، ول
 ) 1(صاغ( بورملان ) جمموعة مبادئ لتحقيق التنمية العمرانية املستدامة هي كاآليت 

 ال يوجد بيئة عاملية عاملية مستدامة من دون بيئة عمرانية مستدامة 

 التخطيط العمراين الدائري أفضل من التخطيط اخلطي ، و هو ضروري السرتداد املوارد.-

 ال ميكن أن تكون هناك حلول بيئية عمرانية من دون ختفيف الفقر العمراين.-

 لتدهور البيئة دون جمتمع مدين قوي و استعمال جديد لألراضي.ال ميكن أن يكون هناك حل دائم للفقر و -

 ال ميكن أن يكون هناك حتول عمراين من دون:-

 تغيري األنظمة احملركة القدمية و قواعد العمل 

 تشكيل شراكات تعاونية بني القطاعات املشرتكة -

 ربط احمللي ابلعاملي من خالل شبكات اتصال مستقلة  -

من دون عدالة اجتماعية و مشاركة سياسية ، و كذلك فعالية اقتصادية   21هناك مدينة مستدامة يف القرن  ال ميكن أن تكون -
 و إعادة إحياء بيئية.

 املبحث الثاين : دور قواعد التهيئة و التعمري يف حتقيق األمن البيئي:

اجتماعية سياسية...اخل قصد تلبية حاجات اإلنسان و التهيئة و التعمري هي عملية اجناز بنا�ت و مرافق عمومية خمتلفة اقتصادية  
هذه العملية تقوم على جمموعة من املراحل ، بداية من األعداد إىل التنفيذ وهذا يدخل ضمن ما يعرف  ابلتخطيط حيث أنه يضم 

منا هنا هو جمموعة من املختصني الذين يشرفون على صياغة خطط و برامج معينة قصد جتسيد مشاريع مستقبلية ، وما يه
 التخطيط  البيئي و التخطيط العمراين .

فالتخطيط البيئي خيتلف ابختالف األمر الذي ينظمه و عليه فاملخطط البيئي هو كل خمطط يتناول عنصرا  واحدا من هذه 
قانون  ) واملشرع اجلزائري اوجد عديد املخططات اخلاصة ابلبيئة من ذلك ما نص عليه ال2العناصر البيئية أو مجيعها (

 )...اخل.3يتعلق ابلتنمية املستدامة للسياحة (01_03املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة و القانون رقم20_01رقم

                                                           
 46، ص 2016-2015اد، دور قواعد التهيئة  و التعمري يف محاية البيئة مذكرة ماجسرت يف قانون البيئة ، جامعة سطيف ، مصباحي مقد 1
 

2 Michel prieur droit de l’environnement ;t 4 éme Ed .Dalloz  2001.p 65 
دها ، و لالستزادة حول مفهوم التنمية املستدامة انظر ريدة و ما بع 48للتفصيل حول هده اخلصائص انظر مصباحي مقداد ، املرجع السابق ، ص  3

و ما  01ص  2003،العدد األول ، 25ديب ، سليمان مهنا ، التخطيط من اجل التنمية املستدامة ، جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية ، اجمللد 
 بعدها 
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أما التخطيط العمراين فهو دراسة منتظمة و متسلسلة للوصول إىل اهلدف املنشود أبقل كلفة و أعلى مردود، وهو عملية متغرية 
و ظروف البيئة ، وجد يف أصله لوضع حلول للمشاكل املعاصرة ، و اليت تعاين منها املدنية أو قد حتدث ابستمرار مع تغري الزمن 

 ).1يف املستقبل(

 التخطيط العمراين هو أسلوب علمي يهدف إىل دراسة مجيع أنواع املوارد و اإلمكانيات املتوفرة يف الدولة أو اإلقليم املدينة أو القرية
 ).2كيفية استخدام هذه املوارد يف حتقيق األهداف و حتسني األوضاع (  أو املؤسسة ، و حتديد

و سنعاجل يف هذا املبحث كل من خمططات التهيئة و التعمري كوسائل لتحقيق األمن البيئي (مطلب أول)ونفس األمر ابلنسبة 
 لشهادات ورخص التعمري(مطلب اثين).

 قيق األمن البيئياملطلب األول : دور خمططات التهيئة و التعمري يف حت

يتمثل دور هذه املخططات يف العمل على إجياد حلول تتماشى مع حاجيات السكان املتزايدة ،وهذا ابلعمل على تنظيم عملية  
البناء مبراعاة عديد العوامل ، من ذلك العامل البيئي الذي هو حمور هذه الدراسة ، اذ نسعى إىل توضيح مدى حماولة املشرع يف 

 منطقي بني البيئة و العمران.خلق توازن 

اذ سنتناول يف هذا املطلب دور مصطلحات التهيئة اإلقليمية يف حتقيق األمن البيئي (الفرع األول) مث دور مصطلحات التهيئة 
 اإلقليمية يف حتقيق األمن البيئي (الفرع الثاين).

 الفرع األول: دور خمططات التهيئة اإلقليمية يف حتقيق األمن البيئي:

ان الزد�د السكان أثره السليب على عملية هتيئة اإلقليم يف اجلزائر، و عليه ابدرت الدولة إىل البحث عن وسائل كفيلة ملعاجلة ك
املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة، ومن هذا الذي جاء هبا هذا القانون ما 20-01هذه الظاهرة من ذلك سن القانون رقم

 سابعة اليت بينت أن أدوات هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة تتمثل فيما يلي :نص عليه يف املادة ال

الذي يرتجم ابلنسبة لكافة الرتاب الوطين التوجيهات و الرتتيبات األساسية فيما خيص السياسة املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم : 1
 الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة

يف حتقيق األمن البيئي، وهذا من خالل ضمان حتقيق جمموعة من الغا�ت من ذلك التوزيع الفضائي  ويتجلى دور هذا املخطط
) ، كما انه يدمج 3املالئم للمدن و املستوطنات البشرية، من خالل التحكم يف منو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة(

تساهم يف تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم ، كما يعمل على تعبئة املواد  خمتلف سياسات التنمية االقتصادية و االجتماعية اليت
 ).4املائية و توزيعها و حتويلها وكدا تنفيذ برامج االستصالح الزراعي و الري(

                                                           
 34ص 2000...،1/55رقم :2 ، تح01امللحق رقم  55تقرير األمني العام لألمم املتحدة، نيويورك، دورة  1
 و ما بعدها 58جعفري مفيد،البيئة و األمن ،املرجع السابق ،ص  2
 .7أ.د.عادة موسى،رزوقي السلق،ميتم حسن،مهدي الصفار،التنمية العمرانية املستدامة يف مركز الكزخ التارخيي،املرجع السابق،ص 3
 والصفحة. لالطالع حول هدين االجتاهني أكثر،أنظر نفس املرجع 4
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و على أن يؤسس كرب�مج جهات لتهيئة اإلقليم 20-01من القانون رقم 48نصت املادةاملخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم : 2
)، هذا الرب�مج قسم اإلقليم الوطين إىل عدة أجزاء وهذا قصد التحكم يف العملية التنموية حسب كل منطقة ، 1تنميته املستدامة(

وعليه فهذه املخططات هي ذات بعد جهوي تسعى إىل جتسيد التهيئة العمرانية مبا يتوافق مع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، حماولة 
لعملية من خالل مراعاة خصوصية كل منطقة وحاجياته ، وهذا خبلق نوع من التوازن بني هذه بذلك تسهيل هذه ا

 ).312اجلهات(

ومن بني ما يتضمنه املخطط اجلهوي هو انه يضع ترتيبات املتعلقة ابحلفاظ على املوارد والسيما منها املاء و استعماهلا استعماال 
ماشى مع التطور االقتصادي و التضامن و اندماج السكان و توزيع األنشطة و اخلدمات رشيدا ، وكدا تنظيم اجملال العمراين مبا يت

 والتسيري احملكم للفضاء.

كذلك يعمل عل ترقية األنشطة الفالحية ، ويضع الرتتيبات الالزمة لتنظيم البنية احلضرية و التطوير املنسجم للمدن ، وحيدد 
ا أو اقتصاد� و سبل معاجلتها ، و كدا األعمال اخلاصة ابحلفاظ على الثرات الثقايف و األعمال اليت تتطلبها الفضاءات اهلشة بيئي

التارخيي واألثري ،وله أن يوحي بوضع أدوات للتهيئة و التخطيط احلضري أو البيئي لكل فضاء خاضع األحكام و اإلجراءات 
 ).3اخلاصة (

ية لتهيئة اإلقليم لداللة واضحة أبن عملية إعدادها أعطى البيئة حيزا وخنلص يف األخري إىل القول أن ما تتضمنه املخططات اجلهو 
 الزما ما يسمح بذلك على حتقيق األمن البيئي.

هي خمططات حتدد جمال تنظيم اخلدمات احمللية ذات املنفعة العمومية ، مساحات التهيئة و خمططات هتيئة اإلقليم الوالئي :  -3
 ).4السلم الرتتييب العام و حدود متدن التجمعات احلضرية و الريفية ، و تتخذ مببادرة من الوايل( التنمية املشرتكة بني البلد�ت ،

كما أ�ا توضح الرتتيبات اخلاصة ابلبيئة و كدا الرتتيبات اخلاصة ابملخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات احلواضر الكربى اليت حتل 
 واضر الكربى احملددة يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم.حمل خمططات هتيئة األقاليم الوالئية لفضاء احل

هذه املخططات تعترب أحد الوسائل الداعمة لتحقيق األمن البيئي ، ألن عملية إعدادها مرهون مبدى استجابته ملتطلبات محاية 
 البيئة.

من حيث 20- 01ة من القانونالفقرة األخري 07نصت عليها املادة املخططات اجلهوية لتهيئة فضاءات احلواضر الكربى : 4
الكربى احملددة يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ، و تشمل أربعة  أ�ا حتل حمل خمططات هتيئة األقاليم الوالئية لفضاءات احلواضر

 مدن كربى هي اجلزائر وهران قسنطينة عنابة ، ويتجلى هدفها يف مواجهة خمتلف الصعوابت و املشاكل اليت تتولد عن املدن
                                                           

 وما بعدها،لالطالع حول مبادئ التنمية العمرانية 13ريدة ديب،سليمان مهنا،التخطيط من أجل التنمية املستدامة،املرجع السابق،ص 1
 ومابعدها.47املستدامة،راجع،أ.د.عادة موسى، رزوقي السلق،ميتم حسن،مهدي الصفار،ص 

 .35،ص2007زائر،رسالة د كتوراه يف القانون العام،جامعة تلمسان،و�س  حيي،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجل 2
 

 2012لالطالع على هده املخططات،أنظر مولود ديدان،قانون البيئة،دار بلقيس، 3
 55مصباحي مقداد،املرجع السابق،ص 4
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الفوضوية و القصديرية، و التعدي على األراضي الفالحية و  الكربى ، من ذلك ظاهرة االكتظاظ السكاين و انتشار البناءات
 ).1املناطق األثرية ابجناز سكنات عليها(

 أهداف هذه املخططات مبين على أساس محاية البيئة،وكذلك فهي تعترب حقيقية وسائل فعالة لتحقيق األمن البيئي.

 رع الثاين: دور املخططات التهيئة العمرانية يف حتقيق األمن البيئيالف

تعترب املخططات العمرانية وسيلة بيد البلدية تتحكم من خالهلا يف العملية العمرانية ،و تنظيمها خاصة وان جمال التعمري له عدة 
خاصة احمليط البيئي ولدينا نوعني من هده انعكاسات على اجلانب التنموي، ما قد يؤثر سلبا على احمليط املعيشي لإلنسان 

 املخططات ،مها املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري و خمطط شغل األراضي وجنزمها فيما يلي :

)أبنه هو أداة للتخطيط أجملايل و التخسري 2(29-90من القانون رقم16عرفته املادة : املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري1
ات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلد�ت املعينة ،أخدا بعني االعتبار تصاميم التهيئة و خمططات احلضاري حيدد التوجيه

التنمية ،و يضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي ، يقوم هدا املخطط على رسم التوجهات األساسية للتهيئة العمرانية على 
لعام لألراضي و يقسم اإلقليم إىل قطاعات خمتلفة  ،قطاعات معمرة و أخرى مربجمة مستوى إقليم البلدية ،كما حيدد التخصيص ا

 ).3للتعمري و قطاعات التعمري مستقبلية و أخرى غري قابلة للتعمري(

يتجلى دور هدا املخطط يف انه ينظم عملية التعمري بصفة جيدة أبخذه كل االحتماالت اخلاصة بدلك سواءا كانت أماكن معمرة 
 دلك، و به نكون إمام عملية ترشيد استغالل األراضي أو غري

الصاحلة للبناء ومحاية األراضي الفالحية و كدا األراضي احملمية ،و االلتزام بكل هده املعايري و تطبيقها على ارض الواقع يساهم يف  
راضي الفالحية، كل هده العوامل ينتج عنها محاية البيئة من اآلاثر السلبية اليت تنتج عنها البناءات الفوضوية ،و كدا املساس ابأل

املساس ابألمن البيئي مبفهومه الواسع أي مجيع فروعه ،ابعتبار أن خلل أي فروع  يؤثر على ابقي الفروع ومنه فاألمن البيئي ال 
بداية من حسن يتحقق اال يف ظل بيئة سليمة تراعي كل ما حييط هبا ، خاصة البيئة العمرانية اليت تتدخل فيها عدة عوامل 

 ).4استغالل األرض الذي تشيد عليها البنا�ت إىل التسيري احلضري إلفراد اجملتمع القاطنني يف هدا اجملال(

املعدل و املتمم، هدا املخطط" أبنه خمطط حيدد ابلتفصيل يف إطار 29-90من القانون31عرفت املادة خمطط شغل األراضي :2
 التعمري حقوق استخدام األراضي والبناء".توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة و 

ما مييز هدا املخطط مقارنة ابألول هو انه عبارة عن تطبيق عملي له، فالبلدية قد تضم أكثر من خمطط شغل األراضي، فهو خمطط 
جامها وأهدافها يقدم معطيات مفصلة ومنظمة حلقوق البناء و كيفية استغالل األراضي، اذ انه حيدد عدد البنا�ت و أمناطها و أح

                                                           
 قماس زينب،اجملمعات السكنية  1
 

 .77.ج.ر.ر.12/12/2001مة،املؤرخ يف املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدا 01/20القانون رقم  2
 وما بعدها. 110للتفصيل حول هدا املخطط راجع مصباحي مقداد،املرجع السابق،ص 3
 حول تقسيم اإلقليم إىل عدة جهات 4
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،كما يعني الطرق واألحياء و الشوارع و املساحات العمومية و اخلضراء ،و املواقع املخصصة املنشاة العمومية وكدا املناطق 
)واألراضي املعرضة لإلخطار الناتج عن الكوارث الطبيعية من دلك املناطق املعرضة للزالزل و اليت 38الفالحية اليت مينع البناء فيها(

 ع عملية البناء فيها إلحكام خاصة.ختض

خمطط شغل األراضي هو من أدوات التعمري الذي يراعي طريقة استغالل األرض ،ابهتمامه بعملية البناء والتهيئة سواء من     
قواعد تنجر عنه تعيني األراضي املبنية أو غري املبنية ،ورسم الكيفية اخلاصة ابستغالل األراضي العمرانية و عليه فكل خمالفة هلده ال

 خمالفات متس إما اإلطار املبىن أو غري املبين.

ومن ظاهرة جتاوزات اإلطار الغري املبين انتشار ظاهرة األحياء القصديرية بصفة مستمرة ،وكنتيجة لدلك عملية الربط السيئ     
للبنا�ت و اليت تؤثر سلبا على محاية البيئة لشبكات التهيئة، أما التجاوزات اخلاصة ابإلطار املبين جند ظاهرة التوزيع العشوائي 

)كذلك ينتج عن األحياء العشوائية انتشار حرف و مهن ال 1العتبارات أن نطاق محاية البيئة يكون حمددا سابقا على شغل اجملال(
ستطاعته أحداث تتماشى مع وظيفة هده األحياء السكنية ،كورشات احلدادة ة النجارة و غريها من احلرف املزعجة وكل هدا اب

 تلوث مسعي.

وخنلص يف األخري إىل أن خمطط شغل األراضي يلعب دورا مهما وحيو� يف جمال األمن البيئي ،و دلك مبراعاته لكل أشكال       
 ).2محاية البيئة(

هادات العمرانية يف بعد التعرض إىل دور خمططات التهيئة و التعمري يف حتقيق األمن البيئي، سوف نعرض دور الرتاخيس و الش     
 هذا اجملال.

 املطلب الثاين: دور الرتاخيص و الشهادات العمرانية يف حتقيق األمن البيئي

التعمري عملية معقدة تتداخل فيها الكثري من الضوابط القانونية، بدءا من إثبات امللكية اخلاصة ابلقطعة األرضية إىل غاية       
والسلطة اإلدارية ، ام الباين ابملعايري امللتزم هباوج ابحلصول على شهادة املطابقة يف حالة التز عملية االنتهاء من البناء، اليت تت

املختصة بعملية الرقابة على البناء تستعني هبده الرخص و الشهادات كوسائل رقابية حتاول من خالهلا ضبط عملية التعمري، 
همة يف حتقيق األمن البيئي أما (الفرع الثاين) فنتناول فيه دور وسنخصص(الفرع األول)للرخص اإلدارية العمرانية كوسائل م

 الشهادات العمرانية يف حتقيق األمن البيئي.

 الفرع األول: دور الرتاخيص العمرانية يف حتقيق األمن البيئي

ت رقابية تضمن ضبط وتنظيم زد�د التوسع العمراين أثر كبري على احمليط العمراين ما حتم على املشرع االستعانة أبلياكان ال     
هدا التوسع يف عملية البناء، و تتمثل هده األليات يف فرصة احلصول على رخص قبل مباشرة عملية البناء، وتشمل رخصة التجزئة 

 ورخصة اهلدم ورخصة البناء ونستعرضهما فيما يلي:

                                                           
 سالف الذكر. 01/20من القانون رقم  48،راجع املادة  1
 

 113لالستزادة حول هده املخططات أنظر مصباحي مقداد املرجع السابق ،ص 2
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لق بكيفيات حتضري عقود التعمري املتع 19-15من املرسوم التنفيدي رقم07نصت عليها املادة رخصة التجزئة:  -1
)حيث اشرتطت  لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا كان دلك هبدف 1وتسليمها(

 تشيد بناية احلصول على رخصة التجزئة.

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وهدا )سواء كان دلك 2واهم ما جاء الفصل اخلاص هبا هو أخده بعني االعتبار مهمته محاية البيئة (
ما نستشفه من عدة مواد كاملادة التاسعة اليت تشرتط يف امللف التقين حتديد القطع األرضية املربجمة مع رسم شبكة الطرق وقنوات 

ياه الراسبة التموين ابملياه الصاحلة للشرب واحلريق و صرف املياه املستعملة كذلك توضيحه لطرق املعاجلة املخصصة لتنقية امل
الصناعية من مجيع املواد السائلة أو الصلبة أو الغازية املضرة ابلصحة العمومية والزراعية والبيئية ،كذلك حتديد مستوى الدخان 
وانتشار الغازات من مجيع املواد الضارة ابلصحة العمومية وحتديد مستوى الضجيج و انبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية كذلك 

 رة خاصة بدراسة التأثري يف البيئة عن االقتضاء .إعداد مذك

لقد حدد املشرع شروط صارمة قصد احلصول على رخصة التجزئة اذ راعى تقريبا خمتلف اآلاثر اليت ميكن أن تنتج عن تسليم       
د أحسن يف وضع هده هده الرخصة خاصة البناءات الفوضوية ،وما تفرزه من أاثر سلبية على البيئة و هبذا نقول أن املشروع ق

 )3الشروط لضمان حتقيق األمن البيئي (

،و اشرتط يف كل تشييد  41يف الفصل الثالث القسم األول املادة  15/19لقد نص عليها املرسوم التنفيدي  رخصة البناء : -2
ستعمال ، أو الوجهة و اهليكل بناية جديدة أو كل حتويل لبناية تتضمن أشغال تغيري مشتمالت األرضية و املقياس و الواجهة و اال

 )4( 90/29احلامل للبناية و الشبكات املشرتكة العابرة للملكية حيازة رخصة بناء طبقا للقانون رقم 

و ما يهمنا حول هده الرخصة هو مدى مراعاة املشرع حلماية البيئة عند منحها ،و ابلرجوع إىل هدا املرسوم التنفيدي خاصة       
انه يف امللف اإلداري اشرتط فيما خيص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية و جتارية مصنفة يف فئات املؤسسات جند  43يف املادة 

اخلطرية و غري الصحية و املزعجة احلصول على قرار من السلطة املختصة ،ويف امللف املتعلق ابهلندسة املعمارية اشرتط بيان 
صفاهتا التقنية الرئيسية ،و كدا نقاط وصل رسم شبكة الطرق و القنوات املربجمة شبكات التهيئة املوصولة ابلقطعة األرضية مع موا

على املساحة األرضية ،و يف امللف التقين اشرتط وصف نوع املراد السائلة و الصلبة و الغازية  ،وكمياهتا املضرة ابلصحة العمومية و 
و انبعاث الغازات و أجهزة املعاجلة و التخزين و التخزين و التصفية ،   ابلزراعية و احمليط املوجودة يف املياه املستعملة املصروفة ، 

كدا مستوى الضجيج املنبعث ابلنسبة للبنا�ت ذات االستعمال الصناعي و التجاري و املؤسسات املخصصة الستقبال اجلمهور 
التشريعية و التنظيمية املعمول هبا يف  اوجب يف رخصة البناء اوجب يف رخصة البناء أن تعد ابحرتام األحكام 76، و يف املادة 

 47ميدان األمن و النظافة و البناء و الفن اجلمايل ،و يف جمال محاية البيئة ،و احملافظة على االقتصاد الفالحي ،و نصت املادة 
لرجوع إىل املادة على ضرورة أخد رأي مصلحة الدولة املكلفة ابلبيئة على مستوى الوالية من طرف مصاحل التعمري املختصة ،و اب

                                                           
 سالف الذكر 01/20من القانون رقم  53،54أنظر املواد  1
 سالف الذكر 01/20من القانون رقم  49أنظر املادة  2
 سالف الذكر 01/20من القانون رقم  07أنظر املادة  3
،ص 2014ىل،جسور للنشر،لالطالع حول هدا املخطط أنظر عيسى مهزول،صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف جمال العمران،الطبعة األو  4

 .114و ما بعدها،و فيما خيص مراعاة هدا املخطط للجانب اجلمايل أنظر مصباحي مقداد،املرجع السابق،ص64
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جند أن من األعضاء املدعوين حلضور أشغال الشباك الوحيد للبلدية عند االقتضاء ممثل مديرية البيئة للوالية ، أما الشباك  58
 . 59الوحيد للوالية فيوجد من ضمن أعضائه مدير البيئة للوالية ، و هدا ما نصت عليه املادة 

 لنا أن املشرع أخد على عاتقه ضرورة احلفاظ على البيئة أثناء حتضري رخصة البناء ، و هدا من خالل دراسة هده املواد يتبني     
 مؤشر اجيايب يدل على مدى فاعلية هده الرخصة يف حتقيق األمن البيئي 

ضرورة ختص عملية هدم بناية موجودة مل تبقى تفي مبتطلبات مالكيها، و خلطورة هده العملية اشرتط املشرع رخصة اهلدم :-3
،و هده  15/19من املرسوم التنفيدي  70احلصول على رخصة مسبقة قبل الشروع يف عملية اهلدم ،و هدا ما تضمنته املادة 

الرخصة تتطلب تقريبا نفس شروط رخصة البناء من دلك ضرورة إعداد ملف إداري  و ملف آخر تقين ، و استشارة كذلك بعض 
 بناء املراد هدمه .اهليئات املختصة  وهدا حبسب طبيعة ال

و عليه خنلص إىل القول على أن هده الرخصة هي األخرى استند فيها املشرع ضرورة االلتزام ابحلفاظ على البيئة أثناء       
 ).1حتضريها، و بدلك تصبح هده الرخصة احد الوسائل اليت تساهم يف حتقيق األمن البيئي (

 قيق األمن البيئي:الفرع الثاين:دور الشهادات العمرانية يف حت

على عكس الرخص العمرانية اليت جيب احلصول عليها قبل عملية البناء،فان الشهادات العمرانية فمنها من تكون سابقة على      
         عملية البناء كشهادة التعمري ،و منها من تكون الحقة على عملية البناء كشهادة املطابقة و شهادة التقسيم ، و نوجزهم

 يلي:فيما 

شهادة التعمري على أ�ا وثيقة تسلم بناءا على طلب من   15/19عرفت املادة الثانية من املرسوم التنفيدي شهادة التعمري : -أ
كل شخص معين ،تعني حقوقه يف البناء و االرتفاقات من مجيع األشكال اليت ختضع هلا القطعة األرضية املعنية ،و اشرتطت املادة 

بيان مواصفات التهيئة و التعبري املطبقة على القطعة األرضية و االرتفاقات املدخلة هبا ،وكدا األخطار  يف شهادة التعمري 04
الطبيعية اليت ميكن أن توتر على املعين ما ينقص من قابليه القطعة األرضية الجناز املشروع عليها أو منعه خاصة ظهور صدوع 

ا�ت أو أخطار تكنولوجية �مجة عن نشاط املؤسسات الصناعية اخلطرية او زلزالية نشطة على السطح ،أو انزال قات أو فيض
 قنوات الصرف ، نقل املنتجات البرتولية و الغازية و خطوط نقل الطاقة .

 و تستمد شهادة التعمري مرجعيتها أما من املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري أو من خمطط شغل األراضي.    

دورا حامسا يف جمال محاية البيئة ،اذ حتدد مسبقا اآلاثر السلبية ابلنسبة للقطعة األرضية املراد البناء عليها  ادن تلعب شهادة التعمري
 ، و بدلك فهي تعترب وسيلة وقائية ،و كل هدا يساهم يف حتقيق األمن البيئي 

املرحلة األخرية بعد انتهاء البناء قصد :تعترب هده الشهادة كتجسيد فعلي و عملي لرخصة البناء،اذ أتيت يف  شهادة املطابقة-ب
) على أ�ا تلك الشهادة أو الوثيقة اإلدارية اليت تتوج هبا 2التأكد من مدى التزام املعين بضوابط رخصة البناء ،و عرفها البعض (

                                                           
 73حول هدا املخطط أنظر عيسى مهزول،املرجع السابق،ص 1
 و ما بعدها. 115للتفصيل حول هده املخططات راجع مصباحي مقداد،املرجع السابق،ص  2
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بط إداري و تتأكد من العالقة بني السلطة اإلدارية ماحنة رخصة البناء و املستفيد منها ،تشهد فيها اإلدارة ابعتبارها سلطة ض
خالهلا عن مدى احرتام املرخص له لقانون البناء (قانون التهيئة و التعمري و قانون مطابقة البنا�ت و إمتام اجنازها و املراسيم 

 التطبيقية و قرار الرتخيص ابلبناء )

)  و منه فاحرتام 1( 68دا طبقا للمادة يف حالة عدم تطابق األعمال البناء مع  رخصة البناء سيتم رفض منح شهادة املطابقة و ه
رخصة البناء للمعايري البيئية ينتج عنه ابلضرورة التزام منح شهادة املطابقة حسب ما يتضمن محاية البيئة  ،اذ أن إي خمالفة 

 لضوابط رخصة البناء سيتبعه رفض منح شهادة املطابقة .

 حتقيق على السعي إىل حتقيق األمن البيئي.و ابلنتيجة فشهادة املطابقة كأحد أدوات التعمري تعمل 

هده الشهادة  و ان كان منصوص عليها يف الفصل اخلاص برخصة التجزئة إال أ�ا مستقلة عنها، فشهادة شهادة التقسيم: -ج
اء ما يوحي على التقسيم ختص العقار املبين ال العقار غري املبين كما هو احلال يف رخصة التجزئة، و رغم أ�ا أتيت بعد مرحلة البن

            تضمنها بصفة ضمنية قواعد محاية البيئة استجابة للمراحل السابقة على طلب شهادة التقسيم ،إال أن املشرع رغم ذلك اشرتط 
على صاحب الطلب ملف معد من طرف مكتب دراسات يف اهلندسة املعمارية أو يف التعمري، و من بني ما حيتويه هدا امللف هو 

 ).2بكات التهيئة املوصولة ابلقطعة األرضية و اخلصائص التقنية الرئيسية لذلك (تبيان ش

 فشهادة التعمري هبذا الشكل تدل لنا على إن هلا دور كبري يف حتقيق األمن البيئي .     

يف عملية لقد جاءت هذه الشهادات حقيقة لتؤكد مرة أخرى على حرص املشرع اجلزائري على ضرورة مراعاة اجلانب البيئي 
 التعمري، و بذلك فااللتزام ابلضوابط القانونية يف احلصول على هده الشهادات حقيقة يساهم يف حتقيق األمن البيئي .

 خامتة:

إن أدوات التهيئة و التعمري تساهم بشكل فعال يف حتقيق األمن البيئي ، و يظهر ذلك جليا من مجلة النصوص اليت ننظم       
تعمري، اد جاءه غالبيتها تنص على ضرورة أخد البعد البيئي أثناء اجناز  أي مشروع سواء كان سك فردي أو عملية التهيئة و ال

املتعلق  19-01مجاعي أو صناعي نضف إىل دلك إىل القيود اليت تفرضها قوانني البيئة علو قطاع التهيئة و التعمري كالقانون رقم 
 املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ..... 20-01لك القانون رقم بتسيري النفا�ت و مراقبتها و إزالتها ، كذ

ومنه فاملشرع اجلزائري حاول وضع إطار قانون متكامل فيما خيص ضبط احلركة العمرانية بدءا من شهادة املطابقة ، و مراعاة      
 ة .منح هده الشهادات مع ما يتماشى و املخططات العمرانية و التهيئة اإلقليمي

لكن على الرغم من كل هدا فغياب الفعالية يف جتسيد هده النصوص يبقى بعيد كل البعد  عن هدف حتقيق األمن البيئي ، و      
هدا ما يتجلى يف اكتساح البناء الفوضوي لكل املدن اجلزائرية ، و األكثر من هدا هو موجود بناء مرخص يتعارض متاما مع قواعد 

بناءات املشيدة فوق األراضي  الفالحية اخلصبة و البنا�ت املنتشرة يف أماكن خطرية جدا كاملتواجدة األودية و التهيئة و التعمري كال
املتواجدة أمام جتمعات صناعة تفتقد إىل شروط األمن الصناعي ، هده عينات صغرية من التجاوزات املوجودة يف ارض الواقع ، و 
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 من نفس القانون 31أنظر املادة  2
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اجلزائري كظاهرة انتشار القمامات و الفوضاء و الدخان و لغازات السامة ، كل هدا ما  اليت ابتت و ال تزال تؤرق كاهل املواطن
 سوف ينعكس سلبا على البيئة أوال ، و على اإلنسان  اثنيا.

و يعود سبب وجود هدا النسيج العمراين املشوه حقيقة للبيئة إىل عدم وجود ختطيط عمراين جيد ،وكدا عدم وجود وعي       
ورة هده املظاهر لوجود جتاوزا خطرية من دون أي وازع أخالقي نقول لعدم التزام حىت أصحاب الرخص العمرانية إنساين خبط

بضوابطها ،كذلك غياب الرقابة الصارمة من طرف اإلدارة ، و هدا راجع إىل غياب اإلطارات الكفائة املكلفة بعملية الرقابة ن 
ا يتعلق منها تنفيد قرارات اهلدم ، و كدا عدم فرض رقابة حمكمة على جتزئة أراضي حيث أ�ا تتساهل كثريا مع املخالفني خاصة م

 اخلواص ما نتج عنه اجناز جتزائت عشوائية ملتواعي عدم التهيئة و التعمري وعلى هدل نقدم عدة اقرتاحات و توصيات هي كالتايل :
رضية حمل البناء ، العتباره انه كثريا ما ينتج عنها نزاعات إعادة النظر فيما خيص إثبات امللكية العقارية اخلصة ابلقطعة األ-1

 ترتتب يف األخري املساس ابلبيئة مثال عدم وجود شبكات الصرف الصحي 
 فرض رقابة صارمة خالل اجناز التجزائت السكنية ، و فرض عقوابت قاسية على كل خمالف -2
 اد البد من الصرامة يف التطبيق  نفس األمر يقال عن ابقي الشهادات و الرخص العمرانية ،-3
القيام حبمالت توعية ختص عملية احملافظة على البيئة ،و هدا ابحرتام قواعد  التهيئة و التعمري ،و نشر ثقافة عمرانية هتتم -4

 ابجلانب البيئي والفين و اجلمايل للمحيط
مهمة رقابة و متابعة كل أصناف البنا�ت اليت تشكيل جلان خاصة على مستوى البلد�ت تتكون من إطارات كفأة تسند هلا -5

 البلدية على مستوى البلدية ،  منحها صالحيات واسعة ، تعمل حتت وصاية وزير السكن مباشرة 
و أخريا نقول رغم بعض النقائص اليت تنتاب أدوات التهيئة و التعمري يف جمال حتقيق األمن البيئي إال أن املشكلة احلقيقية       

 التطبيق الفعلي هلده األدوات على ارض الواقع. تكمن يف
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 ضوابط التخصص يف املنازعة اإلدارية
 أسامة جفايل                                                                                                    

 .2جامعة البليدة -طالب دكتوراه علوم                                                                                          
dr.oussama12@yahoo.com 

 امللخص:

 نإن احلديث عن قاض إداري متخصص يف املنازعة اإلدارية، يوجب تسليط الضوء على مجلة من الضوابط اليت يرتّتب ع
الذي يرتكز  ،املهين ههيلوجوبية أتإىل مرتبة القاضي العادي بتكوينه وطريقة عمله، وهذه الضوابط تتمّثل أساسا يف ه نزولغياهبا 

 هعلى الّتكوين املتخصص يف املنازعات اإلدارية بشقّيه، التكوين القاعدي طويل املدى والتكوين املتواصل، إىل جانب ضرورة إملام
القدرة على  القاضي اإلداري ح اإلداري العارف بواقعها ومشاكلها، أما الضابط الثاين فمناطه اكتساببعلم اإلدارة وامتالكه رو 

اإلبداع والتفكري، وهذا لن يتأّت إال من خالل حترره من عقلية القاضي النظامي وتفكريه وقدرته على ابتداع سياسات قضائية 
جتهاد يف الوقت واملوضع املناسبني ام املّتزن، اللذان يسمحان له ابلتدخل لالحكيمة إىل جانب امتالكه القدرة على املبادرة واإلقد

وضمن ضوابط معيّنة، وهذا كله من دون إغفال مسألة تفّهم خصوصية املنازعة اإلدارية ومن مثة القدرة على املوازنة بني املصلحة 
 .العامة واملصلحة اخلاصة

 ملنازعة اإلدارية.القاضي اإلداري؛ التخصص؛ ا الكلمات الدالة:

Abstract:      
The discussion of an administrative judge specializing in administrative disputes requires 
highlighting a number of disciplines that result from the absence of the judge to the rank of 
the ordinary judge in his composition and the manner of his work. These controls are mainly 
the necessity of his professional rehabilitation, which is based on specialized training in 
administrative disputes, As well as the necessity of his knowledge of the science of 
management and his managerial spirit, which knows its reality and problems. The second 
officer is the administrative judge's ability to acquire creativity and thinking. And the ability 
to balance the public interest with the private interest. 
 
Keywords: Administrative Judge; Specialization; Administrative Dispute. 

 مقدمة:

، 1ستغناء عنهإذا كان التخصص أمرا مطلواب يف سائر العلوم والتخصصات، إال أنه اجملال القضائي يعّد مطلبا ال ميكن اال
صة وله فقهه يقصد بتخّصص القاضي تقييده ابلّنظر يف منازعات فرع حمّدد وواحد من فروع القضاء املختلفة، له تشريعاته اخلاو 

، ومن هنا، ال ميكن لقاضي احملكمة 2اخلاص، حبيث يسهل عليه فهم كل ما يثور من مشاكل داخل فرع معني فهما دقيقا ومتعّمقا
العادية من حيث درجة الكفاءة واملقدرة الفنّية أن يستوعب ويهضم أحكام ومبادئ وقواعد نظرّ�ت القانون اإلداري، فهو ليس 

                                                           
ة، جامعة بلجراف سامية، أثر ختصص القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة اجلنائية، جمّلة العلوم القانونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسي -1

 .99ص ، 2016جانفي  ،12الوادي، عدد 
 . 87، ص 2008بوضياف عمار، القضاء اإلداري يف اجلزائر، دراسة وصفية حتليلية مقارنة، الطبعة الثانية، دار جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر  -2
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تطبيقها كما جيب أن تطّبق، ألّن هذه املبادئ والقواعد خمتلفة عن تلك املتعّلقة ابلقانون اخلاص، اليت يتخّصص قادرا على فهمها و 
 .1بتطبيقها القضاء العادي ومن مثّ يتحّتم إجياد وتكوين قاض متخّصص هو القاضي اإلداري

نص، بل هو يف األغلب األعم قضاء اجتهادي أن القضاء اإلداري ليس جمّرد قضاء تطبيقي يتقّيد مبورود ال من املسّلم به
د يبتدع احللول املناسبة للروابط القانونية اليت تنشأ بني اإلدارة واألفراد يف ظل عجز التشريع عن مواكبتها وتغطيتها، وهذا التوجه جي

جود طاقم بشري مؤّهل ذو كفاءة ، غري أن حتقيق تلك الغاية مرهون بو 2تربيره يف حتقيق املوائمة بني الصاحل العام والصاحل اخلاص
، فلكي القاضي اإلداري متخصصا يف املنازعة اإلدارية، يتعّني أن تتوّفر فيه مجلة من 3عالية مشّبع ابلضوابط املهنية واألخالقية

 غياب أحدها نزوله إىل مرتبة القاضي العادي وابلتايل عدم حتّكمه يف املنازعة اليت ينظرها. نالشروط اليت يرتّتب ع

هذه الضوابط منها ما هو موضوعي مرتبط مبجال املنازعات اإلدارية يف حد ذاهتا  واليت تتجّسد يف ضرورة تلقي القاضي        
اإلداري أتهيال مهنيا كافيا وشامال يف جمال املنازعات اإلدارية (حمور أول) ومنها وهو ذايت لصيق بشخص القاضي اإلداري بغض 

هيل الالزم تلقيه سلفا، ويتمثل يف ضرورة امتالكه قدرة على التفكري واإلبداع والتحرر من عقلية القاضي النظر عن التكوين أو التأ
 النظامي (حمور اثن).

 الّتأهيل املهين: -احملور األول

ال يرتبط الّتأهيل املهين للقاضي اإلداري مبجال املنازعات اإلدارية يف حد ذاهتا، لذلك البد من تلقي هذا األخري أتهي
مهنيا متكامال ومنسجما مع مقتضيات التخصص يف املنازعة اإلدارية، إذ يتعّني عليه أن يتلقى تكوينا متخصصا يف هذا النوع من 

 املنازعات (فرع أول) إىل جانب وجوبية إملامه بعلم اإلدارة واإلحاطة ابملشكالت اليومية اليت تعرتض نشاطها (فرع اثن).

 خصص يف املنازعات اإلدارية: التكوين املت -الفرع األول

مما ال شك فيه أن اخلصومة اليت تتمّيز هبا املنازعة اإلدارية تتطّلب يف من خيتص ابلفصل فيها تلّقي تكوينا متخصصا يف 
تكاري يف خلق القواعد املناسبة باملسائل اإلدارية، جيعله حميطا بطبيعة نشاط اإلدارة ومدركا لصعوبة وأمهّية وحجم دوره اال

البّد له أن  -وحبكم أنه يتوّىل الفصل يف قضا� نزاعات تتعّلق ابلّشؤون اإلداريّة-، فالقاضي اإلداري 4للمنازعات اليت تعرض عليه
يتوفّر على حّظ وفري من الّتكوين املتخّصص واملعّمق يف املنازعات اإلدارية، حىت يستطيع أن يفهم الظّروف اليت تّتخذ فيها اإلدارة 

القيام أبنشطتها املختلفة  اتويتمّكن استيعاب هيكلها التنظيمي وقواعد سري عملها وآليّ  ،5يفهم طبيعة نشاطهاقراراهتا و 
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جامعة   يف القانون العام، ختصص إدارة ومالية، كلية احلقوق،قشار زكر�ء، دفاع اإلدارة العامة أمام القضاء اإلداري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري -5
 .90، ص 2001اجلزائر
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واملشكالت والصعوابت اليت حتيط هبا، وال شك أن اكتساب هذا التكوين القانوين واإلداري أمر ضروري لقيام القاضي اإلداري 
والقضاء على ظاهرة ضعف التسبيب  ،، والتقليل من احتمال اخلطأ1وإثرائها اإلدارية بدوره اإلبداعي يف إنشاء القواعد القانونية

 .2الذي تعاين منها الكثري من القرارات القضائية

إذا كان الّتكوين والّتخصص ضرورة ملّحة للقضاء بصفة عامة، ويؤّدي إىل نتيجة مفادها أن كفاءة القاضي وحتّكمه يف 
فإنه يعترب ابلنسبة للقاضي  ،3ضى عن احلكم القضائي الصادر عنه وتزيد من تقّبل أطراف املنازعة عنهمنازعته من شأنه تقويّة الر 

اإلداري أشّد إحلاحا؛ وذلك راجع إىل خصوصّية القانون اإلداري املتمثلة يف مرونة قواعده وسرعة تطّوره، فحّىت ابلنسبة ملا هو 
الّصعب اإلحاطة به بسهولة ويسر، وابإلضافة لذلك، ونظرا لدور اجتهاد  مقّنن منه، فإن كثرة نصوصه وتشعّبها جيعالن من

وتطوير نظر�ت وقواعد القانون اإلداري، فإّن ذلك يستلزم إحاطة القاضي اإلداري ابملبادئ والنظرّ�ت  ابتكارالقضاء اإلداري يف 
ي يف املنازعات اإلدارية وحيثّيات القانون اإلداري ، لذلك فإن التكوين املتخّصص للقاضي اإلدار 4اليت استقّر عليها هذا القضاء

 .5حتمّية ال بد منها، تقتضيها الطّبيعة املعّقدة واملتشابكة واحلّساسة للمنازعة اإلدارية

من جهته، يؤّدي الّتكوين القاعدي إىل جتسيد مبدأ التخّصص وتقسيم العمل على مستوى اهليئات القضائية، حبيث 
املنازعات اإلدارية، فتحّكم القاضي  ابلّنظر يفابلّنظر يف املنازعات العادية ويتخصص القاضي اإلداري  يتخّصص القاضي العادي

، وهذا من شأنه أن خيّوله واإلداري اإلداري يف املنازعة اليت ينظرها مرهون ابتّباع سبيل التخصص يف التكوين القانوين والقضائي
، لذلك يتعّني وضع برامج مالئمة للتكوين يف جمال القانون اإلداري 6ط اإلدارةمقدرة متكنه من الّسيطرة على مقتضيات نشا

عتقاد لدى الطلبة القضاة أبن دورهم يف املنازعة اإلدارية ال يقتصر على تطبيق القوانني بصفة جمّردة، بل والعلوم اإلدارية، وتقوية اال
 إىل ابتكار القاعدة القانونية الكفيلة حبل النزاع.ستنباط ليصل يف األخري ستدالل وااليتعّداه إىل القياس واال

إن هذا الدّور يقتضي تلّقي برامج تكوينية متمّيزة عن تلك اليت يتلّقاها القاضي العادي، ومن هنا، فإنه جيب إسناد أمر 
رة واملنازعات الناشئة عن تكوين القضاة اإلداريني للمدرسة الوطنية لإلدارة، فهذه األخرية تكفل التكوين املتخصص يف علوم اإلدا

،  1فيتم تعيني القضاة اإلداريني يف احملاكم اإلدارية بصفتهم مستمعني، مث يرقون بعد اكتساهبم لألقدمية إىل رتبة مستشار ،7نشاطها

                                                           
ات دريد كمال، الصفات الواجب توافرها يف القاضي اإلداري لإلضطالع بسلطاته املنوطة به، مدخلة مقّدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول سلط -1

 .3، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة، غري منشور، ص 2001ماي  18و  17 القاضي اإلداري يف املنازعة اإلدارية املنعقد يومي
لسياسية، قصري علي، بونعاس �دية ، تفعيل دور القاضي اإلداري يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم ا -2

 .211جامعة بسكرة، العدد احلادي عشر، ص 
 . 54، ص ملرجع السابقبلجراف سامية، ا -3
، 2006ق عبد الناصر علي عثمان حسني، والية القضاء اإلداري يف ضوء املبادئ الدستورية، رسالة دكتوراه يف القانون، جامعة القاهرة، كلية احلقو  -4

يف احلقوق، فرع القانون العام، كلية احلقوق، جامعة دولة  صاش جازية، نظام جملس الدولة يف القضاء اجلزائري، أطروحة دكتوراه :، نقال عن164ص 
 .245، ص 2008بن يوسف بن خدة، اجلزائر 

 .3دريد كمال، املرجع السابق، ص  -5
6- Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET, Droit administratif, tome II, Le contentieux administratif, 
2ème éd, P.U.G, 2004، p 20. 

، ص 2007حياد اإلدارة يف القانون اجلزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ي دمحم، مبدأ بوحفص سيد -7
304. 
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وم إدارية كما ينبغي تنظيم دورات للتكوين املتواصل للقضاة اإلداريني العاملني، بغرض تزويدهم مبا استجّد من نصوص قانونية وعل
، إذ يستهدف التكوين املستمر "حتسني املدارك املهنية والعلمية للقضاة املوجودين يف 2ونظر�ت فقهية واجتهادات قضائية مقارنة

 . 3حالة اخلدمة"

خالصة القول يف هذا املقام، أن اخلربة املرتاكمة يف ممارسة الوظيفة القضائية اليت يسبقها تكوين أساسي متخصص طويل 
ضرورة ال ميكن التغاضي عنها، خاصة  تأصبحأمور  كّلهاستفادة من دورات تكوينية وأتهيلية من فرتة إىل أخرى،  دى، مث االامل

 . 4يف ظل جهود عصرنة قطاع العدالة

 اإلملام بعلم اإلدارة: -الفرع الثاين 

اليومية، وعلى درجة عالية من املعرفة  ال ميكن للقاضي اإلداري الفصل يف منازعات اإلدارة إال إذا كان ملما مبشكالهتا 
ّطالع عليها، وهي مهمة جسيمة وشاقة ابلنظر لكون اإلدارة عاملا قائما بذاته ينطوي على درجة عالية من ابإلدارة نفسها واال

ها إال من  ، إىل جانب حساسّية العمل اإلداري وخصوصيّته، الذي تتحّكم فيه ظروف معقدة وسريعة الّتغري، ال يستوعب5التعقيد
كان له ابع طويل من الّتكوين فيها، لذلك يفرتض يف من جيلس للفصل يف املنازعات اإلدارية أن يكون مطّلعا على سري دواليب 

 .6اإلدارة

البّد له من تسخري واستخدام قواعد وطرق وأساليب  -وهو بصدد التعقيب على أعمال اإلدارة-إن القاضي اإلداري 
إحكام رقابة فّعالة على مشروعّية تلك األعمال بصفة عاّمة والقرارات اإلدارية خصوصا، يتعّني أن ال يكون  العلوم اإلدارية، فقصد

القاضي اإلداري غريبا عن اإلدارة كليا، ذلك ألن من شروط املراقب أن يكون مطّلعا اّطالعا كافيّا على مقتضيات اإلدارة، عارفا 
الرقابة، ألن اجلهاز املراقب كلما كان قريبا من اإلدارة وعارفا بنشاطها، كان أكثر إحلاحا مبهامها وخصوصيّاهتا اليت تنصّب عليها 

، فقد ابتدع القضاء اإلداري العديد من احللول القضائية اليت انطلقت من واقع اإلدارة، ومن أمثلة ذلك 7يف طلباته يف مواجهتها
 لتجاوز السلطة وغريها كثري. ستثنائية والطعننظرية املوظف الفعلي ونظرية الظروف اال

لكي يراع القاضي اإلداري مقتضيات اإلدارة والّسلطة العامة جيب أن يطّلع عليها من الّداخل على غرار النظام  
الفرنسي، حيث كان هناك تداخل بني اإلدارة العاملة واإلدارة القاضية لسنوات طويلة، ومل يتخّلص القاضي اإلداري من اإلدارة 

                                                                                                                                                                                     
 .6دريد كمال، املرجع السابق، ص  -1
 .211 ملرجع السابق، صقصري علي، بونعاس �دية ، ا -2
، صادر 57، املتضمن القانون األساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمرب  06ؤرخ يف ، امل11-04من القانون العضوي رقم  42من املادة  -3

 .2004سبتمرب  08بتاريخ 
 .99، املرجع السابق، ص بلجراف سامية -4
 .3دريد كمال، املرجع السابق، ص  -5
كرة ماجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، اجلزائر ماحي هين موسى، طبيعة النظام القضائي اجلزائري ومدى فعاليته يف مراقبة أعمال اإلدارة، مذ  -6

 .90، نقال عن قشار زكر�ء، املرجع السابق، ص 101، ص 1985
قوق، صدرايت صدرايت، القاضي اجلزائري غريب عن اإلدارة اليت يراقبها، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية، كلية احل صدرايت -7

  .573 ، ص1991اجلزائر، العدد الثالث جامعة 
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، كما ميكن تعيني مفّوض حكومة أو مندوهبا 1ال تدرجييا، بل مازال إىل يومنا هذا ملحقيها أبعداد كثرية لدى جملس الدولةالعاملة إ
من احمليط اخلارجي جمللس الدولة، ومن بني املوظفني اإلدارّيني، وكذلك الشأن ابلنسبة للمحاكم اإلدارية، اليت تلجأ إىل لتعيني 

، كما أنه ميكن ممارسة املهام اإلدارية األخرى ابملوازاة مع املهام القضائية حىت 2معّمقة مبشاكل اإلدارةموظّفني هلم خربة ومعارف 
ستشارية للمحاكم بضرورة إسناد الوظيفة اال 4، لذلك �دى بعض الفقهاء يف اجلزائر3ابلنسبة لسلك مستشاري جملس الدولة

اطته ابلنشاط اإلداري ومقتضيات املرفق العام من خالل احتكاكه املستمر اإلداريّة، حىت تسهم يف تنوير القاضي اإلداري وإح
 ابإلداريني.

إن القاضي اإلداري الفرنسي ال ميكن إال أن يكون قاضيا متخصصا يف املسائل اإلدارية، ميلك روح اإلداري العارف 
ملية اإلدارية ويكون امتدادا هلا، لذلك جند أن مبشاكل اإلدارة وواقع العمل اإلداري بشكل جيعل حكمه القضائي مير يف سياق الع

إىل  ،التعيني يف سلك القضاء اإلداري يتم عن طريق اختيار اخلّرجيني األبرز من املدرسة الوطنية لإلدارة يف جمال العلوم القانونية
ة األوىل جمللس الدولة الفرنسي وقربه املختلفة من ذوي اخلربة والكفاءة، فالّنشأ يةصاحل اإلدار املجانب التعيني اخلارجي من موظّفي 

ستشارية لدى السلطة التنفيذية، كّلها عوامل سامهت يف اّطالعه على دواليب العمل من اإلدارة، ابإلضافة إىل استئثاره ابلوظيفة اال
 .5نغالق على نفسه وبعده عن الصعوابت والتحد�ت اليت تواجه اإلدارة بشكل يوميوجنّبته اال ،اإلداري

  فكري:القدرة على اإلبداع والتّ  -ور الثايناحمل

إذا كان القاضي اإلداري ليس كالقاضي العادي سواء يف تكوينه أو يف طريقة وطبيعة عمله بل حىت يف التحد�ت اليت  
رره من عقلية القدرة على اإلبداع والتفكري، وهذا لن يتأّت إال من خالل حت تواجهه أثناء قيامه مبهامه، فإنه يتعّني عليه اكتساب

القاضي النظامي وتفكريه وقدرته على ابتداع سياسات قضائية حكيمة (فرع أول) إىل جانب ضرورة امتالكه القدرة على املبادرة 
جتهاد يف الوقت واملوضع املناسبني وضمن ضوابط معيّنة (فرع اثين) وهذا كله من واإلقدام املّتزن اللذان يسمحان له ابلتدخل لال

مسألة ضرورة تفّهم خصوصية املنازعة اإلدارية ومن مثة القدرة على املوازنة بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة (فرع دون إغفال 
 اثلث).

 التحرر من عقلية القاضي النظامي: -الفرع األول 

رر من عقلية ال شك يف أن قيام القضاء اإلداري بدوره اإلبداعي يف خلق القواعد القانونية اإلدارية يقتضي التح 
واجلزائي، خصوصا القاعدة القائلة ال اجتهاد  القضاء النظامي، فيجب أن تكون عقلية القضاة اإلداريني متحررة من التفكري املدين

                                                           
1- Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET, o p. cit, p 17. 

دارية، للمزيد من التفصيل حول التجربة الفرنسية خبصوص الرتكيبة البشرية للقضاء اإلداري، راجع: مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإل -2
 وما بعدها. 80، ص 2005م. ج، اجلزائر، الطبعة الثالثة  .عات اإلدارية، اجلزء األول، داألنظمة القضائية املقارنة واملناز 

جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد بن عبد هللا عادل، القضاء اإلداري يف اجلزائر بني التنوع القانوين والتخصص،  -3
 .128، ص 2017السابع عشر، ديسمرب 

 .284، ص 2003 ،وضياف عمار، النظام القضائي اجلزائري، دار جسور  للنشر والتوزيع، اجلزائرب -4
 .127بن عبد هللا عادل، املرجع السابق، ص  -5
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، اليت تقتضي التقّيد ابلتفسري الضيق واحلريف له، فالوضع الغالب يف القانون اإلداري هو غياب النصوص املكتوبة 1مع مورد النص
، كما أن الظروف التارخيية 2كفايتها أو حىت تعارضها وتناقضها إىل جانب إمكانية عدم تناسبها مع الوقائع املنظورةأو عدم  

 . 3لتشّكل القانون اإلداري واستقالله عن القانون املدين سامهت يف خلق فراغ قانوين كان جيب على القاضي اإلداري ملئه

، إذ يتعّني عليه 4اإلبداعي إذا بقي أسريا للقواعد السائدة يف القضاء العاديإن القاضي اإلداري لن يستطيع أداء دوره 
أال يقتصر على تطبيق النصوص القانونية اجملّردة، فإذا كان النص غري قادر على حسم النزاع، أمكنه أتويله مبا يتالئم مع واقع 

ستنتاج، ومبعىن أوضح ستدالل واالوالتصنيف واملقاربة واال، إذ أن دوره جيب أن يتعّدى إىل التكييف 5جتاهات السائدةاألمور واال
، وعليه ال يتصّور إسناد أمر البّت يف مشروعّية التصرفات اإلدارية على قدر تعقيدها إىل قاض عادي بتكوينه 6جتهاديتعّني عليه اال

 .7عن حيثيّات العمل اإلداريوحميطه وبطبيعته املدنية، املتقّيد ابلّتفسري احلريف للّنصوص وجبهله كل شيء تقريبا 

قائال: "ال يسمح ألّي كان أن يكون قاضيا ممتازا مبا يعرف"، ذلك ألن  Benoitيف هذا املعىن،  كتب األستاذ 
الّتقنيات والّتعقيدات املتنامية اليت تثريها مشاكل تسيري املرافق العامة، ال يكف حلّلها امتالك معارف قانونية فحسب، بل جيب أن 

، وهذا يستلزم 8ىل جانبها قدرات ومؤّهالت خاّصة، ومن مث يتعّني أّال يكون القاضي الفاصل يف املواد اإلدارية قانونيا صرفاتكون إ
 .10، وهو ما يوجب عليه أن ميلك روح اإلداري وجوهر القاضي يف آن واحد9ممارسة نوعا من الّسياسة القضائية املرنة

تكون خاسرة يف بعض األحيان، هلذا يتعني أن يكون القضاء اإلداري مؤهال  من املسّلم به أن مواجهة اإلدارة قد 
حلل من بعض ستثنائية الذي يقضي ابلتّ ملمارسة نوعا من السياسة، لكنها سياسة قضائية حكيمة، كاعتماد مبدأ املشروعية اال

وحماابهتا مؤقتا بدال من الدخول معها يف ، فقد فّضل القضاء اإلداري يف فرنسا جماملة اإلدارة 11مقتضيات املشروعية العادية
مواجهة خاسرة انتظارا لتغّري الظروف، ونظرية أعمال السيادة خري شاهد على ذلك، غري أنّه ضّيق بفضل نظرية اإلجراءات القابلة 

لك نظرية لالنفصال عن أعمال السيادة من مدى هذه النظرية ونطاقها، وحّد من خطورة آاثرها إبجازة التعويض عنها، وكذ
التحصني التشريعي يف مصر، إذ أقرت احملكمة اإلدارية العليا بدستورية التشريعات اليت حتصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء، إال 

 . 12أ�ا قصرت التحصني على القرارات املشروعة فقط

                                                           
 .3دريد كمال، املرجع السابق، ص  -1
 .80بودريوة عبد الكرمي، املرجع السابق، ص  -2
 .8، ص 33: قضائي أم تشريعي، جملة احلقيقة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، أدرار، العدد جناح عصام، و�س حيي، القانون اإلداري يف اجلزائر -3
 .3دريد كمال، املرجع السابق، ص  -4
 .83حمدة دمحم، اإلثبات يف املواد اإلدارية، جملة اإلجتهاد القضائي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة العدد الثاين، ص  -5
 .81عبد الكرمي، املرجع السابق، ص  بودريوة -6

 .574صدرايت صدرايت، املرجع نفسه، ص  -7

 .577، ص فسهاملرجع ن -8

 .2دريد كمال، املرجع السابق، ص  -9
 .128، املرجع السابق، ن عبد هللا عادلب -10

 .28املرجع السابق، ص أبو اخلري عادل السعيد،  -11
 .4دريد كمال، املرجع السابق، ص  -12



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 297 

 املبادرة واإلقدام املّتزن: -الفرع الثاين 

املتعّلق بتنظيم جملس الدولة املصري: "يتمّيز القضاء اإلداري  1955لسنة  165ورد يف املذّكرة اإليضاحية للقانون   
أبنّه ليس جمّرد قضاء تطبيقي كالقضاء املدين، بل هو يف األغلب قضاء إنشائي يبتدع احللول املناسبة للروابط القانونية اليت تنشئ 

ختتلف يف طبيعتها عن روابط القانون اخلاص، ومن مث ابتدع القضاء بني اإلدارة يف تسيريها للمرافق العامة وبني األفراد، وهي روابط 
اإلداري نظر�ته اليت استقل هبا يف هذا الّشأن، وذلك كّله يقتضي من القائمني أبمر القضاء اإلداري جمهودا شاقا مضنيا يف البحث 

 .1 حسن سريها وبني املصاحل الفردية اخلاصة"والتمحيص والّتأصيل ونظرا اثقبا بصريا ابحتياجات املرافق العامة، للموائمة بني

من جانبها، ورد عن احملكمة اإلدارية العليا يف مصر: "أن املشرّع أ�ط هبذه احملكمة اإلدارية العليا يف األصل مهمة  
ارها ومنع التعقيب النهائي ... حىت تكون كلمتها هي القول الفصل يف أتصيل أحكام القانون اإلداري وتنسيق مبادئه واستقر 

التناقض يف األحكام، فكان من أسباب وجود احملكمة اإلدارية الكربى ... أتصيل أحكام القانون اإلداري أتصيال يربط بني شتاهتا 
ربطا حمكما ... خاصة وأن القانون اإلداري يفرتق مع القوانني األخرى يف أنه غري مقنن وأنه مازال يف مقتبل نشأته، يكتنفه فراغ 

النصوص ... ومن هنا صح القول أبن القضاء اإلداري ليس جمّرد قضاء تطبيقي وإمنا هو يف األعم األغلب قضاء تكويين واسع يف 
 . 2إنشائي خّالق، يبتدع احللول املناسبة للروابط  القانونية ..."

القضائي مصدرا  جتهاديف ضوء هذان املقتطفان، يالحظ أن هناك رغبة جاحمة لدى القضاة اإلداريني يف إبقاء اال 
أساسيا للقانون اإلداري بعيدا عن التقنني، فتكون بذلك مهمة وضع القواعد القانونية يف هذا الفرع من القانون اختصاص حصري 

 ، وهذا التوّجه جيد تربيره يف عجز التشريع عن مواكبة تطّور وتغّري املرفق العام اللذان مها3لديهم، فال يشركون فيه حىت املشرّع نفسه
جتهاد ، إذ مهما اجتهد املشرّع يف وضع القواعد القانونية وتنظيم كل الوقائع والتنّبؤ بكل احلاالت، إال أن جمال اال4أبرز خاصياته

أو يف املسائل املتجددة اليت مل توضع يف احلسبان أو الّيت نّظمت بشكل  5يبقى مفتوحا سواء يف تفسري النص وفق متطّلبات الواقع
، وهذا الوضع يستدعي توّجه القاضي اإلداري البتداع احللول املناسبة للدعوى املنظورة وأتصيل روح اإلقدام املّتزن 6جزئي أو مغاير

 .7لديه

جتهاد واإلبداع أب�ا حول مدى إمكانية وصف سلطة القاضي اإلداري يف اال 8تساءل أحد الفقهاء ،يف هذا السياق 
ال عن مركز ودور القاضي اإلداري يف التّشريع قائال: "ملاذا إذن يتم استخالف هذا متسائ 1سلطة شبه تشريعية كما اسرتسل آخر
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غري أن  ،2احلريف املاهر صاحب النية الواضحة الذي هو القاضي بذلك اهلاوي صاحب املعلومات غري الدقيقة الذي هو املشرّع"
نة، فإنه ال يفعل ذلك إال على أساس أنه يعّرب عن نّية املشرّع  أو يبتدع قاعدة معيّ أن القاضي اإلداري عندما خيلق حّال  ،املّتفق عليه

فالقاضي اإلداري كثريا ما يلجأ إىل املبادئ اليت  ،اليت مل جيدها يف نصوص مكتوبة وإرادته اليت مل يفصح عنها يف تشريعات صرحية
ابلضيق الذي يقتصر على جمّرد تطبيق  لذلك فمهّمة القاضي اإلداري ليست ،3اعتاد املشرّع أن يهتدي هبا عند وضع تشريعه

 ّتساع الذي يبّلغها مرتبة التشريع.وليست ابال ،النصوص القانونية فحسب

دورا رئيسا يف بناء قواعد  -وحتديدا جملس الدولة الفرنسي-إنطالقا من هذا الوضع، فقد لعب القضاء اإلداري  
من القرارات الّتأسيسية الكربى، حيث ابتدع العديد من النظر�ت اإلدارية  القانون اإلداري ابحرتافية عالية وأتّلق مشهود عرب مجلة

ستناد إىل أية نصوص تشريعية، فأثبت قدرة فائقة على استيعاب املنازعة اإلدارية وابتداع احللول املناسبة اليت أّصل معاملها دون اال
اجتهاداته قواعد قانونية متكاملة ومستقّلة عن القواعد ، مث أصبحت 4هلا، مظهرا تفّهما كامال حباجات اإلدارة ومستلزماهتا

والنظر�ت املدنية وموازية هلا، وال شك يف أن قيام جملس الدولة الفرنسي بتلك املهمة اإلنشائية العظيمة، جاء بفضل تكوين قضاته 
 . 5املتخصص وحتررهم من اجلمود الذي يعاين منه القضاة العاديون

 أن املهّمة اإلنشائية للقاضي اإلداري ال تنته اببتكار القاعدة املناسبة حلل الدعوى املنظورة، إذ جتدر اإلشارة أخريا، إىل 
أن ترشيح املبدأ القانوين العام ال ينهي اخلصومة، بل هو جمّرد إ�اء للمرحلة األوىل من تلك املهّمة، أما ما هو أدق وأصعب فهو 

اعى فيه مقتضيات حتقيق الغا�ت واألهداف الكربى للنشاط اإلداري دون الّتضحية تطبيق وإسقاط ذلك املبدأ تطبيقا سليما، تر 
  .6حبقوق وحر�ت  األفراد

  تفهم خصوصية املنازعة اإلدارية: -الفرع الثالث 

تنطوي مهمة القضاء اإلداري على صعوابت مجة، فاخلصم املّدعى ضده يف الدعوى اإلدارية هو اإلدارة، وهي إدارة  
الدول غري الدميقراطية وتتفوق على غريها من السلطات، فال تقبل بسهولة أن يراقب القضاء أعماهلا وميحص يف مدى  قوية يف

مشروعيتها، بل ترفض أحيا� تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضّدها، وعليه ابتدع القضاء اإلداري العديد من احللول القضائية 
اعتبار امتناع املوظف عن تنفيذ احلكم القضائي خطأ شخصيا يتحمل عبئه املايل من ماله إلجبار اإلدارة على تنفيذ أحكامه، ك

 .7اخلاص

ضطالع القضاء اإلداري بدوره اإلبداعي يقتضي توفر منطا خاّصا من التفكري القضائي لدى قضاته، فيفصل اإن  
وا على نفس القدر من املساواة، ويستوي هذا القاضي اإلداري يف منازعات �شئة عن عالقات قانونية �شئة بني أطراف ليس

                                                                                                                                                                                     
1 - G. Vedel, le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?, ECDE, 1979-1980, N° 
31,       p 41. 
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، فاإلدارة هي الطرف القوي يف هذه العالقات والشخص العادي هو الطرف 1الوضع يف مرحلة اإلثبات كما يف مرحلة التنفيذ
ت اليت قد متيازات اليت يطلق عليها امتيازات القانون العام الستخدامها لتذليل الصعوابالضعيف، منحها املشرع العديد من اال

 .2تعرتض طريقها يف سبيل حتقيق الصاحل العام

غري أن حتقيق الصاحل العام ال يعن مطلقا التضحية مبصاحل األشخاص املشروعة، فللشخص العادي مصاحل مشروعة  
كان ذلك   عتداء فال جيوز التضحية مبصاحل األشخاص املشروعة يف سبيل املصلحة العامة إال إذاوصو�ا من اال يتوجب محايتها

ضرور� وضمن ضوابط معينة وابلقدر الالزم لذلك مع وجوبية التعويض، هلذا يتعّني على القضاء اإلداري البحث على نقطة التوازن 
جتهاد ، لذلك فإن مهمة القاضي اإلداري تقتضي جمهودا مضنيا يف اال3الدقيق بني املصلحتني العامة واخلاصة والعمل على هديها

ب بصرية اثقبة قادرة على إجراء املوائمة الالزمة بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة وفق منهج إبداعي واضح والتأصيل، وتتطلّ 
الرؤية، فالقاضي اإلداري العارف حلاجيات اإلدارة وحده ميكنه املوازنة بني متطلّبات املصلحة العاّمة وبني حقوق األفراد، وهو ما 

 .4قضائية غاية يف اإلنصاف يفضي يف النهاية إىل صدور أحكام

جتهادات القضائية اليت تؤّكد هذا الفرض كثرية، ومن ذلك نظرية التوازن املايل للعقد اإلداري، فقد قرر القضاء إن اال 
ردة،  اإلداري للمتعاقدين مع اإلدارة حقا يف توازن عقدهم ماليا لقاء ما قرره لإلدارة من صالحيات استثنائية متارسها إبرادهتا املنف

ستثنائية يف جمال العقود أيضا ونظرية التعسف يف استعمال السلطة ونظرية اخلطأ املوازنة كما تتجلى كذلك يف نظرية الظروف اال
 بني املنافع واألضرار، وغريها من النظر�ت اليت ابتكرها القاضي اإلداري للموازنة بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة لألفراد.  

إن إسناد الرقابة جلهة قضائية متخصصة يعين حماولة حتقيق التوازن بني املصلحة العامة واملصلحة ول، فخالصة الق 
اخلاصة، وهي مهمة تتطلب اإلملام حبيثيات القانون اإلداري وخصوصيات املنازعة اإلدارية، والقدرة على التمييز بني عالقات 

ذلك إال للقاضي املتخصص ذو الكفاءة واخلربة، املتفهم ملقتضيات اإلدارة القانون اخلاص وعالقات القانون العام، وال يتحقق 
 . 5العامة واألهداف اليت تبتغي حتقيقها

 اخلامتة: 

 ، مت التوّصل إىل مجلة من النتائج:الورقة البحثيةخالل ما سبق استعراضه يف هذه  من 

سواء -ي أتهيال مهنيا مزدوجا، التكوين املتخصص * يف ظل خصوصية املنازعة اإلدارية يتعّني تلّقي القاضي اإلدار  
واإلملام بعلم اإلدارة ومشكالهتا، من خالل استقطاب رجال اإلدارة وخّرجي املدرسة الوطنية لإلدارة،  -القاعدي أو املتواصل

 لتحاق مبختلف جهات القضاء اإلداري، بعد تلقي التكوين املتخصص املذكور. لال
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ية اليت يتعّني على القاضي اإلداري التمّتع هبا كالتحرر من عقلية القاضي اإلداري وتفكريه * هناك بعض الصفات الذات 
 بتكار واإلقدام املّتزن مع تفّهم خصوصية املنازعة اإلدارية.والقدرة على اال

النصوص يف ضوء هذه النتائج، يتعّني على املشرّع وكل القائمني على شؤون القضاء اإلداري يف اجلزائر حتيني كل  
التشريعية والتنظيمية املتعّلقة ابإلطار البشري للقضاء اإلداري وفقا ملا تتطلّبه املنازعة اإلدارية يف ضوء ما مت استعراضه يف هذه 
املداخلة، خصوصا تلك النصوص املنّظمة للتكوين املتخصص للقاضي اإلداري، إىل جانب تنظيم وتوطيد عالقته ابإلدارة من 

 .للتواصل والتعاون بني الطرفنيخالل فتح قنوات 
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 التشريعات الداخلية والدولية احلماية القانونية للطفل اجلانح بني
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 مجال بن مامي(طالب دكتوراه ل م د)                                                                                      
 فارس ابملدية جامعة حيىي -امختصص القانون الع                                                                             

benmamidj@gmail.com                                                                                            
 امللخص:

قانونية تراعى فيها كافة املعايري اليت تضمن هلم محاية اهتم القانون الوطين والدويل بظاهرة جنوح األحداث وأعدا منظومة      
خاصة، من خالل حتديد قواعد خاصة مبحاكمة األحداث اجلاحنني ومشوهلم بتطبيق عقوابت خمففة نظرا لصغر سنهم، ابإلضافة إىل 

 حتديد مراكز متخصصة يف محايتهم إلعادة إدماجهم يف اجملتمع ابعتبارهم من الفئات املستضعفة.
 : احلماية القانونية، الطفل اجلانح، القانون الدويل، التشريع الداخليلمات املفتاحيةالك

Abstract 
The national and international law was concerned the phenomenon of juvenile delinquency 
and prepared a legal system that takes into consideration all the standards that guarantee them 
special protection, by establishing rules for the prosecution of juvenile delinquents, including 
the application of lenient sentences due to their young age and identifying specialized centers 
in their protection for reintegration into society as vulnerable groups.   

  مقدمة
ـــــة         ـــــاج إىل قمـــــة الرتبي ـــــيت حتت ـــــرباءة ال ـــــان للحـــــديث عـــــن ال إذا كـــــان احلـــــديث عـــــن موضـــــوع الطفـــــل يســـــوقنا يف أغلـــــب األحي

والرعايـــــة الـــــيت حتفـــــظ هلـــــا العـــــيش يف جـــــو تســـــوده احلريـــــة والكرامـــــة، فـــــان تـــــدخل بعـــــض العوامـــــل االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية وحـــــىت 
ة مبــــا حتملــــه مــــن ســــلبيات يف حياتــــه قــــد تــــؤدي إىل تغيــــري منطهــــا إبخراجــــه مــــن عــــامل الــــرباءة إىل عــــامل اجلرميــــة الــــذي تســــلب الثقافيــــ

 فيه حريته   ويقل معه التمتع ابحلقوق املكفولة لكل طفل يف األوضاع العادية .

وجنوحــــــه مــــــن املواضــــــيع املســــــطرة وملــــــا كــــــان االهتمــــــام ابلطفــــــل والســــــعي إلخراجــــــه مــــــن احملــــــيط الــــــذي يــــــؤدي إىل ضــــــياعه       
ــــك قــــد ســــاهم يف تضــــافر كافــــة اجلهــــود إلجيــــاد منظومــــة قانونيــــة علــــى املســــتويني  ــــة والدوليــــة، فــــان ذل علــــى قائمــــة القــــوانني الوطني
الـــــوطين والـــــدويل حتـــــدد مبوجبهـــــا أهـــــم القواعـــــد الـــــيت جيـــــب مراعاهتـــــا يف معاملـــــة كـــــل طفـــــل يرتكـــــب جرميـــــة يف ســـــن معينـــــة يفتقـــــر 

 يف اجملتمع  دراك، ميكن مبوجبها توفري محاية له حتول دون ضياع حقوقه وتسهم بدورها يف إعادة إدماجهفيها لعنصر اإل

وابلنظـــــر للقـــــوانني اخلاصـــــة حبمايـــــة الطفـــــل اجلـــــانح يف خمتلـــــف التشـــــريعات الداخليـــــة للـــــدول العربيـــــة ومـــــا حتملـــــة قواعـــــد  
هـــــو مقـــــرر يف االتفاقيـــــات الدوليـــــة ذات الصـــــلة يتبـــــادر إىل األمـــــم املتحـــــدة مـــــن مبـــــادئ حـــــول معاملـــــة هـــــذه الفئـــــة، ابإلضـــــافة ملـــــا 

 ما مدى كفاية احلماية املقررة للطفل اجلانح على املستويني الوطين والدويل ؟ أذهاننا طرح اإلشكالية التالية :

ســـــتتم معاجلتنـــــا هلـــــذه اإلشـــــكالية مـــــن خـــــالل مبحثـــــني، يتعلـــــق املبحـــــث األول بدراســـــة قواعـــــد احلمايـــــة الدوليـــــة للطفـــــل 
 جلانح، يف حني خيصص املبحث الثاين لقواعد احلماية الوطنية للطفل اجلانح يف بعض الدول العربية كاجلزائر واملغرب.ا
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 املبحث األول: قواعد احلماية الدولية للطفل اجلانح
تعتـــــرب ظـــــاهرة جنـــــوح األحـــــداث مـــــن الظـــــواهر الـــــيت أاثرت اهتمـــــام القـــــانون الـــــدويل وذلـــــك ابلنظـــــر للشـــــخص مرتكـــــب  

ــــه وصــــف احلــــدث أو الطفــــل وفقــــا للقــــانون الــــدويل ، اجلرميــــ ــــان شــــخص صــــغري الســــن يطلــــق علي ــــذي يكــــون يف أغلــــب األحي ة ال
وقــــد مت إعــــداد ترســــانة دوليــــة هتــــدف إىل متكــــني كافــــة األطفــــال اجلــــاحنني مــــن التمتــــع مبجموعــــة مــــن احلقــــوق يف خمتلــــف مراحــــل 

يف ظــــــل تصــــــنيفهم ضــــــمن الفئــــــات املستضــــــعفة الــــــيت الــــــدعوى مراعــــــاة لصــــــغر ســــــنهم و للظــــــروف الــــــيت قــــــد تســــــهم يف جنــــــوحهم 
 حتتاج إىل محاية دولية.

ــــــة علــــــى املســــــتوى الــــــدويل يف جهــــــود األمــــــم املتحــــــدة الــــــيت ابدرت إىل إجيــــــاد قواعــــــد  وقــــــد متثلــــــت قواعــــــد هــــــذه احلماي
اصـــــة إلدارة شـــــؤون األحـــــداث وكـــــذا القواعـــــد اخل 1985خاصـــــة مبعاملـــــة الطفـــــل اجلـــــانح جتلـــــت يف كـــــل مـــــن قواعـــــد بكـــــني لعـــــام 

مبعاملـــــة األحـــــداث اجملـــــردين مـــــن حـــــريتهم وهـــــذا ابإلضـــــافة للقواعـــــد املقـــــررة مبوجـــــب االتفاقيـــــات الدوليـــــة العامـــــة واخلاصـــــة حبمايـــــة 
 حقوق الطفل اجلانح يف مراحل السلم أو النزاع املسلح.

 املطلب األول: مفهوم الطفل اجلانح يف القانون الدويل
ويل ابلطفــــل الـــــذي يرتكــــب يف حــــدود ســــن معينــــة جرميــــة معاقبــــا عليهـــــا يــــرتبط وصــــف الطفــــل اجلــــانح يف القــــانون الــــد 

مبوجــــــب القــــــانون، تشــــــكل األســــــاس يف متتعــــــه مبجموعــــــة مــــــن الضــــــما�ت خــــــالل خمتلــــــف مراحــــــل الــــــدعوى والــــــيت جــــــاء الــــــنص 
ة عليهــــــا يف االتفاقيــــــات الدوليــــــة ذات الصــــــلة  كمــــــا تشــــــكل أيضــــــا األســــــاس يف اســــــتفادته مــــــن املبــــــادئ الدوليــــــة اخلاصــــــة بكيفيــــــ

 معاملة كل طفل جانح واليت حددهتا األمم املتحدة هبدف ضمان حقوقه وإعادة إدماجه يف اجملتمع . 

 الفرع األول: تعريف الطفل اجلانح يف القانون الدويل
قبــــــل أن خنـــــــوض يف تعريـــــــف الطفـــــــل اجلـــــــانح البـــــــد أن نشـــــــري إىل تعريــــــف الطفـــــــل يف القـــــــانون الـــــــدويل مـــــــن خـــــــالل التطـــــــرق     

ابعتبارهـــــا مـــــن أهـــــم االتفاقيـــــات الدوليـــــة الـــــيت هتـــــدف إىل حتقيـــــق محايـــــة خاصـــــة ابلطفـــــل  1989الطفـــــل لعـــــام  التفاقيـــــة حقـــــوق
يف خمتلــــف مراحــــل حياتــــه ابعتبـــــاره مــــن الفئــــات املستضـــــعفة، وقــــد جــــاء تعريـــــف الطفــــل مبوجــــب املـــــادة األوىل منهــــا علــــى أنـــــه : 

 (1)ل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه "." كل إنسان مل يتجاوز مثانية عشر سنة، ما مل يبلغ سن الرشد قب

سنة ما مل تنص التشريعات الداخلية للدول  18وفقا هلذا التعريف فان وصف الطفل يطلق على كل شخص يقل عمره عن      
 على خالف ذلك خاصة يف ظل اختالفها يف حتديد سن الرشد.

األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام  كما ورد تعريف آخر للطفل أو ما يسمى ابحلدث طبقا لقواعد     
 (2)على أنه:" كل شخص دون الثامنة عشر من العمر".  1990

أو ما   1985أما ابلنسبة لتعريف الطفل اجلانح فان قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث لعام      
منها يف الفقرة ج على أنه:" كل طفل أو شخص صغري السن متهم ابرتكاب  2ته مبوجب القاعدة يسمى  بقواعد بكني  قد عرف

 (3)جرم أو ثبت ارتكابه هلذا اجلرم". 
                                                           

 .1989راجع املادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل لعام  -  (1)
 .1990من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام الفقرة (أ)  11راجع القاعدة  -  (2)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األم من قواعد ج)( الفقرة 2 القاعدة راجع -  (3)
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واجتـــــــــه مكتـــــــــب الشـــــــــؤون االجتماعيـــــــــة التـــــــــابع لألمـــــــــم املتحـــــــــدة إىل تعريـــــــــف الطفـــــــــل أو احلـــــــــدث املنحـــــــــرف أبنـــــــــه: " 
و أي ســـــلطة أخـــــرى خمتصـــــة بســـــبب ارتكابـــــه جرميـــــة جنائيـــــة ليتلقـــــى الشـــــخص يف حـــــدود ســـــن معينـــــة ميثـــــل أمـــــام هيئـــــة قضـــــائية أ

 (4)رعاية بشأ�ا ".

ــــدويل ويرتكــــب  18وبنــــاءا علــــى مــــا ســــبق فــــإن الطفــــل اجلــــانح هــــو كــــل طفــــل يقــــل عمــــره عــــن  ســــنة طبقــــا للقــــانون ال
 جرمية تؤدي إىل تغيري وصفه من جمرد طفل إىل وصف الطفل اجلانح أو احلدث اجلانح.

   ادئ أو قواعد األمم املتحدة يف معاملة الطفل اجلانحالفرع الثاين: مب
يعتــــرب الطفــــل اجلــــانح مــــن احملــــاور الــــيت شــــغلت اهتمــــام األمــــم املتحــــدة، والــــيت ســــرعان مــــا متخــــض عنهــــا إقــــرار جمموعــــة  

ــــــة العامــــــة لألمــــــم املتحــــــدة، ولعــــــل  ــــــيت اعتمــــــدهتا اجلمعي ــــــة األحــــــداث اجلــــــاحنني ال ــــــادئ أو القواعــــــد اخلاصــــــة مبعامل أمههــــــا مــــــن املب
ــــــة إلدارة شــــــؤون قضــــــاء األحــــــداث (قواعــــــد بكــــــني) لعــــــام  ــــــدنيا النموذجي وكــــــذا قواعــــــد األمــــــم  1985قواعــــــد األمــــــم املتحــــــدة ال

والـــــــيت ســـــــعت يف جمملهـــــــا إىل كفالـــــــة حقـــــــوق وحريـــــــة  1990املتحـــــــدة بشـــــــأن محايـــــــة األحـــــــداث اجملـــــــردين مـــــــن حـــــــريتهم لعـــــــام 
 األحداث اجلاحنني.

املبـــــادئ العامــــــة الـــــيت هتــــــدف إىل ضـــــرورة إحاطــــــة الطفـــــل  بكافــــــة ظــــــروف  فقـــــد أشــــــارت قواعـــــد بكــــــني جملموعـــــة مــــــن  
الرفاهيـــــة الــــــيت مــــــن شــــــأ�ا أن حتــــــول دون جنوحـــــه، وحثــــــت الــــــدول علــــــى إقامــــــة قضـــــاء خــــــاص ابألحــــــداث يعمــــــل علــــــى حتقيــــــق 

احلـــــــدث  العدالـــــــة االجتماعيـــــــة وكـــــــذا األهـــــــداف املرجـــــــوة منـــــــه واملتمثلـــــــة يف جتســـــــيد مبـــــــدأ التناســـــــب بـــــــني اجلرميـــــــة الـــــــيت يرتكبهـــــــا
 (5)والعقوبة املقررة له وهذا مع مراعاة الظروف اليت سامهت يف ارتكابه للجرمية.

كمــــــا دعــــــت هــــــذه القواعــــــد كافــــــة الــــــدول إىل جتســــــيدها علــــــى أرض الواقــــــع ومتكــــــني كافــــــه األحــــــداث اجلــــــاحنني مـــــــن  
 (6)التمتع هبا على قدم املساواة يف كافة املراحل اليت تلي ارتكاب اجلرمية.

 مرحلة التحقيقأوال : يف 
يســــتفيد الطفــــل اجلــــانح يف مرحلــــة التحقيــــق مــــن بعــــض احلقـــــوق الــــيت تــــتالءم وصــــغر ســــنه والــــيت جــــاء التأكيــــد عليهـــــا 

احلـــــق يف إبـــــالغ والديـــــه أو الوصــــي عليـــــه بوضـــــعه، حقـــــه يف التـــــزام  (7)مبوجــــب قواعـــــد األمـــــم املتحـــــدة واملتمثلـــــة يف افــــرتاض براءتـــــه
، حقـــــــه يف االســـــــتعانة (8)يف احـــــــرتام خصوصـــــــياته ، االســـــــتفادة مـــــــن اإلفـــــــراج الصـــــــمت، حقـــــــه يف احلصـــــــول علـــــــى حمـــــــام  حقـــــــه

، عـــــدم جـــــواز احتجـــــازه مـــــن أجـــــل (10)، حقـــــه يف عـــــدم التعـــــرض ألي شـــــكل مـــــن أشـــــكال األذى اللفظـــــي أو البـــــدين(9)مبـــــرتجم

                                                           
قانون املقارن، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق محو بن إبراهيم فخار، احلماية اجلنائية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري وال -  (4)

 .41، ص 2015/  2014والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األم من قواعد 1القاعدة راجع -  (5)
 املرجع نفسه . -  (6)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 7ة القاعد راجع -  (7)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 8  القاعدة راجع -  (8)
 .1990 من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام 9راجع القاعدة  -  (9)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 3الفقرة  10القاعدة  راجع -  (10)
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تفادة الطفـــــل احملاكمـــــة إال كمـــــالذ أخـــــري وملـــــدة قصـــــرية، يف حالـــــة احتجـــــازه مـــــن أجـــــل احملاكمـــــة جيـــــب فصـــــله عـــــن البـــــالغني ، اســـــ
ـــــة الالزمـــــة لصـــــغر ســـــنه ـــــة واحلماي ـــــق حـــــول األوضـــــاع املعيشـــــية للطفـــــل اجلـــــانح مـــــن   (11)اجلـــــانح مـــــن الرعاي الســـــعي إلجـــــراء حتقي

 (12)طرف السلطات املختصة بذلك واملسماة بتقارير التقصي االجتماعي.

 اثنيا: أثناء احملاكمة  
 تتمثل فيما يلي: يتمتع الطفل اجلانح أثناء احملاكمة حبقوق من نوع خاص 

 (13)جيب أن يتم الفصل يف قضية الطفل اجلانح من طرف اجلهات املختصة واملؤهلة لذلك  -1
 التزام السرعة يف حماكمة الطفل اجلانح وتفادي تسريب أية معلومات حول القضية حتت طائلة العقاب  -2
 احلق يف االستئناف  -3
 حقه يف حماكمة عادلة  -4
 (14)شاركته فيها من خالل إبداء رأيه حقه يف حضور جلسة احملاكمة  وم -5
  (15)احملافظة على سرية جلسة احملاكمة لتفادي التأثري السليب على نفسية الطفل اجلانح -6
 حضور وليه أو وصيه  -7
 (16)حضور دفاعه للجلسة  -8
 (17)احلق يف استفادته من وقف إجراءات الدعوى من طرف السلطات املختصة  -9

 اثلثا : بعد احملاكمة
 أن يكون الطفل اجلانح بعد احملاكمة عرضة ملا يلي: ال جيوز 

 ال جيوز أن حيكم عليه بعقوبة اإلعدام مهما بلغت جسامة اجلرمية اليت ارتكبها  -1
 ال جيوز أن توقع عليه عقوابت جسدية  -2
 (18)ال جيوز حرمانه من احلرية الشخصية إال يف حالة العود أو يف حالة اجلرائم اخلطرية  -3
 (19)من حقوقه املدنية والسياسية املكفولة له مبوجب القوانني الوطنية والدولية ال جيوز حرمانه  -4
 (20)ال جيوز إيداعه يف مؤسسة إصالحية إال كمالذ أخري وملدة قصرية -5

                                                           
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 13القاعدة  راجع -  (11)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية ملتحدةا األمم من قواعد  1الفقرة  16القاعدة  راجع -  (12)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد  1الفقرة  14القاعدة  راجع -  (13)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 2و 1الفقرة  14القاعدة  راجع -  (14)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 7القاعدة  راجع  -  (15)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 2و 1الفقرة  15القاعدة  راجع -  (16)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة ألمما من قواعد 4الفقرة  17القاعدة  راجع -  (17)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 2الفقرة  17القاعدة  راجع -  (18)
 .1990من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام  13راجع القاعدة  -  (19)
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد 1الفقرة  20القاعدة  راجع -  (20)
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 فصله عن البالغني يف احلاالت اليت يتواجد فيها يف املؤسسة اإلصالحية -6
يف املؤسســـــــة اإلصـــــــالحية مـــــــن الرعايـــــــة والعـــــــالج اســـــــتفادة احلـــــــدث اجلـــــــانح مـــــــن الـــــــذكور أو اإل�ث احملتجـــــــزين  -7

 واحلماية الالزمة هلم على قدم املساواة
 استفادته من احلق يف ز�رة أسرته له -8
 (21)كفالة حقه يف التعليم  -9

  (22)االستفادة من برامج وأنشطة تساعد على تنمية قدراته وتطويرها طيلة مدة االحتجاز -10
ة واالطــــــالع علــــــى جثتــــــه يف حالــــــة وفاتــــــه داخــــــل املؤسســــــة حقــــــه يف اطــــــالع عائلتــــــه علــــــى أوضــــــاعه الصــــــحي -11

 (23)املتواجد هبا 
 (24)استفادته من احلق يف اإلدماج يف اجملتمع بعد إطالق سراحه  -12

 املطلب الثاين: محاية الطفل اجلانح يف املواثيق الدولية
تكفــــل لــــه التمتـــــع  إن الضــــعف الــــذي يتميــــز بــــه الطفــــل يف بعـــــض مراحــــل حياتــــه، فــــرض ضــــرورة مشولـــــه حبمايــــة دوليــــة

بكافـــــة احلقـــــوق الـــــيت تضـــــمن لـــــه العـــــيش الكـــــرمي يف جـــــو مـــــن الرفاهيـــــة  هلـــــذا جلـــــأت معظـــــم االتفاقيـــــات الدوليـــــة اخلاصـــــة حبمايـــــة 
حقــــوق اإلنســــان ســــواء أثنـــــاء الســــلم      أو النــــزاع املســــلح إىل إدراج نصـــــوص قانونيــــة تتعلــــق إبضــــفاء نـــــوع مــــن احلمايــــة العامـــــة 

 ان، ومن بينها الطفل اجلانح . على حقوق الطفل لكونه إنس

ومــــــع تطــــــور احلاجــــــة لتعزيــــــز هــــــذه احلمايــــــة يف ظــــــل االنتهاكــــــات الــــــيت تطــــــال حقــــــوق الطفــــــل اجلــــــانح ، مت التفكــــــري يف 
إبـــــــرام اتفاقيـــــــات دوليـــــــة يتمحـــــــور موضـــــــوعها األساســـــــي حـــــــول احلمايـــــــة اخلاصـــــــة حلقـــــــوق الطفـــــــل مهمـــــــا كـــــــان وصـــــــفه كالطفـــــــل 

  اجلانح ابعتباره موضوع دراستنا.

 فرع األول: احلماية املقررة للطفل اجلانح يف القانون الدويل حلقوق اإلنسانال
ـــــة   ـــــة دولي ـــــدويل إىل ضـــــرورة التفكـــــري يف إجيـــــاد منظومـــــة قانوني ـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان ابجملتمـــــع ال دفعـــــت االنتهاكـــــات الدولي

ـــــيت متثلـــــت أوىل بوادرهـــــا يف اإلعـــــالن العـــــاملي   1948حلقـــــوق اإلنســـــان لعـــــام هتـــــدف إىل احـــــرتام حقـــــوق وحـــــر�ت اإلنســـــان، وال
ـــــع اإلنســـــان مبجموعـــــة مـــــن احلقـــــوق يف  ـــــذي كـــــرس متت ـــــه إنســـــان،  مث جـــــاءت تكملـــــة هـــــذه احلقـــــوق مبوجـــــب  30ال مـــــادة  لكون

اللـــــــذان اســـــــتحداث آليتـــــــني  1966العهـــــــدين الـــــــدوليني للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية واالقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة لعـــــــام 
 ام الدول هلذه احلقوق أثناء السلم مما يؤدي إىل تفعيل احلماية العامة حلقوق اإلنسان.تسهمان يف أتكيد إلزامية احرت 

ـــــل تعـــــدهتا إىل رفـــــع مســـــتوى   ـــــى حقـــــوق اإلنســـــان، ب ـــــة العامـــــة عل ـــــى جمـــــرد إضـــــفاء احلماي ـــــة عل مل تقتصـــــر اجلهـــــود الدولي
فيمــــا يتعلــــق ابحلمايــــة اخلاصــــة حلقـــــوق  احلمايــــة ابلنســــبة للفئــــات الضــــعيفة كاألطفــــال إىل احلمايــــة اخلاصــــة والـــــيت جتســــدت أمههــــا

 .1989الطفل اجلانح يف اتفاقية حقوق الطفل لعام 

                                                           
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األمم من قواعد  6،4،3الفقرة   26القاعدة  راجع -  (21)
 .1990م املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام من قواعد األم 12راجع القاعدة  -  (22)
 .1990من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام  57راجع القاعدة  -  (23)
 .1990من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام  29راجع القاعدة  -  (24)
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 1948أوال : اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
تبنـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول نصــــــوص اإلعـــــالن العـــــاملي حلقـــــوق اإلنســـــان ضــــــمن دســـــاتريها الداخليـــــة علـــــى الـــــرغم مــــــن  

ميـــــة نظـــــرا للحقـــــوق الـــــيت يكفلهـــــا لكـــــل إنســـــان علـــــى قـــــدم املســـــاواة والـــــذي يعتـــــرب صـــــدوره يف شـــــكل توصـــــية تفتقـــــر للصـــــفة اإللزا
 الطفل اجلانح أحد املخاطبني هبا.

فمـــــن خــــــالل دراســـــة نصــــــوص اإلعــــــالن العـــــاملي حلقــــــوق اإلنســــــان جنـــــد أنــــــه قـــــد  كــــــرس محايــــــة عامـــــة حلقــــــوق الطفــــــل  
 فيما يلي : اجلانح على الرغم من عدم استحداثه آللية تعمل على تفعيلها واليت تتمثل

 ال جيوز إخضاعه للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو احلط من كرامته    - أ

 حقه يف اللجوء للمحاكم الوطنية املختصة لتحقيق إنصافه وصون حقوقه املنتهكة  -ب

 ال جيوز اعتقاله أو حجزه أو نفيه تعسفا   - ج
يء حــــىت تثبــــت إدانتــــه، كمـــــا ال جيــــوز إدانتــــه جبرميــــة مل تكــــن وقـــــت يســــتفيد الطفــــل اجلــــانح مــــن قاعــــدة املـــــتهم بــــر  - د

 (25)ارتكاهبا جمرمة مبوجب القانون الوطين أو الدويل 

  1966اثنيا : العهد الدويل األول للحقوق املدنية والسياسية لعام 
ـــــة والسياســـــية لعـــــام   ـــــدويل األول للحقـــــوق املدني مـــــن احلمايـــــة  1966يســـــتفيد الطفـــــل اجلـــــانح أيضـــــا يف ظـــــل العهـــــد ال

 العامة لبعض احلقوق املتمثلة يف:

 سنة  18عدم جواز احلكم ابإلعدام على األشخاص الذين يرتكبون جرائم يف سن أقل من  - أ
عــــــدم جــــــواز إخضــــــاعه للتعــــــذيب أو املعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــــية أو الالانســــــانية  كمــــــا ال جيــــــوز إخضــــــاعه لتجــــــارب  - ب

 طبية أو علمية دون رضاه 

 اث املتهمون عن البالغني و يتم إحالتهم للمحاكمة أبسرع وقت يفصل األحد  -ج

 االلتزام بسرية جلسة احملاكمة إذا تعلق األمر ابألحداث مراعاة ملصاحلهم  - د
 (26)اختاذ إجراءات مناسبة يف حق األحداث تساعد على إعادة أتهيلهم  - ه

ية لإلنســـــان، بــــل اســـــتحدث عـــــالوة عـــــن ذلـــــك مل يكتــــف العهـــــد األول مبجـــــرد إقـــــرار جمموعـــــة مــــن احلقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــ
، الــــــيت تكلــــــف (27)آليــــــة تســــــهم يف تفعيــــــل محايــــــة هــــــذه احلقــــــوق علــــــى أرض الواقــــــع تســــــمى ابللجنــــــة املعنيــــــة حبقــــــوق اإلنســــــان 

إبعـــــداد تقـــــارير لرصـــــد مـــــدى التـــــزام الـــــدول بتنفيـــــذ احلقـــــوق الـــــوارد يف العهـــــد ويـــــتم إحالـــــة هـــــذه التقـــــارير إىل األمـــــني العـــــام لألمـــــم 
ـــــــة املتخصصـــــــة كـــــــل حســـــــب املتحـــــــد ـــــــى الوكـــــــاالت الدولي ـــــــة مـــــــن أجـــــــل دراســـــــتها  أو يقـــــــوم إبحالتهـــــــا عل ـــــــذي حيليهـــــــا للجن ة ال

                                                           
 . 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  5، 8،  11،9راجع املواد  -  (25)
 .1966من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  4، الفقرة  14، الفقرة ب ،  7،  10،  5الفقرة  6راجع املواد  -  (26)
 .1966لعام من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية  28راجع املادة  -  (27)
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اختصاصــــها وهــــذا بعــــد التشـــــاور مــــع اللجنــــة املعنيــــة حبقـــــوق اإلنســــان الــــيت تكلــــف إببـــــالغ الــــدول األطــــراف يف العهــــد ابلنتـــــائج 
راء خيـــــص الـــــدول الـــــيت تعلـــــن قبوهلـــــا الختصـــــاص اللجنـــــة و املالحظـــــات الـــــيت توصـــــلت إليهـــــا بعـــــد دراســـــتها للتقـــــارير وهـــــذا اإلجـــــ

 (28) املعنية حبقوق اإلنسان.

  1989اثلثا : اتفاقية حقوق الطفل لعام 
حبمايــــــة خاصــــــة تضــــــمن لــــــه التمتــــــع مبجموعــــــة  1989يتمتــــــع الطفــــــل اجلــــــانح يف ظــــــل اتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل لعــــــام  

 ية.من احلقوق اليت ورد ذكرها صراحة يف خمتلف النصوص القانون

مـــــن االتفاقيـــــة إىل ضـــــرورة رعايـــــة املصـــــلحة الفضـــــلى للطفـــــل يف احملـــــاكم ســـــواء تعلـــــق األمـــــر ابلســـــالمة  3فقـــــد اجتهـــــت املـــــادة     
 من نفس االتفاقية حقوق أخرى للطفل اجلانح تشمل ما يلي : 37اجلسدية أو الرعاية الصحية، وأضافت املادة 

 .بة القاسية أو الالانسانية  أو املهينةعدم جواز إخضاعه للتعذيب أو املعاملة أو العقو   - أ
عــــــدم جــــــواز فــــــرض عقوبــــــة اإلعــــــدام أو الســــــجن املؤبــــــد علــــــى األشــــــخاص الــــــذين يرتكبــــــون جــــــرائم يف ســــــن يقــــــل  - ب

 .سنة 18عن 
 .عدم جواز حرمانه من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية - ت
ختــــــاذ مثــــــل هــــــذا اإلجـــــــراء  جيــــــب أن جيــــــري اعتقــــــال الطفــــــل أو احتجــــــازه أو ســــــجنه طبقــــــا للقــــــانون وأن يكــــــون ا - ث

 .كمالذ أخري و ملدة قصرية
 .معاملته معاملة إنسانية والعمل على فصل كل طفل حمروم من حريته عن األشخاص البالغني - ج
 .حقه يف البقاء على اتصال دائم أبسرته عن طريق املراسالت و الز�رات إال يف احلاالت االستثنائية - ح
علـــــــى املســـــــاعدة القانونيـــــــة، إضـــــــافة لثبـــــــوت حقـــــــه يف الطعـــــــن يف حـــــــق الطفـــــــل احملـــــــروم مـــــــن حريتـــــــه يف احلصـــــــول  - خ

 (29)شرعية حرمانه من احلرية أما اجلهات املختصة بذلك 

مــــــن االتفاقيــــــة قــــــد أضــــــافت حقوقــــــا أخــــــرى  40عــــــالوة علــــــى هــــــذه احلقــــــوق الــــــيت ورد ذكرهــــــا ســــــلفا جنــــــد أن املــــــادة 
 للطفل اجلانح وألزمت الدول بضرورة كفالتها واليت جاءت كما يلي :

 عدم جواز إدانة الطفل أبفعال مل تكن وقت ارتكاهبا تشكل جرمية مبوجب القانون الوطين والدويل - أ
 افرتاض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون - ب
إخطــــاره ابلــــتهم املوجهــــة إليــــه عــــن طريــــق والديــــه أو وصــــيه القــــانوين مــــع ثبــــوت حقــــه يف احلصــــول علــــى املســــاعدة  - ت

 القانونية
يف قضــــــية الطفــــــل اجلــــــانح مــــــن طــــــرف جهــــــات قضــــــائية خمتصــــــة و مســــــتقلة علــــــى وجـــــــه جيــــــب أن يــــــتم الفصــــــل  - ث

 السرعة حبضور مستشار قانوين كذا حضور والدية أو األوصياء عليه
 ال جيوز إكراهه على اإلدالء بشهادته أو االعرتاف ابلذنب - ج

                                                           
 .1966من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية لعام  40راجع املادة  -  (28)
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  37، 3راجع املادة  -  (29)
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 استدعاء الشهود املناهضني و املؤيدين لقضيته لالستجواب على قدم املساواة - ح
 صول على مرتجم يف حالة تعذر فهم اللغةحقه يف احل - خ
 احرتام خصوصياته يف مجيع مراحل الدعوى - د

علـــــى ضـــــرورة ســـــن تشـــــريعات  40مـــــن املـــــادة  3كمـــــا  حثـــــت االتفاقيـــــة كافـــــة الـــــدول األطـــــراف فيهـــــا مبوجـــــب الفقـــــرة 
ذه خاصــــــة ابلطفــــــل اجلــــــانح تكفــــــل اختــــــاذ إجــــــراءات خاصــــــة هبــــــم، مــــــع ختصــــــيص مؤسســــــات تعمــــــل علــــــى رعــــــايتهم يف مثــــــل هــــــ

األوضـــــاع، وكـــــان مـــــن بـــــني النقـــــاط الـــــيت أكـــــدت عليهـــــا أيضـــــا هـــــو حتديـــــد الـــــدول لســـــن املســـــؤولية اجلنائيـــــة واختـــــاذ كافـــــة التـــــدابري 
 (30)اليت تكفل حقوق الطفل اجلانح دون حاجة  للجوء إىل اإلجراءات القضائية.

 الفرع الثاين: احلماية املقررة للطفل اجلانح يف القانون الدويل اإلنساين 
ا كــــــان القــــــانون الــــــدويل اإلنســــــاين حيــــــيط الطفــــــل ابحلمايــــــة العامــــــة املقــــــررة لكافــــــة املــــــدنيني أثنــــــاء النزاعــــــات املســــــلحة إذ

لكونــــه مــــن الفئــــات املستضــــعفة الــــيت تكــــون عرضــــة لالنتهاكــــات اجلســــيمة، فــــان هــــذه احلمايــــة مل تقتصــــر علــــى هــــذا احلــــد فقــــط، 
يـــــة وحـــــىت احلـــــاالت غـــــري العاديـــــة الـــــيت ينحـــــرف فيهـــــا عـــــن الســـــلوك بـــــل تعـــــدهتا لفـــــرض محايـــــة خاصـــــة ابلطفـــــل يف احلـــــاالت العاد

ـــــا عليهـــــاالعـــــادي و  ـــــه فـــــان أوجـــــه احلمايـــــة اخلاصـــــة ابلطفـــــل اجلـــــانح أثنـــــاء النزاعـــــات املســـــلحة تشـــــمل ، يرتكـــــب جرميـــــة معاقب وعلي
 املواثيق الدولية التالية:

  1949أوال : اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
اخلاصــــــة حبمايــــــة املــــــدنيني غــــــري املشــــــاركني يف األعمــــــال العدائيــــــة أثنــــــاء  1949 أشــــــارت اتفاقيــــــة جنيــــــف الرابعــــــة لعــــــام

ـــــة خاصـــــة ابلطفـــــل اجلـــــانح مبوجـــــب املـــــادة  منهـــــا واملتعلقـــــة بعـــــدم جـــــواز إصـــــدار حكـــــم إبعـــــدام   68النزاعـــــات املســـــلحة إىل محاي
ــــــة ، ممــــــا يشــــــكل خطــــــ(31)ســــــنة وقــــــت اقــــــرتاف اجلرميــــــة  18كــــــل شــــــخص حممــــــي مبوجــــــب االتفاقيــــــة يقــــــل عمــــــره عــــــن  وة اجيابي

 هتدف إىل توسيع محاية الطفل حىت يف حالة جنوحه وهذا مراعاة لصغر سنه .

  1977اثنيا : الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
ــــــة الطفــــــل اجلــــــانح مبوجــــــب الربوتوكــــــول اإلضــــــايف األول لعــــــام   ــــــة ضــــــحا� النزاعــــــات  1977وردت محاي ــــــق حبماي واملتعل

لزمــــــت الــــــدول بوضــــــع األطفــــــال الــــــذين يــــــتم القــــــبض علــــــيهم أو احتجــــــازهم أو اعتقــــــاهلم ، الــــــيت أ77املســــــلحة الدوليــــــة يف املــــــادة 
ألســـــباب تتعلـــــق ابلنـــــزاع املســـــلح يف أمـــــاكن منفصـــــلة عـــــن تلـــــك املخصصـــــة للبـــــالغني، كمـــــا قضـــــت بعـــــدم جـــــواز تنفيـــــذ عقوبـــــة 

، ممـــــا يؤكـــــد (32)ســـــنة وقـــــت ارتكـــــاب اجلرميـــــة أثنـــــاء النزاعـــــات املســـــلحة 18اإلعـــــدام علـــــى األشـــــخاص الـــــذين يقـــــل عمـــــرهم عـــــن 
علـــــى ضــــــرورة محايـــــة حــــــق األطفــــــال يف احليـــــاة الــــــذي �دت بـــــه خمتلــــــف االتفاقيــــــات الدوليـــــة حلمايــــــة حقـــــوق اإلنســــــان حــــــىت يف 

 النزاعات املسلحة ابعتباره من احلقوق األساسية اليت تضمن التمتع بباقي احلقوق األخرى .

 

                                                           
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  3الفقرة  40راجع املادة  -  (30)
 .1949ة لعام من اتفاقية جنيف الرابع 68راجع املادة  -  (31)
 .1977من الربوتوكول االختياري األول لعام  77راجع املادة  -  (32)
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 1977اثلثا : الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 
املتعلـــــــق حبمايــــــــة ضـــــــحا� النزاعـــــــات املســـــــلحة غـــــــري الدوليـــــــة علــــــــى  1977توكـــــــول اإلضـــــــايف الثـــــــاين لعـــــــام أكـــــــد الربو  

والـــــــيت قضـــــــت بعـــــــدم جـــــــواز إصـــــــدار حكـــــــم يقضـــــــي إبعــــــــدام  4يف الفقـــــــرة  6ضـــــــرورة محايـــــــة الطفـــــــل اجلـــــــانح مبوجـــــــب املـــــــادة 
 (33)سنة وقت ارتكاب اجلرمية. 18األشخاص الذين يقل عمرهم عن 

 ية املقررة للطفل اجلانح يف القانون الدويل اجلنائيالفرع الثالث: احلما
ـــــادئ   ـــــة علـــــى جمموعـــــة مـــــن املب ـــــة مـــــرتكيب اجلـــــرائم الدولي ـــــة الدوليـــــة يف ممارســـــة اختصاصـــــها مبعاقب تعتمـــــد احملكمـــــة اجلنائي

ؤولية ، مبـــــــدأ املســـــــ(34)احملـــــــددة مبوجـــــــب نظامهـــــــا األساســـــــي كمبـــــــدأ عـــــــدم االعتـــــــداد ابلصـــــــفة الرمسيـــــــة ملـــــــرتكيب اجلـــــــرائم الدوليـــــــة 
ـــــة الفرديـــــة  ســـــنة، والـــــذي يعـــــد مبثابـــــة معاملـــــة اســـــتثنائية  18، ومبـــــدأ عـــــدم اختصاصـــــها علـــــى األشـــــخاص أقـــــل مـــــن (35)اجلنائي

لألطفــــــال هتــــــدف إىل إحــــــاطتهم حبمايــــــة خاصــــــة جتعلهــــــم يف منــــــأى عــــــن أي متابعــــــة قضــــــائية أمــــــام احملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة يف 
 (36)سنة . 18حالة ارتكاهبم جلرمية دولية يف سن أقل من 

وعلــــــــى اعتبــــــــار أن إنشــــــــاء احملكمــــــــة اجلنائيــــــــة الدوليــــــــة جــــــــاء بغــــــــرض معاقبــــــــة كبــــــــار مــــــــرتكيب اجلــــــــرائم الدوليــــــــة الــــــــذين 
يســـــهمون يف أغلـــــب األحيـــــان يف إقحـــــام الفئـــــات الضـــــعيفة  كاألطفـــــال ضـــــمن خمططـــــاهتم اإلجراميـــــة فـــــان نظـــــام رومـــــا األساســـــي 

ألطفــــال اجلــــاحنني مــــن اختصــــاص احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليـــــة دون أن وأخــــرج فئـــــة ا 26تصــــدى ملثــــل هــــذا الوضــــع مبوجــــب املــــادة 
 مينع ذلك معاقبتهم أما القضاء الوطين املختص بذلك.

 املبحث الثاين: قواعد احلماية الوطنية للطفل اجلانح يف بعض الدول العربية
يف أنظمتهــــــا الداخليــــــة، لقــــــد أولــــــت دول املغــــــرب العــــــريب أمهيــــــة كبــــــرية للطفــــــل اجلــــــانح وذلــــــك يف التشــــــريعات املدرجــــــة 

وحنــــن ســــنتطرق إىل محايــــة الطفــــل يف كــــل مــــن التشــــريع اجلزائــــري واملغــــريب مــــن خــــالل تعريــــف الطفــــل اجلــــانح وكــــذا إبــــراز املراحــــل 
الــــــيت متــــــر هبــــــا املســــــؤولية اجلنائيــــــة للطفــــــل اجلــــــانح، لنصــــــل إىل إبــــــراز اآلليــــــات القانونيــــــة الــــــيت اتبعتهــــــا مــــــن أجــــــل محايــــــة الطفــــــل 

 اجلانح.

 األول : مفهوم الطفل اجلانح يف التشريعات الداخليةاملطلب 
ــــــة علــــــى إعتبــــــار أ�ــــــا متثــــــل أحــــــد املوضــــــوعات اهلامــــــة املرتبطــــــة  أتيت أمهيــــــة دراســــــة جــــــرائم األحــــــداث يف الــــــدول املغاربي
 بســـــالمة اجملتمـــــع وســـــالمة مجيـــــع فئاتـــــه وطبقاتـــــه بـــــال اســـــتثناء ضـــــمن أولو�هتـــــا، ذلـــــك أن هـــــذه الـــــدول متتلـــــك طاقـــــة كبـــــرية فيمـــــا

ـــــى ارتكـــــاب بعضـــــهم  18خيـــــص األطفـــــال األقـــــل مـــــن  ـــــؤثر يف اجملـــــاالت االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة ممـــــا يـــــنعكس عل ســـــنة والـــــيت ت
 (37). أمناطا من السلوك اجلانح

                                                           
 .1977من الربوتوكول االختياري األول لعام  4الفقرة  6راجع املادة  -  (33)
 .1998من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  27راجع املادة  -  (34)
 .1998ام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام من النظ 25راجع املادة  -  (35)
 .1998من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  26راجع املادة  -  (36)
 .13، ص 2013متاضر زهري حسون، جرائم األحداث الكور يف الوطن العريب، الطبعة األوىل، دار آمنة للنشر والتوزيع، ، األردن   -  (37)
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 الفرع األول: تعريف الطفل اجلانح يف بعض التشريعات الداخلية 
ايــــــة الطفـــــــل أبنــــــه : "الطفــــــل الـــــــذي املتعلــــــق حبم 12-15لقــــــد عــــــرف املشــــــرع اجلزائـــــــري الطفــــــل اجلــــــانح يف القـــــــانون 

ســــــــنوات     وتكــــــــون العــــــــربة يف حتديــــــــد ســــــــنه بيــــــــوم ارتكــــــــاب  10يرتكــــــــب فعــــــــال جمرمــــــــا والــــــــذي ال يقــــــــل عمــــــــره عــــــــن عشــــــــر 
 (38)اجلرمية".

علــــى أنــــه: " كــــل طفـــــل  2010أمــــا املشــــرع الســــوداين فاجتــــه إىل تعريــــف الطفــــل اجلــــانح مبوجــــب قــــانون الطفــــل لعــــام 
 (39)الثامنة عشر سنة من عمره عند ارتكابه فعال خمالفا للقانون ".أمت الثانية عشر ومل يبلغ 

فباملقارنـــــة بـــــني التعـــــريفني جنـــــد أن املشـــــرع اجلزائـــــري يضـــــفي وصـــــف الطفـــــل اجلـــــانح علـــــى كـــــل طفـــــل يرتكـــــب جرميـــــة يف 
ســــنة ابعتبــــاره الســــن الــــذي حيــــتفظ فيــــه الطفــــل هبــــذا الوصــــف طبقــــا ملــــا هــــو منصــــوص  18ســــنوات إىل أقــــل مــــن  10ســــن مــــن 

ســـــنة كاملــــة " ، وهـــــذا علـــــى  18الــــيت تعـــــرف الطفــــل أبنـــــه : " كــــل شـــــخص مل يبلــــغ  12- 15مــــن القـــــانون  2عليــــه يف املـــــادة 
ســـــنة دون  12غــــرار املشــــرع الســـــوداين الــــذي يضـــــفي وصــــف الطفـــــل اجلــــانح علـــــى كــــل طفـــــل يرتكــــب جرميـــــة عنــــد بلوغـــــه ســــن 

ة كاملـــــــة يـــــــوم ارتكـــــــاب اجلرميـــــــة وان كانـــــــت هـــــــذه ســـــــن 12ســـــــنة، لريفـــــــع بـــــــذلك ســـــــن املســـــــؤولية اجلنائيـــــــة إىل  18أن يتجـــــــاوز 
 املسؤولية تبقى مسؤولية �قصة.

ــــري ومــــن خــــالل حتديــــده  للســــن الــــيت جتعــــل الطفــــل حمــــال للمتابعــــة اجلزائيــــة مبوجــــب القــــانون   وهبــــذا فــــان املشــــرع اجلزائ
 4الصــــــادر يف  01 - 14يكـــــون بـــــذلك قــــــد واكـــــب التعـــــديل الــــــوارد يف قـــــانون العقـــــوابت مبوجــــــب القـــــانون رقـــــم   12 – 15

ـــــــــــنص  49املتضـــــــــــمن قـــــــــــانون العقـــــــــــوابت اجلزائـــــــــــري يف املـــــــــــادة  156 – 66املعـــــــــــدل واملـــــــــــتمم لألمـــــــــــر  2014/  2/ ـــــــــــيت ت         ال
 (40)سنوات ...". 10على  " ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية القاصر الذي مل يكمل 

 ت الداخلية (اجلزائر واملغرب)الفرع الثاين: مراحل املسؤولية اجلنائية للطفل اجلانح يف التشريعا
 متر املسئولية اجلنائية للطفل اجلانح بثالث مراحل وقد روعي يف تقسيمها معيار السن :

 مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية للطفل اجلانحأوال : 
طبقـــــا للتشـــــريع اجلزائـــــري فـــــان املســـــؤولية اجلنائيـــــة تنعـــــدم يف حـــــق كـــــل طفـــــل جـــــانح يرتكـــــب جرميـــــة يف ســـــن يقـــــل عـــــن 

مــــن قــــانون العقـــــوابت اجلزائــــري الــــيت اعتـــــربت أيضــــا أن القاصـــــر  49ســــنوات النعــــدام متييـــــزه وهــــذا وفقــــا ملـــــا  أكدتــــه املـــــادة  10
ســـــنة ال توقـــــع عليـــــه إال تـــــدابري احلمايـــــة والتهـــــذيب أو التـــــوبيخ يف حالـــــة  13ســـــنوات إىل أقـــــل مـــــن  10الـــــذي يـــــرتاوح ســـــنه مـــــن 

 ارتكابه ملخالفة.

                                                           
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون  2راجع املادة  -  (38)
 .2010راجع قانون الطفل السوداين لعام   -  (39)
 املتضمن قانون العقوابت اجلزائري . 156 – 66املعدل و املتمم لألمر  4/2/2014الصادر يف  01 – 14 القانون من  49 املادة راجع -  (40)
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مــــــن قــــــانون املســــــطرة اجلنائيــــــة قــــــد حــــــددت ســــــن انعــــــدام املســــــؤولية  458ريب فــــــان املــــــادة أمــــــا ابلنســــــبة للتشــــــريع املغــــــ
 (41)سنة. 12اجلنائية ابلنسبة للحدث اجلانح ب 

 مرحلة املسؤولية اجلنائية الناقصة للطفل اجلانحاثنيا: 
ــــــدأ احلــــــدث ابالتصــــــال ابلعــــــامل اخلــــــارجي وتظهــــــر عالمــــــات تفــــــتح مداركــــــه الشخصــــــية يف الظهــــــور  يف هــــــذه املرحلــــــة يب

مــــن خــــالل معرفتــــه مبــــا يفعلــــه، لكــــن لــــيس لــــه مــــن التجربــــة والقــــدرة مــــا يكفيــــه لفهــــم معرفتــــه إزاء القــــانون وتقــــدير نتــــائج أعمالــــه، 
ومـــــــن مث تطبـــــــق علـــــــى الطفـــــــل اجلـــــــانح إجـــــــراءات وتـــــــدابري هتذيبيـــــــة يهـــــــدف املشـــــــرع مـــــــن خالهلـــــــا إىل إصـــــــالحه وال ينشـــــــأ عنـــــــد 

 (42)ة.إرتكابه اجلرمية أي إلتزام بتحمل العقوب

وطبقــــا ملــــا هــــو معمــــول بــــه يف التشــــريع اجلزائــــري فـــــان الطفــــل اجلــــانح يعتــــرب مســــؤوال مســــؤولية جنائيــــة �قصــــة يف ســـــن 
ــــــدابري احلمايــــــة أو التهــــــذيب أو العقوبــــــة املخففــــــة طبقــــــا للمــــــادة  18ســــــنة إىل  13مــــــن   50ســــــنة وخيضــــــع يف هــــــذه املرحلــــــة لت

ســـــنة  18ســـــنة إىل غايـــــة بلوغـــــه  12غـــــريب فــــان احلـــــدث الـــــذي ال يتجـــــاوز أمـــــا ابلنســـــبة للتشـــــريع امل، (43)مــــن قـــــانون العقـــــوابت 
 (44)يعد مسؤوال مسؤولية جنائية �قصة لعدم اكتمال متييزه .

 مرحلة املسؤولية اجلنائية الكاملة للطفل اجلانح اثلثا :
ــــر  18تتحــــدد هــــذه املرحلــــة ببلــــوغ الطفــــل ســــن الرشــــد اجلنــــائي و هــــو   ي وقــــد نصــــت ســــنة كاملــــة طبقــــا للتشــــريع اجلزائ

اخلـــــاص حبمايـــــة الطفـــــل علـــــى أن العـــــربة يف حتديـــــد ســـــن الرشـــــد اجلنـــــائي تكـــــون بســـــن الطفـــــل  12- 15مـــــن القـــــانون  2املـــــادة 
وقــــــد ســــــلك التشــــــريع املغــــــريب نفــــــس املــــــنهج يف حتديــــــد ســــــن الرشــــــد اجلنــــــائي مبوجــــــب املــــــادة   (45)اجلــــــانح يــــــوم ارتكــــــاب اجلرميــــــة

 (46) . سنة 18من قانون املسطرة اجلنائي  وهو  458

 املطلب الثاين: محاية الطفل اجلانح يف التشريعات الداخلية للدول (اجلزائر واملغرب)
ــــــدول التفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل لعــــــام  ــــــات الدوليــــــة ذات  1989حبكــــــم انضــــــمام العديــــــد مــــــن ال وغريهــــــا مــــــن االتفاقي

شـــــــريعاهتا الداخليـــــــة كافـــــــة الصــــــلة الـــــــيت هتـــــــدف إىل إحاطـــــــة الطفـــــــل اجلــــــانح حبمايـــــــة خاصـــــــة، فإ�ـــــــا قـــــــد عمــــــدت إىل تضـــــــمني ت
القواعـــــد الدوليـــــة ســــــواء مـــــن حيـــــث اإلجــــــراءات أو العقـــــوابت الـــــيت هتــــــدف يف جمملهـــــا إىل محايـــــة الطفــــــل اجلـــــانح ومـــــن أمثلتهــــــا 

  اجلزائر واملغرب ابعتبارمها حمل دراستنا.

 
 
 

                                                           
 انون املسطرة اجلنائية املغريب .من ق 458راجع املادة  -  (41)
 .20بلقاسم سويقات، احلماية اجلزائية للطفل يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجيستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، ص  -  (42)
 من قانون العقوابت اجلزائري . 50راجع املادة  -  (43)
 اجلنائية املغريب . من قانون املسطرة 458راجع املادة  -  (44)
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون  2راجع املادة  -  (45)
 من قانون املسطرة اجلنائية املغريب . 458راجع املادة  -  (46)
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 الفرع األول: محاية الطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري
ـــــة األحـــــدث كـــــان دائمـــــا يســـــعى اىل محـــــايتهم بشـــــىت املشـــــرع اجلزائـــــري ومـــــن خـــــالل ال      ـــــيت املتعلقـــــة حبماي نصـــــوص القانونيـــــة ال

الطــــــرق، ومـــــــن هـــــــذه النصــــــوص جنـــــــد قـــــــانون العقــــــوابت وقـــــــانون اإلجـــــــراءات اجلزائيــــــة وقـــــــانون تنظـــــــيم الســــــجون وقـــــــانون محايـــــــة 
 .الطفل

 أوال : محاية الطفل اجلانح يف قانون العقوابت 
ــــــري يف قــــــانون ــــــص  تطــــــرق املشــــــرع اجلزائ ــــــك مــــــن خــــــالل ن ــــــة للطفــــــل اجلــــــانح وذل ــــــة اجلزائي املــــــادة العقــــــوابت إىل احلماي

  156 – 66املعـــــــــــدل و املـــــــــــتمم لألمـــــــــــر  2014/  2/  4الصـــــــــــادر يف  01 – 14الفقـــــــــــرة األوىل مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  49
عمـــــره عـــــن واملتضــــمن قـــــانون العقـــــوابت ، والـــــيت تضــــمنت حظـــــرا يقضـــــي بعـــــدم جــــواز املتابعـــــة اجلزائيـــــة يف حـــــق كــــل قاصـــــر يقـــــل 

 10مـــــن نفـــــس املـــــادة ختفيفـــــا مـــــن حيـــــث العقـــــوابت املوقعـــــة علـــــى القصـــــر يف ســـــن مـــــن  3و  2ســـــنوات وأضـــــافت الفقـــــرة  10
 سنة واليت ختص اختاذ تدابري احلماية والتهذيب والتوبيخ فقط. 13إىل أقل من 

ســـــنة أبن تصـــــبح  18اىل  13كمـــــا قـــــام املشـــــرع اجلزائـــــري بتخفيـــــف العقوبـــــة علـــــى احلـــــدث اجلـــــانح الـــــذي يبلـــــغ ســـــنه مـــــن 
 العقوبة تصبح كما يلي:

ـــــه بعقوبـــــة احلـــــبس مـــــن عشـــــر  - ـــــد فإنـــــه حيكـــــم علي ـــــه هـــــي اإلعـــــدام أو الســـــجن املؤب ـــــيت تفـــــرض علي ـــــة ال إذا كانـــــت العقوب
 سنوات إىل عشرين سنة.

ــــيت كــــان  - ــــه ابحلــــبس ملــــدة تســــاوي نصــــف املــــدة ال ــــه حيكــــم علي ــــة هــــي الســــجن أو احلــــبس املؤقــــت فإن وإذا كانــــت العقوب
 (47)كم عليه هبا إذا كان ابلغا.يتعني احل

 13وقــــد اســـــتثىن املشـــــرع العقـــــوابت الســـــالبة للحريـــــة يف مـــــواد املخالفــــات وأبقـــــى علـــــى القاصـــــر الـــــذي يبلـــــغ ســـــنه مـــــن  -
 (48)سنة عقوابت ترتاوح بني التوبيخ أو الغرامة. 18إىل 

 اثنيا : محاية الطفل اجلانح يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
حتـــــــت عنـــــــوان  492إىل  442ي محايـــــــة الطفـــــــل اجلـــــــانح يف قـــــــانون اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة مـــــــن املـــــــادة نظـــــــم املشـــــــرع اجلزائـــــــر 

ــــة ختتلــــف مــــع  ــــق أو داخــــل هيئــــة العدال قضــــاء األحــــداث ، وقــــد عمــــد إىل وضــــع إجــــراءات خاصــــة مــــن حيــــث إجــــراءات التحقي
 ابقي اإلجراءات املتخذة ضد البالغني.

ـــــــل مـــــــن قـــــــانون اإلجـــــــراءات اجل 447وقـــــــد تضـــــــمنت املـــــــادة  ـــــــة إجـــــــراءات التحقيـــــــق مـــــــع األحـــــــداث حيـــــــث يســـــــلم وكي زائي
ـــــــق يف قضـــــــا�  ـــــــق  كـــــــون التحقي ـــــــة األحـــــــداث مـــــــن اجملـــــــرمني عـــــــن طريـــــــق التمـــــــاس لقاضـــــــي األحـــــــداث بفـــــــتح حتقي اجلمهوريـــــــة فئ
األحــــــداث وجــــــويب فيــــــؤدي احلــــــدث شــــــهادته دون أداء اليمــــــني وهــــــو مبثابــــــة اســــــتثناء علــــــى األصــــــل ، كمــــــا يكــــــون حضــــــور وليــــــه 

ــــاء التحقيــــق وجــــويب طبقــــا ملــــا نصــــت عليــــه املــــادة الشــــرعي وكــــذا ح مــــن قــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة كمــــا  454ضــــور احملــــامي أثن

                                                           
 من قانون العقوابت اجلزائري . 50راجع املادة  -  (47)
 من قانون العقوابت اجلزائري . 51راجع املادة  -  (48)
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أن لقاضـــــــــي األحـــــــــداث إجـــــــــراء حبـــــــــث إجتمـــــــــاعي عـــــــــن الطفـــــــــل اجلـــــــــانح حـــــــــىت يتعـــــــــرف عـــــــــن األســـــــــباب املؤديـــــــــة إىل احنـــــــــراف 
 (49)احلدث.

حــــــدث اجلــــــانح يف حالــــــة املخالفــــــات  أمــــــا يف حالــــــة وقــــــد تطــــــرق املشــــــرع اجلزائــــــري يف هــــــذا القــــــانون إىل تــــــدابري احلمايــــــة لل
اجلـــــنح فقـــــد خيضـــــع الطفـــــل اجلـــــانح إلجـــــراءات احلمايـــــة كـــــاإلفراج حتـــــت املراقبـــــة طبقـــــا ألحكـــــام البـــــاب الثالـــــث والرابـــــع الكتـــــاب 

ــــــر مــــــن  ــــــالغ أكث ســــــنة ابلنظــــــر إىل شخصــــــية احلــــــدث اجلــــــانح  13الثالــــــث اخلــــــاص ابألحــــــداث أو احلــــــبس ابلنســــــبة للحــــــدث الب
ـــــة قاضـــــي األحـــــداث لـــــدى حمكمـــــة مقـــــر اجمللـــــس ولـــــيس دون خضـــــوعه  ـــــدين أو اإلعـــــدام ، وينظـــــر يف القضـــــا� اجلنائي لإلكـــــراه الب

ســــــنة كاملــــــة وارتكبــــــوا أفعــــــاال إرهابيــــــة أو ختريبيــــــة أو احملــــــالني  16أمــــــام حمكمــــــة اجلنــــــا�ت  ابســــــتثناء املتهمــــــني القصــــــر البــــــالغني 
 طورته وخروجه من دائرة األحداث.على حمكمة اجلنا�ت بقرار �ائي من غرفة االهتام خل

 اثلثا: محاية الطفل اجلانح يف قانون تنظيم السجون 
يعتـــــرب موضـــــوع التكفـــــل ابألحـــــداث احملبوســــــني ورعـــــايتهم وإعـــــادة أتهـــــيلهم بغــــــرض إعـــــادة إدمـــــاجهم االجتمـــــاعي مــــــرة 

ـــــة العامـــــة إلدارة الســـــجون وإعـــــا دة اإلدمـــــاج ، وذلـــــك ابلنظـــــر أخـــــرى كـــــأفراد صـــــاحلني أحـــــد أهـــــم االهتمامـــــات الرئيســـــية للمديري
 إىل األسباب اليت أدت إىل جنوح األطفال واحنرافهم عن الوسط الطبيعي .

 وقد نص قانون تنظيم السجون على إجراءات خاصة ومرنة تطبق على األحداث احملبوسني منها :

إبعـــــادة تربيـــــة و  فصـــــل األحـــــداث عـــــن احملبوســـــني الكبـــــار يف املؤسســـــات العقابيـــــة ، وكـــــذا نـــــص علـــــى املراكـــــز اخلاصـــــة -
إدمـــــاج األحـــــداث الـــــيت ختـــــتص ابســـــتقبال األحـــــداث احملبوســـــني مؤقتـــــا واحملكـــــوم علـــــيهم �ائيـــــا بعقوبـــــة ســـــالبة للحريـــــة ،  

 28كمـــــا نـــــص علـــــى ختصـــــيص مؤسســـــات الوقايـــــة ومؤسســـــات إعـــــادة الرتبيـــــة أجنحـــــة منفصـــــلة لألحـــــداث ابملـــــادتني 
 (50).29و

راعــــــي فيهــــــا مقتضــــــيات ســــــنه وشخصــــــيته وهــــــذا مبوجــــــب نــــــص كمــــــا خــــــص املشــــــرع اجلزائــــــري األحــــــداث ابمتيــــــازات ي -
 اليت تنص على : 119املادة 

 وجبة غذائية متوازنة وكافية لنمو اجلسدي والعقلي  -
 لباس مناسب  -
 رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة -
 فسحة يف اهلواء الطلق يوميا -
 حمادثة زائريه مباشرة من دون فواصل  -
 ابة اإلدارةاستعمال وسائل االتصال عن بعد حتت رق -

 

                                                           
 من قانون اإلجراءات اجلزائية . 447اجع املادة ر  -  (49)
 من قانون اإلجراءات اجلزائية . 454راجع املادة  -  (50)
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 املتعلق حبماية الطفل 12-15رابعا: محاية الطفل اجلانح يف قانون 

ـــــــام املشـــــــرع اجلزائـــــــري يف القـــــــانون  ـــــــة وخاصـــــــة االتفاقيـــــــات  12-15ق ـــــــة التشـــــــريعات الدولي ـــــــق حبمايـــــــة الطفـــــــل مبواكب املتعل
ـــــــري ضـــــــمن هـــــــذا القـــــــانون ابب املع ـــــــد أدرج املشـــــــرع اجلزائ ـــــــون بعنـــــــوان القواعـــــــد اخلاصـــــــة الدوليـــــــة املتعلقـــــــة حبمايـــــــة الطفـــــــل، وق ن

 ابألطفال اجلاحنني وقسمه إىل :

 محاية الطفل اجلانح يف التحري والتحقيق وتطبيق احلكم - 1

مــــــن قــــــانون محايــــــة الطفــــــل أن يكــــــون حمــــــل توقيــــــف للنظــــــر الطفــــــل الــــــذي  48مل يســــــمح املشــــــرع اجلزائــــــري مبوجــــــب املــــــادة 
ـــــه يف ارتكـــــاب جرميـــــة أو حما 13يقـــــل ســـــنه عـــــن  ـــــيت ســـــنة املشـــــتبه ب ـــــه وضـــــع اســـــتثناء خبصـــــوص اجلـــــنح ال ـــــة ارتكاهبـــــا ، غـــــري أن ول

، مـــــع إلزاميـــــة إخطـــــار والديـــــه أو ممثلـــــه الشـــــرعي يف (51)ســـــنوات حبســـــا ويف اجلنـــــا�ت  05يكـــــون احلـــــد األقصـــــى للعقوبـــــة فيهـــــا 
يف ملــــف ، مــــع فحصــــه مــــن قبــــل الطبيــــب عنــــد بدايــــة و�ايــــة مــــدة التوقيــــف مــــع إرفــــاق الشــــهادة الطبيــــة (52)حالــــة توقيفــــه للنظــــر

، مـــــع وجـــــوب حظـــــور احملـــــامي أثنـــــاء التوقيـــــف للنظـــــر مـــــع اســـــتثناء الطفـــــل اجلـــــانح الـــــذي (53)اإلجـــــراءات حتـــــت طائلـــــة الـــــبطالن 
ـــــاب  ـــــه يف حالـــــة غي ارتكـــــب أفعـــــاال ذات صـــــلة ابإلرهـــــاب واالجتـــــار ابملخـــــدرات أو يف إطـــــار اجلـــــرائم املنظمـــــة فـــــيمكن مســـــاع أقوال

 (54)التمثيل مبحامي.

، مــــع منــــع (55)زائــــري املمثــــل الشــــرعي للطفــــل اجلــــانح املســــئولية املدنيــــة عــــن الضــــرر الــــذي حلــــق ابلغــــريوقــــد محــــل املشــــرع اجل
وضــــــع الطفــــــل اجلــــــانح يف مؤسســــــة عقابيــــــة ولــــــو بصــــــفة مؤقتــــــة إال يف حالــــــة االســــــتحالة فإنــــــه يــــــتم وضــــــعه مبركــــــز إلعــــــادة الرتبيــــــة 

 (56)ند االقتضاء.وإدماج األحداث أو ابجلناح اخلاص ابألحداث يف املؤسسات العقابية ع

وقـــــد راعـــــى املشـــــرع اجلزائـــــري خصوصـــــية حمكمـــــة األحـــــداث وجعـــــل جلســـــتها ســـــرية وبتشـــــكيلة مكونـــــة مـــــن قـــــاض وحملفـــــني 
 ، وأما خبصوص غرفة األحداث على مستوى اجمللس القضائي فإ�ا تتكون من رئيس ومستشارين .

 مرحلة التنفيذ  - 2
ادرة خبصــــــوص الطفــــــل اجلــــــانح يف صــــــحيفة الســــــوابق القضــــــائية رقــــــم يف هـــــذه املرحلــــــة يــــــتم تقييــــــد األحكــــــام والقــــــرارات الصــــــ

 .12-15من ق  107وذلك حلماية الطفل ككائن ضعيف وهذا ما نصت عليه املادة  2

  الوساطة - 3
كمــــــا أحــــــدث املشــــــرع اجلزائــــــري إجــــــراء الوســــــاطة يف كــــــل وقــــــت مــــــن اتريــــــخ ارتكــــــاب الطفــــــل اجلــــــانح للمخالفـــــــة أو   

ــــة ، ســــواء كــــان ذلــــك بطلــــب مــــن الطفــــل اجلــــانح أو ممثلــــه الشــــرعي أو مــــن اجلنحــــة دون اجلنايــــة وقبــــل حتريــــ ك الــــدعوى العمومي
                                                           

 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون  49راجع املادة  -  (51)
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون   50راجع املادة  -  (52)
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15قانون من ال 51راجع املادة  -  (53)
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون  54راجع املادة  -  (54)
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون  56راجع املادة  -  (55)
 املتضمن محاية الطفل . 12 – 15من القانون  58راجع املادة  -  (56)
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قبــــــل وكيـــــــل اجلمهوريـــــــة ، وذلـــــــك حـــــــىت ال يتعـــــــرض الطفـــــــل اجلـــــــانح إىل عقـــــــوابت قـــــــد تدفعـــــــه إىل اإلجـــــــرام وابلتـــــــايل فـــــــإن هـــــــذه 
 (57)املرحلة من سنه تتطلب إعادة تربيته وإصالحه.

 يف التشريع املغريب( قانون املسطرة اجلنائية املغريب) الفرع الثاين: محاية الطفل اجلانح
تكتســــــي أمهيــــــة دراســــــة الطفــــــل اجلــــــانح يف كــــــل مــــــن التشــــــريع اجلزائــــــري واملغــــــريب أمهيــــــة ابلغــــــة علــــــى املســــــتوى القــــــانوين 
لفئــــــة األحــــــداث اجلــــــاحنني ، فقــــــد خصــــــص هلــــــا املشــــــرع املغــــــريب حيــــــزا هامــــــا مــــــن النصــــــوص اجلنائيــــــة للقواعــــــد اخلاصــــــة حملاكمــــــة 

 جلاحنني، اليت هتدف إىل إصالح وهتذيب احلدث اجلانح .ا

 أوال : حق احلدث اجلانح يف احملاكمة أمام حمكمة خمتصة
تعترب حماكمة األطفال بعيدا عن اجلهات القضائية املخصصة حملاكمة البالغني لسن الرشد اجلزائي دافعا حنو إصالح األطفال      

 عاد األطفال يف حماكمتهم مع البالغني لسن الرشد اجلزائي.وتكريسا لقواعد بكني اليت نصت على إب
وتعد أهم ضمانة ميكن توفرها للحدث عند إجراء حماكمته هي مثوله أمام قاضي متخصص يكتسب معارف كبرية خبصوص       

جيااب على شخصية تربية األطفال ونفسيتهم وطرق معاملتهم، إذ أن الغاية من حتديد أسلوب للتعامل مع احلدث هو التأثري إ
 (58) الطفل.
من قواعد بكني واتفاقية حقوق الطفل على  40و  14ويعود سند احملاكم املتخصصة يف قضا� األحداث إىل نصوص املواد       

التوايل ، كما يالحظ أن مسة التخصص تشمل مجيع مراحل وإجراءات التقاضي بشقيها اجلزائي والوقائي وهذا ما مييز القضاء 
 صص عن احملاكم املتخصصة.املتخ

 اثنيا : جواز اختاذ بعض اإلجراءات يف غيبة احلدث
جيري البحث واملناقشات ويصدر احلكم جبلسة سرية وجيب « من قانون املسطرة اجلنائية  478نص املشرع املغريب يف املادة      

، ابإلضافة اىل »احلدث أو ممثله القانوين من احلضور أن حيضر احلدث شخصيا ومساعدا مبحاميه وممثله القانوين ما مل تعفي احملكمة
ميكن للرئيس أن �مر يف كل وقت ابنسحاب احلدث من البحث واملناقشات كليا أو «من نفس القانون على أنه  479نص املادة 

 ».جزئيا ، ويصدر احلكم مبحضره ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك
 ، وعن نفسيته الضعيفة املعرضة لالهتزاز واالحنراف.(59)فاظ على مصاحل الطفل اجلانحوميكن تفسري هذا اإلجراء بضرورة احل      

 اثلثا: سرية حماكمة األحداث
ــــزاع مــــع  ــــة ن ــــة مصــــلحة األطفــــال يف حال ــــة بكــــني لرعاي ــــيت رمستهــــا اتفاقي ــــل ســــرية حماكمــــة األحــــداث أحــــد القواعــــد ال متث

الـــــــيت ال تتوافـــــــق مـــــــع القواعـــــــد والقـــــــيم االجتماعيـــــــة والتقليديـــــــة  القـــــــانون ابعتبـــــــار أن تصـــــــرفات وســـــــلوكيات األطفـــــــال والشـــــــباب
 (60)العادية هي جزء من عملية النضوج لألطفال، ومن مث ال جيوز حتميلهم لتصرفات قاموا هبا يف مرحلة الطفولة.

                                                           
املسطرية حملاكمة األحداث اجلاحنني يف التشريع املغريب، اجمللة االلكرتونية لندوات حماكم فاس ، العدد السادس،  عزيز مصطفى، الضما�ت -  (57)
 . 15، ص  2008يناير، 
 . 15عزيز مصطفى، املرجع السابق، ص  -  (58)
 .18عزيز مصطفى، املرجع السابق، ص  -  (59)
 .4، ص 2008ء احملكمة يف اململكة، عام بدون ذكر االسم، األحداث اجلاحنني وقضا -  (60)
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وال خيفــــى مــــا ينطــــوي عليــــه مبــــدأ ســــرية حماكمــــة احلــــدث مــــن حــــرص املشــــرع علــــى محايــــة خصوصــــيته عــــن جــــو الرهبــــة 
يط ابحملكمــــة ممـــــا يبعــــث االطمئنــــان إىل نفســــية الطفـــــل ويشــــعره ابلراحــــة، خاصــــة وأن مصـــــلحة احلــــدث أثنــــاء حماكمتـــــه الــــذي حيــــ

 تفرتض السرية ألن العالنية هي أداة تشهري تؤثر يف وضعه النفسي وتبث فيه سلوك االحنراف حنو اإلجرام.

ـــــــى  479وتـــــــنص املـــــــادة  ل للحضـــــــور يف البحـــــــث واملناقشـــــــات إال ال يقبـــــــ«مـــــــن قـــــــانون املســـــــطرة اجلنائيـــــــة املغـــــــريب عل
ـــــــــل القـــــــــانوين للحـــــــــدث أو الشـــــــــخص  ـــــــــارب والوصـــــــــي أو املقـــــــــدم أو الكافـــــــــل أو احلاضـــــــــن أو املمث       الشـــــــــهود يف القضـــــــــية و األق
أو اهليئـــــة املكلفـــــة برعايتـــــه وأعضـــــاء هيئـــــة احملـــــامني واملنـــــدوبون املكلفـــــون بنظـــــام احلريـــــة احملروســـــة والقضـــــاء والطـــــرف املـــــدين الـــــذي 

 ».يتقدم مبطالبه ابجللسةقد 

 (61)وتعد السرية من القواعد األصلية يف احملاكمة ويعد خرقها مبثابة خرق للنظام العام وابلتايل تكون ابطلة.

 اخلامتة:
مـــــــا ميكـــــــن قولـــــــه يف اخلتـــــــام أن الرتســـــــانة القانونيـــــــة الوطنيـــــــة والدوليـــــــة املعـــــــدة حلمايـــــــة الطفـــــــل اجلـــــــانح مـــــــن شـــــــأ�ا أن  

وقــــــه العامــــــة كانســــــان وحبقوقــــــه اخلاصــــــة كحــــــدث جــــــانح  إذا مت تطبيقهــــــا حبــــــذافريها علــــــى أرض الواقــــــع ، تضــــــمن لــــــه التمتــــــع حبق
ســــواء مــــن حيــــث مشولــــه بقواعــــد خاصــــة مبحاكمتــــه أو مــــن حيــــث إعفائــــه مــــن تطبيــــق عقوبــــة اإلعــــدام وكــــذا مــــن حيــــث الســــعي 

 اجملتمع. الحتجازه يف مراكز متخصصة يف محايته حلفظ كرامته وإعادة إدماجه كشخص صاحل يف

عــــالوة عــــن ذلــــك فــــان مــــن بــــني االقرتاحــــات الــــيت نصــــل إليهــــا بعــــد دراســــتنا ملوضــــوع احلمايــــة القانونيــــة للطفــــل اجلــــانح  
 و اليت ينبغي مراعاهتا من طرف املشرع الوطين هي:

الســـــعي لفـــــض النـــــزاع ود� بـــــني الطفـــــل اجلـــــانح والضـــــحية يف حالـــــة املخالفـــــات واجلـــــنح   مـــــن خـــــالل جعـــــل الوســـــاطة  -
ا يســــمى ابلصــــلح مــــن أوىل اإلجــــراءات الــــيت جيــــب التطــــرق إليهــــا، ومتديــــدها ألكثــــر مــــن مــــرة مراعــــاة لصــــغر ســــن أو مــــ

 احلدث اجلانح وإلبعاده عن املتابعة اجلزائية.
االســـــتعانة أبخصـــــائيني نفســـــانيني أثنـــــاء التحقيـــــق مـــــع احلـــــدث اجلـــــانح لتســـــهيل معرفـــــة ظـــــروف ارتكابـــــه للجرميـــــة، مـــــع  -

 أخذها بعني االعتبار.
ى املشـــــرع اجلزائـــــري و املغـــــريب أن يرفعـــــا االســـــتثناء املتعلـــــق ابحتجـــــاز احلـــــدث اجلـــــانح يف مؤسســـــة عقابيـــــة يف حالـــــة علـــــ -

الضـــــــرورة وجعـــــــل مراكـــــــز إعـــــــادة الرتبيـــــــة والتأهيـــــــل لألحـــــــداث اجلـــــــاحنني املؤسســـــــة الوحيـــــــدة الحتجـــــــازهم مـــــــع ضـــــــرورة 
ـــــيت تضـــــمن اســـــتمرارية التحصـــــيل العلمـــــي ل لحـــــدث اجلـــــانح ورعايتـــــه الصـــــحية، إضـــــافة احتوائهـــــا علـــــى كافـــــة املرافـــــق ال

 جلعلها إدماج احلدث اجلانح من أوىل اهتماماهتا. 

 

 

                                                           
منشور مبجلة قضاء اجمللس  91/  26154، ملف جنحي ، عدد   1994يولية  7الصادر بتاريخ  6454أنظر قرار اجمللس األعلى عدد  -  (61)

 . 224، ص  50 – 49األعلى ، عدد 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 318 

 قائمة املراجع:

 أوال: الكتب:

 .2013متاضر زهري حسون، جرائم األحداث الكور يف الوطن العريب، الطبعة األوىل، دار آمنة للنشر والتوزيع، ، األردن  / 1

 اثنيا: الرسائل اجلامعية

ة احلقوق ن إبراهيم فخار، احلماية اجلنائية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، كليمحو ب/ 1
 .2015/  2014والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

 ماجيستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة. بلقاسم سويقات، احلماية اجلزائية للطفل يف التشريع اجلزائري، مذكرة /2
 اثلثا: املقاالت

، ينــاير، عزيــز مصــطفى، الضــما�ت املســطرية حملاكمــة األحــداث اجلــاحنني يف التشــريع املغــريب، اجمللــة االلكرتونيــة لنــدوات حمــاكم فــاس ، العــدد الســادس/ 1

2008. 

 رابعا: التشريعات الوطنية

 واملتعلق حبماية الطفل. 2015يوليو سنة  15املوافق ل  1436رمضان عام  28املؤرخ يف  12- 15القانون رقم  /1
 .2010قانون الطفل السوداين لعام  /2
 املتضمن قانون العقوابت اجلزائري . 156 – 66املعدل واملتمم لألمر  4/2/2014الصادر يف  01 – 14 القانون /3
 / قانون املسطرة اجلنائية املغريب .4
 / قانون اإلجراءات اجلزائية .5

 خامسا: املواثيق الدولية

تشرين  20املؤرخ يف  44/25لألمم املتحدة  / اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة1
 49، وفقا للمادة 1990أيلول/سبتمرب  2، اتريخ بدء النفاذ: 1989الثاين/نوفمرب 

 .1990قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعام  /2
 .1985لعام  األحداث شؤون إلدارة الدنيا النموذجية املتحدة األم قواعد /3
كانون   10خ يف ) املؤر 3-ألف (د 217لألمم املتحدة  / اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة4

 .1948األول/ديسمرب 
-ألف (د 2200/ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 5

 .1976مارس  23ودخل حيز النفاذ  1966ديسمرب  16) املؤرخ يف 21
 .1949أوت  12ية األشخاص املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محا/ 6
 .واملتعلق حبماية ضحا� املنازعات املسلحة الدولية 1949أوت  12/ الربوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف املعقودة يف 7
 17لدبلوماسي للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة جنائية دولية بتاريخ / النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اعتمد من قبل مؤمتر األمم املتحدة ا8

 .2001جوان  1ودخل حيز النفاذ بتاريخ  1998يوليو 
 سادسا: القرارات

منشور مبجلة قضاء اجمللـس األعلـى، عـدد  91/  26154، ملف جنحي، عدد   1994يولية  7الصادر بتاريخ  6454قرار اجمللس األعلى عدد / 1

49 – 50. 

 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 319 

Les Garanties procédurales relatives aux investissements 
en vertu de la Loi n ° 16-09 

 
                                                                                                       Dr. Sebti Abdelkader  

                                                                                             Maître de conférence  classe -A  
                                                                                      Faculté de droit et science politique 

                                                                                                       Université de Médéa 
                                                                                                  Email: sebtiaek@gmail.com 

 
Abstract: 
     Algeria is working today on the need to expand the scope of investment in them, after 
ensuring that it is the best solution to eliminate their economic problems, especially as they 
have a strong opportunity and available to become a distinctive model in the development of 
large investments locally and regionally, If the available resources and the new Law No. 16-
09 on investment promotion are used from different guarantees for investors, especially those 
related to facilitating procedures at the level of supervising the registration and management 
of investment, As well as facilitating the resolution of investment disputes that are brought to 
justice, as objective guarantees alone are insufficient to achieve successful investments away 
from bureaucracy, corruption, and the absence of state control over investment activity. 

Mots-clés: Investissement - Garanties - Procédures - Arbitrage - Judiciaire – loi  de 
l'investissement. 
 
Introduction: 
     l'investissement hors hydrocarbure occupe une grande importance pour l'Etat 
algérien, car son objet suscite  un intérêt pour les  juristes, économistes, et 
politiques, à cause c’est aspects juridiques, économiques et politiques qui les 
touchent, c’est pour ce la il est primordiale d’ améliorer les lois internes, et 
surtout la lois sur l'investissement, pour booster le climat des affaires, et créer un 
environnement attractifs pour les investissements, qu'ils soient nationaux ou 
étrangers, afin de fournir les garanties nécessaires pour encourager 
l’investissement en général, dans ce cadre la Loi sur l'investissement n° 16-09 de 
2016, à fourni certaines garanties de fond et de procédure que nous ne pouvons 
pas répondre à tous dans cet article, si pour ça nous allons concentrer notre étude 
sur les garanties procédurales prévues par la présente loi en déterminant la 
meilleure gamme à appliquer. Autrement dit, pour montrer quelle est  la position 
du législateur algérien sur l’aspect procédural dans la loi sur l'investissement ?  
                    
     Afin de répondre à ce problème, nous avons divisé cette recherche en trois 
thèmes, l'étude préliminaire (la notion de garanties d'investissement), la 
première partie (garanties administratives procédurales), la deuxième partie 
(garanties judiciaires procédurales). 
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 Pré-requis: Le concept de garantie d'investissement 
 
   Avant de traiter les garanties procédurales, la définition des garanties 
d'investissement est définie comme la langue, la convention et la loi, et ensuite 
la distinction entre ces types de garanties. 
 
Première exigence: Définition des garanties d'investissement 

La garantie dans la langue: 
       Est du verbe «garantir », se porter garant,  pour assurer toute garantie de 
la chose et lui a donné la sécurité ) 1( . 

Le terme:   La garantie du garant dans la mesure où il est garanti par l'obligation 
du droit est confirmé dans chacun d'eux (2). 

La définition des garanties dans la loi: 

 Signifie fournir les moyens d'assurer la sécurité juridique de la personne 
qui se soumet à lui pour investir et qui est garante de ses résultats (3). Les 
garanties dans ce sens sont parmi les éléments les plus importants du climat 
général d'investissement dans n'importe quel pays. 

 
Les économistes définissent la garantie comme: (un engagement de l'État ou 
des organisations publics à répondre à la bonne application d'un projet en 
collaboration avec le contractant ou à le concurrencer (4). 

 
         Il ne fait aucun doute que les risques non commerciaux comme la 
nationalisation, expropriation, confiscation et l’usurpation et l'autre est l'un des 
obstacles les plus importants à la circulation des capitaux, des investisseurs à la 
recherche de profit, mais en même temps, avoir peur pour son argent si elle est 
exposée au risque des anciens risques mentionnés, et supprimer ce sentiment ne 
pas être possible que En assurant et en s'assurant que ces fonds sont exposés à 
l'un de ces risques.  

                                                           
  01 - Dr. Abdullah Abdul Karim Abdullah, Les garanties de l'investissement dans les pays arabes, I 1, 
première édition, Maison de la culture, 2008, p.23 

2 --http://www.arayede.com/content.php?id=2822 
3 - Dr. Abdullah Abd al-Karim Abd Allah: ibid., P. 23.   
4 - Omar Mustafa Jaber Ismail: Garanties d'investissement dans la jurisprudence islamique et ses 
applications contemporaines, Dar Al-Nafas, Première édition, Jordanie, 2010, p.27 
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          Sur la base de ce qui précède, nous sommes conscients de 
l'importance des garanties accordées aux investisseurs à cet égard. La question 
se pose des moyens d'atteindre ces garanties, ainsi que de leur ampleur. 

   Ce qui a été abordé par la nouvelle loi sur l'investissement. 
Il y a une autre opinion sur le concept des garanties et des avantages est que 
l'idée de la fonction des garanties et des avantages expression businesse plutôt 
que l'expression d'un système juridique spécifique (1), et dans le domaine de 
l'investissement doit être la protection des investissements contre les risques non 
commerciaux peuvent être exposés à et à travers les moyens de leur assurer une 
protection contre les risques. 

 
La deuxième exigence: les types de garanties d'investissement 
 

      Nous devrions parler de garanties et avantages offerts à l'investisseur des 
moyens de faire en sorte que ses droits et préserver son investissement de tout 
danger ou menacé en regardant fixement et avantages divers des garanties 
d'investissement et des garanties entre les garanties de fond et de procédure. 
 

A: Garanties objectives 
       Les garanties objectives sont les garanties que la promesse objet de garantir 
les droits fondamentaux de l'investisseur et la protection du capital et des 
bénéfices lui a valu le droit de convertir et de protéger la propriété des risques 
non commerciaux et les mesures prises par l'Etat contre l'investissement, 
l'investisseur et l'octroi de nombreux privilèges et incitations. 
 
B: Garanties de procédure 
 
        La protection objective seul ne suffit pas, l'investisseur étranger de toutes 
les garanties prescrites peuvent bénéficier d'une loi pour encourager 
l'investissement dans les pays d'accueil des exonérations fiscales et financières, 
monétaires installations pour garantir le droit de conversion et la liberté de 
disposer du projet d'investissement (2), mais tout cela peut sembler sans résultat 
si rencontré investisseur étranger obstruction au niveau des autorités 
administratives, en termes de fournir les orientations nécessaires et des 
informations sur le projet d'investissement, ainsi que la réduction des procédures 
administratives nécessaires, qui sont le plus souvent en raison de la charge 

                                                           
1  - Dr. Nabil Ibrahim Saad: Les garanties ne sont pas indiquées en droit privé, établissement des 
connaissances, Alexandrie, 2000, p14 

2 - Charles Albert Michalet, L’investissement direct, Capitaux ou activités le Budget au Marché, 
Algérie, Ministère de Finances, Alpha Edition, 2004, pp 58-59 
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bureaucratique caractérisée par leurs organes directeurs en général, et les 
investisseurs étrangers doivent se sentir la sécurité et la stabilité à l'existence 
d'un moyen équitable de règlement peut se produire entre eux et les excès 
d'investissement du gouvernement hôte, cela nécessite une première et d'avoir 
confiance dans le système judiciaire de ce pays et de fournir des organes 
judiciaires compétents dans la gouvernance des différends relatifs aux 
investissements. 
     Par conséquent, il est plus important pour les investisseurs étrangers non 
seulement d'énumérer leurs droits, mais aussi de s'assurer qu'ils sont en mesure 
de protéger et de respecter ces droits, en particulier en cas de différend entre eux 
et le pays hôte. 
 
Section I: les garanties administratives procédurales 
 
      La nouvelle loi sur l'investissement prévoit un ensemble de facilités 
administratives pour attirer les investisseurs (1), grâce à la mise en place du 
système d'enregistrement de l'Agence nationale pour le développement. 
Investissement pour faciliter et rationaliser les procédures, consolider les 
fonctions du guichet unique décentralisé et clarifier la nature juridique de 
l'Agence et du Conseil national de l'investissement. 
 
A. Faciliter les procédures administratives 
 
1- La création du système d'enregistrement plutôt que l'autorisation et 
l'accréditation 
     La loi de 1993 sur l'investissement a adopté le système d'autorisation, qui est 
un système inhérent au principe de la liberté d'investissement, de sorte que les 
investissements avant le lancement de l'investissement ne sont pas soumis à 
l'approbation de l'administration publique (2). (Et ces investissements doivent 
être réalisés avant l'achèvement de l'objet du permis d'investissement auprès de 
l'Agence ...)), comme confirmé à l'article IV du dernier alinéa de la l'ordonnance 
n ° 01-03 modifié et complété, et de la loi n ° 16-09 "Les investissements sont 
sujets à achèvement avant l'achèvement C'est un des avantages prévus par les 
dispositions de cette loi de s'enregistrer auprès de l'Agence Nationale pour le 
Développement des Investissements mentionnée à l'article 26. La réalisation de 

                                                           
1 -(La liberté d'investissement et de commerce est reconnue et exercée par la loi. L’Etat travaille à 
l'amélioration du climat des affaires et encourage l'épanouissement des institutions sans discrimination 
au service du développement économique national ...)) - L'article 43 de la loi n ° 16-01 porte sur 
l'amendement de la Constitution en 1996 du 06 mars 2016, (journal officiel N ° 14 du 7 mars 2016). 
2 - Idris Mahnan (évolutions du système d'investissement étranger en Algérie), Magister, non publié, 
Faculté de droit, Université d'Alger, Ben Youssef Ben Khadah, Algérie, 2002, p.77 
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l'investissement nécessite donc une procédure unique d'enregistrement auprès de 
l’Agence (1). Pour établir une institution, mais a droit à l'activité directe après 
avoir enregistré son investissement. L'inscription peut être faite avant même que 
le registre du commerce ne soit pré-établi et le numéro d'identification fiscale, et 
le Centre de gestion Privilège listera les marchandises et services sur les 
avantages dans les 48 heures (2). 
 
       Lorsque nous invoquons le droit de l'investisseur de bénéficier de plusieurs 
avantages monétaires, y compris le droit de l'investisseur d'extraire le capital du 
revenu entrant en devises convertibles après le paiement de ses obligations, 
conformément à l'article 25 de la loi n ° 16-09 (A), un code dans une monnaie 
librement convertible régulièrement évalué par la Banque d'Algérie(3), et renoncé 
en sa faveur ... Nous rappelons ici le texte de l'article 126 de la Loi n ° 03-11 
concernant la monnaie et du crédit, qui stipule que: L'Algérie transfère des 
capitaux à l'étranger pour assurer le financement des activités à l'étranger 
Complémentaires à leurs activités liées à la production de Marchandises et 
services en Algérie ...))(4). Le Conseil de la monnaie et du crédit réglementera 
également ce processus et établira ses propres procédures et règles en vertu des 
règlements (5), notamment: Règlement no 05- 03 (6), et Règlement 14-14 (7). 
 
        Laquelle il a droit aux actions traitent des investisseurs étrangers et des 
obligations cotées en Algérie Bourse et a gagné l'adhésion dans les sociétés par 

                                                           
1 -- L'article 80 de la loi n ° 16-09 stipule que: "L'enregistrement doit être attesté par un accusé de 
réception immédiatement, permettant à l'investisseur d'obtenir les privilèges auxquels il a droit aux 
départements et organismes concernés." 
 
2 -- L'article 07 du décret exécutif n ° 17-100 du 05 mars 2017 modifie et complète le décret exécutif n 
° 06-356 du 9/10/2006, qui comprend les pouvoirs de l'Agence nationale pour le développement, 
l'organisation et le fonctionnement des investissements. (C, n ° 16, en date du 08/03/2017). 
3 - Le texte de la loi de finances de 2014 dans son article 81 stipule: (utilisation obligatoire du crédit 
documentaire ou de la livraison documentaire à titre exclusif) Nous notons que le législateur algérien a 
autorisé l'existence d'un nouveau moyen de paiement avec le crédit documentaire De la loi n ° 09-01 
portant loi de finances pour l'année 2009 modifiée et complétée par l'arrêté n ° 13-08 du 31 décembre 
2013 incluant la loi de finances 2014 (n ° 68 de 2014). 

4 La loi n ° 03-11 concernant la monnaie et du crédit du 26 août 2003 (n ° 52 du 27 août 2003) modifié 
et complété par la loi n ° 10-04 de 2010. 
5 - Voir les paragraphes 10 et 20 de l'article 25 de la loi no 16-09 sur la promotion des investissements 
(no 46 du 6 août 2016). 
6 -- Règlement n ° 05-03 du 06 juillet 2005 relatif aux investissements étrangers (Journal officiel n ° 53 
du 31 juillet 2005, p.27  
7 Le règlement 14-04 du 29 septembre 2014 définit les conditions de transfert de capitaux à l'étranger, 
intitulé «Investissement à l'étranger» par les agents économiques soumis à la loi algérienne (Journal 
officiel n ° 63 du 22 octobre 2014), p.34 
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actions, à l'exception de ceux du public, et la composition des portefeuilles 
d'investissement en actions, obligations et lui accorde le droit d'ouvrir des 
comptes en dinars algériens ou en devises étrangères avec l'une des banques en 
Algérie ou en dehors de la métaphore du projet et C'est une garantie monétaire 
importante qui aide à attirer les investissements. 
 
     Afin de promouvoir le processus de développement économique et social, 
développer et apporter une expertise, le développement des ressources 
scientifiques et techniques et humaines (1) et trouver des emplois pour les 
Algériens pour encourager l'investissement et soutenir la mise en place de 
projets d'investissement en Algérie et étendu et développé à différents niveaux 
économiques et l'octroi des privilèges, des garanties et des exemptions pour le 
processus de projet. 
 
       La législation algérienne prévoit également le droit des investisseurs 
nationaux ou étrangers de transférer la propriété du projet à la fois ou d'une 
partie (affectation) (2) pendant la période bénéfique pour tout investisseur 
algérien ou étranger autre sur le nouvel investisseur continue de travailler sur le 
projet dans la même juridiction ou une autre juridiction après l'Agence nationale 
pour le développement de l'investissement, le nouvel investisseur résout les 
anciens droits et obligations des investisseurs qu'elle remplace en vertu de cette 
loi, à savoir la réalisation de tous les engagements pris par le premier 
investisseur qui a permis de tirer profit de ces avantages en l'absence 
d'engagement, retirer ces avantages (3). 
 
     Nous notons que cette loi n'a pas expliqué la possibilité de recrutement et 
l'utilisation des travailleurs de non-Algériens en l'absence de la possibilité 
d'utiliser un Algérien ne possède pas les qualifications nécessaires et est capable 
de faire la même tâche conformément aux lignes directrices établies par 
l'Agence nationale pour le développement des investissements, et il semble que 
le législateur par ce qui équivaut à un droit algérien et à l'étranger, il peut 
accorder aux investisseurs L'étranger a le droit de résider en Algérie et de 
faciliter son entrée et sa sortie de et vers l'Algérie en toute sécurité. 

                                                           
1 - Apporter une expertise technique et scientifique par la conclusion de contrats de transfert de 
technologie, de contrats de coopération industrielle, de contrats de traitement et de contrats de 
participation et de recherche. - Ahmed Makhlouf: Accord d'arbitrage en tant que méthode de 
règlement des différends relatifs aux contrats de commerce international, doctorat en droit, Le Caire, 
2000, p.243 
2 - Il convient de noter ici que: (Toute concession sans permis ou licence sera considérée comme un 
détournement de la concession et passible des peines prévues par la législation douanière et pénale 
pour des cas similaires) - Article 29, paragraphe 04 de la loi n ° 16-09 ci-dessus. 
3 -Article 29, paragraphe 10.20 de la Loi n ° 16-09 sur la promotion de l'investissement, Op.cit.P.23 
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     Il a également droit à un investisseur qui croit qu'il est peut-être de bonne foi 
de la direction ou coûteuses dispositions sur les avantages de l'investissement 
des avantages de la loi ou a fait l'objet d'un tirage au sort ou le décapage de 
droits, contesté devant le Comité, sans préjudice du droit de recours aux 
autorités judiciaires (1). 
 
 
      2: Décentralisation de la seule fenêtre (le guichet unique) 
 
     Est resté une méthode centrale de l'administration de gestion algérienne de 
l’investissement- une indication de la bureaucratie de l'administration 
algérienne, mais que, dans le but de faciliter les procédures administratives pour 
les investisseurs a été créé seule agence a mis à jour et le suivi des 
investissements, qui ensuite reconverti dans l'Agence nationale pour le 
développement des investissements et de supposer que l'intérêt du guichet dans 
toutes les entreprises Gestion de l'achèvement de tout projet, et signifie le seul 
réseau que le seul organisme en L'État qui a la responsabilité de coordonner de 
nombreuses questions concerne principalement l'entrée, la promotion et le 
soutien des investissements étrangers jusqu'à leur achèvement(2). 
 
     Le seul avantage du guichet est qu'il accélère la mise en œuvre administrative 
du dossier d'investissement, où l'investisseur évite l'exposition aux obstacles 
bureaucratiques pour préparer les documents d'investissement, ce qui ne signifie 
pas la suppression des formalités et procédures liées à l'achèvement des 
investissements. 
 
     Le législateur a conservé le seul filet de l'ordonnance 01-03 modifié et 
complété par l'ordonnance no 06-08, mais lui a donné une nouvelle particularité 
de son caractère décentralisé: l'article 23, dans son premier paragraphe, dispose: 
"(un guichet unique sera établi au sein de l'Agence) Dans son premier 
paragraphe: "(La seule fenêtre est établie à la structure décentralisée de 
l'Agence"). 
 
      Bien que la loi n ° 16-09 de 2016 ait abrogé la loi 01-03, le législateur a 
engagé le seul programme décentralisé pour mettre en œuvre les dispositions de 
la nouvelle loi et assurer les effets de la période transitoire, en attendant 
l'installation des centres mentionnés à l'article 27 de cette nouvelle loi, Centre de 
gestion des prestations, Centre d'achèvement des procédures, Centre de soutien à 
la création d'entreprises, Centre régional de promotion. 

                                                           
1 - Voir l'article 11 de la loi n ° 16-09, ibid., P. 19. 
2 - Soumaya Kamal: Le système juridique de l'investissement en Algérie, mémoire de magister, faculté 
de droit, Université de Tlemcen, Algérie, 2003, p. 
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B: Agences de soutien à l'investissement et de développement ; Il s'agit de 
l'Agence nationale de développement des investissements, du Conseil national 
de l'investissement et de l'Agence nationale d'investissement. 
 
1 - L'Agence Nationale pour le Développement des Investissements (ANDI) 
 
     Cette agence a été créée par l'ordonnance n ° 01-03 révoquée par la loi n ° 
16-09 sur la promotion des investissements, qui était sous la tutelle du ministre 
chargé de la mise à niveau des formulaires. Alors que la nouvelle loi l'a 
considéré "... une établissement publique administrative dotée de la personnalité 
morale et l'indépendance financière, en coordination avec les départements 
concernés et les organismes concernés par toutes les questions d'investissement 
..."(1). L'Agence s'est vu confier les tâches suivantes (2): 
 
-Enregistrement d’investissement (3) 

- Promotion des investissements en Algérie et promotion à l'étranger, 
-Promotion des opportunités et potentiels régionaux, 
-Faciliter la pratique des entreprises et des entreprises de suivi et l'achèvement 
des projets, 
- Soutenir les investisseurs et les accompagner et les informer des sites 
d'affaires, 
- Qualifier les projets mentionnés à l'article 17 de la même loi et préparer 
l'accord d'investissement qui est soumis à l'approbation du Conseil National 
d'Investissement. 
 
      Cette agence comprend quatre centres de groupes d'intérêt pour fournir les 
services nécessaires à la création, au soutien et au développement d'institutions 
ainsi qu'à la création d’institutions (4). 
 
      Le rappel adresse ici les avantages des applications, par exemple, le cas de 
refus d'accorder des privilèges, il peut être un investisseur de soumettre un appel 
dans les 15 jours de déclaration la décision remplace le rejet, devant le comité 
spécial est déterminé par sa composition, l'organisation et le travail par 

                                                           
1 - Voir l'article 26 de la loi 16-09 sur la promotion de l'investissement 
2 - Voir le décret exécutif 17-100 du 05 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif 06-356 
du 9/10/2006, qui inclut les pouvoirs de l'Agence nationale pour le développement, l'organisation et 
l'exploitation des investissements. (Journal officiel n° 16, en date du 08/03/2017). 
3 - Voir le décret exécutif n ° 17-102 du 05 mars 2017, qui définit les modalités d'enregistrement des 
investissements ainsi que la forme et les résultats du certificat y afférent (voir Journal officiel n ° 16 du 
08/03/2017). 
4 - - Voir l'article 26 de la loi n ° 16-09, op cit. 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 327 

l'organisation (1), cet appel ne concerne pas le recours judiciaire qui bénéficie 
Investisseur Le comité statue sur le recours pendant un mois et sa décision est 
authentique devant l'administration ou l'organe concerné par l'appel. 
 
2- Le Conseil national de l'investissement  
 
     Parce que la mise en place du Conseil national d'investissement par 
l'ordonnance n °01-03, ce qui est par son article 18 modifié et complémentaire à 
l'article 12 de l'ordonnance n° 06-08 du ministre en charge des investissements 
de mise à niveau qui garantit son secrétariat, sous l'autorité du premier ministre, 
qui préside, et cela est conforme à l'article II du décret n ° 06-355 en ce qui 
concerne les pouvoirs du Conseil national d'investissement et de son équipe(2), 
l'organisation et la marche, et se compose en plus du ministère chargé de la mise 
à niveau des investissements de plusieurs ministères en tant que membres 
permanents, y compris: l'agriculture, le commerce, le tourisme, l'environnement, 
l’ industrie... 
       Conformément à l'article 05 du décret exécutif n ° 06-355, le Conseil se 
réunit au moins tous les trois mois et peut être convoqué sur demande par le 
président ou à la demande de l'un de ses membres, décision qui est régie par des 
décisions, avis et recommandations. Dans le domaine des investissements 
nationaux et étrangers. 
 
     les coûts du Conseil conformément à l'article 03 du décret exécutif n ° 06-
355 en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil national d'investissement et de 
son équipe, l'organisation et la marche sur une proposition particulière des 
priorités d'investissement et élaborer une stratégie, proposer l'harmonisation des 
mesures d'incitation à l'investissement avec les évolutions notables. 
L'approbation des investissements dépassant le montant / ou égal à cinq 
milliards de dinars (5.000.000.000) pour l'approbation préalable du Conseil 
national de l’investissement (3). 
 
      Le Conseil propose également toutes les décisions et mesures nécessaires au 
gouvernement pour mettre en œuvre et encourager la procédure d'aide à 
l’investissement (4), encourager le développement d'institutions et d'instruments 

                                                           
1- Le décret exécutif n ° 06-357 du 9 octobre 2006 comprend la formation, l'organisation et le 
fonctionnement du Comité d'appel des investissements (Journal officiel n ° 64 du 11 octobre), p.20 
2 - Article 20 du décret exécutif n ° 06-355 du 9 octobre 2006 relatif aux pouvoirs, à la composition, à 
l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement, (Journal officiel n ° 64 du 
11 octobre 2006), p.12 
3 - L'article 14 de la loi n ° 16-09 concerne la promotion de l'investissement. 
4 -Mourad Hafrouf, la Protection des investissements en Algérie, mémoire présente  pour obtention du 
D.E.A, université de perpignan, France, 2007,pp 26-27 
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financiers appropriés pour financer et développer l'investissement et étudier et 
approuver le programme national de promotion des investissements. 
 
Section II: les garanties judiciaires 

     La nouvelle loi sur l'investissement, plusieurs garanties judiciaires pour les 
investisseurs de fournir une atmosphère adéquate et appropriée pour attirer des 
investissements et le développement à contribuer au paiement du processus de 
développement avant et réaliser les moyens de coopération dans les relations, où 
en lisant les textes de la loi algérienne nous montre que les moyens les plus 
importants de règlement judiciaire est le système judiciaire national et le recours 
aux garanties d'arbitrage. 

A: la juridiction nationale des différends en matière d'investissement 

      Afficher l'étendue de la compétence des juridictions nationales algériennes 
de statuer sur les différends relatifs aux investissements, à l'origine des tribunaux 
nationaux spécialisés dans le pays où l'investissement est de régler le différend 
résultant, tant que le conflit a éclaté sur le territoire algérien, la juridiction du 
conflit a lieu d'éliminer l'Algérie, et de rappeler ici la décision de l'article 24 de 
la nouvelle loi d'investissement: ((toutes les chances sont sujet entre 
l'investisseur étranger et l'Etat algérien est causée par l'investisseur, ou être en 
raison des mesures prises par l'Etat algérien dans le droit, les autorités judiciaires 
de la région, algérienne compétente, sauf dans le cas d'un accord bilatéral ou 
multilatéral Diffusé par l'Etat algérien concernant la réconciliation et l'arbitrage, 
ou dans le cas d'un accord avec l'investisseur prévoit un règlement de clause 
permet aux parties de convenir d'un arbitrage spécial)) (1), mais si les membres 
individuels du litige est algérien et sans être le résultat de la commission du 
crime de conflit, peut disputant accord la juridiction compétente applicable ou 
tout accord pour résoudre la loi des différends, et ils peuvent convenir de 
soumettre à l'arbitrage conformément à la loi algérienne ou toute autre entité 
reconnue internationalement lorsque contracté sur le projet d'investissement. 

B: l'arbitrage pour le règlement des différends en matière d'investissement 
       L'arbitrage est considéré comme une garantie procédurale pour encourager 
l'investissement sur le territoire de l'Etat algérien: la nouvelle loi sur 
l'investissement stipule la garantie de l'arbitrage, convaincue de son efficacité 
dans le règlement des litiges, elle doit être inscrite dans le droit national. Des 
conventions internationales, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, ou dans 
le cas d'un accord spécial permettant aux parties de recourir à l'arbitrage spécial 

(2). 
                                                           

1 - L'article 24 de la loi n ° 16-09 sur la promotion de l'investissement, op.cit 
2 - Article 24 de la loi n ° 16-09 sur la promotion de l'investissement, ibid. 



)                                                                                                           2019 جانفي/األول العدد( اخلامس اجمللد
ةاملدي جامعة-السياسية والعلوم احلقوق كلية -والعوملة السيادة خمرب -القانونية الدراسات جملة     

 

 329 

Conclusion: 
     Nous concluons de cette recherche que les garanties procédurales ne sont pas 
moins importantes que des garanties objectives, adoptée par le législateur 
algérien dans la nouvelle loi sur l'investissement, les garanties procédurales 
entre les diverses garanties administratives et judiciaires, où nous avons atteint 
les résultats suivants: 
 
- Conserver le Conseil national de l'investissement, modifier la nature juridique 
de l'Agence nationale pour le développement des investissements et renforcer 
certaines de ses fonctions. 
 
- Respecter la stabilité législative exigence de législateur, qui comprend 
l'engagement de l'Etat algérien de ne pas modifier leurs lois relatives à 
l'investissement au cours de la période d'activité d'investissement tant que 
l'engagement de l'Etat est parmi les motivations d'investissement, cette exigence 
renforce l'un des principes du droit international privé, un respect des attentes de 
la population dans le domaine des contrats et la sécurité juridique. 
- les parties à l'investissement étranger peuvent convenir d'une loi autre que la 
loi de l'Etat algérien à l'exception des règles pertinentes des questions de police 
et de sécurité nationale, et la nécessité de l'Algérie en vue de modifier certaines 
lois telles que le droit commercial et le droit des taxes, les frais et les lois 
relatives à l'agriculture afin que fournit un mécanisme facile et simple pour 
l'application de la loi sur l'investissement. 
 
- Garantir le droit d'indemniser l'investisseur en une indemnisation juste et 
équitable, ainsi que des moyens judiciaires pour régler les litiges entre 
l'investisseur et l'Etat. 
 
- Dans le cas de l'arbitraire de l'Etat algérien dans l'utilisation de ses pouvoirs, il 
est le droit des investisseurs étrangers de recourir à la justice internationale 
fondée sur la théorie de la protection diplomatique lorsque l'État des 
investisseurs étrangers intervient pour le protéger diplomatiquement. 
Et pour la bonne application des garanties de procédure pour l'investissement en 
Algérie, nous vous proposons de déterminer les recommandations suivantes: 
 
- Accélérer la promulgation de réglementation de la loi d'investissement émis 
pour la bonne application des dispositions. 
 
- la futilité des garanties objectives rencontrées si l'investisseur était une entrave 
nationale ou étrangère au niveau des organes d'administration. 
La coordination entre les différents organismes chargés de l'encadrement des 
investissements en Algérie. 
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- Fournir un environnement administratif approprié en éliminant la bureaucratie 
et diverses formes de corruption liées à procédures importunes obstacles à 
l'investissement. 
 
- restreindre la liberté des parties à l'accord d'investissement sur un contrat de 
droit algérien est la loi en matière de contrats de travail afin qu'ils ne soient que 
dans les aspects non réglementaires, les aspects réglementaires sont de la 
compétence inhérente de la loi algérienne comme la loi de la mise en œuvre du 
pays. 
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