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 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 يف عقد البيع اإللكرتوين (1)ع احلق يف الرجو 
 يف التشريع الفرنسي وتشريعات املغرب العريب

 د.توفيق شنداريل
 أستاذ حماضر قسم أ

  العلوم السياسيةو بكلية احلقوق 
 جبامعة حيي فارس ابملدية

 ملخص
قصور القواعد العامة يف نظرية  العقد على توفري احلماية  القانونية  الالزمة للمستهلك اإللكرتوين، فإن بسبب  

التشريعات املقارنة أقرت له  احلق يف الرجوع  يف عقد  البيع اإللكرتوين، ابعتباره الطرف الضعيف يف العقد، و هو 
تعاقد دون انتظار موافقة من الطرف اآلخر، وذلك خروجا فرصة للتأكد من حسن اختياره للسلعة أو اخلدمة حمل ال

 على مبدأ القوة امللزمة للعقد.
حتقيقا للتوازن العقدي بني الطرفني، فإن التشريعات املقارنة مل تُغل ِّب مصلحة طرف على آخر، فبإقرارها حق و 

الرجوع ُمدعِّما ابلضماانت اليت حتقق و تضمن مصلحة املستهلك، فإهنا ابملقابل قيِّدت استعمال هذا احلق،جبملة من 
ك هذا اخليار يف األجل احملدد له، و يف السلع أو اخلدمات فإذا مارس املستهل، القيود حىت ال تضر مبصلحة املهين

ابملقابل يرد هذا األخري الثمن الذي تلقاه من و وجب رد السلعة إىل املور ِّد، و اليت  يُقَبُل فيها الرتاجع، انقضى العقد، 
 املستهلك.

 ين، ضماانت احلق، قيود احلق.عقد البيع اإللكرتو  حق الرجوع، املستهلك اإللكرتوين، املهين، الكلمات املفتاح:

Abstract 

Due to the lack of general rules in contract theory to provide the necessary legal protection for 

the online consumer, the comparative legislation approved the right of retraction in the online 

sales contract, as he is the weak party in the contract. and is an opportunity to make sure that the 

choice of the goods or services contracted upon without waiting for approval from The other 

party,  in violation of the principle of binding force of the contract. 

In order to achieve the balance between the parties, the comparative legislation did not 

prioritıze the interest of one party to another, by the right of retraction backed by guarantees that 

benefit the consumer, but in contrast restricted the use of this right. a number of restrictions so as 

not to harm the supplier interest. If the consumer used this option in the term, and for the goods 

or services in which the retraction is accepted, the contract expires, and the goods must be 

returned to the supplier. In the other hand, the latter shall refund the consumer. 
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 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 مقدمة 

، الذي حتقق منذ منتصف القرن العشرين -السيما شبكة األنرتنت-لقد نتج عن التقدم التكنولوجي
. كما ظهرت أيضا  (3)و اخلدمات املعروضة على املستهلكني(2)إىل ظهور أشكال  جديدة للمنتوجات 

جديدة  لعرضها و توزيعها ختتلف متاما عن األساليب التقليدية.كما عرف استعمال بعض  أساليب
األنرتنت على اخلصوص، منوا كبريا و تنوعا سريعا، البيع مثل اهلاتف والتلفزيون و  وسائل اإلتصال يف جمال

ف بكونه تقنية يعر  الذيق عليه اسم البيع اإللكرتوين، و مما أدى إىل ظهور نوع جديد من البيوع، أطل  
، تسمح للمستهلك بطلب منتوج أو احلصول على خدمة خارج األماكن املعتادة جديدة للتسويق

 مصاريفه.من مزااي جتن ِّبه مشقة التنقل و  الستقبال الزابئن، و ذلك ملا توفِّره له

ها ما تطرحه من إشكاالت، يكون غالبا ضحيتمي إبرام العقود هبذه الوسيلة، و تناونظرا لتزايد و 
املستهلك، وذلك  حتت أتثري اإلغراء اإلعالمي الذي يشكل خطرا على إرادة املستهلك،  فإرادة هذا 
األخري، و إن كانت غري معيبة بعيوب اإلرادة التقليدية، فإهنا  تكون  يف كثري من األحيان غري سليمة، 

ة التوازن إلعاد4دعي تدخل املشرع ال تستوعبها النظرية العامة لعيوب اإلرادة يف القواعد العامة، مما يست
ذلك إبجياد آليات جديدة  تتناسب مع طبيعة هذه  ستهلك، واخلطر عن املرفع الضرر و  والعقدي، 

العقود، و لعل أهم هذه اآلليات اليت توف ِّر محاية للمستهلك اإللكرتوين بعد إبرام العقد، هو احلق يف 
 الرجوع عن عقد البيع اإللكرتوين.

و إلنه ال جدوى من إعطاء املستهلك اإللكرتوين علما ابلبياانت عن السلع و اخلدمات عرب األنرتنت 
،دون إعطائه وقتا كافيا  للتفكري قبل اإلقدام على إبرام العقد، فمن هنا  ُمن ح املستهلك اإللكرتوين احلق 

له حق الرجوع، و من مثِّة: إما  يف الرجوع عن التعاقد، فإذا تسلم منوذجا عن السلعة أو اخلدمة، يكون
ْنت جْ 

ُ
ذلك أن  ،(5)إمضاء العقد، أو ممارسة حق الرجوع،محاية له من أي تالعب أو تضليل أو إغراء من امل

على شاشة  -و هو عبارة عن بياانت رقمية -املستهلك مل  ير املنتوج على حقيقته، إمنا رأى صورته، 
 ، إمنا يف فضاء ال مادي ،رقمي.نت ج يف جملس عقد حقيقييلتق امل الكمبيوتر. كما أن املستهلك مل
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  عقد   مها : حتديد ماهية احلق يف الرجوع يفو  و عليه سوف نقسم هذا البحث إىل مبحثني اثنيني،
اآلاثر املرتتبة عليه يف الرجوع و  ملمارسة احلق   مث التنظيم التشريعي البيع اإللكرتوين )املبحث األول(.

 الثاين(.)املبحث 

 املبحث األول: ماهية احلق يف الرجوع يف عقد البيع اإللكرتوين 

الرجوع يف عقد البيع اإللكرتوين، من أهم اآلليات القانونية الفعِّالة حلماية املستهلك  يعترب احلق يف
حتت غالبا ما يتعاقد  -لكأي املسته-اإللكرتوين يف املرحلة الالحقة إلبرام العقد، ذلك أن هذا األخري

ما ميتلك  تضليل و إغراء وسائل الدعاية واإلعالم. أضف إىل ذلك،أن مركز املنت ج الذي كثرياأتثري و 
تتحكم يف نفسية املستهلك وتدفعه إىل التعاقد، دون دراسة متأنية وأخذ الوقت قدرات إقناعية تسهِّل و 

الضعيف يف العقد، نتيجة  الكايف هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن املستهلك غالبا ما يكون الطرف
 قلة معلوماته يف اجلوانب القانونية،و حىت املعرفية و اإلقتصادية للمنتوج أو اخلدمة حمل التعاقد.

لذا كانت احلاجة ماسة إىل فرض محاية الحقة على إبرام العقد، تتمثل يف منح املستهلك فرصة 
 اليب غري مألوفة وغري تقليدية،تم أبسللتأكد من حسن اختياره هلذه السلعة أو تلك اخلدمة، اليت ت

من مبدأ القوة  الذي ميثل إستثناء  املنفردة من جانبه، و ذلك مبنحه احلق يف الرجوع عن العقد ابإلرادة و 
عليه  وجب حتديد مفهوم احلق  يف الرجوع عن العقد مع حتديد خصائصه )املطلب امللزمة للعقد، و 

 يِّيزه عن النظم املشاهبة له )املطلب الثاين(.األول(. مث حتديد طبيعته القانونية ومت

 املطلب األول: مفهوم احلق يف الرجوع و خصائصه

ريعات يف عدة نصوص يف التشالرجوع  عدة  تعاريف يف الفقه و  ظهرت بشأن حتديد مفهوم احلق يف
التشريع، برزت عدة خصائص من خالل هذه التعريفات سواء يف الفقه أو يف املقارنة )الفرع األول(. و 

 يتميِّز هبا عن غريه )الفرع الثاين(.
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 الفرع األول : حتديد مفهوم احلق يف الرجوع

تتناسب مع  منه العقد اإللكرتوين، رجوع يف العقد املربم عن  بعد، ووضع  الفقه عدة تعريفات حلق ال
املقارنة بتحديد مفهوم احلق يف  إىل جانب ذلك قام املشرِّعون يف التشريعات ،طبيعته اخلاصة )أوال(

 الرجوع )اثنيا(.

 تعاريف احلق يف الرجوع يف الفقه: -أوال

العقود املربمة عرب املسافات، و اليت يندرج  ابدر فقهاء القانون بوضع تعاريف خمتلفة حلق الرجوع  يف
ضمنها العقد املربم إلكرتونيا، حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي، أنه: "اإلعالن عن  إرادة  مضادة  
يعتزم  من خالله املتعاقد  الرجوع  عن إرادته، و سحبها  واعتبارها كأن مل تكن، و ذلك هبدف جتريدها 

 .(6)و سيكون هلا يف املستقبل"من أي أثر هلا يف املاضي أ

يف حني يرى جانب آخر من الفقه ،أنه: "قدرة املتعاقد بعد إبرام العقد على املفاضلة أو اإلختيار بني 
 .(7)إمضائه أو الرجوع فيه"

بينما يرى جانب آخر من الفقه، أن حق الرجوع هو:" وسيلة مبقتضاها يسمح املشرع للمستهلك 
 .(8)و من جانب واحد ، يف اإللتزام الذي ارتبط به مسبقا" أبن يعيد النظر من جديد،

 مفهوم احلق يف الرجوع يف التشريع: -اثنيا

األحكام  اخلاصة   و ذلك مبناسبة وضع -دون تعريفه -لقد أشار املشرع الفرنسي إىل احلق يف الرجوع
خارج احملالت التجارية،  واليت من بينها العقد  عن  بعد و هي العقود اليت تتمو  ببعض العقود،

على ما يلي: "للمستهلك (9) 301-201من األمر  L.221.18اإللكرتوين، حيث جاء يف املادة 
أجل أربعة عشر يوما ملمارسة احلق يف الرجوع عن العقد املربم عن بعد، دون تقدمي تربير، ودون حتمل 

 أي مصاريف ،ما عدا مصاريف الرد".
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، قد (10)التجارة اإللكرتونية التونسيملغاربية، فإن قانون املبادالت و لنسبة للتشريعات يف الدول اأما اب
عليه ميكن ضبط مفهوم هذا احلق بناء  على منه دون تعريفه، و  30ل يف الفصل نصِّ على احلق يف العدو 

شراء يف أجل عشرة مضمون هذا الفصل الذي جاء فيه،ما يلي:" ...ميكن  للمستهلك العدول عن ال
يتحمل املستهلك املصاريف النامجة عن إرجاع البضاعة".كما أن املشرع املغريب هو أايم عمل،... و 

القاضي بتحديد  31- 08من القانون 36يف املادة  ه فقط اآلخر مل يقم بتعريفه، إمنا اكتفى ابلنصِّ علي
 اء يف حمتوى  هذه املادة كذلك، وحتديد مفهومه بناء  على ما ج  ، و ميكن)11(تدابري حلماية املستهلك

ذلك  دون و  لة  ملمارسة حقه يف الرتاجع ...للمستهلك أجل  سبعة أايم كام الذي جاء فيها، ما يلي: "
 أو دفع  غرامة ابستثناء مصاريف اإلرجاع إن اقتضى احلال ذلك".احلاجة  إىل تربير 

يتضح من خالل حمتوى نصوص املواد املذكورة، أن احلق يف الرجوع، هو عبارة عن رخصة أو سلطة 
مينحها القانون لشخص يسمى املستهلك يف الرجوع عن العقد،  بعد أن أبر م صحيحا، دون أن ترتتب 

ض املتعاقد اآلخر، عما يصيبه من أضرار بسبب هذا الرجوع، ابستثناء على ذلك مسؤوليته يف تعوي
 مصاريف إرجاع املبيع.

مل يتناول موضوع العقود اليت تربم عن طريق األنرتنت، حيث اكتفى بتناول  (12)إال أن املشرع اجلزائري
ذلك يف إطار القانون رقم تم ابلطرق املألوفة التقليدية، و موضوع محاية املستهلك، يف إطار العقود اليت  ت

 حرغم أن موضوع التعاقد عن طريق األنرتنت، أصب. و (13)قمع الغشاملتعلق حبماية املستهلك و  09-03
شرع لتنظيمها ويف اخلطرية يف نفس الوقت، مما يستدعي التدخل عن طريق املمن القضااي املستحدثة و 

ستهلكني بواسطة وضع نصوص ذلك لفرض  وتوفرياحلماية الالزمة  هلذا النوع من املو  أقرب اآلجال،
 . (14)، وليس جمرد أحكام عامة فقطةمفصلخاصة و 

 احلق يف الرجوع الفرع الثاين:خصائص

يتميز احلق يف الرجوع بعدة خصائص جتعله خيتلف متاما عن غريه من األنظمة املشاهبة له، فهو يتقرر 
 استثناء  من مبدأ القوة امللزمة للعقد )أوال(. كما أنه حق يتقرر يف العقود املربمة بوسيلة إلكرتونية )اثنيا(.
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ية )اثلثا(. و أخريا فإنه حق خيضع يف ممارسته إىل أضف إىل ذلك أنه حق ميارس دون أي تكاليف مال
 تقدير و مشيئة املستهلك )رابعا(.

 هو استثناء من مبدأ القوة امللزمة للعقد: -أوال

من املعلوم أن املبدأ العام يف العقود، هو أن العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه أو تعديله إال 
اء  يف احلاالت اليت ينص فيها القانون على جواز ذلك، و هو ما جاء ابتفاق األطراف املتعاقدة، أو إستثن

صحيحا، ترتبت عليه مجيع آاثره، ،وعليه فمىت انعقد )15(من القانون املدين اجلزائري  106يف املادة 
 .(16) اكتسب مبا يعرف ابلقوة امللزمة للعقد، حيث ميتنع على املتعاقدين الرجوع  فيه ابإلرادة  املنفردةو 

لكن خلصوصية التعاقد ابلطرق غري املألوفة، و اليت تتم عن بعد كالتعاقد اإللكرتوين، ظهرت احلاجة 
حتت أتثري إغراء الذي غالبا ما يُقد م على التعاقد انونية جديدة حلماية املستهلك، و إىل إجياد آلية ق

قت الكايف للتفكري، فتجعل اإلعالم، أو يتسرِّع يف اإلقدام على التعاقد دون أخذ الو وسائل الدعاية و 
إرادته غري سليمة، حيث عجزت النظرية التقليدية لعيوب اإلرادة اليت مبقتضاها، جيوز للمتعاقد الذي 

 .(17)شاب إرادته عيب من عيوهبا من غلط أو تدليس أو إكراه أو إستغالل طلب إبطال هذا العقد

إىل االعرتاف للمستهلك ابحلق يف الرجوع هلذا فرضت الضرورة  الناجتة عن هذه الطريقة يف التعاقد 
التعاقد بشأن السلعة ، إذا ما اتضح له أنه كان ضحية تضليل أو إغراء،أو أنه تسرِّع يف )18(عن العقد 
ملنفردة ، وابلتايل فهو استثناء خاص بنص من املشرع، على جواز نقض العقد ابإلرادة احمل التعاقد

لقانوين عليه ميكن اعتباره األساس ااملنتوجات، و  أنواع معينة من السلع أويف للمستهلك يف أجل حمدد، و 
 خاصية  يف نفس الوقت.ملمارسة هذا اإلختيار، و 

 هو حق خيص العقود املربمة إلكرتونيا:-اثنيا 

ما مييِّز العقود املربمة إلكرتونيا، أهنا ال تتم ابلتواجد املادي للمتعاقدين، فال جيمعهما جملس عقد 
أيضا، حيث يتم التعاقد عن بعد، قد ال يسمع أحدمها اآلخر  ا اآلخر، وقي،  فقد ال يرى أحدمهحقي

 .(19)بوسائل إلكرتونية فال يوجد  جملس عقد حقيقي، بل إفرتاضيو 
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أن املستهلك يف هذا النوع من العقود ال يستطيع التحقق من املنتوج عن قرب برؤيته، أو جتربته،  كما
على شاشة  الكمبيوتر، لذلك ُمن ح هذه الرخصة محاية  -وهي عبارة عن  بياانت رقمية -إمنا يرى صورته 

 له  ابعتباره الطرف الضعيف يف مثل هذه العقود.

 الرجوع: جمانية ممارسة احلق يف -اثلثا

لقد اتفقت التشريعات املقارنة اليت اعرتفت ابحلق يف الرجوع يف العقود املربمة عن بعد، و منها العقود  
،ابستثناء (20)اإللكرتونية، أن ممارسة املستهلك له، تكون دون دفع أي مقابل مايل كجزاء عن ذلك 

 حتمله ملصاريف إرجاع املنتوج.

فعدم حتمل املستهلك ألية مصاريف  كمقابل  ملمارسته حق الرجوع، يعترب مبثابة ضمان لفعالية 
ممارسة هذا احلق من  قبل املستهلك، ألنه لو فرضنا، أن القانون أوجب مقابال ماليا  ملمارسة احلق يف 

حتقق التوازن العقدي الرجوع، لتعذر على املستهلك يف  كثري من األحيان الرجوع  يف  التعاقد، و ملا  
هو و  الذي يهدف هذا احلق إىل حتقيقه  بني طريف العقد، ذلك أن املستهلك هو الطرف الضعيف،

 .هو املور ِّد أواملنت جو  ،املذعن لشروط  فرضها الطرف القوي

 الرجوع رخصة تقديرية للمستهلك: -رابعا

التعاقد حتت أتثري الضغط و التضليل اإلعالمي، كما سبق القول، فإلن املستهلك كثريا ما يقدم على 
ْقد م عليه  مبا  يالئمه، و  أو أن املستهلك  قد ال أيخذ الوقت الكايف للتفكري يف العقد

ُ
حتقيقا  للتوازن امل

يرجع تقدير استعماهلا إىل ملكنة أو ابألحرى هذه  الرخصة، و العقدي، فإن املشرع منح املستهلك، هذه ا
مهما كان الباعث على  ابلتايل ال يلزم بتربير قراره ابلرجوع،حده، دون ُمَعق ِّب عليه، و شخصي و تقديره ال

، بشرط أن  ميارس هذا االختيار (21)لو كان اإلرجاع بسبب عدم رضائه الشخصي ابملبيعذلك، حىت و 
 يف األجل احملدد قانوان، ويكون املنتوج حمل اإلرجاع ضمن قائمة املنتوجات اليت تقبل ذلك.

ثبوهتا  له، خصة، بعد نشأهتا و غين عن الذكر، أن املستهلك  جيوز له التنازل عن استعمال هذه الر و 
  ذلك  بعدم إستعماهلا  خالل األجل  احملدد قانوان.و 
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 املطلب الثاين: الطبيعة القانونية حلق الرجوع و متييزه عن النظم املشاهبة له

قانونيا إبرادة املستهلك املنفردة، فهو يعربِّ عن قدرته على إذا كان الرجوع يف التعاقد بوصفه تصرفا 
بعد ذلك وجب متيِّيزه عن و  ،يعته القانونية )الفرع األول(حتديد طبو قض العقد و إهنائه، فوجب ضبط ن

 النظم املشاهبة له )الفرع الثاين(.

 الفرع األول:الطبيعة القانونية حلق الرجوع

ظام  قانوين جديد ارتبط بظهور العقود اليت تربم عن بعد، و من مبا أن حق الرجوع يف التعاقد هو ن
بينها العقود اإللكرتونية، فإنه اختل ف بشأن حتديد طبيعته القانونية على عدة آراء، فمنهم من كيِّف هذا 

)اثنيا(. منهم من كيِّف هذا اخليار على أنه حرية من احلرايت و  ،ى أنه حق من احلقوق )أوال(اخليار عل
 إال أن الرأي املقرتح يرى أنه جمرد رخصة من الرخص )اثلثا(.

 الرأي الذي َكي ّْف الرجوع أبنه حق: -أوال

هبا  ذهب بعض الفقه إىل أن رجوع املستهلك يف  التعاقد هو حق من احلقوق اليت يتمتع
يزة أبنه :" مكنة أو م حسب الرأي الراجح، (23)يعرف احلق يف فقه القانون اخلاص، و (22)الشخص

يضفي عليها محايته، حبيث يكون لصاحب احلق أن يتصرف مبقتضاها  يسندها القانون لشخص معني، و 
 .(24)فيما ميلكه أو فيما هو مستحقا له"

إن هذا التعريف أبرز بصفة  خاصة  نوعني  من احلقوق: فالنوع األول هو احلقوق العينية،و هي اليت 
يف جمال  احلقوق العينية فالعالقة   (25)مثل يف سلطة مباشرة لشخص ميارسها على شيئ مادي معني تت

، فاألمر خمتلف متاما، فال مكان هلذه العالقة، ار الرجوع يف العقود اإللكرتونيةابرزة، بينما يف إطواضحة و 
الحيتاج إىل تدخل ن أبرمه، و نقض العقد، الذي سبق أحيث أن املستهلك يقوم إبرادته املنفردة إبهناء و 

 أو رأي من جهة املنت ج أو احملرتف املتعاقد معه.

، حيث  هي عالقة إقتضاء بني الدائن  واملدينن احلقوق، فهي احلقوق الشخصية، و أما النوع الثاين م
 ، بينما)26(أن الدائن ال يستطيع احلصول على مزااي حقه إال بواسطة تدخل شخص آخر يدعى املدين 
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فإن املستهلك ميارسه بدون حاجة إىل تدخل أو رأي من احملرتف -كما سبق القول -يف خيار الرجوع 
 إهناؤه.فهو ميارسه إبرادته املنفردة، ويرتتب عنه زوال العقد و  املتعاقد معه،

إذن، فخيار الرجوع يف عقود البيع اإللكرتونية ال ميكن أن يكيِّف على أنه حق من احلقوق لألسباب 
 السابق ذكرها.

 :اثنيا: الرأي الذي َكي ّْف الرجوع أبنه حرية

بينما يرى جانب آخر من الفقه، أن خيار الرجوع هو عبارة عن حرية من احلرايت أو إابحة يسمح 
، فهي ال يتمتع هبا املتعاقد فقط، بل يشاركه يف ذلك الكافة، (27)هبا القانون يف شأن حرية من احلرايت 

من احلرايت املختلفة  و مثاهلا  حرية التنقل أو حرية التعاقد أو حرية الرأي أو حرية العمل  وغريها 
معني  وهو شخص حمدد و  –اقد اإللكرتوين .يف حني حدد القانون للطرف الضعيف يف التع28واملتنوعة

خيار الرجوع يف عقد أبر م صحيحا، و هو يستعمل يف مواجهة شخص آخر،و هو -كصاحب حق 
 احملرتف، لكنه مقيِّد مبدة معينة تنتهي إمكانية استعماله مبضيها.

رد على حمل الرجوع ال ميكن أن يوصف أبنه حرية، ألن فيها صفة العمومية، كما أهنا ت إذن، فخيار
من مثِّة فهي موجودة و لو مل توجد وقائع أو روابط غري حمدد بطبيعته، وترتبط يف وجودها  مببادئ عامة، و 

يتمتع أحد األفراد  قانونية، فحرية السري يف الطريق العام ال تفرتض وجود رابطة قانونية، كما ال تتم أبن
 .(29)دون غريه من األفراد اآلخرين هبذه احلرية، و ينطبق ذات األمر على ابقي احلرايت

 الرأي املقرتح و هو أن خيار الرجوع جمرد رخصة: -اثلثا

يعرف القانون إضافة إىل ميزات احلق و احلرية نظاما آخر، يعرف ابسم الرخصة، وهي النوع الثالث من 
ة  اليت  حتمل  احلريواإلنفراد، و    اإلستئثارطى  بني احلق ، مبعىن اإلختصاص و امليزات، وهي املنزلة الوس

استئثار  اإلشرتاك.يف هذا النوع الثالث من امليزات، ال يكون للشخص صاحب الرخصة معىن العمومية  و 
مىت يستعملها كيف شاء و ة يف السلوك، يف ذات الوقت ال تكون جمرد حريكما هو احلال يف احلق، و 

 مكنة  اإلختيار بني بدائل حمددة  نتيجة قيامألشخاص، إمنا  تتولد  له، ميزة و شاء مثله مثل ابقي ا
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، فالقانون التملك ابلشفعة ، رخصةمثال ذلك (30)سبب معني، جعله القانون سبب هلذه املكنة أو امليزة 
الشائع، أن حيل  حمل املشرتي  يف  متلك املبيع،  يقرر للشريك  يف حالة بيع شريكه  لنصيبه يف العقار

و معىن ذلك أن بيع الشريك حلصته  يعترب سببا، يرتب  ،املشرتيالثمن املتفق عليه بني البائع و  نظري دفع 
مها: احللول حمل املشرتي يف البيع أو ة  اإلختيار بني  بدلني إثنني، و عليه  القانون للشريك اآلخر،مكن

 .(31)للمشرتيترك البيع 

مما سبق، فإن رخصة التملك ابلشفعة، تتميز عن حرية التملك املطلقة اليت تثبت للشفيع قبل قيام 
سبب رخصة الشفعة  لديه،  و مستقلة عن هذه الرخصة. كما تتميز عن حق امللكية الذي يثبت له 

رية التملك هي ميزة أو على املبيع، نتيجة الستعماله رخصة التملك اليت ظهرت ببيع شريكه حلصته. فح
رخصة التملك هي خيار مطروح يف متلك شيئ و  مكنة مطلقة غري حمددة مبحل معني أو شخص معني،
حق امللكية فهو اإلستئثار بشيئ معني ابلذات ، و حمدد لقيام سبب معني، يرتب عليه القانون هذا األثر

 بعد ممارسة خليار وهو الرخصة.

املستمدة من القانون، حيث تسمح هذه اإلمكانية للشخص أبن  إذن، فالرخصة هي حرية اإلختيار
، و هو ما يتحقق يف العدول (32)يـَُغريِّ  من مركزه القانوين، بقصد إنشاء أو تعديل أو إهناء مركز قانوين 

يـَُغري ِّ من   أو الرجوع املمارس من طرف املستهلك  يف البيوع  اإللكرتونية،  فإذا مارس هذه الرخصة، فإنه
 ذلك  إبهناء العقد و زواله، و إذا مل ميارسها، بقي العقد الذي سبق له أن قبله.زه القانوين، و مرك

، ليس حقا  عليه، نرى  أبن خيار الرجوع  املمارس من  طرف املستهلك  يف هذا النوع من البيوعو 
ابلتايل  ليس حرية كما أوضحناه سابقا، إمنا هو عبارة عن رخصة يستمدها الشخص من القانون، وو 

مبمارستها يُغريِّ من مركزه القانوين، إبهناء مركزه كمتعاقد ابإلرادة املنفردة  يف أجل حمدد، و يف أنواع معينة 
 من السلع أو اخلدمات.

 الفرع الثاين: متيي ز خيار الرجوع عن النظم املشاهبة له

عقد اإللكرتوين إبرادة العدول،فهو إهناء و إزالة للن خيار الرجوع يدل على الرتاجع و لقد اتضح لنا أ
 خيتلط ببعض النظم القانونية املعروفة يفهلك. فهو هبذه الصفة قد يتشابه و هي إرادة املستمنفردة، و 
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ن القابلية  لإلبطال النظرية العامة للعقد، و اليت تؤدي إىل زواله، فنميِّزه عن البطالن  )أوال(.مث منيِّزه ع
 )اثنيا(.و أخريا منيِّزه عن الفسخ )اثلثا(.

 البطالن:التمييز بني اخليار يف الرجوع و  -أوال

البطالن هو جزاء يرتبه القانون على ختلف إحدى أركان العقد كتخلف الرضا أو احملل أو السبب أو 
ال أنه يرتتب عن كالمها زو  البطالن،بني خيار الرجوع و   فأوجه  الشبه ،(33)الشكل يف العقود  الشكلية

. كما أن ممارسة خيار الرجوع أو البطالن ال (34)ال يرتتب عنه أي أثرالعقد، و يعترب كأن مل يكن، و 
 .(35)يرتتب عنه أي حق يف التعويض

ونه ميارس على إال أن الفوارق بينهما عديدة، حيث يتميز اخليار يف الرجوع عن العقد اإللكرتوين يف ك
الان مطلقا، أي معدوم يف بينما البطالن يكون العقد ابطال بط .(36) عقد صحيح، مرت ٌب جلميع آاثره

 هذا من جهة. (37)آاثره وجوده و 

من جهة أخرى، فإن اخليار يف الرجوع يتقرر لفائدة شخص حمدد، و هو املستهلك اإللكرتوين، فهو و 
، بيمنا  البطالن يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة،  ومن مثة ميكن أن يتمسك (38)حيقق مصلحة خاصة 

 .(39) به كل ذي مصلحة

 لإلبطال:القابلية التمييز بني اخليار يف الرجوع و  -اثنيا

قابلية العقد لإلبطال هي حالة العقد املستويف جلميع أركانه املطلوبة فيه، لكن إرادة أحد املتعاقدين 
. فالتشابه (40)أصاهبا عيب من عيوب اإلرادة كغلط مثال، أو أن أحد العاقدين كان انقص أهلية األداء

.  (41)، و منتج آلاثرها العقد صحيحاحيث يكون يف كالمه بني خيار الرجوع و القابلية لإلبطال قائمة،
كما أن ممارسة احلقني حيقق مصلحة خاصة، فهو يتقرر لصاحب املصلحة فقط، وإذا مل ميارسه يف 

كما يتشابه احلقني أيضا، يف أن ممارسة كالمها تؤدي إىل زوال العقد أبثر   ،(42)اآلجال احملددة سقط
 .(43)رجعي
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االختالف عديدة، حيث أن صاحب اخليار يف الرجوع يكون رضاه و مع كل هذا التشابه، فإن أوجه 
، بينما صاحب احلق يف طلب اإلبطال، فإن إرادته معيبة بعيب من العيوب، أو أن )44(سليما عموما

كما أن اخليار يف الرجوع ال يستدعي من صاحبه رفع   ،(45)إرادته ال يعتد هبا  قانوان، ألنه  انقص أهلية
،  بينما املستفيد من  القابلية  لإلبطال، (46)في إبالغ املتعاقد معه ابلرجوعدعوى قضائية، بل يك

 أمام اجلهات القضائية املختصة ويف اآلجال احملددة هلا. (47)يستوجب عليه رفع دعوى  قضائية

 التمييز بني اخليار يف الرجوع و الفسخ: -اثلثا

يتقرر فسخ العقد نتيجة اإلخالل إبلتزام عقدي، كما يف حالة عدم تنفيذ أحد املتعاقدين إللتزاماته، 
كثريا   ، أي إهناء العقد. فخيار الرجوع  يشبه(48)جاز للمتعاقد اآلخر املطالبة و ممارسة حقه يف الفسخ

إىل احلالة اليت كاان عليها قبل نظام  الفسخ،  فكالمها إهناء  للعقد الصحيح، و يعيد األطراف املتعاقدة 
. كما يسري عليهما نظام التقادم، فيسقط احلق يف حالة عدم استعماله خالل مدة (49)التعاقد
 .(50)حمددة

رغم هذا التشابه، فإن االختالف واضح بينهما، فخيار الرجوع خيار مطلق، ميارسه صاحبه دون 
بينما الفسخ ال يكون جائزا، إال بسبب عدم تنفيذ أحد  املتعاقدين   ،(51)إبداء  سبب معني من جهته

، لكن الفسخ ال يتقرر إال حبكم (53)كما  أن خيار الرجوع يتقرر من طرف صاحبه فقط   ،(52)إللتزاماته
كما أن ممارسة خيار الرجوع من طرف املستهلك، ال يرتتب عنه أي تعويض   ،(54)قضائي كأصل عام

 .(56)يرتب التعويض للمتعاقد املتضرر بسبب عدم التنفيذ، بينما الفسخ (55)

 املبحث الثاين: التنظيم التشريعي ملمارسة اخليار يف الرجوع و اآلاثر املرتتبة عليه

يعترب احلق يف الرجوع من أهم اآلليات القانونية الفعِّالة حلماية املستهلك يف العقود املربمة إلكرتونيا، 
ة التوازن العقدي، نظرا لظروف إبرام هذا النوع من العقود. فاملستهلك ال فالعلة من إقراره، هو إعاد

كما سبق القول، فإن  و  ، عقد إفرتاضي عرب شبكة  األنرتنت جيمعه ابملور ِّد جملس عقد حقيقي، إمنا جملس
إضافة إىل أن املستهلك هو  ،العقد حقيقة، إمنا يرى صورته فقطاملستهلك ال يرى أو يعاين املبيع حمل 
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الفنية للمنتوج، الالزمة يف النواحي اإلقتصادية و الطرف الضعيف، ألنه غالبا ما يفتقر إىل اخلربة و املعرفة 
 ر رضا  غري مستنري ابلتعاقد على حنو يُذه ب مبصاحله.وكذا النواحي القانونية، مما يؤدي إىل صدو 

لذلك  يتقرر للمستهلك اخليار: إما أن يقبل املنتوج كما هو، إذا كان  مطابقا لقناعته الشخصية، أو  
إما أن ميارس حقه لتايل يتأكد العقد. و ابياانت املقدمة من طرف املهين، و كان مطابقا للمواصفات و الب

كما أن ممارسته هلذا اخليار تؤدي   ،ي الساري املفعول )املطلب األول(نظيم التشريعيف الرجوع حسب الت
 إىل إحداث آاثر قانونية )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: التنظيم التشريعي ملمارسة اخليار يف الرجوع

دف أتكيد مما الشك فيه، أن إقرار القانون إمكانية رجوع املستهلك يف العقد اإللكرتوين، قد جاء هب
ممارسة هذا و محاية رضاءه، األمر الذي يتطلب معه إجياد ضماانت حقيقية و فعِّالة، تساعده على 

املشرع  خشية تعسف املستهلك يف ممارسته هلذا اخليار، وضع لهإال أنه ابملقابل، و  ،اخليار )الفرع األول(
 )الفرع الثاين(.تضمن التوازن العقدي املنشود قيودا عديدة مبا حتافظ و 

 الفرع األول: ضماانت ممارسة خيار الرجوع

حتقيقا للحكمة من إقرار خيار الرجوع،  فقد أحاط القانون استعماله جبملة من الضماانت، تكون  
كفيلة بتحقيق ذلك، و تتجلى هذه الضماانت يف وجوب إعالم املستهلك بوجود خيار الرجوع )أوال(.  

الرجوع من  جعل  تنظيم  أحكام و  ،املستهلك دون  املهين )اثنيا(ص  كما حصر استعماله  يف شخ
وأخريا فإن ممارسته ال حتتاج إىل تربير من  ،ممارسة هذا اخليار جماين )رابعا(كما جعل   ،النظام العام )اثلثا(

 جهة املستهلك )خامسا(.

 وجوب إعالم املستهلك بوجود خيار الرجوع: -أوال

وع  بها القانون لفائدة املستهلك، هي وجوب إعالمه بوجود خيار الرجمن أوىل الضماانت اليت أوج
حيث جيب على املهين أو املورِّ د، ، حلة  السابقة على  قبوله التعاقدذلك  يف املر يف العقد  املزمع إبرامه، و 

من  ،أن يضع يف متناول املستهلك بكيفية مقروءة و مفهومة كل البياانت واملعلومات اليت ختص العقد
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كل و  ،و اخلدمةبيع أأسعار املات األساسية للمبيع أو اخلدمة، و املعلومات: املواصفالبياانت و  هذه
غريها  من الوسائل، انت اليت تُعر ِّف هبوية املهين ورقم هاتفه وتسميته التجارية وعنوانه و البيااملعلومات و 

طرق على رأسها احلق يف الرجوع،  و و  ضماانتهإضافة إىل شروط العقد و  ،هاليت مُتكِّ ن من التواصل مع
الدفع و غريها من البياانت و املعلومات الواجب معرفتها من قبل املستهلك، و هو ما أشار إليه املشرع 

، أما املشرع التونسي فقد (57)من قانون االستهالك   L.221.14و L.221.5الفرنسي يف املادتني 
، بينما املشرع املغريب (58)التجارة اإللكرتونيةمن قانون املبادالت و  25يف الفصلنصِّ على كل ذلك 

 .(59)القاضي بتحديد تدابري حلماية املستهلك31-08من القانون  29تناول هذه املسألة يف املادة 

 :ممارسة هذا اخليار من قبل املستهلك دون املهين  -اثنيا

 صفة املستهلك، حىت ميكن إقرار و من املعروف أن أحد أطراف العقد اإللكرتوين جيب أن تكون له
منها القاعدة اليت تُق رِّ حقه يف الرجوع ابإلرادة   ة حبماية املستهلك اإللكرتوين، وإعمال القواعد اخلاص

بذلك يستثىن من جمال هذه  املهين، وضعيفا، يف مواجهة الطرف القوي، وهو املنفردة، ابعتباره طرفا 
 العقد الذي يكون ك ال طرفيه من احملرتفني. احلماية ،

نشري إىل أن املشرع الفرنسي قد َعرَّف املستهلك يف قانون االستهالك يف املادة الرئيس، أبنه :" كل  و
املهين أو  شخص طبيعي يعمل ألغراض ال تدخل يف نطاق نشاطه التجاري أو الصناعي أو احلريف أو

من  2املشرع املغريب كان أكثر وضوحا يف تعريفه للمستهلك، حيث عرِّفه يف املادة  الزراعي". إال أن
مبا يلي:" يقصد ابملستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين أو يستعمل لتلبية  31-08القانون 

أما املشرع  ،العائلي" دة لإلستعمال الشخصي أوحاجياته غري املهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات مع
لو  حبذانية، و التجارة اإللكرتو و قانون املتضمن تنظيم املبادالت التونسي فإنه مل يعرِّف املستهلك يف ال

ة القانونية ابعتباره املغريب حىت يتضح األمر، فيحضي املستهلك ابحلمايعرِّفه مثله مثل املشرع الفرنسي و 
 دون املهين. طرفا ضعيفا
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 جعل هذا اخليار من النظام العام :-اثلثا

حىت يتم تفادي أي ضغط أو أتثري من أي جهة يف ممارسة خيار الرجوع، فإنه من الضروري جعل أمر 
ُور ِّد أو و  ،قواعد آمرة، ال جيوز خمالفتهاممارسته من النظام العام، أي تنظيم هذا اخليار ب

من مثة مننع امل
نت ج حبكم مركزه اإلقتصاد

ُ
يف الرجوع أو خربته املهنية، أن يفرض على املستهلك التنازل عن حقه ي و امل

اإلعرتاف حبق الرجوع عن لعقدي، الذي من أجله متِّ إقرار و ذلك حتقيقا للتوازن اتقيِّيد استعماله، و 
 التعاقد ابإلرادة املنفردة.

، (60)التقييِّد يف استعمالهوعليه، يعترب ابطال كل إتفاق بشأن التنازل عن  ممارسة احلق يف الرجوع أو 
املربم  املغريب، حيث صرِّحا أبن األحكام املنظمة للعقدما فعل كل من  املشرع الفرنسي و  حسنو 

من بينها  احلكم  املتضمن احلق يف الرجوع من النظام العام، حيث نصت ابلوسائط اإللكرتونية، و 
-الفرنسي على ما يلي :" إن األحكام الواردة يف هذا الفصل من قانون اإلستهالك L.221.29املادة

من  44كما نصت ابملقابل املادة ،من النظام العام" - L.221.29إىل  L.221.1أي املواد من 
 -يلي:" تعترب أحكام هذا الباب املغريب على مثل هذا احلكم، حيث جاء فيها ما31-08القانون 

مل خيصص حكما ملثل هذه احلالة، بينما املشرع التونسي  ،ام"من النظام الع -44إىل 25ه من موادو 
نرى ضرورة إصداره حلكم يتضمن جعل ممارسة احلق يف العدول من النظام العام، حىت تتجسد احلماية و 

 القانونية بشكل واضح و غري قابل للتنازل مهما كانت الظروف.

 جمانية ممارسة اخليار يف الرجوع:-رابعا

اخليار يف الرجوع من طرف املستهلك، هو استعماله ابجملان، أي  الستعمالمن الضماانت الفعِّالة 
، ألنه  لو كان  (61)دون أن  يتحمل هذا األخري أي مصاريف أو مقابل مايل، جزاء استعماله هذا اخليار

يف كل ل مبقابل، فإن املستهلك سوف يكون يف موقف حرج، فيكون بني خيارين مريرين، فيتحم
 ،وهو ال يتفق مع رغباته الشخصية تتأثر هبا مصاحله، فهو إما: أن يقبل املنتوج،األحوال أعباء  مالية، و 

قد يشرتي شيئا ال يستعمله كلية، أو أن يكون استعماله حمدود افق مع ما يريد استعماله فيه، و أو ال يتو 
 يتحمل مصاريف جزاء استعماله خيار الرجوع.وإما ال يقبل هذا املنتوج، و  ،ةالفائد
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حتقيقا للتوازن العقدي بني مصاحل األطراف املتعاقدة، فإن القانون أقرِّ ممارسة هذا اخليار لذلك و 
ابجملان، حىت نضمن سالمة رضا املستهلك، فإن كان املنتوج أو السلعة أو اخلدمة غري مطابق ملا رآه، أو  

هو ما  كان ال يتناسب مع ما يريد استعماله فيه أوغريها من األسباب، جاز له ممارسة هذا اخليار، و
من قانون اإلستهالك الفرنسي، حيث تنص على ما يلي:"    L.221.18جاء صرحيا  يف املادة 

أن يربر  بدون ... للمستهلك أجل أربعة عشر يوما ملمارسة حقه يف الرجوع يف العقود املربمة عن بعد
كما ".  L.221.25إىل L.221.23قراره، و بدون أن يتحمل أي مصاريف ما عدا املذكورة يف املواد 

حيث جاء فيها مايلي:"  منه، 36يف املادة  31-08أشار إىل ذلك صراحة أيضا القانون املغريب رقم 
إىل تربير ذلك، أو  و ذلك دون احلاجة للمستهلك أجل سبعة أايم كاملة ملمارسة حقه يف الرتاجع ...

وقف القانون التونسي بينما جاء م ،ريف اإلرجاع إن اقتضى احلال ذلك"دفع غرامة ابستثناء مصا
التجارة اإللكرتونية غري صريح يف هذا الشأن، حيث أشار إىل أن املستهلك يتحمل للمبادالت و 

ميكن  "...ما يلي: 30هوما جاء يف الفصل دون اإلشارة إىل مصاريف أخرى، و  مصاريف اإلرجاع،
يتحمل املستهلك املصاريف النامجة عن لشراء يف أجل عشرة أايم عمل،...و للمستهلك العدول عن ا

 إرجاع البضاعة".

 للمستهلك السلطة التقديرية يف ممارسة هذا اخليار: -خامسا

ارسة اخليار يف الرجوع من قبل  املستهلك، أضافت القوانني ضماان إضافة إىل الضماانت السابقة ملم
استعماله هلذا اخليار، أو بيان  هو أن املستهلك غري ملزم  بتربير، نراه أكثر فعالية من سابقيه، و آخر

اخليار، ، فله  مطلق احلرية يف تقدير مصاحله يف إعمال هذا (62)األسباب أو البواعث اليت دفعته إىل ذلك
 أو عدم استعماله.

لكن الستقرار املعامالت، وعدم بقاء املعامالت معلقة إىل أجل غري حمدود، فإن املشرع حدد و 
أيخذ الوقت الكايف  لتدارك ما قد  دد، حىت يراجع املستهلك نفسه، واستعمال ذلك اخليار أبجل حم

استعمال ذلك أبربعة عشر  شرع الفرنسيفاته كما لو تسرِّع  يف املوافقة  على التعاقد، حيث  حدد امل
بقوهلا:" للمستهلك أجل أربعة عشر يوما  ملمارسة حقه يف  L.221.18هو ما تناولته املادة يوما، و 

 ...". أما القانون التونسي فقد حدد هذا األجل بعشرة أايم عمل، و الرجوع يف العقود املربمة عن بعد
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"ميكن للمستهلك العدول عن الشراء يف أجل عشرة أايم منه على ما يلي: 30ما جاء يف الفصل  هو
منه،  36هو ما تناوله يف املادة ذلك األجل إىل سبعة أايم فقط، و  عمل ...". بينما قلِّص القانون املغريب

 اليت نصت على ما يلي:" للمستهلك أجل سبعة أايم كاملة ملمارسة حقه يف الرتاجع".و 

 اخليار يف الرجوعالفرع الثاين: قيود ممارسة 

ترك  محاية للطرف الضعيف، أال وهو املستهلك، لكن اإللكرتوين يف العقد الرجوع  تقرر خيار لقد 
، لذلك يف مسألة التوازن العقدي املنشودممارسة هذا اخليار بدون أي قيد أو شرط، من شأنه أن يُؤثر 
كما أن   ،َقيِّد ممارسته أبجل معني )أوال(تُـ تدخل املشرع بقيود معينة حتفظ هلذا العقد توازنه،  فيجب أن 

 هذا اخليار قد ال تتناسب ممارسته مع بعض السلع أو بعض اخلدمات )اثنيا(.

 أجل ممارسة اخليار يف الرجوع :-أوال

للمعامالت بني األفراد، وحىت ال تبقى املراكز القانونية معلقة إىل أجل غري حمدود، فإن املشرع  استقرارا
عليه، إذا ما قرر املستهلك ممارسته، وجب عليه  ، و(63)تد خل  بتحديده أجال ملمارسة اخليار يف الرجوع

إال أنه من الناحية العملية، ينبغي اإلشارة  ،بل انتهاء األجل احملدد ملمارستهإعالم املهين بقراره كتابيا  ق
إىل أنه من مصلحة املستهلك أن يُعربِّ  عن رجوعه من خالل وسيلة متكِّ نه من إثبات هذا الرجوع فيما 

، 4فقرة30، إذا ما انزعه املهين يف أمر حدوثه، و هو ما تناوله املشرع التونسي يف الفصل (64)بعد 
 عالم ابلعدول بواسطة مجيع الوسائل املنصوص عليها مسبقا يف العقد".حيث جاء فيها ما يلي:" يتم اإل

ونذك ِّر أبن املشرع الفرنسي قد حدد األجل املسموح به للمستهلك مبمارسته خياره يف الرجوع  أبربعة 
هو ما  يخ متام العقد ابلنسبة للخدمات وأبربعة عشر يوما من  اتر من استيالمه السلعة، وعشر يوما 

أما املشرع التونسي فقد حدد هذا األجل  ،من قانون اإلستهالك L.221.18 إليه يف املادةأشار 
 منه. بينما املشرع املغريب  قـَلِّص30التجارة اإللكرتونية يف الفصل ة أايم فقط يف قانون املبادالت و بعشر 

يد تدابري القاضي بتحد 31-08من القانون  36هو ما جاء يف املادة هذا األجل إىل سبعة أايم و 
 حلماية  املستهلك.
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 نطاق ممارسة خيار الرجوع: -اثنيا

اخلدمات، ذلك أنه توجد بعض احلاالت  ال ميكن أن يكون خيار الرجوع شامال لكل السلع و
بعد إبرامه،  حفاظا على التوازن العقدي، وعمال على عدم  املعينة، ال جيوز فيها الرجوع عن  العقد

، و ميكن السلع أو اخلدمات لعدة إعتبارات حيث جيب استثناء بعض ،(65)اإلضرار مبصاحل احملرت ف 
 إمجال أمهها فيما يلي:

ملمارسة اخلدمة اليت تعاقد عليها خالل املدة احملددة  إذا استعمل أو استفاد املستهلك من السلعة أو -
 خياره.

لها أو نقلها أبية عندما يكون حمل العقد من املنتجات القابلة ألخذ نسخ  من حمتوايهتا أو تسجي -
 .ة أو برامج األجهزة اإللكرتونيةمن هذه املنتجات: أشرطة الفيديو أو األقراص املدجمطريقة أخرى، و 

ال، و اليت ليس بوسع املهين إذا كان مثن السلعة أو اخلدمة خيضع لتقلبات السوق صعودا و نزو  -
 السيطرة على أسعارها.

 إذا كانت السلعة قد مَتَّ تصنيعها أو إعدادها وفقا ملواصفات شخصية حددها املستهلك. -
 إذا كانت السلع عبارة عن توريد صحف أو دورايت أو جمالت. -
 سريعة التلف. إذا كانت السلع سهلة الكسر أو -

من القانون الفرنسي لإلستهالك،  L.221.28يف املادة  إذن، خبالف احلاالت املنصوص عليها
ابري حلماية القاضي بتحديد تد 31-08من القانون  38 كذلك خبالف احلاالت املذكورة يف املادةو 

التجارة  من قانون املبادالت و  32يف الفصلأيضا خبالف احلاالت املشار إليها  املستهلك املغريب، و
ذلك إبرجاع  قد خالل املدة احملددة قانوان، والتونسي، يكون  للمستهلك  الرجوع يف الع  اإللكرتونية

 السلعة إىل املهين، على أن يتحمل األول مصاريف اإلرجاع. 

 املطلب الثاين:اآلاثر املرتتبة عن استعمال خيار الرجوع

كما سبق القول، فإن خيار الرجوع يف عقد البيع اإللكرتوين هو خيار، خيضع إىل التقدير الشخصي  
حقه يف الرتاجع خالل  املطلق للمستهلك ميارسه دون تقدمي أي تربيرعن  قراره هذا،  فإذا قدِّر أال ميارس
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النقض، وابلتايل تنتهي حالة بعد ما كان مهددا خبطر الزوال و  املدة  احملددة قانوان، فإن العقد يتأكد،
 اإلنتظار.الرتقب و 

يف السلع أو اخلدمات اليت تقبل ذلك يف األجل احملدد قانوان، و و مارس هذا اخليار، أما إذا قدِّر، و 
يتم اليت كاان عليها قبل التعاقد، و  إعادة املتعاقدين إىل احلالةفإن ذلك يرتتب عنه زوال العقد، و الرتاجع، 

 مث إرجاع الثمن إىل املستهلك )الفرع الثاين(. ،دمة إىل املورِّ د )الفرع األول(ذلك إبرجاع السلعة أو اخل

 الفرع األول: إرجاع السلعة إىل املور د

جل احملدد يشرتط ملمارسة املستهلك خياره يف الرجوع يف عقد البيع اإللكرتوين، أن يتم ذلك خالل األ
 اخلدمة موضوع الرتاجع، تدخل ضمن السلع أو اخلدمات اليت تقبل ذلك قانوان، وأن تكون السلعة أو

، وذلك إبرجاعه السلعة أو اخلدمة إىل املورِّد وهو ما أشار إليه املشرع الفرنسي يف املادة (66)
L.221.23 (67)، ه، املهلة القانونية ملمارست وعليه جيب إبالغ املورِّد حبصول الرتاجع قبل انتهاء

ضرورة العقد وزواله، و  انقضاءابلتايل يرتتب عن ممارسة خيار الرجوع، وابلطريقة اليت تؤكد حصوله. و 
من  L.221.27إعادة املتعاقدين إىل احلالة اليت كاان عليها قبل التعاقد، وهو ما جاء صرحيا يف املادة 

ينهي  (68) قانون االستهالك الفرنسي حيث تنص على مايلي:" إن ممارسة املستهلك للحق يف الرجوع
املرتتبة عنه هو ضرورة إعادة  االلتزاماتوأوىل  ،"تنفيذ العقد املربم عن بعد أو خارج املؤسسات التزامات

السلعة إىل املورِّد، جديدة ، وابهليئة اليت تسلمها هبا املستهلك، وذلك خالل املدة احملددة ملمارسة هذا 
 اخليار.

بينما أشار املشرع التونسي إىل ذلك بطريقة ضمنية حني التطرق إىل إرجاع املور د للمبالغ املدفوعة له 
هو ول وإرجاعه للسلعة حمل العدول، و املستهلك، بعد ما يكون هذا األخري قد مارس حقه يف العدمن 

التجارة  اإللكرتونية، بقوله:" يف هذه احلالة، يتعني على من قانون املبادالت و  3فقرة 30ل جاء يف الفص
جاع البضاعة أو العدول البائع إرجاع املبلغ املدفوع إىل املستهلك يف أجل عشرة أايم عمل من اتريخ إر 

 عن اخلدمة ".
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املستهلك الذي ميارس حقه يف الرتاجع خالل املدة املقررة، ال يتحمل يف مقابل ذلك أية جزاءات  و
أو مصاريف، فيما عدا مصاريف إرجاع املبيع أو السلعة إىل املور ِّد. فاملستهلك ال يتحمل أية جزاءات يف 

إال أدى ذلك إىل امتناع املستهلك عن استعمال هذا و  كل كانت نتيجة رجوعه عن العقد،أي  ش
 اخليار، تفاداي ملا قد يلحق به من جزاء، أي مصاريف.

هي نتيجة هلك، فهو يتحملها مقابل رجوعه، و نشري يف األخري، أن نفقات اإلرجاع يتحملها املستو 
لعة أو املنتوج إىل املستهلك لقاء إرجاع السهي املبالغ اليت يدفعها ، و (69)طبيعية الستعماله خيار الرجوع 

 تشمل مصاريف النقل، مصاريف التأمني إن كان هلا مقتضى.املورِّد، و 

 الفرع الثاين:إرجاع الثمن إىل املستهلك

إبرجاع  نفِّذ إلتزامه للشروط احملددة  يف القانون، و  إذا ما مارس املستهلك خياره  يف الرجوع  وفقا
يف اآلجال احملددة، َوَجَب على هذا األخري َرُد كافة   دة و ابهليئة اليت تسلمها هبا، والسلعة إىل املور ِّد جدي

 .(70)ذلك يف اآلجال احملددة قانوانالسلعة أو اخلدمة حمل الرتاجع، و املبالغ املدفوعة له خبصوص 

ُور ِّد مهلة حددها أبربعة
عشر يوما على األكثر من اتريخ إبالغه من  فاملشرع الفرنسي قد أمهل امل

املشرع  ماأ ،االستهالكمن قانون  L.221.24 هو ما جاء يف املادة وطرف املستهلك حبصول الرتاجع، 
هو تناوله يف  الغ املور ِّد مبمارسة الرتاجع، واملغريب فقد حدد هذه املهلة خبمسة عشر يوما من اتريخ إب

هو ما  و بينما قلِّص املشرع التونسي هذه املهلة إىل عشرة أايم فقط، ،31.08من القانون 37املادة 
 التجارة اإللكرتونية.  من القانون املتضمن تنظيم املبادالت و 4فقرة  30تضمنه الفصل 

 امتناعاملغريب رتِّبا جزاءات قاسية يف حالة أتخر أو  األخري، إىل أن املشرع الفرنسي وكما نشري يف 
ابلسعر القانوين  بقوة القانون، واءات يف  فوائد تتمثل هذه اجلز  يف إرجاع املبالغ املدفوعة له، واملورِّد 

ل انفرد املشرع الفرنسي بوضعه جلدو  و ،لغ  املدفوعة من طرف املستهلكاملعمول به، مضافة إىل املبا
النسب املئوية الواجبة التسديد بكيفية تصاعدية، حيث أشار يف املادة  جال يف التأخري وزمين حيدد اآل

L.242.4  إىل أن املور ِّد إذا أتخر يف إرجاع  هاته املبالغ خالل عشرة أايم، يدفع  االستهالكمن قانون ،
 عشرين يوما يدفع نسبةعشرة و ه املبالغ، وإذا أتخر بني يف املئة من هذ5إضافة إىل املبالغ املستحقة نسبة 
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هكذا خر بني عشرين إىل ثالثني يوما، و يف املئة إذا أت 20يف املئة، بينما ترتفع هذه  النسبة إىل  10
 تصاعداي.

املغريب إضافة إىل ما سبق من اجلزاءات، فقد رتبا عقوابت أيضا تسلط ا، فإن املشرع الفرنسي و أخري و 
السيما األحكام املنظمة ملسألة خيار الرجوع، حيث جاء يف ون، و ورِّ د املخالف ألحكام القانعلى امل
الفرنسي، تطبق على املورِّ د املخالف هلذه األحكام غرامة، ال  االستهالكمن قانون  L.242.13املادة 

أورو ابلنسبة للشخص املعنوي. 75.000ال تتجاوزأورو ابلنسبة للشخص الطبيعي، و 15.000تتجاوز
ل مورِّد خمالف ألحكام للقانون املغريب فقد أشار هو اآلخر إىل عقوابت صارمة تسلط على كأما ابلنسبة 

السيما األحكام املنظمة ملسألة حق الرتاجع، حيث أشار إىل عقوابت ردعية لكل مورِّ د رفض القانون، و 
درهم،  50.000إىل  1.200لية من ذلك بدفعه لغرامة مااملدفوعة له من طرف املستهلك، و  رد املبالغ

 .08.31من القانون  178هو ما جاء يف املادة و 

املغريب  خبصوص  من موقف املشرع الفرنسي و  ،املشرع التونسي فقد جاء أقل قسوةأما موقف 
القانون التونسي  نصوص إبحدىاجلزاءات والعقوابت، اليت تفرض على املور ِّد يف حالة إخالله 

، يتضمن جزاء يفرض على خمالفات عديدة، من اء حكم واحدة اإللكرتونية، حيث جالتجار للمبادالت و 
منه،  49هو ما جاء يف الفصلعدول عن عقد البيع اإللكرتوين، و بينها  خمالفة النص املتضمن حق ال

و 31والفقرة الثانية من الفصل  29و27و25على مايلي:" يعاقب كل خمالف ألحكام الفصول 
 دينار". 5.000و  500من هذا القانون خبطية ترتاوح بني  35و الفقرة األوىل من الفصل  34الفصل

 :خامتة

اتِّضح لنا من خالل هذا البحث، أن خيار الرجوع، هو خيار فرضته الضرورات العملية بشأن عقد 
البيع اإللكرتوين، فهذا  النوع من العقود كشف حقيقة  ال ميكن إنكارها أو جتاهلها، و هي وجود  قدر  

غريها. مما استوجب  يدة، الفنية منها واإلقتصادية واملستهلك يف نواحي عد املور ِّد و كبري من التفاوت بني
عدوله عن العقد،بعدأن متِّ  ن إمكانية  تراجعه وإضفاء محاية خاصة هلذا املستهلك، تتمثل يف إقرار القانو 
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ظروف التعاقد يف هي خمتلفة متاما عن  ت خمتلفة تعلقت بظروف التعاقد، وذلك العتبارا صحيحا، و
 العقود اليت تربم ابلطرق الكالسيكية.

 التوصيات: ا البحث إىل جمموعة من النتائج وتوصلنا يف هذ و

 النتائج: -1
حرية من احلرايت  إن خيارالرجوع ليس حقا من احلقوق املعروفة يف جمال القانون اخلاص، و ليس •

اليت أقرهتا املواثيق الدولية أو القوانني الوطنية، إمنا رخصة تقع يف منزلة وسطى بني احلق و احلرية، 
ي يف العقد و لشخص اإلختيار بني بدائل مسبقة،فهي مكنة قانونية ختول ل ض 

ُ
 وهي: إما امل

 فيه، أو إهناؤه ابإلرادة املنفردة، دون تقدميه لتربيرخياره هذا، و من دون أي مقابل مايل.  اإلستمرار
 إن عقد البيع اإللكرتوين خيتلف عن عقد  البيع  الكالسيكي من حيث  طريقة   تكوينه و •

د قإبرامه، فالبائع أي املور ِّد، ال يلتقي ابملشرتي أي املستهلك يف جملس عقد حقيقي، بل جملس ع
كما أن املستهلك ال ميكن أن يعاين أو يرى املبيع أو السلعة حقيقة، بل   ،حكمي، أي إفرتاضي

يرى صورته على شاشة الكمبيوتر فقط. إضافة إىل كل ذلك فإن قبول املستهلك يتمثل يف جمرد 
ضغط على زر فقط، مما يستدعي إعطاؤه هذه املكنة حىت ميكنه التحلل من إلتزاماته خاصة، إذا 

 التفكري. مل أيخذ الوقت الكايف للتدبر و عن  إرادته جاء  متسرعا مثال، و دِّر أن  تعبريهق
إن منح املستهلك خيار الرجوع،  جيب أن حيقق الغاية من إقراره، فال يكون جمرد شعار، أو نص  •

 ةتضمن محاي ماانت حقيقية من شأهنا أن تكفل وقانوين جمرِّد من كل فاعلية، بل جيب حتصينه بض
 هو الطرف الضعيف يف عقود البيع اإللكرتونية. و حقيقية للمستهلك،

ية جزاء دون حتمله ألية مصاريف مال يار الرجوع ابإلرادة املنفردة، وإن إعطاء املستهلك خ •
يعين تفضيله على املور ِّد. كما أن ممارسة هذا اخليار ال جيب أن يكون ممارسته خيار الرجوع، ال

ابلتايل يـَُقيَُّد ابلقدر الضروري حفاظا على   من مبدأ القوة  امللزمة للعقد، و مطلقا، بل هو إستثناء
التوازن العقدي الذي من أجله متِّ إقرار اخليار يف الرجوع، و من مثِّة، إذا ما مارسه املستهلك، ترتب 

ينقضي العقد ابلتايل  قابل رد الثمن إىل املستهلك، وابملالسلعة إىل املورِّد،  و  رد ذلك على
 اإللكرتوين.
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 التوصيات -2
من مثة تنظيم  املعامالت اإللكرتونية، و ضرورة تدخل املشرع اجلزائري إبصداره قانون يتضمن   •

خيار الرجوع يف عقد البيع اإللكرتوين، حىت يواكب املستجدات احلاصلة يف اجملتمع اجلزائري، حيث 
 يف جمال البيوع اإللكرتونية بوجه خاص. و أصبح التعامل ابألنرتنت واسع اإلنتشار بوجه عام ،

 ميكن حصر احلماية سبيل الدقة، حىت ندعو املشرع  التونسي إىل وضع تعريف للمستهلك على •
 دون املهين. -ابعتباره طرفا ضعيفا -السيما حق العدول، يف شخص املستهلك فقط، ، و القانونية

النظام العام أتكيدا يف ضمان فاعلية هذا كما ندعو املشرع التونسي إىل جعل حق العدول من  •
 اخليار.

ة اإللكرتونية التونسي، التجار   ضرورة تضمني قانون املبادالت وندعو أخريا املشرع التونسي إىلو  •
عقوابت ردعية يف حال خمالفة خيار العدول أسوة ابلقانون الفرنسي، حىت نضمن الفعالية جزاءات و 

منعا له من  إستغالل  يصدر من املورِّد وهو الطرف القوي، و ل، هلذه الرخصة من كل تالعب أو حتاي
 جهل  املستهلك أو عدم خربته يف هذا اجملال.    

 اهلوامش: 
                                                 

اختلفت تسمياته حسب كل مشرع، فاملشرع الفرنسي يستعمل مصطلح الرجوع، أما املشرع املغريب فيستعمل مصطلح الرتاجع، -1
 بينما املشرع 

 التونسي يستعمل العدول كمصطلح للتعبري عن ذات املدلول.
يه اسم السلعة، و البعض اآلخر يطلق عليه اسم املبيع. أما البعض اآلخر اختلفت تسمياته حسب كل قانون، فالبعض يطلق عل-2

َتج. ُنـْ
 فيطلق عليه اسم امل

 تطلق عليه بعض القوانني اسم املشرتي .- 3
، 1988يناير 06الصادر يف  21-88إن أول قانون صدر يف فرنسا أقرحق الرجوع يف عقود البيع عرب املسافات هو القانون رقم - 4

 املادة األوىل منه مايلي:" يف مجيع العمليات اليت يتم فيها البيع عرب املسافات، فإن ملشرتي املنتج و ذلك خالل سبعة حيث جاء يف
أايم كاملة، حتسب من اتريخ تسلم طلبه، احلق يف إرجاعه إىل البائع، إما الستبداله آبخر، أو لرده و اسرتداد مثنه دون أية جزاءات من 

 لرد". جانبه سوى مصاريف ا
 يف بعض القوانني يُطلق عليه اسم املورِّ د، و يف البعض اآلخر اسم املهين، أما البعض اآلخر فيطلق عليه اسم البائع. - 5
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، الطبعة الثانية، منشأة املعارف، -دراسة مقارنة بني الشريعة و القانون  -د.عمر حممد عبد الباقي: احلماية العقدية للمستهلك - 6

 .768،ص2008،سنة النشر اإلسكندرية،مصر
 .767د. عمر حممد عبد الباقي: احلماية العقدية للمستهلك ، املرجع السابق،ص - 7
الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  –دراسة مقارنة -أ. عبد هللا ذيب حممود: محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين  - 8

 .200،ص2012عمان ، األردن، سنة  النشر
 يعدِّل قانون اإلستهالك الفرنسي. 2016مارس14صادر بتاريخ  - 9

 .2000أوت 11بتاريخ 164،منشور يف الرائد الرمسي، عدد  2000أوت 09يف 83 -2000الصادر مبوجب القانون رقم  - 10
بتاريخ  5932، منشور يف اجلريدة الرمسية عدد 2011فرباير18صادر يف  1.11.03الصادر مبوجب ظهري شريف رقم  -11

 .2011أبريل 07
بيل املثال حالة الرجوع يف الوصية كما جاء يف يعرف املشرع اجلزائري حق الرجوع يف العقود املربمة ابلطرق املألوفة فقط، على س - 12

 من ذات القانون. 211من قانون األسرة اجلزائري، و الرجوع يف اهلبة حسب ما جاء يف املادة 192املادة 
بتاريخ ، 15، صادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، يف العدد 2009فرباير 25املؤرخ يف  - 13

 .2009مارس08
املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش ، مذكرة  03-09أنظر أ. صادق صياِّد : محاية املستهلك يف إطار القانون اجلديد رقم  - 14

، 2014-2013ماجستري يف العلوم القانونية و اإلدارية ، ختصص قانون األعمال ، نوقشت بكلية احلقوق ، جامعة قسنطينة ، سنة 
 .158ص
حيث تنص على مايلي :" العقد شريعة املتعاقدين ، فال جيوز نقضه و ال تعديله إال إبتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقررها  - 15

، 78، صادر يف اجلريدة الرمسية عدد1975سبتمرب 26املؤرخ يف  58-75القانون"، صدر القانون املدين اجلزائري مبوجب األمر 
 .1975سبتمرب30بتاريخ 

،الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، سنة -دراسة مقارنة –خاد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد اإللكرتوين  د. - 16
 .346، ص2008النشر

د. حممد السعيد رشدي: التعاقد بوسائل اإلتصال احلديثة ، بدون رقم طبعة، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، مصر، سنة  - 17
 .108،ص2005النشر

، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، نوقشت بكلية احلقوق جبامعة -دراسة مقارنة-د. ميينة حوحو: عقد البيع اإللكرتوين  - 18
 . 151،ص2012-2011، سنة1اجلزائر

مصر، سنة  د. خالد ممدوح إبراهيم: محاية املستهلك يف العقد اإللكرتوين ، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية، - 19
 .230،ص2008النشر 

قراءة حتليلية يف التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون األورويب، بدون رقم طبعة،  -د. حممد حسن قاسم: التعاقد عن بعد - 20
 .58،ص2005دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية ، مصر، سنة النشر 
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عن طريق التلفزيون، بدون رقم طبعة ، كلية احلقوق ، جامعة حلوان ،مصر،بدون  د.حممود السيد عبد املعطي خيال : التعاقد - 21

 .101ذكر سنة النشر، ص
 .199أ.عبد هللا ذيب حممود:محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين، املرجع السابق،ص- 22
الشخصي أبنه سلطة إرادية، كما عرِّفه اإلجتاه املوضوعي أبنه مصلحة مادية، و عرِّفه  عرِّ ف احلق تعاريف خمتلفة ، فعرِّفه اإلجتاه - 23

 إجتاه وسطي، حيث مجع بني السلطة اإلرادية و املصلحة املادية، و هو املذهب املختلط.
د. رمضان أبو السعود: هذا التعريف جاء به الفقيه داابن، و الذي حاول تفادي اإلنتقادات املوجهة للتعاريف السابقة، انظر  - 24

، بدون رقم طبعة ، -النظرية العامة للحق  –املدخل إىل القانون و خباصة اللبناين و املصري  -الوسيط يف شرح مقدمة القانون املدين
 .29،ص1985الدار اجلامعية للطباعة و النشر، بريوت ، لبنان، سنة النشر 

، بدون رقم طبعة، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، -نظرية احلق –لعلوم القانونية د. حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه: املدخل ل - 25
 .79نص1997مصر، سنة النشر

 .107، املرجع السابق، ص-نظرية احلق-د. حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه: املدخل للعلوم القانونية  - 26
 .771د.عمر حممد عبد الباقي: املرجع السابق، ص - 27
 .771د عمر عبد الباقي: املرجع السابق، صد.حمم - 28
، الطبعة الثالثة، مطابع حسناوي مراد، اجلزائر، سنة -نظرية احلق –القاعدة القانونية  -ا.د. محيد بن شنييت: مدخل للقانون - 29

 .276،ص2013النشر
ابع السعدي، القاهرة،مصر، بدون ذكر ، بدون رقم طبعة،مط-نظرية احلق –اجلزء الثاين  –أ.د.مصطفى اجلمال: املدخل للقانون - 30

 .44اتريخ النشر،ص
 .44، املرجع السابق،ص-نظرية احلق-اجلزء الثاين-أ.د.مصطفى اجلمال: املدخل للقانون  - 31
 .52د.رمضان أبو السعود: الوسيط يف شرح مقدمة القانون املدين ، املرجع السابق،ص- 32
اجلزء األول، بدون رقم طبعة، ديوان  -التصرف القانوين -يف القانون املدين اجلزائري د.العريب بلحاج: النظرية العامة لإللتزام - 33

 .172،ص1999املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة النشر
؛و 89،ص1975د. مسري عبد السيد تناغو:نظرية اإللتزام، بدون رقم طبعة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، سنة النشر - 34

 .239يم:محاية املستهلك اإللكرتوين، املرجع السابق، صخالد ممدوح إبراه
النظرية العامة لإللتزامات، اجلزء األول، التصرف القانوين، الطبعة األوىل، -د.حممد صربي السعدي:شرح القانون املدين اجلزائري - 35

د.خالد ممدوح إبراهيم: املرجع ؛و 279، ص1992-1991دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، قسنطينة، اجلزائر، سنة النشر
 .225السابق،ص 

 .107د. حممد السعيد رشدي: املرجع السابق،ص- 36
 .171د. العريب بلحاج: املرجع السابق،ص- 37
 .204ا. عبد هللا ذيب حممود: املرجع السابق،ص - 38
 .89د. مسري عبد السيد تناغو: املرجع السابق،ص- 39
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 .88املرجع السابق،صد.مسريعبد السيد تناغو:  - 40
؛ و د.حممد السعيد رشدي، املرجع 244د.حممد الصربي السعدي:شرح القانون املدين اجلزائري، املرجع السابق، ص- 41

 .107السابق،ص
د. خليل أمحد حسن قدادة: الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر اإللتزام،اجلزء األول،بدون رقم طبعة، ديوان  - 42

 .62،؛ ود. حممد حسن قاسم: املرجع السابق،ص88ص1994عات اجلامعية،اجلزائر، سنة النشراملطبو 
 .239؛و د.خالد ممدوح إبراهيم: املرجع السابق،ص99د.مسري عبد السيد تناغو: املرجع السابق،ص - 43
 .107د.حممد السعيد رشدي: املرجع السابق،ص- 44
 .83انون املدين اجلزائري، املرجع السابق،صد. خليل أمحد حسن قدادة: الوجيز يف شرح الق- 45
 .66د. حممد حسن قاسم: املرجع السابق،ص- 46
 .187د.العريب بلحاج:املرجع السابق،ص - 47
 .82د.خليل أمحد حسن قدادة:املرجع السابق،ص - 48
 .239؛ و د.خالد ممدوح إبراهيم: املرجع السابق،ص301د.العريب بلحاج:املرجع السابق،ص - 49
 .62؛ و حممد حسن قاسم:املرجع السابق،ص317عريب بلحاج: املرجع السابق،صد.ال - 50
 .66د.حممد حسن قاسم: املرجع السابق،ص - 51
، اجمللد األول ، نظرية العقد و اإلرادة املنفردة، الطبعة الرابعة، دار -اإللتزامات-د.سليمان مرقص: الوايف يف شرح القانون املدين  - 52

 .641،ص1987قاهرة ، مصر، سنة النشرالكتب القانونية ، ال
 .204أ.عبد هللا ذيب حممود: املرجع السابق،ص - 53
 .376حممد صربي السعدي: املرجع السابق، ص - 54
 .70د. حممد حسن قاسم: املرجع السابق، ص - 55
 ..382د. حممد صربي السعدي: املرجع السابق، ص - 56
من أهم ما جاء يف هاتني املاديت، مايلي:ضرورة إعالم املهين للمستهلك مسبقا و قبل إبرام العقد سواء  بيع أو تقدمي خدمة،و - 57

بطريقة واضحة و مفهومة كل البياانت واملعلومات،من أمهها:كل البياانت األساسية للمبيع أو اخلدمة،طرق وإجراءات الدفع،البياانت 
رِّف ابملهين منها البياانت اليت ختص عنوانه الربيدي و اإللكرتوين و هاتفه، و نشاطه و غريها من البياانت يف حالة و املعلومات اليت تع

وجود حق الرجوع ، جيب حتديد أجل و إجراءات ممارسته.أما يف حالة عدم وجوده ، فيجب إعالم املستهلك بعدم إمكانية إستفادته 
 منه و غريها من البياانت.

مايلي: "جيب على البائع يف املعامالت التجارية اإللكرتونية ، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة و مفهومة،  قبل إبرام على  - 58
 العقد ابملعلومات التالية:

 هوية و عنوان و هاتف البائع أو مسدي اخلدمات. -
 وصفا كامال ملختلف مراحل إجناز املعاملة. -
 طبيعة و خاصيات و سعر املنتوج. -
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 سليم املنتوج و مبلغ أتمينه و األداءات املستوجبة.كلفة ت -
 الفرتة اليت يكون خالهلا املنتوج معروضا ابألسعار احملددة. -
 شروط الضماانت التجارية و اخلدمة بعد البيع.  -
 طرق و إجراءات الدفع،و عند اإلقتضاء شروط القروض املقرتحة. -
 التسليم و تنفيذ العقد و نتائج عدم إجناز اإللتزامات. طرق و آجال -
 إمكانية العدول عن الشراء و أجله. "...إخل من البياانت الواردة يف هذا الفصل. -
أو  يف أي نص  5و 3حيث جاء فيها ما  يلي: " دون اإلخالل ابملعلومات املنصوص عليها يف املادتني    - 59 -

 عمل ،جيب أن يتضمن العرض املتعلق بعقد البيع عن بعد ، املعلومات التالية:تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به ال
 التعريف ابملميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو اخلدمة حمل العرض. -
املورِّد و تسميته التجارية و املعطيات اهلاتفية اليت متكِّن من التواصل الفعلي معه، و بريده اإللكرتوين و عنوانه إذا  إسم -

 ، و إذا تعلق األمر بغري املورِّد فعنوان املؤسسة املسؤولة عن العرض. تعلق األمربشخص معنوي فمقره االجتماعي
 لشكليات القيد يف السجل التجاري ، فرقم تسجيله و رأمسال الشركة.ابلنسبة للتاجر السيرباين إذا كان خاضعا  

o .إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة املضافة ، فرقم تعريفه الضرييب 
o .و إذا كان نشاطه خاضعا لنظام الرتخيص ، فرقم الرخصة و اترخيها و السلطة اليت سلمتها 
o هنية املطبقة و صفته املهنية  و البلد الذي حصل فيه على هذه و إذا كان منتميا ملهنة منظمة ، فمرجع القواعد امل

 الصفة و كذا إسم اهليئة أو التنظيم املهين املسجل فيه.
 أجل التسليم و مصاريفه إن اقتضى احلال. -
، ماعدا يف احلاالت اليت تستثىن فيها أحكام هذا الباب ممارسة احلق 36وجود حق الرتاجع املنصوص عليه يف املادة  -
 ذكور.امل
 كيفيات األداء أو التسليم أو التنفيذ. -
 العرض و مثنه أو تعريفته".و غريها من البياانت الواردة يف هذه املادة. مدة صالحية -

 .203أ.عبد هللا ذيب حممود:املرجع السابق، ص - 60
 .71د.حممد حسن قاسم: املرجع السابق، ص- 61
 .225د.خالد ممدوح إبراهيم: املرجع السابق، ص - 62
 .244د.خالد ممدوح إبراهيم: املرجع السابق، ص- 63
 .200أ.عبد هللا ذيب حممود: املرجع السابق، ص - 64
 .245د. خالد ممدوح إبراهيم : املرجع السابق، ص - 65
 .71د.حممد حسن قاسم: املرجع السابق، ص- 66
من املشرع التونسي  و املغريب على ضرورة إرجاع املستهلك للسلعة إىل املورِّد كما صرِّح بذلك املشرع  مل ينص صراحة  كل- 67

 من القانون املغريب. 36من القانون التونسي واملادة30الفرنسي، و إن كان يفهم ذلك ضمنا من إقرار احلق يف الرجوع الوارد يف الفصل
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مل ينص كال من القانون التونسي املنظم للمبادالت والتجارة اإللكرتونية أو القانون املغريب حلماية املستهلك على حكم - 68

  يشريصراحة إىل زوال  العقد بعد ممارسة املستهلك حلقه يف الرجوع.
 .201ا.عبد هللا ذيب حممود: املرجع السابق،ص- 69
 .67د.حممد حسن قاسم: املرجع السابق،ص - 70
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 البحريةدور املنظمات الدولية يف مكافحة القرصنة 
The role of international organisations in combating 

maritime piracy Summery 

 "بقسم "استاذ حماضر  نويس نبيل 
 معهد احلقوق والعلوم االقتصادية

 املركز اجلامعي بريكة
 :ملخص

جلهد، واملزيد من من البحري أحد التحدايت الرئيسية اليت تواجه األسرة الدولية ، ويستدعي الكثري من األميثل ا 
الدولية يف جمال مكافحة القرصنة البحرية وما قامت به من جهود حثيثة يف  ابراز دور املنظمات ، و ميثلالعمل املشرتك

طرق املناسبة للحيلولة دون تفاقم خماطر القرصنة البحرية والىت سبيل مواجهة القرصنة البحرية واليت بينت من خالهلا ال
 من املمكن ان حتقق الفوائد املرجوة فيما اذا سعت الدول واملنظمات لألخذ هبا يف هذا اجملال 

العاملة سواء يف منظومة االمم املتحدة أو الوكاالت املتخصصة أو املنظمات االقليمية ميكن هلا أن  جهزةاألن إ   
تساهم يف جمال التصدي جلرمية القرصنة البحرية إال ان لكل جهاز خصوصيته ودوره يف معاجلة القرصنة البحرية وعليه 

نتطرق إىل خمتلف اجلهود اليت تقوم هبا املنظمات ية ، سنتناول دور املنظمات الدولية يف جمال التصدي للقرصنة البحر 
الدولية مبختلف فروعها للقضاء على القرصنة البحرية يف العامل  فنربز من خالله اجلهود اليت بذلتها بعض الوكاالت 

 الدولية املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال مكافحتها .
 - املنظمات االقليمية–الوكاالت املنخصصة – مم املتحدةاأل–البحرية  القرصنة- .:املفتاحيةالكلمات 

Abstract:  

To highlight the role of organizations in combating maritime piracy and its 

vigorous efforts to combat maritime piracy which showed the appropriate ways to 

prevent the risks of maritime piracy and could achieve the desired benefits sought 

by States and organizations to take in this area. 

The public bodies, whether in the United Nations system or specialized agencies 

or regional organizations can contribute to tackling the crime of maritime piracy 

However, each device has its own specificity and role in dealing with maritime 

piracy, We address the various efforts undertaken by international organizations in 

various branches to eliminate maritime piracy, highlighting the efforts made by 

some specialized international agencies of the United Nations and regional 

organizations in combating them. 

Key words:. maritime piracy, United Nations, specialized agencies, regional 

organizations. 
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 مقدمة:

تم القرصــنة البحريــة تعـد أحــدى املشــكالت والتحـدايت االقليميــة والعامليــة فقـد أصــبح مــن احملــ نألنظـرا 
من أجـل التصـدي لتلـك املشـكالت ، والن قواعـد القـانون الـدويل  قليميواإلتدعيم جهود التعاون الدويل 

مـال غـري املشـروعة أوجبت على مجيع الدول االلتزام ابلتعاون الدويل ملكافحـة هـذه اجلرميـة وغريهـا مـن االع
الىت ترتكب ضد سـالمة املالحـة واألرواح يف البحـار ،فقـد اختـذ اجملتمـع الـدويل مجلـة مـن التـدابري يف سـبيل 

 مكافحتها .

ة ووضـع وسـائل قانونيـة للحـد مـن هـذه اجلرميـ سـسأت مؤسسات اجملتمع الدويل يف وضع من هذا حترك
ها ومكافحتهـا دوليـا وإقليميـا ومـن خـالل هـذا حنـاول اتفاقيات تسمح ابحلد من برامإملكافحتها من خالل 

 دراسة أهم االتفاقيات الدولية والقرارات للحد من هذه اجلرمية .

ــــة املختلفــــة ،ومتثــــل دور املنظمــــات الدوليــــة يف  ــــدول واملنظمــــات الدولي فقــــد ســــاهم يف هــــذا التحــــرك ال
 درة عن هذه املنظمات .التصدي جلرمية القرصنة البحرية من خالل القرارات والتوصيات الصا

تتمثــل إشــكالية هــذه الورقــة البحثيــة فيمــا يلــي. هــل اجلهــود املبذولــة مــن طــرف املنظمــات الدوليــة  يف 
 قسمنا دراستنا حملورين  ،سبيل القضاء على القرصنة البحرية كافية للقضاء على هذه اجلرمية ؟

 ة .املتحدة يف مكافحة القرصنة البحري مماألاحملور االول :جهود 
 احملور الثاين :جهود املنظمات املتخصصة واإلقليمية يف مكافحة القرصنة البحرية. 

 احملور األول: جهود األمم املتحدة يف مكافحة القرصنة البحرية

 أوال: قرارات اجلمعية العامة لالمم املتحدة 

أبدت اجلمعية العامة عن قلقها ازاء االرتفاع األخري يف وترية أعمال القرصنة البحرية وحـوادث السـطو  
املســلح ، كوهنــا اجلهــة الــىت مــن خالهلــا تعــد االتفاقيــات الدوليــة املختصــة واملهتمــة مبواضــيع البحــار بشــكل 

هـــذا الصـــدد ، فـــإن اجلمعيـــة  عـــام وابلقرصـــنة البحريـــة ، خصوصـــا قبالـــة ســـواحل الصـــومال قلقـــا ابلغـــا  ويف
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أعربـت عـن قلقـه البـالغ إزاء مشـكلة تزايـد حـاالت القرصـنة  63/111العامة لألمم املتحدة يف دورهتا ال 
والسطو املسلح يف البحر قبالة ساحل الصـومال ، وأيـدت اجلهـود الـيت بـذلت مـؤخرا ملعاجلـة هـذه املشـكلة 

 .   (1)على الصعيدين العاملي واإلقليمي

كــدت اجلمعيــة العامـة يف العديــد مــن املناسـبات علــى دعــم املنظمـات الدوليــة املختصــة يف جمــال وقـد أ  
املنظمـة البحريــة الدوليــة ،منظمــة العمـل الدوليــة" علــى اخلصــوص اختــاذ  القرصـنة البحريــة "املكتــب البحــري،

 . (2)إعادة ادماجهمالتدابري احلمائية املتخذة ملصلحة البحارة والصيادين من ضحااي القرصنة ورعايتهم و 

وقد اكدت اجلمعية العامة أثناء معاجلتها ملوضوع جرمية القرصنة البحرية اىل أمهية التعاون الـدويل علـى   
كـــــل األصـــــعدة ،واىل االســـــتمرار يف مواصـــــلة اجلهـــــود الراميـــــة مـــــن أجـــــل قمـــــع القرصـــــنة ومعاجلـــــة أســـــباب 

 . (3)اجلذرية

علـــى التعـــاون االقليمـــي يف جمـــال التصـــدي جلرميـــة القرصـــنة البحريـــة مـــن أجـــل تعزيـــز الســـالمة  كيـــدأوالت
  .(4)واألمن ومحاية البيئة 

 اثنيا: االتفاقيات الدولية .

، مث  29/04/1958صــــــــدر عــــــــن منظمــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة اتفاقيــــــــة جنيــــــــف ألعــــــــايل البحــــــــار يف 
(UNCLOS)  أن تشــــــــــــــارك يف مكافحــــــــــــــة ، والــــــــــــــيت تلزمــــــــــــــان دول العــــــــــــــامل 10/10/1982يف 

فيمـا خيـص النصـوص الـيت  م 1982( لعـام UNCLOS)،ونظرا لالنتقادات الـيت وجهـت (5)القرصنة
حتــارب القرصــنة البحريــة ، فقــد ظهــرت حمــاوالت حديثــة إلبــرام إتفاقيــات دوليــة لتجــاوز أوجــه الــنقص الــيت 

ام إتفاقيـــة دوليـــة تكفـــل ســـالمة شـــابت االتفاقيـــة الســـابقة ، حيـــث متـــت الـــدعوة إىل عقـــد مـــؤمتر دويل إلبـــر 
ــــة  ــــة ومحايــــة األرواح يف البحــــار  وقــــد أســــفر هــــذا املــــؤمتر عــــن إعتمــــاد اتفاقي ( يف SUA)املالحــــة البحري

 .(6)م 10/03/1988

حالـة وأزيـد مــن  2224كانــت هنـاك   2006-2001ونظـرا لتزايـد أعمـال القرصــنة البحريـة بـني عـام 
الــدويل ،واملنظمــة الدوليــة ملكافحــة االرهــاب تســعى جاهــدة حبــارا مــاتوا ،مــا جعــل  املكتــب البحــري  319
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لتمديـــد املســـاعدة يف احلـــد مـــن اجلرميـــة مـــن خـــالل إجيـــاد إطـــار عملـــي مـــن اجلانـــب القـــانوين يف مكافحـــة 
  .القرصنة البحرية 

عقـد هـذا  1988على ذلك عقدت املنظمة البحرية الدولية مؤمتر لتنقيح الصكني املوقعان عـام  وبناءا
 .   2005اكتوبر  10املؤمتر بلندن يف 

 ـــا : قرارات جملس األمن الدويلاثلثـ

 يف هذا الصدد اصدر جملس االمن مجلة من القرارات من أمهها :

 " 1814القرار رقم "-1

والصــادر عــن جملــس األمــن أول   2008مــاي  15يف  5893ل جلســته ( خــال1814) كــان القــرار
البحرية قبالة السواحل الصومالية يف البنـد احلـادي عشـر  قرار يشري فيه اجمللس إىل ضرورة مكافحة القرصنة

علـى معاجلـة الواقـع  7.6منه ،من خالل محاية القوافل البحريـة لـربانمج األغذيـة العـاملي وأتكيـده يف املـواد 
 . (7)اسي يف الصومال السي

وقـــد أكـــد جملـــس األمـــن الـــدويل يف قـــراره علـــى احـــرتام ســـيادة الصـــومال وســـالمته اإلقليميـــة واســـتقالله 
السياســي ووحدتــه ، إىل جانــب إشــارته إىل اخلطــر الــذي تشــكله أعمــال القرصــنة البحريــة والســطو املســلح 

بســـرعة وأمـــان وفعاليـــة  وعلـــى ســـالمة علـــى الســـفن وهتديـــداهتا علـــى عمليـــة إيصـــال املســـاعدات اإلنســـانية 
 .   (8)الطرق البحرية التجارية وعلى املالحة الدولية

 (1846(و )1816) القرارين-2

حيــث مل تقصــر مكافحــة القرصــنة يف أعــايل البحــار ، بــل بســطتها حــىت داخــل امليــاه اإلقليميــة للدولــة  
ـــة الصـــو  (1846(و )1816)فـــالقراران  ـــاه اإلقليمي مالية بغـــرض قمـــع أعمـــال القرصـــنة جييـــزان دخـــول املي

 البحرية والسطو املسلح البحري .
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واملالحـــظ علـــى القـــرارين الســـابقني أهنمـــا مل جيعـــال دخـــول امليـــاه اإلقليميـــة الصـــومالية مـــن طـــرف الـــدول 
األجنبيــة واملنظمــات اإلقليميــة دون قيــود ، بــل قيــد هــذا الــدخول مبجموعــة مــن الشــروط إلضــفاء الشــرعية 

القرصــــنة البحريــــة مــــن الــــدول األجنبيــــة واملنظمــــات اإلقليميــــة داخــــل امليــــاه اإلقليميــــة  علــــى عمليــــات قمــــع
 الصومالية ، وهذه الشروط هي :

ان يكــون الغــرض مــن دخــول امليــاه اإلقليميــة الصــومالية هــو قمــع القرصــنة البحريــة والســطو املســلح  -أ 
مح هبـــا األحكـــام ذات الصـــلة مـــن يف البحـــر ، وبشـــكل يتســـق مـــع اإلجـــراءات املتعلقـــة ابلقرصـــنة الـــيت تســـ

 . (9)القانون الدويل يف أعايل البحار 

البــــد أن تكــــون الدولــــة  حــــىت يكــــون تــــدخل طــــرف أجنــــيب واســــتعماله القــــوة العســــكرية قانونيــــا ، -ب
املختصة إقليميا اليت جيري التدخل فوق إقليمها قد طلبـت املعونـة العسـكرية مـن الطـرف األجنـيب  ويكـون 

 . (01)هذا الطلب صادرا عن احلكومة الشرعية داخل الدولة 

الـدول  أن تقدم احلكومة االحتادية االنتقاليـة إشـعار مسـبق إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة بشـأن –ج 
 . (11)اليت تتعاون معها على مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية 

أن يكـــون هـــذا اإلذن حمـــدود املـــدة الزمنيـــة ، وأن ال يكـــون بتـــاريخ مفتـــوح ، فقـــد جـــاء يف القـــرار  –د 
ورد  (1846)على أنه : " جيوز وملدة سـتة أشـهر اعتبـارا مـن اتريـخ هـذا القـرار " ، ويف القـرار ( 1816)

اعتبارا من اتريـخ هـذا القـرار ... " ، وأن يكـون جتديـد ومتديـد املـدة كـذلك ‘شهرا  12أنه : " جيوز وملدة 
 وفق قرار صادر من جملس األمن بناء على طلب الدولة صاحبة اإلختصاص اإلقليمي .

، وجيــب عــدم التــأثري  (21)تكــون اإلجــازة واإلذن املمنــوح متصــلة ابلوضــع يف الصــومال فقــط  نأ -هـــ 
مبـا يف ذلـك أيـة حقـوق  على حقوق أو التزامـات أو مسـؤوليات الـدول األعضـاء مبوجـب القـانون الـدويل ،

أو التزامات مبوجب االتفاقيـة علـى أي وضـع آخـر ، ولكـي ال ميكـن اعتبارهـا منشـئة لقواعـد قانونيـة دوليـة 
 .قد يتحجج البعض هبا مستقبال على أساس أهنا أسهمت يف تكوين العنصر املادي للعرف الدويل (31)
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  (1844 .1838) القرارين -3

القلـــق الشـــديد إزاء تصـــاعد أعمـــال القرصـــنة البحريـــة العنـــف والســـطو املســـلح علـــى اشـــار القـــرارين اىل 
ومــا ميكــن ان تشــكله مــن خطــر علــى ايصــال املســاعدات االنســانية ومــن جهــة اخــري يف متويــل  الســفن،

  (41)انتهاكات احلظر على اجلماعات املسلحة

  (1897) (1851)  رقم ينالقرار -4

القراصــنة أصــبحت عمليــة قمــع القرصــنة البحريــة والســطو املســلح  بعــد بدايــة العمليــات العســكرية ضــد
 وفـــين ملكافحـــة وحماكمــــة علـــى الســـفن أمـــام حتـــدي جديـــد متمـــثال أساســــا يف ضـــرورة إجيـــاد إطـــار قـــانوين

، وقد نص القرار على بعضمنها  كإبرام إتفاقيات وترتيبـات خاصـة مـع البلـدان املسـتعدة للـتحفظ القراصنة
د مســؤول إنقـاذ القــانون ، وإنشــاء آليــة تعــاون دوليـة تكــون نقطــة إتصــال مشــرتكة علـيهم ، والســماح بصــعو 

طو يف البحـر بني الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية وتعـىن جبميـع جوانـب مكافحـة القرصـنة وأعمـال السـ
، وحث الدول على إاتحة مواطنيهـا وسـفنها للخضـوع للتحقيقـات اجلنائيـة حسـب قبالة سواحل الصومال

تضاء يف أول ميناء تبلغه السفينة بعد تعرضها هلجوم أو حماولة هجوم من قبل القراصنة أو بعد اإلفـراج االق
  .   (15)عنها

بقلق أن استمرار الطابع احملدود للقدرات والتشريعات الوطنية الكفيلـة بتيسـري اعتقـال ومقاضـاة املشـتبه 
ولية أكثر ردعا ضدهم قبالـة سـواحل الصـومال ، عاق اختاذ إجراءات دأيف أهنم قراصنة بعد القبض عليهم 

وأدى يف بعض األحيان إىل اإلفراج عليهم دون مثوهلم أمام العدالة بغض النظر عمـا إذا كانـت هنـاك أدلـة  
  .   (61) كافية لدعم مقاضاهتم ، وإذ يؤكد من جديد انه متاشيا مع أحكام االتفاقية املتعلقة بقمع القرصنة

وقد حث اجمللس مجيـع الـدول مبـا يف ذلـك املنطقـة ، جترميهـا يف قوانينهـا احملليـة والنظـر بشـكل اجيـايب يف 
مسالة حماكمة القراصـنة املشـتبه فـيهم الـذين يلقـى القـبض علـيهم قبالـة سـواحل الصـومال  وسـجن املـدانني 

  .   . (17)منهم 
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  مكافحة القرصنة البحريةاحملور الثاين :جهود الوكاالت الدولية واإلقليمية يف

 أوال : دور الوكاالت الدولية املتخصصة 

 يف مكافحة القرصنة. IMOدور املنظمة البحرية الدولية ـ  1

، هبـدف تسـهيل وسـائل التعـاون وتبـادل املعلومـات الفنيـة املتعلقـة 1958أنشئت املنظمـة البحريـة عـام 
املنظمـــة اهتمامـــا  ملحوظـــا  حبـــوادث القرصـــنة البحريـــة. بســـالمة الســـفن واألفـــراد علـــى متنهـــا، وأولـــت هـــذه 
دولـة، ابإلضـافة إىل عـدد مـن املنظمـات البحريـة  18وعندما كون جملس املنظمة جمموعـة عمـل مؤلفـة مـن 

األخرى، شارك من ضمنها االحتاد العريب للنقـل البحـري، وقامـت هـذه اجملموعـة مبناقشـة موضـوع القرصـنة 
، لـى النقـل البحـري، والـيت نـتج عنهـا قـرارات جملـس األمـن جملاهبـة أعمـال القرصـنةالبحرية وآاثرها السـلبية ع

وقامت هذه اجملموعة مبناقشة موضوع القرصنة البحرية وآاثرهـا السـلبية علـى النقـل البحـري وتقـدمت بعـدة 
 . (18)توصيات جمللس املنظمة 

( 19اتفاقية حلفظ األرواح واملالحة البحرية والـيت نصـت املـادة ) (1974)كما اعتمدت املنظمة عام 
 منها على : 5فقرة 

"التـــزام مجيـــع الســـفن الـــيت تبحـــر يف البحـــر مـــن مجيـــع اجلنســـيات أبن حتمـــل األجهـــزة املالحيـــة الضـــرورية 
 . (19)لسالمة السفن ومحاية األرواح البشرية حسب نوع كل سفينة ودون أي استثناءات" 

( بندا خاصا ابلقرصنة البحريـة يف بـرانمج عملهـا 1974قرار إنشاء جلنة السالمة يف عام ) وقد تضمن
وعملـــت هـــذه اللجنـــة علـــى مجـــع املعلومـــات واإلحصـــاءات حـــول هـــذه اجلرميـــة وأمـــاكن وجودهـــا  فقامـــت 

 . اللجنة إبستقبال التقارير عنها من الدول األعضاء وإصدار تقارير شاملة عن احلوادث املتعلقة هبا 

( أصــبحت هــذه اللجنــة تقــوم مبتابعــة التقــارير مــع الــدول الــيت تتعــرض ســفنها للقرصــنة 1986يف عــام )
البحريـــة ، وإســـتمرت يف حـــث الـــدول علـــى اإلبـــالغ عمـــا يـــتم مـــن حـــوادث ، ويف هـــذا اإلطـــار مت إصـــدار 

 عملت من خالله على تشـجيع الـدول علـى التبليـغ علـى حـوادث القرصـنة( A.683( 17)منشور رقم 
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البحرية اليت تتعرض اليت حتمل عملها وحث الدول الساحلية على تسـخري إمكانيتهـا مـن أجـل منـع بعـض 
 .(20)األعمال اليت تقع يف مياهها اإلقليمية 

على ضوء النتائج هلذه اجملموعـة جـرى تكليفهـا بوضـع إرشـادات وتوجيهـات ملواجهـة املشـكلة يف كـل   
 ذه اجملموعة : أصدرت ه 1999أحناء العامل ، ويف عام 

املوجهة للحكومات ملنع وقمع القرصـنة والسـطو املسـلح ضـد  MSC/CIRC.  622أ ـ التوصية 
 السفن 

: املنقحــة واملوجهــة ملــالك الســفن وشــركات تشــغيل الســفن MSC/CIRC 623ب ـ التوصــية 
 وراببنة السفن و طواقمها ، بشأن منع وقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح ضد السفن . 

، قواعــد املمارســة للتحقيــق يف جــرائم  2001( يف نــوفمرب OMIكمــا إعتمــدت اجلمعيــة العامــة ل )
فضـال عـن التـدابري الراميـة إىل   A.  922( 22: ) القرصـنة والسـطو املسـلح ضـد مـن خـالل قرارهـا رقـم

  :A (12) 923( 22منع تسجيل السفن الومهية من خالل قرارها رقم )

يف املـــؤمتر الـــدويل املتعلـــق حبفـــظ حيـــاة  1974نـــوفمرب  01( يف SOLASوقـــد مت اعتمـــاد اتفاقيـــة ) 
، وعـــدلت مبوجـــب  1980مـــاي  25األشـــخاص يف البحـــار ، وقـــد دخلـــت االتفاقيـــة حيـــز النفـــاذ يف : 

 بروتوكولني يف مناسبتني : 

يف مـؤمتر دويل خبصـوص أمـن النـاقالت ومكافحـة  17/02/1978أ ـ الربوتوكول األول كان بتاريخ : 
  01/05/1981والذي دخل حيز النفاذ يف : التلوث 

يف مــؤمتر دويل خبصــوص تنظــيم إجــراءات  1988نــوفمرب  11ب ـ الربوتوكــول الثــاين فقــد وقــع بتــاريخ 
 . 2000فيفري  03الزايرة ومنح الشهادات ، والذي دخل حيز النفاذ يف 

نة ( حـــول القرصـــA 1002( 25منشـــور رقـــم : ) 2007( يف شـــهر نـــوفمر OMIكمـــا أصـــدرت )
 . 2009البحرية قبالة الصومالية ، وأشرفت يف شهر جانفي 
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 .IMBاملكتب البحري الدويل ـ   2
، وهــو يتبــع غرفــة التجــارة الدوليــة وأســهم يف وضــع بعــض اإلرشــادات 1981أتســس هــذا املكتــب عــام 

البحريــة يف مــاليزاي،  ملنــع حــدوث القرصــنة البحريــة، وكــان لــه جهــود كبــرية يف إنشــاء مركــز مكافحــة القرصــنة 
، مبشــاركة االحتــاد الــدويل لعمــال النقــل يف أتســيس مــا ُيســمى خبدمــة 1998كمــا أســهم املكتــب، يف عــام 

إجراءات التحرايت السريعة عن حوادث القرصنة، والذي يوفر معلومات سـريعة عـن احلادثـة فـور وقوعهـا، 
   :(22)يتواخلسائر اليت ميكن أن تنتج عنها. ومن أهم أهداف املكتب اآل

أ. مكافحـــة االحتيـــال يف جمـــال النقـــل البحـــري الـــدويل وتلقـــي املعلومـــات مـــن اهليئـــات احلكوميـــة وغـــري 
 احلكومية، عن حوادث االحتيال، وجتميع هذه املعلومات لتقدمي املشورة إىل أعضاء املكتب.

ادي الوقــــوع يف ب. تقــــدمي املشــــورة إىل املنظمــــات واهليئــــات بشــــأن إنشــــاء أو تعيــــني نظــــم التجــــارة لتفــــ
االحتيال، وحبـث أي صـفقات ألي مـن األعضـاء إلبـداء الـرأي قبـل إبـرام الصـفقة يف حالـة وقـوع شـك يف 

 تلك الصفقات.

ج. إجراء حترايت عن السفن أو سوء السلوك التجاري، ومسـاعدة اجملـين علـيهم يف عمليـات االحتيـال 
 التجاري.

 يال البحري وإصدار نشرة شهرية حباالت القرصنة.د. تقدمي خدمات تدريبية وثقافية ملكافحة االحت

وقـــد أنشـــئ املكتـــب مـــن أجـــل اإلقـــالل إىل أدل حـــد ممكـــن مـــن خمـــاطر القرصـــنة البحريـــة ، ومـــن أجـــل 
ومجـــع املعلومـــات اخلاصـــة ابلقرصـــنة (32)املســاعدة علـــى تطبيـــق القـــوانني اخلاصـــة حبمايـــة الســـفن وســـالمتهم 

( Kuala lumpurز إقليمـي ملكافحـة القرصـنة يف كوالملبـور )، وسـاهم يف أتسـيس مركـ ،  (24) البحريـة
 م  . 1992مباليزاي سنة 

 :مركز مكافحة القرصنة يف كواالملبور-3
نظرا  لتزايد أعمال القرصنة البحرية يف جنوب شرق آسيا ومدى كـرب اخلسـائر الـيت تعرضـت هلـا السـفن، 

أتسيس مركز إقليمي ابملنطقة ملكافحة القرصنة البحرية، وبعد إجـراء  IMBاقرتح املكتب البحري الدويل 
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علـــى إنشـــاء هـــذا  ،1992املباحثـــات مـــع احلكومـــات ابملنطقـــة وشـــركات املالحـــة، وجـــاءت املوافقـــة عـــام 
املركـز، ومُجــع رأس املـال الــالزم إلنشـائه إبســهامات مـن الشــركات املالحيـة العمالقــة وبعـض الــدول، وافتــتح 

وجــاء أتسيســه نتيجــة للتعــاون بــني املكتــب البحــري الــدويل وغرفــة التجــارة  (25)،1992املركــز يف أكتــوبر 
ن، ويقــوم إبصــدار نشــرات وتقــارير علــى فــرتات الدوليــة، ويتبــع هــذا املركــز للمكتــب البحــري الــدويل يف لنــد

 خمتلفة أسبوعية وشهرية ونصف سنوية عن حوادث القرصنة

 من مهام املركز:و  

أ. تلقي مجيع البالغات عن حوادث القرصنة اليت تقع يف أي منطقة حبرية، فيقوم فورا  إبرسال إشـارات 
إجـراءات التـأمني، كمـا يُبلـغ فـورا  اجلهـات املختصـة بـنفس تنبيه للسفن األخـرى علـى نفـس املنطقـة الختـاذ 

املنطقــة لتتـــوىل مباشــرة احلـــادث وضــبط اجلنـــاة، ويقـــوم املركــز بتنســـيق اجلهــود الـــيت هتــدف إىل ضـــبط اجلنـــاة 
 واستعادة السفينة إذا كانت حتت سيطرة القراصنة.

 تقـع يف أيـة دولـة، مـن طريـق ب. يساعد املركز يف عمليات التحري أو الضبط والتحقيق ابحلوادث اليت
 اخلرباء واملختصني الذين ينتقلون فور وقوع حادث يف مكان ما، وتقدمي املشورة الالزمة.

ج. يبــــث املركــــز تقــــارير منتظمــــة عــــن حــــوادث القرصــــنة والســــطو املســــلح علــــى الســــفن عــــرب األقمــــار 
ن أليــة ســفينة احلصــول الصــناعية، ومــن خــالل خدمــة شــبكة الســالمة املخصصــة للســالمة البحريــة، وميكــ

 على هذه التقارير من خالل االتصال ابملركز.

 ـ دور غرفـــة املالحة الدولية :  3

( ابألمــور القانونيــة والتشــغيلية اخلاصــة ابلســفن التجاريــة ، كمــا تعــين حبمايــة البيئــة وســالمة iccهتــتم )
أصـــدرت دلـــيال عـــن أمـــاكن  األرواح وتســـاهم كجهـــة استشـــارية مـــع احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـــة ، وقـــد

حـــدوث القرصـــنة ، وكيفيـــة منعهـــا ومكافحتهـــا وشـــاركت يف عـــدد مـــن املهـــام واملـــؤمترات املتعلقـــة مبكافحـــة 
 .(62)القرصنة
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 :جهود االحتاد الدويل لعمال النقلـ  4

هامة فيما خيص تعزيز اإلجـراءات األمنيـة يف عـرض البحـار واملرافـئ  أعمال  2004إختذ االحتاد عام  
العامليــة ، وذلــك  إبعتمــاد نظــام حتديــد اهلويــة ، يعــرف "ابلبيولوجيــة اإلحصــائية" ، ويعتمــد هــذا النمــوذج 

 .ويل موحد يثبت على وثيقة البحارةعلى حتويل بصمتني من أصابع البحارة إىل رمز د

راء ضـروراي لتطبيـق اتفاقيـة واثئـق هويـة البحـارة ، الـيت اعتمـدهتا منظمـة العمـل ومبدئيا ، يعد هـذا اإلجـ 
، يف جمال مكافحة القرصنة البحرية ،ويساهم االحتاد بشكل واسع(27)  2003الدويل يف جوان من العام 

 من خالل اقرتاحاهتم املقدمة للمنظمة الدولية البحرية يف سبيل احلد من هذه اجلرمية .

 اثنيـــا : اجلهود اإلقليمية املبذولة ملكافحة القرصنة البحرية

 ـ االتفاق اإلقليمي ملكافحة القرصنة البحرية واألعمال غري املشروعة يف آسيا )ريكاب(  1

لصـني اجتمعت الدول اآلسيوية املعروفة بـ )اآلسيان( والبالغ عددها عشرة دول ابالشرتاك مع كـل مـن ا
سرييالنكا وبنجالدش وأبرمـت االتفـاق اإلقليمـي ملكافحـة القرصـنة واألعمـال غـري نوبية و والياابن وكوراي اجل

،  (82)( recaapاملشروعة األخرى الـيت ترتكـب ضـد سـالمة املالحـة يف منطقـة آسـيا واملعـروف إبتفاقيـة )
 . 2006سبتمرب  04ودخلت حيز النفاذ الفعلي يف  2004وذلك يف نوفمرب عام 

، من أجل إقامة نظام إقليمي فاقية إقليمية فيما بني احلكوماتاالتفاقية اليت تعترب أول اتوضعت هذه  
، ملنـــع ومعاقبـــة أعمـــال القرصـــنة والســـطو املســـلح ضـــد الســـفن يف عـــاون والتنســـيق بـــني الـــدول األطـــرافللت

حهـا الوطنيـة ، ومـع وتقوم الدول األطراف بتنفيذ اإلتفـاق طبقـا لقوانينهـا ولوائ (92)البحار يف هذه املنطقة 
مراعــاة إال يتعــارض تنفيــذها هــذا االتفــاق مــع حقــوق وواجبــات الــدول األطــراف مبوجــب قواعــد القــانون 

  م . 1982( لعام unclosالدويل وبصفة خاصة )

( فقــــد أنشــــئ املركــــز اإلقليمــــي لتبــــادل املعلومــــات ومقــــرة دولــــة RecaaPووفقــــا لالتفاقيــــة اإلقليميــــة )
التعاون اإلقليمي الوثيق بـني األطـراف املتعاقـدة ، وذلـك ملنـع وقمـع أعمـال القرصـنة سنغافورة هبدف تنمية 
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، ويتم هذا التعـاون مـن خـالل الرجـوع إىل أجهـزة املركـز أو لسطو املسلح اليت ترتكب ضد السفنوأعمال ا
 .  (03)من خالل التعاون املباشر بينه وبني األطراف املتعاقدة

للتعـاون اإلقليمـي يف جمـال مكافحـة القرصـنة البحريـة وغريهـا مـن األعمـال  وتعترب هذه االتفاقيـة منوذجـا
 غري املشروعة اليت ترتكب ضد السفن يف آسيا وخاصة جنوب شرق آسيا  .

 ـ حماربة القرصنة البحرية يف منطقة القرن اإلفريقي : 2

لالحتــاد اإلفريقــي بضــرورة التحــرك أدت املطالبــة املتزايــدة مــن جانــب الــدول املطلــة علــى البحــر األمحــر 
شخصــيا ميثلــون  120وحضــره  11/12/2008لوضــع حــل ملشــكلة القرصــنة إىل عقــد مــؤمتر نــريويب يف 

، البحرية أمام السـواحل الصـومالية دولة افريقية على مستوى اخلرباء والوزراء ملناقشة سبل مكافحة القرصنة
قليميـــة والدوليـــة ملكافحـــة املشـــكلة يف ذلـــك العمليـــة والـــذي أســـفر علـــى أتييـــد الـــدول املشـــاركة للجهـــود اإل

، وفـــرض عقـــوابت ردعيـــة حبـــق الزعمـــاء ف األطلنطـــيالعســـكرية الـــيت أطلقـــت ســـت دول أوروبيـــة مـــن احللـــ
الصوماليني الذين يثريون يف طريق حتقيـق املصـاحلة الوطنيـة يف الصـومال والسـعي للوصـول إىل اتفـاق أوسـع 

ذا البلـد إلجيـاد إطـار قـانوين لتسـهيل مالحقـة القراصـنة ، وقـد تقـدم منـدوب مع الدول الساحلية احملاذية هل
االحتــاد اإلفريقــي يف األمــم املتحــدة بــدعوة إىل إرســال قــوات دوليــة إىل الصــومال لتحقيــق االســتقرار هبــدف 

 . (13)منع عملية القرصنة البحرية 

 29إىل  26ر الـــذي عقـــد مـــن كمـــا مت التوصـــل إىل مدونـــة قـــانون الســـلوك اإلقليمـــي مـــن خـــالل املـــؤمت
دولــة مــن دول املنطقــة وأســفر عــن اعتمــاد اتفــاق للتعــاون  17يف جيبــويت وحظرتــه وفــود  2009جــانفي 

اإلقليمــي ملكافحــة وقمــع أعمــال القرصــنة الــيت ترتكــب ضــد الســفن يف خلــيج عــدن ويف اجلــزء الغــريب مــن 
املطلـــة علــى البحـــر األمحــر والبحـــر العـــريب احملــيط اهلنـــدي ، حيــث يعتـــرب أو اتفـــاق يــربم بـــني الــدول العربيـــة 

 وخليج عدن والدول اإلفريقية فيما خيص هذه اجلرمية .

وقـــد مت يف إطـــار هـــذا االتفـــاق إنشـــاء ثـــالث مراكـــز إقليميـــة لتبـــادل املعلومـــات حـــول أعمـــال القرصـــنة  
والثـاين هـو املركـز  البحرية ، وهـي املركـز اإلقليمـي لإلنقـاذ البحـري وتنسـيق العمليـات يف مدينـة )مومباسـا(،

 .(32)اإلقليمي للتنسيق وتبادل املعلومات يف مدينة دار السالم بتنزانيا ، والثالث يف مدينة صنعاء ابليمن 
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 يف مكافحة القرصنة البحرية : دور جامعة الدول العربية-3

لبحـث مسـألة القرصـنة   04/11/2008دورة استثنائية جمللس السالم واألمن العـريب يف القـاهرة يف : 
والســطو املســلح يف البحــر قبالــة ســواحل الصــومال ، وأصــدر االجتمــاع عــددا مــن التوصــيات  وأذان مجيــع 

ل واىل التشـاور حوادث القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر ، ودعـا إىل التعـاون الوثيـق مـع حكومـة الصـوما
والتنســيق وتبــادل املعلومــات بــني الــدول العربيــة واملنظمــات والوكــاالت املتخصصــة املعنيــة ، مبــا فيهــا احتــاد 

 . (33)( ، واألمم املتحدة ، واالحتاد اإلفريقي omiاملوانئ البحرية العربية ، و )

يــام بعــدة حتركــات ، والقيــام أمــا الــدول املطلــة علــى البحــر األمحــر فقــد ســعت ملوجهــة هــذه اجلرميــة ابلق
 20مبجموعـــة مـــن اإلجـــراءات كـــان مـــن أمههـــا عقـــد اجتمـــاع قمـــة عربيـــة تشـــاوري ابلقـــاهرة يف مصـــر يـــوم 

، لبحــث ســبل مكافحتهـا ومحايــة الطــرق البحريــة يف البحـر األمحــر وخلــيج عــدن ، ومت (43) 2008نـوفمرب 
حيـث يعـود محايـة  (53)ولية الـدول املطلـة عليـهاالتفاق على أن أمن البحر األمحر واملالحة البحرية فيه مسؤ 

مياههــا اإلقليميــة واملالحــة البحريــة ورغــم كــل هــذا التحــرك العــريب فقــد أتخــر كثــريا  وأتســم ابلــرتدد وغيــاب 
 . (63)خطة واضحة ملواجهة الوضع املتأزم ومل جند شيئا على أرض الواقع

 خامتة 

اثر على اجملتمع الدويل نتيجة هتديدها املباشر على حركـة ة القرصنة البحرية العديد من اآلأحدثت جرمي
، وهلذا حتـرك املنظمـات الدوليـة املختلفـة لوضـع حـد هلـذه من وأرواح الناسأية من جهة وعلى التجارة الدول

الظــاهرة ، ونظــرا للنقــائص  الــىت ميــزت اتفاقيــة االمــم  املتحــدة لقــانون البحــار يف تعريفهــا للقرصــنة البحريــة 
ضـد أمـن  رت حمـاوالت حديثـة لتعريفهـا ، كـان أمههـا اتفاقيـة منـع االعمـال غـري املشـروعة املوجهـة،فقد ظه

واالتفــاق االقليمــي ملكافحــة القرصــنة وغريهــا مــن األعمــال غــري  املشــروعة الــيت  ،وســالمة املالحــة البحريــة 
 . 2004سيا واملعروفة ابتفاق ) ريكاب( لعام آتكب ضد سالمة املالحة يف منظمة  تر 

هـــو عـــدم وجـــود قـــوانني دوليـــة  بـــرز القيـــود القانونيـــة الـــيت تعيـــق مكافحـــة القرصـــنة البحريـــةأ نإكـــذلك فـــ
 رســائها لنظــامإفهــذه االتفاقيــة رغــم  1982ر لعــام مــم املتحــدة لقــانون البحــاوما تفرضــه اتفاقيــة األ،فعالــة

 رات الطارئـة املرتبطـة ابلفـاعلينيال أهنا مل تذهب بعيدا يف معاجلة االعتبـاإدويل يقف يف وجه هذه اجلرمية ، 
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فــالطرق القدميــة يف  والقضــااي اخلاصــة ابجلــرائم الــيت ترتكــب يف أعــايل البحــار  ويف امليــاه اإلقليميــة للدولــة ،
 التعامل مع القراصنة ال جتدي نفعا .

تمـع هنـاك ضـرورة لقيـام اجمل نإفـلذلك  إال أن هذه اجلهود ال تزال ضئيلة وال ترقى للمستوى املطلوب ،
الــدويل مبكافحتهــا والتعامــل معهــا أبســلوب مجــاعي واختــاذ التــدابري الفعالــة ملواجهتهــا وإبــرام اتفاقيــة دوليــة 
مستقلة تنص علـى احكـام القـانون الـدويل اخلاصـة بتنظـيم قواعـد هـذه اجلرميـة ،وكـذا التنسـيق والتعـاون بـني 

 الدول ملواجهة هذه اجلرمية .

 :اهلوامش
                                                 

حممــود قاســم الشــعيب القرصــنة البحريــة . ورقــة عمــل يف نــدوة فكريــة نظمهــا املركــز اليمــىن للدراســات التارخييــة واســرتاتيجيات املســتقبل  (1)
 http://www.aleshteraki.net/articles.php?d=1101"منارات " العنوان على االنرتنت 

 .2008مارس  14بتاريخ  77البند  62االمم املتحدة اجلمعية العامة ،الدورة  (2)
 .  2013ديسبمر  9بتاريخ  76البند  68االمم املتحدة اجلمعية العامة ،الدورة  (3)
 .   2012اكتوبر  22بتاريخ  2020تقرير االمني العام عمال بقرار جملس االمن  (4)

)5( FONZIBRAIN. Pirates.corsaires et flibustiers duxxle siecle .25/06/2010 

http://fonzibrain .wordpress .com/2010/06/25/pirates-corsaires –et- flibustiers – du-xxie-siecle 
القرصنة والسطو املسلح ضد السفن يف املياه الواقعة قبالة السواحل الصومالية ـ أفضل املمارسات اإلداريـة الـيت وضـعتها الصـناعة ملنـع  (6)

 .10القرصنة يف خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية . مرجع سابق ص . 
 .2008مارس   14ب من جدول االعمال 77البند  62االمم املتحدة اجلمعية العامة الدورة (7)
جـرت مراجعـة إطـار العمـل القـانوين الـدويل  2001ديسـمرب  11يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية على الوالايت املتحدة األمريكية يف  (8)

ات اخلاص مبحاربة اإلرهاب ، وكجزء من تلك العملية جددت اللجنة القانونية للمنظمة املالحيـة الدوليـة التأكيـد علـى التـدابري واإلجـراء
ويف اجتماعــات مبــادرة امــن االنتشــار والــيت عقــدت يف العــام  1988اهلادفــة إىل منــع األعمــال اإلرهابيــة يف البحــر مبــا يف ذلــك اتفاقيــة 

اقرتحت الوالايت املتحـدة األمريكيـة إدخـال تعـديالت يف االتفاقيـة وخـدمت االتفاقيـة أيضـا كمنتـدى للـرتويج هلـذه االقرتاحـات  2004
. أنظـر : ذن  2006فيفـري  14، وفتحت االتفاقيـة املعدلـة أمـام التوقيـع يف  2005أكتوبر  14إقرار التعديالت يف  ومناقشتها ، ومث

بوديل وكوين وول . ترمجة . عمر األيويب وحسن ، وأمني األيـويب ، معجـم املصـطلحات يف : التسـلح ونـزع السـالح واألمـن الـدويل مركـز 
 47ص ..  2007وىل ، نوفمرب الدراسات العربية بريوت ، الطبعة األ

القرار حممـل  2008ماي  15( واملعقودة بتاريخ 5893صادر عن جملس األمن الدويل يف جلسته رقم ) (1814)أنظر القرار رقم  (9)
 http ://daccess-ods.un.org/TMP/9528872.37071991.html :املوقع 

 .101.ص  2005اجلامعية .اجلزائر  عمر سعد هللا.حل النزعات الدولية .ديوان املطبوعات (10)

http://www.aleshteraki.net/articles.php?d=1101
http://fonzibrain/
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 ( 1846)أ( من قرار جملس األمن الدويل رقم ) 10( ، والبند 1816)أ( من قرار جملس األمن الدويل ) 7أنظر : البند  (11)
 163.ص  2004حممد خليل املوسى .استخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر .دار وائل للنشر والتوزيع .عمان  (12)
 . 174س املرجع . ص نف (13)
( الصادران عـن جملـس األمـن الـدويل . القـراران حممـالن مـن 1846( من القرا )10( والبند )1816( من القرار )7أنظر : البند ) (41)

 http://daccess-ods.un.org/TMP/9528872.37071991.htmlاملوقع على االنرتنت : 
( مـن القـرار 10( والبنـد )1846( مـن القـرار )11( والبنـد )1838( مـن القـرار )8( والبنـد )1816( مـن القـرار )9أنظر البند ) (15)
 189( من القرار )8( والبند )1851)
 . 408ص  2007صالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدويل العام ، دار النهضة العربية مصر ،  (16)
دها االمــــين .جامعــــة انيــــف للعلــــوم االمنيــــة .رســــالة ماجســــتري .الــــرايض جرميــــة القــــرص البحريــــة والقــــانون الــــدويل يف الصــــومال وبعــــ (16)

 .80ص2010
 . 2008ديسمرب  16املعقودة يف  6036الذي جملس االمن يف جلسة 1851االمم املتحدة جملس االمن القرار رقم    14 (17)

 )18(Organisation Maritime lnternationale PIRATERIE ET VOL A MAIN ARMEE EN MER .

g/7309.janvier.2000 .op.cit.p.2 
 .125.ص  2009ابو اخلري امحد عطية .اجلوانب القانونية ملكافحة القرصنة البحرية .دار النهضة العربية .القاهرة  (19)
 .107ابو اخلري امحد عطية .مرجع سابق ص (20)
 ، نفس الصفحة  نفس املرجع (21)
أاين أنطوين . ترمجة عمر األيويب وحسن حسـن وأمـني االيـويب ،خفـض املخـاطر األمنيـة ابحلـد مـن امـتالك مـواد مدنيـة واسـتخدامها  (22)

 .262ص .  2007يف : السالح واألمن الدويل ، مركز الدراسات العربية ، بريوت ، الطبعة األوىل نوفمرب 
.جملــة السياســة الدوليــة  44.اجمللــد  177القرصــنة يف احملــيط اهلنــدي .املخــاطر واليــات املواجهــة .العــدد  أشــرف ســليمان غــربايل . (32) 

 .117.ص2009القاهرة .جويلية 
(24) organisation Maritime ..OP. CIT.P.10. 

 من العنوان  1:151الساعة  04/04/2010أمحد عبد الظاهر ، القرصنة البحرية ... جرمية عاملية ومهوم عربية يوم  )2(5
. com/users/law/posts/104575 http://kenanaonline 

القــرص البحريــة والقــانون الــدويل يف الصــومال وبعــدها االمــين .جامعــة انيــف للعلــوم االمنيــة .رســالة  علــي بــن عبــدهللا امللحــم ،جرميــة (26) 
 .80ص2010ماجستري .الرايض 

 )27(CORDONNIER ; Lsabelle.la ;iraterie en Asie du Sud-est Revue international et strategi ;ue 

.Dalloz Automne.200/3-n43 .p.52 
  :من العنوان 10:50الساعة  23/03/2010األمن البحري وحتدايته الراهنة . موضوع حممل يوم  )28)

 http//www. Sas 445 .com/vb/showthread .php?p= 2013  
ترمجــة عمــر االيــويب وحســن حســن وأمــني األيــويب ، التعــاون األمــين االقليمــي يف  اليســون كبيلــز وفالدميــري ابرانوفكســي وابلــدواني . (92)

منطقــة االحتــاد الســوفيييت الســابق . يف التســلح ونــزع الســالح واألمــن الــدويل ، مركــز الدراســات العربيــة بــريوت ، الطبعــة األوىل . نــوفمرب 
 .265،ص  2007

http://kenanaonline/
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ونيسـيا ، الوس ، مـاليزاي ، ميامنـار ، الفيليبـني ، سـنغافورة ، اتيالنـد ، فيتنـام أنظـر تضم كل من برواني دار السالم ، كمبوداي ، أند (03)

  55: ذن بوديل وكوين وول . مرجع سابق ص 
) 31 ( MARION Badot . op. cit .p.3. 

 .108أبو اخلري أمحد عطية . مرجع سابق ص.   (23)
علـى  24/09/2009القرصنة البحرية قبالة السواحل الصـومايل موضـوع منشـور بتـاريخ :  عادل علي أمحد ورضا علي إبراهيم ،  (33) 

 http : //new . s.s.gov.eg/Ar/Story . aspx? sid = 3549شبكة االنرتنت العنوان ، 
( واملقـدم بتـاريخ  2008) 1846األمم املتحدة جملس األمن تقريـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة املقـدم جمللـس األمـن عمـال ابلقـرار  (43)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   2009مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربط علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة االنرتن -http://daccess، عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ال

ods.un.org/TMP/9528872.37071991.html 
 112أبو اخلري أمحد عطية . مرجع سابق .ص.   35))
 من العنوان  11:15الساعة  04/04/2010أمحد عبد الظاهر ، القرصنة البحرية ... جرمية عاملية ومهوم عربية يوم  (63)

http://kenanaonline . com/users/law/posts/104575. 
 

http://kenanaonline/
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 التحكيم كضمان قانوين الستقطاب االستثمارات األجنبية يف جمال الصفقات العمومية
 

 
 

 
 لخص:امل

ل اآلليات القانونية، اليت أقرها املشرع اجلزائري لإلدارة يف سبيل استغالية من أهم األساليب و تعد الصفقات العموم
اطها املشرع ابلعديد من ابلنظر إىل ارتباط هذه الصفقات  أبموال اخلزينة العمومية أحتسري األموال العامة، حيث و و 

رغم من ذلك تبقى هذه على الحسن تنفيذها، لكن و اإلجراءات القانونية اليت تضمن شفافية إبرامها، و القيود و 
الزال األصل مل املتعاقد طرف أجنيب، إذ كان و الصفقات  تثري العديد من النزاعات، خاصة يف حالة ما إذا كان املتعا

ية العام يف خضوع هذه النزاعات إىل القضاء الوطين، إال أن ضرورايت استقطاب املشرع اجلزائري لالستثمارات األجنب
ألول مرة إمكانية خضوع  ية لذلك، دفعته ألن جييز صراحة و كن من الضماانت القانونسعيه إلقرار أكرب قدر ممو 

 املرسوم ذلك يفطرف أجنيب إىل التحكيم الدويل، و منازعات الصفقات العمومية اليت يكون املتعامل املتعاقد فيها 
ضي حبظر جلوء الشخص هذا على الرغم من أن ذلك يعد خروجا عن املبدأ العام القا، و 247-15الرائسي رقم 

انطالقا مما سبق سنتوىل من خالل هذه الورقة البحثية دراسة ضوابط اللجوء يف عنوي العام إىل التحكيم، وعليه و امل
 مدى فعالية هذا األخري يف استقطاب االستثمارات األجنبية.ت العمومية إىل التحكيم الدويل و منازعات الصفقا

Résumé : 

Les Marchés publics, Sont considérés Parmi les Méthodes et les Mécanismes juridique 

les plus importants, que le législateur a accordé a l’administration pour la Raison de  

l’Exploitation et la gestion des fonds publics , et vue que ces Marchés publics sont liée 

par les Fonds de trésor public , le législateur Algérienne il les a entouré par plusieurs 

restrictions et procédures juridiques pour assurer sa transparence et sa bonne exécution ,  

Mais Malgré cela les Marchés publics sont Toujours exciter des litiges , En particulier 

dans le cas ou l'opérateur contractant est un étranger, Alors que le Principe général dans 

ces litiges c’est qu’ils sont régis par le système judiciaire national, Mais Cependant les 

nécessités d’attirer les investissements étrangers, et accorder le maximum possibles des 

garanties judiciaires pour les encourages , le législateur algérien a autorisé  pour la 

première fois, dans le décret présidentiel n° 15-247 , la possibilité de Résoudre les litiges 

des Marchés publics par l’arbitrage international, Malgré que Cela est considéré comme 

une dérogation au principe général qui interdira au personnes morales de droit public de 

Résoudre ces litiges par arbitrage. 

 د/ رشيد مشيشم
 أستاذ حماضر أ

 كلية احلقوق و العلوم السياسية
 جامعة حيي فارس ابملدية

 جمرايل حممد ملني
 -ختصص القانون اخلاص –طالب دكتوراه 

 السياسية كلية احلقوق و العلوم
 جامعة حيي فارس ابملدية
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 مقدمة

حاجاهتا، تلبية فيذ براجمها و تعترب الصفقات العمومية من أهم األساليب اليت تعتمد عليها اإلدارة لتن
التنموية للدول على ما ترتكز السياسات االقتصادية و  خاصة ما تعلق منها ابملصلحة العامة، إذ غالبا

ىل تنفيذ املشاريع االستثمارية اآلليات القانونية اليت ترمي إومية ابعتبارها من أهم األدوات و الصفقات العم
قات العمومية ن الدول أولت أمهية ابلغة للصفتطبيق املخططات احلكومية، واجلزائر على غرار العديد مو 

إىل غاية  67/90منذ االستقالل ابلعديد من النصوص القانونية بداية من األمر حيث نظمها املشرع و 
 .15/247املرسوم الرائسي 

االقتصادي للبالد، عرفت خمتلف النظم القانونية املنظمة حيث وابلنظر إىل التطور اإليديولوجي و 
بطرق منها بتنفيذ الصفقات العمومية و  للصفقات العمومية تطورات مستمرة و هامة، السيما ما تعلق

تسوية منازعاهتا، إذ عرفت هذه األخرية عدة أشكال، أمهها استحداث التحكيم كطريق بديل لتسوية 
ام منازعات الصفقات العمومية، فرغم أن األصل العام هو عدم جواز طلب الشخص املعنوي الع

، خرج 15/247للتحكيم يف تسوية املنازعات اليت يكون طرف فيها، إال أن املشرع يف املرسوم الرائسي 
عن هذا األصل، الذي ظل لعقود عديدة متمسك به العتبارات السيادة الوطنية، وذلك حينما أجاز 

 يكون فيها املتعاقد منه، إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل يف املنازعات اليت 153صراحة يف املادة 
كذا ت التطورات االقتصادية احلديثة و متطلبالك متاشيا مع اعتبارات التنمية و املتعامل طرف أجنيب، وذ

تشجيعا لالستثمارات األجنبية اخلالقة للثروة، و اليت تعد اجلزائر يف أمس احلاجة إليها حاليا، خاصة يف 
 ضع االقتصادي للبالد.إمكانية أتزم الو ت و ظل تراجع مداخيل احملروقا

إىل أي مدى ميكن اعتبار التحكيم ضمان انطالقا مما سبق ميكن طرح التساؤل التايل: وعليه و 
 قانوين الستقطاب االستثمارات األجنبية ؟ 

 دراسته وفق للمحاور الثالثة التالية:شكالية ارأتينا تقسيم املوضوع و لإلجابة على هذه اإل

 مفهوم التحكيم يف جمال الصفقات العمومية احملور األول:
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 احملور الثاين: نطاق التحكيم و إجراءاته يف جمال الصفقات العمومية

األثر االجيايب إلقرار التحكيم يف الصفقات العمومية على استقطاب االستثمارات  احملور الثالث:
 األجنبية.

 احملور األول: مفهوم التحكيم يف جمال الصفقات العمومية 

إن املتفق عليه أنه ال يوجد تعريف واحد للتحكيم يشمل مجيع صوره املختلفة، فلكل صورة تعريف 
خاص هبا، لذلك سنتوىل فيما يلي وضع تعريف دقيق للتحكيم يف جمال الصفقات العمومية ابعتباره 

يف جمال وسيلة بديلة لفض املنازعات املتعلقة هبا، كما سنتوىل التطرق إىل خصائص التحكيم خاصة 
 الصفقات العمومية

 أوال : تعريف التحكيم ابعتباره وسيلة بديلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية:

نه إحدى أهم وسائل حسم املنازعات بطريقة ودية، إذ يعترب طريق أيعرف التحكيم بصفة عامة على 
استثنائي، يقوم على إرادة األطراف، حيث يلجأ إليه اخلصوم حلل النزاع دون احلاجة إىل عرضه على 

"، على أنه عبارة عن تقنية هتدف   rené david، وقد عرفه األستاذ روين دافيد "(1)القضاء املختص
لة تتعلق ابلعالقات بني شخصني أو عدة أشخاص، من طرف شخص أو عدة إىل إعطاء حل ملسأ

حيكمون بناء على ذلك خاص و  يستمدون سلطتهم من اتفاق -احملكم أو احملكمني -أشخاص آخرين
 (    2)االتفاق و دون أن يكونوا مكلفني بتلك املهمة من قبل الدولة.

، فقد عرف التحكيم على أنه اتفاق  “ Philippe Fouchard “ أما األستاذ فيليب فوشارد
  (3)األطراف على إخضاع نزاعهم إىل قضاء خاص خيتارونه

يف نفس السياق أيضا عرف القضاء املصري التحكيم على أنه " عرض نزاع معني بني طرفني، على  و
م يف هذا احملك حمكم من الغري يعني ابختيارمها أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط حيدداهنا، ليفصل

قاطع لدابر اخلصومة من جوانبها اليت ة، جمرد من التحامل، و ذلك النزاع بقرار، انئيا عن شبهة املماأل
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من خالل ضماانت التقاضي أحاهلا الطرفان إليه، بعد أن يديل كل منهما بوجهة نظره تفصيال 
 .(4)"الرئيسية

تعريفه على أنه ذلك االتفاق الذي يقبل أما ابلنسبة للتحكيم يف جمال الصفقات العمومية فيمكن 
املتعامل املتعاقد )األجنيب( معها،  ني يف كل من املصلحة املتعاقدة و مبوجبه أطراف الصفقة العمومية املتمثل

أبن يعرضوا املنازعات اليت أاثرهتا أو قد تثريها تنفيذ هذه الصفقة، على هيئة حتكمية دولية، حيث ختضع 
ذلك إىل موافقة مسبقة أثناء اجتماع احلكومة وذلك بناء على اقرتاح من الوزير  املصاحل املتعاقدة يف

 .(5)املعين

 اثنيا: خصائص التحكيم يف جمال الصفقات العمومية:

اليت يتمتع هبا التحكيم يف جمال الصفقات العمومية، عن خصائص  ال ختتلف اخلصائص و املميزات
 التحكيم بصفة عامة، و اليت ميكن اختصارها فيما يلي: 

  السرعة يف الفصل يف املنازعات املعروضة: (1

تفضله عن م واليت متيزه و تعترب السرعة يف تسوية املنازعات من أهم اخلصائص اليت يتمتع هبا التحكي
ابلتايل  ال تؤدي إال إلطالة عمر النزاع وكثرة اإلجراءات، اليت   سيكي الذي يتسم ابلبطء واء الكالالقض

سريعة متكن أطراف النزاع التحكيم  آلية جد فعالة و هذا ما جيعل من عطيل مصاحل األطراف املتنازعة، و ت
ابلتايل فهو حيفظ مصاحل األطراف خاصة يف جمال ، و (6)من إجياد حلول لنزاعاهتم يف أسرع وقت ممكن

الصفقات العمومية، إذ تستفيد منه املصلحة املتعاقدة من خالل جتنيب تعطيل اجناز املشروع موضوع 
املداخيل النامجة ي يتجنب هو اآلخر إيقاف مشروعه و كذا يستفيد منه املتعاقد املتعامل الذالصفقة، و 

 عنه.

 إجراءات التحكيم: ( قلة القيود الشكلية يف2

ذ من دون املرور مبختلف القيود إذ يصل أطراف النزاع يف التحكيم إىل حكم هنائي قابل للتنفي
اإلجراءات الشكلية للتقاضي، اليت يفرضها سري اخلصومة، إذ يكفي يف حالة النزاع إبداء األطراف و 
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هذا دون وجوب إتباع أي شكلية أو رمسية لرفع القضية أمام اهليئة رغبتهم يف اللجوء إىل التحكيم، و ل
 ( 7)املكلفة ابلتحكيم.

   ( الطبيعة االختيارية حلكم التحكيم:3

تحكيم أنه ذو طبيعة اختيارية، إذ أن إلرادة األطراف كامل احلرية يف قبول اللجوء إىل إن األصل يف ال
واليت جيوز للمصلحة املتعاقدة التحكيم أو رفضه، كما هو الشأن يف منازعات الصفقات العمومية، 

استثناء من جوء إىل التحكيم من عدمها، لكن و املتعامل املتعاقد االتفاق بكل حرية على إمكانية اللو 
ضاء قبل طرحه على هيئة التحكيم ذلك فقد يكون التحكيم إجباراي، أي ال جيوز طرح النزاع على الق

هو النظام الذي كان معموال به يف اجلزائر يف سنوات السبعينات حلل اخلالفات القائمة بني املؤسسات و 
  (8)االشرتاكية.

 ( سرية التحكيم4

أهم ما حيققه التحكيم للخصوم، فرغم أن العالنية اليت حتيط  إن سرية الفصل يف النزاع تعد من
، خاصة يف جمال (9)ابلقضاء تعد من أهم ضماانت العدالة إال أن تلك العالنية قد تضر أبطراف النزاع

منازعات الصفقات العمومية اليت غالبا ما ترغب املصاحل املتعاقدة يف التكتم عن تفاصيل املنازعات اليت 
كذلك نفس األمر ينطبق وذلك الرتباطها ابلرأي العام، و يذ املشاريع موضوع الصفقة العمومية تعرفها تنف

سراره الصناعية أيضا على املتعامل الذي حيرص هو اآلخر على إبقاء النزاع يف سرية اتمة لتجنب إفشاء أ
 .كذا لتجنب اإلضرار بسمعته يف سوق االستثمارات احمللي أو الدويلأو االقتصادية، و 

 نطاق التحكيم و إجراءاته يف جمال الصفقات العمومية:احملور الثاين:  

إجراءات قانونية ق و إن مسألة تطبيق نظام التحكيم على منازعات الصفقات العمومية حيكمها نطا
 فيما يلي حتديد خاصة، أوجب املشرع إتباعها لتحقيق األثر املرجو من اتفاق التحكيم لذلك سنتوىل

 إجراءاته يف جمال منازعات الصفقات العمومية.التحكيم و نطاق 
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 أوال: نطاق تطبيق التحكيم يف جمال الصفقات العمومية:

جيوز  يتحدد نطاق تطبيق التحكيم يف جمال الصفقات العمومية من خالل حتديد األشخاص الذين
يت جيوز اللجوء فيها إىل كذا من حيث حتديد طبيعة النزاعات القانونية الهلم اللجوء إىل التحكيم، و 

 التحكيم.

     ( األشخاص الذين جيوز هلم اللجوء التحكيم يف جمال الصفقات العمومية:1

إن مسألة حتديد األشخاص الذين جيوز هلم اللجوء إىل التحكيم يف جمال الصفقات العمومية ال تطرح 
جلوء الشخص املعنوي العام إىل التحكيم إشكاالت، إال فيما يتعلق ابجلدل الفقهي املتعلق مبدى جواز 

 يف املنازعات اليت يكون طرفا فيها.

-66األمر رقم فقد أتثر التشريع اجلزائري كثريا ابلتشريع الفرنسي، يف هذه املسألة إذ منع بداية ، يف 
عد اللجوء إىل التحكيم ابلنسبة للدولة واألشخاص االعتبارية العمومية، لكن اختلف األمر ب( 10)،154

الذي فتح ، و 1966اإلجراءات املدنية لسنة  املعدل لقانون 03-93ذلك بصدور املرسوم التشريعي 
 (11)يف عالقاهتم التجارية الدولية. جمال التحكيم التجاري الدويل، أمام األشخاص االعتبارية العامة

فقد فصل  (12)قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املتضمن  09-08أما بعد صدور القانون رقم 
املشرع أكثر يف اجلدل القائم حول إمكانية جلوء الشخص االعتباري العام إىل التحكيم يف املنازعات اليت 

مببدأ  يكون طرفا فيها، خاصة ما تعلق منها ابلصفقات العمومية، حيث وعلى الرغم من احتفاظ املشرع
األساس منه يف فقرهتا الثانية  1006اليت شكلت املادة ري العام للتحكيم، و لشخص االعتباحظر جلوء ا

املعنوية العامة أن تطلب ذلك بنصها على أنه: "...ال جيوز لألشخاص التشريعي هلذا احلظر و 
 ..."التحكيم

اليت نصت صراحة على إمكانية ، و  975تثناءات، تضمنتها املادة إال أن املشرع وضع هلذا احلظر اس
اللجوء إىل التحكيم كأحد الوسائل البديلة من طرف الدولة أو الوالية أو البلدية أو أحدى املؤسسات 

اليت صادقت العمومية ذات الصبغة اإلدارية يف جمال الصفقات العمومية أو يف حالة االتفاقيات الدولية 
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الثانية اليت  أجازت لألشخاص املعنوية العامة طلب التحكيم  يف فقرهتا 1006كذا املادة عليها اجلزائر، و 
 يف إطار عالقاهتا االقتصادية الدولية أو يف إطار الصفقات العمومية.

انطالقا مما سبق ميكننا القول أن املشرع قد حسم األمر فيما يتعلق مبسألة مدى جواز جلوء الشخص 
لك يف قانون اإلجراءات ذلك إبجازته الصرحية لذو  يف منازعات الصفقات العمومية، املعنوي للتحكيم

ملتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ا247-15اإلدارية، وحىت يف املرسوم الرائسي رقم املدنية و 
إمكانية جلوء  153الذي أكد هو اآلخر يف الفقرة األخرية من املادة و  (13)تفويضات املرفق العام،و 

يف املصاحل املتعاقدة إىل هيئة دولية للتحكيم يف املنازعات املرتتبة عن األشخاص املعنوية العامة املتمثلني 
 تنفيذ الصفقات العمومية.

أما ابلنسبة املتعامل املتعاقد يف جمال الصفقات العمومية، فيشرتط فيه أن يكون متعامال أجنبيا حىت 
ذلك على اعتبار أن املشرع و نازعاته مع املصاحل املتعاقدة، ميكنه االستفادة من إمكانية التحكيم يف م

ألن التحكيم الداخلي يف هذه اجلزائري مل ينص صراحة على جواز التحكيم الداخلي مع املتعامل الوطين، 
احلالة سيفقد الشخص االعتباري العام جممل االمتيازات املمنوحة له مبوجب العقد اإلداري املتضمن 

 الصفقة العمومية.

اليت اقتصر و  247-15من املرسوم الرائسي رقم  153قد أكدت ذلك الفقرة األخرية من املادة و 
املشرع فيها على النص جبواز جلوء املصاحل املتعاقدة إىل التحكيم يف املنازعات اليت تطرأ مع املتعاملني 

استبعادهم صد املشرع لتايل فقد قابملتعاملني الوطنني، و املتعاقدين األجانب فقط، وهذا من دون ذكر ا
اليت نصت على أن من نفس املرسوم، و  154ضا املادة هذا ما أكدته أيمن إمكانية التحكيم، و 

املنازعات النامجة عن تنفيذ الصفقات العمومية املربمة مع املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني يتم تسويتها 
 لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وايل.اليت تنشأ ، و (14)عن طريق جلنة التسوية الودية للنزاعات

املالحظ أيضا أن املشرع أكد على وجوب اللجوء إلجراء التسوية الودية هلذه املنازعات قبل اللجوء و 
جوء إىل إىل القضاء املختص، كما ألزم يف نفس الوقت املصلحة املتعاقدة أن تدرج يف دفرت شروطها الل
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ما يؤكد أيضا استبعاده للتحكيم يف املنازعات اليت يكون املتعامل املتعاقد فيها هو هذه التسوية، و 
 (15)وطين.

 ( طبيعة منازعات الصفقات العمومية اليت جيوز اللجوء فيها إىل التحكيم:2

واإلدارية، على أنه " ميكن لكل شخص اللجوء إىل  املدنية اإلجراءات قانون من 1006 املادة تنص
قوق اليت له مطلق التصرف فيها، ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام أو التحكيم يف احل

 حالة األشخاص و أهليتهم......"

سواء أكان مرتتب على إبرام الصفقات  -بصفة عامة  اختصاص التحكيمانطالقا من هذه املادة فإن 
اليت  احلقوق، أي املالية فقط ابحلقوق تتعلق اليت املنازعات يقتصر على -العمومية أو غري مرتتب عليها 

 للتصرف فيها، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنواي. يكون للشخص مطلق احلرية

مومية اليت خترج عن هذا السياق الع الصفقات عاتنازام بعض استبعاد إىل يؤدي ابلضرورة ما وهذا
  املتمثلة يف ما يلي: و 

 العمومية. الصفقات إبرام عند الناشئة املنازعات-

 املنفصلة اإلدارية يف القرارات اإللغاء كدعوى اإلدارة، أعمال مبدى مشروعية املتعلقة املنازعات-
 نوعه. كان مهما العمومية ابلصفقة املتعلقة

 بني املالية اباللتزامات تتعلق ال اليتو  العمومية، الصفقة تنفيذ مرحلة يف تنشأ اليت املنازعات-
 .العمومية الصفقة أطراف

 وأهليتهم. وحالة األشخاص العام ابلنظام املتعلقة املنازعات - 

 يف التحكيم فيها اللجوء إىل  جيوز اليت املنازعات جمال حيدد ابلتدقيق طبيعة و مل املشرع أن املالحظ،و 
 األشخاص وحالة العام ابلنظام املتعلقة املنازعات ابستبعاد العمومية، حيث اكتفى فقط الصفقات إطار

 (16)وأهليتهم.
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-15رقم اجلدير ابلذكر أيضا أن املشرع قد أشار ولو بصفة غري مباشرة يف املرسوم الرائسي اجلديد و 
ذلك حينما نص يف الفقرة األخرية ، إىل طبيعة النزاعات اليت ال جيوز اللجوء فيها إىل التحكيم و 247

نازعات اليت تطرأ عند منه، أن جلوء املصلحة املتعاقدة إىل التحكيم يكون يف حالة امل 153من املادة 
ابلتايل فاملشرع بذلك استبعد ملتعاملني املتعاقدين األجانب، و تنفيذ الصفقات العمومية املربمة مع ا

ا، تنفيذهات اليت تنشأ قبل إبرام الصفقة و املنازعات اليت ال تنشأ عند تنفيذ الصفقة العمومية كاملنازع
اليت تنشأ مع املتعاملني املتعاقدين الغري أجانب أي كذلك استبعد أيضا من نطاق التحكيم املنازعات و 

 الوطنيني.

 اثنيا : إجراءات التحكيم يف جمال الصفقات العمومية:  

يف منازعات الصفقات العمومية،  مبا أن املشرع اجلزائري استبعد إمكانية اللجوء إىل التحكيم الداخلي
كيم الدويل يف املنازعات اليت تنشأ عن تنفيذ اقتصر فقط على النص صراحة إبمكانية اللجوء إىل التحو 

الصفقات العمومية مع املتعاملني املتعاقدين األجانب، سنتوىل فيما يلي التطرق إىل اإلجراءات الواجب 
اليت ميكننا تقسيمها إىل ثالثة ية أمام هيئات التحكيم الدولية و اتباعها لتسوية منازعات الصفقات العموم

 إجراءات هي :

 الدويل: التحكيم إىل أطراف النزاع إرادة اجتاه( 1

املتعامل راف النزاع) املصلحة املتعاقدة و أط إرادة قبل البدء يف العملية التحكيمية ال بد أن يتجه رضا و
يكون أثناء تنفيذ الصفقة العمومية، و الدويل لتسوية النزاع الناشئ بينهما  التحكيم إىل املتعاقد األجنيب(

 أبي أو كتابة تربم أن فيها يشرتط واليت النزاع بني أطراف التحكيم املربمة مسبقا فاقيةات مبوجب ذلك
يضعها  اليت للشروط تستجيب أن فيها أيضا يشرتط كما ابلكتابة، اإلثبات أخرى جتيز اتصال وسيلة

 احملكم يراه الذي القانون أو النزاع ملوضوع املنظم القانون أو اختياره، على األطراف اتفق الذي القانون
 (17)مالئما.
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  ( تعني هيئة التحكيم:2

إن تسيري إجراءات التحكيم يقتضي بداية تشكيل هيئة التحكيم اليت تتوىل الفصل يف النزاع موضوع 
اتفاقية التحكيم، و يف هذا السياق مل يقيد املشرع اجلزائري على غرار العديد من التشريعات حرية أطراف 

كل له مهمة التحكيم النزاع يف اختيار اهليئة التحكيمية سوى بوجوب أن يكون الشخص الطبيعي املو 
 (18)متمتعا جبميع حقوقه املدنية و كذا بضرورة اختيار عدد فردي من احملكمني.

 ( إقامة الدعوى أمام اهليئة التحكمية:3

تتلخص إجراءات إقامة الدعوى أمام اهليئة التحكمية يف وجوب احتواء الطلب على جمموعة من 
 املعلومات تتلخص فيما يلي:

 ريف النزاع ) التسمية، املقر أو حمل اإلقامة، اجلنسية...(.التحديد الدقيق لط-
 حتديد ما إذا كان أحد الطرفني مؤسسة أو هيئة اتبعة للدولة املتعاقدة. -
 (19)الوثيقة اليت مت فيها ذلك الرضا.حتديد اتريخ الرضا ابلتحكيم و  -

 ( إجراءات سري عملية التحكيم :4

التحكيمية وفقا لإلجراءات اليت نصت عليها اتفاقية التحكيم املربمة مسبقا، تتم إجراءات سري العملية 
 والقانون يف اخلصومة التحكمية إتباعها الواجب اإلجراءات على التحكيم اتفاقية أما يف حالة عدم نص

 استنادا أو مباشرة سريها إجراءات ضبط التحكيم حمكمة تتوىل الواجب التطبيق، فإنه يف هذه احلالة
 خبصوص والتحقيق املدقق األدلة عن ابلبحث التحكيم حمكمة حتكيم خاص، وتقوم نظام أو لقانون

 هذا غياب ويف األطراف، اختاره الذي القانون بقواعد النزاع املطروح، حيث تقوم ابلفصل فيه عمال
 .(20)مالئمة تراها اليت القانون واألعراف قواعد حسب تفصل االختيار،

اإلشارة هنا إىل أنه ميكن لقضاء الدولة التدخل لتقدمي العون إىل اهليئة التحكيمية يف حاالت  وجتدر 
صحة  كذا النظر يفاإلجراءات الوقتية والتحفظية، و اختاذ هيئة التحكيم، وتقدمي األدلة و  كثرية كتشكيل
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الطعن فيه ابإللغاء أو تفسريه أو تطبيقه، كما هلا أيضا أن تتدخل الحقا كما يف حالة اتفاق التحكيم و 
  (21)ابلبطالن أو ابلتثبيت.

اهليئة املكلفة ابلتحكم تضع  من خاص أما ابلنسبة النتهاء اخلصومة التحكمية فتكون بصدور حكم
  من به االعرتاف بعد للتنفيذ، قابال يكون هذا احلكم التحكيمي حيث من خالله حدا للنزاع املطروح،

 برفض أمر صدور حالة أما يف، األخري هذا يصدره أمر طريق عن كاملختصة، وذل احملكمة قبل رئيس
 اجمللس أمام استئناف احلكم تنفيذه، فإنه ميكن يف هذه احلالة برفض أو ابحلكم التحكيمي االعرتاف
ذلك وفقا ملا يقضي به التشريع الساري له، و  الرمسي التبليغ اتريخ من أجل شهر يفاملختص و  القضائي
 (22)املفعول.

احملور الثالث: األثر االجيايب إلقرار التحكيم يف الصفقات العمومية على استقطاب االستثمارات 
 األجنبية

لتسوية  التحكيم الدويل إلمكانية اللجوء إىل 247-15إن إدراج املشرع يف املرسوم الرائسي 
يف جذب واستقطاب االستثمارات  جيايبإنيب؛ له اثر جد منازعات الصفقات العمومية ذات العنصر األج

الذي خلق مناخ استثماري يطبعه األمن والطمأنينة، و ذلك ملا للتحكيم الدويل من فعالية يف األجنبية، و 
 .  (23)استقطاب رؤوس األموال األجنبيةاالستثمار و  تعد اجلزائر يف أمس احلاجة إليه لرتقية

ذلك على اعتبار أن املستثمر األجنيب قد ميتنع عن استثمار أمواله أو التعاقد عن طريق الصفقات و 
العمومية أو غريها من صيغ التعاقد، مع دولة يعلم أن اللجوء إىل قضائها الوطين هو الوسيلة الوحيدة 

اإلجراءات الواجب ت و املستثمر األجنيب ابملعطياالقتضاء حقوقه يف حالة النزاع، وذلك يرجع إىل جهل 
إتباعها أمام هذا القضاء، و كذا إىل ختوفه من آاثر إانطة االختصاص ابلفصل يف منازعاته مع الدولة إىل 

ابلنظر لآلاثر اليت جتعل من هذه األخرية خصما وحكما يف نفس الوقت، لذلك و القضاء الوطين و 
ستثمارات األجنبية، اجتهت أغلب تشريعات السلبية هلذه املخاوف على اقتصادايت الدول املستضيفة لال

هذه الدول على غرار اجلزائر، إىل اعتماد نظام التحكيم التجاري الدويل كآلية بديلة لتسوية املنازعات 
املستثمرين األجانب، إذ يوفر هذا النظام التحكيمي العديد من ة عن العقود املربمة بني الدول و الناشئ



 2018ن العدد اخلامس جوا                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

56 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

ملرونة إجراءاته  ذلكحيظى بتأيد املستثمر األجنيب، و  ستثمر،  فهو من جهةاملزااي سواء للدولة أو للم
جهة أخرى فهو يعد ضماان من خماوفه من حتيز القضاء الوطين، و تكاليفه، كما يبدد واختصار وقته و 

سببا انفيا لألشكال التحكمية األخرى، السيما منها احلماية الدبلوماسية اليت قد تلجأ إليها للدولة و 
 حتت غطاء محاية رعاايها.  (24)ول األصلية للمستثمر األجنيب املتعاقد مع الدولةالد

دوره يف استقطاب االستثمارات األجنبية، جعله ع أبمهية إقرار التحكيم الدويل و عليه فإن وعي املشر و 
املشرع  الذي خصصإلجراءات املدنية اإلدارية و يويل أمهية ابلغة هلذا األخري سواء أكان ذلك يف قانون ا

استثناء إمكانية خضوع األشخاص االعتبارية تحكيم الدويل كما أقر أيضا فيه و من خالله فصل كامل لل
العامة إىل التحكيم الدويل، أما ابلنسبة للتشريعات املنظمة للصفقات العمومية فانه ميكننا القول أنه على 

عن النص صراحة على إمكانية  247-15الرغم من سكوت كل القوانني السابقة للمرسوم الرائسي 
إىل التحكيم  كطريق بديل لتسوية املنازعات اليت تنشأ بني املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد، اللجوء 

املتضمن  247-15من املرسوم الرائسي رقم  153فان املشرع تدارك ذلك يف الفقرة األخرية من املادة 
العام، والذي أكد صراحة على إمكانية اللجوء إىل التسوية تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 

ذلك ملتعاملني املتعاقدين األجانب، و الودية للنزاعات الناجتة عن تنفيذ الصفقات العمومية املربمة مع ا
على ذلك أثناء اجتماع  هذا بعد املوافقة املسبقةتعاقدة إىل هيئة حتكيمية دولية و إبخضاع املصاحل امل

 بناء على اقرتاح من الوزير املعين.احلكومة و 

املتعاقد تعترب إضافة جد قيمة  ابلتايل فإن هذه الفقرة اليت تشكل ضمانة قانونية للمستثمر األجنيبو 
ها للثروة تشجيع االستثمارات األجنبية خاصة اخلالقة منون هلا أثر جد اجيايب يف ترقية و مهمة،  قد يكو 
 اليت تعد اجلزائر يف أمس احلاجة إليها حاليا. و 

 :اخلامتة

دفع املشاريع ذات املنفعة العمومية و ابلنظر إىل األمهية البالغة للصفقات العمومية يف تنفيذ خمتلف 
فعالة تضمن حتقيق اطتها مبنظومة قانونية متكاملة و العجلة االقتصادية للوطن؛ سعى املشرع إىل إح

، أحدث نص تشريعي ينظم  247-15خمتلف األهداف املنوطة هبا، حيث يعد املرسوم الرائسي رقم 
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إضافات عديدة لعل من أمهها، نصه ، وقد جاء فيه املشرع بتعديالت و إبرام و تنفيذ هذه الصفقات
دة ة بني املصلحة املتعاقصراحة، على إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل لتسوية املنازعات الناشئ

منه، حيث على الرغم من أن  153املتعامل املتعاقد األجنيب، وكان ذلك يف الفقرة األخرية من املادة و 
األشخاص االعتبارية العامة فاملبدأ زء من احلصانة القضائية للدولة و ذلك يعد تنازال من املشرع على ج

ابلتايل فإن يم بدال من القضاء، و ية العامة إىل التحكالعام هو حظر إخضاع منازعات األشخاص االعتبار 
تضمن قانون اإلجراءات امل 09-08املشرع قد خرج عن هذا املبدأ، وكان ذلك بداية يف القانون رقم 

اإلدارية والذي أجاز فيه اللجوء إىل التحكيم الدويل يف منازعات الصفقات العمومية، ليؤكد املدنية و 
سبقة للحكومة أثناء املوافقة امللرائسي األخري، والذي أوقف اللجوء إليه على بعدها ذلك يف املرسوم ا

  بعد اقرتاح من الوزير املعين.اجتماعها، و 

لعل خروج املشرع اجلزائري عن هذا املبدأ السالف الذكر، إبقراره إلمكانية التحكيم يف منازعات و 
اعتبارات أمهها إرساء املزيد من الضماانت الصفقات العمومية مل يكن من فراغ بل كان وراءه عدة 

القانونية لدعم مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر، حيث يعد إقرار إمكانية التحكيم من أهم احلوافز 
نونية للمستثمر يف ذلك ملا يوفره من ضماانت قاعلى جذب االستثمارات األجنبية و  القانونية اليت تعمل

ابلتايل فإن ذلك سيكون فيها مع املصلحة املتعاقدة، و  ت اليت يكون طرفامنصفة للمنازعاتسوية عادلة و 
 املستثمر األجنيب.  مصلحة كل من االقتصاد الوطين و يف

:هوامشال
                                                 

رمضان علي عبد الكرمي دسوقي عامر، احلماية القانونية لالستثمارات األجنبية املباشرة و دور التحكيم يف تسوية املنازعات اخلاصة  -1
  .279، ص 2011هبا، الطبعة األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر 

التجاري الدويل ضمان االستثمارات، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر التحكيم  -عبد العزيز قادري ، االستثمارات الدولية  - 2
 .223، ص 2006

 .16، ص 2010حسان نوفل ، التحكيم يف منازعات عقود االستثمار ، دار هومة ، اجلزائر  - 3
التحكيم و حصانة الدولة ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ، كلية احلقوق، جامعة  حسني العيساوي ، - 4

 .493، ص 2011، لسنة  09( يوسف بن خدة ،  العدد 01اجلزائر)



 2018ن العدد اخلامس جوا                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

58 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

                                                                                                                                                             

، و املتضمن 0152سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15من املرسوم الرائسي  153راجع يف ذلك الفقرة األخرية من نص املادة  - 5
 .50تنظيم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام، اجلريدة الرمسية العدد 

6droit européen  le  EDUARDO Silva Romero, discussion publier, dans la journée d’étude sur « - 

et l’arbitrage d’investissement » organisé le 08 décembre 2010, sous la direction de 

CATHERINE Kessedjian, a l’institut de droit comparé, université panthéon-assas ( Paris 02 ) , 

édition Panthéos-Assas, Paris 2011,  p 190. 

 .22رجع السابق، ص حسان نوفل، امل - 7
 .495حسني العيساوي ، املرجع السابق ، ص  - 8
 .23، 22ص،  حسان نوفل، املرجع السابق، ص - 9

املؤرخة يف  47عدد يتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج.ر  1966جوان  8املؤرخ يف  154-66من األمر رقم  442املادة  - 10
 .1966جوان 

ج.ر عدد  سالفة الذكر، 442، املعدلة للمادة 1993أفريل  25املؤرخ يف  03-93من املرسوم التشريعي رقم  01أنظر املادة  - 11
 .1993املؤرخة يف أفريل 27

املؤرخة يف   21و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ج.ر عدد  2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08قانون رقم ال - 12
 .2008أفريل 

 50، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، ج.ر عدد 2015مؤرخ يف  247-15رسوم الرائسي رقم امل - 13
 .2015رب سبتم 20املؤرخة يف 

املتضمن الصفقات العمومية و تفويضات املرفق  247-15رقم و قد مت استحداث هذه اللجنة مت مبوجب املرسوم الرائسي  - 14
، وذلك بعدما كان هذا الدور متارسه اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات املختصة يف ظل املرسوم الرائسي السابق رقم العام
 يف املؤرخة ، 58 عدد.ر.ج العمومية )املعدل و املتمم( ، الصفقات تنظيم و املتضمن 2010-10-07يف  املؤرخ  10-236

 .2010 أكتوبر
رؤوف بوسعدية ، ضوابط اللجوء إىل التحكيم حلل منازعات الصفقات العمومية، مداخلة منشورة، ألقيت يف أشغال امللتقى  - 15

، جبامعة عبد الرمحان مرية 2016أفريل  27ـ  26لنزاعات : احلقائق و التحدايت، املنعقد يومي الدويل حول الطرق البديلة لتسوية ا
 .05جباية، ص  –
مليكة موساوي ، التحكيم كطريق بديل حلل النزاع يف جمال الصفقات العمومية، جملة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية،  - 16

 .187، 186، ص ص، 2015، لسنة 09نغست، العدد معهد احلقوق، املركز اجلامعي لتام
 185املرجع نفسه ، ص  - 17
و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و  2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08قانون رقم من ال 1017و  1014انظر املواد،  - 18

 اإلدارية.
 .285عبد العزيز قادري ، املرجع السابق، ص  - 19
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 .186املرجع السابق، ص  مليكة موساوي ، - 20
 .503، 502حسني العيساوي ، املرجع السابق، ص ص،  - 21
و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و  2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08قانون رقم ، من ال1054و  1051انظر املواد  - 22

 اإلدارية.
23HOCINE Farida, des aspects positifs de l’arbitrage pour encourage les investissements  - 

étrangers en droit algérien, Revue Critique de Droit et Science Politique, Université Mouloud 

Mammeri – Tizi Ouzou, N 02 / 2012  p41. 

لتحكيم يف منازعات العقود املربمة بني الدول و األشخاص األجنبية، اجمللة اجلزائرية للعلوم حممد عبد الكرمي عديل ، خصوصية ا - 24
، 207، ص 2010، لسنة  04( يوسف بن خدة ، العدد 01القانونية و االقتصادية و السياسية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر)

208. 
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 جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص
 األستاذ: رحال مجال
 أستاذ مساعد "أ"

 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة املدية
 امللخص

للسماح بقمع الرشوة  2006فيفري  20متت إضافة جرميتني جديدتني إىل جرائم الفساد مبوجب قانون صدر يف 
تكون من ت، 06/01من القانون  1-40االجيابية والسلبية يف القطاع اخلاص. والرشوة االجيابية اليت أدخلتها املادة 

، يف حني أن الرشوة األخربواجبات الطرف  إخالالعمل  أداءاالمتناع عن  وأاقرتاح الطرف املقابل ألداء عمل 
، تتمثل يف املوافقة على تنفيذ هذا الفعل، أو االمتناع عن القيام بذلك، يف 2-40دة السلبية، املنصوص عليها يف املا

ليشمل مجيع االفرتاضات، من "عروض أو وعود أو هدااي أو أي  املقابل )املزية(ضوء الرشوة املقرتحة. يتم تعريف 
 نوع". أيفوائد من 

الرشوة مرتبطة  إنيتعلق ابلقطاع اخلاص وهو على عكس ما كان متعارف عليه  األمرتكمن احلداثة يف حقيقة أن 
 من يف حكمهم.   أوابملوظفني العموميني 

  الرشوة، القطاع اخلاص، الرشوة االجيابية، الرشوة السلبية،الكلمات املفتاحية: 
Abstract 

Two new offenses were added to the crimes of corruption by a law of 20 

February 2006 to allow the repression of active and passive Bribery in the private 

sector. Active bribery, introduced by article 40-1 of the law 06/01, consists in 

proposing a counterpart to an act or an abstention from doing the corrupt, while the 

passive bribery, envisaged by the article 40-2 is to agree to perform this act, or 

refrain from doing so, in consideration of the proposed bribery. The counterpart 

(benefit) is, in turn, defined to encompass all assumptions, since it is "offers, 

promises, gifts, gifts or any benefits". 

The novelty lies in the fact that it is the private sector, as opposed to what was 

traditionally limited to officials or persons with an elective mandate or a public 

service mission. 

Keywords: Bribery. Private sector. Passive Bribery. Active bribery    
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 مقدمة:

جرمية الرشوة وعلة  أساسهو  االجتار ابلوظيفة العمومية واستغالهلا بواسطة املوظف العمومي إن
اخللل احلكومي فيها، ألنه  وأساسهذا الفعل جوهر الفساد يف الوظيفة العمومية،  إنالعقاب فيها، ذلك 

 يعين اجتار املوظف العمومي بوظيفته وما يتصل هبا من عمل وسلطة.

رة احملددة قد تطورت بعض الشيء فاتسع نطاقها ومل يعد العقاب مقصورا على هذه الفك أن إال
القطاع اخلاص، وذلك لدفع العبث به، مبعىن  أيضاالرشوة يف حميط الوظائف العمومية، بل مشلت احلماية 

ان العقاب أصبح يتناول الرشوة يف دوائر القطاع اخلاص، فضال عن دوائر القطاع االقتصادي العام 
اتساع فكرة الرشوة قد مشل نطاق االجتار ابلوظيفة،  أنميكن القول  أخرىظائف العمومية. وبعبارة والو 

تشمل الوظائف واخلدمات اخلاصة اليت يدور  أصبحت وإمنافلم تعد مقصورة على الوظيفة العامة، 
  .(1)فيها حول اخلدمة اخلاصة والكياانت اخلاصة اإلجرام

يف التشريع اجلنائي واقعة  أدخلت –جانب رشوة املوظفني العموميني  إىل – نهأومفاد كل ما تقدم 
الرشوة يف القطاع اخلاص، ومن مث فقد خرجت الرشوة منذ ذلك  أوجديدة، هي الرشوة اخلاصة  إجرامية

جرمية متعلقة ابلوظائف أاي   وأصبحتتكون جرمية خاصة ابلوظائف واملصاحل العمومية،  نأاحلني عن 
 كانت.

: مفهوم جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص. أواليه سوف نعاجل يف مقالنا هذا، النقاط التالية: وبناء عل
 اثنيا: البناء القانوين جلرمية الرشوة يف القطاع اخلاص.

 : مفهوم جرمية الرشوة يف القطاع اخلاصأوال

جرمية من جرائم الفساد اخلوض يف دراسة البناء القانوين جلرمية الرشوة يف القطاع اخلاص ابعتبارها  قبل
( وتبيان حملة عن 3مث تعريفها قانوان ) (2( مث تعريفها اصطالحا )1البد من تبيان تعريف الرشوة لغة )

 .(4تطورها )
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 تعريف الرشوة لغة: -1
الرائش الذي الرشوة، و  أعطاهاجلمع، ٌرشى و ر شى، و رشا ر شوة رشوا: الر شوة )بكسر الراء(: اجلٌعل، و 

احلاجة ابملصانعة ابن تصنع له شيئا  إىلمن معاين الرشوة ما يتوصل به الراشي واملرتشي، و ري بني يس
ن يعطي الذي يعينه الراشي: مالرشاء الذي يتوصل اىل املاء، و  من أصلها، فالرشوة أخرليصنع لك شيئا 

ا، و لقد ابن يستنقص هلذو ، و الرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد هلذا األخذاملرتشي: على الباطل، و 
 رأسه أمد إذمن رشا الفرخ  مأخوذةالرشوة  أنمنظور يف لسان العرب عن ابن عباس رضي هللا عنه من 

من ضعف  ذلك التشبيه يتوافق مع حال املرتشي حني الطلب و الراشي يف حال العرضالمه لتزقه، و 
ما ليس له فيه حق، فهو يبيع  ألخذدانءة الطبع املاثلة يف تدنيه الشخصية، وذلة النفس، وضعة اخللق، و 

عجزه. ومثله كذلك صورة التديل واهلبوط من علياء العزة والكرامة ومبادئه بضعفه وضعته وجوعه و  أمانته
اللغوي الثاين الوارد يف الرشوة من تشبيه من  األصلمهوى الذلة واملهانة، وهو املأخوذ من  إىل اإلنسانية

ليس له حبق ابلرشاء وهو احلبل املدىل ابلدلو  ما إىلليتوصل بذلك  تدىل بدفعها أوابلرشوة،  أمانتهخان 
دنس  إىلقبح اخليانة، ومن جادة احلق  إىل األمانةابلرشوة يتدىل من  إذالستخراج املاء من البئر، 

 .(2)الباطل

االمتداد فهي اسم للمال الذي كلها بشكل عام اىل معىن التوصل و معاين الرشوة يف اللغة ترجع  و 
الغزايل )رمحه هللا تعاىل( ال يبذله قط  اإلمامالن ابذل املال كما يقول  إليهاملهدى  إىليقصد به التوصل 

على مقصود  إعانةفعل و  إمامال، و  إماالعاجل عاجل و  إمااجل كالثواب، و  إماالغرض لغرض، و  إال
 إعانةغرض فان املراد  إىلللتوصل هبا  أوحمبته لذات احملبة  بطلب إليهقلب املهدي  إىلتقرب  إمامعني، و 

فهو متعني على كل من يقدر  السلطان فهي هدية بشرط الثواب، فان كان لدفع ظلم إىلبفعل معني 
 .(3)يشك يف حترميها هي الرشوة اليت ال، و أيخذو شهادة يقينية فيحرم عليه ما أعليه 

   تعريف الرشوة فقها:  -2

املواضيع اليت حظيت ابهتمام العديد من الفقهاء القانونيني،  أهمجرمية الرشوة من بني  أصبحت
: "اجتار املوظف أبعمال الوظيفة أهناحيث أطلقت عليها العديد من التعريفات، فهناك من عرفها على 
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ذلك تتمثل  وعلى ،عام، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له"ابلقيام هبا للصاحل ال إليهاو اخلدمة اليت يعهد 
ألعمال وظيفته عن الغرض املستهدف من هذا االداء، وهو املصلحة  أدائهالرشوة يف احنراف املوظف يف 

 . (4)العامة، من اجل حتقيق مصلحة شخصية له، هي الكسب غري املشروع من الوظيفة

مزااي، بدون  ةأي أواهلدااي  أواهلبات  أوالوعود  أوقبول العروض  أو:" طلب أبهناكما عرفها البعض 
موافقته على ما  أوغري مباشر، وقد تقع مبجرد مبادرة املرتشي الطلب  أموجه حق، سواء بطريق مباشر 

 .(5)يعرض عليه"

 تعريف الرشوة قانوان: -3

 أهناالكل جيمع على  إنمل يضع املشرع اجلزائري تعريفا للرشوة وكذلك كان اجتاه القوانني املقارنة، غري 
 أوو عمله وذلك ابن يقوم أبداء عمل أالعامل )املستخدم( بوظيفته  أويف النهاية ترتبط ابلتجار املوظف 

   بواجباته.   إخالالمما يشكل  أواالمتناع عن أداء عمل من واجباته 

العامل )املستخدم( وبني من  أومن اتفاق بني املوظف  األصلوالرشوة مبعناها الواسع تتكون يف 
على جمرد وعد بفائدة،  أواملستخدم )العامل( على فائدة  أويطلب خدماته، مبقتضاها حيصل املوظف 

 وإخالاليف رشوة املوظفني العموميني،  (6)وظيفته أعمالعمل من  أداءاالمتناع عن  أولعمل  أدائهنظري 
 بواجباته يف الرشوة يف القطاع اخلاص.

العامل )املستخدم( وصاحب  أوخذ وعطاء متبادل بني املوظف أفهي على هذا النحو عالقة  
 :أساسينيللرشوة وجود طرفني  األصليةاملصلحة. وعلى ذلك تقتضي الصورة 

يقبل ما يعرض عليه من مزية  أوملستخدم( الذي أيخذ العامل )ا أواملرتشي وهو املوظف العام  -
عمل من  أداءاالمتناع عن  أوعمل  أداءيطلب لنفسه شيئا من ذلك نظري  أووعد هبا،  أو

 بواجباته. إخالال أووظيفته  أعمال
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 وأيعده هبا،  أوالعامل )املستخدم(  أوالراشي وهو صاحب املصلحة الذي يقدم املزية للموظف  -
االمتناع عن  أوعمل  أداءالعامل )املستخدم( على  أويقبل طلبه، للحصول من املوظف العام 

 بواجباته. إخالال أووظيفته  أعمالعمل من  أداء

، الذي ميثل من كلفه (7)الرائش أووقد يكون هناك طرف اثلث يف جرمية الرشوة، هو الوسيط 
 .(8)ابلوساطة

 معاجلتها جلرمية الرشوة أحد مذهبني:وتسلك خمتلف التشريعات يف 

هو املرتشي،  األصلي: مذهب وحدة الرشوة وهذا املذهب يعترب الرشوة جرمية واحدة، فاعلها األول
، وهذا املذهب ال يعرتف ابلتفرقة بني الرشوة االجيابية األصليةالراشي فليس إال شريكا يف اجلرمية  أما

 (.املستخدمالعامل ) أوهي يرتكبها املوظف العام  والرشوة السلبية، ألن هناك رشوة واحدة

، وهذا املذهب يعترب واألملاينمذهب ثنائية الرشوة ومن أنصار هذا املذهب التشريع الفرنسي  الثاين:
جرميتني منفصلتني: اجلرمية السلبية اليت يقوم هبا  أمامالراشي فاعال أصليا يف اجلرمية كاملرتشي فنكون 

ويف اجلزائر عاجل املشرع الرشوة السلبية يف املادة  ،(9)الجيابية اليت يقوم هبا الراشياملرتشي واجلرمية ا
املتعلق ابلوقاية من الفساد  06/01، من القانون (11) (40/1، والرشوة االجيابية يف املادة )(10) (40/2)

، (12) (25/2كما عاجل الرشوة السلبية يف املادة )  ،فيما خيص الرشوة يف القطاع اخلاصومكافحته، هذا 
السالف الذكر فيما خيص رشوة املوظفني  06/01من القانون  (13) (25/1والرشوة االجيابية يف املادة )

 العموميني. فيكون املشرع اجلزائري ابلتايل قد حذا حذو املشرع الفرنسي.

 تطور جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص -

شرع اإلجنليزي كان سباقا يف جترمي الرشوة يف نطاق القطاع اخلاص حيث انه يف عام يبدو ان امل
مستخدم  أو" يقضي مبعاقبة كل عامل Prévention of Corruption Actصدر قانون " 1906

لالمتناع عن عمل من هذا القبيل او حملاابة  أوهدية، ألداء عمل متعلق أبشغال خمدومه،  أوقبل عطاء 
 .(14)( ابوند 500شخص له صلة مبخدومه وذلك ابحلبس ملدة ال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تتجاوز )
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" Mayor and Corporation of Saliford Leverقضية شهرية تدعى قضية " أنويالحظ 
نون يف إجنلرتا ابملطالبة بتعديل التشريع، رجال القا إىل أوحت، هي اليت 1891أثريت وقائعها يف سنة 

" عندما أصدر حكمه من حمكمة االستئناف " ابن أحد العمال قد Lord Asherقصر اللورد أشر "
وظيفته، وكان يتعني عليه القيام به دون مقابل، اال انه ليس يف  أعمالعمل من  ألداءحصل على مبالغ 

 لومه عنه". أوالقانون ما يقضى بعقابه على هذا الفعل 

" مبناسبة قضية بتزمان وشركاه " انه  Lord Chief Justice Russell قال " 1896ويف سنة 
يتخلص  أنحياول  أن –العامة  الذي ادخل جرمية الرشوة يف حميط الوظائف –جيدر ابلشارع اإلجنليزي 
 ن يسد النقص التشريعي بتجرمي فعل رشوة العمال واملستخدمني".أمن هذا اجلرح الدامي، و 

"، مما لفت The Timesهذه املالحظات، ونشرت يف الصحف، وخباصة جريدة"  أذيعتولقد 
من الغرفة التجارية بلندن، وقد قدم تقرير  ،ا للمطالبة بضرورة سد هذا النقصالعام يف إجنلرت  الرأينظر 

، وقد 1898وحتقيقا هلذا الغرض وضع مشروع قانون عام  ،ضرورة تنظيم عقوبة يف هذه احلالةيقضي ب
ودخل حيز النفاذ  ،1906عرض على جملس اللوردات، فوافق عليه، مث صدق عليه ملك إجنلرتا يف عام 

 . (15) 1907جانفي من عام  أولاعتبارا من 

ن اجنلرتا قد سبقت سائر الدول يف استحداث هذه اجلرمية، ذلك ان التجارة لقول أبوال عجب يف ا
 طويل. أمدوالصناعة فيها قد هنضت منذ 

، فاملشرع الشأنالتشريع االجنليزي يعد املصدر التارخيي للقانون الفرنسي يف هذا  أن إىلنشري  وأخريا
 دة يف القانون االجنليزي سالف الذكر.الوار  األحكاممن  أحكامهالفرنسي وضع تشريعه مستوحيا 

نظام الطوائف واحلرف الذي كان سائدا فيها، حيث ان اهل كل صناعة  أنفرنسا جند  إىلوابلرجوع 
او حرفة يشكلون فيما بينهم طائفة خاصة هبم ختضع لتنظيم دقيق يتضمن قواعد االلتحاق والرتقي يف 

العامل، الصيب حتت التمرين( وشروط العمل  أواملراتب املختلفة )املعلم، شيخ الطائفة، العريف 
املشروعات التجارية و الصناعية  أساسيه فان هذا النظام االقتصادي الذي يقوم على علو  ،(16)واحكامه

ال يتمكن  إذاخلاصة،  األعمالاحملدودة و الصغرية احلجم، مل يكن يسمح ابقرتاف جرمية الرشوة يف حميط 
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ه ذلك انمبصاحله،  أضراراالعامل من احلصول على مقابل من وراء عمله بغري علم رب العمل و رضائه و 
الدور الصناعية و قلة العمال فيها و و  الغري، فقلة اتساع املشروعات التجاريةمل يكن مثة تعامل بني العامل و 

الضئيل الذي يباشره العامل يف عالقته ابلغري، كل ذلك قد مكن رب العمل من مراقبة العامل يف حالة 
هؤالء العمالء كانوا يتعاملون  إن األمور كان الغالب من  إنل مباشر بني العامل والعمالء، و وجود اتصا

 أداء إبساءةن ذلك كله منع ارتكاب الرشوة اخلاصة أمباشر مع رب العمل. وقد كان من شبطريق 
 اخلدمة واحلصول على فوائد من هذا الطريق.

من تنظيمه  1810وعلى ضوء ما تقدم، ميكن تربير موقف قانون العقوابت الفرنسي الصادر يف عام 
جلرمية رشوة العمال "جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص". فلم تكن  وإغفالهجلرمية رشوة املوظفني العموميني 

 . (17)رميةحمال النتباه املشرع واهتمامه، وذلك لندرة احلاالت اليت تقرتف فيها هذه اجل

اخلاصة،  األعمالاستشرى الفساد، وشاعت الرشوة يف دوائر  نأوقد نشأت هذه اجلرمية يف فرنسا بعد 
، كما اتسع نطاق النشاط التجاري أعقاهباويف  األوىلالعامة خالل احلرب العاملية  األخالقنتيجة لتدهور 

جارية والصناعية نشاطها يف ظل والصناعي وحدث انقالب يف هذه امليادين، وابشرت املشروعات الت
نظام اقتصادي معرف، هو نظام الرتكيز الذي كان نتيجة تزايد عدد العمال يف املشروعات. وقلة عدد 

هذه املشروعات مثل السلطة اليت  أموربعض العمال سلطة البت يف  إعطاء إىل أدى، مما األعمال أرابب
مدير فرع يف شركة تتعدد فروعها، وكان من أثر ذلك  أوالشركات  إحدى إدارةيتمتع هبا رئيس جملس 

دخول العامل يف عالقة مباشرة مع الغري، وقد يكون له دور هام، فظهرت حاالت للرشوة يف القطاع 
 اخلاص.

( اخلاصة ابلنصب، 405املادتني )مبقتضى نص  األفعالوقد فكرت احملاكم يف عقاب مثل هذه 
نه على الرغم من ذلك فقد ظلت حاالت عديدة مبناى من أ إال، األمانة( اخلاصة خبيانة 408)و

، فكان من شان األوىلالعقاب، حىت أصبح وعاء النبيذ عادة ذائعة وعرفا جاراي منذ احلرب العاملية 
 األشياءاستالم  أواملكلفني بشراء البضائع واخلدمات  –ية العمال يف البيوت )الغرف( التجارية والصناع

 وإضراراان حيصلوا على مبالغ ومكافئات مسترتة. لكي ميارسوا عملهم لصاحل املورد،  –من املورد هلا 
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من  أيديمبصاحل رب العمل، ومل يكن قانون العقوابت الفرنسي يتضمن وقتئذ سالحا للضرب على 
 يل.ارتكبوا فعال من هذا القب

ستلزمتها اعتبارات مستمدة من تغيري اوعلى الرغم من ان ضرورة العقاب يف مثل هذه احلاالت قد 
على إثر حوادث مفاجئة  إالمل يوضع  الشأنالنظام االقتصادي يف فرنسا، فان تقرير العقاب يف هذا 

ت السكة احلديد كانت وسائل النقل بواسطة عراب  األوىلاحلرب العاملية  أعقابوعارضة. ذلك انه يف 
قيام تنافس بينهم على نقل البضائع اخلاصة هبم يف هذه  إىل أدىغري كافية لسد حاجة الناقلني، مما 

بتقدمي مبالغ  –يف النقل  أبولويتهممزورة  أوامريف سبيل احلصول على  –العرابت. وقام بعض من التجار 
 آالفبالغ عن العربة الواحدة بني مخسة على سبيل الرشوة لعمال السكة احلديد، وقد تراوحت هذه امل

فرنكا، تقدم هلؤالء العمال للحصول عليها لنقل بضائعهم. بينما ظلت بضائع منافسيهم  الفآوعشرة 
التشريعية  التصوص إنعلما بذلك مل حيركو ساكنا، ذلك  األمر أولو أحيطيف احملطات وقتا طويال، وملا 

السارية وقتئذ كانت تعاقب فقط على رشوة املوظفني العموميني، دون الرشوة يف حميط القطاع اخلاص، 
 .(18)ومن بينها مرفق السكة احلديد يف فرنسا

فكر املشرع الفرنسي يف سد هذا النقص ووضع  إناملشينة وغريها،  األفعالوقد كان من نتيجة هذه 
عقوابت الفقرة الثانية من قانون  177املادة  إىل 1919فيفري عام  16 يف فأضافحد هلذه املفاسد. 

 العقوابت الفرنسي اليت نصت على:

"Sera puni d’un emprisonnement d’un a trois année et d’une amende de 900f a 

2000f ou de l’une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé، 

salarie ou rémunère sous une forme quelconque, qui, soit directement، soit par 

personne interpose، aura à l’insu et sans le consentement de son patron soit 

sollicité ou agrée des offres ou promesses، soit sollicité ou reçu des dons, présents, 

commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son 

emploi." 

ثالث  إىلنه يعاقب ابحلبس من سنة أالفرنسي جاء واضحا وصرحيا، على  النص إنإذا، كما رأينا، 
اتبع  أوعامل  أوهاتني العقوبتني، كل مندوب  إبحدى أوفرنك  2000 إىل 900سنوات وابلغرامة من 
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يصنف  أنمنفعة ودون علم رب العمل، على  األشخاصعن طريق أحد  أوطلب لنفسه مباشرة  أجري أو
   .(19) هذا العمل جرمية رشوة يف القطاع اخلاص

 أصبحت، 1945فيفري عام  08ما عندما تناول املشرع الفرنسي مواد الرشوة بتعديل شامل يف أ
كانت   ايأ جرأاخلاصة، مقابل  األعمال أراببهذه الفقرة تنص على عقاب كل من يؤدي خدمة لدى 

 عمالأعمل من  ألداءهدااي،  أوعطااي  أوو صورته، إذا قبل بغري علم خمدومه وبغري رضاه وعودا أصفته 
 .(20)أدائهلالمتناع عن  أوخدمته 

منذ  إىلنه مل جتذب جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص نظر املشرع اجلزائري إما يف القانون اجلزائري فأ
هذا الفعل  أن. وليس معىن ذلك 2006فيفري عام  20يف  إالعهد قريب، فلم يوضع هلا نص جيرمها 

 .أخروجد قبل ذلك بكثري، لكن بتوصيف قانوين  وإمنامنذ عهد قريب،  إالمل حيدث 

ذ ظلت اجلزائر زمنا إة هذا النص ابعتبارات اقتصادية، وميكن تعليل أتخر املشرع اجلزائري يف صياغ
. وعليه اإلنتاجطويال بعد االستقالل تنتهج النظام االشرتاكي الذي يرتكز على امتالك الدولة لوسائل 

ال يف الدول موجودة هبا مشروعات جتارية وصناعية خاصة على نطاق واسع، كما هو عليه احلفلم تكن 
العامل مل يكن يباشر دورا هاما يف احمليط  أنن هذا النظام االقتصادي السائد أالغربية، وكان من ش

 حد كبري من نظام احلرف. حيث كان رب العمل إىلاالجتماعي، بل ظل النظام االقتصادي يقرتب 
يكون هلم احلق يف االتصال  أنورقابته، دون  إشرافهيباشر مهنته بنفسه، وقد يستعني ببعض العمال حتت 

املوردين. وإذا كان يوجد يف اجلزائر عدد من املشروعات التجارية والصناعية يف ظل نظام  أوابلعمالء 
املشرع اجلزائري يف جترمي أتخر  إىل أدىاستثنائي، ويف حاالت حمدودة. كل ذلك  أمراالشرتاكي، فهو 

 الرشوة يف القطاع اخلاص.

اقتصاد  مبدأتقوم على  1989وملا كانت السياسة االقتصادية املعاصرة اليت انتهجت يف ظل دستور 
اتساع النشاط التجاري والصناعي يف القطاع اخلاص. فقد ظهرت الضرورة  أاثرهاالسوق، اليت كانت من 

  قطاع اخلاص.امللحة يف تنظيم الرشوة يف ال
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ضرورة العقاب قد استلزمتها اعتبارات مستمدة من تغري النظام االقتصادي، فان  أنوعلى الرغم من 
املتحدة ملكافحة  األممعلى اتفاقية  (21)على إثر تصديق اجلزائر إالمل يوضع  الشأنتقرير العقاب يف هذا 

املتعلق ابلوقاية من الفساد  06/01 قمر القانون  2006. فصدر يف عام (22)2003الفساد لعام 
 اليت تنص على جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص. (24) (40متضمنا املادة ) (23)ومكافحته

  :اثنيا: البناء القانوين جلرمية الرشوة يف القطاع اخلاص

 يف يعملون العموميني الذين املوظفني رشوة على والتقليدي املعتاد مفهومها يف الرشوة جرمية تقتصر 
 نظام ظل ويف للدولة، آبخر بشكل أو التابعة األخرى والكياانت وهيئاهتا ومؤسساهتا الدولة إدارات

 صور جترمي ذلك استدعى قد قبل ذي من بدور أكرب فيه اخلاص القطاع يضطلع والذي احلر االقتصاد
 .اخلاص القطاع يف تقع اليت الفساد

 منه للرشوة (40األربعني) املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته املادة 06/01القانون  أفرد وقد   
( سنوات وبغرامة 5مخس ) إىل( أشهر 6اخلاص اليت تنص على: " يعاقب ابحلبس من ستة ) القطاع يف

 دج: 500.000 إىلدج  50.000من 

غري مباشر، مزية غري مستحقة على شخص  أومنح، بشكل مباشر  أوعرض  أوكل شخص وعد  -1
 أويعمل لديه أبية صفة كانت، سواء لصاحل الشخص نفسه  أويدير كياان اتبعا للقطاع اخلاص، 

 إخالالاالمتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل  أو، لكي يقوم أبداء عمل أخرلصاحل شخص 
 .بواجباته

يقبل بشكل مباشر  أويعمل لديه أبية صفة، يطلب  أوع اخلاص كل شخص يدير كياان اتبعا للقطا  -2
كيان لكي يقوم أبداء عمل   أو أخرلصاحل شخص  أوغري مباشر، مزية غري مستحقة سواء لنفسه  أو
     "بواجباته. إخالالاالمتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل  أو

 الركن املفرتض )صفة املرتشي(: -1

والعامل يقصد به كل شخص أاي   ،و )يعمل( والذي يعود على العامل تعبري)يدير(استعمل املشرع 
حق رب  أوكانت صفته يرتبط ابلكيان اخلاص بعالقة قانونية جوهرها صلة التبعية، اليت تعين سلطة 
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د أداء األوامر والتعليمات الالزمة له قص وإصدارأدائه لعمله،  أثناءالعمل املتبوع يف توجيه ومراقبة العامل 
العمل وفق ما يراه ويقرره، مقابل التزام العامل التابع بتنفيذ وطاعة هذه األوامر والتعليمات والتوجيهات 
الصادرة له من رب العمل يف احلدود اليت يسمح هبا القانون ة االتفاقيات واالتفاقات واألعراف املهنية، 

، لقاء (25)اليت تقتضيها طبيعة العمل ومستلزماته ويف حدود ممارسة وتنفيذ العمل املتفق عليه. ويف احلدود
ما حيصل عليه من اجر يدفعه رب العمل. وإذا توافرت عالقة التبعية بني رب العمل والعامل، فال عربة 

و عقد وكالة، طاملا  أارتباط وظيفي  أوتكون عالقة مصدرها عقد العمل  أنبتكييفها القانوين، فيستوي 
 أنتكون تبعية دائمة، بل يكفي  أنكان من عناصرها صلة التبعية، اليت ال يشرتط فضال عن ذلك 

عارضة، حىت لو استمرت لبضع ساعات فقط. وال يشرتط شغل العامل ملنصب معني يف  أوتكون مؤقتة 
دارة الكيان، ومن مث فال عربة الكيان اخلاص، فصغار العاملني مثل كبارهم من املديرين وأعضاء جملس إ

قد يكون يف قمة املناصب اإلدارية، كما قد يكون يف أدين الدرجات  إذابلدرجة اليت يشغلها العامل، 
الساعي. كما ال أمهية لنوع العمل او طبيعته، فقد يؤدي العامل عمال  أوالوظيفية ابلكيان، مثل العامل 

من عناصر عالقة العمل القانونية اليت تربط رب العمل ابلعامل،  وابلنسبة لألجر الذي يعد ،إداراي أوفنيا 
 .(26)شهراي...اخل أوأسبوعيا  أوطريقة دفعه يوميا  أوفيكفي توافره بصرف النظر عن قيمته 

اليت يقوم هبا هذا  األعمالوإذا كان املستخدم يرتبط ابلكيان اخلاص بعالقة تبعية، فال عربة بنوع 
مشروعة متارس يف نطاق القانون واألنظمة، كما قد تكون خمالفة للقواعد  االأعمالكيان، فقد تكون 

وتطبيقا لذلك ترتكب الرشوة من العامل الذي يعمل يف حمل  ،نظمة للنشاط الذي يقوم به الكيانامل
ميارس نشاطه دون احلصول على الرتخيص اإلداري املتطلب ملمارسة هذا النشاط، مثال ذلك عامل 

حيصل صاحبه على ترخص. وال ينفي عن العامل صفته ان يكون استخدامه خمالف مصنع خاص مل 
كونه ال خيضع هلذا القانون لعدم توافر الشروط اليت يتطلبها فيمن تسري عليهم   أولقانون العمل، 

 .أحكامه

، لتتوافر له أجرايكون العامل مرتبطا بعالقة تبعية مع رب العمل، ويتقاضى منه  أننه ال يكفي أغري 
االمتناع الذي  أويكون العامل خمتصا ابلعمل  أنالصفة اليت يتطلبها القانون لقيام جرمية الرشوة، بل يلزم 

ذي صراحة على عنصر االختصاص عندما تطلب يف العمل ال جله. وقد نص املشرعأتلقى الرشوة من 
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بواجباته". ومصدر الواجبات هنا هو رب العمل الذي يفرض على كل  إخالاليكون " أنيؤديه العامل 
تربط العامل برب  اليتطبيعة العالقة  إىلر يكون العمل حمددا ابلنظ أن أوا، يؤدي عمال حمدد أنعامل 

حمددة  وظيفية إبعماليتمثل جوهرها يف اجتار  اليتالعمل. وتطلب االختصاص يتفق مع طبيعة الرشوة، 
اليت يكلف املستخدم  عمالاأليكون العمل من  أناملشرع تطلب  أنخيتص هبا املرتشى. لكن يالحظ 

تربط العامل برب  يتطبعة العالقة القانونية ال إىلابلنظر  أورب العمل  ألوامرابلقيام هبا، سواء طبقا 
 أنمن اجله. ويعين ذلك  األجرالعمل، اي انه تطلب اختصاص العامل ابلعمل الذي يتلقى عليه 

االختصاص احلقيقي هو عنصر ضروري لقيام اجلرمية، فال يقوم مقامه زعم االختصاص من جانب 
 . (27)تصا ابلفعلالعامل، وال يغين عنه االعتقاد اخلاطئ ابختصاص العامل ابلعمل، إذا مل يكن خم

غري  أو:" جمموعة من العناصر املادية كاأليت( الفقرة )ه( املقصود ابلكيان  2وقد عرفت املادة )
 االعتباريني املنظمني بغرض بلوغ هدف معني."  أومن األشخاص الطبيعيني  أواملادية 

 مناإو لكيان القانوين، اص جمال نشاط ااملشرع مل حيصر يف جرمية الرشوة يف القطاع اخل أناملالحظ  و 
يعمل يف جتمع مهما كان شكله القانوين  أوتركه مفتوحا مما يسمح بتطبيق اجلرمية على كل من يدير 

حزاب، تعاونية، نقابة، احتادية، ومهما كانت وظيفة اجلاين  أومجعية،  أومدنية،  أووغرضه: شركة جتارية، 
 .(28)مدير، مسري، مستخدم...اخل

جرمية الرشوة ال تنطبق على  أنتعريف الكيان السالف الذكر جند  إىلمن جهة أخرى وابلرجوع  و
  إىلكيان معني كمن يعمل مبفرده وحلسابه، فهذا الشخص الذي ال ينتمي   إىلالشخص الذي ال ينتمي 

تلقى  أوهو طلب  إنفهذا الشخص يفلت من العقاب  ،كيان معني، كمن يعمل مبفرده وحلسابه اخلاص
 .         (29)بواجباته إخالالاالمتناع عن عمل  أومزية لكي يقم أبداء عمل 

 الركن املادي: -2

 والغرض منه.يشتمل الركن املادي يف جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص على السلوك االجرامي 
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 : اإلجراميالسلوك  -أ

 اتبعا يدير كياان شخص أي بوعد ما شخص قيام يف جرمية الراشي عند اإلجرامييتحقق السلوك 
 سواء إايها منحه أو بعرضها عليه القيام أو مستحقة غري مبزية صفة أبي لديه يعمل أو اخلاص للقطاع

 الشخص املرتشي لصاحل املنح أو أو العرض الوعد مت وسواء مباشر، غري أو مباشر بطريق ذلك كان
 أو ما بعمل الشخص هذا هبدف قيام ذلك كان مىت معنوي، أوآخر طبيعي  شخص لصاحل نفسه، أو

 .(30) اإلجيابية( بواجباته )الرشوة إخالال يشكل مما به القيام عن االمتناع

 اخلاص، للقطاع كياان  اتبع ا يدير شخص أي طلب يف جرمية املرتشي مىت اإلجراميويقوم السلوك 
 مباشر، غري أو مباشر بطريق كان ذلك سواء مستحقة غري مزية قبوله أو صفة، أبي لديه يعمل أو

 ما بعمل القيام هبدف كيان آخر،  أوشخص آخر  لصاحل أو نفسه، الشخص املرتشي لصاحل مت وسواء
 .(31) السلبية( إخالال بواجباته )الرشوة يشكل مما عمل عن االمتناع أو

كامنة يف نفس الشخص،   إرادةتعبري عن  إمام إنناالقبول فهذا يعين  أويتعلق ابلطلب  األمروملا كان 
موقفا ال يدع شكا يف الداللة  أو، إشارة أوكتابة   أوالتعبري قوال  شكالأشكل من  أيوابلتايل قد أتخذ 

غري واع، او كان يتظاهر  أوقبوله،  أويكون التعبري جادا، فلو كان املرتشي مازحا يف طلبه  إنعليه، على 
 .(32)بذلك لتسهيل القبض على الراشي، فان ذلك ال يعد تعبريا

قبول ابلعرض ارتباط ال أو على ارتباط طلب العامل بقبول من صاحب احلاجة، مراألوال يتوقف 
الصادر من الراشي، فالرشوة ليست عقدا وابلتايل فمجرد طلب العامل مزية ما من أي شخص مثنا 

عرض الغري مزية غري مستحقة من أي نوع على العامل نظري منحه حقا  أولالجتار بوظيفته )عمله(، 
 أواتم يف حق الراشي من التزام مفروض عليه، يؤدي اىل قيام جرمية الرشوة بشكل  إعفائه أوليس له 
 .(33)املرتشي

وقد أكد املشرع على اتساع معىن الرشوة حيث مل يعد يقتصر ذلك املقابل على ما له قيمة مالية 
مل يعد الركن  إذغريه.  أووحسب، بل كل مقابل يتم االتفاق عليه بني الراشي واملرتشي سواء كان ماداي 

حىت لو كان املقابل معنواي،  أيضااملادي، بل يتحقق اجلرم املادي فيها يقتصر على احلصول على املقابل 
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 اآلمرالسالف الذكر تعبري "املزية" سواء تعلق  06/01( من القانون 40لذلك استعمل املشرع يف املادة )
 ما يطلبه املرتشي. أومبا يعطيه الراشي 

املشرع  إن( السالفة الذكر 40قبول املزية فيستفاد من نص املادة ) أوفيما خيص زمن طلب  أما
االمتناع عن أداء العمل الذي يتاجر به املرتشي، أي  أواملزية غري املستحقة على أداء  أسبقيةاشرتط 
 اتفاق املرتشي مع الراشي. أسبقية

االمتناع عنه، فال حمل  أوقبوهلا الحقا، أي جاء بعد أداء العمل  أوكان طلب املزية   فإذاوعليه 
 .(34)جلرمية الرشوة هنا

 الغرض من الرشوة -ب

قبول  أومن طلب  اإلجراميال يكفي لقيام جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص بصورتيها توافر السلوك 
منح الراشي املزية غري املستحقة على  أوعرض  أووعد  أولغريه،  أواملرتشي املزية غري املستحقة لنفسه 

صاحب  أوسبب من وراء دفع الراشي  أويكون هناك غرض  أنبل يشرتط  ،غريه أواملرتشى نفسه 
املصلحة للمزية غري املستحقة، وغرض الراشي دائما ينصب ويتعلق ابلعمل الذي يؤديه املرتشي، والذي 

 . (35)يتاجر به ويتخذه سلعة تؤدى ملن يدفع مثنها

يكون الغرض  أنوقد استوجب النص اجملرم للرشوة يف القطاع اخلاص بصورتيها االجيابية والسلبية، 
ويكفي  ،بواجبات املرتشي إخالالعمل، مما يشكل  أداءاالمتناع عن  أوعمل  أبداءمن الرشوة القيام 

التزام من االلتزامات اليت تفرضها عالقة العمل داخل الكيان، فكال الفعلني  أبيخيل  أنالعتباره كذلك 
اص الكيان اخلاملستخدم لدى  أوعمل( يدل على نزول املرتشي وهو املدير  أداءاالمتناع عن  أو)القيام 

 .  (36)ن كانت ختتلف طبيعة اخلدمة اليت يقدمها املرتشي ابختالف منصبهأ، و عند رغبة الراشي

املشروع الذي يعمل فيه للمشروعات  إسرارالرشوة العامل الذي يفشي  وتطبيقا لذلك يرتكب جرمية
حمل منافس لقاء  إىليسلم العامل يف حمل للتفصيل مناذج ابتكرها احملل الذي يعمل فيه  أن أواملنافسة، 

كيان منافس له نظري ما   إىلينقل معلومات سرية عن نشاط الكيان الذي يعمل فيه  أومبلغ من املال، 
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حمامي  إىليرتافع فيها  يفشي سكرتري احملامي معلومات عن القضية اليت أن أوحيصل عليه من مقابل 
، كذلك يعد مرتكبا جلرمية (37) )السكرتري( األخرياخلصم يف ذات القضية لقاء مبلغ حصل عليه هذا 

يف نظري السماح له  إضافياحد النزالء مبلغا أب من الرشوة املستخدم )العامل( ابلفندق الذي يطل
املكلف هبا، كما  األعمالال يقوم املستخدم بعمل من  األحوالففي كل هذه  ،(38)يف الفندق ابإلقامة

نه ال ميتنع عن القيام بعمل مكلف به، لكنه خيالف واجبات الوظيفة )العمل( وخيل ابألمانة اليت أ
 .(40)جرمية الرشوة يف حقه اإلخالل، وتقوم بذلك (39)حيملها

 الركن املعنوي: -3

ركنها املعنوي صورة القصد اجلنائي العام والذي  جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص جرمية عمدية يتخذ
كافة العناصر املكونة للجرمية متوافرة يف   أنيعلم اجلاين  أن، فيلزم (41)واإلرادةيتوافر بتوافر عنصريه العلم 

     بواجباته. إخالالعمل  أداءاالمتناع عن  أوعمل  أبداءالقيام  إىل إرادتهن تتجه أ ، وهحق

 الرشوة يف القطاع اخلاص:عقوبة  -4

السالفة الذكر مبرتكب الرشوة يف القطاع اخلاص سواء  (42) (40نزل املشرع اجلزائري يف املادة )أ
( سنوات 5مخس ) إىل( أشهر 6السلبية )املرتشي( عقوبة احلبس من ستة ) أوبصورهتا االجيابية )الراشي( 

 دج.  500.000 إىلد ج  50.000وبغرامة من 

 اإلدانةنه يف حالة أالسالف الذكر  06/01من القانون  (43) (50نه وحسب املادة )أابإلضافة 
وجرمية الرشوة يف القطاع اخلاص هي -، 06/01أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف القانون  أوجبرمية 

 أكثر من العقوابت أوتعاقب اجلاين بعقوبة  أننه ميكن للجهة القضائية إف-ذه اجلرائمواحدة من ه
يف املادة -العقوابت التكميلية -حيث مت النص عليها  ،(44)التكميلية املنصوص عليها يف قانون العقوابت

غري املشروعة الناجتة عن  واألموالحجز العائدات  أو( جتميد 51كما ميكن حبسب املادة )  ،(45)( منه9)
أتمر اجلهة القضائية  دانةاإلويف حالة  ،من سلطة خمتصة أبمر أوارتكاب هذه اجلرمية بقرار قضائي 

حقوق الغري  أو األرصدةغري املشروعة، وذلك مع مراعاة حاالت اسرتجاع  واألموالمبصادرة العائدات 
 .(46)حسن النية
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السالف الذكر، إذا كان مرتكب  06/01من القانون  (47) (48يتم تشديد العقوبة وفقا للمادة ) و
عضو يف اهليئة )اهليئة  أوضابطا عموميا،  أوموظفا ميارس وظيفة عليا يف الدولة،  أواجلرمية قاضيا، 

ممن ميارس بعض  أوعون شرطة قضائية،  أوضابطا  أوالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته(، 
( 20عشرين ) إىل( سنوات 10ضبط، لتصبح عشر ) أمانةموظف  أوصالحيات الشرطة القضائية، 

 الغرامة نفسها. أبقتسنة حبسا، يف حني 

املتعلق ابلوقاية من  06/01( من القانون 48التشديد للصفات الواردة يف املادة ) أنوال شك 
الصفة يكون صاحب  أنيف حالة الرشوة االجيابية )جرمية الراشي( مبعىن  إالالفساد ومكافحته ال يكون 

ن الصفة ذاهتا لو توفرت يف الرشوة االجيابية )جرمية املرتشي( ( هو الراشي، وذلك أل48 املادة )الواردة يف
جرمية الرشوة يف القطاع العام )جرمية رشوة املوظفني  أمامنكون  فإنناقابل الرشوة  أويف طالب الرشوة  أي

 . (48)( وليس اخلاص06/01من القانون  25العموميني، واليت تعاقب عليها املادة 

ن ( م49خاصة ابإلعفاء من العقوابت وختفيفها يف املادة ) إحكاماكما تبىن املشرع اجلزائري 
متعاونني يف عمليات التحقيق واملالحقة يف جرائم قر معاملة خاص للأالسالف الذكر. ف 06/01القانون 

 إعفاء إىل (49) (49/1حيث ذهب مبوجب املادة ) ،ها جرمية الرشوة يف القطاع اخلاصالفساد مبا في
أكثر من جرائم الفساد مبا فيها الرشوة يف القطاع اخلاص،  أوشارك يف جرمية  أوعقوبة كل من ارتكب 

و اجلهات املعنية عن اجلرمية أالقضائية  وأبعة إببالغ السلطات اإلدارية تاوقام قبل مباشرة إجراءات امل
النصف  إىلفاقر املشرع ختفيض العقوبة  (50) (49/2مبوجب املادة ) أماوساعد عل معرفة مرتكبيها، 

جرائم الفساد والذي بعد مباشرة إجراءات املتابعة  إحدىشارك يف  أوابلنسبة لكل شخص ارتكب 
   .(51)أكثر من األشخاص الضالعني يف ارتكاهبا أوض على شخص ساعد يف القب

من القانون  (52) (54فيما خيص تقادم جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص، فقد نصت املادة ) أما
السالف الذكر على عدم تقادم الدعوى العمومية وال العقوبة ابلنسبة جلرائم الفساد يف حالة ما  06/01

املنصوص  اإلحكامخارج الوطن، ويف غري ذلك من احلاالت تطبق  إىلإذا مت حتويل عائدات اجلرمية 
 اجلنائية.    اإلجراءاتعليها يف قانون 
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، جند ابن املشرع أنفااجلزائية اجلزائري يف غري احلالة املذكورة  اإلجراءاتن قانو  أحكام إىلابلرجوع  و
غري قابلة  (53)ن جعل الدعوى العمومية والعقوابت احملكوم هبا يف جرمية الرشوة، أباألولقد عمم احلكم 

 .(54)للتقادم

 خامتة:

 إال العمومية جمال الوظيفة يف الرشوة منوذج عن اخلاص القطاع يف للرشوة القانوين النموذج خيتلف ال
 عامة بصفة أو الشركة يدير أي شخص من اخلاص القطاع يف الرشوة تقع حيث الفاعل، صفة حيث من

 فهي العامة الوظيفة جمال يف الرشوة أما كانت، أبي صفة لديه يعمل أو اخلاص للقطاع التابع الكيان
الشخص املكلف خبدمة عامة على  أولشخص توافرت فيه صفة املوظف العمومي  إال تتحقق ال جرمية

 املتعلق املفرتض الشرط عدا وفيما ،06/01القانون  النحو الذي أوضحته املادة الثانية فقرة)ب( من
ا للرشوة القانوين النموذج الفاعل فإن بصفة املادتني يف  عليهما املنصوص اجلرميتني من كل يف واحد 

 الوظيفة بواجبات تشكل إخالال أن بد ال اخلاص القطاع يف الرشوة إن يقال أن (. وميكن40( و )25)
 إخالال العمل ذلك يشكل مل ولو عمل حىت عن امتناع أو بعمل تكون فهي التقليدية الرشوة خبالف

خطر الرشوة  أناملشرع قدر  إن( السالفة الذكر 40الوظيفة. كما يتبني من خالل نص املادة ) بواجبات
يف القطاع اخلاص اقل مما هو علية يف القطاع العام فجعل من عقوبة جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص 

كلتا اجلرميتني هلما نفس التوصيف القانوين اال   أنأخف من عقوبة جرمية رشوة املوظفني العموميني. مع 
 وهو وصف اجلنحة.  

 :اهلوامش
، )دون دار 1959، جانفي 295، العدد 50اخلاصة، جملة مصر املعاصرة، اجمللد  األعمالالرشوة يف حميط امحد رفعت خفاجي،  (1

 .51نشر(، القاهرة، مجهورية مصر العربية، ص 
 عبد الوهاب الشيشاين، دور القيم الغائبة اليت حتكم بناء الفرد يف مكافحة جرمية الرشوة، أحباث الندوة العلمية اخلامسة، "الرشوة (2

، جامعة انيف العربية 1987 أوت 17-15وخطورهتا على اجملتمع"، اليت عقدت مبقر املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، من 
 .15، ص 1992للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 

 .16، 15املرجع نفسه، ص -3 (3
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اص(، الكتاب األول، جرائم العدوان على املصلحة العامة، الكرنك فتوح عبد هللا الشاذيل، شرح قانون العقوابت )القسم اخل (4
 .22، ص 2001للكمبيوتر، مجهورية مصر العربية، 

الفساد واليات مكافحته يف القطاعات احلكومية ابجلمهورية اليمنية، دراسة ميدانية على  أمناطعبد القوي لطف هللا علي مجيل،  (5
، ختصص العلوم الشرطية، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات األمنيةدكتوراه الفلسفة يف العلوم  أطروحةاملعنية مبكافحته،  األجهزة

 .30، ص 2013، الرايض، اململكة العربية السعودية، األمنيةالعليا، جامعة انيف العربية للعلوم 
 .22فتوح عبد هللا الشاذيل، املرجع السابق، ص  (6
 يط يف جرمية الرشوة.املشرع اجلزائري مل جيرم فعل الوس (7
 .23، 22 ص فتوح عبد هللا الشاذيل، املرجع السابق، ص (8
، ص ص 2013، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 1وسبل املعاجلة، ط  اآلاثرفاداي قاسم بيضون، الفساد أبرز اجلرائم،  (9

33 ،34. 
يتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد  ،2006فيفري  20، املؤرخ يف 06/01(، من القانون 40/2انظر، املادة ) (10

 .10، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
، يتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 2006فيفري  20، املؤرخ يف 06/01(، من القانون 40/1انظر، املادة ) (11

 .10، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
، يتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 2006فيفري  20، املؤرخ يف 06/01ون (، من القان25/2انظر، املادة ) (12

 .8، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
، يتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 2006فيفري  20، املؤرخ يف 06/01(، من القانون 25/1انظر، املادة ) (13

 .8، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
نوار دهام مطر الزبيدي، املسؤولية اجلزائية عن جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص، جملة جامعة تكريت للحقوق، العدد اخلاص ابملؤمتر  (14

 .366, 365 ص (، ص1، اجلزء )2016الدويل األول )املؤمتر الوطين الرابع(، كلية احلقوق، جامعة تكريت، أيلول )سبتمرب( 
 .53، 52 ص ع السابق، صامحد رفعت خفاجي، املرج (15
 .13، 12، ص ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 1حممد حسني منصور، قانون العمل، ط  (16
 .52امحد رفعت خفاجي، املرجع السابق، ص  (17
 .54املرجع نفسه، ص  (18
 .133فاداي قاسم بيضون، املرجع السابق، ص  (19
 .54امحد رفعت خفاجي، املرجع السابق، ص  (20
ة الفساد، حاملتحدة ملكاف األمم، يتضمن الصديق بتحفظ على اتفاقية 2004فريل أ 19، املؤرخ يف 04/128املرسوم الرائسي  (21

، الصادرة بتاريخ 26، ج ر، عدد 2003سنة  أكتوبر 31املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لالمم املتحدة بنيويورك، يوم 
 .12، ص 25/04/2004
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 .2004املتحدة، نيويورك،  األممملكافحة الفساد، املكتب املعين ابملخدرات واجلرمية، فيينا،  املتحدة األمماتفاقية  (22
 .4، املرجع السابق، ص 06/01القانون  (23
 .10، املرجع السابق، ص 06/01(، من القانون 40انظر، املادة ) (24
جلامعية، اجلزائر، ة الثانية، ديوان املطبوعات اسليمان امحيه، الوجيز يف قانون عالقات قانون العمل يف التشريع اجلزائري، الطبع (25

 .36،37، ص ص 2015
 .133،134فتوح عبد هللا الشاذيل، املرجع السابق، ص ص  (26
 .135املرجع نفسه، ص  (27
يعيش متام، صور التجرمي اجلديدة املستحدثة مبوجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، جملة االجتهاد القضائي، العدد  أمال (28

 .96، ص 2009اخلامس، خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، سبتمرب 
 .96املرجع نفسه، ص  (29
 .10، املرجع السابق، ص 06/01(، من القانون 40/1املادة ) (30
 .10(، املرجع نفسه، ص 40/2املادة ) (31
املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، جملة االجتهاد القضائي،  06/01من القانون  25املادة  أحكامحنان ابراهيمي، قراءة يف  (32

، 141، ص ص 2009سبتمرب العدد اخلامس، خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
142. 

 .142املرجع نفشه، ص  (33
 .10، املرجع السابق، ص 06/01(، من القانون 40انظر، املادة ) (34
 .10(، املرجع نفس، ص 50انظر، املادة ) (35
واملتضمن قانون  1966جوان سنة  8املؤرخ يف  66/156 األمر، يعدل ويتمم 2006ديسمرب  20، املؤرخ يف 06/23القانون  (36

 .12، ص 24/12/2006، الصادرة بتاريخ 84، ج ر، عدد العقوابت
 .12(، املرجع نفسه، ص 9انظر املادة ) (37
 .11، املرجع السابق، ص 06/01(، من القانون 51انظر، املادة ) (38
 .11، املرجع السابق، ص 06/01(، من القانون 48انظر، املادة ) (39
 .185، ص 2018صرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، امل1سامي حممد غنيم، جرائم الفساد يف التشريع اجلنائي، ط  (40
علوم يف احلقوق، ختصص قانون عام،  هالقانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، أطروحة دكتورا اآللياتعبد العايل حاحة،  (41

 .155، ص 2012/2013قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
 .11، املرجع السابق، ص 06/01(، من القانون 49/1املادة )انظر،  (42
 .11(، املرجع نفسه، ص 49/2انظر، املادة ) (43
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، أطروحة دكتوراه يف -دراسة على ضوء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد –نورة هارون، جرمية الرشوة يف التشريع اجلزائري  (44
 .348، ص 2017العلوم، ختصص قانون، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .12، املرجع السابق، ص 06/10(، من القانون 54انظر، املادة ) (45
 66/155 األمر، يعدل ويتمم 2004نوفمرب  10، املؤرخ يف 04/14اجلزائية اجلزائري، القانون  اإلجراءاتقانون  إىلابلرجوع  (46

. جند 4، ص 10/11/2004، الصادرة بتاريخ 71اجلزائية، ج ر، عدد  اإلجراءاتواملتضمن قانون  1966جوان سنة  8املؤرخ يف 
ومل حيدد نوع الرشوة، هل يقصد  إطالقهمكرر(، على  612مكرر(، واملادة ) 8املشرع اجلزائري استعمل تعبري "الرشوة" يف املادة ) أن

 أم(، 06/01من القانون  27الرشوة يف جمال الصفقات العمومية )مادة  أم(، 06/01من القانون  25الرشوة يف القطاع العام )ماد 
(؟ وابلتايل تنطبق املاداتن السالفتان الذكر على جرمية الرشوة مهما كان 06/01من القانون  40ص )املادة الرشوة يف القطاع اخلا

 نوعها.
 .163، 2، املرجع السابق، ص ص 04/14مكرر(، من القانون  612مكرر( و ) 8انظر، املادتني ) (47
 .155عبد العايل حاحة، املرجع السابق، ص  (48
القطاع اخلاص يف ظل التشريع اجلنائي اجلزائري، رسالة ماجستري، ختصص قانون جنائي، قسم خدجية عميور، جرائم الفساد يف  (49

 .30، ص 2011/2012احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
 .138،137فتوح عبد هللا الشاذيل، املرجع السابق، ص ص  (50
، دار النهظة العربية، األوىلت، القسم اخلاص، جرائم املصلحة العامة، الطبعة مدحت حممد عبد العزيز ابراهيم، قانون العقواب (51

 . 390، ص 2002-2001القاهرة، مجهورية مصر العربية، 
 .138فتوح عبد هللا الشاذيل، املرجع السابق، ص  (52
ل مبلغا من املال لقاء قيامه بفسخ وتطبيقا هلذا التفسري حكم يف فرنسا بقيام جرمية الرشوة يف املشروع اخلاص ابلنسبة ملستخدم قب (53

املستخدم هنا ال يؤدي عمال وظيفيا،   أنالقانوين املقررة، وواضح  األخطارعقد العمل الذي يربطه بصاحب املنشأة دون مراعاة ملدة 
 الشاذيل، املرجع أخل ابلواجبات العامة اليت يفرضها عليه عقد العمل. راجع: فتوح عبد هللا وإمناكما انه ال ميتنع عن عمل وظيفي، 

 .138، ص 1السابق، هتميش رقم 
، 2003ة، مجهورية مصر العربية، سامح السيد جاد، جرائم االعتداء على املصلحة العامة، دار )ابو اجملد( للطباعة، القاهر  (54
 .38ص
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 االلكرتوينالتعاقد يف  اإلرادةالتعبري عن 
 األستاذ: غياطو الطاهر                                مراد طنجاوي الدكتور:   

 والعلوم السياسية كلية احلقوق                         والعلوم السياسية كلية احلقوق
  ملديةحيي فارس ابجامعة                                ملديةحيي فارس ابجامعة   
 امللخص

، وخاصة ما يظهر مبناسبة إبرام العقد عن طريق الوسائل االلكرتونية بعض اخلصوصية، تتعلق أساسا بركن الرتاضي
النية الباطنة إىل العامل اخلارجي  رادة و طرق ذلك، ومدى قدرة وسائل االتصال احلديثة على نقلابلتعبري عن اإليتعلق 

يف صورة تعبري جازم على اإلقدام على تصرف قانوين من عدمه، ومدى سعة النصوص املوجودة على استيعاب 
 األوضاع اجلديدة، أم أن املسألة حتتاج إىل حتديثها.

عض الدول إىل إجياد حلول هلذه املسائل إبصدار قوانني خاصة متعلقة ابملعامالت االلكرتونية، وقد سعت ب
ضمنتها احللول التشريعية للمسائل املتعلقة ابالعرتاف ابلتعاقد االلكرتونية، وكذا املشاكل القانوين اليت قد تثور مبناسبة 

 استخدام الوسائل االلكرتونية يف التعاقد.

 زائري.اجلتشريع ال، اإلرادةعن  التعبري : العقد االلكرتوين،احالكلمات املفت

Summary 

In the context of the concluding of the contract electronically, some specificities 

arise; mainly concerning consensual; particularly the ways of expression of will 

and the ability of the modern means of communication to transfer the personal 

intention to the outside world in a Confirmed expression; whether to act or not to 

act; and the extent of texts flexibility to adapted to new situation or have to be 

modern.   

In order to find solutions to these issues, some States have sought to enact 

special laws on electronic transactions, including legislative solutions to issues 

relating to the recognition of electronic contracts and problems that may arise in 

connection with the use of electronic means of contracting. 

Key words: electronic contract, expression of will, Algerian legislation. 
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 مقدمة 

أدى االستعمال املتزايد لوسائل االتصال احلديثة إىل تغيري يف خمتلف جماالت احلياة، ومل يكن القانون 
مبنأى عن ذلك، فقد هزت الثورة التقنية أركان نظرايت عريقة يف القانون، كان يبدو أهنا صارت من 

 النظر وال حىت املناقشة، على غرار نظرية العقد.البديهيات اليت ال تقبل إعادة 

ويشكل نظام التعاقد أهم النظرايت اليت يهتم بدراستها القانون حيث تشكل احليز األكرب يف  
الدراسات القانونية، نظرا ملا تلعبه من دور يف املعامالت اليومية للبشر، وما يرتتب عن تنظيمها القانوين 

 املعامالت وحتقيق العدالة من خالل صون احلقوق. من آاثر، ترمي إىل استقرار

ويعترب العقد أهم صور التصرف القانوين يف احلياة االجتماعية، وقد عرف القانون اجلزائري املدين 
عدة أشخاص  عدة أشخاص حنو شخص أو منه أنه: "اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو 54العقد يف املادة 
 ما"، فالعقد هبذه الصورة اتفاق.عدم فعل شيء  فعل أو آخرين مبنح أو

واحلقيقة أن استخدام الوسائل التقنية يف إبرام العقود مل يؤثر يف مفهوم العقد يف حد ذاته، بل إن 
 وأذي يربم فيكون العقد االلكرتوين هو العقد الالوسيلة املستخدمة يف إبرام العقد هي اليت تغريت فقط، 

ومن مث فإن األركان التقليدية للعقد مل تتغري، من تراضي ينفذ عن طريق استخدام الوسائل االلكرتونية، 
 وحمل وسبب، وشكلية يف بعض العقود، إال أن هناك بعض اخلصوصية ميكن اإلشارة إليها.

هر، ومدى ، ووسائل إخراجها من الباطن إىل الظااإلرادةتتجلى هذه اخلصوصية مبناسبة التعبري عن و 
قدرة هذه الوسائل على نقل احلقيقة الداخلية، فالدموع وإن كانت دليال على احلزن، فإهنا ليست احلزن 

 ذاته، وقد تكون بداعي السرور والفرح.

احلال هكذا فإن هناك بعض املشاكل احلديثة اليت أوجدهتا البيئة الرقمية يف هذا اجملال، حتتاج اىل و 
حيث طرأت بعض اخلصوصية يف هذا اجملال حتتاج إىل تفصيل، فما أثر الوقوف عندها ودراستها، 

 ؟اإلرادةاستعمال وسائل االتصال احلديثة على التعبري عن 

 هذا ما حناول اإلجابة عنه من خالل هذا البحث وفق النقاط التالية:
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 جواز التعاقد ابلوسائل االلكرتونية-1

 االلكرتويناالعرتاف التشريعي ابلتعاقد  -أ
 الكرتونيا اإلرادةطرق التعبري عن   -ب

 االلكرتوين اإلرادةخصوصية التعبري عن -2

 ذاهتا اإلرادةخصوصية تتعلق  -أ
 اإلرادةخصوصية تتعلق حبماية  -ب

 جواز التعاقد ابلوسائل االلكرتونية -1

املتعاقد اآلخر بقصد إبرام التعاقد االلكرتوين أبنه: "إجياب يصدر من أحد املتعاقدين وقبول من يعرف 
، فالعقد االلكرتوين هو العقد الذي يتبادل فيه األطراف (1)عقد إبحدى وسائل االتصال الفوري"

 .(2)إرادتيهما أبحد وسائل االتصال احلديثة،  واليت يصطلح عليها الوسائل االلكرتونية

 االعرتاف التشريعي ابلتعاقد االلكرتوين -أ

 وإصدارظاهرة انتشار املعامالت االلكرتونية من خالل االعرتاف هبا، سارعت الدول إىل استيعاب 
نصوص قانونية تضمن الثقة الالزمة لتشجيع الناس على الولوج إىل البيئة الرقمية واعتمادها يف معامالهتم 

 .(3)اليومية، فنجد على املستوى الدويل أعمال اليونسرتال

منه على أن: "العقد  11يف املادة  1996بشأن التجارة االلكرتونية لسنة فلقد أقر قانون اليونسرتال
قابليته للتنفيذ جملرد أنه مت عن طريق وسائل الكرتونية"، فقد أجازت هذه املادة التعاقد  ال يفقد صحته أو

وينتج عن طريق الوسائل االلكرتونية، فالعقد الذي يربم عرب وسائل االتصال االلكرتونية يكون صحيحا، 
 نفس آاثر العقد املربم ابلطرق التقليدية.

أن جدال قد اثر حول املفهوم املعتمد للوسائل االلكرتونية املستخدمة يف  اإلشارةيف البداية جيب 
التعاقد، املفهوم الواسع أم الضيق، فهناك من قدر أن التعاقد االلكرتوين هو التعاقد الذي يتم ابستخدام  
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، مستندين يف ذلك إىل أحكام قانون اليونسرتال يف (4)و اليت قد تنجبها احلضارةكل الوسائل املعروفة أ
 أ، كما أن العبارة األخرية " مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر "  تؤكد هذا الرأي. فقرة 02املادة 

التعاقد االلكرتوين ينحصر يف التعاقد عرب االنرتنت، على  إنيف حني ذهب اجتاه أخر إىل اعتبار 
ما يؤهلها ألن تكون وسيلة  (5)أساس أهنا الوسيلة اليت فجرت هذا العصر كما أهنا جتمع يف خصائصها

االتصال اليت تقوم بدور كل وسائل االتصال وزايدة،  لذلك ذهب البعض يف حبث طبيعتها فاعتربها 
 الراجح أن تبقى وسيلة اتصال ال أكثر. أن، إال (6)لدولة سيادهتاجديد تبسط عليه ا إقليم

ورغم أن القواعد القانونية اليت تضعها اليونسرتال ليست ملزمة، إال أهنا تكون دائما نصوص 
 تستهدي هبا الدول عند سنها للنصوص القانونية اليت تتعلق ابملعامالت االلكرتونية عموما. اسرتشادية

القانون املدين اجلزائري جند أنه قد نص على جواز التعاقد عن طريق اهلاتف منذ صدوره، ابلعودة إىل و 
 منه: ".....وكذلك إذا صدر اإلجياب من شخص إىل آخر بطريق اهلاتف أو 64حيث نصت املادة 
 أبي طريق مماثل ".

مكرر اليت  233، حني أضاف املادة (7)بتعديل أحكام اإلثبات 2005قد قام املشرع اجلزائري يف  و
أية عالمات أو رموز  أرقام أو اعتربت أن: "اإلثبات ابلكتابة ينتج من تسلسل حروف أو أوصاف أو

املشرع اجلزائري ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها وكذا طرق إرساهلا"، كما نظم 
 .(8)04-15التصديق االلكرتوين ضمن القانون أحكام التوقيع و 

ف ومن خالل ذلك  ميكن القول أن املشرع اعرتف ابلتعاقد االلكرتوين من ابب أوىل، حني اعرت 
، حيث أن الدليل إمنا أييت إلثبات تصرف وقع من اإلثباتالكتابة االلكرتونية يف ابلتوقيع االلكرتوين و 

 قبل، فماذا تثبت الكتابة االلكرتونية إن مل يكن تصرف الكرتوين.

جند أنه عرف العقد االلكرتوين يف املادة  (9)املتعلق ابلتجارة االلكرتونية 05 -18وبصدور القانون 
عن بعد دون احلضور الفعلي  واملتزامن  إبرامه، و يتم (10) 02-04منه أنه : العقد مبفهوم القانون  06

  ألطرافه ابللجوء حصراي لتقنية االتصال االلكرتوين.
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هتدف إىل بيع سلعة أو  اتفاقيةه عرف العقد :كل اتفاق أو جند ان 02-04ابلعودة إىل القانون  و
ال ميكن هذا األخري  ثعان الطرف اآلخر حبي إذأتدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع 

 تغيري حقيقي فيه. إحداث

 على هذا النص أنه: إدراجهاإن املالحظات األولية اليت ميكن 

اعترب العقد االلكرتوين ضمن طائفة العقود املربمة عن بعد مما يقتضي حتديد أحكام خاصة هلذه 
، كما ال يشرتط فيها د تربم دون تواجد مادي وليس فعلياحلقيقة أن هذه العقو ، و (11)الطائفة مسبقا

 عدم التزامن، كما ورد يف النص.

هي مسألة حتتاج إىل إعادة نظر، خاصة ما االذعان، و ا العقد من قبيل عقود اعترب املشرع اجلزائري هذ
 يتعلق بشروط اإلذعان، ومدى حتقق هذه الشروط جمتمعة.

 إبرامهلقد حدد املشرع اجلزائري يف هذا النص أن وصف العقد االلكرتوين يلحق العقد الذي يتم 
تعلق ابلتجارة هذا التعريف جاء يف قانون ي أنو لتنفيذ العقد، خاصة  اإلشارةالكرتونيا دون 

 .(12)االلكرتونية

 طرق التعبري عن اإلرادة الكرتونيا-ب

الذي يتم عرب وسائل اتصاالت الكرتونية، وقد  اإلرادةاإللكرتوين هو التعبري عن االرادة  إن التعبري عن
أو تراسل أو استقبال  إرسالمنه: كل  10االتصاالت االلكرتونية يف املادة  (13) 04-18عرف القانون 
أو كتاابت أو صور أو أصوات أو بياانت أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عرب  إشاراتعالمات أو 

 .كهرومغناطيسيةاألسالك أو األلياف البصرية أو بطريقة  

ابلكتابة  : "التعبري عن اإلرادة يكون ابللفظ أومن القانون املدين اجلزائري أن 60كما نصت املادة 
ابإلشارة املتداولة عرفا، كما ميكن أن يكون ابختاذ موقفا ال يدع شك يف داللته على مقصود صاحبه، أو 

 يتفق الطرفان على أن يكون صرحيا". وجيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنا، إذا مل ينص القانون أو
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،  (15)، أو عرب شبكات التواصل االجتماعي(14)قد يتم التعبري عن اإلرادة كتابة عرب الربيد اإللكرتوين
التلكس، وهي وسائل نقل الكتابة ابلصورة  كما يتصور أن يتم التعبري عن اإلرادة عن طريق الفاكس أو

  .(16)عن طريق استنساخها

، أو عرب املشاهدة واحملادثة عرب اإلنرتنت من (17)لفظا عن طريق اهلاتف اإلرادةكما يتم التعبري عن 
  خالل غرف احملادثة املباشرة،

املتداولة عرفا، كما هو احلال يف بعض الرموز املتعارف  اإلشارةصورة  اإلرادةكما أيخذ التعبري عن 
على استعماهلا للتعبري عن القبول أو اإلعجاب كالوجه املبتسم، أو الرفض بوجه عابس ينم عن الغضب، 

النقر  وهي تشبه هز الرأس عموداي أو أفقيا، كما قد يكون عن طريق النقر يف خاانت معدة لذلك أو
 .(18)للمرة الثانية

أن الطلبية متر بثالث مراحل هي: وضع الشروط  05-18من القانون  12د ذكرت املادة لق و
 أخريا أتكيد الطلبية.رف املستهلك، و التعاقدية، التحقق من تفاصيل الطلبية من ط

كما أقرت نفس املادة أنه جيب أن يكون اختيار املستهلك معربا عنه صراحة، وأال تتضمن اخلاانت 
 رف املستهلك أي معطيات هتدف إىل توجيه اختياره، وذلك محاية له.املعدة للمأل من ط

 االلكرتوين اإلرادةخصوصية التعبري عن  -2

بعض املشاكل القانونية، منها ما  اإلرادةلقد ظهر مع استخدام الوسائل االلكرتونية يف التعبري عن 
 يتعلق حبمايتها، من خالل محاية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية. يتعلق ابإلرادة، ومنها ما

 خصوصية تتعلق ابإلرادة ذاهتا -أ

اإللكرتوين هو مدى اعتبار التعبري عرب  اإلرادةاليت تطرح مبناسبة التعبري عن  اإلشكاالتإن من أهم 
، أو أنه جمرد إعالن أو عرض للتعاقد، فالتعبري عن اإلرادة عرب الربيد اإلرادةتعبريا ابات عن هته الوسائل 

اإللكرتوين مثال، حيث يكون اإلجياب إما موجه لشخص واحد فيكون عند البعض إجياب غري ملزم إال 
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عند الشك إذا تضمن إلزاما للموجب ابلبقاء على إجيابه، وإما يكون موجه لعدة أشخاص فإنه يكون 
 .(19)جمرد دعوة للتعاقد وليس إجياب ابملعىن القانوين

يعترب هذا التعبري أبنه إجياب مستمر على مدار رادة عرب شبكة املواقع الواب، و أما التعبري عن اإل
الساعة وموجه للجمهور، فهو إما أن يكون إجيابيا أو أن يكون جمرد إعالن أو دعوة للتعاقد أو التفاوض 

، وهنا يشرتط أن يتضمن املوقع وصفا كامال حملل التعاقد من حيث (20)وذلك حسب ظروف كل حالة
 .(21)ة اليت يتم أداء الثمن هبا، وغريها من املسائل الضروريةمقداره ونوعه وكميته ومثنه والطريق

بوقة أنه: "جيب أن تكون كل معاملة جتارية الكرتونية مس 05-18من القانون  10لقد نصت املادة و 
من نفس القانون املتطلبات اليت جيب توافرها يف العرض  11حددت املادة بعرض جتاري الكرتوين...." و 

أن كل سلعة معروضة على نظر اجلمهور معروضة  02-04من القانون  15ت املادة االلكرتوين، واعترب 
لبيع ومينع رفض بيعها، ويندرج هذا االلتزام يف دائرة التزام املهين بتقدمي معلومات كافية عن املنتوج يف 

 .(22)نطاق قانون محاية املستهلك عموما

أن املشرع اجلزائري اعترب العقد اإللكرتوين من قبيل عقود االذعان، حيث ال ميكن  اإلشارةكما جتدر 
إليه املشرع يقرتب  أشار، ما يعين أن هذا العرض الذي (23)بنودها أهممناقشة شروطها اجلوهرية، وال 

 دائما من كونه اجياب، ينتظر قبوال من طرف آخر، رغم أنه موجه للجمهور.

، حيث إن  (24)اإلرادةالحظة مدى صالحية السكوت ليكون وسيلة للتعبري عن يف نقطة اثنية ميكن م
أمام فرض واقعي هو غلق  و ،(25)كان القانون املدين أقر السكوت إذا تعلق ابلقبول يف وضعيات معينة

، (26)يعترب حينها غلق جهاز الكمبيوتر أو الصفحة رفضا لإلجيابصفحة على االنرتنت هبا عرض، و 
كانت املسألة تتعلق ابنقطاع الكهرابء أو توقف االنرتنت، نعتقد أن النظرايت املتعلقة لكن ماذا لو  

 .(27)ابلسببية جتد جمال واسعا لتطبيقها، خاصة يف ظل تداخل الفاعلني يف البيئة االلكرتونية

قد مبناسبة التعااملعامالت االلكرتونية، حيث أن  (28)مسألة أخرى على قدر من األمهية تتعلق أبئتمت
يتعاقد الشخص مع  االلكرتوين، فإن صورة حديثة من التعاقد ظهرت، هي التعاقد مع اآللة، حيث 

 ، واآللة إذ تربم عقودا هبذه الصورة أطلق عليها اسم وكيل إلكرتوين، أو(29) اآللة، وتتعاقد اآللة مع اآللة
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يستجيب لتصرف  يتصرف أونظام إلكرتوين حلاسب آيل ميكن أن  برانمج أو هو و (30)نوسيط مؤمت
 .(31)جزئيا، دون إشراف أي شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم  فيه التصرف بشكل مستقل كليا أو

وقد اثر خالف فقهي بشأن تكييف هذه املعامالت، يرى البعض منح الشخصية القانونية للجهاز 
، حيث (32)النيابة يف التعاقد حيث ميكن لآللة أن تتعاقد شخصيا، أو ابلوكالة تطبيقا نظرية االلكرتوين،

 .(33)يعترب اجلهاز االلكرتوين انئبا عن املتعاقد يتعامل ابمسه وحلسابه

، وال تنسب إىل اجلهاز أي (34)وذهب البعض إىل أن اجلهاز االلكرتوين ال يعدوا أن يكون أداة
 .(36)برجمته، إمنا تنسب االرادة إىل مستعمله الذي قام بربجمته أو وافق على (35)إرادة

هذا الرأي إىل القول أن ما يصدر عن اجلهاز االلكرتوين صادر عن الشخص املتعاقد،  يدفع و
ووفقا إلرادته، إال أن هذا ليس دائما صحيح ألنه قد تكون هناك أخطاء يف الربجمة، فمن يتحمل 
 مسؤوليتها، وهلذا أصبح من الضروري تنظيم هذا النوع من التعاقد احلديث، لكون األحكام التقليدية ال

 تتناسب معه، وذلك من خالل التنظيم الدقيق ملوضوع املسؤولية هبذا الشأن.

 اإلرادةخصوصية تتعلق حبماية  -ب

إن العقد الذي ينشأ صحيحا يرتب التزامات متبادلة فورا، إال أن التشريعات املتعلقة ابلتعاقد 
اإللكرتوين قد منحت للمشرتي مهلة زمنية معينة، ينظر فيها قبول السلعة أو الرجوع عن العقد، أو 

 .، وهذا ما يسمى حق الرجوع أو حق العدول(37)استبدال املبيع آبخر خالل هذه املدة

وحق العدول هبذا املعىن يصطدم مببدأ القوة امللزمة للعقد، إال أنه جيد له أساسا يف خيار الرجوع 
، (38)االتفاقي ألن اإلرادة اليت أنشأت العقد هلا أن تعطي خيار الرجوع ألحد أطراف العقد أوكالمها

قه اإلسالمي، حيث وعندئذ  يصبح العقد غري ملزم حىت تنقضي مهلة حمددة، وهي نظرية أصيلة يف الف
جاء يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:  "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، أو قال حىت يتفرقا، فإذا 

 .صدق بورك هلما يف بيعهما وان كتما وكذاب حمقت بركة بيعهما"
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أي ظهور نصوص قانونية تنص  (39)اىل جانب  خيار الرجوع االتفاقي يوجد خيار رجوع قانوين و
حددت بعض التشريعات نطاق احلق يف و خيار الرجوع ومنها يف نصوص التجارة اإللكرتونية،  على

، و ربطته مبدة أو أجل، (40)استثنت بعض التصرفات كاملشرع الفرنسيالعدول من حيث املوضوع و 
 ملبدأ استقرار املعامالت. إعماال

: "العدول هو حق املستهلك املتمم، أناملعدل و  (41) 03-09من القانون 19نصت املادة  لقد و
 يف الرتاجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه،

للمستهلك احلق يف العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احرتام شروط التعاقد ودون دفع مصاريف 
 شروط ممارسة احلق يف العدول للتنظيم".تركت هذه املادة تنظيم كيفيات و  "، وقدإضافية

دون التعرض له تفصيال، ففي املادة  إشاراتاحلق يف العدول بصور  05 -18لقد ورد القانون  و
يف حالة  أسبابهحيث حدد  23و  22شار إىل أنه من متضمنات العرض، كما ورد يف املواد منه أ 11

 عدم احرتام املورد آلجال التسليم، أو تسليم غري مطابق للطلبية، أو ما إذا كان املنتوج معيبا.

 05-18من القانون  14العقد مبوجب املادة  إبطالكما أقر املشرع محاية للمستهلك حق طلب 
املتعلقة مبشتمالت  13املتعلقة إبلزامية العرض، و أحكام املادة  10لة عدم احرتام أحكام املادة يف حا

 العقد اإللكرتوين.

، حيث يفرتض أن يتقدم املستهلك على اإلرادةأحد أوجه محاية  اإلبطاليعترب احلق يف طلب  و
 إعماالعقد من آاثر، وذلك يف ابرام العقد االلكرتوين على بصرية، ووعي كامل ملا يرتب على هذا ال

 اإلعالم.للحق يف 

 اخلامتة

يف خالصة هذا البحث، ميكن القول أن أتثري الوسائل االلكرتونية يف جمال التعاقد أصبح واضحا،  
من الداخل إىل العامل اخلارجي، من تقليدية ملموسة إىل افرتاضية  اإلرادةكما أن التغيري يف وسائل إخراج 

 رقمية غري ملموسة دفع التشريعات إىل إعادة النظر يف املنظومة القانونية ذات الصلة ابملوضوع.
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املشرع اجلزائري اعرتف ولو ضمنيا جبواز استعمال الوسائل االلكرتونية للتعبري عن االرادة، وذلك خالل 
، فقام يف البداية إبصدار قانون خاص ابلتوقيع و التصديق االلكرتونيني، حيث اإلثباتواعد تعديله لق

 اعرتف هبما فمن ابب أوىل أن يكون قد اعرتف ابلتعاقد االلكرتوين.

مث أصدر املشرع اجلزائري نصا خاصا ابلتجارة االلكرتونية، ضمنه بعض املفاهيم املتعلقة 
لنظام التعاقد، إال أنه أمهل بعض  اإلشاراتملستهلك، و إن كان فيه بعض ابملمارسات التجارية ومحاية ا

 اصة ما يتعلق بنظام التعاقد:خمن املسائل اليت حتتاج إىل تنظيم 
أئتمت املعامالت يف اجملال االلكرتوين، ورمبا التعاقد مع اآللة تنظيم مسألة الوكيل االلكرتوين و 
 املستقبل. سيكون السمة الظاهرة لنظام التعاقد يف

تنظيم احلق يف العدول تنظيما كافيا من حيث شروطه وأسبابه، وكذا اآلجال املتعلقة به، ما حيقق 
 محاية للمستهلك واستقرار للمعامالت.

  : اهلوامش
                                                 

عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري، وحجيتها يف اإلثبات املدين، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، دون  -1
 .36،ص 1997طبعة، األردن، 

  مل تعرف التشريعات املقصود ابلوسائل االلكرتونية، وقد اثر جدل هبذه املناسبة نقف عنده الحقا. و -2
  جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويلاليونسرتال هي  - 3
د تفسر على أهنا قمن القانون املدين عبارة " او أي طريق مماثل" مبناسبة التعاقد عن طريق العاتف، ف 64ولقد جاء يف آخر املادة  -4

الوسائل االلكرتونية ألنه ببساطة تشري إىل كل وسائل االتصال ، إال انه من الناحية املنطقية ال ميكن ان ميتد هذا النص حكما إىل 
 جاء سابقا هلا. 

النظام القانوين لعقد البيع  وأهم خصائص االنرتنت، خاصية التفاعلية و كلية احلضور وعدم الرتكيز، أنظر يف ذلك، انصر محودي ، -5
، وأنظر، مسري حامد عبد 25، ص 2009تيزي وزو،  -رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري الدويل اإللكرتوين املربم عرب اإلنرتنت،

  وما يليها. 39، ص 2005العزيز اجلمال، التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 
  ومايليها. 45ودي، مرجع سابق، ص انصر مح -6
  . 44، املتعلق ابلقانون املدين، ج.ر.ع  2005يونيو  20املؤرخ يف  10-05القانون  -7
  .06حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع  والتصديق االلكرتونيني، ج.ر.ع  2015فرباير  01املؤرخ يف  04-15القانون  -8
 .28يتعلق ابلتجارة االلكرتونية، ج.ر.ع  2018مايو  01املؤرخ يف  05-18القانون  -9

  .41حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، ج.ر.ع  2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04القانون  -10
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 وما يليها.  23، ص 2005حممد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، دار اجلامعة اجلديدة، دون طبعة، االسكندرية  -11
تعرف التجارة االلكرتونية على أهنا املعامالت التجارية اليت تتم يف جزء منها أو كلها عرب الوسائل االلكرتونية، أنظر يف ذلك  -12

حممد فواز ، 2013لتجارة االلكرتونية، دار قنديل للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان خالد صربي اجلنايب، الرتاضي يف عقود ا
 .25، ص 2006املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 . 27امة املتعلقة ابلربيد و االتصاالت االلكرتونية، ج.ر.ع ، احملدد للقواعد الع2018ماي  10املؤرخ يف  04-18القانون  -13
أمحد خالد العلجوين، التعاقد عن طريق االنرتنت، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  -14

 .70، ص2002األوىل، األردن 
 أصبح الوسيلة األكثر انتشارا يف التواصل، كالفايسبوك و التويرت، والواتساب.  و لقد-15
  حبجية الربقيات يف االثبات. 329ولقد اعرتفت املادة  -16
 .33، وأنظر، مسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص 25مرجع سابق، ص  انصر محودي ، -17

18 Article 1369-5  code civil français : Le destinataire a ensuite la possibilité de confirmer la 

commande pour exprimer son acceptation par un second clic 
 .91، ص  2004، التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، دار املطبوعات اجلامعية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية حممد أمني الرومي   -19
 . 78ارة مولود، خصوصية التعاقد االلكرتوين، أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة البليدة، بدون سنة، ص ق -20
 . 50، ص 2005مسري عبد السميع األودن، العقد االلكرتوين، منشأة املعارف، اإلسكندرية  -21
 . 15.ع ، يتعلق حيماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر2009فرباير  25املؤرخ يف  03-09القانون  -22
 . 13قارة مولود، مرجع سابق، ص  -23
، ص 2016إايد أمحد سعيد الساري، النظام القانوين إلبرام العقد االلكرتوين، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت  -24
7  
  من القانون املدين 68املادة  -25
 .91ص ، مرجع سابق، حممد أمني الرومي   -26
  .2003منصور، املسؤولية اإللكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية حممد حسني   -27
مؤمتت: مصطلح جديد على اللغة العربية وقد ظهر استعماله أول مرة يف واثئق اليونسرتال الصادرة ابلعربية، وهو كتابة أبحرف  -28

 ، وليس ترمجة له. automatic: اجنليزي عربية ملصطلح
 قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية إلمارة ديب.من  14املادة  -29
 .25، ص 2006خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية،  -30
 من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية إلمارة ديب. 02املادة  -31
 من القانون املدين اجلزائري. 74املادة  -32
 . 43إايد أمحد سعيد الساري، مرجع سابق، ص  -33
 .163خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  -34
 .163خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  -35
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  ن مربمج اجلهاز عادة ما يكون ليس مستعمله.أل  -36
  .90قارة مولود، مرجع سابق، ص  -37
  من القانون املدين . 106املادة  -38
  .55قاسم، التعاقد عن بعد، مرجع سابق، ص حممد حسن  -39

40-  Article L221-18-28 Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance ; Code de 

la consommation français. 
 03-09املعدل و املتمم للقانون  2018يونيو  10املؤرخ يف  09-18من القانون  02عدلت هذه املادة مبوجب املادة  -41

  .35املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر.ع 
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 التسوية السلمية للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي من املنظور الدويل

 حممد مربك
 دكتوراه طالب

 1امعة اجلزائر كلية احلقوق جب
 مقدمة :

عرفت القضية الفلسطينية يف  العصر احلديث أكرب مأساهتا ، فهي قضية شعب ذاق مرارة األحداث  
فتك استقالله عن طريق الكفاح املسلح، و ذلك إبنشاء منظمة التحرير أن يعيد كرامته و  وحاول جاهدا

بدأت  1973إقامة الدولة الفلسطينية، ومنذ حرب و  ،اليت كان هدفها حتقيق االستقالل الفلسطينية
بعد مرور حوايل مخسة عقود على الصراع و مبساعدة ىل انتهاج خيار التسوية السلمية ، و املنظمة تتطلع إ

مفاوضات  دخلت معها يفاعرتفت منظمة التحرير إبسرائيل و  ،ن املتغريات الدولية واإلقليميةالعديد م
ن املبادئ ، ابلفعل مت توقيع إعال 1991لتحقيق التسوية السلمية حسب صيغة مؤمتر مدريد للسالم 

ية سلمية عادلة ودائمة هتدف هذه االتفاقات ابألساس إىل حتقيق تسو ، و 13/09/1993بتاريخ 
له ملا يشك، ولقد شكل موضوع التسوية السلمية أمهية نظرا  338و  242شاملة على أساس قراري  و 

من جهة اثنية فإن  مثل و  واألمن الدوليني هذا من جهة ، استتباب السلممن أمهية يف استقرار السالم و 
اإلسرائيلي  -النزاع الفلسطيين هذه الدراسة تنصب حول إسقاط قواعد القانون الدويل العام على

 خصوصا احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيين .و 

سرائيلي وكذا اجلهود اإل -أكثر سوف ندرس مسار التسوية السلمية للصراع الفلسطيينللتفصيل و 
 املبذولة للتسوية واالتفاقيات النزاع من خالل كافة املؤمترات و خصوصا الوساطة األمريكية حلل الدولية و 
سياسي أبعادا من منظور دويل إىل أسلوب جديد تفاوضي ن القول أن التسوية أخذت أشكال و هبذا ميك
 ممنهج .

 على كربى أمهية  العام الدويل القانون إطار يف التسوية وخيارات الفلسطينية  القضية دراسة تكتسيو 
شتاهتم، هذا  جتمع أرض على للحصول فرصة لليهود وفر وعد بلفور " الذي على " سنة مئة مرور اعتبار
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فلسطينيني مطالبة الحول تبين خيار "يهودية الدولة" و من جهة أخرى تعالت األصوات من جهة ، و 
، حبيث أعادت إسرائيل تعريف نفسها أبهنا دولة يهودية لتربز للعامل على أهنا الدولة ابالعرتاف هبذه اهلوية
لتعاطف من جانب التأييد و اهو التعريف الذي جلب هلا كل  الشرق األوسط ، و الوحيدة الدميقراطية يف

بعد  خصوصا و لعل أخطرها  التعاطف الذي تتلقاه من الوالايت املتحدة األمريكية ،العامل الغريب  و 
جرى نقل  " وكعاصمة موحدة إلسرائيللقدس" ، كان آخره االعرتاف اباعتالء الرئيس ترامب السلطة

الب اإلسرائيلية فيما ابت يعرف أكيد املطالسفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس يف حماولة لت
 املسامهة  هذه ، حيث ستنصب جهود ومبادرات التسوية السلمية وكل هذا لتقويض "بصفقة القرن"

 حيث للتسوية، حلول عن البحث سياق يف معها األمم املتحدة تعاطت اليت املقاربة معاجلة على  أساسا
 حل إلجياد سعيا العامة، األمن واجلمعية جملس خاصة املتحدة، األمم منظمة عن الصادرة القرارات توالت
 نالحظ جيعلنا بفلسطني املتعلقة القرارات تلك وحتليل تتبع أن غري له، حدا ويضع الصراع طريف يرضي

 خاصة على إسرائيل، فرضها عن عاجزة تظل إلزامية، حيث قوة وبدون اثبتة وغري أهنا قرارات متحولة
 جعل الذي األمر عدواهنا أعقاب يف احملتلة العربية والفلسطينية األراضي من ابالنسحاب املتعلقة تلك

 .غامضا تواجه مصريا القضية

اإلقليمية  املتغريات أفرزهتا اليت السلمية التسوية ملسارات  التطرق عرب القضية هذه متابعة ارأتينا لذلك
الدول  وساطة عرب املفاوضات خيار سلك عرب وذلك للتسوية، مقبولةإمكانيات  وفرت واليت والدولية،
ذا كوأوسلو و  مدريد خاصة مؤمتر ، واإلسرائيليني الفلسطينيني بني املباشر اللقاء خالل من أو الكربى،

القضية  تسوية مسار انتقل ، وهبذاموع املبادرات املطروحة للتسويةجم االتفاقات التنفيذية ألوسلو و
التفاوض السياسي يف  خيار سلك إىل الدولية، الشرعية على تقوم حلول عن البحث من الفلسطينية

 .الوقت احلاضر 

 : اإلشكالية

 ذ مؤمتر واتفاق إعالن املبادئ ومناتفاقات التسوية و  كذامن تعدد احللول واالقرتاحات و  الرغم على و
التصرحيات اليت أطلقها خالل محلته  تنفيذه للوعود ومباشرة  لرائسة ومع وصول الرئيس ترامب إىل ا
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، كل إلسرائيل االعرتاف ابلقدس عاصمة االنتخابية بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إىل القدس وكذا
 جناعتها ؟ مدىو للسالم يف ظل القرارات الدولية هذا يقودان للبحث يف مدى جدية اخليارات املطروحة 

 اجلهاز املتحدة األمم منظمة كانت إذا فيما تتمثل اليت هذا املوضوع  وإشكاالتهأمهية  تربز من هنا  و
أهنا   أم الفلسطينية، للقضية تسوية إبجياد جهازا مستقال يضطلع  شكلت الدولية الشرعية عن املعرب

مث  الباردة احلرب حقبة خالل الدولية املنظومة توازانت لعبته الذي احلاسم التأثري ملعطيات خاضعة كانت
احمليط  وأتثري النافذة، الكربى القوى مارستها اليت التأثريات أنواع من ذلك يعنيه ما بكل هنايتها، بعد

مبوضوع  مباشرة غري أو مباشرة بطريقة معنية كانت األطراف اليت خمتلف وحساابت املباشر اإلقليمي
القضية  مصري ورهنت األممية املنظمة عن صدرت اليت املؤثرة القرارات هي وما الفلسطينية، القضية

 الفلسطيين الشعب استعادة عرب النزاع لتسوية فعالة آلية املفاوضات أسلوب كان وهل الفلسطينية؟ 
 مَشوَّه واستخدام دويل تواطؤ جمرد كان األمر أن أم احملتلة؟ أراضيه جمموع حلقوقه املنتزعة واسرتجاع

 املتحدة؟ األمم قرارات الدويل و لقواعد القانون

 مع تنسجم الفلسطينية القضية يف طرحت كما التسوية خيارات كانت إذا فيما سنربز أخريا ،و 
 وفق االستعمار تصفية كقضية الفلسطينية القضية يفرض لطبيعة النزاع الذي القانوين حقيقة التكييف

 .مصريه تقرير يف الفلسطيين حق الشعب مبدأ

ليل حتذا تفسري و كاملادية و   بيان الوقائععتمدان املنهج التحليلي لدراسة و لدراسة هذا املوضوع  ا و
ذا كجملس األمن وبيان الطبيعة القانونية و  كذارات الصادرة عن اهليئة األممية و القراالنصوص القانونية و 

ها، ت أوسلو وغري اتفاقياطنية املشروعة للشعب الفلسطيين و جتسيد احلقوق الو املنهج الوصفي لتبيان و 
ية هذه القرارات يف حتقيق إظهار مدى أمه ود هذه النصوص على أرض الواقع ، حتديد مدى جتسيو 

كذا قيام الدولة الفلسطينية يف ضوء اتفاقيات أوسلو ومدى جتسيد اتفاقيات أوسلو حلقوق سالم و 
  يف ظل يهودية الدولة وكذا صفقة القرن.شعب الفلسطيين يف الوقت الراهن و ال

 املالئمة والتوضيحات األجوبة إلجياد خالهلا نضطلع من اليت العلمية  الدراسة إجناز هذه أجل ومن
 :يف املبحث التايل  تناوهلا  ارأتينا البحث، لدراسة هذا
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 اإلسرائيلي . –املبحث األول : التسوية السلمية للصراع الفلسطيين 

  الفلسطينيةمم املتحدة ابلقضية عالقة األ :األول املطلب
 على يقوم ميثاقها كون يف تنحصر ال الفلسطينية ابلقضية املتحدة األمم عالقة ميكن القول أن
 أو ،)األمم املتحدة ميثاق ديباجة انظر (وقدره   الفرد بكرامة  لإلنسان األساسية االعرتاف ابحلقوق

 .يقضي الذي احرتام املبدأ أساس على األمم بني يف إمناء العالقات مقاصدها

  منظمة كون إىل يتعداه األمر بل ،)األوىل املادة( تقرير مصريها هلا وجيعل متساوية حبقوق للشعوب 
 .فلسطني وأرض الفلسطيين الشعب واترخييا حنو قانونيا املسؤولة املتحدة هي األمم

اليت ميكن  املعايري حصر أو الفلسطينية القضية تدبري يف املتحدة األمم دور معاجلة يصعب هنا من
 يف املواضيع أدوارها رصد يف التوسع دون القضية، هذه  يف دورها طبيعة على للحكم عليها االستناد

انهيك عن  اإلسرائيلي، والصراع العريب األوسط، الشرق يف والوضع القدس كقضية ذات االرتباط
لتسويته يف ظل  حلول عن البحثو  النزاع  لرتسيم مفاتيح شكلت واليت ابلقضية ذات الصلة القرارات

 .احتكار الوالايت املتحدة جملموع احللول 

 األساس القانوين للتسوية  :الفرع األول 

 -اإلسرائيلي للصراع  وحل تسوية إبجياد الصلة ذات املتحدة األمم عن إن القرارات الصادرة
 .بينها فيما الصارخ التناقض نتيجة حرية أمام الباحث الفلسطيين، جتعل

أهنا  رغم خلق هذا الصراع، عن املسؤولة هي األممية اهليئة تكون 181 رقم التقسيم قرار خالل فمن
و  338 و 242 كالقرارين ملواقفه، وانتصرت الفلسطيين الشعب لصاحل القرارات من العديد أصدرت

 ...الفصل جدار شرعية وعدم واالستيطان القتل عن إسرائيل إىل التوقف تدعو واليت تلتها القرارات اليت

 – 181 وال : مضمون قرار التقسيمأ
أن  وبعد واليهود، العرب الطرفان، هبا يرضى سياسية تسوية إجياد عن الربيطانية اإلدارة عجزت حينما

 قامت هنايتها، قاربت قد بلفور وعد تنفيذ مستلزمات توفري يف املتمثلة مهمتها أبن بريطانيا أدركت
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 مبوجب املتحدة، األمم إىل الفلسطينية القضية املتحدة، برفع األمم ميثاق من العاشرة استنادا  للمادة
 جدول يف القضية إدراج طلبت حيث ،1947 أبريل 3 بتاريخ للمنظمة العام األمني موجهة إىل رسالة

 فلسطني. يف املستقبلي احلكم نظام بشأن توصية إصدار قصد العامة، للجمعية الدورة الثانية أعمال

 املسألة مناقشة األخرية بدأت هذه املتحدة لألمم العامة اجلمعية على الفلسطينية القضية عرض وبعد
هذه  يف للتحقيق خاصة جلنة بتشكيل قرار اختاذ إىل فيها وانتهت الغرض، هلذا عقدهتا خاصة يف دورة
 .(1)دول عشرة إحدى من مكونة اللجنة وهذه القضية،

مع  ويهودية، عربية دولتني إىل فلسطني تقسيم العامة للجمعية تقريرها يف اخلاصة اللجنة اقرتحت وقد
جلنة  بتعيني الثانية دورهتا يف العامة اجلمعية قامت كما املتحدة، األمم وصاية حتت القدس مدينة وضع

اخلاصة  واللجنة والعرب بريطانيا من املقدمة الثالثة املشاريع ضوء يف الفلسطينية القضية لدراسة خاصة
 (3)181 القرار رقم هلا املرفوع التقرير على بناء العامة، اجلمعية أصدرت حيث ، (2)املتحدة ألمم التابعة
 دون عربية، وأخرى يهودية دولة دولتني، إىل فلسطني تقسيم إىل يدعو الذي 1947نوفمرب 29 بتاريخ

 أول قرار 181 القرار شكل وبذلك مستقل، كجزء للقدس دولية وصاية على القرار نص تسميتها، كما
 .(4) العامل ليهود سياسي كيان إلقامة جغرافيا إقليما الصهيونية يعطي احلركة دويل

الدولتني  لكال املؤقتة احلكومات و مراقبة الختيار فلسطني بشأن املتحدة األمم جلنة القرار دعا كما
،  1948 أوت 1 يف فلسطني على الربيطاين االنتداب و إهناء ،1948 سنة أفريل 01 حىت اجلديدتني

 .1948 ماي 14 يف انتداهبا انتهاء بريطانيا ذلك بعد لتعلن تقدير، كأقصى

                                                 
 .16 ص ، 1990 القاهرة العربية، النهضة دار الفلسطينية، القضية أوراق من السالم، عبد جعفر .د 1

 92ص السابق، املرجع لومة، حممد  2

 وتغيبت التصويت عن امتنعوا أعضاء 10 و ضده عضوا 13و لصاحله عضوا  33بتصويت 181 القرار العامة اجلمعية قبلت  3
 ..)حاليا اتيالند( سيام الدورةوهي عن األعضاء الدول إحدى

 .24ص ، 2010 بريوت اللبناين املنهل دار معاصرة، ودولية عربية قضااي ابراهيم ، موسى .د  4
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لألمم  العامة اجلمعية هل أي ؟ 181 رقم التقسيم قرار مشروعية مدى املطروح هو السؤال لكن
ميثاق  نصوص ملقتضيات طبقا إبصداره االختصاص سلطة على تتوفر القرار هذا أصدرت اليت املتحدة

 املتحدة؟. األمم

 الدولة تكون أن" تنص على اليت االنتداب صك من اخلامسة املادة أحكام خيالف القرار أن كما
 حكومة إىل لالنتداباخلاضع  اإلقليم أراضي من جزء أي على التنازل عدم ضمان عن مسؤولة املنتدبة
 .أجنبية دولة تصرف حتت وضعه أو أتجريه ، وعدم أجنبية،

 املتحدة األمم فروع من آخر فرع ألي وال العامة للجمعية خيول ال املتحدة األمم ميثاق أن وحيث
يف  غريها. من وال العصبة من ال املرياث بطريق أو أصلية سيادة عليه متلك ال إقليم بتقسيم سلطة  القيام

ألحكام ميثاق األمم املتحدة ، و كذا خمالفا  (6)قد جاء خمالفا  (5)قراءة قانونية ، جنزم ابن قرار التقسيم 
لكل القواعد القانونية اآلمرة يف القانون الدويل املقررة حينئذ فليس من صالحيات األمم املتحدة إنشاء 

 الدول ، أو ترقية األقليات الدينية لتصري شعواب .

إن احلل الذي تبنته اجلمعية العامة للنزاع ال يتفق مع اعتبارات العدالة و نصوص امليثاق و أحكام 
 .(7)القانون الدويل

 القرارات األممية خبصوص فلسطني :  -
 املتحدة، األمم منظمة تكون فلسطني، بتقسيم قرارها  أعقب الذي للنزاع تسوية عن حبثها سياق يف

 ابلقضية خاص األمن جملس عن ر صاد (8)قرار  200 يقرب ما أصدرت قد أحصيت، حسب ما
                                                 

 يعد القرار جمرد توصية غري ملزمة قانونيا ، انظر يف ذلك :  5
 EGLETON ,CLYDE : palestine and constitutional law of the united nations ,A.j.i.l , 1984 , vol.9 

, p 397 
و يشري حممد اجملدوب اىل سببني جوهريني لبطالن قرار التقسيم مها : بطالن القرار بسبب انعدام حرية التصويت ، و بسبب   6

املتحدة ، املوسوعة الفلسطينية ، القسم  األممتناقضه مع حق تقرير املصري . انظر يف ذلك : حممد اجملدوب ، القضية الفلسطينية يف 
 : أيضا.و انظر  139،ص 1990،اجمللد السادس ، بريوت ،  1ة ، ط الثاين ، الدراسات اخلاص

 MAZZAWI ,MUSA E :Palestine and the law lebanon ,first edition 1997, p 96 .  
 .33 -31، ص  1990، القاهرة ،  1القضية الفلسطينية ، دار النهضة العربية ، ط  أوراقجعفر عبد السالم ، من   7



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           القانونية والسياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات 
 6 

 

98 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 ابمللف خاصا قرار 400 عن يزيد ما املوازية واملنظمات العامة اجلمعية أصدرت يف حني الفلسطينية،
 يف حمتملة تسوية ألية مرجعا تشكل اليت ألهم القرارات  إبجياز ولو التطرق لذلك سنحاول الفلسطيين،

 أهم هذه القرارات جند :األفق، و من 
 و التهرب حتاول فإسرائيل كبري، جدل موضع مازال القرار هذا :  194مضمون القرار -أ      

 تسوية ألية كأساس الدولية الشرعية كرسته كحق به التمسك والعرب وعلى الفلسطينيني منه، التملص
 لتحقيق 1948 ديسمرب 11 بتاريخ 194 رقم قرارها املتحدة لألمم العامة اجلمعية أصدرت فقد مقبلة،
 لتنفيذ املتحدة األمم يف أعضاء(9) دول ثالث من مكونة توفيق جلنة إنشاء على فنص لصراع، تسوية

 النزاع، لوزان السويسرية لبحث "يف مؤمتر عقد إىل اللجنة دعت هذه  حيث (10)إليها،  املوكلة املهمات
 و األردن و سوراي و مصر من دول  كل عن ممثلني حبضور 16/04/1949 يوم فعال املؤمتر نعقد وا

 :التالية النقاط احملاداثت قد تضمنت و مراقب، كذا دولة العراق بصفة الكيان إسرائيل " وو" لبنان

 - .للتقسيم املقررة للحدود اليهود احرتام -

 - .القدس تدويل على موافقتهم -

 أو التعويض. و أمالكهم أبمواهلم وتصرفهم الالجئني عودة على موافقتهم -

املتحدة، حيث  ابألمم عضوا إسرائيل قبول قبل التسوية هلذه دعت املتحدة األمم أن هنا ابلذكر جدير
تعهدت  حني وضوح، بكل ابلتسوية إسرائيل التزمت حيث ، 1949 ماي 11 يف عضوا صارت

 بتنفيذ املتحدة، األمم عضوية على ابحلصول طلبها مناقشة أثناء املتحدة لألمم العامة للجمعية
 الذي فهو 194 القرار أما والعربية، اليهودية الدولة حدود تضمن فاألول ،194و  181القرارين

                                                                                                                                                             
 www.un.org  :-1املتحدة على الرابط : األممللتفصيل انظر موقع   8
 وتركيا. وفرنسا األمريكية املتحدة الوالايت الدول هي هذه  9

 . 28، ،ص 2010 بريوت اللبناين املنهل دار معاصرة، ودولية عربية قضااي إبراهيم ، موسى .د  10

http://www.un.org/
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 مبادئ جانب إىل وممتلكات، وجسدية معنوية أضرار من حلقهم عما والتعويض عودة الالجئني تضمن
 .(11) التسوية السلمية وإطار

 :  338و  242التسوية من خالل القرارين  -

سرائيلي على كل من مصر وسوراي لقد كان صدور القرارين نتيجة حربني، تتمثل األوىل يف العدوان اإل
 على إسرائيل. 1973حرب التحرير اليت شنتها الدول العربية يف عام  ، و الثانية1967األردن عام و 

 شرسة حراب حيث شنت كذلك، والعربية الفلسطينية راضي األ يف التوسع على إسرائيل أقدمت
 القدس انهيك عن اجلوالن، هضبة و األردن لنهر الغربية والضفة سيناء صحراء احتالل من مكنتها

بني العرب  للتسوية كإطار  242 قراره رقم 1967 نوفمرب 22 بتاريخ األمن جملس أصدر وقد الشرقية،
 احملتلة. العربية األراضي من لالنسحاب األخرية هذه خالله من يدعو وإسرائيل

 اليت تلك عن كبرية بصورة مرتاجعة جاءت القرار هذا اإلسرائيلي وفق العريب الصراع تسوية إن
 .(12) 194القرار و  181 التقسيم قرار تضمنها

 عدم على التأكيد و األوسط، الشرق منطقة ساد الذي اخلطري الوضع إىل مقدمته يف القرار يشري و
 لتمكني ودائم عادل سالم إجياد على العمل وضرورة احلرب بواسطة األقاليم ابكتساب جواز االعرتاف

 فهي: القرار يف الواردة االلتزامات خبصوص أما بسالم، العيش من دول املنطقة كل

 .1967 يف نزاع  احتلت اليت األراضي إسرائيل من انسحاب -

و  السياسي، واالستقالل دولة كل أراضي ووحدة بسيادة واالعرتاف املنطقة يف احلرب حالة إهناء -
 هبا. معرتف و آمنة حدود العيش اخل

 الالجئني. ملشكلة عادل حل حتقيق -

                                                 
 29 ص لسابق، مرجع إبراهيم، موسى د  11

 . 31ص  نفسه ،  املرجع  12
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 املتحدة اخلاص األمم ميثاق من السادس الفصل إىل استند 242 القرار أن التوضيح من البد بداية،
 إىل تشكيل يدعو الذي السابع الفصل إىل يستند مل أنه أي السلمية، ابلوسائل النزاعات الدولية بتسوية

 .(13) احتلها اليت األراضي من االنسحاب على املعتدي إلجبار دولية قوة

 مل و مشكلة الالجئني، يف قضيتهم اختزل بعدما الفلسطينيني قبل من رفضه مت القرار هذا أن كما
الفلسطينية،  للقضية تسوية إجياد يف املتحدة األمم جهود معه لتفشل مصريهم، تقرير يشر إىل حقهم يف

 أكتوبر 22 بتاريخ 338 القرار األمن جملس أصدر ،1973 سنة أكتوبر يف احلرب جتدد بعد و
 يعقد دويل مؤمتر إىل األطراف دعا حيث ،242 القرار يف السابقة ابإلجراءات التذكري فيه جدد 1973

 مستوى على جبديد أييت مل لكنه القرار، تنفيذ سبل لبحث املتحدة األمم من برعاية يف جنيف
 .اإلجراءات

   احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين: :اثنيا

 القدس، وعاصمتها املستقلة دولته استقالله وإقامة على للحصول سعيه يف الفلسطيين الشعب إن
 التعنت أمام الدولية بشرعيته لتعرتف والقوى الدولية األممية املنظمة ودفع صوته لفرض الطرق كل سلك

 املتحدة الوالايت بقيادة الكربى القوى من وذلك بدعم املتحدة، األمم وجتاهلها لقرارات اإلسرائيلي
 .األمريكية

 وأن إسرائيل خاصة القدس، على السيادة صاحب حتديد يف تكمن القدس بشأن األساسية فاملشكلة
 بني معتنقي التعايش إلمكانية عمليا منوذجا تقدم مل احتالل، كسلطة القدس على الفعلية سيطرهتا حبكم

 تكون مشكلة بدوره فإهنا سيادة، مشكلة القدس بشأن املشكلة دامت وما القدس، يف الثالث الدايانت
 أحكام القانون إطار يف يتم أن ينبغي دائمة تسوية وتسويتها ومنصفا عادال حال حليا أن مبعىن قانون،
  (.14)املتحدة األمم وقرارات  العام الدويل

                                                 
 29ص سابق ، إبراهيم، مرجع موسى .د  13
 األمم وقرارات الدولية واالتفاقيات الدويل القانون أحكام ضوء يف القدس ملدينة الدويل القانوين الوضع املرسي، حممود السيد خالد  14

 . 84ص  1994اإلسكندرية، .القانونية الوفاء مكتبة .اإلسالمية . الشريعة وموقف املتحدة
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 -النظرة األممية للقدس :-  1

تطور  مراحل من مهمتني مرحلتني عرب تطور قد القدس ملدينة الدويل الوضع أبن القول ميكن بداية،
 5 يف رمسيا إسرائيلية دولة قيام من املمتدة الفرتة فتمثل األوىل، املرحلة اإلسرائيلي ،اما العريب الصراع 

خالل هذه  املدينة قسمت فقد هو معلوم، وكما ،1967يونيو  حرب نشوب وحىت 1948ماي 
القسم  هلا خضع اليت تلك غري وسياسية قانونية إلدارة منهما واحد كل خيضع قسمني إىل املرحلة،
 اآلخر.

منذ  إسرائيل قامت وقد الراهن، وقتنا وحىت 1967 عام من املمتدة تلك فهي الثانية، املرحلة وأما
السياسية  إلدارهتا وإخضاعها واليهودي العريب املدينة قسمي بدمج 1967 عام حلرب األوىل األايم

  .(15)والعسكرية والقانونية

األمم  قرارات توالت الشرقية، القدس ذلك يف مبا 1967 عام العربية لألراضي إسرائيل وابحتالل
 األمن اليت جملس وعن العامة اجلمعية عن الصادرة القرارات تلك والسيما املختلفة أبجهزهتا املتحدة

 جواز اكتساب وعدم للقدس، ابلنسبة إسرائيل اختذهتا اليت اإلجراءات بطالن املتحدة األمم أعلنت فيها
ابإلضافة إىل  القرارات أهم هذه  ومن ،(16)  ابلقوة احملتلة األراضي يف إقليمية تغيريات أو إجراء اإلقليم
 :181 القرار

 مؤكد للوضع الدويل للقدس . 09/12/1949( يف 40) 303قرار اجلمعية العامة  -

 وضع لتغيري املتخذة التدابري إللغاء إسرائيل دعا ، 1967 لسنة 2253 رقم العامة اجلمعية قرار -
 مستقبال. عنها القدس واالمتناع

                                                 
  75ص. ، 1993 اهلالل دار مؤسسة مطابع الفمسطينية، والقضية الدويل اجملتمع العربية، والدراسات البحوث معهد  15

 القانوين الوضع املرسي، حممود السيد خالد يف ورد ، 223 :ص العربية، راضي اإلسرائيلي لأل االحتالل النابلسي، تيسري .د  16
 487 ص سابق، .مرجع ...القدس ملدينة الدويل
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، مبداي أسفه  04/07/1967 يف الطارئة االستثنائية الدورة عن الصادر 2254 العامة اجلمعية قرار -
 القدس. وضع لتغيري إسرائيل اختذهتا للتدابري اليت

طالب فيه إسرائيل إبلغاء مجيع اإلجراءات  20/12/1971يف  1851قرار اجلمعية العامة رقم  -
 الضم و االستيطان األراضي احملتلة.

حيث عرب عن القلق الشديد الستمرار  08/12/1972يف  2949قرار اجلمعية العامة رقم  -
ل تعرتف ابلتغيريات اليت قامت هبا إسرائي مناشدة الدول مجيعا أال، و بيةاالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العر 

مبا يف ذلك املعونة اليت ميكن إن تشكل اعرتافا بذلك  ن تتجنب إعماالأيف األراضي العربية احملتلة، و 
 االحتالل.

نان أدان فيه العدوان اإلسرائيلي على لب 16/12/1980يف  207/35قرار اجلمعية العامة رقم  -
 تأكيد جمددا على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس.الوالشعب الفلسطيين بشدة، و 

شران إليها أو غريها، كانت واضحة يف أارات اجلمعية العامة، سواء اليت ميكن القول أبن مجيع  قر  و
، فقد ظلت تعتربها أراض حمتلة من قبل إسرائيل، فما موقف جملس للقدس قفها اجتاه الوضع القانوينموا

 الشأن ؟األمن هبذا 

من  اليت اإلجراءات مجيع إلغاء إىل جمددا فيه  دعا الذي ،1967 لسنة 267 رقم األمن جملس قرار -أ
 القدس. وضع تغري شأهنا

وضع  لتغيري إجراءاهتا  مجيع إلغاء إىل إسرائيل فيه دعا 1968 لسنة 252 رقم األمن قرار جملس -
من  اليت إسرائيل هبا قامت اليت األعمال ومجيع والتشريعية اإلدارية اإلجراءات تلك مجيع ورفض القدس،

 .القدس وضع يف تغيري إىل تؤدي أن شأهنا

اليت  واإلدارية اإلجراءات التشريعية مجيع" أن على فيه أكد ،1969 لسنة 271 رقم األمن جملس قرار -
مجيع  وأن السكان، ونقل واملمتلكات األراضي مصادرة ومنها القدس مدينة لتغيري إسرائيل اختذهتا
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تغري وضع  أن ميكن وال املفعول، سارية غري مجيعها املدينة، من احملتل القسم لدمج هتدف اليت التشريعات
 .املدينة

اخلاصة  املتحدة األمم لقرارات إسرائيل احرتام لعدم أسفه فيه أبدى ،1971 لسنة 298 قرار رقم -
 .القدس وضع لتغيري إبجراءاهتا 

 طابع لتغيري إسرائيل اختذهتا اليت اإلجراءات بطالن فيه أعلن ، 1980 لسنة 476 األمن قرار جملس -
 .القدس-

 ودعوة القدس بشأن األساسي ابلقانون فيه يعرتف مل والذي ،1980 لسنة 478 األمن جملس قرار -
 .منها الدبلوماسية بعثاهتا سحب الدول إىل

 إىل االنسحاب إسرائيل فيها دعا الذي القرارات من كبري بعدد القدس مدينة األمن جملس خص لقد
 هو يالحظ هنا ما أن غري للقدس، القانوين الوضع متس قد أو إجراءات  تغيريات أبية القيام وعدم منها

 بل على تنفيذها، إسرائيل جترب عملية مواقف أو بتحركات مقرونة تكن مل هاته األمن جملس قرارات أن
 .وإدانة شجب قرارات جمملها يف كانت

 اجلمعية العامة أصدرته الذي القرار تنفيذ عدم رغم القدس مدينة على التدويل آاثر أهم من كان لقد
 احتالهلا جزء   بعد سواء إسرائيل عاصمة ابلقدس العامل دول اعرتاف عدم الشأن هو هبذا املتحدة لألمم

 .(17) كلها املدينة احتالهلا بعد أو املدينة من

هدم  و الفلسطينيني للسكان وهتجري استيطان من ومواطنيها القدس ضد اإلسرائيلية  املمارسات إن
القدس  إلعادة عليها ضغطا ميارس أصبح الذي والعامل الدويل املنتظم من إسرائيلي قلق عن ينم ملنازهلم،

دويل  لنظام القدس إخضاع إىل املتحدة األمم يدفع والذي التقسيم، قرار أقره  الذي القانوين مركزها إىل
 على للفلسطينيني الدائم والبحث الفلسطيين الكفاح تزايد مع خاصة إشرافها، حتت تدبريه يتم خاص

 .املستقلة تثبيت دولتهم
                                                 

 547 ص سابق، مرجع املعاصر، العام الدويل القانون يف للتدويل العامة النظرية مهدي، علي سامي خليل .د  17
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 - املنظمة إىل إعالن الدولة :  من  2

شيء  كل قبل هو بل وحدها، الدولية األحداث متله مل الفلسطينية للقضية السياسي التطور إن
 أن كما الوطنية، وحقوقه أتكيد هويته أجل من الصادقة وإلرادته الفلسطيين الشعب لطموحات انعكاس

األمر  احملتلة، الفلسطينية األراضي داخل الفلسطينيون يعيشها اليت املؤملة املآسي نتيجة جاء هذا التطور
اليت   االنتفاضة تلك إسرائيل، حتتلها اليت األراضي يف الصارمة الشعبية االنتفاضة ابشتعال عجل الذي

وعادل  عاجل حل إجياد بضرورة وتذكريه فلسطني، قضية حنو العامل أنظار شد يف احلاسم العامل كانت
  .القضية هلذه

اندلعت  الذي اليوم فهو الفلسطيين النضال اتريخ يف خالدا سيظل 1987 ديسمرب 9 أن فاألكيد
 .الدويل االهتمام بؤرة إىل جديد من طريقها أتخذ وجعلها الفلسطينية االنتفاضة فيه

 وإنشاء والقطاع الضفة يف لالحتالل أساسية قواعد ضربت اليت االنتفاضة اندالع نتاج من كان وقد
 غري دوليا تعاطفا اكتسبت إن الفلسطينية، التحرير منظمة يف متمثلة الوطنية للسلطة بديلة قواعد أخرى
 .(18) الدولية واملنظمات والشعوب الدول جانب من الفلسطينيني مسبوق مع

 إقامة إعالن عن عرفات ايسر أعلن حيث احلدث، مستوى يف الفلسطينية التحرير منظمة وكانت
 اعرتف حيث ابجلزائر، املنعقد الفلسطيين الوطين اجمللس أمام 1988 نوفمرب 15 يف الدولة الفلسطينية

 الوطنية ابحلقوق إسرائيل اعرتاف مقابل إبسرائيل لالعرتاف استعداده وأعلن 242 ابلقرار ألول مرة
 . (19)املصري تقرير يف حقه مقدمتها ويف الفلسطيين، املشروعة للشعب

 فلسطني دولة قيام عن 1988 نوفمرب 15 يف الفلسطيين الوطين اجمللس إعالن أن ريب ال و
 اجمليدة الفلسطينية االنتفاضة مع ويشكل و املبادرات، اإلجراءات تلك قمة على أييت وعاصمتها القدس

الدولة  جتسيد األول املقام يف يستهدف الذي الراهن الفلسطيين للتحرك االرتكاز وحمور نقطة االنطالق
الدولية،  الشرعية إطار يف مصريهم تقرير يف الثابت حقهم الفلسطينيون فيه حيقق دويل كواقع الفلسطينية

                                                 
 . 577ص السابق، املرجع مهدي، على سامي خليل  18

 48ص السابق، املرجع إبراهيم، موسى .د  19
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 احلرة احلياة ويف العودة يف كافة الدولية واملواثيق الدويل القانون يقررها اليت حقوقهم ويباشرون
 .(20).الكرمية

 ابلدولة العربية االعرتاف أصبح املستقلة، الدولة الفلسطينية إعالن حول التوضيحات هذه خالل من
يف زايرته  "عمار أبو" ذلك بعد أكده الذي األمر الفلسطينية، التحرير منظمة قبل من صرحيا و واضحا
يهودي  لوفد قال حيث ،1988 ديسمرب من والسابع السادس بني ما الفرتة يف السويد إىل الرمسية

 (21)."عربية وأخرى يهودية، دولة فلسطني يف دولتان ابلفعل توجد أبنه "أمريكي

األوروبية، كما  الدول وبعض العربية الدول طرف من ترحيبا ،1988 لسنة الفلسطينية املبادرة لقيت
 الوالايت اقتنعت أن بعد و (22) التحرير. منظمة مع احلوار لشروط ملبية املتحدة الوالايت اعتربهتا

 الرئيس أعلن االسرائيلي، العريب الصراع حل مفتاح هو الفلسطينية القضية حل أبن األمريكيةاملتحدة 
 ضرورةو  السالم"، مقابل "األرض ملبدأ مساندته يف املتمثلة الشهرية، مبادرته عن بوش األمريكي جورج

 .(23) املشروعة حقوقه الشعب الفلسطيين منح

إىل  الدولية، الشرعية على تقوم حلول عن البحث من الفلسطينية القضية تسوية مسار انتقل وهبذا
الفلسطينيني  بني املباشر اللقاء خالل من أو الكربى الدول وساطة عرب السياسي التفاوض خيار سلك

 .واإلسرائيليني

 

 
                                                 

 19ص سابق، مرجع ، 1993 الفلسطينية والقضية الدويل اجملتمع العربية، و الدراسات البحوث معهد انفعة، السيد حسن-   20
، 1993 األوىل الطبعة األربد، احلكيم عبد الدكتور ترمجة الدولية، واألطماع العريب املشرق :الكربى اللعبة "لورانس هنري 21

 .295 ص واإلعالن، للنشر والتوزيع الداراجلماهريية 

 الفلسطينية، للقضية النهائية التسوية وآفاق الذايت احلكم واقع بني األوسط الشرق يف اسرتاتيجية السالم بوحجر، هللا عبد حممد 22
 واالقتصادية القانونية العلوم كلية الشق، عني الثاين، احلسن جامعة .العام القانون شعبة .احلقوق يف الدكتوراه لنيل أطروحة

 .84ص  2002-2001 البيضاء الدار واالجتماعية،
 .181. ص 192 ، يناير 107 العدد الدولية، السياسة جملة اإلسرائيلي ، العريب والصراع  بوش إدارة مائري، توماس  23
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 القانوين للتسوية من املنظور الدويل اإلطار  :الثاين املطلب

عن  البحث أن ذلك واإلقليمي، الدويل احمليط عن مبعزل تكن مل الفلسطينية القضية تفاعالت إن
املباشر  اإلرتباط ذات القوى موازين على حتدث اليت واملتغريات ابلتحوالت رهينا ظل القائم للصراع تسوية
 .اإلسرائيلي العريب ابلصراع وإقليميا دوليا

مفاوضات  يف الدخول العشرين القرن تسعينات مطلع يف الفلسطينية التحرير منظمة قبلت هكذا،
 (24) السالم مقابل األرض ومبدأ ،  338و 242 األمن جملس قراري إىل استنادا مع إسرائيل سالم
يف هذه  الصراع أطراف وجعلت األوسط، الشرق يف السالم مسلسل أمام الطريق فتحت املبادرة هذه

 حل عن تبحث وشرعت بينها، النفسي احلاجز كسرت وبذلك املفاوضات، مائدة على جتلس املنطقة
 .(25) التسوية عن مستعصية قريب وقت حىت كانت اليت لكافة املشاكل

 مؤمترات التسوية اتفاقات و  :الفرع األول 

خللق  الطريق مهد أن الفلسطينية التحرير منظمة مع حوار فتح يف األمريكية اجلهود عن ترتب لقد
لطرح  ومقدمة عليها، الرمسية طابع إضفاء مع اإلسرائيليني،و  الفلسطينيني بني للحوار متعددة إمكاانت

 من إليه سنتطرق الذي هو األمر بينها، و فيما للتوفيق صيغ يف والبحث طرف كل من املقرتحة احللول
 .1991نوفمرب  2و  أكتوبر، 30 بني فيما انعقد الذي مدريد مؤمتر حيثيات يف خالل البحث

 - للسالم مدريد أوال : مؤمتر

 حرب خلليج بعد التسعينات بداية يف واسرائيل العرب بني النزاع تسوية أو السالم مسلسل انطلق لقد
 األمريكية، حيث املتحدة الوالايت بقيادة واحد لقطب خاضعا العاملي النظام أصبح بعدما وذلك الثانية،
، 1991نوفمرب  2أكتوبر و  30 بني ما األوسط الشرق يف للسالم مدريد مؤمتر عقد مع البداية كانت

                                                 
 العربية، النهضة العام،دار الدويل القانون قواعد ضوء يف فلسطني لقضية املعاصرة التطورات السلمية مريكب، يوسف خريي  24

 . 194ص2006 األوىل الطبعة القاهرة،

 73ص ، 2003 الثالثة الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة القلم دار مطبعة املعاصرة، الكربى السياسية املشاكل مطيع، املختار .د  25
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خمائيل  السوفيايت والزعيم جورج بوش األمريكي الرئيس من كل من مشرتكة دعوى على بناء
 اليت وإسرائيل إسبانيا من كل ابستثناء اخلارجية وزراء مستوى على املؤمتر هذا غورابتشوف، وقد انعقد

 (26)األمريكية السياسة قدمته له الذي ابلتصور جاء املؤمتر هذا أن والواقع وزرائها، منها رئيسي كل مثل

يف حضور  30/10/1991 بتاريخ مدريد اإلسبانية العاصمة يف "السالم مؤمتر" انعقد هكذا،
مصر  وحضرت األردين، الوفد ضمن فلسطني من ووفد ولبنان وسوراي واألردن إسرائيل األطراف املعنية ،

 بصفة مراقب "برونر إدوارد" السويسري الدبلوماسي مثلها فقد املتحدة األمم أما كامل، بصفتها شريك
 العام واإلطار (27)اخلليجي التعاون جملس وكذلك أيضا، مراقب بصفة حضرت واجملموعة األوربية

 :(28) حمددة عناصر ثالثة من يتكون للمفاوضات

 االفتتاحية. اجللسة مبثابة هو عام "سالم مؤمتر"  -

 املؤمتر. انتهاء عقب واشنطن من تبدأ مباشرة ثنائية مفاوضات  -

 وتبدأ ،"املنطقة يف األخرى الرئيسية املشاكل عن للبحث األطراف متعددة إقليمية مفاوضات -
 .الثنائية املفاوضات بداية من أسبوعني بعد

الدوليني  و للقرارين "السالم مقابل األرض" شعار إىل يستند فإنه مدريد، ملؤمتر املوضوعي اإلطار أما
 منها الثنائي سواء املفاوضات، انطلقت مدريد، مؤمتر طرحها اليت الصيغة خالل ، ومن338 و 242

 التفاوضي األداء ومشكالت السالم مفاوضات اجمليد، عبد راجع: وحيد التفاصيل من للمزيد (29)أو
 .181ص 1992 أبريل 108 العدد الدولية، السياسة جملة العريب،

 شكلت فرصة حيث الفلسطينية، اإلسرائيلية للتسوية جديد مسلسل وفق األطراف، املتعدد اإلقليمي 
 .للتفاهم ممكنة صيغ يف والبحث الطرفني، بني املوجودة اهلوة مواتية لردم

                                                 
 .53ص السابق، املرجع ابراهيم، موسى .د  26

 الصفحة نفس املرجع، نفس  27

 . 54ص سابق، مرجع ابراهيم، موسى .د  28

 .449 ص لبنان، بريوت، -للتوزيع املطبوعات شركة ، 1994 أوسلو طريق مازن، أبو عباس حممود  29
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 وثيقة شكل على 1992 مارس من الثاين يف الفلسطيين الوفد إىل اإلسرائيلي املشروع قدم هكذا،
 وركزت ذايت، حكم عن عوضا احملتلة املناطق يف سلمي تعايش أو مؤقت ترتيب خلق، عمل استهدفت

  :(30)التالية  على النقاط

 األرض. وليس السكان مع التعامل -

 حاهلا. على )الغربية الضفة( بني إسرائيل واملناطق القائمة الصالت إبقاء -

 .الذايت. احلكم وأجهزة إسرائيل بني التنسيق -

 ابملناطق. واالستيطان العيش استمرار اإلسرائيليني يف -

 جوانبه. جبميع األمن مسؤولية وحدها إسرائيل تتوىل -

 وظيفية. إدارية، طبيعة الذايت احلكم ألجهزة تكون -

حمدود  غزة قطاع و الغربية الضفة لفلسطينيي ذايت حبكم فلسطني، قضية اختصار وبذلك مت
احلكم  يستمر و املفاوضات، عن سينجم الذي القائم الوضع على اإلسرائيلية ابملوافقة ومقيد الصالحيات

ترتيبات  فرتة من الثالث العام يف الدائم الوضع شأن يف املفاوضات تبدأ أن على سنوات، مخس الذايت
 .لالحتالل تكريسا ابعتبارها الفور على رفضها الفلسطيين للوفد الوثيقة تقدمي وعند الذايت، احلكم

 نتيجة إىل تصل ومل جوالت لتسع واشنطن يف املباشرة اإلسرائيلية -الفلسطينية املفاوضات امتدت لقد
للشعب  املشروعة احلقوق أببسط االعرتاف عدم على اإلصرار اإلسرائيلي بسبب الفشل إىل انتهت و

املتسمة  الوضعية هذه وأمام 2 تسوية، إىل الوصول استحالة الفلسطيين للوفد تبني أنه حىت الفلسطيين،
من  أكثر مضي وبعد السالم، ملفاوضات املختلفة اجلوالت خالل والفلسطينيني اإلسرائيليني بني ابجلمود

                                                 
 . 87، ص  1993، جانفي ،  111عملية السالم يف عهد حكومة رابني ، السياسات الدولية ، عدد  د . اجلاد عماد ،  30
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 من للمفاوضات آخر أسلوب عن للبحث مضطرين نفسهما الطرفان وجد الطرشان، حوار على سنة
 .(31) الفلسطينية القضية لتسوية أساسا تكون أن ميكن أفكارا أجل وضع

بني  عنه النامجة التسوية واتفاقات نتائجه مستوى يف تكن مل للسالم مدريد مؤمتر حسنات إن
احلوار  أسلوب اعتماد على تتأسس جديدة انطالقة لبداية أسس ولكنه واإلسرائيليني، الفلسطينيني

 أنه على انهيك هذا الفلسطينية، للقضية كامال تدويال عنه جنم كما الصراع، طريف بني املباشر التفاوض
 .االتفاقيات من جمموعة بتوقيع كللت للتسوية، أرضيات إىل للوصول كان مدخال

 : 13/09/1993إعالن املبادئ كأساس للتسوية :  اثنيا

 تقييمات اختالف اعتبار على حرية يف الباحث جتعل للتسوية، كإطار (32)أوسلو اتفاق مناقشة إن
 كل يف تساهم اليت و ...والسياسية اإليديولوجية ابالعتبارات احملكومة نظره وجهة حسب االتفاق كل

  ...لالتفاق العام اإلطار تقريبمن  األحوال

 :مها أساسيني أمرين على للتواصل آليته يف اعتمد أوسلو اتفاق أن إىل اإلشارة من البد البداية يف

  عزل. إسرائيلي فلسطيين ثنائي مسار وليد جاء أوسلو اتفاق أن فمؤداها الثنائية، أما والسرية، الثنائية

رابني  إسحاق مث برييز ومشعون عرفات ايسر عهدة ويف الكتمان، طي بقيت أوسلو مفاوضات إن
 عما انفرد أو متيز قد أوسلو اتفاق أن لوحظ فقد (33) السرية، أما .العريب حميطها عن الحقا، التسوية

 سرية يف إليه التوصل مت قد أبنه االسرائيلي، العريب للصراع السلمية التسوية صعيد على من اتفاقات سبقه
 .كاملة

                                                 
 الكردي وماهر عصفور وحسن قريع وأمحد عباس حممود من مكوان أوسلو النروجيية العاصمة يف سراي يفاوض الفلسطيين الوفد كان 31
 وفيصل شعراوي وحنان عريقات وصائب رئيسا الشايف عبد حيدر من مؤلفا واشنطن يف يفاوض وفد هناك كان الذي الوقت نفس يف

 .احلسيين

 . 69ص سابق، مرجع إبراهيم، موسى .د  32

 بريوت، واالستشارات،  للدراسات الزيتونة مركز املعاصرة، وتطوراهتا التارخيية خلفياهتا :الفلسطينية القضية صاحل، حممد حمسن  33
 .114 و 113ص2012 ومنقحة مزيدة طبعة
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 العربية، احلكومات وكذلك جيري، عما مغيبة كانت واخلارج الداخل يف الفلسطينية املؤسسات فيما
 العرب. والرؤساء امللوك من عدد إىل تتسرب وأخذت تتبلور التسوية أن بدأت إىل

 بشأن املبادئ" إعالن تسمية" عليه أطلق الذي أوسلو اتفاق على التوقيع مت  13/09/1993يف و 
كلينتون  بيل األمريكي الرئيس برعاية األمريكي األبيض البيت حديقة يف اإلنتقايل الذايت احلكم ترتيبات

اجلانب  عن اإلتفاق ووقع النروجيي، اخلارجية ووزير الروسي اخلارجية لوزير الربوتوكولية واملشاركة
 سر اللجنة أمني بصفته عباس وحممود الفلسطينية، التحرير ملنظمة رئيسا بصفته عرفات ايسر الفلسطيين

رئيس الوزراء  رابني إسحاق اإلسرائيلي اجلانب عن اإلتفاق وقع و الفلسطينية، التحرير ملنظمة التنفيذية
 .برييز مشعون خارجيته وزير و اإلسرائيلي،

 :  شقني إىل ينقسم اإلسرائيلية -الفلسطينية للمفاوضات العام اهلدف إن

 وقطاع الغربية الضفة يف الفلسطيين للشعب مؤقت ذايت حكم سلطة لتنظيم إنتقايل إتفاق إىل التوصل -أ
 سنوات. مخس ملدة غزة

 وكذلك ، 338 و 242 رقم األمن جملس قراري تنفيذ أساس على دائم سالم إتفاق إىل التوصل- ب
وهذا  اإلسرائيلي،و  الفلسطيين الطرفني لكال املشروعة ابحلقوق املتبادل اإلعرتاف قاعدة على أساس

 .اسرائيلي إذن دون السلطة .الدائم الوضع ملفاوضات النهائية النتيجة ميثل االتفاق

فيما  تلخيصها ميكن واملالحظات اإلنتقادات من جمموعة أبرزت أوسلو إتفاقية صيغة مضمون إن
 : (34)يلي

أرض  من77 احتالهلا ل% وبشرعية الوجود يف اسرائيل حبق الفلسطينية التحرير منظمة قيادة اعرتفت
 .مفاوضات أية عليها جتري ال واليت ، 1948 سنة احملتلة فلسطني

                                                 
 .3، ص  2011، عام  246عبد احلفيظ حمارب ، يهودية الدولة الفكرة و الدولة ، جملة شؤون فلسطينية ، العدد   34
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القضااي هي:  وهذه النهائية، املفاوضات مرحلة إىل أتجيلها مت حيث القضااي، ألخطر التعرض يتم مل -
الغربية  الضفة يف الصهيونية ملستعمراتا مستقبل الفلسطينيني، الالجئني مستقبل القدس، مدينة مستقبل

 .أرضها على وسيادهتا املوعودة، الفلسطينية الدولة مساحة مث غزة، وقطاع

مناطق  دخول أحد يستطيع وال واحلدود، اخلارجي األمن الفلسطينية السلطة مسؤوليات تتضمن ال -
 مصريهم وفق تقرير يف الفلسطينيني حق إىل إشارهتا عدم هو أوسلو إتفاقية على مالحظة أهم وتبقى
 ورغبة كل نوااي حسن عن تعبري أوسلو إتفاق إعتبار ميكن الذي الوقت يف هذا الدولية، الشرعية مبادئ
 .بذاهتم شؤوهنم تدبري أجل من الفلسطينيني لتهيئ مواتية فرصة شكل أنه ما مثل التعاون، يف طرف

 ابلكثري يتسم املفاوضات يف اسرائيل أسلوب أن أوسلو إتفاق خالل من وللعامل للفلسطينيني تبني لقد
 وتيئيس الفلسطينيني املفاوضني وإهناك الوقت ربح هو وأن مهها  ابإللتزامات، الوفاء وعدم من التلكؤ

 و اإلمالءات ابلشروط القبول وابلتايل االحتالل، إجالء يف حقه عن التعبري من املواطن الفلسطيين
 .للتسوية اإلسرائيلية كأرضية

 وحصره يف الدولية الشرعية عن كمعرب املتحدة األمم منظمة دور هتميش مالحظة تسجيل مت أنه كما
ومدعمة  مساندة ابعتبارها األمريكية املتحدة الوالايت دور هيمنة لصاحل وذلك املراقبة، مبهام القيام
والغري  املتجددة املشاكل من العديد يف املتخبط العريب الدور حمدودية مقابل يف اإلسرائيلي، للطرح
 .منتهية

 الفرع الثاين : التسوية من خالل يهودية الدولة و صفقة القرن 

إن فكرة يهودية الدولة ليست جبديدة فقد مت التطرق إليها منذ القدمي و هي مفهوم ديين إسرائيلي، 
خمالفة لوطن العريب ، و كدولة أصولية و اليهودية كدين يف اقائم على إقامة دولة يهودية هدفها تكريس 

لكافة الشرائع السماوية، و هذا ما محلته على عاتقها احلركة الصهيونية لتمرير مشروعها االستيطاين يف 
هي ترسخ  ، وابن إسرائيل دولة دميقراطية فلسطني و هو ما يتناىف مع ادعاءات الساسة اإلسرائيليني

عنصري هذا من جهة، ومن جهة أخرى أتيت حماوالت عقد صفقة القرن يف ظل توقف أسس التمييز ال
حرواب قة العربية تشهد صراعات متعددة و املنط، و 2014نية اإلسرائيلية منذ عام املفاوضات الفلسطي
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سرائيلي هو الوحيد يف املنطقة واجملمع مل يعد الصراع العريب اإليمية ابلوكالة يف أكثر من ساحة و إقل
قراءات حول طبيعة صفقة القرن، اجتاهات املخاطر ، حبيث تباينت ال،حيث اختلفت األولوايت و ليهع
حلفائها من األنظمة العربية ابن غايتها التوصل إىل ل إدارة الرئيس األمريكي ترامب و أهدافها فبينما تقو و 

للظروف اليت متر هبا حل شامل للصراع، قرات قيادات حركات املقاومة يف الصفقة على أهنا استغالل 
طول أمد الصراع خاصة بعد تكاثر بؤر الصراع يف املنطقة حاالت اليأس و  دول املنطقة العربية من جراء

 العربية.

 أوال : التسوية يف ظل يهودية الدولة 

 ففي فلسطني، اليهودي يف للشعب دولة إلقامة الصهيوين املشروع أساس الدولة يهودية إن فكرة 
 اجملتمعون طالب بسويسرا ابزل مدينة يف 08/01/1897 يف عقد الذي الصهيونية األول للحركة املؤمتر
 صادق . وقد(35)هرتسل ثيودور الصهيونية احلركة مؤسس هبا حلم اليت اليهود لليهود، ودولة قومي بوطن

 كتلة أعضاء قام حيث دول العامل، على وتعميمها الدولة يهودية فكرة تعميق قرار على الكنيست
 وكلها الدولة؛ يهودية حول أخرى لقوانني الكنيست، إضافة من إقراره ومت القرار مشروع بتقدمي الليكود
 . 48و هتميش فلسطينيي إقصاء إىل هتدف

 هرتسيليا مؤمترات من أمهها و واألكادميية، احلكومية األروقة يف مهمة مكانة حيتل املوضوع إن هذا
  .(36) اليهودية الدولة على 48عرب  يشكله الذي الدميغراىف اخلطر تناقش اليت السنوية

نبذ اإلرهاب يف اتفاقها مع منظمة ئيل من مطلب االعرتاف إبسرائيل و ابلتايل فقد انتقلت إسراو 
التحرير الفلسطينية يف اتفاق أوسلو إىل مطلب االعرتاف هبا كدولة يهودية يف االتفاقات الالحقة على 

كشرط يف بعض األحيان مت عرضه   ، ولطلب إىل طلب رئيسي يف املفاوضاتأوسلو، حيث حولت هذا ا
 ابلتايل فإننا نشهد يف اآلونة األخرية تصعيدا واضحا يف حدة طرح هذامسبق للدخول يف املفاوضات و 

                                                 
 . 13/03/2007يف دولة اليهود ، مؤمتر هرتسيليا ، جريدة معاريف ،بتاريخ  48مستقبل عرب   35

 كدولة إلسرائيل الوالء ميني حلفان علية  املواطنة يريد من أن قرر " نتنياهو 2010 بريي ون داف حنمياس عمري 36
 نعنع موقع يف نشر 2010/10/6يهودية"

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=749961 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=749961
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دولة غري يهودية الع األصوات حول الدولة اليهودية و الطلب على املفاوض الفلسطيين، بيد أن ارتفا 
 إمنا  أساسا   و إقليمي حل من حمصور ضمن إطار شروط التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية كجزء

طور  يف اآلخر بعضها يزال ال بينما احلكومة بعضها، تبنت اليت القوانني مشاريع من خالل سلسلة من
 .اإلسرائيلي داخل الكنيست التشريع

 ويتم عرب القانون، الدولة يهودية تثبيت إىل ترمي مشاريع واقرتاحات األخرية األعوام يف إسرائيل تشهد
 القسم على املواطنة أداء للحصول يسعى من تُلزم قانون املواطنة  على عديدة تعديالت عرب ذلك

 يف الفلسطينيني مشل املواطنني مجع إمكان من حتدِّ  اليت القوانني عالوة على ودميقراطية، هودية إلسرائيل
يف  الفلسطينيني حق من حتد أو حتظر، وقوانني ُأخرى غزة، وقطاع الضفة من مع عائالهتم إسرائيل

 ذلك. إىل وما النكبة، بذكرى االحتفال

 دولة إبسرائيل ابإلعرتاف املطالبة من كجزء أييت التعديل هذا على أن شدد نتنياهو أن إىل هنا يشار
 املبدأ هذا و الشعب اليهودي، دولة هي إسرائيل دولة أن خطاابته أحد يف مضيفا   (37) دميقراطية،يهودية 

 ما اإلسرائيلي، وهو القانون يف األساس حجر هو واخلارج، وهذا الداخل اجتاه احلكومة يوجه سياسة
 أجل من اخلارجي الصعيد مع ابلتزامن الداخلي على الصعيد حثيث بشكل تعمل إسرائيل عمليا  أن يعين

الربط بني التعديل  نتنياهو رفض قد و اليهودي، الشعب دولة أو يهودية دولة موضوع كوهنا حسم
 حماصرة ابلطبع استهدفت واليت إلسرائيل مقابل املواطنة الوالء إعالن» بيتنا إسرائيل «حزب  ومطالبة

 العرب يف إسرائيل.

 التسوية من خالل صفقة القرن  اثنيا :

عرف مسار التسوية العديد من املشاريع املطروحة حلل الصراع منذ وعد بلفور إال أن أغلب هذه 
املشاريع مل يكتب هلا النجاح، نظرا للعقبات اليت كانت حتول دون التسوية الشاملة هلذا الصراع، إذ 

يس حله "خصوصا أن االستيطان اإلسرائيلي شكل سعت إسرائيل يف كل مرة إىل " إدارة الصراع " و " ل

                                                 
مركز الزيتونة للدراسات و االستشارات ، بريوت ، لبنان  2017-2016د. حمسن صاحل، ملخص التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين  37
 . 27،ص 2018،
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العقبة الرئيسية لكافة مشاريع التسوية ، و لعل آخر هذه املشاريع  كان قمة العقبة السرية اليت عقدت يف 
أردنية، مصرية و تداولت أفكارا متعلقة بربامج "بناء -إسرائيلية –مبشاركة أمريكية  21/02/2016

مع استالم  مبا فيها أجزاء من سيناء، و " تبادل األراضي"، ة إسرائيل"، وو "التطبيع "و"يهودي الثقة "
ظهر الرئيس ترامب للرائسة يف أمريكا، مل يعد مثة حديث عن عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي، كما 

برعاية   أخذت بوادر حل جديد ابلظهور فيما عرف ب" صفقة القرن " تراجع عن تبين حل الدولتني و
يهدف الرئيس األمريكي من خالل  األمريكان مل يعرضوها رمسيا، و املتحدة االمريكية  ، لكن الوالايت

مقرتحاته حلل الصراع اىل توفري ظروف إقليمية تسهم يف حتقيق أهداف إسرتاتيجية األمن القومي 
 األمريكي يف منطقة الشرق األوسط ابلتنسيق مع دول إقليمية عدة.

لرئيس األمريكي" دوانلد ترامب" ية القرن" مصطلحان وردا على لسان اإن "صفقة القرن" حلل " قض
يقصد هبما التوصل إىل تسوية للصراع العريب مع كيان نظام املصري عبد الفتاح السيسي و رئيس الو 

أن الصفقة إذا ما متت حتالل فلسطني ) قضية القرن (، و االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني ابعتبار ا
صفقة القرن "، كما سبق أن مت تداول هذه  صفقة من قبل خالل املفاوضات  يف تستحق أن تعد" 

رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس فيما عرف  عهد رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي "إيهود أوملرت" و
ة مت إعادة طرح املصطلح مع وجود إدار  2017سبتمرب  20يف و  2006تفامهات أوملرت / عباس يف ب

توفر البيئة اإلقليمية والدولية الداعمة  للسعي يف استكمال املخططات، الوالايت املتحدة، و  ترامب يف
 و 2014االسرائيلية منذ عام وأتيت حماوالت عقد صفقة القرن يف ظل توقف املفاوضات الفلسطينية 

 دبت يف نفوس حاالت اليأس اليتمتر هبا  دول املنطقة العربية و  أتيت حماولة ترامب يف ظل الظروف اليت
غياب األفق، خاصة بعد تكاثر بؤر الصراعات يف لعربية من جراء طول أمد الصراع و بعض اجملتمعات ا

 املنطقة العربية.

كذا   إن اهلدف من الصفقة التوصل اىل إتفاقية سالم يتنازل مبوجبها العرب عما تبقى من الثوابت و
 .تطبيع العالقات مع إسرائيل حتت مربر بناء السالم

لقد سبق هذا احلل عدة حلول جغرافية قدمت حلل القضية الفلسطينية ميكن إجيازها على النحو 
 التايل:
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 اضعاف مساحة قطاع غزة ، من سيناء املصرية، 3مشروع  اجلنرال جيورا ايالند : القاضي بضم  -أ
   .(38) إسرائيلكلم من صحراء النقب جنوب   600مطار دويل مقابل منح مصر وإقامة ميناء حبري و 

 الكتل االستيطانية ضم وتشمل : 2004 عام الصهيوين الدفاع وزير ليربمان أفيغدور خطة - ب
 الدولة إىل اإلسرائيلية"للسيطرة  خاضعة عرب يسكنها أراض   ضم مقابل الغربية، الضفة يف "إلسرائيل"

 .املستقبلية الفلسطينية

 عام اليت طرحها  )املصغر الوزاري اجمللس وعضو نتنياهو حكومة يف )الوزير بينت نفتايل خطط -ج
 تبلغ واليت اتفاق أوسلو حسب الغربية الضفة ( يف  C) املصنفة املنطقة ضم عن فيها وحتدث 2016

 طرقا   تشمل الغربية الضفة تواصل يف شبكة وخلق ،"إسرائيل"إىل الغربية الضفة مساحة من  61%حوايل
 .جسورا  ورمبا  وأنفاقا  

 جزيرة وتشمل بناء غزة، بقطاع املتعلقة )نتنياهو حكومة يف املواصالت وزير( كاتس إسرائيل خطة -د
 اجلزيرة وتضم خاضع للتفتيش، جسر بواسطة ابلساحل تتصل كم 4.5 بعد على غزة حبر يف اصطناعية

  .(39)مطارا   أيضا   ورمبا للطاقة ومنشآت ميناء

 اللجنة عضو تصرحيات :ذلك ومن والبياانت، التصرحيات تعددت الصفقة، حول اجلدل سياق ويف
 يُعرف" ما مقرتحات أن 2018جانفي 9 يف – جمدالين أمحد الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية
 توسيع يتم أن بعد ، أراض   تبادل خالل من وذلك القضية الفلسطينية، تصفية إىل هتدف القرن" بصفقة

 اإلستيطانية الكتل حساب على اإلسرائيلي اإلحتالل دولة سيناء، وتوسيع حساب على غزة قطاع
غزة  قطاع :التايل النحو على الفلسطينية الدولة لتصبح األردنية، الغور ومناطق الغربية الضفة يف املتواجدة
 أ،( يةالضفة الغرب ومناطق دولية، مراقبة حتت دويل ومطار ميناء بداخله سيناء، حساب على املوسع،

 يف إسرائيل مع حق ،) أمن معرب سريع، قطار أنفاق، مرتو( إتصال بطريقة بينهم فيما تتصل )ب
                                                 

 على املوقع : 09/11/2015اشرف عبد احلميد ، موقع العربية ، " مصر ...تفاصيل اخلطة االسرائيلية لضم مناطق من سيناء لغزة " ، بتاريخ  38
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2015/11/09 

 
  17/03/2017، اتريخ النشر ، ”سيناء والكونفدرالية منوذجا  -مشاريع تصفية القضية الفلسطينية: دولة غزة ”اسامة يوسف ، موقع العريب اجلديد، 39

 https://www.alaraby.co.uk/specialpages/2017/3/17على املوقع :
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 صفقتها املتوقعة الدولة الفلسطينية يفقد الذي ابلشكل )وحبرية وبرية جوية( أمنية بضماانت اإلحتفاظ
  .(40)موسع وظيفي ذايت حكم مبعين السيادية،

دويل  مطار و ،)الكربى غزة من الغريب القطاع يف( كبري دويل ميناء إنشاء من غزة سكان سيستفيد و
مليون  تستوعب جديدة بناء مدينة األهم، و .الصهيوين الكيان مع احلدود من كم 25 بعد على

 أعداد وميكنها استيعاب بل والضفة، غزة لسكان طبيعي منو و تطور منطقة وتشكل األقل، شخص على
   .(41)أخرى دول يف املقيمني الفلسطينيني من الالجئني

 :اخلامتة

يف اطار ما انتهى اليه الصراع من فشل خليار احلروب و خليار التسوية لتحقيق عملية السالم و حل 
إبقامة  1947لعام  181رقم القضية الفلسطينية حال عادال ، يغدو العودة لفكرة القبول بقرار التقسيم 

بشرط أن يكون هذا احلل متوازان االستقرار جلميع األطراف يف املنطقة دولتني، حال مقبوال حيفظ األمن و 
 الدولية. السياسية واحلقوقية و يع جوانبه املادية ومن مج

دة الثقايف للصراع، لذلك فإن احلل هلذه املشكلة املعقأن القدس حتتل اجلوهر السياسي و  ما يالحظو 
عومة حلفر املز ، إيقاف عملية اىل دايرهمإاملهجرين الفلسطينيني إعادة هو إهناء االحتالل الصهيوين و 

ودة القدس إىل الشعب ربط حل الدولتني بعللمدينة بقرارات دولية ملزمة، و األثرية لتغيري املعامل التارخيية و 
 بدون هذا احلل يصبح أمر حل الصراع مستحيال.الفلسطيين و 

 مة بني جتمعات الشعب الفلسطيين وكما يستلزم إحياء منظمة التحرير الفلسطينية إلعادة اللح
حتريك العمل ، إن عملية اإلحياء هذه تقوم هد لرص الصفوف وإيقاض الضمائر و شعب العريب مبا ميال

إشراك مجيع العناصر القومية من كافة صر الوطنية هلياكلها التنفيذية والتشريعية ، و على إشراك مجيع العنا

                                                 
 .على املوقع ، 30/01/2018النشر اتريخ ،"!ستمر؟ هل ..القرن صفقة "، اليوم فلسطني موقع ، صاحل حمسن 40

https://paltimes.ps/post/184740   
 ، النشر اتريخ ، !للمنطقة تقسيم إعادة  ..مؤخر ا عنها احلديث كثر اليت القرن صفقة تفاصيل هي هذه ، املفيد املختصر 41

 facts.com/topics/5942-https://miniعلى املوقع  م، 27/11/2017

https://paltimes.ps/post/184740%20%20%20وسيستفيد
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فلسطني وقيام معارضة حقيقية تعمل األقطاب للمسامهة يف النضال من أجل بناء الدولة الدميقراطية يف 
يف إطار املنافسة اإلجيابية املشروعة على قيادة السلطة والتزام ابمليثاق الوطين الفلسطيين ، ابعتبار أرض 

 فلسطني كلها أراض عربية.

، حيث نصت اتفاقية أوسلو على إجراء مفاوضات تأكيد على وحدة األرض الفلسطينيةضرورة ال
تفاقية على أي تصور هلذا الوضع لكن مل تنص االحيل حمل احلكم الذايت احملدود و  بشأن الوضع الدائم

هذا مل يتحقق ، ويبدو أن هذه النهائي حيقق هلا قيام الدولة و  مع ذلك فإن املنظمة أتمل أن الوضعو 
 ةبوسع املنظمة إذا جنحت عمليلكن إسرائيل ختشى من قيامها ، و  االتفاقية قد وضعت أسس قيام الدولة

  املواردلألرض و   عند ذلك ال يكون وضع دولة فلسطينية متفرقة فاقدةإحيائها أن تعيد توحيد فلسطني و 

التأكيد على  الفلسطيين إليقاف هتويد القدس و ابلنسبة مللف القدس فإن ضرورة تصعيد النضال و
يتطلب ذلك تالل ، و ر األبرز للصراع ضد االحعروبتها و عودهتا أى السيادة الفلسطينية ألهنا احملو 

أن ريس األمر الواقع ملدينة القدس و أتسيس موقف عريب موحد إزاء احملاوالت اإلسرائيلية اهلادفة إىل تك
 املنظمات الرجوع إىل قرارات القمم العربية تكفل إعادة تقومي السياسة العربية و تقوية اجلهد العريب يف

ابلنسبة للوالايت املتحدة بسبب إصرارها وغطرستها ، و صعب  جتعل إسرائيل يف وضعالدولية اإلقليمية، و 
الفلسطينيني من أوراق ضاغطة الحنيازها املطلق إلسرائيل على مدى العرب و جيب مواجهتها مبا لدى 

عليها أن و  تعاقب اإلدارات األمريكية منذ قيام إسرائيل، حىت تعرتف أبن الصهيونية عبء ثقيل عليها،
 العرب على أساس احلق العريب.تعيد تعاملها مع 

أما الكيان اإلسرائيلي فإن السبيل ملواجهته هو املقاومة وحدها بعد أن فشلت مجيع احللول السلمية 
اعتبار أن ما أخذ ابلقوة لن يسرتد إال  على لة الفلسطينية ابلطرق السياسية ويف افتكاك حلم حتقيق الدو 

 ابلقوة الفتقاد كافة القرارات الدولية للمصداقية و التنفيذ.
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 املسؤولية املدنية عن األفعال املنافية للمنافسة

 : مجعون حممداألستاذ
 "أ" مساعدأستاذ 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة حيي فارس املدية

 : امللخص

عمال املنافية للمنافسة يف رفع وهي دور اخلواص املتضررين  من األهذه الدراسة ، هتدف إىل معاجلة إشكالية ،  
ثر ذلك يف احلفاظ أي القائم بعمل مناف للمنافسة ، و ىل جرب الضرر ، ضد العون االقتصادإالدعوى القضائية اهلادفة 

كما تتطرف ،على املنافسة من خالل منافسة القضاء العادي يف محاية املنافسة حىت ال تبقى حكرا على سلطة املنافسة
 ىل املعوقات وتذليها ألجل جعل الدعوى املدنية التقصريية فعالة يف حتقيق ذلك اهلدف.إالدراسة 

املستهلكني املتضررين ـ املسؤولية  –ـ األعمال املنافية للمنافسة –ض املسؤولية املدنية ـ التعوي :الكلمة املفتاحية 
 الدعوى املدنية  –التقصرية 

Les actes anticoncurrentielle émanant des operateurs économiques, qui enfreint 

le droit de la concurrence sont sanctionner par le conseil de la concurrence. 

Cependant, le préjudice dont ces operateurs en sont la cause s’étend non 

seulement au marché de référence, mais il va au-delà de marché en question à des 

personnes appelées consommateurs .ces consommateurs designer  par le droit de la 

concurrence comme étant un de ses objectifs  (leur bien être). 

Cette étude essaye de mettre l’accent sur le rôle des consommateurs à jouer dans 

la protection et la préservation de la concurrence. Notamment  en actionnons les 

operateurs  qui utilisent les pratiques anticoncurrentielles  devant les juridictions 

civiles, sur la base de la responsabilité civile délictuelle. 

L’action civile des victimes des pratiques anticoncurrentielle, est un  concept 

relativement que malgré il trouve une base légale, et une impérative pragmatique, 

souffre de certains obstacles qui  la rend moins efficace, et que cette étude veule en 

élucider et expliquer, pour une meilleur efficacité  de l’action civile. 
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 املقدمة :
السوق لكافة األعوان ، اليت تسمح حبرية الدخول إىل نافسة من أسس االقتصاد اللربايلتعد امل

فصل اخلدمات والسلع إلشباع أخل حبصة من السوق، عن طريق طرح ، وظفر كل متداالقتصاديني
 طالبيها .

دى هذا إىل التصارع، أ، فوملا كانت نزعة الفرد هتدف إىل االستئثار أبكرب حصة ممكنة من السوق 
منه ما ميكن أن يقبله العقل، بل رمبا يكون من صميم املنافسة الواقعية، خذ هذا التصارع عدة أشكال أو 

ومنه ما يتخذ أشكال يرفضها العقل، وهو اختاذ أساليب منافية لألخالق التجارية هذا من جهة ، ومن 
جهة أخرى قد يفكر البعض ليس ممارسة املنافسة بشكل حاد ومتجاوز فقط، بل متارس عن طريق 

 إىلبة يف االستحواذ على السوق بطريقة سلمية ، عن طريق االتفاقات واالتفاقيات اهلادفة التفاهم ، والرغ
و االتفاق على ممارسة أسعار معينة، واختاذ ألك ابقتسام األسواق أو املنافذ، نشر السالم يف السوق، وذ

أصحاب  أسلوب عمل وتقنية حمددة  وكل هذا يف سبيل االحتفاظ ابلسوق والزابئن على حنو خيدم
 االتفاق على حساب متنافسني آخرين حمتملني، وبل على حساب املستهلكني ضحية االتفاق.

منع بعض  ألجلسابقا،  إليهاملشار  03-03ذلك فقد تصدى القانون اجلزائري، يف األمر  ألجل
التصدي لكل اليت وصفها ابإلعمال املنافية للمنافسة، وكلف جملس املنافسة كهيئة راعية املنافية  األعمال

 األعمال اليت توصف أبهنا منافية للمنافسة.

كان جملس املنافسة هو اجلهة املختصة كي مينعها ويعاقب عليها، فان   إناألعمال املنافية و  إنبيد 
لألشخاص أكانوا من  أضرارتضيق املنافسة بل وقد تسبب يف  أنليس فقط من شاهنا  األعمالتلك 

من املستهلكني ومن مثة هل ميكن القول بوجود مسؤولية مدنية عن األعمال  أماألعوان االقتصاديني 
 املنافية للمنافسة ؟

ذا أصبح احلديث اليوم عن ضرورة إدخال املسؤولية املدنية يف األعمال اإلشكال ملا إىلوهذا ما يقودان 
ابت ليت تعرتي تفعيل املسؤولية املدنية وكيف ميكن تذليلها حىت تساهم املنافية للمنافسة مث ما هي الصعو 

 .؟يف احملافظة على املنافسة 
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 أساس املسؤولية املدنية عن األعمال املنافية للمنافسة . :الفصل األول

قانون املنافسة ابعتباره قانوان يهدف إىل إمناء املنافسة واحلفاظ عليها يف السوق ، كما هو مكرس  إن
مبوجب األمر  إثراءيف املادة األوىل منه، والذي عرف  1995جانفي 25الصادر يف   06-95يف األمر 

ة األوىل، انه وحل حمل األمر األول، قد جاء صرحيا يف املاد 2003جويلية  19الصادر يف  -03-03
حتديد الشروط يف السوق وتفادي كل املمارسات املقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات  إىليهدف 

 االقتصادية قصد زايدة الفاعلية االقتصادية وحتسني ظروف معيشة املستهلكني.

الفكرية، قانون املنافسة اجلزائري قد تبىن من الناحية  أنالوقوف على هذه املادة جيعلنا نستنتج  إن
اهلدف من إرسائها هو ضمان منافسة يف السوق  إناملنافسة هي وسيلة  وليس شرط، طاملا  أنفكرة 

حتسني معشية  غايتها حتقيق الفاعلية االقتصادية من جهة ومن جهة أخرى حتقيق غاية أخرى هي
حتقق الفاعلية  نأاملستهلكني، وهو ما جيعلنا نقف عند الغاية الثانية وهي املستهلكني الذي ينبغي 

 اجيابيا عليهم وهو حتسني معيشتهم يف سد حاجياهتم من السلع واخلدمات. أثرااالقتصادية 

متس ابملنافسة هذا ما سوف نقوم بدراسته  أناليت ميكن  لألفعالاملشرع اجلزائري تصدى  أن فكيف
 يف املبحث املوايل.

 املنافية للمنافسة : األعمال: حتديد  األولاملبحث 

منه ما  تشكل خطرا على املنافسة منها ما يكون بطبيعته و أناليت ميكن  األعمالنشري ابن  أنينبغي 
 أوردانه  إذ املصطلحنين املشرع اجلزائري ال يفرق بني أحصيلة اقتصادية و  إجراءيكون حسب  أنميكن 

ملنافسة املمارسات املقيدة للمنافسة ورغم املتعلق اب 03-03رقم  حتت عنوان الفصل الثاين من األمر
هذه األخرية  أنمنيز بني األعمال املقيدة للمنافسة وبني األعمال املضادة للمنافسة، ذلك  أنهذا، ينبغي 

على املنافسة وبني تلك  أثرهاتوضيح  أياحلصيلة االقتصادية  أونوع من الدراسة  أعمالختضع ملنطق 
 .perse سة  اليت تكون ممنوعة لذاهتا وفقا لقاعدةاليت بطبيعتها مقيدة للمناف
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ن هناك أعمال أب نه يتضحإثاين منه فنه ابلرجوع إىل قانون املنافسة اجلزائري وابستقراء الفصل الأ
كان إبمكاهنا املساس ابملنافسة وبني األعمال املقيدة ملنافسة اليت حتظر لذاهتا دون   مضادة للمنافسة  مىت

 إجراء حصيلة اقتصادية . إىلاحلاجة 

 األعمال املضادة للمنافسة . :املطلب األول

غض األعمال املضادة للمنافسة، هي األعمال والتصرفات اإلرادية النابعة من إرادة األطراف  بإن 
 أبهنا 03-03من األمر  6، وقد عددها املشرع اجلزائري يف املادة النظر عن الشكل اليت تصاغ فيه

 أنميكن  وأالضمنية عندما هتدف  أواملمارسات واألعمال املدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصرحية 
يف جزء جوهري منه ، مث  أواإلخالل هبا يف نفس السوق  أواحلد منها  أوعرقلة حرية املنافسة  إىلهتدف 

 عددت نفس املادة احلاالت وأعطت صور واليت ميكن تلخصيها يف :

 احلد من الدخول يف السوق أو يف ممارسة النشاطات التجارية فيها. -

 اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقين._ تقليص أو مراقبة 

 _ اقتسام األسواق أو مصادر التموين.

 _ عرقلة حتديد األسعار حسب قواعد السوق ابلتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار أو الخنفاضها.

 منافع املنافسة._ تطبيق شروط غري متكافئة لنفس اخلدمات جتاه الشركاء التجاريني مما حيرمهم من 

ليس هلا صلة مبوضوع هذه العقود سواء حبكم  إضافيةإخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوهلم خلدمات  -
 حسب طبيعة األعراف التجارية. أوطبيعتها 

املنافية للمنافسة وهي التعسف يف  األعمالتدخل ضمن  أخرىمن األمر حالة  7كما حددت ملادة 
 .6يتخذ الصور  احملددة يف املادة يف جزء  والذي  أواالحتكار هلا  أوية وضعية اهليمنة االقتصاد
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ولقد عاجل جملس املنافسة اجلزائري يف عدة مناسبات حاالت تدخل ضمن وضعية التعسف يف  
 (.42)اهليمنة االقتصادية 

 سلي املنافسة هي وسيلة و أنقانون املنافسة اجلزائري يتبىن فكرة  إنمن األمر قد أكدت  9املادة  إن
 إذاملشرع مستعد للتضحية ابملنافسة  أن، كون (43)شرط كما هو الشأن يف الوالايت املتحدة األمريكية 

تنظيمي، وأكثر من هذا فانه  أوانمجة عن نص تشريعي  7و  6ممارسة مبفهوم املادتني  أوما كان اتفاقا 
املمارسات اليت يثبت من قبل األطراف بشان االتفاقات و ابعد من ذلك انه مسح ابلرتخيص  إىلذهب 

من شاهنا  أوتساهم يف حتسني التشغيل  أوتقين  أوتطور اقتصادي  إىلتؤدي  أنأصحاهبا انه من شاهنا 
 (44)السماح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية يف السوق.

هي حالة التعسف يف  إليهومن املمارسات اليت منعها قانون املنافسة اجلزائري مبوجب األمر املشار 
وصور التعسف  كان خيل بقواعد املنافسة ،  إذامموان  أوبصفة زبوان  أخرىاستغالل وضعية التبعية ملؤسسة 

 تتخذ األوجه التالية ابخلصوص وهي :

  .رفض البيع بدون مربر شرعي •

  .التمييزي أوالبيع املتالزم  •

  .البيع املشروط ابقتناء كمية دنيا •

 .اإللزام إبعادة البيع بسعر ادين •

 قطع العالقة التجارية جملرد رفض املتعامل اخلضوع لشروط جتارية غري مربرة. •

                                                 
املتعلق مبمارسات الشركة الوطنية للكربيت والتبغ   1998ديسمرب  13الصادر عن جملس املنافسة يوم  03ق  98قرار رقم ر 42

  8الرمسية جمللس املنافسة رقم  النشرة
43 Dominique Brault  droit de la concurrence comparé –édition économica 1995 page 11 
44 Daniel Mainguy,Jean –Louis Respaud Malo Depince  droit de la concurrence, Litec  p 300et 

301 
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 (45)يلغي منافع املنافسة داخل السوق. أويقلل  أنمن شانه  أخركل عمل  •

تصدى  أخرىن حالة إحمظورا ف أخرىوضعية استغالل التبعية ملؤسسة  أيخذكان التعسف الذي   إذاو 
مبعىن  اإلنتاجهلا القانون واليت من شاهنا املساس ابملنافسة وضرب استقرار السوق، وهو البيع دون كلفة 

  إذاالتسويق،  أوالتحويل  أوقل من كلفة اإلنتاج أللمستهلكني  أسعارو ممارسة أتقدمي عروض أسعار 
السوق ، وهذا طبقا  إىلخول عرقلة منتوجاهتا من الد أوتنحية مؤسسة  إىلكانت هذه العروض هتدف 

ن كانت للوهلة األوىل قد تعجب املستهلكني أهذه  املمارسة و  أنمن األمر ويالحظ  12للمادة 
ن هذا يدخل يف إسرتاجتية املؤسسة اليت تتعمد هذا مضرة هبم على املدى البعيد ، أل أهنا إىلوتستهويهم، 

وضعية  إىل السوق بعد ذلك،  األمر الذي يؤدي السلوك، بغرض إزاحة املنافسني احملتملني والبقاء يف
 (46)احتكارية مستقبلية ، وما ينتج عن ذلك من مضار .

 األعمال املقيدة للمنافسة : :املطلب الثاين

حالة ادخلها صنفها  إىلاملتعلق ابملنافسة،  03-03من األمر  10نص املشرع اجلزائري يف املادة 
صراحة من ضمن األعمال املعرقلة للمنافسة، واملتمثلة يف عقد الشراء أالستئثاري يسمح لصاحبه 

 احلد منها. أوابحتكار التوزيع يف السوق، كونه عمل معرقل حلرية املنافسة 

د، خيص التوزيع، ويسمح لصاحبه ابحتكار التوزيع وهو ما يؤثر على املنافسة كونه يؤدي هذا العق إن
 إىل قلة البائعني ، والنتيجة املنطقية هي تضييق املنافسة الشيء الذي يؤدي االرتفاع األسعار.

 هذا النوع من العقود يف صنف االتفاقات العمودية بني املنتج واملوزع، ويربر كونه يسمح ويدخل
 ابحلفاظ على مسعة املنتوج، ومكانته من قبل األطراف.

 2008جوان  25بتاريخ  12-08مبوجب قانون  2008لكن بعد التعديل الذي ط رأ  يف سنة 
 لتصبح حمررة كما يلي : 10منه املادة  6املتعلق ابملنافسة فقد عدل هذا القانون ، مبوجب املادة 

                                                 
 يتعلق ابملنافسة 2003جويلية  19الصادر يف  03-03من األمر  11املادة   45
 232تيورسي حممد الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر، دار هومة ص  46
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عقد مهما كانت طبيعته  أوكل عمل و   وحيظراإلخالل هبا  أوها احلد من أويعترب عرقلة حلرية املنافسة 
 وموضوعه يسمح ملؤسسة ابالستئثار يف ممارسة نشاط يدخل يف جمال تطبيق هذا األمر.

عقد من  أو/التعديل الذي جاءت به املادة اجلديدة قد أعطت بعدا عاما، وهو منع أي عمل و إن
التسويق  أوالتخزين  أوالتوزيع،  أومتارس نشاطا أي كان سواء يف اإلنتاج  أنمؤسسة  أليمينع  أنشانه 

 .حيد منها أويعرقل املنافسة ككل  أننه أدمات بصفة متفردة، الن ذلك من شاخل أو

عمل مينح ملؤسسة ما صف  أوالتصدي لكل عقد  إىلاملشرع يظهر انه تفطن بعد التعديل  إن
ليس يف نفس املسار االقتصادي  أوهذا يف نفس املسار اقتصادي  كانأاالستئثار يف ممارسة نشاط سواء 

 مثل االتفاقيات العمودية.

وال حتتاج إىل أي حصيلة اقتصادية حىت تستثىن من  per se العقد متنع لذاهتا  أوهذه املمارسة  إن
 املنع.

 .  املدنية  املبحث الثاين : املسؤولية

على املنافسة  أوبعد حتديد األعمال املنافية للمنافسة سواء تلك املمنوعة حسب أتثريها على السوق 
ن السؤال الذي يطرح نفسه إمن قانون املنافسة، ف 10و  10و  7و  6وتلك املقيدة هلا  طبقا للمواد 

املواد  السابقة، وما هل القضاء العديل له دخل يف حالة  حتقق عمل مناف للمنافسة كما هو موضح يف 
 طبيعة املنازعة اليت تعرض على القضاء العديل.

منافية للمنافسة من قبل املشرع هو الذي حيدد   أبهناحتديد اجلزاء املعطى لألعمال املوصوفة  إن
و أابن يبطل كل التزام  13 املادة اختصاص القضاء العادي ، يف هذا املعىن فان املشرع، قد أشار يف

 .12و  10و  7و 6شرط تعاقدي يتعلق إبحدى املمارسات احملظورة مبوجب املواد  وأاتفاقية 
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ديسمرب  1املؤرخ يف  األمرمن القانون الفرنسي الصادر مبوجب  9هذه املادة مشاهبة للمادة  إن
شرط تعاقدي يتعلق  أواتفاقية  أواليت نصت على نفس احلكم بتقريرها البطالن لكل التزام  1986

 (47).8و  7إبحدى املمارسات احملظورة يف املادتني 

 أومثل االتفاق أو االتفاقية اليت يكون موضوعها التزام ابلبقاء يف منطقة جغرافية معينة من طرف ابئع 
ية األعمال املناف أنأشكال طاملا  أيهذه املنازعة ال تثري  إنموزع، فان مثل هذه االتفاقية تعد ابطلة، 

هذا البطالن هو  إنالدفع ابلبطالن بل  أوللمنافسة حبكم القانون فهي ابطلة فيحق لكل طرف التمسك 
 من النظام العام يسمح للمحكمة من إاثرته من تلقاء نفسها.

إقامة املسؤولية الغري عقدية  فما  أواملنازعة اليت تستحق الوقوف عليها هي منازعة جرب الضرر  إنغري 
 لقانوين وأركاهنا  القانون.هو أساسها ا

 املطلب األول: املسؤولية الغري عقدية  بوجه عام . 

مىت قام الشخص بفعل أي كان خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان  تقوم املسؤولية الغري عقدية ،
 (.48)سببا يف حدوثه ابلتعويض

 املسؤولية التقصريية ألجل تفعيلها على ما يلي : تقومو 

 الفرع األول :عناصرها .

تتكون املسؤولية التقصريية من عناصر ثالث، وهم الضرر، وجود العالقة السببية و الفعل املولد، ومىت 
 توفرت هذه العناصر فانه ميكن القول بوجود مسؤولية تقصريية، تؤدي إىل التعويض للشخص املتضرر و

 هذا ما سوف يتم تفصيله يف األت.

 

                                                 
47 Jean –Bernard Blaise droit des affaires  édition LGD DELTA p 445  

 من القانون املدين . 124انظر املادة   48
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 أوال وجود الضرر :

 الغري مالية مبعىنأو تقوم املسؤولية التقصريية مىت حتقق ضرر يصيب الشخص سواء يف حقوقه املالية 
  هناك من يستعمل اصطالحني خمتلفني ابلفرنسية ومها :ضرر أصابه يف أمواله أو شخصه، و 

 le préjudice et le dommage  اليت تصيب  ابألضرارفيستعمل املصطلح الثاين حينما يتعلق األمر
 (49)املصطلح الثاين فيستعمل للداللة على األضرار اليت تصيب احلقوق الغري مالية. أمااألموال 

وجود عالقة سببية بني  املولد هلذا الضرر و والفعلنية الغري عقدية تفرتض وجود ضرر املسؤولية املد إن
 النتيجة. الفعل و

نوعني، ضرر مايل اليت  أيخذول الضرر فان، الضرر نه بغض النظر عن اختالف االصطالحني حأ
يتمثل يف اخلسارة اليت تلحق املصاحل  الضرر وهذاسالمة اجلسد للشخص ما،  أو األموالميس 

، طالبة ابلتعويض اليت تتخذ وجهنيمل ألجلمتنح احلق للشخص املتضرر  األضرارهذه  إناالقتصادية، 
 .(50)فرصة الكسب اخلسارة احملققة  وتفويت

شرفه يصيب الشخص يف مسعته و  نهإلتعويض املايل فن كان مينح حق اإالضرر الغري مايل، و  أما
ن التعويض يف هذا أار هبا يعطي حق يف تعويض مايل، و ومصداقيته وهي من احلقوق الغري مالية األضر 

 (51)اجلانب ال يعين األشخاص الطبيعية فحسب بل ميتد إىل الشخص املعنوي.

يصيب  أيف بـالضرر املمتد والضرر يصيب الشخص مباشرة، غري انه قد ميتد للغري وهو الضرر املعرو 
 أوأشخاص آخرين، مثل الضرر الذي يصيب أفراد األسرة، أو الضرر الذي يصيب عمال مؤسسة ما، 

الضرر مباشرة، فارتداد الضرر الذي أصاهبا إىل الغري  أصاهبامستهلكني عند تلك املؤسسة اليت  أوزابئن 
 .سلعها أومستهلكني خلدماهتا  أوسواء عمال 

                                                 
49 Bertrand Fages  droit des obligations LGDJ p 341 
50 Bertrand Fages   ibid p 342 
51 V.not .paris .14 Dèce, 2005  ,jcp E 2006 , p 915, note A.VIandier , dommage moral causé à 

une société commercial par un journaliste n’ayant pas procédé aux vérifications nécessaires 

avant  de diffuser l’information , en l’occurrence fausse , de la perte d’un important marché . 
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 اثنيا :وجود العالقة السببة .

 املسؤولية تقوم ضد املدعى عليه عن الفعل الذي قام به مىت أمكن إسناد له عالقة سببية بني إن
ن مسؤولية اإلثبات تقع على عاتق املدعي الذي أ تعرف عادة ابلعالقة السببية، و الفعل والنتيجة اليت

ان ن كإدمي عناصر تفيد قيام املسؤولية و ، وذلك عن طريق تقمسؤولية عبء إثباهتا أمام القضاءيتحمل 
 ن املسؤولية تندثر وخيسر املدعي دعواه.إهناك شك ف

ن كان هناك إ حيتمل اهنا كانت وراء الضرر، فوجود عدة أسباب اليت أيويف حالة تعدد األسباب 
تساؤل عن السبب الذي ينبغي الوقوف عليه، فتم ابتداع النظرايت السببية اليت يعتد هبا القضاء مع 

 (52)بعض التحفظ. 

وهلة ليت تبىن على الوقوف من الومن بني هذه النظرايت نظرية تكافؤ األسباب، نظرية السبب املالئم ا
 نه السبب املؤدي للضرر.أاألوىل عن السبب الذي يظهر 

 الفعل املولد :اثلثا

نه يشرتط القانون إة، فالفعل املتسبب للضرر بعد إثبات العالقة السببية بني الفعل الضار والنتيجإن 
 أوانجم عن اجلماد  أوفعل الغري  أويكون الفعل الذي ولد الضرر، صادر عن الفعل الشخصي  أن

 األشياء.

عدم  إىلل عنه الشخص هو الفعل الناجم عن اإلخالل ابلتزام قانوين اهلادف أفعل الضار الذي يسوال
 أيفرتض وجوده يف اإلضرار ابلغري، وهو السلوك الذي تقتضيها الفطرة واحلس السليم والعقل، الذي ي

إنسان متبصر فال يتجاوز ما يفرضه القانون والعقل وسلوك رجل عادي، مثل عدم جتاوز السرعة املقررة 
 يف الطريق.

                                                 
52 Bertrand Fages   opcit p 349 
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ويف ركنه املعنوي، فان الفعل الضار هو الفعل الناجم عن شخص له وعي ومدرك، ويستطيع التمييز،  
سنة وحتمل تبعة الفعـــــــــــــــــــــل  16جعل سن التمييز يف سن  أينكما نص على ذلك القانون املدين 

 (53)الضار.

ه أو عن الغري  وقد عاجل املشرع الفعل الضار املوجب للمسؤولية هو الفعل الصادر عن الشخص ذاتو 
 يف القانون اجلزائري هذه املسالة على النحو التايل :

من القانوين  1382من القانون املدين املقابلة للمادة  124عن الفعل الشخصي، مكرس يف املادة  -1
 أنالفرنسي واليت تنص على أي فعل أي كان صادر من اإلنسان ويسبب ضرر للغري يلزم من كان خبطأه 

 تسبب يف الضرر ابلتعويض.

عل الغري سواء مبناسبة الرقابة سواء وقد تتعدى مسؤولية الشخص ليس عن فعله الشخصي بل عن ف -2
 أوالرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية  إىلاالتفاق على شخص يف حاجة  أومبوجب القانون 

من القانون املدين، ويكون املتبوع مسئوال عن فعل اتبعه  134اجلسمية كما هو منصوص عليه يف املادة 
من  138للمادة مبناسبتها، طبقا  أوبسببها  أوة وظيفته عن الفعل الضار الذي يتسبب فيه أثناء أتدي

لو مل يكن  من نفس القانون مسؤولية حارس احليوان حىت و 139قر املشرع يف املادة أالقانون املدين  و 
 ضلل. أومالكه، حىت يف حالة تسربه 

للتعويض، سواء عن الفعل هذه صور املسؤولية التقصريية املكرسة يف القانون اجلزائري واملوجبة 
احملكمة العليا تؤكد على قضاة املوضوع  أنحيوان أم مجاد، و  أمعن فعل الغري إنسان كان  أو الشخصي

التدقيق يف حتديد نظام املسؤولية وعدم اجلمع او اخللط يف صور املسؤولية التقصريية مبنح تعويضات 
بتاريخ 87411هو الشأن يف القرار رقم من القانون املدين، كما  138-136-124تطبيقا للمواد 

 (54).الغرفة املدنية  06-01-1993

 
                                                 

 من القانون املدين  125املادة  53
 55ص   1997لسنة  50نشرة القضاة العدد 54
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 املطلب الثاين : إسقاط املسؤولية التقصرية على األعمال املنافية للمنافسة .

من األمر،  لكل احلاالت  14للمنافسة طبقا للمادة  ، أبهنا أفعال  مقيدةبعد حتديد األفعال املوصوفة
واليت تنعت ابالتفاقيات والتعسف يف وضع  12و  11و  10و  7و  6املنصوص عليها يف املواد  

عمل الذي مينح ملؤسسة وضع  أي أوعقد  أواهليمنة االقتصادية والتعسف ابستغالل التبعية االقتصادية 
ن السؤال إمن مثن الكلفة، ف قلأبيع بثمن  أوإنتاجي وتوزيعي،  أواستئثاري يف ممارسة نشاط خدمايت 

 الذي يطرح نفسه كيف تقوم املسؤولية التقصريية يف جمال األعمال املقيدة للمنافسة ؟

ن الفعل اخلاطئ   ولتقدير الفعل ق توضيحه تقوم على الفعل الضار أباملسؤولية التقصريية كما سب إن
ن املشرع اجلزائري قد نص يف املادة الفعل الذي يكون خمالف للقانون ألاخلاطئ البد من حتليله أبنه 

املشرع تدارك  إنويظهر  la personne (55)  أيأبنه كل فعل أي كان يصدر من الشخص  124
استبدل كلمة إنسان بكلمة شخص، حىت خياطب الشخص الطبيعي والشخص املعنوي  إذاصطالحا 

 على حد السواء.

كان نتاج فعل   إناالمتناع عن الفعل، ويسهل تقدير ذلك  أووالفعل الضار يتحقق سواء ابلفعل 
دون  ، فقد يكون فهل منهي عنه قانوان56اخلطأ املدين ليس دائما قواه قانون العقوابت  إنجرمي، بيد 

يوصف ابجلرمية كما هو شان األفعال املوصوفة أبهنا أفعال مقيدة للمنافسة، وحكما ابطل بفعل  أن
 .13قانون املنافسة املادة 

املتضمن قانون املنافسة  03-03من األمر  14إذن فاألفعال املقيدة للمنافسة كما جاء يف املادة 
ن  إمقيدة للمنافسة، ف أبهنا 12و  11و  10و  7 و 6أين اعتربت  احلاالت املنصوص عليها يف املواد 

كل فعل يدخل يف مادة من هذه املواد يعد من جهة ماس ابملنافسة ومن جهة أخرى يعد إخالل ابلتزام 
 قانوين وهو املساس ابملنافسة ويشكل أفعال ضارة موجبة للتعويض، فالنهي القانوين يشكل التزام خرقه

                                                 
  2005ينيو سنة  20مؤرخ يف  10-05املعدلة مبوجب قانون رقم  124املادة  55

56  Nour-Edine Terki les obligations, opu  p 60 et 61 . 
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اخلطأ يتكون من خرق التزام  إن ية، كما ذهب إىل ذلك العالمة بالنيولموجب للمسؤولية املدنية التقصري 
 (57) سابق الوجود .

والفعل اخلاطئ املوجب للمسؤولية حسب الفقه يكون مرده عدم مراعاة القانون، التنظيم، العرف، 
 واألعراف املهنية، واآلداب العامة، وقواعد العدالة.

 إىلاملنافسة يعطينا منوذجا عن األفعال والتصرفات واألعمال الغري مشروعة واليت تؤدي  قانون  إن
املستهلكني،  إىل ولكن األضرار قد تتعدى من السوق واألعوان االقتصادية ، األضرار ابلسوق خاصة

 (58).خاصة وان املشرع اجلزائري قد وضع من بني أهداف املنافسة ومحايتها حتسني معيشة املستهلكني

فمن يقوم بتفعيل املسؤولية املدنية التقصريية يف حالة اإلخالل بقواعد املنافسة كما هي حمددة يف املواد 
 آمالسابق اإلشارة، حني تسبب يف األضرار ابألعوان االقتصادية واملستهلكني، وهل هذه الفكرة حديثة 

 قدمية ومن ابدر هبا  يف جمال قانون املنافسة.

 الثاين :فكرة إقحام املسؤولية املدنية  واملعوقات اليت تعريتها يف قانون املنافسة الفصل 

حديثة العهد،  مرد ذلك  يبدوا أهنا مسالة إقامة املسؤولية املدنية عن األفعال املقيدة للمنافسة ، إن
شكلوهنا الذين ي األشخاصمحاية السوق بصفة جمردة، بغض النظر عن  إىلن قانون املنافسة يهدف أب

 من الناحية املبدئية وهو املقاوالت، واملستهلكني.

لقد ابدرت جامعة اوكايدوا الياابنية إىل طرح هذه الفكرة، من منطلق ابلبحث عن عالقة االقتصاد 
املبادرة هي البحث عن  أوبقانون املنافسة، ابعتبار هذا األخري قانون تنظيم  والغرض من هذا الطرح 

 (59)نه قانون املنافسة  خيضع ملعايري الفاعلية االقتصادية.أة و فاعلية القانون خاص

                                                 
57  M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T. II, 3e éd., n°947. 

et dans le même sens voir  J. CARBONNIER, Droit civil: les obligations, 22 éd., PUF, 2000, t. 

IV, p. 231. 
 املتضمن قانون املنافسة  2003جويلية  19الصادر بتاريخ   03-03من األمر رقم  1املادة   58

59préjudice en droit de la concurrence    Géraldine Goffaux Callebaut  Le  

lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol5/5_3.pdf  p 1 
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 املبحث األول : نشأة املسؤولية املدنية يف قانون املنافسة :

حمددة يف قانون  املنافية للمنافسة كما هي األعمالاملسؤولية املدنية اهلادفة إىل جرب الضرر ن عن  إن
التطور االجتماعي واالقتصادي وبروز املستهلكني كعنصر فاعل هي وليدة  جديدة و أبهنايظهر  املنافسة،

ن  إحىت من املنافسة نفسها و  يف السوق، ينبغي محايته ليس فقط من ابب قانون محاية املستهلك، وبل
 أنقضية ختص املهنيني،  والسوق، غريان  ممارستها على حنو غري قانوين من شانه  األخريكانت هذه 

 يلحق الضرر ابملستهلكني واألعوان االقتصاديني أنفسهم على حد سواء.

ألجل ذلك راجت فكرة املسؤولية املدنية عن األعمال املنافية للمنافسة كفكرة، سرعان ما القت 
 دفاعا. أتصيال و اهتماما كبريا و

 املطلب األول :  املسؤولية املدنية يف قانون املنافسة .

روبية يكرس الدعاوى كتاب مسي، ابلكتاب األبيض، عن اللجنة األ2008لقد ظهر يف سنة 
جعلت التفكري يزداد حول إقحام الدعاوى اجلماعية يف القانون الفرنسي ، اجلماعية املتعلقة ابلتعويض 

 (60)للضحااي األعمال املنافية للمنافسة .

نه من الناحية النظرية، فان النظرة إىل قانون املنافسة حتكمها نزعتني ، النزعة األوىل، وترى يف قانون إ
كهدف وحيد، بينما النظرة الثانية ترى يف قانون املنافسة   االقتصادية (61)هدفه هو النجاعة  إناملنافسة 

محاية األطراف الضعيفة يف السوق  إن له أهداف متعددة، منها ما هو رئيسي ومنها ما هو اثنوي، و إن
تفرتض االعرتاف هبدف  l’action privéالدعوى اخلاصة  إنيدخل يف خانة األهداف الثانوية، 

                                                 
60 Bruno Deffains et Samuel Ferey Vers une action en responsabilité civile en droit de la 

concurrence ? À propos de l’affaire du Cartel du ciment allemand Revue d'économie industrielle 

131 | 2010 Varia p5 1 

 61EFFICIENCE  يقصد هبا حتقيق األهداف أبقل كلفة يف الزمن واملال 
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 ضمان محاية للمستهلكني و إىلهو ما يعين انه يف هذا االجتاه يهدف  اجتماعي لقانون املنافسة و
 (62)املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

لقد مت طرح فكرة املسؤولية املدنية عن األعمال املنافية للمنافسة كتكملة لرد فعل السلطات العمومية 
خلرق القواعد املتعلقة ابملنافسة، من طرف اللجنة االروبية من ابب اإلصالح حبثا عن القواعد اليت ميكن 

ك بعدم قصر غاية قانون املنافسة تكون هلا ذات فاعلية وفعلية ألجل حتقيق غاية قانون املنافسة وذل أن
روبية ماريو فوض اللجنة األقد أشار إىل ذلك م، و إجراءتتخذه السلطات العمومية من  أنعلى ما ميكن 

 أينيكون له اثر عميق على الطريقة  إن أمتىناللجنة االروبية هلا مشروع ابلغ األمهية والذي  إنمونيت، 
الدعوى اخلاصة أمام احملاكم هي ركن أساسي يف حتديث  إنتكون لقواعد املنافسة أعمال يف االحتاد، 

ألجل هذه  تشكل تكملة لعمل الردعي للسلطات العمومية، أنقواعد املنافسة، ومن شان تلك الدعوى 
اليت متثلهم من  الدعاوى اليت ترفع من طرف املستهلكني أنفسهم أو اجلمعيات أنالغاية، فاين اعتقد 

 ( 63)تكون أداة فعالة يف احلرب ضد السلوكات أو األعمال املنافية للمنافسة. أنشاهنا 

لبنة يف تكريس دور املستهلك املتضرر من األعمال املنافية للمنافسة  أوهذا املوقف، يعد ابدرة  إن
جتعل  أنويضات احملكوم هبا ن التعأمن ش نيف محاية قانون املنافسة أيضا أل ليس فقط يف جرب الضرر بل

سلطة  أواملقاوالت اليت خترق قانون املنافسة متعرضة لزجر السلطات العمومية ممثلة يف جملس املنافسة 
 املنافسة ولضغط التعويضات.

                                                 
62 L’action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles : pour un recours effectif des 

entreprises et des consommateurs en droits français et canadien Benjamin Lehaire  thèse de 

doctorat  soutenue le 11 octobre 2014 pour l’obtention du grade de Docteur de l’Université de La 

Rochelle et de l’Université Laval, Québec, Canada Discipline : Droit  P 30 
63 S. AMRANI-MEKKI, «Inciter les actions en dommages-intérêts en droit de la concurrence: Le 

point de vue 

D’un processualiste», in Le Livre Blanc sur les actions en dommages et intérêts pour 

infraction au règles 

Communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, Collège Européen de 

Paris - AFEC, 13 

juin 2008, Revue Concurrences, 2-2009, p11. 
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 EU/2014/104ولقد جسدت اللجنة االروبية هذا االجتاه من خالل االمرية احلاملة لرقم 
املتعلقة ببعض القواعد اليت حتكم الدعاوى  2014نوفمرب  26اجمللس بتاريخ الصادرة من الربملان و 

 .(64)املتعلقة ابلتعويض يف القانون الوطين ألجل اجلرائم املرتبطة بقانون املنافسة يف دول  األعضاء

اليت  و (private enforcementلقد مت استعمال، مصطلح له داللة قوية ابللغة االجنليزية وهي ) 
التطبيق وهو خيرجها عن املقصد ابملقارنة مع  أواللغة الفرنسية ابلتقريب تفعيل،  إىلما ترمجت  إذاتعين 

أهلية  أواخلاصة لقانون املنافسة للمجموعة ، مبعىن االعرتاف بقدرة  اآلاثرمعناها األصلي الذي يقصد به 
جبرب الضرر،  جل احلصول عن جزاء مدين ملخالفة ما عن طريق املطالبةيلتجئوا إىل العدالة أل أنالضحااي 

( private enforcement) ، وهكذا فان املصطلح االجنليزي injonctionو األمرأاإلرجاع، البطالن، 
اجلزائية يقصد به الدعوى املدنية الشبيهة ابلدعوى املدنية ابلتبعية للدعوى العمومية يف قانون اإلجراءات 

 (65)اليت تسمح للضحية ابملطالبة جبرب الضرر.

رويب اليت يقيمها اخلواص جربا للضرر الناجم عن يس للدعوى املدنية يف القانون األويرجع هذا التكر 
املنافية للمنافسة إىل رد فعل منذ نشأة االحتاد، إىل فكرة وهي ضرورة إجياد نوع من املقاصة  أعمال

 VAN GEND ENى ــــــالقرار املسم إنو  روبيةالوسائل اإلدارية للجنة األلتدارك الضعف الذي قد يصيب 

LOOS ،  رقابة اخلواص املعنيني ألجل محاية  أنقد كرس النواة األوىل لفكرة الدعوى املدنية، بقوله
اليت متنح للجنة  170و  169حقوقهم يؤدي إىل رقابة فاعلة اليت تضاف لتلك املوجودة يف املادتني  

 (66)ودول األعضاء حق العناية.

 

                                                 
64 J.O. L 349 du 5.12.2014 
65 M. Guillaume ZAMBRANO L'INEFFICACITÉ DE L'ACTION CIVILE EN RÉPARATION 

DES INFRACTIONS AU DROIT DE LA CONCURRENCE,  thèse de doctorat soutenue le 29-

novembre 2012 UNIVERSITE MONTPELLIER 1ECOLE DOCTORALE DROIT ET 

SCIENCE POLITIQUE p5 
66 Arrêt de la Cour du 5 février 1963. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 

Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise.DALLOZ-actu-etudiant.fr 

Affaire 26-62. 
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 املطلب الثاين: الدواعي واألسباب

رويب يفكر يف تكريس املسؤولية املدنية اهلادفة إىل جرب األسباب اليت جعلت  املشرع األالدواعي و  إن
فكرة البحث عن فاعلية قانون املنافسة،  والفاعلية هنا ينبغي  إىلالضرر ضد املقاوالت، ميكن مردها، 

واليت    efficacitéفهما مع الكلمات القريبة منها ذات األصل الواحد واملقابلة ابللغة الفرنسية لكلمة
واليت تعين الفعل ويف جمال القانون يقصد هبا إحداث   facioبدورها مشتقة من األصل الالتيين

رض الواقع مفيدة للمجتمع، ففي قانون املنافسة، أأو سلبا، مبعين حتقيق غاية على  ، ان إجيااب(67)األثر
فان قواعده اليت جتعل من سلطة املنافسة هي السلطة الوحيدة املخولة لفرض العقوابت، يف حالة خرق 

كانت قد ال حتقق الغاية   أوقواعد املنافسة، ابإلضافة إىل إمكانية الصلح، فان هذه القواعد كما هي 
افسة ألجل جناعة اقتصادية وحتسني معيشة املستهلكني، فطبيعة العقوابت قد املرجوة منها وهي إمناء املن

يلقى تصداي من  أنن اآلاثر السلبية للسلوك املنايف للمنافسة ميتد دون إتؤثر على املخالفني، وابلتايل ف ال
اية األشخاص املتضررين رد فعل، وهكذا وكما هو كان احلال فان قواعد املنافسة أصبحت ال تؤدي الغ

 املرجوة منها ، مبعىن انعدام األثر االجيايب هلا.

تفسريا  لقيرويب إىل كسر مركزية واحتكار اللجنة االروبية لقانون املنافسة، و توجه  االحتاد األ إن
والية  وتطبيقا لصاحل الالمركزية وجعل قواعد املنافسة االروبية كجزء من القواعد الوطنية لكل دولة و

روبية أقرت احملكمة األا يف حالة خرقها كان بدافع البحث عن فاعلية قانون املنافسة و القضاء للنظر فيه
أبهلية اجلهات القضائية العدلية االختصاص يف مادة املنافسة وأبهنا العمود الذي البد منه ألجل تطبيق 

ث أنواع من يف ثال 85تطبق املادة  أهنافعال لقانون اجملموعة بوجه عام مبا فيه قانون املنافسة و 
اإلجراءات دعاوى املسؤولية العقدية أي النزاع بني األطراف، الدعاوى املدنية الغري عقدية أي النزاع بني 

 (68)طرف أو احد األطراف والغري وطلبات اإلجراءات املؤقتة.

                                                 
67 M. Guillaume ZAMBRANO  op.cit. p 8 
68 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 28.04.1999 LIVRE BLANC SUR LA 

MODERNISATION DES REGLES D’APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU 

TRAITE CE PROGRAMME DE LA COMMISSION N°99/027 p 38 
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روبية  وحمكمة العدل األ روبيةاللجنة األاحلرص على إجياد فاعلية لقانون املنافسة االرويب من طرف  إن
روبية ودافع عصرنه قانون قواعد املنافسة كان وراء  إبداع القضائية الوطنية للدول األ يف القوانني واجلهات

املسؤولية املدنية التقصريية عن األفعال املنافية للمنافسة، واعترب عدم مراعاة قواعد املنافسة املنظمة للسوق 
من القانون  1382هو خرق لقاعدة عدم اإلضرار ابلغري، طبقا للمادة  من طرف األعوان االقتصاديني

 املدين الفرنسي.

تكرس مبدأ املسؤولية املدنية الغري  روبية قرار مبدئي يف قضية كوراجلقد وضعت حمكمة العدل األ
روبية، ومنحت االختصاص من االتفاقية األ 85ادة عقدية عن املساس بقواعد املنافسة طبقا للم

للجهات القضائية الوطنية املكلفة بتطبيق يف إطار اختصاصاهتا، أحكام قانون اجملموعة وان تضمن آاثر 
 (69) .صحتمي احلقوق اليت تكفلها للخوا إن قواعدها و

أحقية التعويض طبقا للمسؤولية  1982لقد وضعت حمكمة النقض الفرنسية مبوجب قرار هلا يف سنة 
املدنية التقصريية عن الفعل الضار الناجم عن عدم احرتام قانون املنافسة يف قرار هلا عرف ابسم سبيفيل، 

 (70)بتطبيق املبادئ العامة للمسؤولية املدنية.

 

 
                                                 

69 Arrêt du 20 septembre 2001, dans l’affaire C-453/99, Courage et Crehan , EUR-Lex-

1699cj453-EN-EUR-lex 
70 Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 1 mars, 

1982, Syndicat des Expediteurs et Exportateursen Legumes et Pommes de Terre, Primeurs 

de la Région Malouine c. SIPEFEL, n° de pourvoi: 80-15834: Bull. n° 76. 54. 

 Mais attendu que l'abrogation, par l'article 19 de la loi du 17 juillet 1977, des dispositions de 

l'article 45, 2° alinéa, de la loi du 27 décembre 1973, permet l'exercice, selon le droit commun, 

de l'action civile en réparation des dommages causés par les infractions visées à l'article 50 de 

l'ordonnance du 30 juin 1945, que les autorités des États membres de la communauté sont seules 

compétentes pour statuer sur les responsabilités civiles encourues par les entreprises qui, en 

infraction à l'article 85-2 du traite de Rome, pratiquent des ententes a caractère monopolistique, 

qu'au plan civil de la responsabilité tant l'article 50 de l'ordonnance précitée que l'article 85-2 du 

dit traite appellent une solution identique, étant indiffèrent a cet égard que le motif critique ait 

employé la conjonction "ou"; que loin de violer les textes vises au moyen, c'est à bon droit que la 

cour d'appel a appliqué à la cause les principes généraux de la responsabilité civil 
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 املبحث الثاين معوقات تفعيل املسؤولية املدنية :

، عن املسؤولية التقصريية عن األفعال املاسة ابملنافسة، من طرف القضاء إذا كان مبدأ التعويض
نه أ إذرض الواقع، يبقى مسالة حتتاج إىل فحص أشيء مسلم به، فان تفعيل ذلك على العادي، أصبح 

املستهلكني مل يستفيدوا من اجيابيات املنافسة احلرة  أواملواطنني  أنلو أخذان بالدان كمثال، فإننا نالحظ 
 أوالكثري من املواد  أنالحظ املواطن ارتفاع األسعار بشكل غري مفهوم، كما  إذ املتعلق ابلسيارات،

قانون املنافسة مل تتحقق بعد  وإذا ما  ن أهدافو ما يعين أباخلدمات تعرف ارتفاعا دون الرتاجع يوما وه
 (71)أخذان اخلضر والفواكه والسيارات فهي املثال النموذجي لالرتفاع الدائم.

إن ارتفاع األسعار يف اجلزائر مرده لعدة أسباب أمهها عدم شفافيات يف التوزيع، واالتفاقات ذات 
هو ما  االحتكارية لبعض شعب اإلنتاج و الوضعية الشبه املوزعني، و الطبيعة العمودية بني املنتجني و

التعسف يف وضعية  إىلهذا األمر أدى  أنيعزز األعمال املنافية للمنافسة مثل فرض سعر معني، كما 
املستهلكني  تضرر املهنيني انفسهم من جهة و إىلاهليمنة والتعسف يف التبعية االقتصادية، وهو ما يؤدي 

املسؤولية املدنية التقصريية يف جمال األعمال املنافية للمنافسة هي مسالة  إاثرة إنفهل  من جهة أخرى،
 سهلة أم تعرتيها صعوابت.

احلالة الواقعية لبالدان وأيضا يف موقف القضاء املقارن  إىلالتطرق  أننه ينبغي إلة فأملعاجلة هذه املس نهإ
 اهلادفة جلرب الضرر من طرف املستهلكني.من هذه املسالة مث السبل اليت متكن من تفعيل الدعوى املدنية 

 الصعوبة ابلنسبة األشخاص.املطلب األول: الرتدد و 

اللجوء إىل القضاء للمطالبة ابلتعويض جربا للضرر الذي يكون قد أصاب األشخاص جراء الفعل  إن
 أواإلبعاد من السوق ابلنسبة للمقاول  أوالندرة،  أواملخالف لقانون املنافسة  مثل الشراء بثمن مرتفع، 

من  124ادة يفصل فيها طبقا للم أن، كل هذه األضرار الالحقة ميكن للقضاء ضياع أرابح عليه
 القانون املدين ،على أساس املسؤولية املدنية التقصريية.

                                                 
 2018-06-16السيارات املركبة جويلية القادم  جريدة النهار  مليون زايدة يف  أسعار 50 -  71
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خاصة الطبيعية يرتددون يف رفع الدعوى بل يعزفون عن مقاضاة  األشخاص، أنلكن يالحظ 
 األشخاص املتسببني يف ضرب السوق، وميكن إرجاع ذلك إىل عدة عوامل:

 اجلزائري.غياب ثقافة املنافسة ابلنسبة للمستهلك  1

عدم وجود خربة لدى القضاء اجلزائري العديل يف مادة املنافسة واخلشية من رفض الدعوى شكال  2
 النعدام الصفة يف املبادر برفع الدعوى .

املطالبة  هذان السببني الرئيسيان يف رأينا الذان جيعالن الشخص يعزف عن التفكري يف رفع دعوى و
 ابلتعويض .

الضرر قد ال يصيب فقط األشخاص اخلاصة بل قد تكون  أنهي  نثري فكرة مهمة و أنلكن ينبغي 
تقدمي الطلبية العمومية، كان  أثناءاألشخاص املعنوية العمومية هي األخرى ضحية عمل مناف للمنافسة 

ص العادي يشرتيه حىت الشخ أنمما ميكن  ىغلأكرب و أمواد بثمن  أوتشرتي املصلحة املتعاقدة خدمة 
وهذا نتيجة اتفاق بني األشخاص العارضة للخدمة حول سعر معني  وابلتايل فان هناك إهدار للمالية 

ن مراعاة اإلجراءات الشكلية اليت يفرضها قانون الصفقات إمة للشخص املعنوي بغري وجه حق، و العا
اتفاقية بني مقاوالت  أوالعمومية ال حيصن هذه الطلبات العمومية من اآلاثر السلبية لوجود اتفاق 

 لرتجيح مقاولة معينة بثمن معني على حساب املنافسة ومزااي املنافسة يف سعر طبيعي وعادي وعادل.

نه من انحية املعاجلة القضائية ملثل هذه القضااي يف الدول املتقدمة قد عرفت هي األخرى تذبذاب إ
 قضائيا يف قبول الدعوى.

املشرتي الغري مباشر، والذي أاثر املخالفة متتد إليه ابلنسبة الرتفاع األسعار  أو املستهلك النهائي، إن
االقتصادية  يتعسف يف التبعية أويف حالة رفع األسعار من طرف املنتج نظرا لتوفره على وضعية اهليمنة 

ن رفع الدعوى للمطالبة إودة فكانت موج  إنن أاثر ذلك على املستهلك النهائي و إابلنسبة للموزعني، ف
املستهلك النهائي الذي يتلقى الضرر ال يتوفر على رابط  أنالقضائية جبرب الضرر تلقى الرفض حبجة 

 العالقة السببية كافية مع املخالفة حىت ميكن هان يقدم مصلحة متكنه من التحرك ألجل املطالبة
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الية واملتجانسة وتلك الغري متجانسة، مثل رفع مثن مت التمييز بني العقود املتت ابلتعويض ضد املخالف و
األجور يف البناء، فان هذا يؤثر على املقاوالت املتعلقة ابإلشغال العمومية والبناء، وليس ابلذين يشرتون 

فان جهة االستئناف كان هلا موقف la District Court ا يف ,كان موقف  إنهذا و  أنمثال املنازل، غري 
 (72)حبق املشرتين الغري مباشرين حبق رفع الدعوى.أقرت  مغاير و

وضعت شروط ألجل قبول الدعوى  احملكمة العليا االحتادية ألغت حكم حمكمة االستئناف و أنغري 
 حىت ال تكون الدعاوى متعددة.

ن ذات املوقف السليب إا القضاء األمريكي يف البداية، فكان هذا موقف من املواقف اليت أاثره  إذاو 
 نتصوره من القضاء اجلزائري، ابلنسبة للصفة اليت كثريا ما يتمسك هبا كوهنا من النظام العام  أنميكن 

من الصعوبة اليت تعرتي املتقاضي اجلزائري يف هذا النوع من الدعاوى هو صعوبة اإلثبات  أنكما   
 واليت يلي التطرق اليه يف املطلب املوايل.

 املطلب الثاين : صعوبة اإلثبات .

اإلثبات من املسائل اإلجرائية لتحميل املدعى عليه املسؤولية ومن مثة التعويض وهذا االمر قد  إن
 ت.يطرح اشكاال

املخالف لقانون املنافسة، مث  أييثبت الفعل الضار،  أنفالضحية املستهلك النهائي، ينبغي عليه 
 الضرر الذي أصابه.

 بني املستهلك احملتمل. اخلدمة، و أومنيز بني املستهلك الفعلي املقتين للبضاعة  أنهنا ينبغي يف رأينا 

                                                 
72Unis 7ème circuit. 22 juin 1976. État d'Illinois c. Ampress Brick -Cour d'appel des États 

Co. 536 F2d 

1163. Cf. p. 1166: «Nous ne pensons pas que les demandeurs puissent avoir de la difficulté 

à prouver le préjudice, nous oblige rejeter le procès. Nous ne croyons pas non plus que le 

licenciement soit justifié, car les prêteurs immédiats et les [les acheteurs indirects] pourraient 

récupérer des dommages. Selon le statut d'acheteur final, il n'est pas nécessaire que double 

recouvrement parce que des moyens appropriés peuvent être trouvés pour répartir les dommages 

qui pourraient être évalués citer par M. Guillaume ZAMBRANO op.cit. p 261  
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السعر الذي مت االقتناء  إنخدمة تبني فيما بعد  وأكان املستهلك النهائي قد اقتىن فعال بضاعة   فإذا
اهليمنة  أوالبائع هو اآلخر ابعه نظرا لوقوعه حتت اآلاثر السلبية للتبعية االقتصادية  أنبه مبالغ فيه نتيجة 

منتجني، فانه يف حالة صدور قرار من جملس املنافسة يدين  أونتيجة تفاهم بني موردين  أواالقتصادية 
البضاعة ومن مثة  أواملسؤولية العون الذي كان سببا يف غالء اخلدمة  إثباتنه يسهل إف تلك الوضعية،

املستهلك النهائي ويعود االختصاص  أويتحمل املسؤولية يف جرب الضرر سواء ابلنسبة للعون الضحية 
 احملكمة املدنية حسب أطراف الدعوى وحمركها. أوللمحكمة التجارية 

لة يف جعل يف حالة وجود قرار من أقانون الفرنسي للمنافسة هذه املسروبية والمرية األاأللقد سهلت 
العكس  إثباتهناك قرينة قاطعة ال تقبل  إنسلطة املنافسة مؤيد من طرف حمكمة االستئناف لباريس، 

شخصا معنواي  أكانقام به املنايف للمنافسة والذي ارتد على الضحية يف مسؤولية العون عن الفعل الذي 
 (73)طبيعيا. أو

من  7-481فان املادة  وعن عالقة الرابطة السببية بني الفعل املنايف للمنافسة والضرر الذي حلق ،
يثبت  أن إىلاتفاقية  أونفس القانون الفرنسي قد جعلت أيضا قرينة بسيطة  يف حالة وجود اتفاق 

 (74)اتفاق بني متنافسني يسبب الضرر. إنيثبت العكس  أنيفرتض إىل  أنالعكس بقوهلا 

 فعل املنايف للمنافسة واملسالة تصعب على املستهلك احملتمل الذي حرم من االقتناء نتيجة ال أنغري 
  .مصلحته إزاء متعامل معني خمالف مل يستطيع االقتناء نتيجة الفعل، لكون يصعب عليه إثبات صفته و

                                                 
73 Article L481-2   DU CODE DE COMMERCE FRANÇAIS  

Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière 

irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que 

son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut 

plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée 

par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.  

).........( 
74 L’article L.481-7  DU CODE DE COMMERCE FRANCAIS « est présumé jusqu’à 

preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice  » 
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 أنن املستهلك احملتمل يصعب عليه إثبات الضرر الذي أصابه وعالقته ابملخالف وهنا ينبغي أل
لك الفعلي بل عن املستهلك احملتمل تتدخل مجعيات محاية املستهلك اليت تدافع ليس فقط عن املسته

 البضاعة. أوالذي حال ارتفاع األسعار عن اقتنائه للخدمة 

 : اخلامتة

بوجه عام،  ارواياملسؤولية املدنية عن األفعال املنافية للمنافسة، وان أصبحت مكرسة ومبلورة  يف  إن
وذلك خاصة ابلنسبة للمستهلكني، الذين هم األكثر تضررا من األعمال املنافية للمنافسة، فان تكريسها 

لناحية الواقعية ال زال اندرا، يف القانون اجلزائري وان أصبح شيء مكتسبا، فان تفعيل هذه املسؤولية من ا
تشجيع السلطات العمومية للجمعيات  إىلج وهو ما حيتا  أنفامرد ذلك إىل األسباب اليت سبق ذكرها و 

أفعاله  أدتمحاية املستهلك، اليت هلا اإلمكانيات على متابعة كل عون اخل ابلسوق وابملنافسة، واليت 
 جانب األعوان االقتصاديني اآلخرين الضحااي املباشرة. إىلاملساس مبصلحة املستهلكني  إىل

نافسة فقط ابالعتماد على جملس املنافسة وأجهزته، بل البد انه فعال ال ميكن حتقيق فاعلية لقانون امل
الضغط على  إىلالقضاء يكون له دور يف جرب األضرار اليت تصيب املستهلكني، وهو ما يؤدي  أنمن 

األعوان االقتصاديني املاسني ابملنافسة كما هي متصورة يف القانون الضابط هلا، حىت يسلكوا السبل 
 القانونية يف ممارستهم ألعماهلم. الشريفة و النبيلة و

 املراجع :

لصادر عن جملس ا 03ق  98قرار رقم ر 4 تيورسي حممد الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر، دار هومة -
املتعلق مبمارسات الشركة الوطنية للكربيت والتبغ  النشرة الرمسية جمللس املنافسة رقم  1998ديسمرب  13املنافسة يوم 

 .1997لسنة  50نشرة القضاة العدد  8
 بعنوان مليون زايدة أسعار السيارات 50 2018-06-12جريدة النهار ليوم  -

1--M. Guillaume ZAMBRANO L'INEFFICACITÉ DE L'ACTION CIVILE EN 

RÉPARATION DES INFRACTIONS AU DROIT DE LA CONCURRENCE,  

thèse de doctorat soutenue le 29-novembre 2012 UNIVERSITE MONTPELLIER 

1ECOLE DOCTORALE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 

2-Dominique Brault  droit de la concurrence comparé –édition économica 1995 
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3-Arrêt du 20 septembre 2001, dans l’affaire C-453/99, Courage et Crehan , EUR-

Lex-1699cj453-EN-EUR-lex 

4-CODE DE COMMERCE FRANÇAIS 

5-Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 1 mars, 

1982, Syndicat des Expediteurs et Exportateursen Legumes et Pommes de Terre, P

rimeurs de la Région Malouine c. SIPEFEL, n° de pourvoi: 80-15834: Bull. n° 76. 

54. 

6-COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 28.04.1999 LIVRE BLANC SUR 

LA MODERNISATION DES REGLES D’APPLICATION DES ARTICLES 85 

ET 86 DU TRAITE CE PROGRAMME DE LA COMMISSION N°99/027  

7-Arrêt de la Cour du 5 février 1963. NV Algemene Transport- en Expeditie 

Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale 

néerlandaise.DALLOZ-actu-etudiant.fr 

8- S. AMRANI-MEKKI, «Inciter les actions en dommages-intérêts en droit de la 

concurrence: Le point de vue 

D’un processualiste», in Le Livre Blanc sur les actions en dommages et intérêts 

pour infraction au règles 

Communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, Collège 

Européen de Paris - AFEC, 13 

juin 2008, Revue Concurrences, 2-2009 

9- L’action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles : pour un recours 

effectif des entreprises et des consommateurs en droits français et canadien 

Benjamin Lehaire  thèse de doctorat  soutenue le 11 octobre 2014 pour l’obtention 

du grade de Docteur de l’Université de La Rochelle et de l’Université Laval, 

Québec, Canada Discipline : Droit   

10-Daniel Mainguy,Jean –Louis Respaud Malo Depince  droit de la 

concurrence ,Litec   

11-Géraldine Goffaux Callebaut  Le préjudice en droit de la concurrence   

lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol5/5_3.pdf  p 1 

12-Bruno Deffains et Samuel Ferey Vers une action en responsabilité civile en 

droit de la concurrence ? À propos de l’affaire du Cartel du ciment allemand Revue 

d'économie industrielle. 

13- Nour-Edine Terki les obligations, opu  . 

 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T. II, 3e éd., n°9471  

14-Jean –Bernard Blaise droit des affaires  édition LGD DELTA. 
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 املســــــلحةحق تقريـــر املصــــــــــري واستعمـــــــال القـــوة 
 ) بني احلـــظــر واإلبـــاحــة (

 األستاذ / صاحل حممد فوزي
 أستاذ مساعد قسم "أ"

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ملخص

 3ليس يف هذا التعريف عامة، وال يف املادة تناولت املادة السابعة من قرار تعريف العدوان على ما يلي : ** 
حنو مبا هو مستقى من امليثاق من حق يف تقرير املصري واحلرية واالستقالل خاصة، ما ميكن أن ميس على أي 

للشعوب احملرومة من هذا احلق ابلقوة واملشار إليها يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة ابلعالقات الودية والتعاون 
ة أو عنصرية أو ألشكال أخرى من بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة، وال سيما الشعوب اخلاضعة لنظم استعماري

السيطرة األجنبية، أو حبق هذه الشعوب يف الكفاح من أجل ذلك اهلدف ويف التماس الدعم وتلقيه، وفقا ملبادئ 
 امليثاق وطبقا لإلعالن السابق الذكر**.

Summary : 

Neither in this definition nor in article 3 in particular shall prejudice in any way 

the right to self-determination, liberty and independence of peoples deprived of 

this right by force as referred to in the Declaration of Principles of International 

Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States In accordance 

with the Charter of the United Nations, in particular those under colonial, racial or 

other forms of alien domination, or the right of those peoples to fight for that 

purpose and to seek and receive support in accordance with the principles of the 

Charter and in accordance with the above. 

 مقدمة 

"حق  نهأعرفه معظم الفقهاء على  حيث ،بتعبري حرية اإلرادة 17منذ القرن  ارتبط حق تقرير املصري 
 ."الشعب يف أن خيتار شكل احلكم الذي يرغب العيش يف ظله أو السيادة اليت يريد االنتماء إليها
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فانه مل جيد تطبيقه الفعلي إال يف بيان االستقالل  1526احلق من عام وإذا كانت بداايت هذا 
 .1776متوز  4األمريكي املعلن يف 

يف فرنسا .وعندما حصلت املستعمرات  1789وبعدها يف وثيقة حقوق اإلنسان واملواطن عام 
خشي  1825 -1810عام  املمتدة من  االسبانية والربتغالية يف أمريكا اجلنوبية على استقالهلا يف الفرتة

الرئيس األمريكي مونرو أن تلجا الدول األوروبية إىل التدخل يف شؤون دول أمريكا اجلنوبية، فاصدر عام 
تصرحيا تضمن حق تلك الدول يف تقرير املصري، كما تعهد بتقدمي الدعم األديب والعسكري  1823

انل مبدأ تقرير املصري يف أورواب زمخا ضد طغيان   ذلكوب حلكوماهتا اليت قامت استنادا إىل هذا املبدأ
امللوك والطبقات احلاكمة، فالثورة الفرنسية أطلقت هذا املبدأ يف أورواب من اجل األفراد والشعوب واألمم 
اليت من حقها أن تتمتع ابحلرية، وان تقاوم االضطهاد، وان حتدد أوضاعها الداخلية والدولية، فوجدت 

 .( 1)العام أو ما أصبح يعرف بدميقراطية احلكم فكرة االقرتاع

بسبب اختالف وجهات النظر يف تفسري هذا احلق من قبل القوى االستعمارية واملناهضة  و
سيما يف شأن منح الشعوب غري املستقلة استقالهلا، فقد عمل ممثلو الدول االستعمارية  لالستعمار ال

، (2)أمهيته إىل حد إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدويلعلى التقليل من شأن هذا احلق وإضعاف 
الصادر عام  421مما دفع اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تطلب من جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها رقم 

كما نصت يف   (3)وضع توصياهتا حول الطرق والوسائل اليت تضمن حق تقرير املصري للشعوب، 1950
على ضرورة تضمني االتفاقية اخلاصة ابحلقوق االقتصادية  1952عام  الصادر 545قرارها رقم 

 1952كما وأصدرت عام .واالجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب يف تقرير مصريها

                                                 
 (، "حق تقرير املصري واستخدام القوة يف العالقات الدولية،2010-9-2هشام ) شنكاو أ. 1
» pulpit.alwatanvoice.com « بتصرِّف2017-12-05، اطِّلع عليه بتاريخ ..  
 .29،ص  2005الشعوب يف تقرير املصري وقيام الدولة الفلسطينية، دار النهضة العربية، د حنفي حسني عمر،حق 2
لطرق والوسائل اليت تضمن حق تقرير املصري ااخلاص بوضع  1950الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان عام  421القرار رقم  3

 .للشعوب
 .30د حنفي حسني عمر ، مرجع سابق ، ص 4
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الذي جعلت مبقتضاه حق الشعوب يف تقرير مصريها شرطا ضروراي للتمتع ابحلقوق  637القرار رقم 
 (4)األساسية مجيعها.

نه قد كان هناك صراع كبري وجدل وتباين يف املواقف منذ قيام هيئة األمم املتحدة خاصة أعلوم من امل
جل التعبري عن حقها أء إىل استعمال القوة والسالح من فيما يتعلق ابإلعرتاف للشعوب إبمكانية اللجو 

فكانت دول العامل الثالث ومن خلفها آن ذاك دول القطب الشيوعي واليت أيدت  يف تقرير مصريها ،
فكرة انه ميكن لتلك الدول استعمال ما تيسر هلا من قوة من اجل افتكاك حق تقرير املصري ، هذا الطرح 
اليت رأت عكس ذلك الدول اإلستعمارية ورفضت هده الفكرة إىل جانب مسألة تقدمي املساعدة والدعم 

 لك الدول.لت

دى اىل انعكاس دلك يف املواثيق والصكوك الدولية القانونية أا التباين والتنافر بني القطبني كل هد
 الصادرة عن هيئة األمم املتحدة نذكر على سبيل املثال :

القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص مببادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات  /1
والذي جاء يف فحواه انه  1970عام  2625الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة رقم 

من نص هذا القرار  حيق للدول الواقعة حتت اإلستعمار العمل من أجل تقرير مصريها ، ولكن نستشف
 (5). انه تفادى مسألة جواز ممارسة او استعمال القوة املسلحة لتقرير مصريها

واليت جاءت تنص على ) ليس يف هذا  07وخاصة ما جاء يف مادته  1974عام  3314القرار  /2
وال سيما  (6)التعريف ما ميكن أن ميس حق تقرير املصري واحلق يف احلرية واإلستقالل للشعوب احملرومة ،

حق الشعوب اخلاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو ألشكال أخرى من السيطرة األجنبية يف الكفاح 
ويعد منت هذه املادة على أنه جتسيد   من أجل هذا اهلدف وحقها يف التماس الدعم وتلقيه من الغري(.

                                                 
   

اخلاص مببادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية  1970الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  2625القرار  5
 والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة.

 واخلاص بتعريف جرمية العدوان . 1974الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  3314القرار  6
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واعرتاف لدول العامل الثالث اليت كانت تعاين من ويالت اإلستعمار وظلمه واليت كانت تسعى إلستقالهلا 
 (7)من خالل ممارسة حق تقرير املصري.

عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة واخلاص مبنح اإلستقالل  1960الصادر عام  1514القرار رقم  /3
شارة انه يف هذا اإلعالن مل يتم تبين وال اعتماد القوة املسلحة  للبلدان والشعوب املستعمرة ، وجتدر اإل

 (8)كأداة أو وسيلة لبلوغ اإلستقالل.

وكنتيجة جلملة هذه القرارات فقد تقيد ممارسة هذا احلق بضرورة أال يؤدي ها إىل املساس بسالمة 
وب لتقرير مصريها يف إطار اإلقليمية أو الوحدة السياسية ألي من الدول املستقلة ، وأن تتطلع تلك الشع

 مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل اخلاصة ابلعالقات الودية والتعاون بني الدول.  

واقتناعا منها أن اإلبقاء على االستعمار يعيق إمناء التعاون االقتصادي الدويل، وحيول دون اإلمناء 
ستقلة، ويناقض مثل األمم املتحدة للسلم العاملي. وإذ االجتماعي والثقايف واالقتصادي للشعوب غري امل

تؤكد أنه جيوز للشعوب  حتقيقا لغاايهتا اخلاصة، التصرف حبرية يف ثرواهتا ومواردها الطبيعية دون اإلخالل 
 أبية التزامات انشئة عن التعاون االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتابدلة والقانون الدويل.

اخلطرية، وضع  ذ تعتقد أنه ال ميكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه ينبغي، الجتناب األزمات وإ
حد لالستعمار ومجيع أساليب الفصل والتمييز املقرتنة به، وإذ ترحب بنيل عدد كبري من األقاليم غري 

القوة حنو احلرية يف األقاليم املستقلة احلرية واالستقالل يف السنوات األخرية، وتدرك االجتاهات املتزايدة 
اليت مل تنل بعد استقالهلا، وإذ ترى عن اقتناع أن جلميع الشعوب حقا غري قابل للتصرف يف احلرية التامة 

  ويف ممارسة سيادهتا ويف سالمة إقليمها القومي. 

بيح لكن صدرت كذلك جمموعة من القرارات عن منظمة األمم املتحدة وعن اجلمعية العامة خاصة تو 
فيها للشعوب اليت تناضل من أجل استقالهلا اللجوء إىل القوة يف خضم هذا الكفاح وذلك إما بعبارات 

 اخلاص 1984عام  39/72صرحية تدل على ذلك أو بعبارات ضمنية .فبالنسبة للصراحة جاء القرار 
                                                 

 .263، ص 1984صالح عامر، قانون التنظيم الدويل، النظرية العامة ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، د 7
 واخلاص مبنح اإلستقالل للبلدان و الشعوب املستعمرة. 1960الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  1514القرار رقم  8
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ادر كذلك عن جملس والذي تكلل العمل به واملطالبة اىل جتسيده وجتسيد القرار الص (9)جبنوب افريقيا
ءات على جنوب افريقيا إىل انعقاد املؤمتر العاملي املعين بفرض جزا 1978عام  435األمن 

 (10)العنصرية

 1973عام  3070جاء يف منت القرار الصادر عن مجعية األمم املتحدة احلامل رقم  وبعبارة صرحية
اخلاص حبق الشعوب يف تقرير مصريها وسرعة منح اإلستقالل للشعوب املستعمرة من أجل جتسيد سليم 
حلقوق اإلنسان وتطبيقها خاصة يف الفقرة الثانية منه.واليت نصت على  النضال املسلح لتقرير 

املؤيد لفكرة استخدام القوة  3103احلامل رقم  12/12/1973ايدة على ذلك القرار الصادر املصري.ز 
املسلحة من جانب الشعوب اخلاضعة للسيطرة اإلستعمارية والسيطرة األجنبية والنظم العنصرية اليت تتنكر 

ل مشروع حلق تلك الشعوب يف تقرير مصريها حبيث كيفت هذا اإلستخدام للقوة املسلحة على أنه فع
 (11)وفق أحكام القانون الدويل .

توالت القرارات الصادرة يف هذا الشأن وحىت ابلنسبة للمواضيع ذات الصلة نذكر يف هذا الشأن و 
والذي حثت  1972الصادر عام  27/3034انشاء اللجنة املعنية ابإلرهاب الدويل مبقتضى القرار 

مع  (12)ول سلمية وعادلة إلجتثاث اإلرهاب ومصادرهمبقتضاه منظمة األمم املتحدة الدول على أجياد حل
ونظم احلكم  األخذ ابحلسبان حق تقرير املصري غري القابل للتصرف للشعوب اخلاضعة لإلستعمار

 (13)العنصرية والسيطرة األجنبية ودعم كفاحها الشرعي خاصة حركات التحرر القومي.

 إما بعبارة ضمنية كما جاء يف قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاصة ابملستعمرات الربتغالية  و
ر والعزلة السياسية حول واليت استطاعت اجلمعية العامة، حتت أتثري جلنة تصفية االستعمار إحكام احلصا

                                                 
 .1984.جلمعية العامة عام اخلاص جبنوب افريقيا الصادر عن ا 39/72القرار رقم  9

اخلاص ابنعقاد املؤمتر العاملي اخلاص بفرض جزاءات على جنوب افريقيا  1978الصادر عن جملس األمن عام  435القرار رقم  10
 العنصرية. 

11 MALVINA HALBERSTAM,The Evolution Of United NationsPosition on Terrorism from 

exempting national liberation movements to criminalizing terrorism wherever and by whomever 

commited . columbia journal of transnational law .2003.page 41.573. 
 اخلاص ابستحداث اللجنة املعنية ابإلرهاب الدويل . 1972الصادر عن منظمة األمم املتحدة عام  27/3034القرار رقم   12
 .265د صالح عامر، مرجع سابق، ص   13
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( أو  1974   الدول االستعمارية الىت رفضت التعاون معها مثل الربتغال )قبل اندالع الثورة فيها عام
جنوب أفريقيا واختذت قرارات عديدة ملساعدة حركات التحرر اإلفريقي يف املستعمرات الربتغالية كما 

مهت بذلك مسامهة واسعة يف منح هذه احلركات قبلت ممثلي بعض حركات الكفاح املسلح كمراقبني وسا
الصفة التمثيلية واالعرتاف الدويل الالزمني لدعم مسريهتا. وابلفعل متكن العديد من هذه احلركات من 
قيادة الكفاح املسلح حنو االستقالل الفعلي، مبساعدة األمم املتحدة وأصبحت دوال أعضاء فيها.أو كما 

لى مشروعية الكفاح جبميع الوسائل املتاحة هلا.وهو ما يشمل ضمنيا حدث يف انميبيا واليت أكدت ع
 القوة املسلحة 

مع مرور الوقت يعد جرمية جيب احلد منها ومن مجيع اشكاهلا وجبميع الطرق  االستعماركما أصبح 
 1966ديسمرب عام  16والوسائل املتاحة لذلك وهذا ما أكدت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

يعترب هتديدا للسلم واألمن الدويل ، طالبة من الدول يف نفس  االستعماريحني قررت أن استمرار احلكم 
   وقت تقدمي انواع الدعم املادي واملعنوي لتلك احلركات التحررية قصد حتقيق اإلستقالل.ال

 من ميثاق األمم املتحدة و 51قد أدىل الفقه كذلك بدلوه يف هذه املسألة واندى إىل تطبيق املادة و  
ة يف مستند اليت تسمح ابستخدام حق الدفاع الشرعي ضد العدوان الذي تنتهجه سلطات اإلحتالل،

ذلك إىل تطبيق قاعدة آمرة يف أحكام القانون الدويل واخلاصة بوجوب حصول الشعوب على تقرير 
 (14).مصريها ابعتباره احلق األمسى الذي يسبق احلقوق األخرى

إال أن وجه اخلالف اقرتن مبسألة تتعلق بتقدمي الدعم وخاصة منه املادي للشعوب املستعمرة من طرف 
الفقه أو حىت ابلنسبة للصكوك والقرارات القانونية اليت جاءت تساند لكنها جاءت عامة يف خطاهبا 

وان وانتهاج العمل املسلح ومبهمة يف طياهتا فيما يتعلق إبسداء الدعم املادي والوسائل اليت تتيح برد العد
ولكن هذه املعادلة أي تقدمي يد املساعدة كانت تواجه  (15).قيد الوصول إىل نتائج تنتهي ابإلستقالل

مشكلة أخرى وهي انتقام الدول اإلستعمارية من الدول اليت أسدت يد املعونة اىل الكياانت اليت تريد 
                                                 

 .1945من ميثاق األمم املتحدة عام  51ة املاد  14
، اطِّلع عليه بتاريخ www.qou.edu، "د. عبد الناصر الفرا، "حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين يف ضوء الشرعية الدولية  15

 . بتصرِّف27-12-2017
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راي حينما ساندت حق احلكومة اللبنانية وقوى التحرر من قبضة اإلستعمار.ونذكر يف هذا الشأن سو 
املقاومة يف لبنان وحركات املقاومة الفلسطينية وكذلك مجهورية مصر العربية حينما قدمت الدعم املادي 
واملعنوي للثورة اجلزائرية ونتج عن ذلك انتقام الدول املستعمرة منها ودليل ذلك مبا ابلعدوان الثالثي على 

 (16).1956مصرعام 

نه جيب على احلركات التحررية أن تطبق وتلتزم يف نفس الوقت بشرطني أرأى الفقه كذلك  قدو  
مهمني لكي ال تصنف على أهنا مجاعات أو تنظيمات ارهابية كما هو احلال األن حاصل لبعض 
حركات التحرر يف العامل واليت وبدعم من دول مستعمرة هلا يف الوقت احلايل او دول كانت من كربى 

ول املستعمرة سابقا قد عملت على تصنيفها واحلث على تصنيفها على اهنا حركات وتنظيمات الد
 (17)إرهابية . ومن أهم الشروط اليت وضعها الفقه نذكر منها

التزام قادة هذه احلركات التحررية بتطبيق واحرتام تطبيق أحكام القانون الدويل اإلنساين، واليت وجب  /1
ابلنزاعات الدولية قد أقر يف طياته  واخلاص 1977أن نذكر أن الربوتوكول اإلضايف األول جلنيف لعام 

 (18)ذو طابع دويل. وأحكامه على أن تلك النزاعات اخلاصة ابحلركات التحررية تعترب نزاعات

أن تتجه وتقتصر األعمال العدائية واملسلحة ضد اإلحتالل واملستعمر ، وكذلك أن تكون املقاومة  /2
  داخل اإلقليم احملتل.

فمثال ولوال أننا قد تطرقنا إليها سابقا هي فكرة اخللط  لكن أهم انتقاد يوجه هلذين الشرطني ، و
احلاصل ولو أنه يف بعض األحيان مقصود وهي فكرة التأرجح بني ماهو مقاوم وإرهايب وهو طرح األان 

                                                 
، www.hespress.com، "(، "حق تقرير املصري بني وحدة الدول ودعوات االنفصال2017-10-20الصديقي ) سعيدد.  16

 .. بتصرِّف2017-12-05اطِّلع عليه بتاريخ 
 .14د. حنفي حسني عمر، مرجع سابق ، ص   17
 . 1977الربتوكول اإلضايف األول جنيف  اخلاص ابلنزاعات الدولية عام   18
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صبح خيدم بعض اجلهات واملصاحل.أما لفكرة أن يبقى النزاع داخل اإلقليم احملتل فهذه فكرة قاصرة من 
 (19)اية حيث املبدأ وحىت الغ

فمن حيث املبدأ فاملعروف أن مجيع املقرات الرئيسية للمستعمر ومجيع مراكز القرار ستكون حتما 
خارج اإلقليم املستعمر....إىل جانب الغاية فإن هذا يتناىف وفكرة إيقاع عدد أكرب من اخلسائر 

ىت هذه الشروط وضعت  للمستعمر حىت ولو خارج اإلقليم احملتل .....هذا ما يؤدي بنا إىل القول أن ح
 (20)كنوع من القيود وليست كمنحة.

 اخلامتة 

ابلواقع  ، يكون حق تقرير املصري، رغم كفالته من قبل القانون الدويل واجلهود الدولية إلقراره،رهين اهبذا
السياسي لكل منطقة، ما جيعل منه ممارسة سياسية حمضة تنضبط ملبدأ املمكن والضروري، ورمبا ال خيرج 
إىل الوجود سوى حني تكون هناك إمكانية فعلية لتحقيقه. فان ممارسة حق تقرير املصري ألي شعب ال 

  :ميكن ممارستها اعتباطيا،فحق تقرير املصري اثبت نصا ومضموان وينطوي

 على حترير الشعب وأرضه دون قيد أو شرط أو تزييف. أوال:

 : على إزالة خمتلف القيود والضغوط اليت تؤثر سلبا يف تعبري الشعب عن إرادته. اثنيا

فقد أصبح واضحا يف املمارسة الطويلة للمجتمع الدويل دوال ومنظمات دولية أن   بناء على ما سبق
بحت تعين احد أهم احلقوق اليت تقررها مبادئ القانون الدويل طبيعة تقرير املصري قد تطورت فأص

املعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية، وهو حق دويل 
مجاعي وعام يف آن واحد فهو حق للشعوب دون األفراد وهو حق دويل عام ألنه مقرر لكل الشعوب 

                                                 
19  Dr Kai Ambos . The Crime of aggression after Kampala . German yearbook of international 

law .2010.p 17. 
، ص 1974الغنيمي حممد طلعت ، بعض اإلجتاهات احلديثة يف القانون الدويل العام، قانون األمم ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، 20

199. 
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مل كل الشعوب املستقلة وغري املستقلة وفقا للمعىن السياسي القانوين لفئة دون األخرى ،وهو يش  وليس
 .لتعبري الشعب، كما حتدد يف ميثاق األمم املتحدة وليس وفقا للمعىن املرتبط مببدأ القوميات

 قـــــــائـــــــمـــــة الـــــمـــــراجـــع 
 النصوص والصكوك القانونية

لطرق والوسائل اليت تضمن حق ااخلاص بوضع  1950الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان عام  421القرار رقم  -
 تقرير املصري للشعوب

اخلاص مببادئ القانون الدويل املتعلقة  1970الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  2625القرار  -
 األمم املتحدةابلعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق 

 واخلاص بتعريف جرمية العدوان 1974الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  3314القرار  -
واخلاص مبنح اإلستقالل للبلدان و  1960الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  1514القرار رقم  -

 الشعوب املستعمرة
اخلاص ابستحداث اللجنة املعنية  1972املتحدة عام الصادر عن منظمة األمم  27/3034القرار رقم  -

 ابإلرهاب الدويل
 .1945من ميثاق األمم املتحدة عام  51املادة  -
 1977الربتوكول اإلضايف األول جلنيف  اخلاص ابلنزاعات الدولية عام  -
 .1984.الصادر عن اجلمعية العامة عام اخلاص جبنوب افريقيا  39/72القرار رقم  -
اخلاص ابنعقاد املؤمتر العاملي اخلاص بفرض جزاءات  1978الصادر عن جملس األمن عام  435القرار رقم  -
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 واخلالف حول القـضــااي البيـئيــة الـقوى اإلقتصادية
Economic powers and disputes over environmental issues 

 بلقامسي مولود
 طالب يف طور الدكتوراه ختصص دراسات دولية

 اجلزائر-املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية 
 امللخص:

حتــاول هـــده الدراســـة تســـليط الضــوء علـــى طبيعـــة اخلـــالف بــني الـــدول الكـــربى يف املســـائل البيئيــة مـــن خـــالل حتليـــل 
احلساابت اإلسرتاتيجية للقـوى الكـربى وحماولـة اخلـروج أبقـل فـاتورة وأبكـرب مكاسـب ممكنـة وهلـذا حتـاول الـدول الكـربى 

ب لتوســيع منــاطق نفوذهــا وحماولــة التكيــف يف هــذا الوضــع إســتخدام املفاوضــات واملعاهــدات يف القضــااي البيئيــة كأســلو 
 بدل اإلهنيار.

فقـــــد حولـــــت الـــــدول الكـــــربى القضـــــااي البيئيـــــة مـــــن ملفـــــات تســـــعى حلمايـــــة األرض مـــــن التـــــدهور البيئـــــي كأولويـــــة  
للمفاوضات واإلجتماعات إىل ملفات كورقة إسرتاتيجية يف الصراعات على موارد الطاقة ويف حساابت الربح واخلسـارة 

القوميـة وضـمن حسـاابت التـوازانت اجليوسـرتاتيجية للدول، حبيث حتولت املفاوضات من املصلحة العامليـة إىل املصـلحة 
 بني الدول.

 البيئة، القوى الكربى، الصراع على الطاقة، املصلحة القومية الوطنية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 This study attempts to analyze The nature of the dispute between the major powers in 

environmental matters by analyzing the strategic calculations of major powers and try out 

the Least bill and the greatest possible gains, This major powers trying to use 

negotiations and treaties on environmental issues as a way to expand their areas of 

influence and trying to adapt to this situation, rather than collapse. 

The major powers have transformed the environmental issues You seek to protect the 

earth from environmental degradation is a priority for the negotiations and meetings To 

file as a bargaining strategy in the conflict on the energy resources in the profit and loss 

accounts for the states, So that the negotiations Turned from the global interest to the 

national interest and the geo-strategic accounts balances between nations. 

Keywords: environment, major powers, energy struggle, national interest. 
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 مـقـــدمــــــة:

أتثـــرت البيئـــة بفعـــل تـــدخالت النشـــاط البشـــرى، وســـرعان مـــا تســـرب اخللـــل البيئـــي وظهـــرت مشـــكلة 
املخلفــات ضــعف، وتبــاطؤ قــدرة وفعاليــة البيئــة يف هضــمها ملخلفاهتــا نتيجــة اســتقباهلا كميــات مروعــة مــن 

الصــناعية والبشــرية األخــرى. ولعــل ذلــك يعــود لضــياع فرصــة البيئــة يف الــتخلص الــذايت مــن خملفاهتــا وقصــور 
التحكم يف مصادر التلـوث وعـالج العجـز البيئـي علـى املسـتوى الـدويل. وتسـوء حالـة األرض مـع اسـتمرار 

ابإلضــافة إىل تــداعيات تغــري وتزايــد الضــغط الســكاين وتغــري األمنــاط االقتصــادية عــرب مســاحات شاســعة، 
السياسة العاملية وانتشار التجارب النووية وتفشى جرائم العمليـات العسـكرية، ابإلضـافة إىل ظهـور حـروب 
اهليمنة على مواقع الثـروات املعدنيـة ابلـدول الصـغرى )ومنهـا حقـول البـرتول( ابلتـدخل، ومـن انحيـة أخـرى 

ج أراضيها( لتنفيذ التجارب احلية ومالحظة النتائج علـى استغالل الدول الكربى فرصة تلك احلروب )خار 
املوانع البيئية والبشـر، أمـام خمتلـف أنـواع األسـلحة ومنهـا أسـلحة الـدمار الشـامل، األمـر الـذي أخـرج البيئـة 
عــن صــمتها بعــد اخــتالل ســالمتها الوظيفيــة، فهــددت األمــن البيئــي مبنــاطق احلــروب والكــوارث الطبيعيــة 

 جاوز حدودها اجلغرافية وتؤدى غالبا  إىل حدوث كثري من أشكال التغريات البيئية.والبشرية اليت تت

ومــا طبيعــة اخلــالف بــني القــوى ؟ إشــكالية الدراســة:كيف تتعامــل القــوى الكــربى مــع القضــااي البيئيــة
 الكربى يف املسائل البيئية؟

 فرضية الدراسة:

 حياول هذا البحث إثبات او تفنيد الفرضية التالية:

 ن املصاحل الوطنية العليا سبب اخلالف بني القوى الكربى حول القضااي البيئية.ضما

 هيكل الدراسة:

مــع املنهجيــة املســتخدمة وتوخيــا للوصــول إىل نتــائج، فقــد روعــي  علــى طبيعــة املوضــوع، وإتســاقا بنــاءا
 تقسيم هيكل الدراسة إىل أربعة حماور:
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 : مقاربة مفاهيميةالقضااي البيئية والتغريات املناخية احملور األول:

 احملور الثاين: معاهدات ومؤمترات محاية البيئية.

 قضااي البيئية. احملور الثالث: طبيعة اخلالف بني القوى الكربى يف ال

 أوال: من يتحمل املسؤولية ومن يلتزم؟

 اثنيا: إشكالية التمويل والتكلفة املالية.

 اثلثا: إشكالية توزيع خفض االنبعااثت واحلد املرجعي.

 احملور الرابع: القضااي البيئية بني املصلحة القومية واملصلحة العاملية.

 موارد الطاقة.البيئة وإشكالية الصراع على أوال: 

 اثنيا: القضااي البيئة والتوازانت اجليوسرتاتيجية.

 القضااي البيئية والتغريات املناخية: مقاربة مفاهيمية احملور األول:

يطلق العلماء لفظ البيئة جمموع الظـروف اخلارجيـة الـيت تعـيش فيهـا الكائنـات احليـة وتـؤثر يف العمليـات 
 أهنا تشتمل على العناصر التالية :يئة ومن التعريفات الشاملة للباحليوية 

 Abioticوغـري احليويـة اململكـة احليوانيـة واململكـة النباتيـة مثـلBioticاملوارد الطبيعية بنوعيها: احليوية  .1
 مثل اهلواء واملاء والرتبة والتفاعالت بني هذه العناصر وبعضها.

 (1).املمتلكات الىت تشكل جزءا  من الرتاث الثقاىف .2
نــه مفهــوم جيمــع بــني األســباب الداخليــة واخلارجيــة حلــدوث الضــرر ويتطلــب أيعــرف التهديــد علــى  كمــا

أربعـــة عناصـــر تتمثـــل بشـــكل عـــام يف طبيعـــة التهديـــد ومكـــان  وللتهديـــد (2) اســـتجابة واضـــحة ومفهومـــة،
                                                 

 20، )الكويت: سلسلة كتب عامل املعرفة(، ص البيئة ومشكالهتارشيد احلمد، حممد سعيد صيباريين،  - 1
2 -P liotaa and others, "Environmental change and security", the nato science for pace and 

security programme, 2008, p. 20. 
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لتهديــد ن طبيعــة التهديــد بيئــي، ومكــان اأد، وتطبيقــا علــى البيئــة يتضــح لنــا التهديــد الزمــان ودرجــة التهديــ
مــا أى األجيــال احلاليــة واملســتقبلية، فهــو يتعــدى املســتوى الــداخلي وحــدود الدولــة، وزمــان التهديــد يــؤثر علــ

 ىل أخرى وحسب قدرات الدولة للتصدي للتهديد.إطورة التهديد فهو خيتلف من دولة خ

 والتهديدات البيئية تنقسم اىل نوعني هتديدات طبيعية وهتديدات غري طبيعية:

 التهديدات البيئية الطبيعية: ✓
النســــان هــــو منشــــأ هــــده ن األــــك لســــبب ذ تطبيــــق، وتعتــــرب مــــن أصــــعب التهديــــدات يف الدراســــة وال

 هم هده التهديدات التغري املناخي والتصحر والكوارث الطبيعية.أالتهديدات، و 

لــدويل لألمــم املتحــدة نشــأه الــربانمج اأدويل املعــين بتغــري املنــاخ، الــذي عرفــه الفريــق الــ التغــري املنــاخي: .1
والبيئة على انه جمموعة التغريات احلادثة يف حالة املناخ عرب الزمن لكنها بفعـل االنسـان، ودلـك عـن طريـق 

ارتفــاع  وينــتج عــن هــدا التغــري املنــاخي (1)انبعــااثت اثين أكســيد الكربــون وامليثــان احملدثــة للتغــريات املناخيــة.
ارتفـــاع منســـوب ميـــاه البحـــار  ىل ذوابن جبـــال اجلليـــد يف القطـــب املتجمـــد، وإدرجـــات احلـــرارة ممـــا يـــؤدي 

 مطار. هطول األتغري يف واحمليطات و
ىل عـدم من الغـذائي، وجيـب اإلشـارة ااأل لتهديدات على اجملال الزراعي والتصحر من أكرب االتصحر:  .2

كحقــــل معــــريف،   اىل عــــدم الدقــــة وأزمــــة التعــــاريف يف البيئيــــةلــــك راجــــع ذ وجــــود تعريــــف دقيــــق للتصــــحر و
هنـا تــدهور أالـبعض يعرفهـا علـى هنـا تـدهور األراضـي الزارعيـة بفعــل الفعـل البشـري، و أفـالبعض يعرفهـا علـى 

ا يـــؤدي اىل تـــدهور اإلمكانيـــات احليويـــة ذهـــ لتغـــري املنـــاخي والفعـــل البشـــري، واألراضـــي الزراعيـــة بفعـــل ا
 (2)لألرض.

                                                 
(، املوقع 2001، )مقال منشور مبوقع االلكرتوين، اتريخ النشر تقلب املناخ وتغرياته،  FAOمنظمة التغدية والزراعة  -1

   www.fao.orgاإللكرتوين: 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ختصص حقوق  ،زبريي وهيبة، "التهديدات البيئية واشكالية االمن الغدائي" -2

 .27، ص 2014-2013االنسان واالمن اإلنساين، جامعة سطيف، 
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الكارثــة هــي حــدث مفــاجئ وغــري متوقــع يتســبب يف اضــرار ودمــار ومعــاانة بشــرية   الكــوارث الطبيعيــة: .3
ن ســبب الكــوارث أبفعــل البشــر، مــع العلــم  وأالطبيعــة  كبــرية، اال ان الكــوارث الطبيعيــة تكــون امــا بفعــل

 .دخالته املتتالية كظاهرة قطع األشجارنسان بسبب تالطبيعية مؤخرا سبب اإل
 التهديدات البيئية غري الطبيعية:  ✓
 التلوث البيئي: .1

هناك تعاريف عديـدة للكـوارث البيئيـة وخاصـة مـن اجلانـب الرمسـي، وأكثـر التعـاريف تـداوال انـه إدخـال 
اثر ضــارة هتــدد آاشــرة إىل البيئــة، حبيــث ينــتج عنــه مـواد أو طاقــة بســبب اإلنســان، بصــفة مباشــرة أو غــري مب

 .(1) أمن وصحة اإلنسان وتضر ابملوارد البيئية احلية وغري احلية
منــذ الثــورة الصــناعية الناجتــة عــن  هبــذا فــإن الســبب الرئيســي للتلــوث هــو انبعــااثت الغــازات امللوثــة و

نـه يصـعب أىل إوسـائل النقـل، كمـا جيـدر اإلشـارة  انبعـااثت البرتول و احرتاق الوقود االحفوري كالفحم و
 .(2) التخلص من التلوث اهلوائي املسبب ألمراض كثرية

 مؤمترات محاية البيئية. احملور الثاين: معاهدات و
تتأسس االتفاقيات الدوليـة البيئيـة متعـددة األطـراف لتشـكيل القـانون الـدويل للبيئـة، وتعطـي التقـديرات 

ابملئــة منهــا  60يرجــع اتريــخ  منهــا ذات طــابع إقليمــي، و 323 معاهــدة دوليــة، و 500وجــود أكثــر مــن 
الســـنة الـــيت عقـــد فيهـــا مـــؤمتر ســـتوكهومل، وعليـــه سنقتصـــر علـــى بعـــض املـــؤمترات  1972إىل فـــرتة مـــا بعـــد 

 ومن أهم هذه املؤمترات: (3)واالتفاقيات.

 : 1972مؤمتر ستوكهومل ابلسويد )قمة األرض(  .1
املــؤمتر اعرتافــا واضــحا أبنِّ عناصــر البيئــة هــي مــن العوامــل األساســية لرفــاه وحيــاة اإلنســان، يعتــرب هــذا 

ـــة ـــاة بكامـــل متطلباهتـــا مـــن العـــيش بســـالم وحري وأكـــد فيهـــا علـــى املســـؤولية  وأثبـــت حـــق اإلنســـان يف احلي
                                                 

 .174(، ص 2009طارق إبراهيم الدسوقي، االمن البيئي والنظام القانوين حلماية البيئة، )مصر: دار اجلامعة اجلديدة،  -1
2 -

 Cèline Mèsquida, Bernard Guirkinger, Réussi la conférence climat paris 2015, les avis de 

consiel économique et social environnemental, 2015, site web : http://www.lecese.fr 
،)مركز جيل البحث العلمي، 02"، جملة جيل حقوق االنسان، العدد يئةاحلماية الدولية للحق يف الب، "بن عطاهللا بن علية - 3

 .62(، ص 2013

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%84/
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حـداثها اجملتمـع املشرتكة للدول عن األخطار واملشكالت الـيت تعـاين منهـا البيئـة اإلنسـانية والـيت شـارك يف إ
والـذي  1990وتوجـت هـذه القـرارات واإلعـالانت بقـرار اهليئـة العامـة لألمـم املتحـدة يف عـام الدويل كله، 

 .(1) ورفاهيتهميكرس حق األفراد يف بيئة مناسبة لصحتهم 

قــد ســعى هــذا املــؤمتر اىل التوفيــق بــني مســألتني مهمتــني: األوىل هــي حريــة الدولــة يف ممارســة مــا تشــاء  و
الثانيــــة هــــي أال تتســــبب هــــذه احلريــــة يف  ن أنشــــطة اســــتثمارية ملواردهــــا يف حــــدود ســــيادهتا اإلقليميــــة، ومــــ

ميكـن  و اإلضرار ببيئة الغري أو خارج سيادة الدولة مثل املواقـع الـيت تشـكل تـرااث  مشـرتكا  لإلنسـانية مجعـاء،
االهتمــام ابلبيئــة اإلنســانية، حيــث متخــض عنــه كــان بدايــة   القــول إن هــذا املــؤمتر شــكل منعطفــا  اترخييــا ، و

 مهمتــه العنايــة بشــؤون البيئــة و قيــام اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إبنشــاء بــرانمج األمــم املتحــدة للبيئــة، و
 .(2) اإلنسانيةالتعاون الدويل يف جمال محاية البيئة 

 :1992مؤمتر ريو دي جانريو يف الربازيل عام  .2
كـان هـذا   و ،حتـت مظلـة األمـم املتحـدة 1992عـام عقد هدا املؤمتر يف مدينة ريودي جانريو الربازيلية 

األوســع نظـرا  للعـدد اهلائــل مـن املشـاركني فقــد كـان أكـرب اجتمــاع عـاملي يف التـاريخ حضــره  املـؤمتر األكـرب و
املـؤمترون إىل اجتـاهني قـد انقسـم  مـن رؤسـاء الـدول واحلكومـات، و 130دولـة  178ألف من ممثلي  30

 أساسيني:

فدول الشمال الغين ترى أن محاية البيئة هو اهلدف األهم للمؤمتر مـا مل تصـطدم مبصـاحلها االقتصـادية، 
لـــو علـــى حســـاب البيئـــة  حماربـــة الفقـــر و دول اجلنـــوب الفقـــري تؤكـــد أن اهلـــدف مـــن املـــؤمتر هـــو التنميـــة و و

قد اختتم املؤمتر أعماله بتوقيع ثالث اتفاقيات، وقـع عليهـا أكثـر  و (3)،واستنزاف املوارد واجتثاث الغاابت
 دولة وهي: 150من 

                                                 
 .63، ص ، مرجع سبق دكرهبن عطاهللا بن علية - 1
"، جملة حبوث : مدخل لتقييم السياسات البيئية العاملية2012لعام  20اىل ريو + 1972شكراين احلسني، "من مؤمتر استوكهومل   - 2

 .2014، 24-23، العدد أقتصادية عربية
هل يعود العامل للتفاوض علي حجم الصفر؟"، )مقال منشور مبوقع وكالة أنباء العاملية، اتريخ اإلطالع  اثليف ديني،" -3

 www. ipsinternational.org/arabic (، املوقع اإللكرتوين:03/01/2016

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%84/
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ـــة األوىل: ـــة و تتعلـــق ابلتنـــوع احليـــوي و و االتفاقي ـــة احليواني ـــة الكائنـــات احلي النباتيـــة  هـــي هتـــدف إىل محاي
 .ابالنقراضاملهددة 

تتعلــق ابلتغيــريات املناخيــة ومكافحــة ارتفــاع درجــات احلــرارة عــن  اتفاقيــة منــاخ األرض و االتفاقيــة الثانيــة:
 .طريق احلد من انبعاث الغازات املسببة إلرتفاع درجات حرارة اجلو

 .املساحات اخلضراء معاهدة الغاابت و االتفاقية الثالثة:

 27تضــمن  الــذي تبنتــه كافــة الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، و "إعــالن ريــو"كمــا أنــه مت إصــدار 
فقـد نـص املبـدأ السـابع علـى أن "تتعـاون الـدول بـروح  مبدأ من أجل احلفاظ على البيئة يف عمليـة التنميـة،

لــــوجي لــــألرض"، لــــذلك املشـــاركة العامليــــة يف عمليــــات محايــــة البيئــــة واحملافظــــة علــــى ســــالمة النظــــام االيكو 
يتوجــب علــى الــدول الصــناعية االعــرتاف ابملســؤولية الواقعــة علــى عاتقهــا علــى صــعيد األحبــاث الدوليــة مــن 

أما الدول النامية فقد ركِّز املبدأ السادس على أن متـنح أولويـة خاصـة  أجل تنمية اثبتة وفقا  لقدراهتا املالية،
احتياجــات مجيــع  أن تراعـى مصــاحل و األضــعف بيئيــا  و منــوا  واحتياجاهتــا ال ســيما الــدول األقـل  حلالتهـا و

 .(1) والتنميةالدول فيما يتعلق ابإلجراءات الدولية يف جمال البيئة 

يف عـالج كثـري مـن القضـااي البيئيـة املهمـة،  أخفق غري أن مؤمتر قمة األرض مل حيقق التوقعات املرجوة و
 خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية اليت تقدمها الدول الغنية للدول الفقرية، كما أن إعـالن ريـو و

غـري  التنوع احليوي، كلها نصوص غري مفصلة و العشرين واتفاقييت املناخ و جدول أعمال القرن احلادي و
 ملزمة للدول.

 :2012-1997وتو بروتوكول كي .3
قــام بروتوكــول كيوتــو علــى أســاس اتفاقيــة قمــة األرض الــيت انعقــدت يف مدينــة ريــو دي جــانريو الربازيليــة 

مت اعتمــاد هــذه االتفاقيــة والتزمــت الــدول الصــناعية يف  1997كــانون الثــاين عــام   11، ويف 1992عــام 
 2012و 2008امي مدينـــة كيوتـــو الياابنيـــة خبفـــض انبعـــاث الغـــازات الضـــارة ابلبيئـــة يف الفـــرتة مـــا بـــني عـــ

                                                 
 اثليف ديني، مرجع سبق دكره.  -1
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شـباط  16. ودخلـت االتفاقيـة حيـز التنفيـذ يف 1990ابملئة مقارنة مبسـتوايت عـام  5مبعدل ال يقل عن 
إال أن هنـاك ثـالث  (1) ،دولـة وصـدقت علـى الربوتوكـول 187وقعـت  2009ويف تشرين الثاين  2005

 عقبات تقف يف طريق هذه االتفاقية:

ريكيـــة مـــن االتفاقيـــة، علمـــا أن ربـــع كميـــة الغـــازات املنبعثـــة يف العـــامل انســـحاب اإلدارة األم العقبـــة األوىل:
افقــت علــى االتفاقيــة حتــت إدارة كلينتــون  ســبق لواشــنطن أن و و ،ق مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــةتنطلــ

 لكنها مل تصادق عليها. ويف عهد بوش عادت وأعلنت انسحاهبا منها.

الربازيـل، ويف املرحلــة األوىل  اهلنـد و يف الــدول الـيت تقـف علـى عتبــة التصـنيع مثـل الصــني و العقبـة الثانيـة:
أعفت االتفاقية هذه الدول من خفض نسبة الغـازات املنبعثـة بسـبب حمـدوديتها مقارنـة  ابلـدول الصـناعية، 

 جيب مشاركتها. انبعااثهتا تزداد و إال أن صناعاهتا آخذة ابلتطور و

اجلويــة والــيت تطلــق كميــات كبــرية مــن  يف االنبعــااثت الــيت تطلقهــا وســائط النقــل البحريــة و ة:العقبــة الثالثــ
الغــازات بســبب اســتهالكها لكميــات ضــخمة مــن الوقــود لــذا فــإن جتاهــل هــذا املصــدر إلطــالق الغــازات 

 سيقلل من حجم النتائج االجيابية اليت حتققها االتفاقية.

ي لالنبعـااثت الغازيـة املسـببة لظـاهرة االحتبـاس احلـراري أو حتديـد لكن االتفاقية مل تصل لتقليص إجبار 
تنتهـــــي املرحلـــــة األوىل مـــــن اتفاقيـــــة كيوتـــــو عـــــام  جـــــدول زمـــــين صـــــارم للتفـــــاوض بشـــــأن هـــــذا املوضـــــوع و

2012(2). 

 :2009قمة كوبنهاجن  .4
 18ديســمرب حــىت  7مــؤمتر كوبنهــاجن للتغــريات املناخيــة التــابع لألمــم املتحــدة خــالل الفــرتة مــن عقــد 
دولة، وكان اهلدف منه إبـرام اتفـاق عـاملي جديـد حلمايـة البيئـة مـن خمـاطر  193مبشاركة  2009ديسمرب 

                                                 
1 - United nations ـ, Kyoto Protocol, )United nations framework convention on climate change, 

see in 03/01/2016(, web: www.unfccc.int/kyoto_protocol 
يف   1997ديســمرب  11يف  األمــم املتحــدة، بروتوكــول كيوتــو امللحــق ابتفاقيــة االطاريــة بشــأن تغــري املنــاخِّ، )األمــم املتحــدة، املعتمــد  -2

 http://www.wipo.int(، موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية، املوقع اإللكرتوين: 2005فرباير  16كيوتو وبدء النفاذ يف 
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ة بعـد مفاوضـات اختـتم االجتمـاع بنتـائج خميبـختفيض انبعـاث الغـازات الدفيئـة، حيـث  التغريات املناخية و
 مكثفة بني ممثلي الدول. 

ـــة ختصـــيص  و الفقـــرية ملواجهـــة خمـــاطر  مليـــار دوالر لألعـــوام الثالثـــة املقبلـــة للـــدول 30تضـــمن االتفاقي
أوضـح أوابمـا إن التوصـل إيل  ، و2020 مليار دوالر حبلول عام 100تغريات املناخ، علي أن ترتفع إيل 

ا، و كون صعب ااتفاقية ملزمة قانوني ا حول املناخ سي ا من الوقت جد   .(1) سيحتاج مزيد 

بـني  الربازيـل و اهلنـد و علـى األخـص الصـني و ظهرت يف هذه القمة خالفـات بـني القـوى الناشـئة و و
أمريكا، حيث تـرى األخـرية أن هـذه االقتصـادايت ليسـت أقـل  أسرتاليا و الياابن و دول االحتاد األورويب و

التعهـد ابحلـد مـن هـذه االنبعـااثت،  ابلتـايل فإنـه جيـب عليهـا تقـدمي تنـازالت حمـددة و منها تلويثا للبيئـة، و
% مــن مجلــة االنبعــااثت العامليــة دخلــت أيضــا 5أمــا الــدول العربيــة الــيت ال تتعــدى نســبة انبعااثهتــا الغازيــة 

 ري وعلى اخلط يف هذا اخلـالف، حيـث رفضـت هـي األخـرى حتميلهـا أي جـزء مـن فـاتورة االحنبـاس احلـرا
الــــدول الغنيــــة إىل تقــــدمي العــــون الــــالزم للــــدول العربيــــة املتضــــررة، مطالبــــة يف الوقــــت نفســــه بضــــرورة  دعــــت

مســاعدة الــدول املصــدرة للــنفط علــى التغلــب علــى أي تــداعيات حمتملــة نتيجــة احلــد مــن اســتهالك الوقــود 
كــذلك   املطلــوب حتقيقهــا، وهنــاك خالفــات أيضــا بشــأن نســب خفــض االنبعــااثت الغازيــة  األحفــوري، و

أم  2020بشأن املدى الزمين املطلوب استهدافه، ومـا إذا كـان مـن األفضـل االتفـاق علـى مـدى متوسـط 
 .(2) اخلفضلتحقيق هذا  2050مدى طويل حىت عام 

رغبــــة كــــل طــــرف يف اخلــــروج مــــن املفاوضــــات أبكثــــر  يف ظــــل وجــــود كــــل هــــذه اإلشــــكاليات و لــــذا و
ــــع  ــــق مجي ــــيس مــــن املتوقــــع لقمــــة كوبنهــــاغن حتقي ــــة أو أبقــــل فــــاتورة حســــاب، فقــــد كــــان ل مكاســــب ممكن

                                                 
، اتريح اإلطالع 2009ديسمرب 7، اتريخ النشر BBCملاذا يعقد مؤمتر كوبنهاجن؟"، )مقال منشور مبوقع يب يب سي عريب " -1

 /http://www.bbc.com(، املوقع اإللكرتوين:  03/01/2016
يف شـــــــأن قمـــــــة كوبنهـــــــاغن والتغـــــــري املنـــــــاخي"، )مقـــــــال منشـــــــور مبوقـــــــع اجلزيـــــــرة للدراســـــــات، اتريـــــــخ اإلطـــــــالع وحيـــــــد مفضـــــــل، " -2

 www.aljazeera.net/home(، املوقع اإللكرتوين: 05/01/2016
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الطموحـــات فأفضـــل مـــا ميكـــن إجنـــازه خالهلـــا، هـــو التوصـــل إىل اتفـــاق جزئـــي أو مرحلـــي يؤهـــل لـــدفع بقيـــة 
 .(1) الحقااجلهود ورمبا لتحقيق اتفاق أممي شامل 

 تشري أحداث املؤمتر أن الدول الصناعية تسعى إىل حتميل العامل كلفة تبديـد الثـروة الكونيـة يف املنـاخ، و
 .(2) هو مسار لن يكون مؤمتر كوبنهاغن فيه آخر املطاف بل بدايته

 :2010ون قمة كانك .5
انعقــــدت هــــده القمــــة يف "كــــانكون" ابملكســــيك، حيــــث اتفقــــت الــــدول مــــرة أخــــرى علــــى أال يســــمح 

أخــرى رفضــت الــدول التقيــد  مــرة ملتوســط درجــة حــرارة العــامل ابالرتفــاع إىل أكثــر مــن درجتــني مئــويتني، و
 .(3) أبهداف ملزمة للحد من االنبعااثت

 اتفقــت الــدول أيض ــا علــى إنشــاء صــندوق متويــل ملنــاخ نظيــف مــن أجــل تبــادل التقنيــات احلديثــة و و
لكنهــا مل  التقليــل مــن الضــغوط امللقــاة علــى عــاتق الــدول الفقــرية، و اإلســهام يف احلفــاظ علــى الغــاابت، و

فلــم تفشــل قمــة كــانكون مثلمــا فشــلت قمــة كوبنهــاغن، فقــد  (4) يصــال تلــك األمــوال،تتفــق علــى كيفيــة إ
إســـتطاعت حتويـــل إعـــالن كوبنهـــاغن إىل إتفاقيـــة دوليـــة تعهـــدت رمسيـــا ابحلـــد مـــن اإلنبعـــااثت مبـــا اليســـمح  

ـــويتني و ـــر مـــن درجتـــني مئ مت أتجيـــل كـــل اخلالفـــات إىل قمـــة جنـــوب إفريقيـــا  ملعـــدل احلـــرارة ابإلرتفـــاع أكث
1201 (5). 
 :2011مؤمتر جنوب إفريقيا  .6

 11نــوفمرب وحــىت  28ُعقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة لتغــري املنــاخ يف ديــرابن، جنــوب إفريقيــا يف الفــرتة مــن 
موضوعات كثرية يُذكر منها حتديـد فـرتة التـزام اثنيـة مبوجـب  تغطي نتائج مؤمتر ديرابن ، و2011ديسمرب 

                                                 
 املرجع نفسه. - 1
(، املوقـع 06/01/2016الدول الصناعية وثروة املناخ الكونية"، )مقال منشـور يف موقـع اجلزيـرة، اتريـخ اإلطـالع قاسم عز الدين، " -2

 www.aljazeera.net/encyclopediaاإللكرتوين: 
3 -

 A reporting service for environment and development negotiation, “Earth négotiation 

Bulletin”,) Published by IISD, vol 12, N 626, February 2015(, p 02, web online: 

www.iisd.ca/climate 
" للمناخ. وفرصة أخرى ضائعة"، )موقع اهليئة العامة لالستعالمات مبصر، اتريخ قمة "كانكون" ،اهليئة العامة لالستعالمات مبصر -4

 http://www.sis.gov.eg(، املوقع االلكرتوين: 03/01/2016، اتريخ األطالع 2010ديسمرب  3النشر 
 .28(، ص 2011فرباير  ،)جملة البيئة والتنميةجنيب صعب، "كيف أنقدت قمة كانكون؟"،  - 5
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قـــرارا حـــول العمـــل التعـــاوين طويـــل األجـــل مبوجـــب االتفاقيـــة، واالتفـــاق علـــى تشـــغيل  بروتوكـــول كيوتـــو، و
أداة قانونيـة أخـرى  الصندوق األخضـر للمنـاخ، كمـا وافقـت األطـراف علـى بـدء عمـل إلعـداد بروتوكـول و

مـن املخطـط  ات قـوة قانونيـة مبوجـب االتفاقيـة يـتم تطبيقهـا علـى كـل األطـراف، وأو نتيجة متفـق عليهـا ذ
، وجيــب أن تــدخل النتــائج حيــز التنفيــذ اعتبــارا  مــن 2015أن يســتكمل فريــق العمــل هــذا املفاوضــات يف 

 .(1) 2020عام 

فريـــق خـــرباء األمـــم املتحـــدة «نشـــر تقريـــر دويل ابلـــغ األمهيـــة صـــادرعن  قـــد ســـبق انعقـــاد مـــؤمتر ديـــرابن و
لقد صدر هذا التقرير الدويل لينبِّه إىل حقيقة قضااي تغري املنـاخ يف   ، و»احلكومي الدويل املعينِّ بتغري املناخ

أدى  هـو مـا كوكب األرض من إرتفاع درجات احلرارة املتطرفـة أو اخنفاضـا إىل مسـتوى الـربودة الثلجيـة، و
مــن مث  خاصــة مــع فصــل اخلريــف، و خســائر فادحــة يف حركــة النقــل اجلــوي العــاملي، و بــدوره إىل تعطيــل و

 .(2) 2010الشتاء من عام 

 :2015قمة ابريس  .7
يومــا األكــرب يف اتريــخ املفاوضــات  12ملــدة  ابريــسحــول املنــاخ املنعقــد يف  األمــم املتحــدةيعــد مــؤمتر 

رئــيس دولــة وحكومــة سيشــاركون يف افتتــاح  150أربعــني ألفــا مــن بيــنهم  املناخيــة، فقــد حضــره مايقــارب
ألف ممثـل للمجتمـع املـدين،  14و تنظيم الدولة اإلسالمية و "اإلرهاب"حماربة  املؤمتر الذي سيناقش أيضا

 ثالثة آالف صحفي معتمد.  و"مراقبون" يف املفاوضات، و

 30املمتـدة مـن  2015لعـام العشرين ملؤمتر األمم املتحدة بشـأن املنـاخ  خالل أايم الدورة احلادية و و
أجيـــال "مناقشـــة يف مركـــز  حماضـــرة و 350قـــرر إجـــراء حـــوايل  2015ديســـمرب  11إىل  2015نـــوفمرب 

                                                 
 .65، مرجع سبق ذكره، ص بن عطاهلل بن علية - 1
ديسمرب   10، اتريخ النشرTVمقال منشور مبوقع البيان ، )مؤمتر دويل مهم بشأن املناخ يف جنوب إفريقيا"حممد اخلويل، " -2

 www.albayan.ae/one-world(، املوقع اإللكرتوين:  01/2016/ 05، اتريخ    اإلطالع 2011

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%84/
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مليـون  186و 170خصصت السلطات الفرنسية مـا يـرتاوح بـني  املناخ" الذي سيضم حنو مئة منصة، و
  .(1) يوروون ملي 25أجنبية مسامهات بقيمة  ستقدم حنو مخسني شركة فرنسية و يورو، و

خطاابت لرؤسـاء  و ،"كما أهنا عقدت لقاءات ثنائية يتطرق خالهلا القادة إىل مسألة حماربة "اإلرهاب
 "، وشي جـني بينـغالصيين " و "ابراك أوابمانظرياه األمريكي " الدول، بينهم الفرنسي "فرانسوا هوالند"، و

 قـــد حـــاول املشـــاركون يف القمـــة التوصـــل إىل أول معاهـــدة عامليـــة "انرنـــدرا مـــودي"، و اهلنـــدرئـــيس وزراء 
حقيقيـــة بشـــأن املنـــاخ، هتـــدف إىل احلـــد مـــن ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الكـــرة األرضـــية مبعـــدل درجتـــني مئـــويتني، 

ذلـك عـن طريـق احلـد مـن انبعـااثت الكربـون الـيت تلقـى  ابملقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصـناعية، و
 .(2) املناخيعليها مسؤولية التغري 

 ة.القوى الكربى يف القضااي البيئياحملور الثالث: طبيعة اخلالف بني 

القمم حلماية البيئة خالفـات بـني دول العـامل، هـذه اخلالفـات سـببها جمموعـة مـن  كل املؤمترات و  تشهد
 النقاط هي:

 أوال: من يتحمل املسؤولية؟

والتـدهور لقد اختلفت وجهات النظر بني الدول على من يتحمـل املسـؤولية التارخييـة للتغـريات املناخيـة 
ـــة فـــرتى أن املســـؤولية  البيئـــي، فالـــدول الصـــناعية املتقدمـــة تريـــد أن يتحمـــل العـــامل ككـــل، أمـــا الـــدول النامي

 مسؤولية الدول املتقدمة.

كما أن إشكالية من يتحمل املسؤولية مربوطة إبشكالية إلتـزام الـدول ابالتفاقيـات واملعاهـدات وخاصـة 
ختريـب  يات الصناعية األمريكية هي تقنيـات شـرهة يف تبـذير الطاقـة والتقن الوالايت املتحدة األمريكية ألن

املنــاخ دون حســاب كلفــة التبــذير. فــإذا دخــل حســاب التبــذير يف كلفــة صــناعاهتا يصــبح وضــعها  البيئــة و

                                                 
(، املوقـــع اإللكـــرتوين: 05/01/2016، )مقـــال منشـــور مبوقـــع اجلزيـــرة لألخبـــار، اتريـــخ اإلطـــالع "قمـــة ابريـــس. املنـــاخ و"اإلرهـــاب" -1

www.aljazeera.net/encyclopedia 
 املرجع نفسه. - 2

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/e0b39af9-610d-4f59-adc6-7e88da88c936
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/4d7505f3-a8f3-4f2e-8716-3c7ab182d7f3
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صــعب ا حــىت ابلنســبة للصــناعات األوروبيــة والياابنيــة األقــل شــراهة يف تبــذير الطاقــة كصــناعة الســيارات علــى 
 .(1) الاملثسبيل 

دولـة صـناعية تعـد  27القمم انقسم فيها دول العامل إىل جمموعات، على رأسـها  فتقريبا كل املؤمترات و
ا، وقِّعــت علــى إعــالانت حــرب علــى ورق مــن النــوااي الطيبــة، و األكثــر تبــذير ا و إىل جانبهــا جمموعــة  تبديــد 

الكربــــون" حبــــوايل نصــــف كلفــــة خفــــض الــــدول املنتجــــة للــــنفط الــــيت رفضــــت أن تتحمــــل وحــــدها "ضــــريبة 
 االنبعااثت العامليـة وبينهمـا جمموعـة الـدول "الناميـة" الواقعـة بـني فكـي كماشـة الـدول الصـناعية التقليديـة و

 .(2) والربازيلاهلند  على رأسها الصني و الدول الصناعية اجلديدة و على رأسها الوالايت املتحدة، و

 والتكلفة املالية.اثنيا: إشكالية التمويل 

التكلفـــة املاليـــة  شـــامل إشـــكالية التمويـــل و تواجـــه دول العـــامل يف طريقهـــا للوصـــول اىل اتفـــاق هنـــائي و
فالدول الصناعية بدأت تعيد حساابهتا يف كلفة العبث بتبديد توازن املنـاخ علـى أعبـاء ميزانيـات مسـتقبلها 

املنــاخ، ميكــن أن  الصــناعية احلاليــة املبــدِّدة للبيئــة ويف املــدى املتوســط والبعيــد. مث بــدأت تــرى أن التقنيــات 
تــرية منوهــا  اهلنــد والربازيــل ابللحــاق هبــا إذا بقيــت علــى و تســمح للــدول الصــناعية الناشــئة مثــل الصــني و

الغـاز والفحـم، ممـا يهـدد الـدول الصـناعية يف تقاسـم األسـواق  احلـايل يف اسـتهالك طاقـة العـامل مـن الـنفط و
ا جلأت إىل إعاقة الدول الفتية عـرب إدخـال تقنيـات جديـدة نظيفـة قبـل انتهـاء مـدة صـالحية هلذ العاملية، و

 تقنياهتا احلالية لزايدة كلفة انتقاهلا إىل التقنيات النظيفة.

املسـاعدة بقـدر مـا يكمـن يف كيفيـة  جوهر املشكلة ال يكمن يف عدم االتفاق على مبدأ التعـويض و و
ضـخامة  ادات املاليـة الالزمـة، خصوصـا يف ظـل تنـامي األزمـة املاليـة العامليـة وتدبري الـدول املتقدمـة لالعتمـ

خصوصا إذا علمنا أن تسديد استحقاقات هذه الفـاتورة يتطلـب مـا ال  فاتورة مواجهة االحنباس احلراري و
علـــى األخـــص  مليـــار دوالر ســـنواي، ابإلضـــافة إىل خالفـــات مماثلـــة بـــني القـــوى الناشـــئة و 150يقـــل عـــن 

أمريكا، حيث تـرى األخـرية أن  أسرتاليا و الياابن و بني دول االحتاد األورويب و الربازيل و اهلند و  والصني
                                                 

 قاسم عز الدين، مرجع سبق ذكره. - 1
 املرجع نفسه - 2
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التعهـد  هذه االقتصادايت ليست أقل منها تلويثـا للبيئـة وابلتـايل فإنـه جيـب عليهـا تقـدمي تنـازالت حمـددة و
اإلشـكاليات يسـعى كـل طـرف للخـروج مـن يف ظل وجود كل هـذه  و هلذا (1) ،ابحلد من هذه االنبعااثت

 املفاوضات أبكثر مكاسب ممكنة أو أبقل فاتورة حساب.

 اثلثا: إشكالية توزيع خفض االنبعااثت واحلد املرجعي.

توزيــع التخفـــيض  مرجعيتــه، و يف كــل لقــاء لــدول العـــامل تقريبــا إال وتطــرح إشــكالية حجـــم التخفــيض و
ا دخل على مقاربة هذه امللفات مـؤخرا نتيجـة أتثـري خـرباء الـدفاع التمويل وهيئات املراقبة، لكن أمر ا ج ديد 

اهليئات الدوليـة الـذين حيضـرون املـؤمترات الرمسيـة إىل جانـب ممثلـي  عن البيئة على خرباء الدول الصناعية و
الـدول الدول، فقـد أدخـل خـرباء العدالـة إىل املباحثـات كلفـة الـديون اإليكولوجيـة )البيئيـة( القدميـة يف ذمـة 

، عــام احلــد 1990الصــناعية نتيجــة إحلاقهــا األذى ابلثــروة الكونيــة منــذ بدايــة العصــر الصــناعي حــىت عــام 
 .(2) التبديدفكرة ضريبة  احملاسبة و املرجعي. مث نشروا فكرة حمكمة دولية مستقلة للمراقبة و

% أم 50مــا إذا كانــت  فالقضــية الرئيســية هــي نســب خفــض االنبعــااثت الغازيــة املطلــوب حتقيقهــا و
كــذلك بشــأن املــدى   ، أم غــري ذلــك، و1990مقارنــة ابملســتوايت الــيت كانــت عليهــا قبــل عــام   80%

حـىت  الزمين املطلـوب اسـتهدافه، ومـا إذا كـان مـن األفضـل االتفـاق علـى مـدى متوسـط، بدايـة مـن اآلن و
 .(3) اخلفض، لتحقيق هذا 2050، أم مدى طويل حىت عام 2020عام 

ســـعى االتفـــاق يف قمـــة ابريـــس إىل احلـــد مـــن ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الكـــرة األرضـــية مبعـــدل درجتـــني  قـــد و
ذلـك عـن طريـق احلـد مـن انبعـااثت الكربـون الـيت  مئويتني أو أقل فوق مستوايت ما قبل الثورة الصـناعية و

تفـــاق هنـــائي بـــني صـــعوبة الوصـــول اىل ا الشـــاقة و الطويلـــة و فاملفاوضـــات (4) ،يعـــزى إليهـــا التغـــري املنـــاخي

                                                 
 ، مرجع سبق ذكره.وحيد مفضل - 1
 قاسم عزالدين، مرجع سبق ذكره. -2
 ، مرجع سبق ذكره.وحيد مفضل -3
املناخ تكرم ضحااي هجمات ابريس"، )مقال منشور مبوقع اجلزيرة لألخبار، اتريخ اإلطالع  مةستيفن رامهستوف، "ق -4

لكرتوين: 08/01/2016  www.aljazeera.net/encyclopedia(، املوقع اإلِّ

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2012/6/12/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
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ذلـك ألن كـل دولـة  احلـد املرجعـي، و توزيـع خفـض االنبعـااثت والدول كانت بسبب عـدم االتفـاق علـى 
 تضع مصاحلها القومية فوق كل إعتبار أو مصلحة عاملية.

 احملور الرابع: القضااي البيئية بني املصلحة القومية واملصلحة العاملية.

ملــزم هــو رهينــة احملافظــة علــى املصــلحة القوميــة الوطنيــة مبــا فيهــا النمــو  إن الوصــول إىل إتفــاق شــامل و
هــده املســألة تــدور حــول قضــيتني  املصــلحة العامليــة اجلماعيــة املنشــودة، و االقتصــادي لبنــاء قــوة الدولــة، و

 مها: 

 البيئة وإشكالية الصراع على موارد الطاقة.أوال: 
نظيفة للطاقة تقلل مـن االعتمـاد علـى  إجياد مصادر بديلة و من أهم امللفات يف القضااي البيئية، حماولة

الوقــــود احلفــــري بصــــفة عامــــة، ابعتبــــاره املســــؤول األول عــــن إطــــالق االنبعــــااثت الغازيــــة الضــــارة  الــــنفط و
من ذلك الوقـود  أجل البحث عن بدائل جديدة للطاقة، و وامللواثت احلالية، فهناك حماوالت عاملية حثيثة

 هليـدروجني، كمـا أن هنـاك جهـودا أخـرى للتوسـع يف اسـتخدام مصـادر الطاقـة النظيفـة، ووقـود ا احليوي و
التوسـع  إن جناح هذه اجلهود و الكهرومائية، و الطاقة الشمسية، و طاقة الرايح و خباصة الطاقة النووية و

عـن اســتخدام لـو تـدرجييا  يف اسـتخدام أحـد هـذه املصـادر البديلـة، سـيؤدي بطبيعـة احلـال إىل االسـتغناء و
 الغازات الضارة املنبعثة منه. الوقود احلفري، و

الربازيــل  اهلنــد و هلــذا فــأي مفاوضــات ســتواجه عقبــات كــربى، مــن بينهــا أن الــدول الــثالث الصــني و و
 تــرفض محــل املســؤولية عمــا ســبق أن ســببته الــدول الصــناعية الغربيــة وخاصــو الــوالايت املتحــدة االمريكيــة و

األورويب على امتداد قرنني منذ الثورة الصناعية األوىل، كما ترفض أن تعطـي األولويـة حلمايـة املنـاخ االحتاد 
ابلتايل الصـناعية الـيت حتـرص عليهـا، ألهنـا وحـدها املـدخل للحصـول علـى موقـع  بدل التنمية االقتصادية و
 .(1) قادمعلى خريطة نظام دويل 

                                                 
(، 08/01/2016، " قمة الثماين،"قمة النزاع أم قمة اخلداع؟"، )مقال منشور مبوقع اجلزيرة لألخبار، اتريخ اإلطالع نبيل شبيب -1
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ملنــــاخي أســــئلة أمنيــــة نتيجــــة اإلحــــرتار الكوكــــب هتــــدد مــــن جهــــة أخــــرى يطــــرح الرهــــان علــــى التغــــري ا و
انقـش جملـس األمـن العالقـة بـني  2007هجرة بيئية، ففي  العاملي من نقص املياه و االستقرار اإلقليمي و

األمن، ما إعتربتـه دول كثـرية منهـا جمموعـة الـدول اإلفريقيـة توطئـة هبـذف التـدخل البيئـي، كمـا أن  املناخ و
لبيئيـة عـابرة للحـدود، مـا يـربر أرسـال قـوات مـن أجـل إعـادة االسـتقرار البيئـي أبمـر بعض هـذه التحـدايت ا

 .(1) األمنمن جملس 

 العـاملي، و لإلنتـاج اجلاذبيـة تغـري مراكـز و حتـول الطاقـة، فهـي مشـهد تغـري اجلديـدة املوارد ثروات بدأت
 يهدد الصني، و إىل أورواب و املتحدة الوالايت من الشرق إىل املتجددة الناشئة صناعة الطاقة توجيه تعيد

 و أوبـك ذلـك يف مبـا طويـل، زمـن منـذ الطاقـة جمـال يف املهيمنة القوى أساس اجلديدة املوارد ثروات انتشار
 بـدال تتكيـف أن كلهـا األطـراف هـذه حتـاول و اجلنسـيات متعـددو واملصـنعون الرئيسيون الكهرابء منتجو

 .(2) تنهار أن من

 اإلسـراتيجية، املـوارد كأحـد الـنفط، خاصـة و دور أساسي يف توجهات الدول، الطاقة مصادر تلعب 
 مـن خـالل ذلـك و هلـا، املسـتوردة و املصـدرة الـدول مـن لكـل الـوطين األمـن علـى األمهيـة ابلـغ ذات أتثـري

خـالل املعطيـات  مـن يبـدو و الدوليـة، التحالفـات و االسـرتاتيجيات طبيعـة و الـدويل األمـن علـى أتثريهـا
 أمـن و قضـية ترتكـز علـى قادمـة طويلـة لفـرتة سـتبقى اإلسـرتاتيجية والتحالفـات األمـن قضـااي أن احلاليـة

علــى  كمــا أن امليــاه ضــرورية إلنتــاج الطاقــة ممــا يضــاعف الضــغط علــى مصــادر امليــاه و(3) الطاقــة، مصــادر
ممـا يعكـس  2035خـالل هـده الفـرتة حـىت عـام  %85املتوقـع يف اسـتهالك امليـاه  هدا فقد يبلـغ اإلرتفـاع

 .(4) كثيفة استهالك املياهالتحرك حنو توليد املزيد من الطاقة  

                                                 
 .70(، ص 2010ميشال مرقص، "البيئة بني فرضيات الكوارث واحلروب"، جملة البيئة والتنمية، )تشرين األول  -1

2 - Jeffrey Ball, "Énergie: nouvelle donne", revu Finances & Développement, )par FMI 

Septembre 2014(, p 32  
جامعـة انيـف العربيـة للعلـوم األمنيـة، الـرايض، اإلصـدار العلمـي رقـم ) اإلسـرتاتيجية"،"أمـن الطاقـة وأاثره ، أمـني خدجيـة حممـد عرفـة -3

576.) 
4- Report, "World energy outlook 2012",( Paris: International energy Agency, 2012),p6  
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فإن حتوالت مصادر الطاقة من خالل سعي الدول اىل ضمان أمن الطاقة سـيفرض علـى العـامل  أخريا و
االقتصـــاد الـــدويل بشـــكل خـــاص حتـــدايت كثـــرية هتـــدد االســـتقرار الـــدويل، دلـــك راجـــع اىل  بشـــكل عـــام و

يشــهده مــن  مــا دخــول الغــاز الصــخري ســوق الطاقــة العامليــة وحساســية نظــام الطاقــة العــاملي وخاصــة مــع 
 .(1) االقتصادية تداعياهتا السياسية و فاض أسعار النفط واخن

 اثنيا: القضااي البيئية والتوازانت اجليوسرتاتيجية.

علـى سـبيل الـذكر ال احلصـر مـا  يشهد العـامل منطـا صـراعيا متناميـا يف عديـد مـن املنـاطق اإلسـرتاتيجية و
هـــذه الصـــراعات ســـببها تقـــاطع خطـــوط نفـــوذ القـــوى  ســـوراي يف الشـــرق األوســـط، و حيـــدث يف أوكرانيـــا و
 إفريقيـا و على رأسـها فضـاء الطاقـة العـاملي سـواء مبصـادر الطاقـة يف اخللـيج العـريب و الدولية أواالقليمية، و

 يف سـوراي و أمريكا اجلنوبية، أو فيما يتعلق مبمـرات الطاقـة الربيـة أو البحريـة كمنطقـة حبـر الصـني اجلنـويب و
و مــــا يفســــر أن أي إتفــــاق خبصــــوص القضــــااي البيئيــــة بــــني القــــوى العظمــــى ســــيكون رهينــــة هــــ أوكرانيــــا، و

 .(2) الطاقةأن االمن القومي للدول مرتبط أبمن  خاصة و احلساابت اجليوسرتاتيجية و

الصـــراع  خاصـــة يف جمـــال التعـــاون و فمصـــادر الطاقـــة تـــؤثر علـــى توجهـــات السياســـة اخلارجيـــة للـــدول و
روسيا كان ملصادر الطاقة أتثري يف السياسـة اخلارجيـة، فقـد   الدويل، ففي حاليت اململكة العربية السعودية و

روسـيا   تسويق الـنفط، و وكان للسعودية أتثري يف النظام الدويل من خالل سياسة سعودية يف جمال إنتاج 
خاصــــة يف األزمــــة  كــــان هلــــا التــــأثري مــــن خــــالل إســــتخدام الطاقــــة كســــالح إلســــتعادة مكانتهــــا الدوليــــة و

 .(3) الصراعاتاألوكرانية، فتأمني مصادر الطاقة تبقى كأهم مقاربة لتحليل 

خاصة الدول العربية النفطية فيما  فإن هناك صراع حاد يف املصاحل بني الدول الصناعية و هبذا و
خيص عالقة النفط ابملالية والبيئة. فالدول العربية النفطية مصدرة للخام. إهنا تستغل قسطا من ثروهتا 

                                                 
1 -Matthew Brown and others," Energy security", National conference of state legislatures, 

Washington, April 2003, p 04 
مالك عوين، "العامل املراوح: جدلية أتثري الطاقة يف مرحلة إعادة تشكيل النظام الدويل"، جملة السياسة الدولية، ملحق حتوالت  - 2

 .03، ص)2014أفريل  (،196إسرتاتيجية، العدد 
 أمني خدجية، مرجع سبق ذكره. حممد عرفة - 3
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أساسيا على حصيلة  كما تعتمد اعتمادا القيام برباجمها التنموية. الطبيعية إلشباع حاجاهتا احمللية و
التصدير، أما الدول الصناعية فهي عادة  صادراهتا النفطية لذلك تقتضي مصاحلها زايدة االستهالك و

ابلتايل تقليص  غري منتجة بل مستوردة للنفط. كما أن قدرهتا التكنولوجية كفيلة ابحلد من االستهالك و
دم املصاحل االقتصادية للدول الصناعية مع هكذا تصط االسترياد دون أن تتأثر اقتصادايهتا سلبيا. و

 .(1) املصاحل االقتصادية للبلدان النفطية

إن موقف الدول العربية النفطية غري الداعم لإلجراءات البيئية جيب أن يفسر على أساس الدفاع عن 
االعتقاد أبن الغلبة يف من اخلطأ  ال يعين عدم اكرتاثها ابالعتبارات البيئية، و مصاحلها االقتصادية و

الدول الصناعية هلذه االعتبارات، فعلى سبيل املثال ال تسري ضريبة الكربون يف دول االحتاد األورويب 
سبب إعفائها الضرييب  االحتباس احلراري. و على شركاهتا الكربى رغم كوهنا املساهم األكرب يف التلوث و

على الرغم من أن اتفاق ابريس ال حيقق طموحات  و .جتاري حبت وهو احلفاظ على قدرهتا التنافسية
مجيع الدول العربية فإن من الضروري احلفاظ على سالمة البيئة، كما يتعني أن يكون هذا االتفاق دافعا 

 .(2) العربيةتنويع مصادر الدخل يف الدول  لتطوير الصناعات التحويلية و

 خـــاتــــمـــــــــة:

 توجهـات السياسـة علـى أتثريهـا للـدول، و الشـاملة القوميـة القـوة أشـكال كأحـد الطاقـة إن مصـادر
 الـنفط حتديـدا   و التقليديـة الطاقـة مصادر هنا الطاقة مبصادر التأثري، ويُقصد هذا حدود وكذلك اخلارجية

 هلـا جيعـل ممـا اخلارجيـة، السياسـة و النمـو اإلقتصـادي يف مهمـا   حمـورا   ُيشـكالن اللـذين الطبيعـي الغـاز و
  .املستوردة و املصدرة الدول من لكل السياسة اخلارجية على الواضح أتثريها

 إمنـا و الدولـة، لـدى الطبيعـي الغـاز أو الـنفط تـوافر جمـرد لـيس الطاقـة مصـادر جيدر اإلشـارة أن تـوفر و
 ملصـادر املصـدرة الـدول كبـار مـن جيعلهـا مبـا احمللـى االسـتهالك متطلبـات تفـوق كبـرية بكميـات توافرمهـا

                                                 
، املوقع )08/01/2016مقال منشور مبوقع اجلزيرة، اتريخ اإلطالع (الدول العربية يف مؤمتر ابريس للمناخ"،  صباح نعوش، " - 1

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015اإللكرتوين: 
  صباح نعوش، مرجع سبق دكره - 2
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 لـدى هنائيـا الطبيعـي الغـاز أو الـنفط مـوارد تتواجـد أال الطاقـة، مصـادر تـوافر بعـدم يُقصـد ال و .الطاقـة
مـن هنـا فـإن هـذه العالقـة  و احمللـى، االسـتهالك و اإلنتـاج بـني كبـرية فجـوة هنـاك يكـون أن إمنـا و الدولة،

التنميـة االقتصـادية تطـرح عالقـة حماولـة  إشـكالية النمـو وخاصـة يف ظـل  املستوردة و بني الدول املصدرة و
حماولـة منهـا للسـعي للحصـول علـى مكانـة دوليـة خاصـة  قوة وسيطرة أتثـر يف السياسـة اخلارجيـة للـدول، و

 يف حالة الدول املصدرة للنفط.

مـن أهـم كل هذه اإلشكاليات جنـد هلـا وجـود يف القضـااي البيئيـة، حبيـث تعتـرب إشـكالية مصـادر الطاقـة 
ملزم بني القـوى الكـربى، فكـل دولـة تسـعى  امللفات اليت تقف عائقا يف طريق الوصول إىل إتفاق شامل و

 تكلفة ممكنة. إىل اخلروج أبقل مسؤولية و

 ابلتايل تراجع قوهتا و هبذا فإن املفاوضات البيئية تراها الدول إما وسيلة إلضعاف إقتصادها و و
إما فرصة إلضعاف قوى أخرى منافسة سواء على املستوى اإلقليمي أو  دورها يف الساحة الدولية، و

 الدويل.
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 "القيود الواردة على مبدأ حرية املنافسة يف الصفقات العمومية اإللكرتونية"

 األستاذة: حوت فيـــــــروز
 طالبة دكتوراه يف القانون

 جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس
 امللخص:

تعترب الصفقة العمومية مبثابة األداة اإلسرتاتيجية اليت خوهلا املشرع للمصلحة املتعاقدة من أجل تسيري املال العام    
 وإجناز أعمال وخدمات، لذلك كان لزاما تكريس مجلة من الضماانت محاية للمال العام.  

ضماان لفعالية الصفقات العمومية يف ظل البيئة الرقمية، نص قانون الصفقات العمومية اجلزائري على وجوب إعمال   
إذا  فمبدأ حرية املنافسة. غري أنِّ هذه احلرية ليست على طالقتها حيث جند أنِّ تقييدها أمر وجويب يف كلِّ املراحل، 

نية تعين إعطاء الفرصة لكلِّ من تتوفر فيه الشروط ابلتقدم بعرضه كانت حرية املنافسة يف الصفقات العمومية اإلكرتو 
لإلدارة املتعاقدة، فإنِّ هذا املبدأ ال يعين ا نعدام سلطة اإلدارة املتعاقدة يف تقدير صالحية العارضني وكفاءاهتم على 

هم عن طريق أساس مقتضيات املصلحة العامة. سواء من خالل حرمان بعض األشخاص من املشاركة أو إستبعاد
عدم السماح هلم بتكملة إجراءات التنافس على الصفقة بعد السماح هلم ابملشاركة. وإنِّ كان األصل هو طلب 
العروض فإننا نلمس أنِّ حرِّية املنافسة تكون بصفة كلِّية يف طلب العروض املفتوح وفيما عدا ذلك فإنِّ تقييدها 

على القاعدة، حيث جعله املشرع وفق حاالت حمدِّدة على  حاصل بنص القانون. ويعترب أسلوب الرتاضي إستثناء
سبيل احلصر، وهذا يدِّل على حرص املشرع اجلزائري على ضرورة إعمال مبدأ املنافسة كأصل. وأنِّ احلاالت الواردة 

ا حلماية املصلحة العامة.    على سبيل احلصر يف أسلوب الرتاضي إمنِّ
صفقات العمومية يف حدِّ ذاته يعترب ضمانة حقيقية جللب أكرب عدد من جند أنِّ التعاقد اإللكرتوين يف جمال ال  

 املتنافسني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
التعاقد  -املعامالت اإللكرتونية يف الصفقات العمومية –الصفقات العمومية  –تقييد املنافسة  الكلمات املفتاحية: 

 اإللكرتوين يف جمال الصفقات العمومية.
Abstract: 

  In order to ensure the effectiveness of public procurement in the digital 

environment, the Algerian Public Procurement Act stipulates that the principle of 

freedom of competition must be applied. This freedom, however, is not in its class, 

since its restriction is obligatory at all stages. The freedom to compete in electronic 

public procurements means that all those who meet the conditions have the right to 
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submit their offer to the contracting authority. This principle does not mean that 

the contracting authority has no authority to assess the validity of the contract, 

Exhibitors and their competencies on the basis of public interest requirements. 

Either by depriving some persons of participation or excluding them after being 

allowed to participate. If the original is the request for tenders, we see that the 

absolute freedom of competition is in the request for open offers, and otherwise, 

the restriction thereof is provided by the text of the law. The consensual method is 

an exception to the rule, which the legislator has made in strictly limited cases. 

This indicates his concern for the necessity of applying the principle of 

competition as an asset. 

 Keywords: Restriction of competition - Public procurements - Electronic 

Transactions 

 مقدمة:

املنافسة احلرة مسة من مسات النظام الليربايل الذي انتهجته اجلزائر، هذا ما أدى إىل سعي الدولة  تعدِّ   
إىل إعادة النظر يف منظومتها القانونية عن طريق تكريس مبدأ حرية املنافسة خاصة يف جمال الصفقات 

الصفقة العمومية  شرع أحكام هذه األخرية مستوحاة من قانون املنافسة. ومبا أنِّ العمومية، حيث جعل امل
تعترب مبثابة األداة اإلسرتاتيجية اليت خوهلا املشرع للمصلحة املتعاقدة من أجل تسيري املال العام وإجناز 

 ه من العقود.ن يتِّم إخضاعها لنظام قانوين متميز عن غري أأعمال وخدمات، فإنِّه من األمهية مبا كان 

إذا كانت الصفقات العمومية حمل إنفاق املال العام، فإنِّ ذلك يعترب من احلاالت اخلصبة إلهداره، مما   
يستوجب خلق آليات حلمايته خاصة يف ظل املعامالت اإللكرتونية. وضماان لفعالية الصفقات العمومية 

ومية على وجوب مراعاة مبادئ حرية واإلستعمال احلسن للمال العام، فقد نص قانون الصفقات العم
الوصول للطلبات العمومية وكذا املساواة بني املرتشحني، ابإلضافة إىل شفافية اإلجراء أي إعمال مبدأ 

 حرية املنافسة. 

أصبح اإلعالن عن الصفقة العمومية يتعدى احلدود اإلقليمية عن طريق عرضه على الشبكة املعلوماتية،   
حلكومية على األنرتنت من خالل ا ستحداث بوابة إلكرتونية. ما يعين أنِّ النشر ويف مواقع اهليئات ا

اإللكرتوين يستقطب أكرب عدد من املتنافسني، خاصة وأنِّ الصفقات توجه لألجانب أيضا. فإدخال 
الوسائط اإللكرتونية يف إبرام الصفقة العمومية يؤثر على مبدأ حرية الدخول إىل املنافسة، ألنِّ العقد 
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نِّ حرية إاللكرتوين من ميزاته التعاقد عن بعد، أي ال تكون الصفقة على املستوى الداخلي فقط، لذا فا
املنافسة يف الصفقات العمومية يف العامل اإللكرتوين تكون أكرب فعالية مما كانت عليه يف الصفقات 

 التقليدية. 

نية ملبدأ حرية املنافسة، وإذا لكن اإلشكال املطروح هو مدى خضوع الصفقات العمومية اإللكرتو   
سلمنا بوجود محاية قانونية للمنافسة يف جمال الصفقات العمومية اإللكرتونية، فهل يعين هذا أهنا على 

 طالقتها؟ أم أنِّ هناك قيودا تفرض عليها؟

يف لإلجابة على هذه اإلشكالية نتطرق لتقييد حرية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية اإللكرتونية   
املرحلة قبل التعاقدية )احملور األول(، مث نتطرق للقيود الواردة عليها يف املرحلة التعاقدية )احملور الثاين(. 
وصوال اىل تقييد حرية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية اإللكرتونية يف املرحلة ما بعد التعاقدية أي 

 م املسبق للتعاقد )احملور الثالث(.مرحلة التنفيذ من خالل إستبعاد فئات معينة بعد قبوهل

 احملور األول: تقييد حرية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية اإللكرتونية يف املرحلة قبل التعاقدية

طبيعي أو  –يقصد حبرية املنافسة يف الصفقات العمومية اإللكرتونية، فسح اجملال لكلِّ شخص   
تتوفر فيه الشروط القانونية للخوض يف الصفقة دون أتثري خارجي. لكن ابلرجوع إىل النصوص  -معنوي

يري ا نتقائية يف القانونية جند أنِّ هناك فئات حمرومة من الدخول يف الصفقة، كما أنِّ اإلدارة تفرض معا
ا ختيار املشاركني. بل لإلدارة سلطة إعطاء األولوية يف إبرام الصفقات العمومية للمنتوج واملتعامل الوطين 

 على حساب األجانب.

أوال: تقييد املنافسة من خالل سلطة اإلدارة يف حرمان فئات معي نة من املشاركة يف الصفقة   
 العمومية

وضع املشرع اجلزائري قيودا يرتتب على إعماهلا منع فئات معيِّنة من املشاركة يف الصفقة العمومية،    
فبمجرد توافر إحدى هذه احلاالت فإنِّ الشخص سواء كان طبيعيا أو معنواي يقصى من املشاركة يف 

 الصفقة، فال يتقدم لطلب العروض وهذا ما يؤدي إىل تقليص عدد املتنافسني. 
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من املشاركة يف  -طبيعيا أو معنواي –: يكون بتقرير اإلدارة حرمان شخص معنيِّ اجلزائي احلرمان -أ
الصفقة اليت تدعو إليها وذلك مبثابة جزاء يوقع على هذا الشخص. واحلرمان اجلزائي قد يكون 
منصوصا عليه كعقوبة أصلية أو تبعية. كما قد يكون جزاء مقررا على الشخص لسبق ا رتكابه أخطاء 

 .(1) جرائم يف تنفيذ عمليات سابقة تعاقد عليها مع اإلدارة أو
من املرسوم  75ذكرت حاالت اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية مبوجب نص املادة   

حيث جاء فيها: "يقصى بشكل مؤقت أو هنائي، من املشاركة يف  247-15الرائسي رقم 
 الصفقات العمومية، املتعاملون اإلقتصاديون:

الذين رفضوا عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أجل صالحية العروض،  -
 .74و 71حسب الشروط املنصوص عليها يف املواد 

 الذين هم يف حالة اإلفالس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح. -
لتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الذين هم حمل إجراء عملية اإلفالس أو التصفية أو ا -

 الصلح.
 الذين كانوا حمل حكم قضائي حاز قوة الشيء املقضي فيه بسبب خمالفة متس نزاهتهم املهنية. -
 الذين ال يستوفون واجباهتم اجلبائية وشبه اجلبائية. -
 .الذين ال يستوفون اإليداع القانوين حلساب شركاهتم -
 .الذين قاموا بتصريح كاذب -
سجلون يف قائمة املؤسسات املخلة ابلتزاماهتا بعدما كانوا حمل مقررات الفسخ حتت مسؤوليتهم امل -

 .من أصحاب املشاريع
املسجلون يف قائمة املتعاملني اإلقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية،  -

 .من هذا املرسوم 89املنصوص عليها يف املادة 
وطنية ملرتكيب الغش ومرتكيب املخالفات اخلطرية للتشريع والتنظيم يف جمال املسجلون يف البطاقية ال -

 .اجلباية واجلمارك والتجارة
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 .الذين كانوا حمل إدانة بسبب خمالفة خطرية لتشريغ العمل والضمان اإلجتماعي -
 من  هذا املرسوم". 84الذين أخلوا ابلتزاماهتم احملددة يف املادة  -

نونية مبعثرة متنع أشخاص معيِّنة من املشاركة يف الصفقة نذكر منها؛ املادة نلمس أيضا وجود نصوص قا  
 على أنِّه: "حتظر املمارسات واألعمال املدبرة واإلتفاقيات واإلتفاقات تنص ، اليت(2) املنافسةمن قانون  6

الصرحية أو الضمنية عندما يهدف إىل عرقلة حرية املنافسة أو احلدِّ منها يف نفس السوق أو يف جزء 
جوهري منه ال سيما عندما ترمي إىل: السماح مبنح الصفقات العمومية لفائدة أصحاب هذه املمارسات 

 املقيِّدة".

 احلرمان الوقائي من الصفقة:  -ب
الصفقات العمومية منعا من تفضيل املصلحة اخلاصة  يف املنافسة يف جمال يكون احلرمان من اإلشرتاك  

 .(3) للدولةلبعض املسؤولني على املصلحة العامة 

تقوم اإلدارة يف احلرمان الوقائي إبصدار قرار إداري مبقتضى سلطتها التقديرية حبرمان الشخص من    
أنِّ هذا األخري يكون عقوبة تقرر بنص القانون  التقدم إىل الصفقة، وهو خيتلف عن احلرمان اجلزائي يف

نتيجة إخالل املتعاقد إبلتزاماته العقدية، بينما احلرمان الوقائي يكون مبجرد قرار إداري من اإلدارة، 
من الصفقة  -طبيعي أو معنوي –حيث تقدر اإلدارة مبطلق سلطتها التقديرية حرمان الشخص 

ن هذا املنع منصوص عليه قانوان وذلك إذا قدر القانون ألسباب تتصل ابملصلحة العامة، قد يكو 
ضرورة منع أشخاص حمدِّدين بصفاهتم من دخول الصفقة وذلك محاية للمصلحة العامة، ومن ذلك 
حظر دخول املوظفني العموميني وموظفي السلطات احمللية يف الصفقة العمومية، ويعترب هذا احلظر 

ا نتهاء الرابطة الوظيفية بني املوظف واإلدارة إالِّ إذا نص القانون على مؤقتا، إذ أنِّه يزول بزوال سببه وهو 
 . (4) خالف ذلك

مل ينص قانون الصفقات العمومية صراحة على حرمان املوظف من املشاركة يف الصفقة، لكن قياسا   
، اليت حرمت املوظفني الذين أهنوا مهامهم من املشاركة يف 247-15من املرسوم رقم  92على املادة 

املادة  الصفقة، جند أنِّه من ابب أوىل حرمان املوظف الذي يزاول مهنته من ذلك. حيث نصت هذه
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( سنوات، أن متنح صفقة عمومية، أبيِّ شكل 4على أنِّه:" ال ميكن للمصلحة املتعاقدة، وملدة أربع )
شكال، ملوظفيها السابقني الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إالِّ يف احلاالت املنصوص عليها يف من األ

ين توقفوا عن أداء مهامهم من التشريع والتنظيم املعمول هبما". وعليه إذا حرم القانون املوظفني الذ
التعاقد مع اإلدارة، فمن ابب أوىل تطبيق هذه القاعدة عن من هم يزاولون مهامهم. وعليه أنخذ هبذا 

 النص على سبيل القياس.  

يكون احلرمان الوقائي أيضا بقرار يصدر عن اإلدارة مبا متلك من سلطة تقديرية متارسها حتت رقابة    
ذي يضمن عدم إساءة ا ستعمال اإلدارة هلذه السلطة وا حنرافها عن اهلدف األساسي القضاء اإلداري، ال

 .الذي حيدِّده القانون وهو محاية املصلحة العامة

من القرار الوزاري احملدِّد حملتوى البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية على أنِّه: "تضمن  3تنص املادة    
قائمة املتعاملني اإلقتصاديني املمنوعني واملقصيني من املشاركة ... تية: "البوابة نشر املعلومات والواثئق اآل

من نفس القرار على أنِّه: "يكون تبادل الواثئق ابلطريقة  6هذا وتنص املادة  .(5)العمومية"يف الصفقات 
ح اإللكرتونية بني املصاحل املتعاقدة واملتعاملني اإلقتصاديني متعلقا على اخلصوص ب:... التصري

ابلنزاهة". هذا التصريح يعترب إجراء أويل لتفادي حاالت اإلقصاء من الصفقة العمومية. وقد نصت عليه 
، املتعلق ابلصفقات العمومية. ونظرا ألمهية عنصر النزاهة 247-15من املرسوم الرائسي رقم  67املادة 

 .(6) صدر قرار وزاري حيدِّد منوذج التصريح ابلنزاهة

معايري إختيار املتعامل املنافسة من خالل سلطة اإلدارة يف انتقاء املتعامل املتعاقد معها )اثنيا: تقييد 
 املتعاقد(

أدى التطور التكنولوجي وإدخال الوسائط اإللكرتونية يف إبرام الصفقات العمومية إىل التأثري على مبدأ   
بعد الدويل، لذا فإنِّ حرية املنافسة حرية املنافسة، حيث أنِّ من خصائص العقد اإلكرتوين أنِّه يتصف ابل

 .   (7) يف هذا العامل تكون أكرب، وتتيح لإلدارة فرصة إختيار أفضل العروض فنيا وماليا

، املتعلق ابلصفقات العمومية على أنِّه:" جيب أن 247-15من املرسوم الرائسي رقم  76تنص املادة   
تكون معايري ا ختيار املتعامل املتعاقد ووزن كلِّ منها، مرتبطة مبوضوع الصفقة وغري متييزية، مذكورة إجباراي 
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تعاقدة إلختيار أحسن عرض من يف دفرت الشروط اخلاص ابلدعوة للمنافسة، وجيب أْن تستند املصلحة امل
 حيث املزااي اإلقتصادية:

 إما إىل عد ة معايري من بينها: -1
 النوعية، -
 آجال التنفيذ أو التسليم، -
 السعر والكلفة اإلمجالية لإلقتناء واإلستعمال، -
 الطابع اجلمايل الوظيفي، -
ومني من سوق الشغل النجاعة املتعلقة ابجلانب اإلجتماعي لرتقية اإلدماج املهين لألشخاص احملر   -

 واملعوقني والنجاعة املتعلقة ابلتنمية املستدامة،
 القيمة التقنية، -
 شروط التمويل، عند اإلقتضاء، وتقليص احلصة القابلة للتحويل اليت متنحها املؤسسات األجنبية، -
وميكن أن تستخدم معايري أخرى بشرط أن تكون مدرجة يف دفرت الشروط اخلاص ابلدعوة  -

 التنافسية.
 إما إىل معيار السعر وحده، إذا مسح موضوع الصفقة بذلك..."  -2

عدِّل املشرع اجلزائري من املعيار املعتمد ال ختيار املتعامل املتعاقد، فإن كان يقوم على السعر كأصل يف    
الفين والتقين ، جعل املعيار املايل إستثناء واملعيار 247-15القوانني السالفة، فإنِّه مبوجب املرسوم رقم 

هو القاعدة، وهذا هو املعيار األصح، اب عتبار أنِّ معيار السعر تشوبه مجلة من اإلشكاالت. حيث لو 
ا قتصر ا ختيار املتعامل املتعاقد على املعيار املايل فقط )السعر(، لتعاقدت اإلدارة مع أشخاص غري أكفاء 

مال موضوع العقد لعدم قدرهتم الفنية، كما أنِّ ورمبا يتوقفون يف وسط مدِّة التنفيذ وال ميكنهم ا ستك
اإلختيار هبذه الطريقة يعدم سلطة اإلدارة التقديرية وال جيعل هلا أي دور يف ا ختيار من تتعاقد 

لكن هذا ال يعين عدم جدوى معيار السعر، ألنِّ هذا األخري خيدم املصلحة املالية لإلدارة. وعليه (.8)معه
 جيب األخذ ابملعيارين معا يف إنتقاء املتعامل املتعاقد.
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  رتقية اإلنتاج الوطين واألداة الوطنية لإلنتاجافسة لاثنيا: تقييد املن

ا تكون على املستوى الدويل، تكون املنافسة يف إبرام الصفقات العمومية ا   إللكرتونية عاملية، اب عتبار أهنِّ
وهذا ما يؤدي إىل فعالية املنافسة، حيث تشارك فيها املؤسسات الصغرية والكبرية سواء الدولية منها أو 

لكن ومع ذلك هناك نصوص قانونية  .(9)الداخلية، مما يعطي لإلدارة فرصة أكرب يف إختيار العروض
تستبعد األجانب يف بعض احلاالت من الدخول يف املنافسة إلبرام الصفقة العمومية وهذا تشجيعا 

 للمنتوج الوطين، وتتمثل هذه احلاالت يف: 

-15من املرسوم رقم  83تنص املادة رفع هامش األفضلية للمنتوج ذي األصل اجلزائري:   -1
، للمنتجات ذات املنشأ اجلزائري %25 هامش األفضلية بنسبة مخسة وعشرون مينح" على أنِّه:، 247

و/أو للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري، الذي حيوز أغلبية رأمساهلا جزائريون مقيمون، فيما خيص 
 . 29مجيع أنواع الصفقات املذكورة يف املادة 

معا يتكون من مؤسسات خاضعة جت هدختضع اإلستفادة من اهلامش، يف حالة ما إذا كان املتع و  
املؤسسات األجنبية، من حيث األعمال اليت يتعنيِّ  للقانون اجلزائري، كما هو حمدِّد يف الفقرة السابقة، و

 إجنازها ومبالغها.

مقارنة  الطريقة املتبعة لتقييم و جيب أن حيدِّد ملف إستشارة املؤسسات بوضوح األفضلية املمنوحة و  
 ذه األفضلية".العروض لتطبيق ه

من املرسوم  84تنص املادة : ، إخضاع املتعهدين األجانب إىل اإللتزام ابإلستثمار يف إطار شراكة -2
، على أنِّه: "جيب أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، يف إطار 247-15الرائسي رقم 

السياسات العمومية للتنمية، ابلنسبة للمتعهدين األجانب، على اإللتزام ابإلستثمار يف إطار شراكة، 
وجب مقرر من سلطة اهليئة العمومية أو الوزير املعين، عندما يتعلق األمر ابملشاريع اليت حُتَدِّد قائمتها مب

 ابلنسبة ملشاريعها وابلنسبة ملشاريع املؤسسات العمومية التابعة هلا".  
 لقبول العروض، يستفاد ذلك من مصطلح جيب. يعترب اإللتزام ابإلستثمار إجراء إلزامي  
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عندما يكون اإلنتاج  املؤسسات األجنبية من خالل إعطاء األولوية للمنافسة الوطنية: إستبعاد -3
الوطين أو أداة اإلنتاج الوطين قادرين على اإلستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة املتعاقدة، فإنِّ 

للمنافسة على هذه األخرية أن تصدر دعوى ملنافسة وطنية. وعندما تصدر املصلحة املتعاقدة دعوى 
 وطنية و/أو دولية ، فإنِّه جيب عليها حسب احلالة، أن:

أتخذ بعني اإلعتبار، عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات املؤسسات  -
اخلاضعة للقانون اجلزائري، وال سيما منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، للسماح هلا ابملشاركة يف 

 لعمومية، يف ظل إحرتام الشروط املثلى املتعلقة ابجلودة وآجال اإلجناز،إجراءات إبرام الصفقات ا
اولة تعطى األفضلية لإلندماج يف اإلقتصاد الوطين وأمهية احلصص أو املنتجات اليت تكون حمل من -

 .وإقتناء يف السوق اجلزائربة
 الصفقة، تدرج يف دفرت الشروط أحكاما تسمح بضمان تكوين ونقل املعرفة لذوي صلة مبوضوع -
تنص يف دفرت الشروط، يف حالة املؤسسات األجنبية اليت تتعهد لوحدها، إالِّ إذا إستحال ذلك وكان  -

( على األقل، من مبلغ الصفقة األصلي للمؤسسات %30مربرا  كما ينبغي، بوجوب مناولة ثالثني )
لحة املتعاقدة أن تدرج يف نِّه جيب على املصإاخلاضعة للقانون اجلزائري، ومهما يكن اإلجراء املختار، ف

دفرت الشروط تدابري ال تسمح ابللجوء للمنتوج املستورد إالِّ إذا كان املنتوج احمللي الذي يعادله غري متوفر 
أو كانت نوعيته غري مطابقة للمعايري التقنية املطلوبة. وابإلضافة إىل ذلك، ال تسمح للمصلحة املتعاقدة 

 .إذا مل يكن يف إستطاعة املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري تلبية حاجاته ابللِّجوء للمناولة األجنبية إالِّ 
وإذا كانت الصفقة العمومية إلكرتونية، جيب أن تكون الدعوى إىل املنافسة موجهة إلكرتونيا ال  )10(

 حمالة. 
، 247-15من املرسوم الرائسي رقم  86تنص املادة ختصيص خدمات للنشاطات احلرفية:  -4

للحرفيني،  املتعلق ابلصفقات العمومية، على أنِّه: "ختصص اخلدمات املرتبطة ابلنشاطات احلرفية الفنية 
كما هم معرفني يف التشريع والتنظيم املعمول هبما، ما عدا يف حالة اإلستحالة املربرة قانوان من املصلحة 

 املتعاقدة، اب ستثناء القواعد املسرية بقواعد خاصة".
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 احملور الثاين: تقييد حرية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية اإللكرتونية يف املرحلة التعاقدية

يوفر اإلعالن الصحيح إمكانية املنافسة بني عدد كبري من األشخاص، وابلتايل حتقيق املصلحة العامة   
اليت تقصدها اإلدارة وذلك ابلتعاقد مع أفضل املتقدمني وأبحسن الشروط، من الناحية املالية والفنية. 

راغبني يف التعاقد مع اإلدارة وما هلذا جيب أن يكون اإلعالن موافقا للقانون، ولتأكيد حرية املنافسة بني ال
وسائل جديدة إلعالم اجلمهور  -اإلدارة –لكرتونية. فقد ا ستخدمت يتعلق ابإلعالن ابلوسائل اإل

ابإلعالن مما ميكنهم من اإلطالع عليه عرب األنرتنت، ويوفر فرصة لعدد هائل من الناس البداء رغباهتم 
املشرع اجلزائري على اإلعالن اإللكرتوين رغم تنظيمه لقسم خاص . ورغم هذا مل ينص (11) يف التعاقد

 ابلبوابة اإللكرتونية.

ختضع العملية التعاقدية كأصل عام لإلشهار الذي يعترب أهم ضمانة للمنافسة يف جمال الصفقات   
عامة، العمومية، وتتقدم املتعهدين للصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة ال

 .(12)أو وفق إجراء الرتاضي

 أوال: تقييد املنافسة من خالل أشكال طلب العروض  

طلب العروض هو إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدِّة متعهدين متنافسني مع ختصيص   
الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث املزااي اإلقتصادية، ا ستنادا إىل 

ميكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو  . و(31) معايري إختيار موضوعية تعدِّ قبل إطالق اإلجراء
دوليا، وميكن أن يتِّم حسب األشكال التالية: طلب العروض املفتوح، طلب العروض املفتوح مع إشرتاط 

 . (14) قدرات دنيا، طلب العروض احملدود واملسابقة

مؤهل أْن  ابلرجوع إىل التعريفات جند أنِّ طلب العروض املفتوح هو إجراء ميكن من خالله أي مرتشح  
أنِّ هذا الشكل يعدِّ مرآة عاكسة ملبدأ حرية املنافسة على الصفقات العمومية، يف  ، مبعىن(15) يقدم تعهد

حني جند طلب العروض املفتوح مع ا شرتاط قدرات دنيا يعرتيه ا ستثناء على مبدأ حرية املنافسة اب عتبار 
الدنيا  أنِّه يشرتط قدرات دنيا وهو إجراء يسمح فيه لكلِّ املرتشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط

املؤهلة اليت حتدِّدها املصلحة املتعاقدة مسبقا قبل إطالق اإلجراء بتقدمي تعهد. وال يتِّم إنتقاء قبلي 
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للمرتشحني من طرف املصلحة املتعاقدة. وختص الشروط املؤهلة القدرات التقنية واملالية واملهنية الضرورية 
. أما طلب العروض احملدود فهو (16) املشروعلتنفيذ الصفقة. وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأمهية 

 إجراء إلستشارة إنتقائية يكون املرتشحون الذين متِّ إنتقاؤهم األويل من قبل مدعوين وحدهم لتقدمي تعهد
. يف حني جند أنِّ املسابقة هي عبارة عن إجراء يضع رجال الفن يف منافسة إلختيار خمطط أو (17)

عملية تشتمل على جوانب تقنية  ه صاحب املشروع، قصد إجنازمشروع مصمم إستجابة لربانمج أعدِّ 
 .(18) إقتصادية أو مجالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة ألحد الفائزين ابملسابقةأو 

هبذا نقول أنِّ حرية املنافسة يف جمال طلب العروض تكون مطلقة يف طلب العروض املفتوح وفيما عدا   
 ة على حدى.  ذلك تكون مقيِّدة بشروط كلِّ حال

 اثنيا: تقييد املنافسة من خالل إعمال أسلوب الرتاضي

على القاعدة، وقد جعله املشرع وفق حاالت حمدِّدة على سبيل احلصر،  يعترب أسلوب الرتاضي إستثناء   
أنِّ احلاالت الواردة  وهذا يدِّل على حرص املشرع اجلزائري على ضرورة إعمال مبدأ املنافسة كأصل. و

ا حلماية املصلحة العامة.      على سبيل احلصر يف أسلوب الرتاضي إمنِّ

ر املتعامل املتعاقد يف أسلوب الرتاضي دون اللِّجوء إىل إجراءات حرية ا ختيا متلك املصلحة املتعاقدة  
اإلتفاق املباشر وهذا مؤداه إقصاء عدد هائل من املتنافسني. لذلك نقول أن  املنافسة، وذلك عن طريق

ا على حرية املنافسة. لكنِّه ال يشكل عائقا إلبرام عقد الصفقات  ا عتماد أسلوب الرتاضي يشكل قيد 
ألنِّ اإلتفاق يتم مباشرة بني الشخص العام واملرشح، وذلك إبعالن إجيابه  .(19) لكرتونيةالعمومية اإل

اإللكرتوين من خالل شبكة املعلومات الدولية سواء من خالل الربيد االلكرتوين أو غريها من الوسائط 
الل الوسائط اإللكرتونية األخرى، وتقوم اإلدارة بعدها ابلتفاوض مع املتعاقد إبرسال القبول من خ

 .(20) اإللكرتونية املعروفة، فينعقد العقد مبجرد علم املرشح بذلك

الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل املنافسة، وميكن أن   
ط يكتسي الرتاضي شكل الرتاضي البسيط أو شكل الرتاضي بعد اإلستشارة، ويعترب إجراء الرتاضي البسي

 .(21) من ق ص ع 49قاعدة استثنائية إلبرام العقود ال ميكن إعتمادها إالِّ يف احلاالت الواردة يف املادة 
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يتضح من هذا أنِّ جعل حاالت الرتاضي واردة على سبيل احلصر دليل على نية املشرع يف تضييق   
 مثِّ إعمال مبدأ حرية املنافسة من خالل إجراء طلب العروض. من أسلوب الرتاضي و

احملور الثالث: تقييد حرية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية يف املرحلة ما بعد التعاقدية )تنفيذ 
 تقييد املنافسة من خالل ا ستبعاد فئات معيِّنة من املشاركة يف الصفقة"العقد( "

املساواة حيظر اإلستبعاد  نية اليت تقوم عليها الصفقة العمومية كاملنافسة ويف ظل إحرتام املبادئ القانو    
ليس  غري القانوين للمتقدمني للصفقة، حيث يكون اجلميع على قدم املساواة مع بقية املتنافسني و

نية إذا كانت حرية املنافسة يف الصفقات العمومية اإلكرتو ف .(22) لإلدارة أي متييز غري مشروع فيما بينهم
تعين إعطاء الفرصة لكلِّ من تتوفر فيه الشروط ابلتقدم بعرضه لإلدارة املتعاقدة، فإنِّ هذا املبدأ ال يعين 
ا نعدام سلطة اإلدارة املتعاقدة يف تقدير صالحية العارضني وكفاءاهتم على أساس مقتضيات املصلحة 

 العامة. 

التنافس على الصفقة بعد السماح له يقصد ابإلستبعاد عدم السماح للشخص بتكملة إجراءات     
عليه فهناك حاالت يكون جلهة اإلدارة سلطة تقديرية يف ا ختاذ قرار إستبعاد بعض العطاءات  ابملشاركة. و

اإلستبعاد قد يكون لعدِّة حاالت نذكر  و .(23) املقدمة هلا ويف أحيان أخرى تكون ذات سلطة مقيِّدة
 منها:

: سلطة اإلدارة هنا تقديرية يف املالية توفرهم على الكفاءة الفنية وأوال: إستبعاد املشاركني لعدم 
ا ستبعاد صاحب العطاء الذي ترى أنِّه ال ميلك الكفاءة الفنية أو املالية الالزمتني كي يتمكن املتعاقد مع 

يتم احلكم على مقدم العطاء من حيث متتعه ابلكفاءة من  اإلدارة ابلنهوض أبعباء العقد اإلداري. و
املالية لصاحب العطاء املزمع  لتعاقد ومقارنته ابلقدرة الفنية وعدمه ابلنظر إىل طبيعة املشروع حمل ا

، إذ جيب أن يكون هناك معيار التكافؤ ما بني مقدم العطاء وقدراته الفنية واملالية. هذا (24) ا ستبعاده
ا ختضع لرقابة القضاء اإلداري من حيث املشرو  عية وننوه أنِّ اإلدارة يف سلطتها التقديرية يف اإلستبعاد إمنِّ

املالئمة. فاإلستبعاد يف هذه احلالة ميس الشخص يف حدِّ ذاته ألنِّ الشخص قدم عطاءات  السبب و و
 املال. موافقة للشروط لكنِّه هو من شابه نقص يف الكفاءة و
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: يف هذه اثنيا: إستبعاد املشاركني بسبب عدم توافرهم الشروط احملد دة من اإلدارة يف دفرت الشروط
صفقة قد ميلك إمكانيات فنية ومالية لكنِّه قدم عطاء غري مطابق للمواصفات، فاإلستبعاد احلالة املقدم لل

يف هذه احلالة ال ميس الشخص يف حدِّ ذاته بل خيص العطاء املقدم. لكون العطاء غري متفق مع ما 
 .(25) أعلنت عنه اجلهة اإلدارية يف دفرت الشروط

حسب نظران فإنِّ العربة يف ا ستبعاد مثل هذه الفئات هي احملافظة على أموال اإلدارة من جهة وعدم   
 تضييع الوقت من جهة اثنية، خاصة أنِّ الصفقات اإللكرتونية يكون التعامل فيها عن بعد.   

 خامتة

ا ستحداث بوابة  إقتحام الثورة املعلوماتية جمال الصفقات العمومية، يستوجب من املشرع زايدة على -
إلكرتونية، ضروره إجياد نظام قانوين عن طريق الوسائط اإللكرتونية. ألنِّ النظام القانوين للصفقات 

 العمومية التقليدية ال يليب مجيع جوانب الصفقات العمومية اإللكرتونية، خاصة يف اجملال اإلجرائي.
املال، وأكدِّ الفعالية الدولية للمنافسة  ت والوق إستخدام الوسائط اإللكرتونية وفر الكثري من اجلهد و -

 يف الصفقات العمومية.
إن برزت فعاليتها بصفة أكرب يف جمال الصفقات العمومية  الدعوى إىل املنافسة إلكرتونيا و  -

ا تبقى مقيِّدة مبوجب نصوص قانونية سواء من انحية حرمان بعض الفئات من الولوج  اإللكرتونية، إالِّ أهنِّ
أو من خالل ا ختيار املتعامل املتعاقد أو فيما يتعلق بتشجيع املنتوج الوطين على حساب إىل الصفقة 

املنتوج األجنيب. ابإلضافة إىل القيود الواردة على املنافسة من خالل أشكال التعاقد أو ا ستبعاد بعض 
م كانوا مقبولني بداية.  األشخاص رغم أهنِّ

إلكرتونيا أثر بصفة مباشرة وإجيابيا يف مبدأ حرية املنافسة، توصلنا إىل أنِّ إبرام الصفقات العمومية   -
هذا ما مل  إبعتبار أنِّ النشر اإللكرتوين يكون أكثر سرعة وأكثر عمومية مقارنة ابلنشر الصحفي. و

يتفطن له املشرع اجلزائري رغم نصه على البوابة اإللكرتونية يف قانون الصفقات العمومية. لذلك نرى 
كذا ضرورة النص   ام قانوين خاص ابلتعامالت اإللكرتونية يف جمال الصفقات العمومية، وضرورة إجياد نظ

 على أن يكون اإلعالن واإلشهار إلكرتونيا.
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عاطف حممد عبد اللطيف: امتيازات اإلدارة يف قانون املناقصات واملزايدات "دراسة مقارنة أبحكام العقود  -2
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حممد بن سعيد بن حممد املعمري: الرقابة القضائية على العقود اإلدارية يف مرحليت اإلنعقاد والتنفيذ دراسة  -6
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 النصوص القانونية:
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 .2010أوت  18

، املتضمن 2015سبتمرب  16، املوافق ل 1436ذي احلجة عام  2، مؤرخ يف 247-15رقم  مرسوم رائسي  -2
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، احملدِّد حملتوى البوابة اإللكرتونية 2013نوفمرب  17، املوافق ل 1435حمرم  13قرار وزاري مؤرخ يف   -1
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 املسريين يف  شركة املسامهة ىالرقابة القضائية عل
 يف اطار تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة

 درابل سهاماألستاذة: 
 قانون األعمال ختصص: طالبة دكتوراه

 أبوبكر بلقايد تلمسانجبامعة  احلقوق و العلوم السياسية كلية
 امللخص :

قد  وكل املشرع مسؤولية تسيري شركة املسامهة هليئات خاصة مهمتها إدارة هذه الشركة و احلفاظ علي مصاحلها. وأ
منح املشرع للمسريين السلطات الواسعة للتصرف يف كل الظروف ابمسها إال اهنم قد يتعسفون أثناء ممارستهم ملهامهم 

  املشرع اجلزائري قرر مسؤوليتهم املدنية و اجلزائية  . لذلك جند انالصالحيات املوكلة هلم قانوان و  بتجاوز

 الكلمات املفتاحية : 
 شركة املسامهة . املسامهني . اجلزاء. حوكمة الشركات . املسؤولية املدنية . املسؤولية اجلزائية .

Abstract: 

     The legislator has entrusted the management of the joint-stock company to 

private entities to manage this business and maintain its interests. The legislator 

has given the managers wide powers to act in all circumstances, but they can 

arbitrarily abuse their powers while exercising their functions, that is why the 

Algerian legislator has decided their civil and criminal liability. 

Keywords: 

joint stock company .Shareholders   . sanction  . Corporate governance   . Civil 

responsibility  .Criminal liability.  
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 مقدمة:
االلتزام ابلنظم واللِّوائح القانونية، فمبادئ حوكمة  تعدِّ الرقابة القضائية أوىف ضمان لسيادة القانون و    

 .(1)الشركات تفقد قيمتها من الناحية العملية إذا مل يوجد إىل جانبها قضاء مستقل يعمل على محايتها
ي أنِّ املشرع اجلزائر  ألنِّ املسري يف شركة املسامهة له الدور الرئيسي يف تسيري شؤون الشركة خاصِّة و و   

؛ جتاوز هذه الصالحيات يؤدي اىل املساس مبصلحة الشركة ألنِّ السلطات الواسعة للتصرفمنح له 
ين  الغري. ، كذلك املساس مبصاحل املسامهني و(2)الشركة تتحمِّل أخطاء املسريِّ

ين و     . ومن (3)من أجل ذلك حرص املشرِّع اجلزائري على محاية مصاحل هؤالء من أخطاء املسريِّ
فما املقصود ابملسؤولية املدنية ، ؤولية جزائيةمظاهر هذه احلماية إقرار مسؤولية مشدِّدة سواء مدنية أو مس

 و اجلزائية ؟  و كيف ميكن تطبيق أحكامهما ؟
 هو ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذه الدراسة :  و

 أوال :املسؤولية املدنية

غري أن يرتتب على هذا اإلخالل حبق ال يقصد ابملسؤولية املدنية إخالل الفاعل ابلتزام مقرِّر يف ذمِّته و   
لبة ، وملتزما  بتعويضه عمِّا أصابه من ضرر، ويكون للمتضرر وحده حق املطايصبح مسؤوال  قبل املضرور

 .(4) يعترب هذا احلق مدنيا خالصة ابلتعويض و

                                                 
  1، مسؤولية أعضاء جملس إدارة شركات املسامهة يف إطار حوكمة الشركات وفقا للنظام السعودي ، ط.هيا بنت دخيل هللا املريبض 1

 .   176، ص. 2016، دار الفكر والقانون، 
 القانون التجاري. 649مثال املادة  2
يرمسها نظام الشركة واحرتموا األحكام  القاعدة أنِّ أعضاء جملس اإلدارة إذا قاموا بواجباهتم بعناية وحرص والتزموا حبدود سلطاهتم كما 3

الواردة فيه، وما يضعه من قواعد آمرة، فال مسؤولية عليهم ولو ساءت أحوال الشركة وابءت ابخلسران، لنِّ التجارة معرِّضة للتقلبات 
 الفجائية، وال يستطيع أعضاء جملس اإلدارة مهما بذلوا من عناية أو حرص أن يضمنوا مستقبل الشركة.

 فليح محد أبو عليك، إدارة الشركة املسامهة العامِّة والرقابة عليها يف القانون األردين املقارن، رسالة دكتوراه، معهد البحوث عبد هللا
 .  208، ص.2007والدراسات العربية، فسم الدراسات القانونية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

 .177هيا بنت دخيل هللا املريبض، املرجع السابق، ص. 4
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 طبيعة املسؤولية املدنية .1
ين املدنية إىل نص املادة  من القانون املدين اليت تنص على 124يرجع األساس القانوين ملسؤولية املسريِّ

ين املدنية تكون بينهما عالقة  عدم قيام املسؤولية إالِّ بوجود خطأ ينتج عنه ضرر و سببية.ومسؤولية املسريِّ
م ملزمون ببذل عناية الرجل العادي يف ادارة أعمال الشركة.  ال خترج عن هذا النطاق حبيث أهنِّ

أساس هذا التضامن هو مبدأ  أنِّ مسؤولية أعضاء جملس االدارة تضامنية، و (1) يرى جانب من الفقه
يفلت من هذه املسؤولية التضامنية إالِّ األعضاء  ال "وحدة السلطة" الذي حيكم عمل هؤالء األعضاء، و

الذين اعرتضوا على عمل زمالئهم، وأثبتوا يف حمضر جلسة جملس اإلدارة اليت صدرت عنها هذه 
ال يعدِّ التغيِّب بذاته مانعا  من املسؤولية طاملا مل يكن بعذر مقبول، بل إنِّه يعدِّ من قبيل  األعمال، و

وذلك تالقيا  وتفاداي  للروح السلبية بني أعضاء اجمللس إبيثار الغياب عن  اإلمهال املستوجب للمسؤولية،
 715هو ما اكدعليه املشرِّع اجلزائري يف املادة  و احلضور تفاداي  للمسؤولية اليت قد ترتتب على املشاركة.

 القانون التجاري.  23مكرر
ين تكون فردية  من خالل هذه املادة القانونية ميكن القول أنِّ املشرِّع اجلزائري اعترب أنِّ مسؤولية املسريِّ

ين فيها، كأن  أو ابلتضامن؛ فاملسؤولية الفردية تتمثل يف ارتكابه أخطاء  تثبت عدم مشاركة بقية املسريِّ
يتجاوز حدود االختصاص املمنوح له، أو انه أبرم تصرفا  خارجا  عن اختصاصه، كأن يتفق رئيس جملس 

يِّنة، مث ينفي هذا االتفاق يتحلِّل من التزامه يف مواجهة الطرف اإلدارة مع مسسار على عمولة مع
  .(2)اآلخر

أمِّا املسؤولية التضامنية فبمجرد أن ينسب اخلطأ إىل العديد من أعضاء جملس اإلدارة فتقوم مسؤوليتهم 
بقوة القانون؛ وذلك عن كلِّ خمالفة لنصوص القانون أو النظم األساسية، فاألمر يتعلِّق يف جوهره بتصرف 

كة، أو متثل يف قرار تنتج يتعارض ومصلحة الشركة، سواء متثل يف تصرف يتجاوز يف حدوده موضوع الشر 
                                                 

بني التنظيم والتجرمي والعقاب، الطبعة االويل ، دار املطبوعات اجلامعية،  -دراسة مقارنة -حممد علي سويلم، شركات األموال 1
 وما يليها . 259، ص.2013

ين يف شركة املسامهة، مذكرة ماجستري، كلية احلقو  2 ق، جامعة تلمسان، زروال معزوزة، زوال معزوزة، املسؤولية املدنية واجلنائية للمسريِّ
 .   175، ص. 2006-2007
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وأتيت مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة ألنِّ شركة املسامهة هلا  ،ر سلبية جسيمة على الشركة ذاتهعنه آاث
حينها خيرج أعضاء اجمللس عن احلدود  املعينة هلذه الشركات، فال  حدود معينة واليت يرتبط وجودها هبا و

 .(1) تهممناص من أن تعقد يف مثل هذه احلالة مسؤولي
ملا كان  و: «2013-11-28تطبيقا  لذلك، قضت احملكمة االقتصادية يف حكم هلا صدر يف  و

هو ما نص عليه املشرِّع صراحة  فيما  االصل يف مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة قبل الشركة أهنا تضامنية و
يف شأن املسؤولية،  القرار، على أنه ويتعلق مبسؤولية املديرين عن الضرر الناشئ عن بطالن التصرِّف أو 

عن  فإنِّ نصوص القانون جرت على تنظيم أحكام مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة عن اخلطأ يف اإلدارة و
عن كلِّ خمالفة للقانون أو لنظام الشركة مىت ترتب على ذلك ضرر يصيب الشركة  مجيع أعمال الغش و

 .(2) »ذاهتا وينتقص من ذمِّتها املالية
 ي املسؤولية املدنيةدعاو  .2

ين، فقد ترفع هذه  ختتلف دعاوى املسؤولية املدنية حسب املتضرر من التصرفات الصادرة من املسريِّ
الدعوى من قبل الشركة أو من املسامهني سواء بصفة فردية أو مجاعية كما قد ترفع هذه الدعوى من 

 الغري.
 مباشرة الشركة لدعوى املسؤولية )دعوى الشركة(: (أ

دعوي الشركة هي الدعوي اليت متارسها الشركة ضد مسرييها و الذين سببوا هلا اضرارا اثناء ممارسة 
 مهامهم . 

يها إذا ارتكبوا أخطاء ترتب  فمن حق الشركة كشخص قانوين رفع دعوى املسؤولية املدنية ضدِّ مسريِّ
بعبارة أخرى فإنِّ  الشركة"، وتسمى الدعوى يف هذه احلالة "بدعوى  عنها إحلاق ضرر ابلشركة ذاهتا ، و

ين عن التصرفات  دعوى الشركة هي الدعوى اليت تقيمها الشركة ابعتبارها شخصا  قانونيا  على املسريِّ
                                                 

أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد املنعم، املسؤولية التضامنية يف شركة املسامهة، الطبعة االويل ، مركز الدراسات العربية للنشر  1
 .294، ص.2016والتوزيع، مصر، 

 القاهرة.الدائرة الثامنة اقتصادية  28/11/2013جلسة  2013لسنة  733الدعوى رقم  2
 .296مقتبس عن: أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد املنعم، املرجع نفسه، ص.
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 ، و(1)بقصد املطالبة ابلتعويض عن هذا الضرر أحلقت الضرر ابلشركة و الضارة اليت ابشرها هؤالء و
مة، يف األصل ألهنا تضطلع كنوع من الرقابة على صاحب احلق يف إقامة هذه الدعوى هي اجلمعية العا

رفعها ابمسها وكيل أو ي التقارير املقدمة من القائمني ابإلدارة وتفحصه مبساعدة حمافظي احلساابت ، و
، أمِّا يف حالة التسوية القضائية للشركة أو إفالسها فرتفع هذه الدعوى من قبل الوكيل املتصرف ممثل عنها
 ثناء ميكن أن ترفع من طرف املساهم. و است ،(2) القضائي

 الدعوي املرفوعة من طرف املمثل القانوين  .1
دعوي الشركة متارس ابسم مجيع الشركاء من طرف ممثلها القانوين، ممثل شركة املسامهة  ميكن القول أن

، و املدير العام، أما الدعوي املوجهة ضد الرئيس فان (3)ذات التسيري التقليدي هو رئيس جملس اإلدارة 
 سلطة التقاضي ترجع جمللس اإلدارة.

ح سلطة التمثيل و التسيري جمللس املديرين ابلتايل اما شركة املسامهة ذات التسيري احلديث فاملشرع من
 .(4) يؤول االختصاص لرفع مثل هذه الدعاوي  لرئيس جملس املديرين أو لعضو أخر من هذا اجمللس

، حيث حكمت حمكمة النقض الفرنسية أبنِّ املدير العام له حق وهو ما أكِّد عليه القضاء الفرنسي
 لصاحلها دون حاجة لوكالة خاصِّة أو تضمني ذلك يف القانون األساسي للشركة التقاضي ابسم الشركة و

(5). 
يرفع  لكن ال يستقيم هذا االختصاص عند ارتكاب أخطاء متس مصلحة الشركة اذ ال يعقل أنو  

لذلك ، و الدعوي كون عقبة ملباشرة هذه، كما أن بقاءهم يف منصبهم قد يسهماملسريون الدعوي ضد أنف
عادة ما تقرر اجلمعية العامة انتخاب مسريين جدد تعطي هلم مهمة مباشرة دعوي الشركة ضد املسريين 

  القدماء الذين ارتكبوا أخطاء.

                                                 
 .218عبد هللا فليج محد أبو عليك، املرجع السابق، ص. 1
 القانون التجاري .  27مكرر  715راجع املادة   2  
 القانون التجاري . 638املادة  3
 القانون التجاري . 652املادة  القانون التجاري . 648املادة  4

5 Cass. Com. 11.12.2006, V. HUBERT et B. BOUMAZO, p.289. 
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لكن هل ميكن أن جند مثل هذه املصداقية يف هذه الشركات لدرجة أن يتم عزل مسريين و  و
و هل سيقوم هؤالء املسريين املعينني أبداء دورهم يف حماسبة املسريين  حماسبتهم من قبل مسريين جدد ؟

 ؟    املخطئني علي أكمل وجه
ذلك راجع إيل خوف املسريين اجلدد  و ذه احلاالت ابلرغم من ندرهتا؛ميكن القول أنه قد جند مثل ه 
ما  هو ي ولتايل سيتجنبون القاء اللوم علي املسريين القداماب أن تقام ضدهم مثل هذه الدعاوي ومن 

 العقوبة .  جيعلهم يفلتون من احملاسبة و
من املنطقي القول أنه ال ميكن للمسريين مباشرة مثل هذه الدعاوي ضد بعضهم إال بعد استئذان  و

معية العامة لوجود مساس مبصلحة الشركة و مسعتها الن هذه اجلمعية هي اليت أولت الثقة يف هؤالء اجل
 املسريين الذين اثرت بسببهم مشاكل يف التسيري. 

اذا أراد كل من رئيس و أعضاء جملس اإلدارة يف النظام القدمي أو رئيس جملس املديرين يف النظام  و
ملقامة ضدهم فيقع عليهم عبء اثبات أبهنم مل يرتكبوا خمالفة ألحكام احلديث دفع دعوي املسؤولية ا

القانون أو األنظمة النافذة أو لنظام الشركة أو لقرارات اهليئة العامة، و مل يرتكبوا امهاال أو تقصريا يف إدارة 
أهنم بذلوا عناية الرجل املعتاد يف تنفيذ املهمة املوكولة هلم من  ، ومراقبتهم لسري العمل فيها ، والشركة 

 .(1)اهليئة العامة للشركة 
تلحق مجيع أعضاء جملس اإلدارة  قد وقد تلحق هذه املسؤولية  املدنية أاي من أعضاء جملس اإلدارة و

 كن لكل منهم دفعميسؤولون ابلتضامن ألداء التعويض و يف هذه احلالة األخرية يكون األعضاء مجيعا مو 
يشرتط أن يكون قد أثبت اعرتاضه ، و للقرار الذي رتب املسؤولية هرفضمسؤوليته إبثبات حالة اعرتاضه و 
   .(2)يف حمضر اجتماع جملس اإلدارة 

                                                 
الطبعة االويل ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،  -األحكام العامة و اخلاصة –فوزي سامي ، الشركات التجارية  1

 .477، ص.1999
 . 542، ص. 2003لتجارية ، الطبعة الثانية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، أمحد  حممد حمرز ، الوسيط يف الشركات ا 2

 القانون التجاري   23مكرر  715األساس القانوين هلذه الدعوى جاءت به املادة 
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واجلدير ابلذكر، أنِّ املسؤولية املدنية ألعضاء جملس املديرين تكون مجاعية يف األصل ألنِّ نظام التسيري 
، فليس ألعضائه أيِّ سلطة فردية يف تسيري الشركة حىت ه هذا اجلهاز هو التسيري اجلماعييتميِّز بالذي 

القانون  653هو ما نصت عليه املادة ه التصرِّف واختاذ قرارات فردية و رئيس جملس املديرين ال ميكن
ين الصالحيات املخوِّلة إالِّ إذا تبنيِّ أنِّ اخلطأ كان فرداي كأن يتجاوز أحد أعضاء جملس املدير التجاري .

 له صراحة  بعد توزيع املهام فيما بينهم.
ويتحمِّل أعضاء جملس املديرين املسؤولية املدنية عن ديون هذه الشركة وخيضعون لنفس األحكام 

 .(1) املقررة للقائمني ابإلدارة يف حالة اإلفالس أو التسوية القضائية، وخيضعون للموانع وسقوط احلق
 املرفوعة من طرف الوكيل املتصرف القضائي ىالدعو  .2

حالة التسوية القضائية للشركة أو إفالسها ميكن  و يف «القانون التجاري 27مكرر  715تنص املادة 
املسؤولني  أن يكون األشخاص الذين أشارت إليهم األحكام املتعلقة ابلتسوية أو اإلفالس أو التفليس

 » عن الديون الشركة وفقا للشروط املنصوص عليها يف األحكام املذكورة
ها و تنتقل اإلدارة إىل الوكيل املتصرف فيتم غل يد املسريين عن إدارة شؤون الشركة  مبجرد افالس

القضائي حبيث حيل حمل أجهزة الشركة  يف رفع كل الدعاوى املتعلقة هبا، و من جهة أخرى تعود سلطة 
 منع  اإلجراءات الفردية املتخذة من قبل الدائيني ضد الشركة إىل الوكيل املتصرف القضائي.

 الشركة املرفوعة من املساهم  ىدعو  .3
اجلمعية العامة للضغوطات من قبل جملس اإلدارة، تؤدي ايل عجزها عن اختاد قرار مبباشرة قد تتعرض 

دعوي املسؤولية ضده، و قد يتقاعس جملس اإلدارة اجلديد إما المهال من جانبه أو جماملة ألعضاء 
و قد  (2)جملس اإلدارة السابقني يف حتريك دعوي املسؤولية املدنية ضد رئيس و أعضاء جملس  اإلدارة.

 القانون التجاري.  24مكرر  715أجاز املشرع اجلزائري مثل هذه الدعاوي يف املادة 

                                                 
 القانون التجاري.  28مكرر  715املادة  1
، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية جملس اإلدارة واجلمعيات العامة، رسالة دكتوراه، عبد الرحيم بنبعيدة 2

 .163جامعة عني مشس، كلية احلقوق ، ص. 
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ذلك طبيعة الضرر اليت هتدف ايل جربه، و تعترب  تعترب هذه الدعوي من الدعوي اجلماعية و يرجعو 
دعوي فردية ابلنسبة للمساهم. فكل مساهم وحده يستطيع رفع دعوي الشركة أاي كانت نسبة أسهمه يف 

طوال فرتة التقاضي ، فاذا ما تنازل عن مل صفة املساهم وقت رفع الدعوي و رأس املال بشرط ان حي
                                   .(1) النتقال هذ احلق ايل املتنازل لهأسهمه للغري فقد حلق يف رفع الدعوي 

اإلشكالية املثارة  هنا حول حكم التعويض الذي حتكم به احملكمة يف دعوي الشركة املرفوعة من و 
 .(2)طرف املساهم 

أعضاء جملس ن ما حيكم به من تعويض ضد رئيس و لإلجابة عن هذا التساؤل يري جانب من الفقه أ
القدر الذي  اإلدارة يكون للشركة مباشرة فال جيوز للمساهم أن يطالب اال جبزء من التعويض مقابل

، يف حني ذهب البعض األخر ايل أن ما حيكم به تعويض يف دعوي الشركة اليت ميتلكه يف رأس املال
جيع املسامهني علي رفع دعوي يرفعها املساهم  يؤول إليه شخصيا ال ايل الشركة، وهذا احلل من شأنه تش

يدافع عن حقوقها هي ال  دعوي الشركة امنا ميثل الشركة و الشركة، بيد أهنم يغفلون أن املساهم عند رفعه
 عن حقوقه.

ن املساهم يتصرف كفضويل عن الشركة و جيب عليه أن يؤدي أيري األستاذ "مصطفي كمال طه"  و
 عوضه األخرية عما أنفقه يف سبيل الدعوي من نفقات. ما حيكم به ايل الشركة من تعويض علي ان ت

ولكن هل جيوز منع هذا املساهم من رفع هذه الدعوى يف القانون األساسي للشركة، أو حصوله على 
 اإلذن؟.

نه من احلقوق األساسية ، ألرفع هذه الدعويهم منفردا من ميكن القول انه ال جيوز حرمان املسا
 لكنو  مباشرة الرقابة علي اإلدارة، ن هذه الدعوي وسيلته اىلأهم اليت ال جيوز املساس هبا كما للمسا

للجمعية العامة اختاذ قرار  خطار الشركة قبل رفع الدعوي حيت يتيسرإجيوز النص يف النظام علي ضرورة 

                                                 
، دار اخلليج، عمان،  -دراسة مقارنة–تركي مصلح محدان ، الوسيط يف النظام القانوين جمللس إدارة الشركات املسامهة العامة  1

 . 259، ص.  2016
 .  259تركي مصلح محدان ، املرجع نفسه، ص.  2
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 احلفاظ على حقِّه يف رفع دعواه، وو قد اكد  املشرِّع اجلزائري على محاية هذا املساهم يف  (1)بشأهنا .
ق. تج على أنِّ كلِّ شرط يف القانون األساسي يقضي جبعل  25مكرر 715ابلتايل نص يف املادة 

ممارسة دعوى الشركة مشروطا  أبخذ الرأي املسبق للجمعية العامة أو إذهنا أو يتضمن مبدئيا  العدول عن 
 ممارسة هذه الدعوى يعترب ابطال . 

 ىدعاو حالة تعدد ال -
كل مساهم له احلق فيها و ال جيوز منع أي   نألمساهم ايل حتريك دعوي الشركة،  قد يلجأ أكثر من

أكثر من مساهم و كانت هتدف ايل  مساهم كما سبق لنا ذكر ذلك، و لكن رفعت اكثر من دعومين
حتقيق نفس الغرض أي تؤدي ايل حتقيق ما هتدف اليه ابقي الدعاوي و عليه فإن الفصل يف احداها 

هذه الدعاوي حمققا  يؤدي ايل انقضاء ابقي الدعاوي األخرى بشرط أن يكون احلكم الصادر يف احدي
 .(2)رفع ابقي الدعاوي كما هو ، اما يف حالة رفض حداها فسيظل احلق يف ما هتدف اليه

 املسؤولية اجتاه املساهم )الدعوى الفردية(: (ب

هي الدعوى اليت يقيمها احد املسامهني للدفاع عن مصلحته الشخصية أو إصالح األضرار اليت 
 حلقت ذمِّته املالية، أي أصابه ضرر شخصي.

مثاله  املسامهني أو احدهم دون الشركة وابلضرر الشخصي الضرر الذي يصيب بعض  يقصد و
  .(3) األرابحالتقليدي أن يستويل رئيس جملس اإلدارة أو احد أعضائه علي نصيب احد املسامهني يف 

توسع القضاء الفرنسي يف مفهوم الضرر الشخصي فاعترب ضررا شخصيا يلحق املساهم عدم  قد و
الذي ترتب عليه عدم توزيع األرابح علي املسامهني مند عية العامة للمسامهني لالجتماع و دعوة اجلم

  .(4)أتسيس الشركة 

                                                 
 , 490، ص.1994مصطفي كمال طه ، أصول القانون التجاري، )د .ط( ، الدار اجلامعية،  1
 . 900،ص,2008( ، دار الكتب القانونية ، مصر ،عماد حممد امني السيد رمضان  ، محاية املساهم يف شركة املسامهة ، )د,ط 2
،  دار    -دراسة مقارنة يف القانون املصري و الفرنسي -صالح أمني أبو طالب ، جتاوز السلطة يف جملس إدارة شركة املسامهة 3

 .114، ص1999النهضة العربية، القاهرة، 
 .  114صالح أمني أبو طالب ، املرجع السابق، ص. 4
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 ، وبني دعوى املساهم لفردية، ومتلكها الشركة كشخص معنوي قد ميِّز الفقه بني الدعوى اليت و
يكمن ذلك التمييز يف حمل الدعوى وموضوعها، فمحل دعوى الشركة التعويض عن ضرر أصحاب 
مصلحتها املستقلة عن مصاحل املسامهني والغري، أمِّا حمل دعوى املساهم التعويض عن الضرر الشخصي 

 .(1) ابلتايل تعترب كلِّ دعوى مستقلة أبطرافها وموضوعها ، والذي يصيب أحد املسامهني أو بعضهم
ذلك إذا صادقت اجلمعية العامة  على وال ارتباط بني الدعوتني، فال تتوقف إحدامها على األخرى، و

على تقرير جملس اإلدارة فإنِّ ذلك ال يؤثر على حق املساهم يف رفع دعواه الفردية جلرب الضرر اخلاص به، 
إذا حكم هلذا  وإذا سقطت دعوى الشركة ابلتقادم، فال أتثري لذلك السقوط على دعوى املساهم، و

ال يلزم بتحويله إىل الشركة ألنِّ التعويض املقضي به هو  و األخري ابلتعويض فإنِّه حيتفظ به حقا خالصا ،
 .(2) عن ضرر أصاب املساهم شخصيا  دون الشركة

سس هذه الدعوى على اخلطأ التقصريي من جانب املسري يف حق املساهم كأن يثبت مثال  رئيس أتو
لغ اليت دفعها لتسديد ما جملس اإلدارة  انه قد أضاع خبطئه حقِّه يف احلصول على األرابح أو أضاع املبا

تبقى من قيمة أسهمه ، األمر الذي أدِّى إىل بيعها جربا  يف سوق األوراق املالية؛ أي أنِّ عضو جملس 
 .(3) اإلدارة قد حرمه بغري حق من استعمال حقوقه

ا يكفي وجود خطئا  واحدا  و وال يشرتط جتمع عدِّة أخطاء إلقامة هذه الدعوى و مثال ذلك  إمنِّ
تقدمي جملس املديرين ميزانية خاطئة بغية توزيع أرابح مع أنِّ وضعية الشركة ال تسمح بذلك ألهنا يف 

 .(4)خسارة، من املؤكد أنِّ هذا الفعل سريتب مسؤوليته املدنية جتاه املسامهني كونه مضر مبصاحلهم
 

                                                 
 .200يل هللا املريبض، املرجع السابق، ص.هيا بنت دخ 1
 .283، ص.2003حممد فريد العريين ، الشركات التجارية، ، الطبعة األويل  ، دار اجلامعة اجلديدة ،  2
بني التنظيم والتجرمي والعقاب، الطبعة االويل ، دار املطبوعات اجلامعية،  -دراسة مقارنة -حممد علي سويلم، شركات األموال 3

 .     266ص.، 2013
سبع عائشة، املسؤولية املدنية واجلزائية ألعضاء جملس املديرين يف شركة املسامهة ذات النظام اجلديد، جملة املؤسسة والتجارة، كلية  4

 .71، ص.2011احلقوق، جامعة وهران، العدد السابع ، 
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ي شركة املسامهة: (ج  دعوى الغري املقامة ضد  مسري 

ي شركة املسامهة جتاه الغري )غري املسامهني يف الشركة( وهنا جيقد يسأل  ب التفرقة بني جمرد اخلطأ مسريِّ
دارة من جهة، وبني العمل الذي ينطوي على الغش أو خمالفة القانون أو نظام الشركة من جهة يف اإل
 .(1)أخرى

لبعض يرى أبنِّه قد يرجع إذن؛ حيق للغري الرجوع على الشركة بوصفه جزء ال يتجزأ منها، كما أنِّ ا
الغري بدعوى ضدِّ الشركة على أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعيه بشرط وجود عالقة التبعية، ويف 
مجيع األحوال جيوز للشركة بعد تعويض الغري الرجوع على العضو املتسبب ابلضرر وفقا ألحكام املسؤولية 

 .(2)يف القانون املدين
ين جتاه الغري املتعاقد مع الشركة، ُحسن  من و صور األخطاء الشخصية اليت ستتبع مسؤولية املسريِّ

مة إليهم من الغري ، أو تبديد األموال املسلِّ م كما هي مبيِّنة يف نظام الشركةالنيِّة متجاوزين حدود سلطاهن
البنوك، فيقدم إليها ، أو تقدمي ميزانية غري صحيحة ختفي سوء حالة الشركة إىل أحد حلساب الشركة

، واملودعة لدى الشركة دون ألوراق املالية اململوكة للعمالءيصيبه الضرر أو رهن ا البنك ائتمانه و
 .(3) موافقتهم

حلماية حقوق الغري فيجب توفري بعض الضماانت حلمايتهم كعدم أتثر الدعوي اليت يرفعها الغري  و
 اإلدارة عن خمالفتهم للقوانني و أن مسؤولية أعضاء جملس ، كذلك جنديف نظام الشركةأبية قيود قد ترد 

 حكامأا عن تلك املخالفات، قياسا علي األنظمة املعمول هبا يف الشركة ال يعفي الشركة من مسؤوليته
 .(4) مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعيه

 أنِّه ميكن للغري أنِّ املطالبة ابلتعويض عن طريق دعواين: (5)ملطالبة الغري حبقوقه يرى بعض الفقه

                                                 
 .493مصطفى كمال طه،املرجع السابق، ص. 1
 .204رجع السابق، ص.هنا بنت دخيل هللا املريبض، امل 2
 .492مصطفى كمال طه ، املرجع السابق، ص. 3
 .285تركي مصلح محدان ، املرجع السابق ، ص،  4
 .284حممد فريد العريين، املرجع السابق، ص. 5
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يقيمها على الشركة اليت تعامل معها من خالل جملس إدارهتا، للمطالبة جبرب  دعوى عقديه -
ين، ولكن هذا اخطأ ينسب إىل  الضرر الذي حلقه، صحيح أنِّ الذي ارتكب الفعل اخلاطئ هم املسريِّ

عضوا  من أعضائها، فما  غدارة ليس سوى جزء من نسيج الشركة والشركة مباشرة ابعتبار أنِّ جملس ال
 يرتكبه من أخطاء يعترب كما لو كان قد وقع من الشركة ذاهتا.

 أساسها الفعل الضار، يرفعها مباشرة على عضو جملس اإلدارة املخطئ، و دعوى تقصريية -
عضو اجمللس جسيما  أو منطواي  على  الغالب أنِّ الغري ال يرفع هذه الدعوى إالِّ إذا كان اخلطأ الصادر من

 غش.
 اثنيا :املسؤولية اجلزائية

ال يتحقق ذلك إالِّ  اهتمت اجلهات التنظيمية لقواعد الشركات إبضفاء الوصف اإللزامي عليها، و
إبحاطتها إبطار املسؤولية بنوعيها، وقد أمجع الفقهاء القانونيني على أنِّ املسؤولية املدنية ألعضاء جملس 
إدارة شركات املسامهة غري كافية لردعهم عن ارتكاب اجلرائم، وانطالقا  من الدور الذي متارسه هيئات 
التسيري يف شركات املسامهة ظهرت املسؤولية اجلنائية اجلزائية، لتصرفاهتم وأعماهلم، فأضافت حوكمة 

وقامت بتشديد العقوبة  الشركات ولوائح احلوكمة العديد من اجلرائم اليت ميكن أن ترتكب من طرفهم،
ال حيول دون عودة مرتكب اخلطأ إىل ارتكابه مرة أخرى خاصِّة إذا   -التعويض -عليها ألنِّ اجلزاء املدين

.وسنحصر هذه الدراسة على بعض اجلرائم املنصوص عليها يف (1) كان موسرا  قادرا  على أداء التعويض
  .قانون التجاري

 لشركة أو مسعتهاجرمية التعس ف يف استعمال أموال ا (أ
بغرامة من  يعاقب ابحلبس من سنة واحدة إىل مخس سنوات و«ق. تج:  811تنص املادة 

 د.ج، أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط. 200.000د.ج إىل  20.000

                                                 
 .207هنا بنت دخيل هللا املريبض، املرجع السابق، ص. 1
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رئيس شركة املسامهة والقائمون إبدارهتا أو مديروها العامِّون الذين يستعملون عن سوء نيِّة  - 3... 
الشركة أو مسعتها يف غاايت يعلمون أهنا خمالفة ملصلحتها ألغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو أموال 

 .(1)»مؤسسة أخرى هلم فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة...
 لتتكون هذه اجلرمية جيب توفر ركنني: الركن املادي والركن املعنوي.

 أو اًل: الركن املادي:
 قانونية املذكورة أعاله أنِّ الركن املادي يتكون من عنصرين مها:يتضح من خالل استقراء املادة ال

 استعمال أموال الشركة أو مسعتها. •
 املساس مبصلحة الشركة. •

 التعس ف يف استعمال أموال الشركة: -أ
مصاحلها، فيشمل  أعطى املشرِّع هلذه اجلرمية نطاق واسع جدا، بقصد توفري محاية حقيقية للشركة و

مفهوم "االستعمال"التصرفات يف أموال الشركة سواء كانت تصنِّف ضمن أعمال التصرِّف أو جمرد أعمال 
ون اإلدارة ابإلجيار أو الدفعات املسبقة وعارية االستعمال وكذلك األعمال املادية ال يت يقوم هبا املسريِّ

 .(2) مبناسبة مهمِّة تسيري أموال الشركة واإلدارة
ا كلِّ عمل يؤدي غلى اإلنقاص من ذمِّة الشركة  قد و عرِّف القضاء الفرنسي إساءة االستعمال أبهنِّ

   .(3) املالية ولو بصفة مؤقتة
س وجرمية إنِّ االستعمال يف مفهوم جرمية التعسِّف يف استعمال أموال الشركة أوسع من جرمية االختال

ة أعمال التصرِّف وكذا أعمال اإلدارة، فأمِّا عن ، حبيث يدخل يف إطار هذه اجلرميخيانة األمانة والتفليس
أعمال التصرِّف فهي العمليات اليت تنصب على رأس املال بتحويله واالنتقاص منه حاضرا  أو مستقبال  
مثل البيع واهلبة ، إبرام عقد اإلجيار؛ هذه األعمال تشكل استعماال  مبفهوم جرمية التعسِّف يف استعمال 

                                                 
 حملدودة.ق.تج. املتعلقة ابلشركة ذات املسؤولية ا 800تقابلها املادة  1
 .100، ص.2004أمحد بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلزء الثاين ، د.ط، دار هومه للطباعة والنشر،  2

3 Cass. Com, 21 août 1991, RJDA, 12/91, n°1032. 
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مل هذا املفهوم أعمال الغدارة أي جمرد أعمال التسيري العادي كالصيانة والتأمني أموال الشركة ، كما يش
 .(1) واإليداع والقرض

يكون فعل االشرتاك سابقا  لالستعمال أو معاصرا  له، حبيث ال يقوم االشرتاك يف حق احملاسب  و
 فظي الشركة.الذي ينقل أبمانة يف حساابته النقود اليت يقوم مدِّبر الشركة بسحبها من حما

 السؤال الذي يُثار هنا: هل يشرتط حتقق الضرر لقيام هذه اجلرمية؟ و
، فتقوم هذه اجلرمية مبجرد عدم  ميكن القول أنِّ املشرِّع ال يشرتط حتقق الضرر حىت حياسب هذا املسريِّ

 املساس مبصاحل هذه الشركة.
 املساس مبصلحة الشركة: -ب

استعمال أموال الشركة يكون تعسِّفيا  عند املساس مبصلحتها، حيث يستعمل املسريِّ أموال الشركة 
خلدمة مصاحله اخلاصِّة أو تسديد ديونه الشخصية، حبيث ال يفصل بني الذمِّة املالية للشركة وذمِّته 

ارات املخصِّصة الكهرابء من أموال الشركة، أو أن يستعمل السي الشخصية، كأن يدفع فواتري اهلاتف و
 للشركة يف تنقالته اخلاصِّة.

 اثنياً: الركن املعنوي:
اشرتط املشرِّع لقيام هذه اجلرمية أبن يقوم املسريِّ بتصرفاته عن "سوء نيِّة" وابلتايل تعترب هذه اجلرمية من 

 اجلرائم العمدية اليت تقتضي القصد اجلنائي العام.
إرادة بقيامه خبدمة أغراضه الشخصية سواء بصفة يتحقق هذا القصد أبن أييت اجلاين عن وعي و  و

 مباشرة أو غري مباشرة وهو يعلم أنِّ فعله خمالف ملصلحة الشركة.
كذلك جيب توفر القصد اجلنائي اخلاص الذي يتمثل يف حتقيق مصلحة شخصية، فالقصد اخلاص 

 الشخصية، و لقد توسِّع القضاء يف تفسريه للمصلحة يشكل الباعث لتحقيق املصاحل الشخصية، و
ا متثل يف فائدة قد تكون مالية أو مهنية بل وحىت فخرية  .(2) قضى أبهنِّ

                                                 
 .238زروال معزوزة، املرجع السابق، ص. 1
 .121السابق، ص.راجع يف هذا املعىن، أمحد بوسقيعة، املرجع  2
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 اثلثا: العقوبة:
ق.تج. املسؤولون ابلسجن من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة  811عاقب املشرِّع من خالل املادة 

 د.ج أو إبحدى هاتني العقوبتني.200.000د.ج إىل 20.000من 
 مسؤولية كلِّ من رئيس شركة املسامهة والقائمني ابإلدارة، واملديرين العامِّون. تقوم و
ابلذكر، أنِّ املشرِّع اجلزائري مل ينص على مسؤولية أعضاء جملس املديرين يف شركة املسامهة  اجلدير و

لكن ابعتبار أنِّ هلم نفس املركز القانوين ألعضاء جملس اإلدارة حبيث خيوِّل هلم  ذات التسيري احلديث و
م مسؤولون اجتاه الشركة يف حالة توفر أركان هذه ا  جلرمية.القانون سلطة التسيري، فإهنِّ

 جرمية التعس ف يف السلطة أو احلق يف التصويت (ب
يُعاقب ابحلبس من سنة واحدة إ ىل مخس سنوات وبغرامة من «ق.تج على:  811تنص املادة 

د.ج أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط رئيس شركة املسامهة والقائمون 200.000د.ج إىل 20.000
عن سوء نيِّة وهبذه الصفة ماهلم من السلطة أو حق يف  إبدارهتا أو مديروها العامِّون الذين يستعملون

التصرِّف يف األصوات استعماال  يعملون أنِّه خمالف ملصاحل الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل 
 ».شركة أو مؤسسة أخرى هلم فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة

لنصر املادي املتمثل يف التعسِّف يف تشرتك هذه اجلرمية مع اجلرمية السابقة يف مجيع عناصرها ماعدا ا
 التعسِّف يف استعمال حق التصويت. السلطة و

 أو اًل: التعس ف يف السلطة
يتضمن مفهوم "السلطة" جمموعة احلقوق اليت يكتسبها القائمون ابإلدارة على الشركة مبوجب 

شركة من أجل تسيري مهمتهم؛ أي جمموع السلطات املخوِّلة هلم من طرف القانون أو النظام األساسي لل
مصاحلها، فيلتزم هؤالء ابستعماهلا لتحقيق مصاحلها، إذا أخرجوا عن هذا النطاق واستعملوا هذه 

م يرتكبون هذه اجلرمية  .(1) السلطات ألغراض شخصية فإهنِّ

                                                 
مبوسات عبد الوهاب، سلطات ومسؤولية املسريين يف الشركات التجارية، حماضرات ألقيت على طلبة املاجستري يف القانون اخلاص،   1

 .103، ص.2003-2002كلية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس، 
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 اثنياً: التعس ف يف التصويت:

ية ترتكب بكثرة يف ق.تج اليت تعاقب التعسِّف يف استعمال السلطة جرمية اثن 4ف 811تنص املادة 
ين أثناء ممارسة مهمتهم و هي التعسِّف يف التصويت، هذه املخالفة حتارب  امليدان من طرف املسريِّ

مصلحتها عن طريق  التصرفات السلبية داخل أجهزة الشركة أين تتخذ القرارات املتعلقة مبوضوع الشركة و
  .(1)  املديرينس التصويت وهي اجلماعات العامة واجملالس )جملس اإلدارة وجمل

 جرائم عدم اعالم املساهم  (ج
عدم وضع الواثئق حتت تصرفه  تعترب جرمية عدم اعالم املساهم بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة و جرمية

من أبرز اجلرائم اليت ميكن أن تعرقل املساهم و متنعه من ممارسة حقه يف االعالم علي الوجه الذي قرره له 
  .املشرع اجلزائري

 أوال : اعالم املساهم بتاريح انعقاد اجلمعية العامة
 داخل اجلمعية العامة مرتبط بذلك، و من احلقوق األساسية ألنِّ سلوكه االعالميعترب حق املساهم يف 

على هذا األساس أوجب املشرِّع اجلزائري إعالم املساهم بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة مبدة كافية تسمح 
 له حبضورها.

يكون ذلك مبوجب رسالة  يوما  على األقل من التاريخ احملدد لالنعقاد، و 35هذه املدة بـ حدد و
يف حالة عدم االلتزام بذلك تقوم املسؤولية املدنية لرئيس الشركة لوجود ركن اخلطأ  موصى عليها، و

، ممِّا يؤدي حلدوث املتمثل يف عدم إعالم املساهم بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة، يف املدة احملددة قانوان  
يُعاقب رئيس  ضرر للمساهم املتمثل يف عدم حضور هذه اجلمعية، إضافة إىل وجود العالقة السببية، و

املشرِّع ال يشرتط توافر القصد اجلنائي يف  د.ج، و100.000د.ج إىل 20.000الشركة بغرامة من 
 .(2) هذه احلالة

                                                 
 .105مبوسات عبد الوهاب، املرجع نفسه، ص 1

2MAATOUk Jamel,  L’information des actionnaires dans la sociétés anonyme en droit Marocain, 

Thèse doctorat, Droit privé, faculté de droit et des sciences économique, université de Perpignan, 

2001, p.216.  
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 اثنيا: عدم وضع الواثئق حتت تصرف املسامهني 
نص  كما اقام املشرع مسؤولية اهليئات اإلدارية عند عدم وضع الواثئق حتت تصرف املسامهني حيث

د.ج رئيس 200.000د.ج إىل 20.000يعاقب بغرامة من «ق.تج:  819املشرِّع اجلزائري يف املادة 
تصرف  شركة املسامهة والقائمون إبدارهتا أو مديروها العامون الذين يتعمدون عدم وضع الواثئق حتت

 .(1) »املساهم
لو مل  القائمون ابإلدارة عن خطأهم حىت و ابلنسبة للقضاء الفرنسي محل مسؤولية رئيس الشركة و

 .(2) تتجه إرادهتم للقيام هبذه اجلرمية، أي حىت ولو مل تكون هناك سوء نيِّة
 هذه اجلرمية كغريها من اجلرائم يشرتط فيها الركن املادي و الركن املعنوي :و 

  : الركن املاديأوال
ق.تج يتنب لنا ان القانون التجاري ألزم رئيس شركة املسامهة و القائمون ابإلدارة  819ابستقراء املادة 

 أو املديرون العامون متكني املسامهني من هذه الواثئق املذكورة يف املادة أعاله و اال تعرض للمساءلة .
 اثنيا: الركن املعنوي

عترب من اجلرائم غري العمدية، قصد اجلنائي حيت تتم حماسبة املسريين ألهنا تال تتطلب هذه اجلرمية ال
 لو مل يتعمد إخفاء أو عدم وضع الواثئق حتت تصرف املساهم. حيت و ابلتايل يسئل املسريو 
 جرمية توزيع أرابح صورية (د

يعترب توزيع أرابح صورية من األفعال اليت متس مبصلحة الشركة واستمراريتها. هوماعليه نص املشرِّع يف 
لي املسامهني حقيقية القانون التجاري.فمن املفروض أن تكون األرابح القابلة للتوزيع ع 1ف 811املادة 

 بدون أن تكون الشركة قد ليست خيالية، فاالرابح الصورية هي تلك األرابح املوزعة علي املسامهنيو 
                                                 

 Genesco INC "شركة  ، حيث طلبت1966ومن األمثلة املشهورة عن ذلك ما حدث يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة  1
تسليمها قائمة املسامهني بغرض شراء األسهم منهم، فرفضت هذه األخرية،   " Iupulin Garfinkel "من إدارة شركة"  

% فقط من تلك األسهم، أي مل 10فتقدمت الشركة للعدالة وحتصلت على حق اإلطالع على قائمة املسامهني واشرتت منهم فقط 
 .21. راجع: حمفوظ جبار، تنظيم وإدارة البورصة، اجلزء الثالث ، الطبعة االويل ،دار هومه، ص.تتمكن من السيطرة عليها

2 MAATOUk Jamel, op.cit, p.214. 
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حققت أرابحا حقيقية ، أو قد تكون نتيجة اعداد ميزانية خاطئة ال حتتوي علي بياانت صحيحة يف 
تقديرها للمبالغ املقدرة لألصول و اخلصوم هبدف تضليل املسامهني و الغري و اظهار أن الشركة يف 

 .(1) وضعية مالية جيدة
 ان، تتمثل يف:تتكون هذه اجلرمية من أربعة أرك و

 عدم وجود قائمة اجلرد أو تقدمي قوائم جرد مغشوشة؛توزيع األرابح؛صورية األرابح؛سوء النيِّة.
 خامتة 

أنِّ املسؤولية املدنية هي سالح فعِّال بني يدي املسامهني  ما ميكن قوله يف خامتة هذه الدراسة ، و
ين لذلك يستطيعون رفع دعوى  خاصِّة مسامهي األقليِّة ، ألنِّه بسبب أقليتهم ال يستطيعون إقالة املسريِّ

.و ال تكون هذه املسؤولية فعِّالة إالِّ إذا كان اجلاين لديه املالءة املالية الكافية، (2) قضائية حلماية حقوقهم
ذلك كان من الضروري أن تكون ازدواجية يف املسؤولية ابعتبار أنِّ املسؤولية املدنية وحدها غري كافية، ل

 .(3)لذلك وجدت املسؤولية اجلزائية اليت يكون هلا الدور الوقائي والعقايب
ما هو فهوم حوكمة الشركات من دوهنا، و مسائلة املسريين تعترب ركيزة من الركائز اليت ال يستقيم م و

ذلك بتجرمي ء بوضع عقوابت مدنية أو جزائية و جسده املشرع اجلزائري عند اقراره ملسؤولية هؤالء، سوا
واء عمدا أو بصورة غري عمدية ، العديد من املمارسات الغري املشروعة الصادرة اثناء أتديتهم ملهامهم س

 ذلك حرصا من املشرع علي دعم هذه احلماية القانونية.و 
 املراجعقائمة 
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 تطبيقات قواعد مسؤولية املؤسسات اإلستشفائية العامة
 مقارنة ( يف التشريع الفرنسي واجلزائري ) دراسة

 عنرت أمساء  :ستاذةاأل
 خاص طالبة دكتوراه ختصص قانون قضائي

 -جامعة مستغامن –كلية احلقوق والعلوم السياسية 
 "أ"حتت إشراف : الدكتور حيتالة معمر أستاذ حماضر 

 -جامعة مستغامن –كلية احلقوق والعلوم السياسية 
 : ملخص
، مهنة الطب مهنة أخالقية و علمية قدمية مرت مبراحل خمتلفة أدت إىل تطورها وتفرعها و تعمق مفاهيمهاتعترب 

الفطنة ، بيد أن هذا التطور بدورها تعالت هبا نسبة البديهة و لقد تزامن هذا االرتقاء بتطور اجملتمعات اإلنسانية اليت و 
 بيات منها تفاقم حدوث األخطاء الطبية .السلتولد عنه العديد من االجيابيات و العلمي الطيب 

فاملؤسسات اإلستشفائية العامة اليت هي حمل دراستنا تقوم بدور هام يف أداء اخلدمات الطبية للمواطنني كما  
الفين كينها من جماراة التقدم العلمي و ذلك من أجل متو  ي، ويف إجراء األحباث الطبية،تساهم أيضا يف التعليم اجلامع

عليه فإن كل مريض بغض النظر عن وضعه االجتماعي أو عن إمكانيته املادية ميكن أن يستفيد من و  الطيب، يف اجملال
  .خدمات املستشفيات العامة

بة مما الشك فيه أن النشاط الذي يقوم به املستشفى العام ميكن أن ينطوي على العديد من املخاطر نظرا للصعو و 
اجلراحية والنشاط اإلستشفائي ككل، إضافة إىل املخاطر النامجة عن استخدام تقنيات اليت تكتنف التدخالت الطبية و 

ونظرا لألمهية البالغة اليت يكتسيها هذا املوضوع أردانه أن يكون  . عالجية جديدة أو استخدام أجهزة و مواد طبية
 حمل دراستنا كونه يعد موضوعا خصبا نظرا التصاله املباشر بواقع حياتنا .

أنه مل حيظ ابالهتمام الكايف من جانب فقهاء القانون العام خاصة يف اجلزائر، على عكس الفقه و القضاء غري 
الفرنسي اللذان سامها وبشكل كبري يف تطوير قواعد املسؤولية الطبية خاصة فيما يتعلق مبسؤولية املرافق الصحية 

 . العمومية عن األخطاء الطبية لألطباء املمارسني هبا
اخلطأ الطيب ، املسؤولية الطبية ، الطبيب ، التعويض ، املؤسسات اإلستشفائية العامة،  مات املفتاحية :الكل 
 . املريض
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Abstract 

The medical profession is an ancient moral and scientific profession that has 

undergone various stages that led to its development, branching and deepening of its 

concepts. This development coincided with the development of human societies, which in 

turn have increased their sense of reason. However, this scientific scientific development 

has generated many pros and cons The aggravation of medical errors  

The public hospitals in our study play an important role in the performance of the 

medical services of citizens and also contribute to university education and medical 

research in order to enable them to keep up with scientific and technical progress in the 

medical field. Therefore, every patient regardless of His or her social status can benefit 

from public hospital services 

There is no doubt that the activity of the general hospital can involve many risks due to 

the difficulty of medical and surgical interventions and hospitalization as a whole, as well 

as the risks resulting from the use of new therapeutic techniques or the use of medical 

devices and materials. In view of the importance of this subject, we wanted it to be 

considered as a fertile subject because of its direct connection to the reality of our lives 

However, it did not receive sufficient attention from public jurists, especially in 

Algeria, in contrast to French jurisprudence and jurisprudence, which contributed greatly 

to the development of the rules of medical responsibility, especially with regard to the 

responsibility of public health facilities for medical errors of practicing physicians. 

Keywords:  

 medical error, medical liability, doctor, compensation, general hospital institutions, 

patient. 

 مقدمة :

إن احلق يف الصحة هو حق دستوري لكل فرد من اجملتمع اجلزائري، وقد كرسته و اعرتفت به أغلب  
و رغم كل التطور الذي بلغ أشده يف اجملال الطيب وعلى الرغم من أنه ليس بعلم  النظم القانونية العاملية ،

دقيق فإن ارتكاب اخلطأ سواء كان إرادي أو غري إرادي جعل القضاة يواجهون بشكل متزايد عالقات 
ولد متضاربة بني األطباء و املرضى، فتطور التقنيات الطبية حفز املرضى على التطلع إىل االستفادة منها و 

تساؤالت قضائية وأخالقية شائكة مما دفع ابلدولة إىل إجياد منظومة قانونية و قضائية هتدف إىل حل 
 نزاعات العالقات الطبية
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أخذت املسؤولية الطبية يف األونة األخرية منعرجا أصعب من ذي قبل خصوصا من طرف املؤسسات 
ملريض بكثرة يف بالدان قصد العالج والشفاء، إال و اليت يلجأ إليها ا  -حمل دراستنا-اإلستشفائية العامة 

 أن الصعوابت اليت تعرفها سواء مادية أو بشرية قد تؤدي إىل حدوث و تكرار األخطاء الطبية.
فإذا كان النشاط اإلداري للمرافق الصحية العمومية من شأنه أن يثري مسؤوليتها يف حالة حدوث 
ضرر للمرضى، فال بد من حتديد األسس اليت ترتكز عليها هذه املسؤولية، و هل هي نفس األسس 

عالقة سببية (  أم هناك أساس آخر خاص مبسؤولية املرفق –ضرر –القانونية الكالسيكية ) خطأ 
 العمومي وليد القضاء اإلداري .

و ابلتايل يطرح اإلشكال املتمثل يف مدى توفيق املشرع  و القضاء اجلزائري يف ضبط نطاق مسؤولية 
 املستشفيات العامة عن األخطاء الطبية اليت يرتكبها األطباء املمارسني هبا ؟

إىل مبحثني: األول تناولنا فيه وقصد اإلجابة على هذا اإلشكال، إرأتينا تقسيم هذه الورقة البحثية 
التخلي عن فكرة و الثاين خصصناه للحديث عن تطور فكرة اخلطأ كأساس ملسؤولية املستشفيات العامة 

 اخلطأ كأساس للمسؤولية  و البحث عن أسس أخرى إلقامة مسؤولية املستشفيات العامة
 ت العامة      تطور فكرة اخلطأ كأساس لقيام مسؤولية املستشفيااملبحث األول : 

تعترب املرافق الصحية العمومية من بني أحد مظاهر الدولة الدميقراطية يف اجملال االجتماعي ، ولذلك 
وتقدمي العالج لكافة مواطنيها. حترص الدساتري على النص على أمهية دورها يف جمال محاية الصحة ، 

وصعوبة حقيقية  فكل من األطباء هنا تثري مسألة تطبيق مسؤولية املرافق الصحية العمومية جدال واسعا و 
كافة العاملني هبا معرضون ألخطاء سواء كانت أخطاء شخصية أو مرفقية فعلى عاتق من تلقى و 

طاق املسؤولية يف ناملسؤولية ؟ وبناءا على هذا وجب علينا من خالل هذه الدراسة القانونية التطرق إىل 
 ضوء املمارسة اإلستشفائية العامة.

إن اتساع جمال تدخل اإلدارة أدى إىل زايدة و تعدد األضرار الواقعة على األشخاص واألموال، لذلك 
ظهرت فكرة املسؤولية اإلدارية ، هبدف جرب هذه األضرار عن طريق تعويض املضرور عن األضرار اليت 

 رة لنشاطها .أصابته جرَاء ممارسة اإلدا



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
12 

 

214 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

كأصل عام فإن مسؤولية اإلدارة تقوم على الركن الكالسيكي وهو اخلطأ و هذا امر منطقي وال يثري و  
فالعقل و املنطق  يفرضان على من ارتكب خطأ بنفسه أو بواسطة ممثليه  الشرعيني أن يلتزم  أي جدل ،

 إبصالح الضرر الناجم عن هذا اخلطأ .
ن بصدد دراسة نوع مسؤوليتها هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ، فاملستشفيات العامة اليت حن

وابلتايل فإَن دعاوى املسؤولية الناشئة عنها خيتص بنظرها القضاء  اإلداري مطبقا يف ذلك قواعد القانون 
 اإلداري .   

الث  أركان ث استقر القضاء اإلداري على أن مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا تقوم كقاعدة عامة على
العالقة السببية بينهما، حبيث ترجع أصالة القواعد اإلدارية يف هذا الصدد إىل ركن وهي اخلطأ، الضرر و 

يسأل عنه يف ماله الذي ينسب إىل املوظف و اخلطأ، إذ ميز القضاء اإلداري بني اخلطأ الشخصي و 
نسب إىل اإلدارة اليت اخلاص ويؤول االختصاص فيه إىل القضاء العادي، وبني اخلطأ املرفقي الذي ي

 ينعقد االختصاص بشأنه للقضاء اإلداري.ض و تتحمل عبء التعوي
: طبيعة ولتتناول فيها ما يلي املطلب األقسم  هذا املبحث إىل مطلبني نوهذا ما سنقوم بدراسته، و 

اخلطأ املرفقي   : التمييز بني  اخلطأ الشخصي و املطلب الثاينيف مسؤولية املستشفيات العامة، و اخلطأ 
 كأساس ملسؤولية املستشفيات العامة .

 املطلب األول: طبيعة اخلطأ يف مسؤولية املستشفيات العامة    
مل يرد أي  تعريف للخطأ يف أَي نَص من النصوص القانونية املتعلقة ابملسؤولية املدنية يف جل 

قام به بتعويضه و هذا ما دلت عليه   التشريعات ولكنه جند ما يفيد أبن كَل خطأ يؤدي إىل ضرر يلزم من
 .من القانون املدين الفرنسي 1382 من قانون املدين اجلزائري و اليت تقابلها  املادة 124املادة 
فاخلطأ الذي تؤسس عليه املسؤولية اإلدارية كأصل عام هو خطأ شخصي، إاَل أنه عندما يتصل هذا  

خيتلف و اخلطأ بشخص اعتباري كاملستشفى فإنه يظهر إىل جانبه خطأ من نوع آخر وهو اخلطأ املرفقي 
 (.1)نبهلذا التميز أمهية القصوى من عدة جوااألول ابختالف ظروف ارتكاهبما و  هذا األخري عن
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 أوال: تعريف اخلطأ الشخصي:
أو تلك  سواء تلك اليت ينظمها القانونهو ذلك اخلطأ الذي يرتكبه املوظف العام إخالال ابلتزاماته  و

ة املطلوبة  اليت تنظمها اللوائح. وابلتايل فاخلطأ الشخصي هو اخلطأ الذي ينفصل عن أداء اخلدمة العام
حاالت  03على أساسها تقوم املسؤولية الشخصية للطبيب و ميكن حصرها يف من الطبيب أدائها  و 

 وهي: 
ال عالقة هلا ابلعمل الوظيفي  األخطاء اخلالية من أي عالقة مع املرفق وهي أخطاء شخصية حمضة /1

   .(2) إطالقا كاألخطاء اليت يرتكبها خالل استغالله لوظيفته من أجل حسابه اخلاص
اليت توحي بسوء نية الطبيب مبعىن اليت هتدف إىل مقاصد املرتكبة مبناسبة أداء اخلدمة و  األخطاء /2

 تتناىف مع أغراض الصحة العامة أو مصلحة املريض.
 جسيما اعترب خطأه شخصيا. )الطبيب(األخطاء اجلسيمة فكلما كان خطأ املوظف أي  /3

وعليه فالتعريف األمشل للخطأ الشخصي هو أنه " يكون اخلطأ شخصيا إذا كان العمل الضار 
 .(3)مطبوعا بفعل شخصي يكشف عن االنسان بضعفه و شهواته  وعدم تبصره "

 اثنيا :تعريف اخلطأ املرفقي:
إن اخلطأ املرفقي يعترب خطأ شخصيا لكن مقرتان ابملرفق أي املستشفى العام فيتخذ صفة اخلطأ  

. كما يعرف أبنه ِّ خطأ موضوعي ينسب إىل املرفق مباشرة على اعتبارات هذا املرفق قد قام (4)املرفقي 
لعامة، ميكن أن ابرتكاب اخلطأ بغض النظر عن مرتكبه أما فيما يتعلق مبجال مسؤولية املستشفيات ا

نذكر مثاال عن اخلطأ الذي ينسب مباشرة إىل املستشفى ابعتباره شخصا معنواي، وذلك يف حالة عدم 
هو حقهم  ضمانه للحَد األدل من اخلدمة املقررة قانوان عندما يقوم املستخدمون ابإلضراب املشروع و

املتعلق ابلوقاية من  1990فيفري  06املؤرخ يف:  90/02مثلما هو مقرر يف أحكام قانون رقم 
 (5)النزاعات اجلماعية للعمل و تسويتها وممارسة حق اإلضراب 
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 املطلب الثاين : التمييز بني اخلطأ الشخصي و اخلطأ املرفقي 
عدة مربرات و أسس تفرض وجودها و تطبيقها يف نفاذ عملية تطبيق نظرية املسؤولية  إن هلذه  الفكرة

اإلدارية، كما تتجسد هذه األسس يف جمموعة املزااي  اليت حيققها هذا التمييز ما بني األخطاء يف حل 
 .(6)اخلاصة بصورة  متوازنة و حتقيق أهداف املصلحة العامة و  الكثري من املسائل و الصعوابت،

 أوال : معايري التفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي :
عريف حمدد لكل من اخلطأ رغم ما صادف املعايري من جناح إال أنه ال ينفي أن موضوع وضع ت

ابلتايل ستقرار اخلطأ على مفهوم معني،  و ، نظرا  ملرونة و عدم ادقةالالشخصي واملرفقي يتميز ابلصعوبة و 
 يار حمدد وإمنا درس كل حالة على حدى  وفقا لظروف الدعوى ومالبساهتا.  مل يتقيد القضاء مبع

 اجلزائري يف التمييز بني نوعي اخلطأ.اجتاهات كل من القضاء الفرنسي و  وفقا هلذا سنتناول ، أهم و   
 يف القضاء الفرنسي:

ه يف عدم ذلك رغبة منما نالحظه أن القضاء الفرنسي مل أيخذ مبعيار معني من املعايري الفقهية و 
ل يف كل حالة على حدى حىت ال تقف عقبة أما تطوره يف هذا اجملال كونه يفصتقييد نفسه أبي منها، و 

( آراء تدل على وجود خطأ  03من خالل أحكامه ميكن لنا أن نستخلص أن هناك ثالث ) غري أنه، و 
 شخصي  وهي :

 اخلطأ اجملرد من كل صلة ابملرفق: /1
لذي يرتكبه املوظف دون أن يكون له عالقة بوظيفته على اإلطالق، و الذي يلتزم فيه هو اخلطأ ا و

املوظف ابلتعويض من ذمته املالية اخلاصة، دون النظر إىل جسامة اخلطأ، و يؤول االختصاص يف هذه 
 احلالة إىل القضاء العادي.

 اخلطأ املنفصل ماداي عن املرفق /2
هو اخلطأ الذي ال عالقة له مبمارسة املوظف ملهمته لكنه ال يعترب خال عن كل صلة ابملرفق، و يف  و

أوجه الشبه بينه وبني ما سبق ذكره أن هذا اخلطأ يرتكب خارج ممارسة اخلدمة، وهنا ميكن التمييز بني 
 نوعني من األخطاء الشخصية :
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طأ املنفصل عن اخلدمة، إال أن املوظف ارتكبه أثناء اجناز خدمته كرجل أمن مكلف  ابلسهر اخل أوال: 
 .(7) على حفظ النظام العام

هو اخلطأ الذي ال عالقة له مبمارسة الوظيفة إاَل أنه غري خال من كل صلة ابملرفق بسبب ارتكابه اثنيا: 
 ابلوسائل اليت يضعها املرفق حتت تصرف املوظف.

الدولة الفرنسي يف قراره الصادر بشأن هذا النوع من األخطاء عام  هذا جاء وفقا ملا أكده جملس و
 .sadudi(8)   يف قضيته 1973

 اخلطأ املنفصل ذهنيا عن املرفق: /3
أي أنه متصل ماداي ابلوظيفة إاَل أنه  هو اخلطأ الذي يرتكبه املوظف يف ممارسة وظيفته أو مبناسبتها ،و 

 يف ذات الوقت منفصل ذهنيا عنها ، اما لكونه خطأ عمداي أو ألنه على درجة معينة من اجلسامة.
ابجتاه موحَد أو معيار حمدد يف  عليه يتبني لنا من خالل ما سبق أن القاضي الفرنسي مل أيخذ ، و  

 التمييز بني اخلطأين الشخصي و املرفقي، بل كان التقدير حسب كل حالة.
 الوضع يف اجلزائر :

املرفقي ال تعين ابلضرورة أن األول يرجع إىل ما يقوم به املوظف من  إن التميز بني اخلطأ الشخصي و
ليه فيكون معىن التفرقة ما بني اخلطأين، أن اخلطأ عمل و أن الثاين يرجع إىل عمل املرفق حبد ذاته وع

ل ال عالقة له بوظيفته مبعىن هو الذي يتحمي يقع يف حياة املوظف )الطبيب( و الشخصي هو الذ
الذي يعترب اخلطأ العمدي الذي يرتكبه الطبيب بنية اإلضرار دون  مسؤولية خطأه من ماله اخلاص، و

رفقي فبالرغم من ارتكابه من قبل املوظف غري أنه نسب إىل املرفق وجود سبب مربَر لذلك، أما اخلطأ امل
 حبد ذاته.

يف هذا الصدد جند أن القضاء اجلزائري ال أيخذ بقاعدة اثبثة و معيار معني للتميز ما بني اخلطأين  و
 احللول حسب كل حالة على حدى.إمنا رسم العديد من االجتاهات و  و

أحكام القضاء أن هناك بعض األفكار ميكن االسرتشاد هبا للتميز ما بني ما ميكن استخالصه من  و
ليست معايري حمددة ميكن االعتماد عليها و اليت تتمحور حسب وعي اخلطأ وهي جمرد أفكار مرنة و ن
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وضع اخلطأ ابلنسبة للوظيفة ، وحول نسبة مسامهة املوظف املرتكب العمل الضار و مدى جسامة 
 .(9)خطأ
 اليت جاءت كاآليت  :ىل ذكر بعض املعايري و سنتطرق إ و

 */اذا كان اخلطأ مثبت الصلة ابملرفق العام )املستشفى(
يف حالة ما إذا كان اخلطأ املرتكب و املنسوب إىل املوظف مبعىن أن املوظف ال عالقة له بعمله 
الوظيفي إطالقا ، كان قد ارتكبه يف حياته اخلاصة مثال ذلك : خروجه للتنزه بسيارته اخلاصة فتسبب 

نه وثيق الصلة ، إاَل أر الذي ارتكبه الطبيب أثناء عملهألحد املارة بضرر أو إن كان العمل الضا
ابلواجبات الوظيفية ، هنا يعترب هذا اخلطأ شخصيا للموظف العام )الطبيب( يسأل عنه وحده سواء كان 

 .(10)عمدي أو غري عمدي 
 */إذا كان اخلطأ عمداي مستهدفا غري خدمة  املصلحة العامة :

بتها أي إذا كان اخلطأ يف حالة ما إذا ارتكب املوظف )الطبيب( خطأ أثناء ممارسته لوظيفته أو مبناس
غري مثبت الصلة ابملرفق العام )املستشفى( فإنه يعد خطأ شخصيا إذ قصد املوظف املخطئ  الطبيب من 
وراء أغراض و مقاصد غري أغراض املصلحة العامة، كما إذا ارتكبه عمدا بنية االنتقام من خصمه أو 

عدم و أهوائه و الفري "كإنسان بضعفه  مبجاملة لصديق أو قريب له أي يتصرف على حد يعترب الفقيه
 .(11)تبصره "

يف هكذا نوع من اخلطأ يبحث القاضي عن سوء نية صاحب اخلطأ، فيكون اخلطأ شخصيا لو ارتكبه 
و االنتقام  املوظف حيث يكون عمل املوظف يف هذه احلالة حتركه أغراض شخصية كالرغبة يف الكسب

 . (12)حتقيق منفعة ذاتية و 
 */ إذا كان اخلطأ قد بلغ درجة خاصة من اجلسامة :

يعترب اخلطأ شخصيا حىت ولو استهدف املصلحة العامة ، إذا كان اخلطأ جسيما و تظهر جسامة 
 (13)صور:  03اخلطأ يف 
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ان خيطئ املوظف خطأ جسيما، كما لو قام أحد األطباء بتطعيم عدد من األطفال  *الصورة األوىل:
سمم األطفال، وهذا اخلطأ املرتكب ضد البكترياي بدون اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة فأدى ذلك إىل ت

الظروف حبيث يعد اخلطأ امة اخلطأ الذي كان ميكن توقعه وانتظاره يف مثل هذه الصور و يتعدى يف جس
 يف نظر القضاء اإلداري خطأ  شخصيا يرتب مسؤولية املوظف.

كما يف حالة املوظف الذي يتجاوز   ذلك خيطئ املوظف خطأ قانونيا جسيما وأن  *الصورة الثانية:
سلطته و اختصاصه بصورة جسيمة كما لو تدخل طبيب عام يف اختصاص طبيب التشريح يف حالة 

 هذا ليس من اختصاصه. مه ابإلدالء أبن الوفاة طبيعية و الوفاة و قيا
العقوابت سواء أن يكون الفعل الصادر من احد املوظفني مكوان جلرمية ختضع لقانون  *الصورة الثالثة :

جرمية اخليانة أو أي جرمية من طباء كجرمية افشاء السر املهين و أكانت اجلرمية مقتصرة على املوظفني األ
مسألة جسامة اخلطأ هي مسألة أمواهلم كجرائم القتل والضرب، و  اجلرائم االعتداء على األشخاص و

 .(14)للقضاء  تعود للسلطة التقديرية 
 التخلي عن فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية يف املستشفيات العامة : يناملبحث الثا

إن اخلطأ بنوعيه سواء كان شخصيا أو مرفقيا يعد سندا معقوال و مقبوال لتحميل اإلدارة )املستشفى 
العام( و املوظف )الطبيب( كامل املسؤولية عما يقومان به من نشاط ،غري أنه يف املقابل من ذلك ميكن 

ر ال ميكن اسنادها إىل أي خطأ و لتسوية هكذا وضعية، استطاع جملس الدولة الفرنسي أن حتدث أضرا
أن يرسي بقضائه العديد من النظرايت يف جمال القانون اإلداري، حيث أنشأ جبانب املسؤولية على 

 responsabilité la (15)أساس اخلطأ نوعا آخر عن املسؤولية و اليت تتمثل يف املسؤولية دون خطأ 

sans faute ، شاط اإلدارة )املستشفى( كما نمكتفيا بوقوع ضرر و قيام العالقة السببية بينه و بني
اشرتط يف الضرر شروط معينة تفاداي  لألخطار اليت قد تنجم عن التوسع يف إقرار املسؤولية دون 

 .(16)خطأ
لنشأة  املسؤولية دون خطأ يف اجملال وفقا ملا سبق ذكره سنخصص املطلب األول من هذا املبحث   و

 حاالت هذه املسؤولية. ا املطلب  الثاين سنخصصه لشروط و الطيب، أم
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 املطلب األول : نشأة املسؤولية دون خطأ يف اجملال الطيب :
حتديدا قضاء جملس الدولة الفرنسي، والذي ن خطأ يف أحضان القضاء الفرنسي و املسؤولية دو  نشأت

ذلك قبل أن يتبناها املشرع الفرنسي يف بعض احلاالت ذكرت حصرا ، و  1919  أخذ هبا ألول مرة سنة
، فبل أن تعرف هذه االخرية تعويضا على أساس (17) مثل التعويض عن أضرار التطعيم االجباري

 . 04/03/2002التضامن الوطين مبوجب قانون 
كانت تعويضات األضرار الناجتة عن العاملني يف خدمات التمريض العامة، مرتبطة   1990يف عام  و

 GOMEZاخلطأ خطأ جسيم فقرار  ق اخلدمة، كما كان يتوجب أن يكونبوجود اخلطأ يف تطبي

 (19)يعترب أول واقعة جرى فيها تطبيق نظرية املسؤولية دون خطأ من قبل القضاء اإلداري الفرنسي(18)
 ابلنسبة ملنتسيب اخلدمات الطبية العامة.    

قد مت تطبيق املسؤولية دون خطأ عن األعمال الطبية بقصد العالج، يف قضااي أخرى شأن احلكم  و
اليت تتعلق خبضوع و   Hôpital  josph-imbertd,arlesيف قضية  03/11/1997الصادر يف 

، أصيب الطفل اجلراحة اليت متت حتت ختدير كلي لعملية اخلتان ، وأثناء   Djamel Mehrazالطفل 
 .(20)بتوقف يف القلب ، مث دخل يف غيبوبة استمرت مدة سنة كاملة قبل أن يتوىف 

فواقع احلال بفرنسا بعد تلك القرارات القضائية أَن العمل العالجي قد ينفذ بشكل صحيح واعتيادي 
حادثة  لكن يف كلتا احلالتني توجدل خاطئ ، حيث يوجد اخلطأ الطيب و دون خطأ يذكر أو ينفذ بشك

مبوجب اخلطأ و اخلطر الطيب يف احلالة األوىل،عويض املريض على أساس االحتمال و طبية تفتح اجملال أمام ت
الطيب يف احلالة الثانية، هذا ال يعين حصانة الطبيب من العقاب ألن ارتكاب الطبيب خلطأ جسيم وجمرم 

داري الفرنسي نظام املسؤولية الطبية غري ، و هكذا أقر القضاء اال(21)يؤدي إىل ترتيب  مسؤوليته اجلزائية 
 .(22)خطئية، واتضحت تطبيقاهتا التشريعية والقضائية يف إطار املستشفيات العامة.

كل من املشرع و القضاء اإلداري الفرنسي نظرية املسؤولية دون خطأ كأساس تكميلي   عليه  أرسىو  
عجز فكرة و  جبانب املسؤولية القائمة على اخلطأ ملواجهة الَتطورات اليت ظهرت مؤخرا يف أنشطة اإلدارة،

 ن جهة ووازن بني مصاحل اإلدارة مكَل هذا كان بقصد حتقيق نوع من الت  ، والتطورات اخلطأ أمام هذه
 مصاحل األفراد من جهة أخرى .
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هذا  فرها لقيام املسؤولية دون خطأ، وحاالت املسؤولية اليت جيب تو جند هذا يف جمموعة الشروط و  و
 ما سنقوم ابلتفصيل فيه فما يلي: 

 حاالت و شروط املسؤولية دون خطأ يف املستشفيات العامة : املطلب الثاين :
شفيات العامة عن أخطاء األطباء اشرتط جملس الدولة الفرنسي اخلطأ اجلسيم لقيام مسؤولية املست

بقي على مبدأه إىل غاية مرحلة االكتفاء ابخلطأ البسيط ملسائلة املستشفى  كان هذا منذ أمد بعيد . وو 
جديد والذي تطرقنا إليه سابقا  ية  مرحلة التطور السريع يف اجملال الطيب، فظهر نوعهو السائد اىل غا و
ما هي  فما هي حاالهتا و.(23)هي املسؤولية بدون خطأ اليت صار هلا مكان  بني أنواع املسؤولية و 

 الشروط الالزم توفرها لقيام هذا النوع من املسؤولية ؟
 حاالت قيام املسؤولية دون خطأ  أوال :

 ية بدون خطأ يف اجملال الطيب،  ونقطة االنطالقة احلامسة يف تطبيق نظرية املسؤول Bianchiيعد قرار 
 هنالك حاجة إلثبات هذا األخري. واليت تقوم ابألساس على الضرر دون اعتبار للخطأ و ابلتايل مل يعد 

 la responsabilitéرنسا نظام املسؤولية الطبية الغري اخلطئيةعليه أقَر القضاء اإلداري و خصوصا يف ف

médical Sans faute ضائية يف اليت أصبحت واضحة املعامل سواء من الناحية التشريعية و الق ، و
و هذا من خالل بروز حاالت عديدة  ما قد يرتتب عن نشاطها من أضرار ،إطار املستشفيات العامة، و 

 (24)نذكر منها ما يلي:
األعمال  و املعدات املستخدمة، ب/احلوادث النامجة عن نشاط املستشفىأ/ احلوادث الناشئة عن املواد و 

 الطبية، ج/احلوادث النامجة عن عدوى املستشفيات.
 اثنيا : شروط قيام املسؤولية بدون خطأ 

تقوم هبا مرافق  لقيام املسؤولية بدون خطأ يف جمال تعويض األضرار الناشئة عن األعمال الطبية اليت
 الصحة العمومية ال بَد من توافر مجلة من الشروط و اليت هي كالتايل:

عنه خماطر معينة كان ذلك  ضرورة وجود عمل طيب: فإن كان هذا العمل الطيب ال فائدة منه و ترتب-1
 يف حَد ذاته خطأ يف جانب مرفق الصحة العمومية و هذا يعد من قبيل املخاطرة حبياة املريض.
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أن يشكل العمل الطيب خطرا استثنائيا، و اخلطر االستثنائي هو ذلك اخلطر غري املألوف وفقا للتطور -2
ذلك فاآلاثر اليت تصاحب الفحص الطيب عادة  علىاثلة حلياة املريض اخلاضع للعالج، و العادي حلالة مم

 .(25)ال ختضع لقواعد املسؤولية بدون خطأ 
انتفاء أي خطأ من جانب املضرور، و كذا انعدام الصلة بني اخلطأ و حالة املريض اليت يعاجل منها،  -3

 بل جيب أن يكون شيء جديد يضاف إىل ما يعاين منه املريض و ليس تطورا حلالته املرضية.
أن يكون الضرر احلاصل جسيما أي أنه وصل إىل درجة معينة من اخلطورة على املريض ، وهذا يعد -4

من بني املربرات اليت دعت إىل االخذ  مببدأ املسؤولية دون خطأ، على اعتبار أن عدم تعويض األضرار 
ملساواة أمام األعباء اجلسيمة تذرعا بغياب اخلطأ أو عدم امكانية اثباته هو يف حد  ذاته اخالل مببدأ ا

أو أصيب  عجز دائم أو فقد أحد أعضائهالعامة، فال يعد من املنطقي ترك شخص أصيب بشلل أو 
 .(26)مبرض مزمن نتيجة االتصال ابملرفق االستشفائي دون تعويض يف النهاية 

بني التدخل الطيب الذي تسبب هبذا الضرر، سببية بني الضرر احلاصل للمريض و ضرورة وجود عالقة -5
هذا حبد ذاته يعد عل املسؤولية بدون خطأ تنتفي، و الضرر احلاصل جيعدام  الصلة بني التدخل الطيب  و فان

اخلطأ يف جانب على أساس اخلطأ اليت تشرتط على املضرور إثبات  موضع اختالف بني املسؤولية
طأ اليت يكتفي فيها املضرور إبثبات وجود ضرر من جراء بني املسؤولية بدون خاملستشفى العام، و 

 التدخل الطيب عليه أثناء تواجده يف املستشفى.
 : اخلامتة

العامة  يف ختام هذه الدراسة القانونية اليت متحورت حول نطاق املسؤولية يف ظل املمارسة اإلستشفائية
على ما سبق سات اإلستشفائية العامة و بناءا حاولنا قدر اإلمكان التطرق لكيفية تطور مسؤولية املؤس

 و هي :  التوصياتذكره أردان اقرتاح بعض 
ضرورة تطور القضاء اإلداري اجلزائري و حنن نقصد بذلك جملس الدولة اجلزائري يف إصداره  /1

 ملسؤولية اإلدارية  للمرافق الصحية العمومية. الجتهادات تساهم يف تطوير جمال ا
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ضرورة وضع نصوص قانونية تتماشى و التطور احلاصل يف جمال املسؤولية الطبية ، و حنن نقصد  /2
املريض و املرفق  –التنسيق بني النصوص الصحية ووضع ما يضمن حقوق طريف العالقة الطبية )الطبيب 

 الصحي العمومي(. 
قانوين خاص ابلتعويض عن األخطاء الطبية مثلما هو احلال ابلنظام اخلاص  ضرورة وضع نظام /3

 ابلتعويض عن احلوادث الطبية يف فرنسا.
 اهلوامش : 

                                                 
، ص  1982ائر عمار عوايدي ، األساس القانوين ملسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلز -1

90. 
يف املسؤولية اإلدارية ، املسؤولية اإلدارية ، املسؤولية على أساس اخلطأ، الكتاب األول ، دار  حلسني بن الشيخ آث ملواي ،دروس 2

 . 141-135ص  2007اخللد ونية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ، الطبعة السابعة 
ص  2004رابلس مسري عبد السميع األودن ، مسؤولية الطبيب و اجلراح و طبيب التخدير و مساعديهم منشأة املعارف ، ط -3

234  
 33عمار عرابدي ، املرجع السابق ص - 4
املتعلق ابلوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل و تسويتها و ممارسة  06/02/1990املؤرخ يف:  90/02من القانون  38املادة  - 5

 . 1990، لسنة  06حق اإلضراب ج.ر، العدد 
  2004ة أتصيلية ، حتليلية و مقارنة، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر عمار عوايدي ،نظرية املسؤولية اإلدارية نظري 6

 . 131،ص 
"و الذ ي قام بشرب اخلمر ، مث ترك بعد ذلك مركز عمله و ذهب إىل أحد املقاهي حيث أكمل سكره حىت مثل ، مث دخل يف - 7

 حلق األذى أبحد األشخاص الذين حاولوا  نزع سالحه.مشاجرة مع احد الزابئن حيث قام بتهديده بسالحه كما أ
- CE .sect. 11/10/1954 .Bernard . Rec .p505  .concl .Laurent  إليه يف أمحد حممد صبحي أغرير، مشار 

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، كلية عني الشمس ، مصر،  املسؤولية اإلدارية عن أضرار املرافق العامة الطبية )دراسة مقارنة (،
   73ص  . 2005

لس اجملتتعلق هذه القضية " برجل أمن كان يعبث مبسدسه املسلم له قانوان  فقتل من دون قصد زميله يف السكن ، وقد قدر -8
 ميكن اعتبار احلادث خال من كل صلة ابملرفق.مستندا إىل أن رجل األمن ملزم ابالحتفاظ بسالحه خارج املرفق ،و أبنه ال 

 . 73مشار إليه يف  نفس املرجع السابق ، ص -
ايمسينة بو الطني ، التعويض عن األضرار النامجة عن األخطاء املرفقية و الشخصية يف القضاء اإلداري ، مذكرة خترج لنيل إجازة  9

 .14-13. ، ص ، 2006-2005املدرسة العليا للقضاء  ، اجلزائر ، 
 140عمار عوابدي ، نظرية املسؤولية االدارية........، املرجع السابق ، ص 10
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 141عمار عوابدي ، نظرية املسؤولية االدارية........، املرجع السابق ، ص  11
 151ايمسينة بو الطني ، املرجع السابق ، ص  12
 14، ص ،  1995اجلامعية ، اجلزائر ،  رشيد خلويف ، قانون املسؤولية االدارية ، ديوان الوطين للمطبوعات13
 141عمار عوابدي ، ....... ، املرجع السابق ، ص ، 14
ان املسؤولية دون خطأ يف اجملال الطيب و اليت تعترب جديدة خاصة و يف هذا اجملال ، حبيث تؤدي اىل تسهيل حصول الضحية على  15

مثل يف أثبات اخلطأ ، اال أهنا يف حقيقة االمر حتقق يف املقابل فائدة لإلدارة التعويض  نتيجة جتنبها كليا اصطدامها ابلعائق الصعب املت
جيعل عملها مبنأى عن عملية البحث فيه من أجل تقدير طابعه اخلطأ، و عليه فاملسؤولية دون خطأ تتميز أبهنا نظام امتياز ، و أفضلية 

عادل بن عبد هللا ، املسؤولية االدارية للمرافق االستشفائية ، أطرحة  للضحية نظرا لطابعها احليادي ابلنسبة لعمل االدارة ، نقال عن
 179، ص  2011-2010مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف احلقوق )رسالة غري منشورة(، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ،

 .24. ، ص 2001صربي حممد السنوسي ، مسؤولية االدارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  16
 . 59-58ص 2008عبد احلفيظ علي الشيمي، تطور املسؤولية اإلدارية الطبية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر -17
 . Gomes 21 /12/1990قضية  LYONاحملكمة اإلدارية االستثنائية املدنية -18

19- Fabienne Quillere Majzoub la responsabilité du service public hospitalier                                                                      

         600القانونية للمهنيني ص    حبث منشور يف اجملموعة املتخصصة يف املسؤولية   
 123-122، ص 2006إثبات اخلطأ يف اجملال الطيب ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية ، مصر،   حممد قاسم ،   20
" مسؤولية الطبيب املهنية يف القانون الفرنسي " ، اجملموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ، عدانن ابراهيم سرحان ،    21

أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق ، جامعة بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة اجلزء األول )املسؤولية الطبية (  ، 
 223، ص  2004الثانية ، 

أمحد هديلي " تباين املراكز القانونية يف العالقات الطبية و إنعكاساهته على قواعد االثبات " امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية   22
 73، ص2008ة لكلية احلقوق ، عدد خاص ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،، اجمللة النقدي

ثروت عبد احلميد ،تعويض احلوادث الطبية ، مدى املسؤولية عن التداعيات  الضارة للعمل الطيب ، دار اجلامعة اجلديدة، -23
 .79-78ص 2007اإلسكندرية، مصر 

املستشفيات العمومية يف اجملال الطيب ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق و العلوم الساسية  ، جامعة مولود  مسؤوليةفريدة عمريي ،- 24
 .39-38ص . 2011معمري تيزي وزو ، 

 85-84ثروت عبد احلميد ، املرجع السابق ص - 25
فرنسا(، دار هومة ، اجلزائر ،  -اخلطأ الطيب و اخلطأ العالجي يف املستشفيات العامة ،) دراسة مقارنة، اجلزائر ،حسني طاهري ، 26

 . 54ص 2004
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 قائمة املراجع : 
 املراجع ابللغة العربية :

 . 1995رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -
 2001مد السنوسي، مسؤولية اإلدارة دون خطأ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، صربي حم -
 عمار عوابدي،  األساس القانوين ملسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، -

1982. 
، نظرية املسؤولية اإلدارية )نظرية أتصيلية ،حتليلية ،و مقارنة(، الطبعة الثالثة ديوان املطبوعات اجلامعية عمار عوابدي -

 .2004، اجلزائر، 
الطبعة  حلسني الشيخ اث ملواي،  دروس يف املسؤولية اإلدارية، املسؤولية على أساس اخلطأ، الكتاب االول، -

 .2007طبعة، اجلزائر، السابعة،  دار اخللد ونية  للنشر و ال
ثروت عبد احلميد، تعويض احلوادث الطبية، مدى املسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطيب، دار اجلامعة  -

 .  2007اجلديدة، االسكندرية، مصر، 
فرنسا(، دار  -حسني طاهري، اخلطأ الطيب و اخلطأ العالجي يف املستشفيات العامة ،) دراسة مقارنة، اجلزائر -

 .2004مة ، اجلزائر، هو 
مسري عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب و اجلراح و طبيب التخدير و مساعديهم، منشأة املعارف، طرابلس،  -

2004  . 
 األطروحات و الرسائل : -
رسالة لنيل شهادة  املسؤولية اإلدارية عن أضرار املرافق العامة الطبية )دراسة مقارنة (، أمحد حممد صبحي أغرير ، -

 . 2005كلية عني الشمس، مصر،    الدكتوراه يف احلقوق،
عادل بن عبد هللا، املسؤولية اإلدارية للمرافق اإلستشفائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف احلقوق، كلية  -

 2011-2010حممد خيضر ، بسكرة ، احلقوق ، جاكعة 
فريد ة عمريي، مسؤولية املستشفيات العمومية يف اجملال الطيب، رسالة ماجستري، كلية احلقوق و العلوم الساسية،  -

 . 2011جامعة مولود معمريتيزي وزو، 
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داري، مذكرة ايمسينة بو الطني،  التعويض عن األضرار النامجة عن األخطاء املرفقية و الشخصية قي القضاء اإل -
 .2006-2005لنيل إجازة للقضاء ، اجلزائر 

 املقاالت:   
أمحد هديلي، "تباين املراكز القانونية يف العالقات الطبية و انعكاساهتا على قواعد اإلثبات " ، امللتقى الوطين حول  -

 .2008يزي وزو ، املسؤولية الطبية، اجمللة النقدية لكلية احلقوق ، عدد خاص ، جامعة مولود معمري ، ت
عدانن إبراهيم سرحان ، " مسؤولية الطبيب املهنية يف القانون الفرنسي " ، اجملموعة املتخصصة يف املسؤولية  -

، سنوي لكلية احلقوق، جامعة بريوتالقانونية للمهنيني ، اجلزء األول )املسؤولية الطبية (  ، أعمال املؤمتر العلمي ال
 .2004احلقوقية ، الطبعة الثانية ، منشورات احلليب 
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 الطاقة املتجددة يف اجلزائر كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة
 فاطمة الزهراء مسعودي

 ابحثة دكتوراه  ختصص سياسة دولية
 مجعيمساء أ

 دكتوراه سياسة دولية
 امللخص :

حتتل الطاقة املتجددة أمهية ابلغة من حيث إمكاانهتا ومصادرها وكيفية استغالهلا وتكاليف هذا االستغالل وهو ما 
واجلزائر حاهلا كحال بقية الدول تتأثر بتحوالت  ،تفطنت له الدول ابلبحث  عن الطاقة البديلة للطاقة النابضة

ذا أخذت املبادرة خلوض غمار التجربة يف االستثمار يف الطاقة االقتصاد العاملي خاصة التحوالت يف جماالت الطاقة هل
حفظ حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية لدولتهم من ن اجل حتقيق التنمية املستدامة و املتجددة كطاقة بديلة م

 انحية وحتفيز االستثمارات التنموية من انحية أخرى 

ة وذلك بتسليط الضوء على احد املشاريع اهلامة يف هذا اجملال واملتمثل وهوا ما حناول إبرازه يف هذه الورقة البحثي
 يف مشروع تطبيق الطاقة الشمسية الفوتوفولطية يف اجلنوب الكبري .

  الكلمات املفتاحية :

 البيئة، اجلزائر  ،ستدامةالتنمية امل ،طاقة الرايح ، الطاقة الشمسية  ،الطاقة املتجددة  ،الطاقة 

               مقدمة :
موضوع الطاقة من املواضيع اليت حتظى ابالهتمام البالغ منذ العقود املاضية ملا حيمله من أمهية 

 .و املشاريع االقتصادية التنموية اقتصادية تتمثل يف تشغيل وسائل اإلنتاج
ستمرة تصاعد احلديث يف اآلونة األخرية عن األمن الطاقوي وعن الطاقة املتجددة كطاقة بديله م

تغطي العجز اليت تعانيه الطاقة التقليدية إن مل تلغيه ابعتباره طاقة بديلة انبعة من مصادر طبيعية دائمة 
املالحظ على هذه املصادر أهنا تتمركز ، قة الرايح وطاقة املياه  وغريها ومستمرة كالطاقة الشمسية وطا

أكثر يف بعض دول اجلنوب ويف مقدمتها اجلزائر مما جعل العديد من الدول الكربى تسعى لالستثمار 
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ستغالل اجليد هلا واالستثمار والشراكة يف مصادر هذه الطاقة خاصة ملا حتمله من تكاليف ابهظة لال
 .هباول املصدر منفردة على القيام اليت تعجز دو 

تعد اجلزائر واحدة من بني الدول اليت اهتمت ابلطاقة املتجددة السيما منها الطاقة الشمسية وطاقة 
حيث أخذت اجلزائر املبادرة خلوض غمار التجربة يف االستثمار يف الطاقة املتجددة كطاقة بديلة  ،الرايح

حق األجيال القادمة يف الثروات  عن الطاقة االحفورية الناضبة من اجل حتقيق التنمية املستدامة وحفظ
الطبيعية لدولتهم هذا من انحية ومن انحية أخرى حتفيز االستثمارات التنموية مما جيعلها أمام رهان كيفية 

 االستغالل األجنع ملصادر الطاقة املتجددة يف اجلزائر. 

 بناءا على هذا نطرح التساؤالت اآلتية :
 غالل الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرايح ؟ ما مدى إمكانية توجه اجلزائر حنو است

 فيما يتمثل واقع ومستقبل الطاقة املتجددة يف اجلزائر ؟
 ما مدى مسامهة الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة                                        

 ددة والتنمية املستدامة .احملور األول :مفاهيم ومنطلقات أساسية حول الطاقة املتج

 أوال: مفهوم الطاقة املتجددة  

 تعريف الطاقة :  – 1

لى إنتاج هي مقدرة نظام ما ع ،الطاقة هي قدرة املادة على إعطاء  قوة قادرة على اجناز معني 
هي عبارة عن كمية فيزايئية تظهر على شكل حرارة أو شكل حركة ، الفاعلية أو نشاط خارجي

 (1)كطاقة ربط يف انويه الذرة أو الربوتوانت و النيرتوانت .ميكانيكية أو  

  تعريف الطاقة غري املتجددة : -2

يطلق هذا املفهوم على مجيع موارد الطاقة اليت وفرت وسامهت يف تغطية كافة متطلبات واحتياجات 
الغاز الطبيعي  تعترب مصادر الطاقة و ، البرتول ،اجملتمعات الصناعية املتطورة و العصرية من الطاقة كالفحم
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أعظم االكتشافات يف جمال الطاقة ، بة أي انفذة نتيجة استخداماهتا واالستفادة منهاالتقليدية موارد انض
اخرتاعه لآللة البخارية فكانت الثورة ام حينما اكتشف اإلنسان البخار و ع30حدثت منذ ما يقارب 

حم وكانت اجنلرتا مهد الثورة الصناعية الكتشاف الفحم فيها يف الصناعية اليت ساهم يف ظهورها أيضا الف
أملانيا والوالايت املتحدة األمريكية إىل أن يف فرنسا و وكانت من أوائل الدول مث انتشرت  17القرن 

مما كان له األثر األكرب يف الطفرة االقتصادية اليت عرفها العامل الصناعي  20اكتشف النفط يف القرن 
  .(2)العريب 

 من مصادرها : 

يستخرج من ابطن األرض هو مزيج من موارد متعددة يستخدم يف أورواب كمصدر أساسي  أ_ الفحم:
بنسبة للطبقة الفقرية ولكن الطبقة الغنية كانت تستخدم اخلشب ألنه غري  20للطاقة حىت هناية القرن 

مكلف و أن الفحم عادة ما يكون مصحوب بكثري من الدخان وبعض الروائح غري املقبولة لذا تتنوع 
 الفحم اللني.’ نواعه ودرجة جودته من مكان إيل أخر : الفحم الصلب أ

ولد لكارتر النفطي يف هناية القرن  ، 38يعترب من أهم مصادر الطاقة فهو يسلهم حبوايل  البرتول : -ب
بدعم من القوي االستعمارية املسيطرة وازدادت أمهيته منذ دخول السفن احلربية اليت تشتغل ابلوقود  19
 .20داية القرن مع ب

هو عدمي  و ،الربواتنمثل امليتان واالبنان و هو خليط من الغازات القابلة لالحرتاق  الغاز الطبيعي : -ج
عليه ألول مرة يف والييت  20اللون والشكل والرائحة وخاصية قابلة لالحرتاق اكتشفت يف مطلع القرن 

بدا التوجه  2012السبعينات إىل يومنا احلايل سنة من مطلع  و 1920فرجينيا ونيويورك حوايل سنة 
 . (3)حنو استثمار الغاز الطبيعي بشكل واسع يف مجيع أرجاء العامل

يقصد هبا تلك الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة علي حنو تلقائي تعريف الطاقة املتجددة :  -3
ي متوفرة عثر يف كل مكان على سطح ودوري مبعين أهنا طاقة اليت تولد من مصدر طبيعي ال ينضب وه

{وهي بذلك  األرض وميكن حتويلها بسهولة إىل طاقة تتميز أبهنا صديقة للبيئة نظيفة وال تلوث البيئة ِّ
على خالف الطاقة غري املتجددة قابلة للنضوب حيث ان استعماالهتا املتكررة ال تؤدي إىل نفاذها على 
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صلحة الفرد على حساب الدولة مثل الطاقة الشمسية وطاقة ختدم م، عكس الطاقة التقليدية النابضة 
يتالءم مع دول العامل مصدر حملي ال ينتقل و فهي حتتاج إىل وسائل لنقلها موجودة يف معظم ’ الرايح 

لبنية عنصر اجتماعي حتسني ا ،عنصر اقتصادي ،عناصر  3واقع التنمية خاصة أن التنمية تعتمد على 
اإلنسان واحملافظة على النظام نصر بيئي املوازنة بني الطبيعة و ع ،اإلنسانالتحتية ضمان حقوق 

بسعر مناسب ال حتدث أي ضوضاء أو ترتك أي كما يتم ضمان استمرار توفرها و   ،األيكلوجي  للبيئة
 .(4)خملفات تضر البيئة.

 من مصادرها : 

ضب وهذه الطاقة ميكن حتويلها تعترب من الطاقات املتجددة النظيفة اليت ال تن الطاقة الشمسية :*
بطريقة مباشرة وغري مباشرة إىل حرارة وبرودة وكهرابء وقوة حمركة واسعة الشمس أشعة كهرومغناطيسية 

 فوق بنفسجية  8أشعة حتت احلمراء  45أشعة مرئية  47

غالل هي الطاقة املستمدة من الرايح عن طريق حتويل الرايح إىل طاقة حركية و است* طاقة الرايح : 
 .(5)ميل يف الساعة  8طاقة الرايح مرتبط بسرعتها اليت جيب أن ال تقل عن 

من الطاقة املولدة  20هي طاقة تنطلق إثناء انشطار أو اندماج انويه الذرة تشكل  * الطاقة النووية :
مج للعامل وحيدث االنشطار عندما يتصادم نيرتون سالب مع ذرة يورانيوم )هو مادة خام أساسية للربا

يستخلص من طبقات قريبة من سطح األرض {و كانت أول حمطة لتوليد حرارية ’ املدنية والعسكرية 
 .(6)ميغاواط 5بطاقة  1954نووية يف العامل نفذت يف 

إن الطاقة الكهرومائية مصدر رئيسي إلنتاج الطاقة على مستوي العامل حيث يصل  * الطاقة املائية : 
من إنتاج الكهرابء  18وابلتايل فهي تشكل حوايل  2002اط ساعة عام تريو 3000إنتاجها إىل حوايل 

 ،عدل منو الطلب على الطاقة عامليايف العامل كما أن منوها خالل السنوات األخرية  كان أعلى قليال من م
مصادر بعدها عن لطاقة املائية إال أن تكاليفها و وتوجد يف العامل مصادر واسعة جدا لزايدة استغالل ا

االستهالك حيول بينها وبني االستثمار كذلك فان الطاقة املائية تعاين من مشاكل بيئية كبرية انجتة من 
 . (7)غمرها ملناطق واسعة مما يتطلب حتريك وإعادة إسكان أعداد كبرية من الناس بعد تنفيذ السدود
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 :اثنيا مفهوم التنمية املستدامة 

يقل االستهالك مع مرور الزمن وقد تبني أن قدرة بلد ما على  هو ضمان أال_ تعريف االستدامة :1
االستدامة مبعين أن تدفق االستهالك واملنفعة يتوقف على التغيري يف رصيد املوارد أو الثروة وارتفاع الرفاهية 

ر بني األجيال أييت مع ازدايد الثروة مع مرور الوقت يف ظل وجود بدائل وإحالل حمتمل بني املوارد على م
 .(8)الزمن

هي توفر عمل منتج ونوعية من احلياة األقل جلميع الشعوب وهي ما حيتاج إىل منو   تعريف التنمية : -2
كبري يف اإلنتاجية والدخل وتطوير للمقدرة البشرية فان هدف التنمية ليس جمرد زايدة اإلنتاج بل متكني 

ي عملية تطوير القدرات وليس عملية الناس من توسيع نطاق خياراهتم وهكذا تصبح عملية التنمية ه
 .(9)االقتصاديستوي الثقايف واالجتماعي و تعظيم املنفعة أو الرفاهية االقتصادية بل االرتفاع ابمل

هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضرون دون اإلخالل بقدرات  تعريف التنمية املستدامة : 3
ستقرار ومتتلك عوامل بري عن التنمية اليت تتصف ابالاألجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا أو هي تع

لتفاعل لني ثالث أنظمة نظام أو هي تنمية قابلة لالستمرار وهي عملية ا ،التواصلاالستمرار و 
 . (10)نظام اجتماعي ،نظام اقتصادي،حيوي

 من مؤشرات التنمية املستدامة : 

 * القضاء على االنفجار السكاين 

 *حتقيق األمن الغذائي 

 *التخفيف من حدة الفقر 

 *احلد من استنزاف املوارد الطبيعية 
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* قضية الطاقة واليت هي حمل دراستنا حيث أن نقص مصادر الطاقة يف أي بيئة أو دولة من الدول 
مشكلة بيئية ملحة جيب التصدي هلا لتحقيق امن الطاقة من خالل ترشيد استخدام الطاقة االحفورية 

 . (11)غري املتجددة وتنمية مصادر الوقود البيولوجي من خالل خطط وطنية 

 طاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة : اثلثا دور ال

اىل العالقة 21تعرض جدول األعمال للقرن  *الطاقة املتجددة واألبعاد البيئية للتنمية املستدامة :1
بني الطاقة واألبعاد البيئية للتنمية املستدامة خاصة تلك اليت املتعلقة حبماية الغالف اجلوي من التلوث 

االجتماعية وغي قطاعي الصناعة والنقل ت االقتصادية و طاقة يف خمتلف النشاطاالناجم عن استخدام ال
واحلد  ،إىل جتسيد جمموعة من األهداف املرتبطة حبماية الغالف اجلوي 21خاصة حيث دعت األجندة 

من التأثريات السلبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة غي توزيع مصادر الطاقة وظروف الدول اليت يعتمد 
وذلك بتطوير  ،واليت يصعب عليها تغيري نظامها الطاقوي ،دخلها القومي علي مصادر الطاقة األولية

سياسات وبرامج الطاقة املستدامة من خالل العمل علي تطوير مزيج من مصادر الطاقة املتوفرة األقل 
ودعم ،االحتباس احلراري ل انبعاث غازاتتلويثا للحد من التأثريات البيئية غري املرغوبة لقطاع الطاقة مث

برامج البحوث الالزمة للرفع من كفاءة نظم وأساليب استخدام الطاقة إضافة إىل حتقيق التكامل بني 
 .(12)سياسات قطاع الطاقة والقطاعات االقتصادية االخري خاصة قطاع النقل و الصناعة 

 .مية البشريةو التن تدامة : الطاقة* الطاقة املتجددة واألبعاد االقتصادية واالجتماعية للتنمية املس2

تتضح العالقة بني التنمية البشرية والطاقة من خالل االرتباط القوي بني متوسط استهالك الفرد من 
كما يؤدي استهالك الفرد من مصادر الطاقة   ،الطاقة ومؤشر التنمية البشرية خاصة يف الدول النامية

ية البشرية عن طريق أتثريها يف حتسني خدمات التعليم التجارية دورا هاما يف حتسني مؤشرات التنم
والصحة وابلتايل مستوي املعيشة وتعطي الكهرابء صورة واضحة حول ذلك إذ متثل مصدرا ال ميكن 

 (13)التكيف ...... ،التربيد ،استبداله مبصدر أخر للطاقة يف استخدامات كثرية كاإلانرة 

ميثل قطاع الطاقة واحد من القطاعات اليت تتنوع هبا * تغري منط اإلنتاج واالستهالك غري املستدام : 3
أمناط اإلنتاج واالستهالك واليت تتميز معظمها مبعدالت مرتفعة ويف ظل الزايدة املطردة يف االستهالك 
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تمرار موارد الطاقة من خالل نتيجة للنمو السكاين فان األمر يتطلب تشجيع كفاءة استخدام وقابلية اس
وضع سياسات تسعري مالئمة من شاهنا إاتحة حوافز زايدة كفاءة االستهالك واملساعدة علي تطبيق 

 موارداإلصالحات القانونية والتنظيمية اليت تؤكد على ضرورة االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية 
التجهيزات املتسمة ابلكفاءة يف استهالك الطاقة والعمل  الطاقة املتجددة إضافة إىل تسهيل احلصول على

 (14)على تطوير آليات التمويل املالئمة .

 احملور الثاين : تشخيص واقع ومستقبل الطاقة املتجددة يف اجلزائر 

 أوال: دوافع التوجه حنو استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائر 

االهتمام ابلطاقة املتجددة جاء نتيجة عدة مربرات أتخذها اجلزائر ابحلسبان لتحقيق التنمية املستدامة 
 تتمثل يف النقاط اآلتية:

زاف والتلوث ستنإن مصادر الطاقة يف البيئة اجلزائرية حمدودة ومعرضة لال تنويع مصادر الطاقة : -ا
وهذا يستدعي األخذ ابلتنمية املستدامة ملصادر طاقوية جديدة يف اجلزائر  ،مثل هلاأنتيجة لالستخدام ال 

االستفادة من جتارب الدول من خالل البحث و فكان من الضرورة إجياد مصادر للطاقة املتجددة 
ت النفطية والغازية اليت حتتل نسبة األجنبية فان تنويع مصادر الطاقة يقلل من اعتمادها على املشتقا

إذ متكن الطاقة املتجددة من احللول بشكل جزئي مكان الغاز والنفط  ،عالية من إمجال الطاقة يف اجلزائر 
اللذان يستخدمان لتوليد الطاقة حبيث تصبح الكميات الفائضة متوفرة للتصدير واالستخدام يف تطبيقات 

 (15)ذات عائد اكرب

اقة املتجددة اليت يقصد هبا كل طاقة ال يؤدي استهالكها إيل تناقص املوارد الطبيعية إن استغالل الط
 خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرايح ألهنا موجودة بكميات ال ابس هبا .

حيث أن استخدام الطاقة املتجددة حيقق اخنفاض نسبة غازات االحتباس  احملافظة علي البيئة : -ب
فيمكن  ،فاجلزائر من البلدان اليت تبعث كميات معتربة من غازات االحتباس احلراري يف العامل ،احلراري

  (16)ملصادر الطاقة املتجددة أن تساعد على حل مشاكل املنطقة البيئية .
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وذلك من خالل أتسيس قطاع الطاقة املتجددة واالهتمام بتطوير التقنيات النظيفة  تنويع االقتصاد:-ج
وسيجعلها اقل اعتماد على التقنيات املستوردة  ،بشكل فعال يف عملية التنويع االقتصادي مما سيسهم

وذلك من خالل العمل وتطوير هذه التقنيات حمليا وخلق فرص تصدير واسعة من شاهنا املسامهة يف 
 .(17)تطوير االقتصاد

فرط واالستهالك احمللي ملثل هذه نتيجة االستخدام املتلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف اجلزائر :  -د
 املوارد نتاج جماالت استخدامها . 

: رغم الكثرية النداءات حول تعظيم االعتماد على املصادر دور الطاقة البديلة يف اتمني الطاقة  -ه
شروط أوهلا  3البديلة للطاقة إال أن البدائل اليت ميكن إضافتها إىل الطاقة لبلد ما تصل مرهونة بتوافر 

 اتحة التكنولوجية اثنيها الكفاءات البشرية و أخريا اجلدوى االقتصادية اإل

متطورة تكنولوجيا فالقطاع يشكل مزودا سريع : حيث توفر فرص عمل نظيفة و توفري فرص عمل  -و
لنمو الوظائف العالية اجلودة يف هذا السياق يتفوق على قطاع الطاقة التقليدية الذي تستلزم توفري رأمسال  

 (18)وهو ما تستفيد منها اجلزائر كبري

حتتل الدول املنتجة للنفط اليوم مكانة حمورية ابرزة يف قطاع الطاقة العاملي  احلفاظ على الدور الرايدي :
 .الذي يشهد منوا وطلبا متناميا وإبمكان هذه الدول و مبا فيها اجلزائر 

حليوي من خالل تنويع مصادر احلفاظ على هذا الدور الرايدي الذي تلعبه ضمن هذا القطاع ا
الطاقة لتشمل و بشكل متنام الطاقة املتجددة فالتوجه حنو تعزيز استغالل الطاقة املتجددة يف ضوء 

 (19)اخنفاض أسعار النفط ضرورة ملحة من خالل االحتاد حنو بناء مزيج للطاقة أكثر تكامال 

ن بني الدول اليت اهتمت ابلطاقة املتجددة اجلزائر ماثنيا:واقع وأفاق الطاقة املتجددة يف اجلزائر : 
 وفيما يلي حناول عرض بعض املشاريع اليت ابدرت هبا يف هذا اجملال 

بدأت جهود اجلزائر األوىل يف استغالل الطاقة الشمسية مع إنشاء حمافظة يف جمال الطاقة الشمسية 
فرغم الرتسانة القانونية املعتمدة ما بني  1988الطاقات املتجددة يف الثمانني واعتماد خمطط اجلنوب سنة
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ر وغري مستخدمة ابلشكل فال يزال نصيب الطاقة الشمسية حمدودا جدا ابجلزائ 2001- 1999
كانت اجلزائر تداعمت قانوان خاصا ابلطاقات املتجددة مع حتديد هدف الوصول إىل   نإو  ،املطلوب

وحسب دراسات متخصصة تتلقى اجلزائر ما  2020حبلول سنة  /10و  2012/ خالل سنة  5نسبة 
م 1يف الساعة من الطاقة على مساحة كيلو واط   5ساعة من الشمس ومتوسط  3900و  2000بني 

 226 السنة يف الشمال و كيلو واط / م يف  1700ائري أي إن القوة تصل إىل على كامل الرتاب اجلز 
يف اجلنوب لكن هذه الطاقة غري مستغلة ابلشكل املطلوب ابستثناء مشاريع اجناز حديقة هوائية يف 

يتعلق  2013كما منت برجمة حمطتني سنة ،ميقا واط يف منطقة تندوف  10بطاقة  2002فيفري 
سيتم اجناز  2020و  2016بوالية الوادي وحمطة النعامة و يف الفرتة املمتدة ما بني  األمر مبحطة املغري

 (20)ميقا واط  300حمطات أخرى بطاقة  4

أعلنت الوكالة الفضائية األملانية  أن صحراء اجلزائر هي اكرب خزان للطاقة الشمسية يف العامل حيث 
السنة وهو ما دفع ابلوكالة إىل تقدمي اقرتاح ساعة إشعاع يف  3000تدوم اإلشعاعات الشمسية فيها 
اجلدير ابإلشارة أن اجلزائر متتلك اكرب يع استثمار يف اجلنوب اجلزائري و للحكومة األملانية حول إقامة مشار 

 قة امرات جممل االستهالك العاملي للطنسبة من الطاقة الشمسية يف حوض البحر املتوسط تقدر أبربع 
ل األوروبية من الطاقة الكهرابئية وألجل ذلك شرعت اجلزائر يف إنشاء حمطة ستني مرة من حاجة الدو 

للطاقة اهلجينة تعترب األوىل من نوعها على مستوى العامل اليت تعمل ابملزج بني الغاز والطاقة الشمسية 
ملنتجة وابلتايل لصبح االعتماد على الطاقة الشمسية هو احلل األمثل خاصة بعد ارتفاع تكلفة الكهرابء ا

ألف ميقا وات  30, 25ابلغاز الطبيعي علما أن مقدار االستهالك الطاقوي يف اجلزائر يرتاوح مابني 
ألف ميقا وات يف السنة كطاقة انجتة عن اخلالاي  9,13سنواي يف حني ميكن االعتماد على 

 . (21)الشمسية

 آخر نتيجة تنوع املناخ حيث تنقسم املورد الرحيي يف اجلزائر يتغري من مكان إىليف جمال طاقة الرايح : 
 اجلزائر إىل منطقتني جغرافيتني كبريتني
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كيلو مرت وبتضاريس جبلية متثلها   1200الذي حيده البحر املتوسط ويتميز بساحل ميتد على  لشمالا
و الصحراوي وبينهما توجد السهول ة اهلضاب العليا ذات املناخ القاري ومعدل  سلسليت األطلس التلي

 سرعة الرايح يف الشمال غري مرتفع جدا . 

: اليت تتميز بسرعة رايح لكرب منها يف الشمال خاصة يف اجلنوب الغريب بسرعة تزيد أربع منطقة اجلنوب
  اث يف منطقة أدرار\مرت 6وتتجاوز مرت

م  /اث  وهي طاقة مالئمة للضخ  6اىل  2وعليه يتعني القول أن سرعة الرايح معتدلة ترتاوح ما بني 
 املياه خصوصا يف السهول املرتفعة. 

جيغا  286أي حوايل  5إن حصة قدرات الري حظرية النتاج الكهرابئي هي  يف جمال الطاقة املائية:
إىل عدم استغالل مواقع الري ري الكايف ملواقع الري و العدد غ وات وترجع هذه االستطاعة الضعيفة إىل

 (22)ميغا وات  100مت إعادة أتهيل احملطة الكهرومائية بوالية جيجل بقدرة  2005املوجودة وخالل 

 السيناريوهات املستقبلية الستغالل الطاقة املتعددة يف اجلزائر:  

يطرح التوجه حنو استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائر وضع سيناريوهات تبني األفاق املستقبلية هلذا 
 التوجه وتتفرع ابألساس إىل ثالث سيناريوهات أساسية حمتملة وهي كاأليت

ابلتايل ل الطاقة املتجددة يف اجلزائر و عن تفعيل وتثمني التوجه حنو استغال: التفاؤيل يعرب السيناريو األول 
االمتيازات تغالل إضافة إىل وضع التحفيزات و التصدي لكل العقبات اليت تواجه هذا النمط من االس

 الوطنية ملثل هذا القطاع . مان تدفق االستثمارات األجنبية و لض

الذي يعرب عن عدم تثمني التوجه حنو استغالل الطاقات التشاؤمي و  ق ابلسيناريو: يتعللسيناريو الثاين اا
انتكاسات األوضاع االقتصادية وجتميد كافة املشاريع زائر ابلنظر إىل كافة العراقيل و املتجددة يف اجل

 املنتهجة يف قطاع الطاقات املتجددة يف اجلزائر . 
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ملضي قدما حنو استغالل الطاقات املتجددة مع وهو السيناريو التوافقي يشري إىل االسيناريو الثالث : 
 (23)السري خبطى بطيئة دون جتاوز قطاع احملروقاتصادية اليت تعاين منها اجلزائر و استمرارية األعباء االقت

 * مشروع تطبيق الطاقة الشمسية يف اجلنوب الكبري ابجلزائر *منوذجا  حملور الثالث:ا

  أمهية و أهداف مشروع كهربة عشرون قرية يف اجلنوب الكبري ابلطاقة الشمسية – 1

نتائج الربانمج الوطين للكهرابء أبرزت أن البديل الفعلي لتزويد الصحراء الكبري ابلكهرابء يتمثل يف 
إن  1994الفولتية وتشري اإلحصائيات اليت متت يف الثالثي األول من سنة الطاقة الشمسية الفوتو 

الف كيلو مرت من الشبكة  40000ساكن و يتطلب أكثر من  270000مركز حيتوي على  6300
 (24)اخلاصة لسد احتياجاهتا الضرورية 

صعوبة إيصال  خيتص هذا الربانمج إبيصال الكهرابء لعشرون قرية انئية ذات املعيشة القاسية بسبب
  .إيليزي  ،أدرار، متنراست  ،البرتول هذه الوالايت هي : تندوفالكهرابء هلا ابلوسائل التقليدية ك

 أهداف املشروع : – 2

 من أهداف املشروع نذكر ما يلي:

 مصدر بديل للطاقة كون املصادر التقليدية يف طريقها للنفاذ  جيادإ

 استخدام مصدر طاقوي نقي وغري انضب 

األداء يف  ابستخدام الطاقة الشمسية ميكن ختفيض سعر تكلفة اإلانرة يف القرى النائية و كذا ترقية
 املدارس ........... املستشفيات واملراكز الصحية و 

 توفري مناصب شغل جديدة يف خمتلف القطاعات إلنقاص البطالة 

 (25)اقتصاد يف العملة الصعبة وحتويلها إىل إقامة املشاريع التنموية .
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متكني سكان املناطق النائية من االستفادة من اخلدمات العمومية دون اللجوء إىل قطع مسافات طويلة 
 اللتحاق ابملدن 

ذلك عن طريق توفري طاقة الستخدامها يف خمتلف املراحل الزراعية النزوح و سامهة يف حماربة ظاهرة امل
 ذات درجة حرارة مرتفعة والرمالزة اليت تستجيب للمحيط الطبيعي والصعب و دراسة وضعية األجه

احلرارية قوة الضغط للكهرابء املقدمة للمناطق النائية حتديد  القوةو  ته مع العائد االقتصادي للبرتول مقارن
 (26)هذا احملدد ذو ميزتني مها: ،الطاقة عن طريق التسيري اجليد لتوزيعها بواسطة حمدد 

 تسجيل منحىن تعبئة وحيد االستهالك من الطاقة اليومية -1

 التوقف وإعادة التشغيل األوتوماتيكي للبطارية -2

انمج يساعد على التحكم يف التكنولوجيا مع اختباره للخدمات املقدمة من خالل كما إن هذا الرب 
رتكز على ضمانه مرد ودية فعلية اليت تنوعية دائمة للخدمات املطلوبة و  األجهزة ذات الفعالية يف توزيع

 تسيري الطلب عليها .ب للمتطلبات املتعلقة ابلصيانة و اليت تستجيو 

 لمشروع :واقع االجناز امليداين ل-3

وعني صاحل بواسطة الصحراء  قرية موالي حلسن : هي أول قرية بدأت التشغيل تتواجد بني متنغاست
درجة مئوية يف الصيف وهي جمهزة كلية ابلطاقة الشمسية عن طريق نظام  48واليت تصل هبا احلرارة إىل 
مسكن القاطنني هبا وقد بدا  20كيلواط لتوفري االحتياجات الطاقوية ل   6مشسي فولتوفولطي بقوة 

املاء ابلطاقة الشمسية لسعة  سخان، سا كيلواط /1300وقد أجنز أكثر من  1998التشغيل به سنة 
 لرت مستعمل لتوزيع العمومي . 200

 (27)القرى األخرى اليت بدأت ابلتشغيل : 

أجهزة األنظمة الفوتوفولطية  ذات  11كيلواط موزعة على 34,5قرية غار جبيالت : بقوة إمجالية -
 . مسكن وخمتلف املرافق العمومية 50أنواع خمتلفة لتوزيع ما يقارب 



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
13 

 

239 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 مسكن  24-4كيلواط عدد األنظمة الفوتوفولطية مابني   21قرية حاسي منري قوة إمجالية -

 مسكن  25 – 3كيلواط عدد األنظمة الفوتوفولطية مابني   15قرية عني دالع : قوة إمجالية -

مسكن  42 – 8 لفوتوفولطية مابنيكيلواط  عدد األنظمة ا  24قرية اتماجارت : بقوة إمجالية -
مساكن لالحتياجات اليومية والبقية ينطلق تشغيلها  10كيلواط لتزويد   6املشغل منها فعال، نظام بقوة و 

 .(28)ال حقا 

بتطوير حمطة الطاقة الشمسية ملنافسة الطاقة املنتجة يف ابقي أحناء  2009كما قامت اجلزائر سنة 
وبذلك متتلك اجلزائر فرصة مناسبة  2015ية يف عام من قدرة التوليد الوطن 5العامل ويتوقع أن حيقق 

كما سطرت اجلزائر برانجما طموحا لتطوير الطاقة   ،ايطاليا وبقية البلدان األوروبية إىل للتصدير هذه الطاقة
يقوم هذا املخطط على أنشطة دعم  2014 – 2010وبذلك ترسم املخطط اخلماسي   ،املتجددة

أستاذا  360ابحثا عالوة على  20والجناز هذا املسعى مت جتنيد ، لرايح الوحدات احمللية لتوليد طاقة ا
 3خمربا حمليا ووضع خطة حبث بغرض إقامة مزارع لتوليد هذه الطاقة والتوصل إىل إنتاج  30ينشطون يف 

 انطالقا من طاقة الرايح . 2015من الطاقة الكهرابئية يف أفاق سنة 

أن  2030دوالرا يف جمال الطاقات املتجددة يف أفاق سنة  مليار 60كما تسعي اجلزائر الستثمار 
ميغاواط من  12000مليار دوالر وستخصص إلنتاج  70هذه االستثمارات الضخمة قد تصل إىل 

 . (29)الطاقة الشمسية املوجهة إيل السوق احمللية

من الكهرابء من املوارد املتجددة حبلول  40هبدف إنتاج  2011وقد اعتمدت إسرتاتيجية يف عام 
واعتمدت  ،كما هتدف اإلسرتاتيجية أيضا إىل تطوير صناعة حقيقية للطاقة الشمسية، 2030عام 

 12000حيث  2030 -2011ميغاواط بني عامي  22000حيث إنتاج  ،خطة طويلة األجل
 2030ميغاواط لتصدير ومن املتوقع أن يكون حبلول عام  1000الطلب احمللي و ميغاواط لتغطية 

من إنتاج الكهرابء من طاقة  3من إنتاج الكهرابء الوطنية من الطاقة الشمسية وحوايل  37أكثر من 
من االكتفاء الذايت للجزائر وحاجياهتا الطاقوية عن طريق توليد الكهرابء  40الرايح وهذا ما سيضمن 
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دينار للكيلو  6اىل  5مسية من مصادر غري احفورية ولإلشارة فان طاقة الرايح تعترب طاقة اقتصادية الش
 واط  ساعي ما جيعلها اقل تكلفة مقارنة ابلطاقة الشمسية كما أهنا غري ملوثة للبيئة . 

مابني عامي ميغا واط لكل منهما  1500كما مت اجناز  مشروعني ملركز الطاقة احلرارية وختزينها بقوة 
2011- 2013 

من املتوقع أن تنجز أربعة حمطات لتوليد الطاقة احلرارية بسعة ختزينية  2020 – 2016ويف الفرتة 
 500إنشاء قدرة تبلغ حوايل  2030 – 2010ويتوقع فرتة  ،ميغا واط 1200إمجالية تبلغ حوايل 

 (30) 2030ميغاواط  يف السنة إىل غاية  600مث  2023ميغا واط يف السنة وهذه إىل غاية 

يبقي وراء هذه االسرتاتيجيات واخلطط اليت ختصص هلا مبالغ مالية ضخمة وحتظي ابهتمامات كبري 
ي واالستغالل األمثل للطاقات املتجددة ذات الكفاءة العالية وغري من طرف الدولة اجلزائرية التطبيق الفعل

 .املكلفة من جهة و النظيفة بيئيا من جهة أخرى

 اخلامتة :

يعد قطاع الطاقة بنمطيها غري املتجددة واملتجددة قطاع مهم واسرتاتيجي لكافة الدول الرتباطه  
اإلمداد هبا لتلبية  منيأتامن الطاقة وضمان  ة للحفاظ علىابألمن القومي للدول حيث تتجه هذه األخري 

حاجات ومطالب اجملتمع من خالل استخدام الطاقة املتجددة ذات املوارد الطبيعية املتدفقة بصورة 
مثل مشكل النضوب مستمرة يف الطبيعة ودائمة كبديل للطاقة التقليدية اليت تتميز خبصائص سلبية 

ملتجددة ألهنا ضمن الطاقات النظيفة فهي االعتماد على طاقة بديلة املتمثلة يف الطاقة اوتلويث البيئة و 
 .جددةصديقة للبيئة وتتجاوز مشكل تلويث البيئة الذي تطرحه الطاقات التقليدية غري املت

إال أن التوجه حنو استغالل الطاقات املتجددة مازال يسري بوترية بطيئة ابملوازاة مع استغالل موارد 
تضع يف األفاق املستقبلية هلا ضرورة تثمني هذا االستغالل إال إن العديد من الدول  ،الطاقة التقليدية 

والوصول إىل نسب مرتفعة قد تتجاوز وتفوق نسب استغالل الطاقة التقليدية مستقبال وفق خطط 
 .وبرامج ومشاريع تتجسد يف ارض الواقع 
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والت الطاقة مما واجلزائر حاهلا كحال دول العامل النامية تتأثر بتحوالت االقتصاد العاملي مبا فيها حت
ملا تكتسبه من  ،يطرح يف أجندهتا ضرورة التوجه حنو استغالل الطاقة املتجددة خاصة الشمسية منها

 إمكاانت يف هذا اإلطار ترسخها لتحتل الصدارة يف حال حسن استغالهلا . 

ة لنهوض التنمية املستداملتكريس مبدأ احلفاظ على البيئة و فاجلزائر من اجلدول اليت تسعي جاهدة 
ابقتصادها مستقبال يف اعتمادها لسياسة طاقوية تنطلق من إجياد العناصر البديلة الفعلية اليت حتقق ذلك 

إدارهتا بكفاءة عالية بغرض دعم مسرية البرتولية الناضبة واستغالهلا و  وهذا من اجل احلفاظ على مواردها
ط الضوء عليها واملتمثلة يف مشروع تطبيق الطاقة ومن خالل دراسة احلالة اليت مت تسلي ،التنمية املستدامة 

الشمسية الفوتوفولطية يف اجلنوب الكبري للجزائر مت التوصل إىل مالحظة هامة متمثلة يف كيفية التحكم 
وذلك بسبب تباعد هذه القرى  ،يف تشغيل وتزويد هذه القرى ابلطاقة الشمسية ليس ابألمر السهل

وجتميع السكان يف مناطق رغم اختالفهم يف ما يتصفون به من تركيبات اجتماعية يصعب التوفيق بينها 
جل حتقيق التنمية املستدامة اليت أرات كبرية يف هذا اجملال من إضافة إيل ما تتطلبه هذه العملية من استثما

 ق واستغالل طاقة نظيفة كالطاقة الشمسية . تستجيب حلماية البيئة مىت اعتمدان تطبي

ما سطر به يف الربامج الوطنية  إال أن التوجه حنو استغالل الطاقة املتجددة يسري بوترية بطيئة عكس
السياسات الطاقوية نظرا لعدة عوائق وحتدايت وقيود قد يفرضها واقع استغالل الطاقة املتجددة يف و 

 .تثمني استغالل الطاقات املتجددة غياب اإلرادة السياسية اجلادة حنواجلزائر واليت تتمثل ابألساس يف 

لطاقات نقرتح مجلة من التوصيات جل حتقيق فعالية يف استغالل وتطبيق هذا النوع من اأمن  و 
  االمتيازات لتشجيع التوجه حنو حتسني قطاع الطاقة املتجددة:ات و التحفيز و 

تشجيع االستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة من خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي وتنشيط حركة  -
 البحث يف هذا اجملال 

 القيام مبشاريع رائدة وكبرية نوعا ما وعلى مستوي يفيد بالدان كمصدر آخر للطاقة  -
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لدول الرائدة يف هذا اجملال من املشورة العلمية بني البلدان العربية وانشيط طرق التبادل العلمي و ت -
 خالل عقد الندوات واللقاءات الدورية أي االستفادة من جتارب الدول األجنبية الرائدة يف هذا اجملال 

تطبيق مجيع سبل ترشيد احلفاظ على الطاقة ودراسة أفضل طرقها ابإلضافة إىل دعم املواطنني اللذين  -
 .يستعملون الطاقة الشمسية يف منازهلم 

جتاوز منط االقتصاد الريعي الذي يعتمد أساسا على صادرات قطاع احملروقات يف اجلزائر من خالل  -
تشجيع قطاعات أخرى بديلة من شأهنا أن حتقق النمو االقتصادي والتنمية احلقيقية ويف مقدمته 

ويرها قطاع الطاقات املتجددة وقطاع السياحة والنقل ... وغريها من القطاعات اليت من شان تط
  .واالستثمار الناجح فيها حيقق عوائد مرتفعة لالقتصاد اجلزائري وينعكس على رفاه اجملتمع

إن تثمني التوجه حنو تكريس االقتصاد األخضر يف اجلزائر من شأنه أن حيقق أاثر وانعكاسات  -
اجيابية متس عدة جماالت أييت يف مقدمتها توفري فرص عمل كثرية من شاهنا امتصاص نسبة من البطالة 

استغالل الطاقات  املرتفعة يف اجلزائر ومعاجلتها ابلرغم من العراقيل املتعددة اليت تواجه التوجه حنو
املتجددة كالعراقيل السياسية واألمنية اليت تشري إليها التهديدات األمنية اخلارجية والداخلية اليت 

ابإلضافة إىل عراقيل أخرى اقتصادية أييت يف مقدمتها منط  ،تعصف ابجلزائر وهتدد أمنها الداخلي 
ابإلضافة إيل العوائق التقنية اليت تتعلق مبشكالت  ،االقتصاد الريعي املنتهج واألعباء اليت أورثتها اجلزائر

 التحكم يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة .

إن جتاوز هذه العراقيل يتحقق بتكثيف وجتنيد كافة اجلهود و العمل اجلماعي املشرتك بني النخب  -
خالل إجياد السياسية احلاكمة والكفاءات واملختصني يف مثل هذا القطاع أو القطاعات املرتبطة من 

مع مراعاة اخلطط والربامج واالسرتاتيجيات املنتهجة الرشيدة اليت تتوافق مع  ،احللول الالزمة
 اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة يف اجلزائر دون إغفال أتثري التحوالت العاملية .

خطي االعتماد الكلي إن الرهان الذي يواجهه استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائر خيضع ابألساس لت -
علي قطاع احملروقات والبقاء يف حلقة مفرغة ضمن ما يسمي مبنظور لغة املوارد حنو تثمني السعي 
لتجسيد مشاريع طموحة الستغالل الطاقة املتجددة يف مقدمتها الطاقة الشمسية لتفتح يف األفاق 
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اب  والوالايت املتحدة األمريكية املستقبلية احتالل مكانة هامة تؤهلها لتصبح مصدرا للكهرابء ألورو 
ودول اجلوار الن الصحراء تعترب خزان مهم للطاقة الشمسية بوترية ممتازة من شاهنا تغطية احتياجات 

 الدولة وحتقيق امن الطاقة والتوجه حنو تصديرها مستقبال .

دة السياسية وإمنا تعرتضها اإلرا ،إن هذه الرؤية الطموحة ال تتعارض مع واقع إمكاانت اجلزائر 
غري جادة يف تثمني استغالل الطاقة املتجددة بوترية متسارعة وبدفعات قوية وطموحة إال أن التوجه 
حنو تفعيل استغالل الطاقات املتجددة يعد ضرورة ملحة وبديال متاحا وحيد لتجاوز الوضع 

منا أيضا لتحقيق التنمية وإ ،فهو احلل الراهن ليس فقط األمن الطاقوي، االقتصادي املتدين يف اجلزائر 
 .والنمو االقتصادي وحتقيق الرفاه واالستقرار السياسي واجملتمعي

 اهلوامش:
 . 160ص 2016،القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع،الطاقة املتجددة علي حممد علي عبد هللا،-1
السياسات غري منشورة القيت على طلبة السنة الثانية ماسرت ل م د ،الدبلوماسية والتعاون الدويل ،مقياس  محو بوداوود،حماضرة-2

 11جامعة أبو بكر بلقايد القاعة  13:00حىت  11:30،الساعة: الطاقوية يف العامل واجلزائر بعنوان :مفهوم الطاقة
 محو بوداوود ،مرجع نفسه.-3
  161ع سبق ذكره ،صعلي حممد علي عبد هللا ،مرج-4
 علي حممد علي عبدهللا ،مرجع نفسه-5
 محو بوداوود،مرجع سبق ذكره -6
 علي حممد علي عبد هللا ،مرجع نفسه-7
 10،ص2006،بريوت :برانمج دعم االجنازات يف اجلامعة اللبنانية ، ،نظرية التنمية املستدامةوميون حداد-8
  20-19،ص ص 2007،االسكندرية :دار اجلامعة ستدامة يف ظل العوملة املعاصرةادارة البيئة والتنمية املخالد مصطفى قاسم ،-9

 خالد مصطفى قاسم ،مرجع نفسه-10
غري منشورة القيت على طلبة السنة الثالثة ل م د علوم سياسية ،يف مقياس التنمية االنسانية ،على الساعة  أبو رمحة ،حماضرة-11

  8جامعة ابو بكر بلقايد ابملدرج  10:00 – 08:30
 45-30،ص.ص2009غازي حممود ديب الزعلي ،البعد االقتصادي للتنمية السياسية ،يف األردن ،االردن :وزارة الثقافة -12
 ازي حممود،مرجع نفسه غ-13
 163علي حممد علي عبد هللا ،مرجع سبق ذكره،ص-14
 163علي حممد علي عبد هللا،مرجع نفسه،ص-15
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 33،ص 2014بول جفري،القوى اجلديدة التمويل والتنمية ،سبتمرب -16
 23بول جفري،مرجع نفسه،ص-17
 34بول جفري،مرجع نفسه،ص-18
 34بول جفري،مرجع نفسه،ص-19

اشيت ،واقع وافاق الطاقة املتجددة ودورها يف التنمية املستدامة يف اجلزائر،رسالة ماجيسرت ،جامعة احلاج خلضر ابتنة عماد تكو -20
 4ص 2012-2011،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،

 231ص 2011، 9امينة خملفي ،النفط والطاقات البديلة املتجددة وغري متجددة ،جملة الباحث ،العدد -21
 5اد تكواشيت،مرجع سبق ذكره صعم-22
 مستقبل الطاقات املتجددة يف اجلزائر وحتدايت استغالهلا أنظر:-23
    http://portrait.des.dz : 15:30الساعة  2018-01-20اتريخ الدخول 
كعوان ، جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرايح،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم   جابر امحد ،سلمان-24

 2015، 14التجارية ،العدد 
 جابر امحد ،مرجع نفسه -25
 جابر امحد،مرجع نفسه – 26
 جابر امحد ،مرجع نفسه-27
نفط خيارات املستبقل من كتاب اجلزائر اشكاليات الواقع ورؤى شهرزاد زغيب ،حكيمة حليمي االقتصاد اجلزائري ما بعد ال-28

 املستقبل ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية 
 شهرزاد زغيب ،مرجع نفسه-29
 شهرزاد زغيب،مرجع نفسه _30

http://portrait.des.dz/
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 حقوق املعتدة وواجباهتا يف التشريع اجلزائري
 رابح لعراجي

 طالب دكتوراه يف القانون اخلاص
 جامعة حيىي فارس املدية كلية احلقوق و العلوم السياسية

                     ملخص:

يعترب الزواج يف الشريعة اإلسالمية الركيزة األساسية لبناء األسرة يف جو يسوده املودة و احملبة بني الزوجني واليت 
يظهر أثرها على اجملتمع إذا حسن صالحها ولكن أحياان قد يتعكر هذا اجلو بسبب احنالل الرابطة الزوجية ابلطالق 

، ثر هام وهو ما يعرف ابلعدة أي املدة اليت ترتبص فيها املرأة ومتتنع عن الزواج يف تلك الفرتة أو الوفاة أين يرتتب ا
حيث منح الشارع احلكيم حقوقا للمعتدة وواجبات وهي ختتلف حسب أساس فك الرابطة الزوجية وفيما إذا كان 

هبا وحقوق املعتدة وواجباهتا حيث نبني أهم املشرع اجلزائري قد وفق ابإلحاطة هبذه األحكام السيما أنواع العدة وأسبا
 االنتقادات و نقدم بعض النتائج والتوصيات يف حدود الشريعة اإلسالمية ابعتبارها مصدر لقانون األسرة يف اجلزائر.

 الكلمات الدالة:

 الطهر.-حيضة–القرء-عدة املطلقة –عدة املتوىف عنها زوجها -واجبات املعتدة –حقوق املعتدة –العدة 
Abstract : The Rights and Duties of the widow or divorced in the waiting 

period according to the Algerian Legislation 

Marriage is considered in the Islamic law (Sharia) as the cornerstone of building 

the family in an atmosphere of affection and love between the spouses that 

positively affects the society. However, sometimes this atmosphere may become 

turbid because of the dissolution of the marital bond by divorce or death where 

there is a significant impact, which is known as the iddah, the period in which the 

woman has to stay in her husband’s house and refrain from marrying.  

The lawgiver gave rights and duties to the widow or divorced woman in the 

waiting period that varies according to the reasons of the dissolution of the marital 

bond. 

This paper investigates whether the Algerian legislation has beenin accordance 

with these provisionsespecially the types of Iddah and its causes and the rights and 

obligations of thewidow or divorced woman in the waiting period. 
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This study also exposes the most important critiques and presents some 

conclusions and recommendations within Islamic Sharia as the source of the 

family code in Algeria. 

Keywords: 

Iddah(the probation period) – rights of the woman in her Iddah-dutiesof 

the woman in her Iddah- Iddah for widow -Iddah for divorced woman  -

monthly period- menstruation -period of purity. 

 مقدمة :

إن كثرة اخلالفات الزوجية قد تؤدي يف كثري من األحيان إىل تعكر جو احملبة واأللفة  داخل األسرة 
اليت هي أساس استمرار احلياة الزوجية فهناك من اخلالفات اليت تنتهي إبصالح ذات  البني وتعود املياه 

د تؤدي إىل نتيجة وخيمة وهي أما بعض اخلالفات  ق،إىل جمراها الطبيعي مبعىن استقرار احلياة الزوجية 
فهذه احلالة ، إال أن هذه األخرية قد يرجع مصدرها إىل الطالق أو الفسخ أو الوفاة ،فك الرابطة الزوجية 

 ثر مهم وهو العدة وما ينجم عنها من آاثر واليت شرعها هللا عزأاليت مردها  الطالق أو الوفاة ينتج عنها 
هي أنواع خمتلفة حسب سبب  فك الرابطة الزوجية وحسب ، و الزوجية  جل للمرأة أثناء احنالل  الرابط و

 حالة الزوجة نفسها حامل أو حائل وايئس أو حائض وعليه نطرح اإلشكالية التالية :

 ؟ إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري يف اإلحاطة حبقوق املعتدة وواجباهتا

التالية ومناقشتها وفق األحكام الواردة يف الشريعة لدراسة موضوع حبثنا ارأتينا التطرق إىل النقاط 
 اإلسالمية ابعتبارها مصدر قانون األسرة اجلزائري.

 أوال:تعريف العدة واحلكمة منها ودليل مشروعيتها 

 :تعريف العدة -1

ك : إهنا مأخوذة من العد واحلساب ومجع العدة عدد كسدرة وسدر. ومسيت بذلالتعريف اللغوي-أ
 (1)قراء أو األشهر غالبا.األى العدد من الشتماهلا عل
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،ويقال عدة كتب و عدة رجال ،وعدة املطلقة و املتوىف والعدة بكسر العني هي مقدار ما يعد ومبلغه 
حددها الشارع احلكيم حيث تقضيها املرأة دون زواج بعد طالقها أو وفاة زوجها  عنها زوجها هي مدة

،ومجع عدة هو عدد بكسر العني،فأما العدة بضم العني تعين االستعداد،وما اعد ألمر حيدث،ومجع عنها 
 ( 2)عدة هو عدد بضم العني .

 : التعريف االصطالحي -ب

أبهنا املدة اليت ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها الشرنباصي: عرفها الدكتور رمضان علي السيد -
 (3).على زوجها أو للتعبد أو لتفجعها 

ذكر ابن العدة شرعا هي تربص يلزم : أما األستاذ امحد فراج يف كتابه أحكام األسرة يف اإلسالم -
اخللوة أو املوت أو بعد املرأة عند الفرقة من نكاح صحيح متأكد ابلدخول أو ما يقوم مقامه من 

وإذا حصلت الفرقة أبي سبب من األسباب فال حيل للمرأة أن تتزوج ، وطأ بشبهة أو نكاح فاسد 
 (4).إال بعد أن ينتهي األجل الذي حدده الشارع النتظارها 

ذكر ابن العدة يف اصطالح الفقهاء هي اجل أما اإلمام أبو زهرة يف كتابه األحوال الشخصية :-
فإذا حصلت الفرقة بني الرجل وأهله ال تنفصم عرا ، قضاء ما بقي من ا اثر النكاح ضرب الن

الزوجية من كل الوجوه مبجرد وقوع الفرقة بل ترتبص املرأة وال تتزوج غريه حىت تنتهي تلك املدة 
  5اليت قدرها الشارع.

أبن العدة هي مدة متكث فيها الزوجة يف بيت الزوجية ملعرفة براءة  أما األستاذ بلحاج العريب:ذكر-
 (6.)الرحم وحفظا لنسب الولد إن كان هناك محل 

 : (7)أما املذاهب األربعة فكان تعريفهم للعدة كما يلي

  .العدة هي اسم ألجل .وضرب النقضاء ما بقي من أاثر النكاح احلنفية : -

 لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طالقه.،العدة هي املدة اليت جعلت دليال عل براءة الرحم  املالكية : -
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 العدة هي اسم ملدة ترتبص هبا املرأة ملعرفة براءة رمحها  أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. الشافعية : -

 العدة هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة بطالق أو خلع أو فسخ . نابلة :احل -

 ومنه فالعدة هي املدة اليت ترتبص فيها املرأة نتيجة وفاة أو طالق أو فسخ .

 -58أما املشرع اجلزائري فلم يعرف العدة وإمنا أشار إىل  املدة حسب كل نوع واملذكور يف املواد  
   ة اجلزائري.من قانون األسر   60

 احلكمة من العدة : -2

 لقد اوجب الشارع احلكيم العدة وهذا لعرب كثرية منها: 

فاملشرع ،وهذا للتأكد من وجود  احلمل أو عدمه يف فرتة العدة وثبوت النسب  استرباء الرحم : -أ
وهذا يف حالة الزواج إبحدى  ،من قانون األسرة اجلزائري   34اجلزائري ذكر كلمة االسترباء يف املادة 

 احملرمات حيث يفسخ قبل الدخول وبعده ويرتتب عليه ثبوت النسب ووجوب االسترباء .

ج إن حيث إبمكان الزو ،وهذا يف الطالق الرجعي إعطاء فرصة للزوج ملمارسة حق الرجعة : -ب
 أما إذا كان الطالق ابئنا فال ميلك حق الرجعة .،يراجع زوجته أثناء فرتة العدة ولو بدون رضاها 

من قانون األسرة اجلزائري  فنجد انه قيد حق الرجعة مبحاولة  50أما املشرع اجلزائري من خالل املادة 
اتريخ بداية العدة ألنه يف كثري من من اتريخ رفع الدعوى وليس من  أشهر 03الصلح اليت ال تتعدى 

 وهذا يطرح العديد من اإلشكاالت . ،األحيان ال ينطبق يوم إيداع الدعوى واليوم األول لفرتة العدة

إذ تعد ذلك استهانة  ،فال يصح للحرة الكرمية أن تتزوج فور وفاة زوجها  االحداد على الزواج : -ج
 (8)الوفاء له.تستوجب  ابلزواج األول والعشرة اليت قامت فيه وهي

 العدة واجبة شرعا من الكتاب والسنة دليل املشروعية :  -3
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 من الكتاب: -أ

 (9) "أييها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة قوله تعاىل "  -
  (10)". واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروءقوله تعاىل " -
والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن قوله تعاىل "  -

 (11)" ..و اوالت األمحال اجلهن أن يضعن محلهن
 . 12" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشراقوله تعاىل " -

 من السنة: -ب

مره أن يراجعها ا، فقال:بنه الذي طلق امرأته وهي حائض سال عمر النيب صلى هللا عليه وسلم عن ا -
 (13)استحمق ؟: ارايت إن عجز و ،قلت: افتعتد بتلك التطليقة ؟ قال مث يطلق من قبل عدهتا 

ال حيل المرأة كذلك ما ورد عن أم عطية رضي هللا عنها أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( قال "
 (14)".تؤمن ابهلل واليوم األخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا 

.حبيث من قانون األسرة بوجوب العدة 30اقر املشرع اجلزائري يف املادة  أما من الناحية القانونية .فقد
 حرم مؤقتا الزواج من املعتدة من طالق أو وفاة حىت ينتهي اجل العدة .

  اثنيا: أسباب العدة

أي األمور اليت جتب العدة هبا على املرأة يف حالة الفرقة بينها وبني زوجها وهي عقد الزواج  
 الوفاة .،الوطء بشبة ،الزواج الفاسد    ،الصحيح

من املالحظ أن عقد الزواج الصحيح شرعا ليس هو سبب العدة وإمنا  عقد الزواج الصحيح : -1
الفرقة يف هذا الزواج سواء كانت بطالق أو وفاة .الن الزواج الصحيح يؤثر يف أاثر العدة . فإذا توىف 
شخص عن زوجته ولو مل يكن دخل هبا  . جتب عليها العدة . و إذا طلق الرجل امرأته طالقا رجعيا يف 
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عدهتا منه ابعتبار عالقة الزوجية مازالت قائمة حكما .وهذا يف قوله كان له أن يراجعها يف   زواج صحيح
 (15)" وبعولتهن أحق بردهن يف ذلكتعاىل "

لوجود  ال جتب فيه العدة عند املفارقة قبل الدخول وال يعتد ابخللوة اجملردة فيه وهذا الزواج الفاسد: -2
 حسب رأي الشافعية أما املالكية فريون وجوب العدة ابخللوة بعد الزواج الفاسد . هذا،نكاح فاسد 

أما العدة فتجب يف الزواج الفاسد عند املفارقة بعد الدخول احلقيقي فاألحناف يوجبون العدة بشرط 
  (16)الدخول أو ما حيل حمل الدخول وهو اخللوة الصحيحة يف النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد.

فال تثبت إال ابلدخول وهي تبتدئ من ،  :"العدة جتب ابملتاركة يف الوطء بشبهة الوطء بشبهة -3
 ( 17)آخر دخول هبا .

فالوطء بشبه يكون كاليت وقعت ضحية حالة غلط يف  صفة الزوج أو املوجودة ليال على فراشه إذا 
إجياب العدة من ابب و ، ادعي االشتباه .الن الشبهة تقام مقام احلقيقة يف موضع االحتياط 

 (18)االحتياط.

أما ، يف الزواج الصحيح تكون واقعة الوفاة  موجبة للعدة سواء مت الدخول أو مل  يتم  وفاة الزوج : – 4
 (19)يف عقد الزواج الفاسد ال يوجد نوع خاص من العدة ابلوفاة.

متوىف عنها وأكدت ذلك من خالل مصطلح " ،من قانون األسرة اجلزائري  59وقد جاءت املادة 
 " حيث جاء ذلك شامال للمد خول  هبا  . زوجها

  اثلثا: أنواع العدة

 للعدة ثالثة أنواع وهي :

 و عدة ابألشهر . –عدة ابالقراء و  –عدة وضع احلمل 
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إن العدة بوضع احلمل تكون ملن حصلت الفرقة بينها وبني زوجها وهي  العدة بوضع احلمل :-1
واوالت األمحال اجلهن أن يضعن حامل سواء كانت الفرقة بينهما وفاة أم بغريها لقوله تعاىل :"

 (20)"محلهن

 فاتفق الفقهاء على أن احلامل تنقضي عدهتا بوضع احلمل سوءا كانت عن طالق أو وطأ بشبهة .

مل الذي توىف عنها زوجها فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن عدهتا تنقض بوضع احلمل فعن عدة احلا
أما غري  ،قلت املدة أو كثرت حىت ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها واستدلوا ابآلية املذكورة أعاله 
د األجلني اجلمهور كابن أىب ليلى و سحنون فذهبوا ابلقول إىل أن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد أببع

من سورة  04واآلية  ،من سورة البقرة  234وضع احلمل أو مضي أربعة أشهر وعشرا واستدلوا ابآلية 
 (21)الطالق و قالوا أن اجلمع بني اآليتني والعمل هبما أوىل من الرتجيح.

أدى ابختالف 22" واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروءإن  قوله تعاىل"العدة ابالقراء :   -2
حيث ذهب مالك والشافعي وامحد يف إحدى الروايتني عنه والظاهرية ومجهور  ،قهاء حول معىن القرءالف

الشيعة  االمامية إىل أن املقصود ابلقرء هو الطهر ال احليض ويرون أن احتساب الطهر الذي تتم فيه 
يدية وبعض الشيعة الفرقة ضمن االقراء ولو بقي من زمن الطهر حلظة أو مدة قليلة. أما احلنفية و الز 

واإلمام امحد تراجع عن قوله حيث كان  ،االمامية ذهبوا إىل القول ابن مصطلح القرء املراد به هو احليض 
 (23)يقول ابن القرء هو الطهر مث قال احليض يف رواية  االثرم .

"  انطالق األمة تطليقتان و عدهتا حيضتوأدلتهم يف ذلك كثرية منها قوله صلى هللا عليه وسلم:"
(24) 

 (25)".ال توطأ حامل حىت تضع وال غري ذات محل حىت حتيض  حيضةوقوله صلى هللا عليه وسلم:"

وقال اإلمام أبو زهرة يف كتابه األحوال الشخصية ابن مقدار العدة ابحليض هي ثالث حيضات  
فال حتتسب بعض احليضة  حيضة ولذلك لو طلقها يف أثناء احليض وكان الطالق بدعيا ،كامالت

 التنتهي عدهتا إال بعد ثالث حيضات كوامل غري جزء احليضة اليت حصل فيها الطالق.
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منه ذكر ابن تعتد املطلقة املدخول هبا غري احلامل بثالثة  58رة اجلزائري يف املادة أما قانون األس 
إن كان طهرا أم حيضا كذلك جنده حصر العدة ابلقرء يف املطلقة املدخول  ،حيث مل مييز معىن القرءقروء

ة اليت مل تر احليض إذ انه ال ينطبق حكم العدة ابلقرء على الصغرية اليت ال حتيض والبالغ ،هبا غري احلامل 
 قط.

وهنا منيز بني عدة الوفاة و عدة املرأة اليت ال حتيض أي اليت مل تر احليض قط أو  العدة ابألشهر :-3
وهذه  ،فأما عدة الوفاة يف هذا النوع ختص املرأة املتوىف عنها زوجها غري احلامل ، اليائس من احمليض 

والذين أربعة أشهر وعشر أايم مصداقا لقوله تعاىل " العدة يطلق عليها العدة ابألشهر األصلية وهي
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن اجلهن فال جناح 

.وسواءا مت الدخول أو مل يتم يف (26)"عليكم فيما فعلن يف أنفسهن ابملعروف وهللا مبا تعملون خبري
العقد فاسدا  ومت الدخول هبا مث مات الزوج قبل املفارقة فإهنا ال  حالة كون العقد صحيحا .أما إذا كان

 (27)تعتد عدة الوفاة الن هذه األخرية خاصة ابملتوىف عنها زوجها يف عقد صحيح.

والالئي يئسن أما عدة املرأة اليت ال حتيض أو اليائسة فهي تكون ثالثة أشهر مصداقا لقوله تعاىل "
النوع  ويطلق على هذا ( 28)" الالئي مل حيضنن ثالثة أشهر و تم فعدهتمن احمليض من نسائكم إن ارتب

وهذه العدة ، األصل هو القرء واالستثناء هو الشهر الذي حيل حمل القرء  نالبديلة ألابلعدة ابألشهر 
 .(29)تنطبق أيضا على املعتدة من زواج فاسد ابلدخول أو املوطوءة بشبهة إذا كانت ال حتيض أو ايئس

من قانون األسرة  واستعمل  59فاملشرع اجلزائري نص على عدة املتوىف عنها زوجها يف املادة 
مصطلح "زوجها" فاملفروض أن يكون منه القصد الزواج الصحيح وليس الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة 

 الذي يعىن بعدة ثالثة قروء أو ثالثة أشهر حسب احلالة .

ابلذكر اليائس دون الزوجة من قانون األسرة و اخص  58يف املادة  و أما عدة ثالثة أشهر نص عليها
ومل تر حيض قط .إضافة إىل انه ذكر بداية عدة اليائس من اليت ال حتيض سوءا كانت صغرية أو ابلغة 

 فماذا يقصد ابلتصريح ؟ ،اتريخ التصريح ابلطالق 
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أما ،قت سابق على التصريح  به إن صدور الطالق وخصوصا إذا كان خارج دائرة احملكمة يكون يف و 
إذا أوقعه القاضي فال حيتاج إىل تصريح و إمنا حتسب العدة من اتريخ احلكم .أما إذا أوقعه الزوج ليس 

علما أن القانون ال يعتد ،فحساب العدة يكون من اتريخ التلفظ به وهذا ابتفاق الفقهاء ، أمام احملكمة 
  (30.)حبكم فال يثبت إال  يف حقيقة األمر إال بصدور حكم ابلطالق

فقانون األسرة اجلزائري مل يبني تقدير  ، (31)وأما احتساب العدة ابألشهر يكون ابألشهر القمرية 
 العدة ابألشهر أن كانت ميالدية أو قمرية .

 رابعا: ما يرتتب عن العدة من حقوق وواجبات 

 حقوق املعتدة : -1

فبالنسبة للمعتدة من طالق ،البد من التفريق بني املعتدة من طالق رجعي أو ابئن أو وفاة النفقة :  -أ
رجعي تثبت هلا النفقة كانت حامل أو حائل حبكم أن العالقة الزوجية مازالت قائمة حكما طبقا لقوله 

صحيح  .أما املعتدة من طالق يف نكاح(32)"وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن ارادو إصالحا تعاىل "
 قبل الدخول أو اخللوة فال تستحق النفقة ألنه ال يوجد فيه عدة.

أما املعتدة من طالق ابئن فال بد من التمييز بني املرأة احلامل و احلائل فإذا كانت املعتدة حامل 
وان كن اوالت محل فانفقوا عليهن حىت يضعن محلهن فتجب النفقة على الزوج لقوله تعاىل "

.أما املعتدة غري احلامل حسب قول الشافعية أبنه ال تستحق نفقة العدة الن وجوب النفقة حبق (33)"
ال نفقة الزوجية وقد زالت و ألن النيب "صلى هللا عليه وسلم"مل يفرض لفاطمة بنت قيس نفقة وقال هلا "

لينفق ذو فأوجبوا النفقة للمطلقة ابئنا أو رجعي واستندوا لقوله تعاىل " أما احلنفية34" لك وال سكىن
.وقيل أن من مسقطات النفقة هو (36)وقالو أن هذا احلكم يشمل مجيع املطلقات35" سعة من سعته

 (37)حني تطلق الزوجة طالقا ابئنا إال إذا كانت املطلقة حامال.

إضافة إىل أن الزوج ابلوفاة ينتهي ،حبكم انه ميت  أما نفقة املتوىف عنها زوجها فال جتب على الزوج
 (.38)ملكه وليس هناك احتباس ملصلحته
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فعن املعتدة من دخول يف عقد فاسد أو من وطأ بشبهة ال جتب هلا النفقة الن النفقة غري واجبة يف 
 (39)هذا العقد فال جتب يف أاثره .

واملشرع اجلزائري أعطى احلق لكل مطلقة يف النفقة من مال زوجها طيلة مدة عدهتا وذلك يعترب من 
ة تكون حمتبسة عن الزواج أبمر الشرع ملصلحة النظام مبادئ العدل على أساس أن املعتدة يف هذه املرحل

،أما املعتدة من وفاة فلم ينص على حقها يف نفقة العام وملصلحة الرجل الذي تعتد لصيانة النسب إليه 
العدة على اعتبار أهنا ال تستحقها لكن هناك من يرى أن املتوىف عنها زوجها هلا احلق يف نفقة العدة 

 (40).ا أتخذها من تركة زوجه

من قانون األسرة ومل يبني نوع  60ونرى أن املشرع  كرس حق النفقة للمعتدة من طالق يف املادة 
 الطالق املانح لذلك احلق.

فاملعتدة  من طالق ابئن ، يثبت للمعتدة من طالق رجعي حق السكىن ابتفاق الفقهاء  السكىن : -ب
وان كن ابتفاق الفقهاء مصداقا لقوله تعاىل "فلها حق السكىن إن كانت حامال حىت تضع محلها وهذا 

أما البائن احلائل فقد صرح املالكية والشافعية ،  (41)" اوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن
أما احلنفية ،هو مستثىن من األول (42)" إال أن أيتني بفاحشة مبينةأما قوله تعاىل " ،إىل وجوب السكىن 

أوجبوا السكىن سواءا  كانت معتدة من طالق رجعي أو ابئن .أما احلنابلة قالو أبن ليس للبائن احلائل 
ال نفقة . وقد استدلوا إىل حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله لفاطمة بنت قيس " (43)سكىن 

 (.44)"   لك وال سكىن

حيث ذهب احلنفية إىل أهنا ال سكن ، الفقهاء  أما حق السكىن للمتوىف عنها زوجها فقد اختلف
أما الشافعية فمنهم من قال ال سكىن هلا ومنهم من قال ،أما املالكية اقروا هلا السكن لكن بشروط  ،هلا

أما احلنابلة فلهم ثالث رواايت فاألوىل ال سكن هلا أما الرواية الثانية فأقروا للمعتدة عن وفاة ،هلا السكىن 
 (45)ابلسكىن إذا كانت حامل أما الثالثة فأقروا هلا السكىن حامال كانت أم حائال. 

 (46)ففي الزواج الفاسد املعتدة ال يثبت هلا احلق يف السكىن .
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من قانون األسرة املعدل أبن الزوجة املطلقة أو املتوىف عنها زوجها  61ة فاملشرع اجلزائري ذكر يف املاد
ال خترج من املسكن العائلي ما دامت يف عدهتا إال يف حالة الفاحشة املبينة .فجاء هذا النص شامال 

 للمعتدة من طالق رجعي أو ابئن حامل أو حائل .

ترث الزوجة زوجها مادامت يف العدة الن يف إن املعتدة من طالق رجعي املتفق عليه انه اإلرث :  -ج
أما املعتدة من طالق ، والزوج أحق برجعتها ولو بدون رضاها  ،ذلك بقاء العالقة الزوجية قائمة حكما 

ذلك أن الزوجية انتهت وابعتبارها سبب من أسباب  وسبب ،ابئن ال ترث مطلقها إذا مات أثناء عدهتا 
 املرياث .

 ،الطالق يف مرض املوت وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من املرياثإال انه إذا كان 

 (47)عند اجلمهور عدا الشافعية ترثه إن مات يف العدة

 اعتبار الطالق فرارا من املرياث : فأما عن شروط

غالبا * أن يقع الطالق يف مرض املوت أو ما يف حكمه أي املرض الذي تكون عاقبته موت صاحبه 
 ويستمر املرض بصاحبه حىت املوت.

*أن يكون الطالق ابئنا إذ به تنتهي الزوجية وحيرم الزوج زوجته من املرياث فإذا كان رجعيا مل يعترب طالق 
 فار من املرياث .

 *أن يقع الطالق ابختيار بدون إكراه.
ضاها ابسقاط حقها يف *أن ال يتم الطالق برضى الزوج اآلخر فإذا رضيت الزوجة ابلطالق معناه ر 

 اإلرث.
 *أن ال يكون مانع من اإلرث.

 *موت املطلق يف العدة  عند احلنفية .



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
14 

 

256 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

أما الشافعية فقالو ال يتوارث الزوجان يف طالق الفرار مطلقا سواءا مات يف العدة أو بعدها .وقال 
 املرياث . وقال املالكية احلنابلة أبنه ترث الزوجة منه طيلة حياهتا ما مل تتزوج فإذا تزوجت سقط حقها يف

 ( 48)ترثه طوال حياهتا سواءا تزوجت أم مل تتزوج ولكل منهم أدلته.
 (49)أما املعتدة من دخول حقيقي يف زواج فاسد ال يثبت به التوارث .

 ونذكر منها:واجبات املعتدة:  -2

الزوجية وال خترج منه مصداقا جيب على املعتدة من طالق أن تلتزم بيت املعتدة وبيت الزوجية :  -أ
. فاخلروج يكون  50" ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن أيتني بفاحشة مبينة"  لقوله تعاىل

لفاحشة مبينة ولكن هذا إذا كانت املعتدة من فرقة يف احلياة تعتد من زواج صحيح الن املعتدة من عقد 
 51له عليها حق الطاعة.زواج فاسد فإهنا خترج من بيته وانه ال يكون 

فاملعتدة ال حيل هلا ان تتزوج ما دامت يف العدة وال جيوز خطبتها تصرحيا و ال حرمتها على الغري:  -ب
تعريضا يف تلك الفرتة أما املعتدة من وفاة جتوز خطبتها تعريضا وال تصرحيا فالزوج جيوز له ان يراجع 

 الطالق البائن بينونة صغرى فله ان يعقد عليها عقدا زوجته يف حالة الطالق الرجعي أثناء العدة أما يف
جديدا يف العدة أما يف الطالق البائن بينونة كربى فإهنا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه ابلشروط املعروفة 

 52شرعا .

وهو االمتناع عن الزينة مادامت يف العدة فتتجنب الطيب و الكحل وال تتخضب ابحلناء  احلداد: -ج
وال تلبس حليا وهذا واجب على املرأة املعتدة من وفاة الن زينة املرأة من دواعي الرغبة فيها وال جيب 

قلبه  االحداد على معتدة مطلقة رجعيا وانه من املستحسن يف حقها أن تتزين لزوجها عسى ان مييل
 (53)فرياجعها أما املعتدة من نكاح فاسد فال احداد عليها .

من قانون األسرة عدم خروج الزوجة املطلقة أو املتوىف  61فأما عن املشرع اجلزائري فقد بني يف املادة 
انه حيرم من  30عنها زوجها من املسكن العائلي يف فرتة العدة إال عند فاحشة مبينة وذكر يف املادة 

 مؤقتا املعتدة من طالق أو وفاة  بينما مل يتطرق ملسألة احلداد.  النساء
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 خامتة :

 أهم النتائج املتوصل إليها:

إن العدة من أهم اآلاثر املرتتبة على احنالل الرابطة الزوجية وما ينجم عنها من حقوق مهمة وواجبات -
للمعتدة فال بد للمعتدة من معرفة واجباهتا و االلتزام ابحلدود املرسومة هلا شرعا كاالمتناع عن الزواج 

 نفقة و السكىن واإلرث.ولزوم بيت الزوجية و االحداد إضافة إىل حقوقها و املطالبة هبا كال

أحسن املشرع فعال عندما استثىن املتوىف عنها زوجها من النفقة وهذا حبكم أن الزوج ميت وانه ابلوفاة -
من قانون األسرة  61ينتهي ملكه وليس هناك احتباس ملصلحته وهذا ما يستخلص من مضمون املادة 

 اجلزائري .

لح يف الطالق حيث ربط فرتة الصلح بثالثة أشهر من اتريخ مل أيخذ املشرع اجلزائري ابلعدة أثناء الص-
 رفع الدعوى فقد تكون فرتة العدة موافقة هلا أو قد تكون عكس ذلك.

املشرع اجلزائري حدد حق الرجعة للزوج بصدور حكم الطالق و ليس بفرتة العدة فإذا صدر حكم -
من قانون  50بعقد جديد حسب املادة  الطالق قبل انتهاء مدة العدة فال ميكن له مراجعة زوجته إال

 األسرة.

 أما عن التوصيات فقد نوصي مبا يلي : 

كان على املشرع تبيان حق املعتدة يف النفقة ومن هي املعتدة اليت يثبت هلا هذا احلق حيث جاءت -
 املادة املذكورة يف الزوجةمن قانون األسرة  شاملة جلميع أنواع املطلقات وهل يفهم من كلمة  61املادة 

 أبن النفقة جتب للمطلقة طالقا رجعيا فقط .

البد من إدراج مادة قانونية توضح عدم وجوب نفقة املتوىف عنها زوجها صراحة سواء كانت حامل أم -
 حائل. 
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كان على املشرع أن يبني اخلروج االستثنائي للمتوىف عنها زوجها أثناء فرتة العدة وهذا فيما خيص التزام -
 من قانون األسرة . 61املعتدة بعدم اخلروج من بيت الزوجية املذكور يف املادة 

ني الزوجني من قانون األسرة وحق التوارث ب 50كان على املشرع أن يربط حق الرجعة الوارد يف املادة -
من قانون األسرة بفرتة العدة وليس اتريخ صدور احلكم ابلطالق وأن العدة من  132الوارد يف املادة 

 النظام العام ال جيوز االتفاق على خمالفتها .  
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 قبل اإلبـــرام دور القاضي اإلداري االستعجال يف حل منازعات الصفقات العمومية

 : عرافة  زوبيـــدةاألستاذة
 طالبة دكتوراه يف 

 جامعة طاهري حممد بشار كلية احلقوق

 :ملخص
القاضي اإلداري االستعجال جد هام يف حل منازعات الصفقات العمومية، لتمتعه بسلطات هامة يف إن دور 

مرحلة اإلبرام، حيث يتمتع هذا األخري إبلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة إضافة لسلطته يف توجيه أوامر لإلدارة وكدا 
 .واملنافسة فرض الغرامة التهديدية على اإلدارة املخلة ابلتزامات العالنية

 مرحلة اإلبرام -الصفقات العمومية -االستعجال -القاضي اإلداري : الكلمات املفتاحية
Abstract : 

The administrative role of Qai is very important in resolving public transactions 

disputes because it has important powers at the stage of conclusion. The latter has 

the power to cancel separate administrative decisions in addition to its authority to 

direct management orders and to impose a threatening fine on management that 

violates public and competition obligations. 

Keywords : administrative Judge – the rush – public transactions – the stage of 

conclusion.   

 مقدمة :

مع هناية القرن العشرين بدأت األصوات تتعاىل، وتطالب بضرورة تعميم الوضوح والشفافية يف احلياة 
متنوعة يعد أمهها على ، ونشاطات هذه األخرية متعددة و (1)اإلدارية لتصبح هذه األخرية إدارة  من زجاج

اإلطالق العقود والصفقات العمومية، اليت يتطلب إبرامها أموال طائلة من اخلزينة العمومية، مما جيعلها 
أكثر عرضة للفساد، لذلك أوجد املشرع الفرنسي جمموعة من التدابري واإلجراءات القضائية اليت تعد  

 ل قبل إبرام العقود والصفقات العمومية.كضمان الحرتام قواعد املنافسة والعالنية بشكل فعا
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قد سار املشرع اجلزائري على نفس املنهج حديثا ، حيث أعطى لقاضي االستعجال مبوجب قانون  و
، ابلتدخل يف حالة اإلخالل مببدأ املنافسة، فله أن يبسط رقابته على (2)اإلجراءات املدنية واإلدارية

اليت تقوم عليها عملية إبرام الصفقات العمومية، وبطبيعة احلال ال  االلتزامات املتعلقة ابملنافسة واإلشهار
هو  على إخطار يتقدم به كل من له مصلحة يف إبرام العقد و ميكن لتلك الرقابة أن تقوم بدورها إال بناء

الوالية و املتضرر من جراء هذا اإلخالل، كما أن صالحية اإلخطار حتق أيضا  ملمثل الدولة على مستوى 
 هذا عند إبرام العقد أو سيربم من طرف مجاعة إقليمية أو مؤسسة عمومية حملية.

تعرف الدعوى االستعجالية على أهنا عبارة عن إجراء قضائي حتفظي مستعجل اهلدف منه محاية 
املصلحة  قواعد العالنية واملنافسة، حترك بتوافر جمموعة من الشروط أوهلا صفة املدعي اليت تكون بناء على

اخلاصة ابملدعي أو حبكم القانون، واثنيها حترير عريضة افتتاحية توضح مواطن اإلخالل اباللتزامات 
الواجب احرتامها يف جمال إبرام الصفقات العمومية، أما اثلثها ضرورة احرتام اإلطار الزمين لرفع الدعوى 

 االستعجالية ، إذ جيب إاثرهتا قبل إبرام العقد.

االستعجالية وقائية تعطي للقاضي سلطات واسعة وغري مألوفة يف اإلجراءات القضائية تعد الدعوى 
االستعجالية العامة، األمر الذي يقودان إىل طرح اإلشكال التايل: كيف حيمي القاضي اإلداري 

 االستعجالية املال العام من خالل رقابته القضائية؟

ل إىل مبحثني حبيث خصصنا املبحث األول يف سبيل اإلجابة عن هذا التساؤل قسمنا املقا و
للحديث عن الدعوى االستعجالية يف جمال الصفقات العمومية، أما املبحث الثاين فخصصناه لسلطة 

 القاضي اإلداري يف الدعوى االستعجالية قبل التعاقد.

 املبحث األول: الدعوى االستعجالية يف جمال الصفقات العمومية.

املستعجلة املوضوعية قبل التعاقدية يتمثل يف رغبة املشرع    لظهور نظام الدعوىإن السبب املباشر 
، (3)األورويب يف أتمني أعلى قدر من الشفافية واملنافسة عند إبرام الصفقات العمومية والعقود اإلدارية

ري جمدية لكون املوضوعية تعد غ إرادة اإلدارة فدعوى اإللغاء املوجهة ضد القرارات املنفصلة املعربة عن 
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أن القاضي يبث فيها بعد توقيع العقد، وأحياان  بعد تنفيذه، ابإلضافة إىل كون تلك القرارات املنفصلة 
 عن العقد وابلتايل ال تؤثر على الوجود القانوين للعقد، إال إذا متسك طرفاه ابإللغاء.

ة قبل التعاقدية كبديل يف ظل عدم فعالية دعوى اإللغاء كان البد من ظهور الدعوى االستعجالي
 لكوهنا الدعوى املناسبة من أجل احملافظة على مبدأ املنافسة وحتقيقا لشفافية اإلجراءات.

 املطلب األول: التطور التارخيي للدعوى االستعجالية قبل التعاقد.

إبرام هو آلية رقابية قانونية فعالة تضمن احرتام قواعد املنافسة والعالنية قبل  اإلستعجايلالقضاء 
الصفقة العمومية وهي  ذات أصل تشريعي أورويب. يعد التشريع األورويب املؤسس األول للدعوى 

 .(4)االستعجالية قبل التعاقد يف جمال الصفقات العمومية

تطبيقا لتعليمة االحتاد  1992يناير  04بتاريخ  10-92لقد أصدر املشرع الفرنسي القانون رقم 
املتعلق بتنسيق األحكام التشريعية  1989ديسمرب  21طعن و رقابة" املؤرخة يف األورويب حتت عنوان " 

والتنظيمية بني الدول األعضاء، حيث هتدف هذه التعليمة ابلرقابة الدقيقة للمقتضيات اخلاصة بقانون 
 املعدل 1992اجملموعة األوروبية يف جمال إبرام العقود والصفقات العمومية ، وبعد ذلك أضاف قانون 

إىل قانون احملاكم اإلدارية واجملالس اإلدارية لالستئناف، والذي مينح  22املادة ل 1993بقانون يناير 
، لكل (5)جمموعة من السلطات لرئيس احملكمة اإلدارية أو من ينوب عنه والذي يفصل ابتدائيا وهنائيا  

جمايل العالنية واملنافسة،  شخص له مصلحة يف إبرام العقد والذي يتضرر بسبب املخالفات املرتكبة يف
 .(6)يسمى هذا التوجه بتوجيه الدعوى

تعترب هذه الدعوى اجلديدة اليت أنشأها املشرع الفرنسي غري مألوفة يف القانون اإلداري الفرنسي، وجتد 
من قانون  551من قانون احملاكم اإلدارية وحماكم االستئناف واملادة  23و 22مصدرها يف املادتني 

إلدارية اليت جتيز لصاحب الشأن أن يطلب من القاضي اإلداري املستعجل ابلنسبة للمخالفات العدالة ا
 .(7)املتعلقة خبرق مبدأ العالنية واملنافسة اليت ميكن أن ترتكب عند إبرام عقود الشراء العام
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للقضاء أما يف اجلزائر كان فراغ تشريعي، فمن خالل تتبع القوانني املتعاقبة يتبني إمهال املشرع 
اإلستعجايل اإلداري، حبيث جند أبنه نظم القضاء اإلستعجايل  يف املواد املدنية واإلدارية، ابلرغم من 

-98واحملاكم اإلدارية  01-98االختالف الكبري بينهما، وحىت القوانني العضوية املنظمة جمللس الدولة 
داري، فكان البد من إجياد احلل ال جندها تنظم القضاء اإلستعجايل اإل 03-98وحمكمة التنازع  02

املتضمن  2008فرباير  25املوافق ل 1429صفر  18املؤرخ يف  09-08الذي جتسد يف القانون رقم 
، وضرورة التقيد هبا جاء به املرسوم الرائسي 947و946قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف املادتني 

فويضات املرفق العام من أحكام، حيث تنص املادة ، املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وت(8)15-247
منه على أنه: " لضمان جناعة الطلبات العمومية واالستعمال احلسن للمال العام جيب أن تراعي يف  5

الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني وشفافية 
 املرسوم". اإلجراءات، ضمن احرتام أحكام هذا

 املطلب الثاين: خصائص الدعوى االستعجالية قبل التعاقد.

تتمتع الدعوى االستعجالية مبجموعة من اخلصائص اليت جتعلها تتميز عن ابقي الدعاوى القضائية مبا 
 يف ذلك دعوى االستعجال العادية وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي:

الستعجالية قبل إبرام العقد كوهنا ذات طابع وقائي هتدف حترك الدعوى ا  تقنية قضائية قبل تعاقدية:-1
 إىل حد من خمالفات الواقعة على مبدأ العالنية واملنافسة.

يتمتع القاضي اإلداري عندما ينظر يف الدعوى   الدعوى االستعجالية ختول القاضي سلطات واسعة:-2
 ال مينح التعويض. االستعجالية بسلطات هامة تتمثل يف األمر الوقف واإللغاء ولكنه

هي دعوى استعجاليه تستوجب الفصل فيها بسرعة من قبل قاضي فرد  :دعوى قضاء مستعجل -3
 الذي يبث فيها كأول وآخر درجة وبصيغة قضاء االستعجال
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ال ميس أبصل احلق وإمنا  القاعدة العامة أن القاضي اإلستعجايل :يبث القاضي اإلداري يف املوضوع-4 
يتخذ التدابري االستعجالية الفورية والضرورية فقط إال أنه يف هذه الدعوى يفصل فيها بصفة استعجاليه 

 .(9)موضوعية أي ينظر يف املوضوع

 الثالث: جمال تطبيق الدعوى االستعجالية قبل التعاقد  املطلب

 تثار يف مادة إبرام العقود والصفقات العمومية وهذاأحكام الدعوى االستعجالية قبل التعاقد ميكن أن 
 ما جاء به الفصل اخلامس من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

-01-04يف  إن القانون الفرنسي السالف ذكر واملؤرخ العمومية: الصفقات جمال يف-1    
منح إمكانية إاثرة الدعوى االستعجالية املوضوعية قبل التعاقدية على عقود التوريد  قد  1992

واألشغال العامة فقط، وذلك إذا جتاوزت القيمة احملددة لتطبيق أحكام العالنية واملنافسة ذات 
على  1993-01-25من القانون املؤرخ يف 5األصل األورويب، لكن بعد ذلك نصت املادة 

هذه الدعوى االستعجالية شامال ملخالفات العالنية والشفافية املرتكبة عند إبرام كل  إمكانية إاثرة
 .(10)الصفقات العمومية وبغض النظر عن قيمتها

أما ابلنسبة للقانون اجلزائري ويف إطار اجلهود الرامية إلضفاء الشفافية على إبرام الصفقات العمومية، 
على تدعيم الشفافية إذ تسمح للقاضي اإلستعجايل  فقد مت وضع نصوص تسد هذا الفراغ وتعمل

التدخل قصد أتجيل إبرام الصفقات يف احلاالت اليت مل حترتم فيها اإلجراءات املسبقة املتعلقة إبجراءات 
اإلشهار واملنافسة، وقد رعيت املصلحة العامة وعدم عرقلة اإلدارة يف نشاطاهتا وذلك أبن ال يتجاوز هذا 

 .(11)يوما، ويفصل يف الدعوى االستعجالية يف نفس األجل 20التأجيل أكثر من 

 29تعلق األمر بعقود امتياز املرافق العامة فإن القانون الصادر يف  :  إذااإلدارية العقود إبرام-2        
قد مد إمكانية اللجوء إىل هذه الدعوى إىل نطاق إبرام عقود امتياز املرافق العامة  1993جانفي 

منه، وقد قرر جملس الدولة الفرنسي أنه ال يكفي وجود عقود امتياز املرافق العامة  50مبوجب املادة 
كانية تطبيق هذه الدعوى، بل يتعني أن يشكل هذا االمتياز تفويض مرفق عام ومن مث ال يعترب للقول إبم

من قانون ستة  22عقد استغالل املرافق العامة مؤداي إىل تطبيق إجراءات هذه الدعوى حسب املادة 
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دنية من قانون اإلجراءات امل 946. لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة (12)املذكور أعاله 1993
واإلدارية على ما يلي: " جيوز إخطار احملكمة اإلدارية بعريضة، وذلك يف حالة اإلخالل ابلتزامات 
اإلشهار أو املنافسة اليت ختضع هلا عملية إبرام العقود اإلدارية و الصفقات العمومية ". نالحظ أن املشرع 

تفى إبدخاهلا يف نطاق تطبيق هذه الدعوى اجلزائري مل حيدد أنواع ومناذج هلذه العقود اإلدارية وإمنا اك
 . (13)االستعجالية املوضوعية قبل التعاقدية

 املطلب الرابع : ضماانت الدعوى االستعجالية و أسباب تدخل القاضي اإلداري

نتطرق يف هذا املطلب للضماانت القانونية للدعوى االستعجالية و كدا أهم األسباب اليت تستدعي 
 التدخل و هذا طبعا بناء على طلب من املتعاقد مع اإلدارة.من القاضي اإلداري 

إن القاضي الذي خيتص ابلفصل يف الدعوى االستعجالية ضماانت الدعوى االستعجالية:  -1        
هو قاضي فرد، وهذا ما أكد عليه املشرع الفرنسي، إذ اهلدف من ذلك هو إجياد مرونة متجاوبة مع 

، اما املشرع اجلزائري يفصل ابلتشكيلة (14)يتالءم مع طبيعة الشؤون املستعجلةطبيعة اإلجراء، ألن ذلك 
، وفقا إلجراءات مكرسة يف خمتلف الدعاوى كالوجاهة و (15)اجلماعية املنوط هبا البث يف دعوى املوضوع

دنية من قانون اإلجراءات امل 923تبادل املذكرات بني املدعي و اإلدارة املدعى عليها حيث تنص املادة 
 و اإلدارية :"يفصل قاضي االستعجال وفقا إلجراءات وجاهية كتابية و شفوية".

ألن هذا األخري مل يدع  Caenو بناء عليه قد ألغى جملس الدولة الفرنسي قرار رئيس حمكمة 
األطراف لسماع مالحظاهتم الشفهية يف جلسة علنية، وقد اعترب مفوض احلكومة أن مبدأ املالحظات 
الشفهية املقدمة من األطراف خالل جلسة علنية جيب حتقيقه من جانب القاضي املختص هبذه الدعوى 

 لسببني: 

 هنائي ابملوضوع. القاضي من خالل هذه الدعوى ميكن أن يبث بشكل-أ    

 .(16)من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تفرض مبدأ عالنية املناقشات القضائية 6املادة -ب    
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وجدت الدعوى  مربرات تدخل القاضي اإلداري عن طريق الدعوى االستعجالية:-2    
حتقيقا لشفافية اإلجراءات ابإلضافة إىل  االستعجالية أساسا من أجل محاية مبادئ العالنية و املنافسة

 وجود أسباب أخرى استدعت وجود مثل هذه الدعوى و هي:

،إذ يعد خرقا لقواعد العالنية عندما ال يتضمن اإلعالن مجيع  املدد وابلعالنية   القواعد املتعلقة-أ
اجلرائد اليومية ، أما اإلعالن يف  اليت بتطلبها القانون ، وكدا عدم مراعاة نشر  البياانت اجلوهرية

ابلنسبة للمدد فإن اإلدارة مطالبة بضرورة عدم جتاوز املدة احملددة مبوجب القانون من أجل استالم 
العروض ، و ابلتايل يعد خرق اإلدارة لقواعد املدد سبب يستدعي تدخل القاضي اإلداري 

 االستعجايل.

العمومية ، القاعدة العامة إن إبرام الصفقات العمومية اختيار إجراء و طريقة إبرام الصفقات -ب
. و (17)تكون وفقا لطريقة طلب العروض، أما االستثناء هي طريقة الرتاضي طبقا ملا حيدده القانون

 ابلتايل يعد اختيار اإلدارة ألحد الطريقني يف غري حمله خرقا لقاعدة املنافسة.

، فاإلدارة هلا أن تطلب ما تشاء من مواصفات أو  املواصفات و اخلاصيات التقنية املعقولة-ج
خصوصيات تقنية ابلقدر الذي حيقق املصلحة العامة و ابلتايل يعد خرقا منها وضع مواصفات معقدة 

 تتوفر يف متعاملني معينني كونه يقصي ابقي املتنافسني من املنافسة.

ز لقواعد املنافسة كعدم احرتامها استغالل اإلدارة سلطاهتا و استعماهلا فيما يشكل خرق و جتاو -د
للشروط املنصوص عليها يف الصفقات العمومية أو التماطل يف سراين العروض دون رضا املرشحني 

      األمر الذي يتطلب تدخل القاضي اإلداري االستعجايل.    

 املبحث الثاين: سلطة القاضي اإلداري يف دعوى االستعجالية قبل التعاقد

 08اإلداري الفرنسي الصفة والصالحية يف إصدار أوامر لإلدارة إال بعد جميء قانون مل يكن للقاضي 
 ، حيث أصبح للقاضي اإلداري سلطات واسعة تصل إىل حد إصدار أوامر لإلدارة. 1995فيفري 
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وقد سار املشرع اجلزائري على نفس املنهج الفرنسي حبيث منح للقاضي اإلداري سلطات نلمسها من 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقوهلا: "ميكن للمحكمة اإلدارية أن أتمر  946املادة خالل نص 

متثال اللتزاماته وحتدد األجل الذي جيب أن ميتثل فيه". وستتناول هذه املتسبب يف اإلخالل ابال
 السلطات املمنوحة للقاضي الفاصل يف دعاوى االستعجالية كما يلي 

 األوامر املطلب األول: إصدار

سلطة األمر هي سلطة يتمتع هبا القاضي اإلداري بقصد إلزام اإلدارة ابلقيام بعمل ما أو االمتناع 
لقضاة احملاكم اإلدارية وحماكم  1992جانفي  04من القانون الصادر بتاريخ  230عنه. مسحت املادة 

القاضي املختص ابلدعوى االستئناف وجملس الدولة إبصدار األوامر يف مواجهة اإلدارة، مبعىن أن 
يستطيع أن أيمر اإلدارة أبن تراعي التزاماهتا املنصوص عليها يف  القانون يف جمال العلنية واملنافسة خالل 
إبرام الصفقات العمومية وعقود امتياز املرافق العامة، فالقاضي يستطيع أن أيمر املصلحة املتعاقدة على 

يف حال عدم قيامها بذلك أو أن تعيد نشر هذا اإلعالن إذا كان  سبيل املثال أبن تنشر إعالان عن العقد
النشر األول غري مشروع، كما يستطيع أن أيمرها ابلقيام بتصرفات حمددة حبيث تكون إجراءات إبرام 

 .(18)الصفقة العمومية متطابقة مع مبدأ املنافسة كما ينص عليه القانون

مر يف العديد من املواضيع، نذكر منها أمر رئيس احملكمة و قد طبق القضاة اإلداريني بفرنسا سلطة األ
اإلدارية مبدينة سرتاسبورغ إحدى اجلماعات احمللية إبعادة اإلجراء املتعلق بقبول الرتشيحات كما ألقى 

 05/05/1999بتاريخ  Grenobleجملس الدولة الفرنسي القرار الصادر عن رئيس احملكمة اإلدارية 
ن أيمر اإلدارة احرتام التزاماهتا املفروضة عليها مبوجب القانون تكريسا ملبدأ ألن هذا األخري رفض أ

 املنافسة. 

أما ابلنسبة للقاضي اإلداري اجلزائري فيحق له توجيه أوامر لإلدارة جلعلها متتثل اللتزاماهتا خاصة 
العمومية، وهذا األمر مؤكد مبوجب املتعلقة مببدأ املنافسة والشفافية يف إبرام العقود اإلدارية والصفقات 

 السالفة ذكر. 946قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف نص املادة 
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 املطلب الثاين: سلطة الوقف

، ويف هذا اإلطار خيتص القاضي (19)يتمتع القاضي اإلداري بسلطة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية 
 ار يتصل هبا.،  ووقف تنفيذ أي قر (20)بسلطة وقف إبرام الصفقة

لتقرير الوقف من قبل القاضي اإلداري يكفي وجود أسباب جدية، أما شرط صعوبة إصالح الضرر 
الذي قد يرتتب من جراء تنفيذ القرار املتصل ابلعقد، فإن جملس الدولة الفرنسي قرر صراحة عدم 

ة له يف جمال الدعوى اشرتاطه، ألن تقرير هذا الشرط يؤدي إىل احلد من فعالية سلطة القاضي املمنوح
/األخرية من  946االستعجالية قبل التعاقدية، وهو ما أخد به املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: " وميكن هلا كذلك مبجرد إخطارها أن أتمر بتأجيل إمضاء العقد إىل 
 . ( يوما"20هناية اإلجراءات وملدة ال تتجاوز عشرين )

إذا الوقف هو إجراء خيضع للسلطة التقديرية الكاملة للقاضي اإلداري، فهو ميكن أن يرفض طلب 
 الوقف املقدم من قبل املدعي إذا رأى أبن األسباب اليت بين عليها غري جدية.

 املطلب الثالث: اإلجراءات القطعية 

ملتعلقة إببرام العقد وكذا إبطال يتمتع القاضي يف دعوى اإلجراءات القطعية بسلطة إلغاء القرارات ا
بعض الشروط التعاقدية اليت يتضمنها العقد املراد إبرامه، عندما يتبني له وجود خرق لقواعد العلنية 

 واملنافسة.

عندما تريد اإلدارة العامة التعاقد تصدر جمموعة من القرارات تعبريا  عن إرادهتا املوضوعية، فهي تعترب 
ن مثا يتوجب أن تكون تلك القرارات وفق اإلطار القانوين، ألهنا إذا كانت تنطوي جوهر عملية اإلبرام وم

 على خمالفات اللتزامات العالنية واملنافسة فإن للقاضي اإلداري سلطة إلغائها.

يف احلقيقة إن سلطة اإللغاء اليت منحت للقاضي اإلداري من شأهنا أن تؤدي إىل تفعيل األحكام  و
القضائية املتعلقة إبلغاء القرارات اليت تساهم يف تكوين إدارة اإلدارة، وذلك بعدما كان أثر هذا اإللغاء 

ال ميكن أن يلغي قرار توقيع  نظراي  حبثا وفقا القرارات اإلدارية املنفصلة، ألن القاضي يف هذه الدعوى
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العقد كما هو احلال ابلنسبة لقاضي اإللغاء عندما يتصدى للقرارات املنفصلة وال إلغاء العقد ذاته، 
وذلك يرجع إىل أنه مبجرد صدور قرار التوقيع من جانب السلطة املختصة فإن العقد يصبح مربما، ومع 

معيبا فإن قاضي الدعوى املستعجلة قبل التعاقدية يستنفذ خروج العقد إىل حيز الوجود القانوين وإذا كان 
 .(21)سلطاته

كما يتمتع القاضي يف دعوى اإلجراءات القطعية بسلطة إبطال بعض شروط اليت حتكم العقد املراد 
إبرامه، عندما يتبني له خمالفتها لقواعد العالنية واملنافسة. إذ السلطات اليت يتمتع هبا القاضي اإلداري يف 

ختاذ اإلجراءات القطعية من شأهنا أن تعطيه سلطة البث يف املوضوع وهذا خيتلف عن سلطات القاضي ا
يف نطاق الدعوى املستعجلة العادية، وأهم شروطها أن القاضي عندما ينظر يف طلبات األفراد إبجراء 

كما جيب أن ال يتطرق ، جيب عليه أن ال يعيق القرار اإلداري،  (22)حتقيق أو انتداب خربة أو إثبات حالة
 .(23)إىل موضوع الدعوى الرئيسية اليت تظل سليمة حىت تفصل فيه حمكمة املوضوع

أمام هذه االمتيازات املتعددة اليت يتمتع هبا القاضي اإلداري يف دعوى اإلجراءات القطعية اثر  و
كوهنا جتمع بيد القاضي نقاش بفرنسا تكييفا  هلذه الدعوى، ليستقر الرأي إىل كوهنا دعوى قضاء كامل،  

 سلطات كاملة، مع أنه ال حيق له البث يف طلبات التعويض يف إطار هذه الدعوى.

جتدر اإلشارة إىل أن املشرع الفرنسي مل يضمن القانون املتعلق بدعوى االستعجال غري التعاقدية  
راءات اليت أمر هبا أحكام خاصة تتعلق إبجبار السلطات املسؤولية عن إبرام العقد أبن تلتزم ابإلج

القاضي، مبعىن أن السلطة اليت تنطوي على أمر اإلدارة  مبراعاة التزاماهتا يف جمايل العلنية واملنافسة جيب 
أن تكون مقرتنة ابحتمال فرض الغرامة التهديدية على اإلدارة، وإال فإن إجراء األمر لن يكون له أي 

الفقه الفرنسي إىل إمكانية أن يقرن القاضي أوامره بفرض فعالية، وإزاء هذا الفراغ التشريعي ذهب بعض 
غرامات هتديديه يف مواجهة اإلدارة، وذلك استنادا إىل سياسة جملس الدولة الفرنسي القائمة على إضافة 

، ويرى البعض حبق أن ذلك ميكن (24)الغرامات التهديدية إىل أوامره عندما يتلفظ هبا يف مواجهة األفراد
 BAREE etعلى ما قرره جملس الدولة الفرنسي يف أحد أحكامه املوسوم  حبكم أن يتم بناء 

HONNE   من أن إضافة الغرامة التهديدية إىل األمر يعترب من قبيل املبادئ  1984الصادر بتاريخ
 .(25)العامة للقانون
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 املطلب الرابع: سلطة فرض غرامة هتديديه

مايل يفرضه القاضي اإلداري على املمتنع عن تنفيذ التزامه الغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ 
ابلضغط على اإلدارة املخلة ابلتزاماهتا  مبوجب سند تنفيذي، فاهلدف منه ضمان تنفيذ األحكام القضائية

 عن طريق إلزامها بدفع مبلغ مايل عن فرتة زمنية أتخرت فيها اإلدارة على تنفيذ االلتزام.

الفرنسي يرفض احلكم ابلغرامة التهديدية على اإلدارة يف حالة امتناعها عن تنفيذ كان جملس الدولة 
ان للقاضي احلق يف بيان : "حيث أنه إذا ك 27/01/1933أحكامه، و هذا ما جاء يف قرار املؤرخ يف 

خل االلتزامات املتقابلة لألطراف و كذا التعويض املستحق، فإنه ال ميكن أن يتعدى ذلك و يتداحلقوق و 
 (26)يف تسيري املصاحل العامة ، و يوجه حتت التهديد بعقوابت مالية..."

سية، حيث إن تبين جملس الدولة الفرنسي هدا املوقف كان نتيجة أتثره بظروف نشأته التارخيية و السيا
طات ارتبط هبا ارتباطا وثيقا، كما يعد هذا املوقف جتسيدا ملبدأ الفصل بني السلنشأ يف أحضان اإلدارة و 

اليت تبناه رجال الثورة الفرنسية، تفطن املشرع الفرنسي هلده الوضعية و منح للقاضي اإلداري سلطات 
تسمح بضمان تنفيذ أحكامه السيما عن طريق إمكانية احلكم ابلغرامة التهديدية على اإلدارة من أجل 

:"...يف حالة عدم 16/07/1980محلها على التنفيذ و هذا ما نصت عليه املادة الثانية من قانون 
التنفيذ ميكن للقاضي اإلداري أن حيكم ابلغرامة  التهديدية لضمان تنفيذ أحكامه ولو من تلقاء نفسه و 
بذلك فإن هذا القانون قد أعطى سلطة فرض الغرامات التهديدية جمللس الدولة فقط"، بيد أن القانون 

داري مبختلف درجاته حق  توجيه الذي أعطى القضاء اإل 08/02/1995املؤرخ يف  125-90رقم 
األوامر لإلدارة ، قد قرن ذلك إبمكانية فرض غرامة هتديديه ضماان لتنفيذ األحكام القطعية الصادرة عن 

إذ قرر  .فرنسي من أجل سد الفراغ التشريعيجهات هذا القضاء ذاته، و هذا ما ذهب إليه الفقه ال
أنه إضافة الغرامة التهديدية  10/05/1974بتاريخ جملس الدولة يف أحد أحكامه الشهرية الصادرة 

 . (27)لألمر يعترب من قبيل املبادئ العامة للقانون

أما ابلنسبة للقاضي اإلداري اجلزائري فقد أكد يف العديد من أحكامه عدم جواز احلكم على اإلدارة 
.وهذا ما (28)و جملس الدولة حالياابلغرامة التهديدية وفقا الجتهاد الغرفة اإلدارية ابحملكمة العليا سابقا 
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و الذي جاء فيه:"...حيث أنه يف الوضع  10/04/2000أكد عليه قرار جملس الدولة اجلزائري بتاريخ 
 .(29)احلايل للتشريع و االجتهاد القضائي ال ميكن النطق ضد الوالية أو البلدية بغرامة هتديديه"

 كمة العليا موقفهم إزاء الغرامة التهديدية من خالل:                 قد برر جملس الدولة و الغرفة اإلدارية ابحمل و

 الغرامة التهديدية ليس مربرة  يف مواجهة اإلدارة.-      

يف حالة عدم امتثال اإلدارة بتنفيذ االلتزام القضائي يتطلب األمر رفع دعوى تعويض إال أن -      
الغرامة التهديدية هلا أمهية قانونية و موضوعية تربرها إذا كان هناك امتناع اإلدارة عن تنفيذ التزام بعمل أو 

 .(30)امتناع عن عمل دون مربر شرعي و هذا مربر موضوعي

رامة التهديدية يف جمال العقود اإلدارية على الغمن قانون اإلجراءات املدنية و  946دة لقد نصت املا
 هذا مربر قانوين.إخالل اإلدارة ابلتزام اإلشهار واملنافسة و الصفقات العمومية عند و 

 خامتة:

العمومية من يعد القضاء االستعجايل اإلداري قبل التعاقدي يف جمال العقود اإلدارية و الصفقات 
و القانون 10-92مبقتضى القانونني 1992املواضيع اهلامة اليت اهتم هبا املشرع الفرنسي قدميا منذ 

،و بذلك يكون املشرع قد أحسن  09-08واملشرع اجلزائري حديثا من خالل قانون  93-1416
جاوزات اليت كانت صنعا من خالل تكريسه الغري مسبوق لالستعجال قبل التعاقد و ابلتايل وضع حد للت

تعرفها الصفقات العمومية ، من خالل إعطاء القاضي اإلداري  سلطات واسعة كسلطة األمر و فرض 
 الغرامة التهديدية و الوقف و أتجيل إمضاء العقد.

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية جاءتنا بدعوى هلا أثر فعال كوهنا تتعلق بنزاع  946إن املادة 
تعجايل، و ابلتايل ميكن لنا أن نستنتج أبن هذا القضاء ليس ابلقضاء املستعجل ابملعىن ذو طابع اس

القانوين هلذه الكلمة و إمنا تقنية خاصة اهلدف منها محاية الصفقات العمومية و ابلتايل احملافظة على 
 املال العام. 
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يف النهوض ود يؤكد إرادة املشرع إن إجياد الدعوى االستعجالية ضمن املنظومة القانونية يعد  اجناز حمم
 مواكبة التطورات  خاصة يف جمال الصفقات العــــــــمومية  لذلك نوصــــي   مبا يلي:ابملنظومة القانونية و 

ضرورة أن يضع املشرع ضماانت خاصة هبذه الدعوى حبيث نالحظ إغفال هذا األمر و إتباع -      
لى خالف املشرع الفرنسي الذي أعطى هلذه الدعوى إجراءات القواعد العامة يف القضاء االستعجايل ع

 معينة كمبدأ الوجاهة ، و تبادل املذكرات بني األطراف و إبداء املالحظات الشفهية يف اجللسة.

ضرورة وضع أطر قانونية تضمن علم ممثل الدولة على مستوى الوالية ابملخالفات املرتكبة يف -      
 صفقات العمومية  احمللية.

 946نوصي بضرورة االهتمام ابلصفقات العمومية املركزية ، كون املشرع مل يتكلم عنها يف املادة -      
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، عن طريق منح صفة قانونية جلهة مركزية توكل هلا مهمة مراقبة 

 مدى احرتام مبدأ العالنية و املنافسة.

لية بتكريس سلطة إلغاء القرارات و الشروط التعاقدية املخلة ابلتزامات تفعيل دعوى االستعجا-      
 العالنية  و املنافسة.
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 وآليات الوقاية منه ، مظاهرهأسبابه الفساد املايل واإلداري:
 الدولية ملكافحتهمع عرض ألهم التجارب 

 

 سامية محريش الدكتورة:
  قسم "ب" أستاذ حماضر

 املركز اجلامعي بريكة
 :قدمةامل

ال خيتلف اثنان أن أصعب ما نواجهه اليوم، هو قضية الفساد املايل واإلداري، نتيجة السباق احملموم     
لتوكيد الفردية واألاننية وحتقيق الغىن الغري مشروع، وشق عصا الطاعة على القيم والقوانني واألعراف 

م أوضح من أي وقت مضى، السائدة، وال نظن أن الفساد السائد يف عاملنا حيتاج إىل دليل، فهو اليو 
 لذلك تصدت الكثري من البحوث والدراسات احلديثة ملعاجلة هذا املوضوع.

إن أي نظرة موضوعية للدراسات اليت أجريت حول الفساد أو البياانت اإلحصائية اليت أصدرهتا     
عاملنا العريب خصوصا،   املنظمات واهليئات املختلفة، تبني منو معدالت الفساد املتزايد يف العامل عموما ويف

حيث تشري تقارير" منظمة الشفافية العاملية " أن الفساد عاملي، وهو يف الدول املتقدمة واملتخلفة، إال أن 
ثلث الفساد املايل مركزه الوطن العريب، فإذا أضفنا حجم الفساد يف الدول القائمة يف العامل اإلسالمي فإن 

ملي، مما يؤكد أن الفساد ظاهرة يف العامل اإلسالمي ومنه العريب،  حجم الفساد يتجاوز نصف الفساد العا
مما حيتم دق انقوس اخلطر واختاذ كافة اإلجراءات الوقائية والعالجية السريعة والعملية للحد من مظاهر 

  .الفساد، اليت اختذت أشكاال خمتلفة، هتدد كيان الدول والشعوب

شارا واسعا للفساد نتيجة سوء التسيري الذي متيزت به املؤسسات واجلزائر كغريها من الدول عرفت انت    
الصناعية العمومية، فقد طال الفساد كافة القطاعات احليوية كالنفط والطاقة واألشغال العامة واملالية، وال 

وخليفة بنك والطريق السيار شرق غرب وغريها... شاهدة على مؤشر   2و 1تزال قضية سوانطراك 
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على جمموعة من  –كغريها من الدول   –الفساد واستفحاهلا، هذا وقد اعتمدت اجلزائر  ارتفاع ظاهرة
املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته،   01 -06القوانني هتدف إىل مكافحة الفساد وأمهها قانون 

رتتب للوقاية منه، ال ميكن أن تتم مبعزل عن فهم واقعنا وما ميكن أن ي اسرتاتيجيةعلى أن إعداد خطة 
على جتاهل هذا الواقع من آاثر مدمرة على مستقبل أمتنا، لذلك من األمهية مبكان أن يكون هاجس 

األساس التعرف على أسبابه ومظاهره  وآليات الوقاية منه، إضافة إىل التعرف على أهم  االسرتاتيجيةهذه 
 التجارب الدولية اليت تصدت ملكافحة الفساد أبشكاله. 

 ، ميكننا طرح التساؤالت اآلتية:وبناء على ما سبق

ما هي األسباب والعوامل املؤدية إىل الفساد املايل واإلداري؟ ما هي أهم مظاهره؟ وكيف عاجل  -
 اإلسالم هذه الظاهرة؟  

  ما هي امليكانيزمات واآلليات الدولية املقرتحة ملكافحة الفساد املايل واإلداري؟ -

 أوال: مفهوم الفساد

 اللغوي للفساد:  املعىن-1
جاء يف خمتار الصحاح معىن " فساد " من " فسد الشيء " ويفُسد ابلضم، فسادا فهو فاسد،     

، كما عرف أبنه خروج الشيء عن االعتدال، قليال كان اخلروج عنه أو كثريا، 1واملفسدة ضد املصلحة
، كما يتضمن معان 2رجة عن االستقامةويضاده الصالح، ويستعمل ذلك يف النفس، البدن واألشياء اخلا

عديدة منها التلف والعطب واخللل، وكل ما هو ضد الصالح. هذا وقد ذكر الفساد يف القرآن الكرمي يف 
الكثري من اآلايت واملواضع، مبينة ما هو الفساد أو ما يقرتب من معناه وأنواعه وخطورته ونتائجه السيئة، 

 ما أييت: حيث ورد يف مخسني آية، نورد منها
َث ﴿ قوله تعاىل: ِلَك الأَحرأ ِض ِليُفأِسَد فِيَها َويُهأ َرأ ُ َوإَِذا تََولَّٰى َسعَٰى فِي اْلأ َل َوّللاَّ البقرة  سورة ﴾ ََل يُِحبُّ الأفََسادَ  َوالنَّسأ

205 

ِجعُ  َظَهرَ  ﴿ ِر بَِما َكَسبَتأ أَيأِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَعأَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهمأ يَرأ  41الروم  ﴾سورة ونَ الأفََساُد فِي الأبَر ِ َوالأبَحأ
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ِض إَِلَّ  ﴿ َرأ َن َعِن الأفََساِد فِي اْلأ ََل َكاَن ِمَن الأقُُروِن ِمن قَبأِلُكمأ أُولُو بَِقيٍَّة يَنأَهوأ نأ أَنَجيأنَا فَلَوأ مَّ الَِّذيَن  ِمنأُهمأ َواتَّبَعَ  قَِليًلا م ِ

ِرِمينَ َظلَُموا َما أُتأِرفُوا فِيِه َوَكانُوا   .116هود  سورة﴾ ُمجأ

ِض َوََل  تِلأكَ  ﴿ َرأ ا فِي اْلأ عَلَُها ِللَِّذيَن ََل يُِريُدوَن ُعلُوًّ ِخَرةُ نَجأ  .83القصص  سورة ﴾ ِللأُمتَِّقينَ  فََساداا َوالأعَاقِبَةُ الدَّاُر اْلأ

ا ﴿ وا ِكَراما وا بِاللَّغأِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ َهُدوَن الزُّ  .72 الفرقان سورة ﴾ َوالَِّذيَن ََل يَشأ

اٍن َكفُورٍ  إِنَّ  ﴿ َ ََل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ يَُدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا  إِنَّ ّللاَّ  .38احلج  سورة ﴾ ّللاَّ

»  أال من غشنا فليس منا«  ومنها: –ملسو هيلع هللا ىلص–كما ذكر الفساد وما يقرتب من معناه يف أحاديث النيب      
ا من األحاديث اليت تذم الفساد وغريه»  الراشي واملرتشي واملاشي بينهما ملعونون« : –ملسو هيلع هللا ىلص–وقوله

 وحتذر منه.
 االصطالحي للفساد: املعىن-2

اختلفت التشريعات واالجتهادات الفقهية واالتفاقيات الدولية يف إعطاء تعريف موحد وشامل     
للفساد، حبيث يتضمن مصطلح الفساد عدة معاين كونه موجود يف كافة القطاعات احلكومية واخلاصة، 

صندوق النقد الدويل أن الفساد هو: " عالقة األيدي الطويلة واخلفية املعتمدة اليت هتدف إىل  فيعرف 
كسب الفوائد واألرابح بصورة غري مشروعة قانوان من هذا السلوك لشخص واحد أو جملموعة ذات 

عامة للكسب أما البنك الدويل، فيعرف الفساد على أنه" إساءة استعمال الوظيفة ال ،3العالقة ابآلخرين."
 ". 4اخلاص

" عالقة اجتماعية تتمثل يف انتهاك قواعد السلوك  وينظر علماء االجتماع إىل الفساد على أنه:    
 ".5االجتماعي فيما يتعلق ابملصلحة العامة

وحسب ابن خلدون، فإن نظرية الفساد تقوم على ثالثة جوانب مرتبطة ارتباطا وثيقا وهي: اجلانب     
نب احلضاري واجلانب االقتصادي، كما يعترب اجلانب الفردي القاسم املشرتك وحجر السياسي واجلا

 .6الزاوية الذي ترتكز عليه أمناط الفساد املختلفة
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وميكن استخالص مفهوما عاما وواسعا للفساد على أنه:" كل سلوك أو تصرف من قبل موظف عام     
 حتقيق مصاحل شخصية مادية أو معنوية أو أي شخص يكلف خبدمة عامة أو ما يف حكمها يهدف إىل

أو اجتماعية سواء لنفسه أو ألشخاص آخرين على حساب املصلحة العامة واستغالل سلطاته الفعلية أو 
املفرتضة هلذه الغاية، ويشمل أيضا أفعال وتصرفات الطرف اآلخر الذي يعرض أو يقدم هذه املنافع وكل 

 . 7من يشرتك أو يتوسط يف ذلك"

الحظ من هذه التعاريف اتفاقها حول الغاية اليت يقصدها مرتكب الفساد، وهي حتقيق مكاسب وامل    
شخصية على حساب املصلحة العامة بطرق غري مشروعة عن طريق إساءة استعمال السلطة واستغالل 

 الوظيفة.
اكتفت ابلنص على  وجتدر اإلشارة إىل أن قوانني العقوابت يف الدول العربية مل تضع تعريفا للفساد، وإمنا

 الكثري من اجلرائم اليت تدخل يف مفهوم الفساد.
املتعلق  2006فرباير سنة  20الصادر يف  01-06ولعل أبرز هذه القوانني القانون اجلزائري رقم     

ابلوقاية من الفساد ومكافحته، والذي يهدف إىل دعم التدابري الرامية للوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية 
سيري القطاعني اخلاص والعام، وتسهيل التعاون الدويل واملساعدة التقنية ويلح على ضرورة مشاركة يف ت

 .اجملتمع املدين يف الوقاية من الفساد

وجيب التنويه إىل أن هذا القانون جاء لتجسيد االتفاقيات السابقة واملصادق عليها من قبل اجلزائر       
لفساد وكذلك اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته واملعتمدة كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا

 .12/07/2003يف مابوتو بتاريخ 

 اثنيا: مفهوم الفساد املايل ومظاهره 

  مفهوم الفساد املايل: -1
تعترب ظاهرة الفساد املايل ظاهرة عاملية واسعة االنتشار ذات جذور عميقة أتخذ أبعادا واسعة     

وتتداخل فيها عدة عوامل، فهي تعرتض عملية التطور والبناء يف اجملتمعات والبلدان على املستويني العام 
مشروعة، وأصبحت  واخلاص، ألهنا هتدف إىل تغليب املصلحة الفردية على املصاحل العامة بطرق غري



 2018جوان العدد اخلامس                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
16 

 

279 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

هتدد مجيع جماالت احلياة وال ميكن القضاء عليها إال من خالل تضافر كل اجلهود الرامية إىل جتفيف 
، وقد عرف الفساد املايل أبنه: " تلك 8منابعها وتشخيص مسبباهتا وحماولة عالجها بصورة جذرية

ف األحكام املعتمدة يف أي مؤسسة أو تنظيم  االحنرافات املالية املبنية على خمالفة القوانني واألنظمة وخمتل
 9كاالختالسات، التهرب الضرييب..."

كما عرف أبنه:" عبارة عن جمموعة من املخالفات السلبية اليت يرتكبها الفرد املوظف عند إجناز      
يتعاملون مع املعامالت املالية، سواء ما يرتبط منها ابملصلحة العامة أو مبصلحة املواطنني الذين 

  10املؤسسة"

  مظاهر الفساد املايل: -02
تشري مظاهر الفساد إىل خمالفات القواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري واملايل يف     

الدولة ومؤسساهتا، أو خمالفة القواعد واألحكام اخلاصة بطبيعة عمل كل إدارة أو مؤسسة، أو خمالفة 
جهزة الرقابة املالية، كاجلهاز املركزي للرقابة املالية املختص بفحص ومراقبة حساابت التعليمات اخلاصة أب

 وأموال احلكومة واهليئات واملؤسسات العامة والشركات.

وتتجلى مظاهر الفساد املايل يف  الرشاوي واالختالس والتهرب الضرييب وختصيص األراضي واحملاابة     
فية، وإعادة تدوير املعوانت األجنبية للجيوب اخلاصة، وقروض اجملاملة اليت واحملسوبية يف التعيينات الوظي

متنح بدون ضماانت وعموالت عقود البنية التحتية والعموالت واإلاتوات احملصلة حبكم املناصب، 
واإلسراف يف استخدام املال العام الذي أيخذ أشكاال وصورا خمتلفة ) أكثرها انتشارا هي تبديد األموال 

عامة يف اإلنفاق على األبنية واألاثث والرواتب املدفوعة بال عمل حقيقي على حشد األصحاب ال
واملرافقة واحلراسة، فضال عن املبالغة يف استخدام السيارات احلكومية يف األغراض املنزلية والشخصية، 

املسؤولني متلقا ونفاقا(،  وإقامة احلفالت الرتفيهية يف مناسبات التهاين والتعازي والتأييد والتوديع لكبار
ومن أخطر هذه الصور جلوء اإلدارات واملؤسسات إىل استقدام خربات أجنبية ذات تكلفة اقتصادية 
ومالية عالية، يف وقت تكون فيه اخلربات الوطنية على أمت استعدادها وجاهزيتها بتكلفة مالية رمزية مقارنة 

 .11بتلك اليت تدفع ابلعملة الصعبة
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 وم الفساد اإلداري ومظاهرهاثلثا: مفه

 مفهوم الفساد اإلداري: -1
تناول الكثري من الباحثني الفساد اإلداري من زوااي خمتلفة، فذهب بعضهم إىل القول أبنه يعترب نوعا     

من السلوك املخالف لألعراف االجتماعية والقيم الدينية واألخالقية، ويقصد منه حتقيق منافع 
أبنه:" استغالل الوظيفة العامة واملصادر العامة لتحقيق منافع شخصية أو مجاعية . كما عرف 12شخصية

بشكل مناف للشرع واألنظمة الرمسية، سواء أكان هذا االستغالل بدافع شخصي من املوظف ذاته أو 
نتيجة الضغوط اليت ميارسها عليه األفراد من خارج اجلهاز احلكومي وسواء أكان هذا السلوك مت بشكل 

 .13" دي أو بشكل مجاعيفر 

 مظاهر الفساد اإلداري: -2
هناك بعض مظاهر الفساد اإلداري املتمثلة يف عدم احرتام أوقات ومواعيد العمل يف احلضور      

واالنصراف أو متضية الوقت يف قراءة الصحف واستقبال الزوار وكثرة االنتقال بني املكاتب، واالمتناع عن 
ل والنكوص والسلبية، وعدم حتمل املسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة واخلروج أداء العمل أو الرتاخي والكس

 عن العمل اجلماعي وغريها...وعموما هو عدم القدرة على التحكم يف ضوابط العمل.

وجتدر اإلشارة إىل أن الفساد اإلداري لتعدد صوره يعد أكثر مشوال من الفساد املايل، حيث جتتمع     
 يان جرمييت الفساد املايل واإلداري.فيه يف كثري من األح

 1993ملنظمة "الشفافية الدولية" اليت أتسست عام  2005ويف الدول العربية، حسب مؤشر العام     
)وهي املنظمة غري احلكومية الرائدة يف عملها لكبح الفساد، واليت تضم حاليا فروعا يف تسعني دولة 

ليت حددت النتيجة يف مؤشر مدركات الفساد: تتعلق مبدركات وأمانتها العامة يف برلني يف أملانيا(، وا
)نظيف  10درجة الفساد كما يراها رجال األعمال وأكادمييون وحمللو خماطر، ترتاوح هذه النتيجة بني 

)فاسد جدا(، وحسب التعريف ملا هو مؤشر الفساد املدرك، فإنه يرتب البلدان حبسب وجود  0جدا( و
ي الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على معطيات ذات صلة ابلفساد فساد مدرك يف صفوف موظف

نتجت من عمليات مسح متخصصة أجرهتا مؤسسات متنوعة وحسنة السمعة، كما أنه يعكس آراء 



 2018جوان العدد اخلامس                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
16 

 

281 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

فيهم اختصاصيون وحمللون من البلد اجلاري تقوميه،  اأصحاب أعمال وحمللني من مجيع أحناء العامل مب
لقطاع العام، ويعرفه بسوء استخدام الوظيفة العامة من أجل حتقيق ويركز املؤشر على الفساد يف ا

 مكاسب خاصة.

، إال يف حدود 2006ومل أيت تقرير منظمة "الشفافية الدولية" جبديد فيما خيص الوطن العريب لعام     
إرادة داخلية التغيري الطفيف لألرقام، أما الطفرات فكأهنا ليست من نصيبهم، وذلك النعدام حمفزات أو 

على األقل من ابب الرغبة يف التطور وخدمة الوطن، ففي دول شرق أوراب هناك حمفزات كثرية من طرف 
االحتاد األوريب هلا، ألهنا تنتظر يف طابور من اإلصالحات واإلجراءات ما دامت راغبة يف االلتحاق 

الذاتية يف التطور مثل بعض الدول بركب الدول املتقدمة، وكان هلا ذلك، وبعض الدول غريهتا اإلرادة 
 .اآلسيوية، أما الوطن العريب فال يزال وكأنه على هامش التاريخ

 أسباب الفساد املايل واإلداري رابعا:

يعد الفساد ظاهرة مرفوضة جيب معاجلتها معاجلة شاملة والتخلص منها ومحاية اجملتمع من آاثره    
ألسباب والعوامل اليت أدت إليه وساعدت على انتشاره واليت السلبية، ولن يتأتى ذلك إال إذا حددان ا

 :14ميكننا أن حنصرها فيما يلي

  قيمية: أسباب-أ

واليت تشري أن الفساد ميكن أن ينتج عن اهنيار النظام القيمي للفرد أو األفراد، أو ضعف أو فقدان     
أبطر قيمية منحرفة عما هو ملتزم به عموما  األطر القيمية الصاحلة للفرد أو جملموعة من األفراد واستبداهلا

يف اجملتمع أو أبطر قيمية هشة من شأهنا أيضا أن تساعد على ظهور حاالت الفساد، كذلك ميكن 
اإلضافة إىل أن حاالت الفساد يف ضوء السبب أعاله يغلب عليه النسبية وذلك لتباين النظم القيمية 

م وقواعد العمل الرمسية املعتمدة يف أجهزهتا اإلدارية من جهة املعتمدة يف اجملتمعات من جهة ولتباين نظ
 أخرى.
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 سياسية:  أسباب-ب

يعد هذا من األسباب الرئيسية للفساد خصوصا يف الدول النامية، فهيمنة السياسة والسياسيني     
الثقيل، وميكن الفاسدين على خمتلف نواحي احلياة هي السبب الكبري يف انتشار حاالت الفساد 

 تشخيص أهم األسباب السياسية للفساد يف اآليت:

عدم االستقرار السياسي وما يتبع ذلك من دكتاتورية وتفرد ابلسلطة جتعل من مسؤويل احلزب الواحد  -
 من أكرب املمارسني حلاالت الفساد يف الدولة.

تم احرتامه حني تضيع عدم وجود دستور أو وجود دستور مؤقت أو وجود دستور دائم لكن ال ي -
احلقوق وهتدر الكرامات وتقل املساءلة ويضعف الوالء واالنتماء للبلد، فتزداد حاالت الفساد ويتم 

 تغليب املصلحة الشخصية على املصلحة العامة.

أدجلة وعسكرة اجملتمع، وهذا األمر واضح يف بعض الدول اليت يهيمن عليها العسكر على مقدرات  -
حزب ذو عقيدة أو أيديولوجية يفرضها ابلقوة وتكون مدعاة ملزيد من املمارسات  احلياة أو يهيمن

اإلدارية واملالية الفاسدة حني خيشى الناس البطش والتنكيل، وابلتايل فإهنم يسكتون عن املمارسات 
 الفاسدة اليت تتحول مبرور الزمن إىل سلوك عام.

 وتوجيهها.سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم  -

ضعف منظمات اجملتمع املدين بكافة أشكاله واليت تعترب أداة رقابية فاعلة يف كثري من دول العامل  -
املتقدم، وحىت لو وجدت هذه املنظمات فإهنا ستكون ضعيفة حيث هتيمن الروابط العائلية والقبلية على 

 األحزاب السياسية والنقاابت.

ية ملكافحة الفساد، وذلك النضمامها هي أو بعض أطرافها يف ضعف اإلرادة لدى القيادة السياس -
 قضااي الفساد أو عدم تفعيلها إلجراءات الوقاية من الفساد وتعميق ثقافة النزاهة وسيادة القانون.

 توفر حصانة لدى كبار املوظفني ورجال السياسة حتميهم من املالحقة واخلضوع للمساءلة. -
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 اجتماعية وثقافية:  أسباب-ج

إن األجهزة اإلدارية للدولة ال تعمل يف فراغ، وإن للبيئة اخلارجية احمليطة هبا أتثريا يف سلوك العاملني     
فيها، فاجملتمع املتخلف وعالقات أفراده السلبية وعاداهتم وتقاليدهم املتوارثة تفرض نفسها على 

هم وقيمهم الفطرية والدينية عالقة وثيقة املنظمات، كما أن للرتكيبة االجتماعية وللتنشئة األسرية وألخالق
ابحلصانة اليت يتمتع هبا البعض ضد الفساد وممارساته، وميكن توضيح أهم األسباب االجتماعية فيما 

 يلي:

القيم املشوهة السائدة يف اجملتمع: حيث التربير املزدوج واملشوه لكثري من املظاهر الفاسدة بدون وعي  -
ه القيم هو املوروث الشعيب من األمثال واحلكاايت اليت يتم تداوهلا  أو بوعي قاصر، إن أصل هذ

 كمسلمات بدون تفحص ومناقشة واعية ملضامينها وخطورة اعتمادها يف اختاذ قرارات هامة أحياان.

شيوع ثقافة الفساد يف اجملتمع: فقد حتول الفساد إىل قاعدة يومية يف اإلدارات احلكومية ومنظمات  -
 األعمال.

قدان احلراك االجتماعي ومجود التفكري والتحجر وعدم قبول التغيري وضيق األفق واالنعزال وقلة حركة ف -
 األفراد ابلسفر واالطالع على أساليب حياة اجملتمعات األخرى.

سيادة سلطة اخلوف من كل ما هو جديد: حيث احلنني الدائم إىل املاضي بكل ما فيه من تفاصيل،  -
 فرد متسما ابلسذاجة واخلوف وحمدودية التفكري.األمر الذي جعل ال

 زايدة أعداد السكان وشحة املوارد واستنزافها وعدم جتديدها وتنميتها. -

وهذا قد يعوق العمل اإلداري يف كثري من األحيان ويساعد على  التمسك بقيم قبلية وعشائرية سلبية: -
 املظاهر. تفشي الفساد اإلداري بشكل وساطات وحمسوبيات وغريها من

التعصب الطائفي والديين: وهذا يفقد املنظمات واجملتمع القدرة على االستفادة من الكوادر كافة  -
بغض النظر عن انتماءاهتا الطائفية ومذاهبها الدينية، ويشكل مدخال للتوظيف غري العادل الذي يقوم 

 على أسس غري صحيحة.
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 ود إىل تغيري يف القيم والعادات االجتماعية.شيوع مظاهر البذخ والرتف لدى شرائح معينة تق -

وميكن أن تكون األسباب الثقافية سببا للفساد اإلداري خصوصا يف الدول النامية، ونعتقد أن البنية     
الثقافية هي اليت تلعب الدور الرئيس يف منو وجتذر الفساد أبنواعه، وميكن توضيح أهم األسباب الثقافية 

 يف اآليت:

األعراف والتقاليد السائدة: مثل التحيز ألبناء العمومة واالنتصار لألقارب سواء كانوا على حق أم  -
ابطل، حب املظاهر والتقليد املتوارث وثقافة العيب يف ممارسة بعض األعمال والتلذذ مبمارسة السطوة 

 والنفوذ على الضعفاء وغريها.

 و هدمها.دور الصحافة واإلعالم يف بناء قيم ثقافية أ -

دور املؤسسات الرتبوية والتعليمية: تلعب هذه املؤسسات دورا حيواي يف بناء األجيال، وابلتايل فإهنا  -
 ستسهم سلبا أو إجيااب يف خلق ثقافة اجملتمع.

دور املؤسسة الدينية: ينظر األفراد دائما إىل املؤسسة الدينية على أهنا حالة من العدالة والنزاهة  -
إذا مارس أعضاؤها سلوكا غري مقبول أو ُيربر بطرق وأساليب شىت، فإنه يفتح آفاق والقدسية، ف

 ملمارسات فاسدة يف إطار التقليد والقدرة على التربير.

 اقتصادية: أسباب-د

يشكل االقتصاد مدخال ملمارسة حاالت الفساد أبشكال متنوعة، فالسياسات االقتصادية املرجتلة      
قتصادية وتدين مستوى دخل الفرد وارتفاع تكاليف املعيشة قد تكون مدخال للدولة، واألزمات اال

 يشجع الفساد بكل أشكاله، كما أن هناك عدة عوامل اقتصادية تدفع ابجتاه الفساد اإلداري أمهها:

تعطيل آليات السوق وتدخل الدولة بشكل كبري، مما يشل املبادرات الفردية واخلاصة يف املسامهة يف  -
 قتصاد ومعاجلة اإلشكاالت االقتصادية.بناء اال

عدم فاعلية نظم الرقابة االقتصادية واملالية يف املؤسسات وابلتايل قد تكون سببا للفساد اإلداري بل  -
 التغطية املستمرة للفاسدين وتوفري احلماية هلم.
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قتصادي ومحاية سيطرة الدولة على االقتصاد أو احتكار عدد حمدود من املؤسسات ملعظم القطاع اال -
 هذه املؤسسات من املنافسة سوف يؤدي إىل تشجيع هذه املؤسسات على ممارسة الفساد.

سوء الظروف املعيشية للعاملني النامجة عن عدم العدالة وعدم كفاية نظم التغري املعتمدة من قبل  -
 األجهزة اإلدارية.

 اخنفاض األجور وضعف املرتبات بشكل عام. -

العملة بسبب التضخم، مما يؤدي إىل آتكل القدرة الشرائية للموظفني، وابلتايل فإهنم تضخم قيمة  -
 يسعون إىل أتمني متطلباهتم احلياتية عن طريق أساليب غري شرعية واستغالل مناصبهم ووظائفهم.

يكون سببا يف  لتأمينها مماحمدودية فرص االستثمار والتهافت على شراء الوظائف ودفع الرشاوى  -
 يوع حاالت الفساد يف اجملتمع.ش

 إدارية وتنظيمية:  أسباب-ه

 وتتضمن أهم األسباب اليت تساعد على الفساد اإلداري واملتمثلة فيما يلي:    

عدم وجود ثقافة تنظيمية قوية ومتماسكة وإجيابية تؤدي إىل التزام  عال والتحلي أبخالقيات إدارية  -
 سامية.

با ما يؤدي إىل ترهل إداري وبطالة مقنعة وبريوقراطية عالية وخصوصا يف كرب حجم املنظمة والذي غال  -
 اإلدارات احلكومية.

 ضعف النظام الرقايب والذي جيعل من املمارسات الفاسدة روتينا ساراي مير دون مساءلة أو حساب. -

 استغالل العالقات مع املسؤولني يف اإلدارات العليا للممارسات الفاسدة. -

ل املنظمة ابلكثري من السرية وعدم الوضوح والشفافية وخصوصا إذا كان للمنظمة موارد  طبيعة عم -
 كثرية وبعيدة عن الرقابة الشعبية واإلعالمية مثل اجليش وقوى األمن.
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عدم وضوح الصالحيات والسلطات وعدم تناسب اهليكل التنظيمي مع طبيعة العمل وعدم وجود  -
 وصف وظيفي واضح.

 البطالة املقنعة، أي وجود أعداد كبرية من العاملني ال ميارسون أعماال فعلية يف املنظمة. -

عدم االستقرار الوظيفي، أي شعور املوظف وخاصة يف اإلدارات العليا من أن منصبه هو فرصة جيب  -
 استغالهلا للفرتة احملددة اليت هو فيها.

 ضعف القيادات اإلدارية وعدم نزاهتها. -

 باب قانونية وتشريعية: أس -و

 ميكننا أن نلخص أهم األسباب القانونية والتشريعية اليت تساعد على وجود الفساد يف اآليت:

قوانني تعسفية تثري احلرية واإلرابك وتدفع الناس لتجاوزها والتحايل عليها وعدم احرتامها وخرقها  -
 ابستمرار وبطرق كثرية.

دف تعديلها خلدمة الناس واجملتمع وبشكل منهجي ومدروس ومنظم التغري املستمر للقوانني ليس هب -
ولكنه لغرض خدمة مصاحل فئات معينة وشخصيات سياسية كبرية، وتشكل هذه القوانني حبد ذاهتا 

 فسادا مفضوحا.

الثنائية يف تفسري القوانني والغموض يف نصوصها حبيث تقبل التأويل وفقا لالعتبارات املراد النفاذ من  -
 هلا لتمرير مواقف معينة أو تربير صفقات وحتصيل منافع خاصة.خال

ضعف اجلهاز القضائي والقانوين وعدم وجود الكفاءات النزيهة، وابلتايل فإنه يتحول إىل جهاز فاسد  -
 حبد ذاته، يغطي على مظاهر الفساد األخرى.

كاملة لكون هذه األسباب جتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن حصر األسباب املؤدية للفساد بصورة      
تتعدد وختتلف ابختالف الظروف والعوامل املساعدة، وكذلك طبيعة اجملتمع واملنظمة واجلو العام الذي 

 يعيشه الفرد.
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 مكافحة الفساد    إسرتاتيجية: خامسا

ة هناك جتارب يف عديد الدول الدميقراطية واملتطورة يف معاجلة الفساد، وهناك آليات انجعة ومطبق    
 :15نذكر منها

 تدوير الوظيفة العامة:  -1
حبيث ال يبقى املوظف العام أكثر من أربع سنوات يف موقعه القيادي، ومع أن هذا يعترب يف األنظمة    

الدميقراطية من اآلليات الناجحة واجملربة يف احلد من الفساد، ابعتبار أن املوظف الذي يبقى أكثر من 
أوجد شبكة مصاحل هائلة ومتينة متنع إمكانية اإلصالح، غري أن عدم أربع سنوات يف موقعه، يكون قد 

تطبيق هذا األمر يف بعض الدول العربية إال يف بعض الدوائر، أو اقتصاره على الوظيفة اإلدارية الصغرية 
 عدم جدية الدول العربية عموما بل وعجزها الكامل يف حماربة الفساد. بوضوح إىليشري 

 قانون إقرار الذمة املالية: -2
إذ لو مت اعتماد هذا القانون يف الدول العربية وأصبح ملزما لكل من يتقلد مناصب سامية يف الدولة    

ألصبح كأحد أهم اآلليات احملاربة للفساد، لكن الوضع يف الوطن العريب غري ذلك إذ أن الثراء والغىن مير 
ا خلدمة فكرة، أو احلرص على حتما عرب املنصب، وإذا كانت املناصب يف الدول املتطورة واملتحضرة إم

الصاحل العام وتطوير البلد، فإن الوضع خيتلف لدى الدول العربية اليت يبذل فيها الوصوليون أمواال طائلة 
للحصول على املناصب، ومن مث يبحث عن التعويض والغىن، مث يبحث عن طرق محاية الثروة اليت عادة 

 الطرق االلتوائية للوصول إىل مآرهبم.   ما تكون ابالستماتة على املنصب أو استعمال 

 احملاسبة: -3
الذين يتولون املناصب العامة للمساءلة القانونية واإلدارية واألخالقية عن  خضوع األشخاصهي    

أمام رؤسائهم ) الذين هم يف الغالب يشغلون  مسئولنينتائج أعماهلم، أي أن يكون املوظفون احلكوميون 
بدورهم أمام السلطة  مسئولنيالذين يكونون  الوزارة ومن هم يف مراتبهم ( قمة اهلرم يف املؤسسة أي

 التشريعية اليت تتوىل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.  
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 املساءلة:  -4
عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبني أو معينني، تقدمي تقارير دورية عن  املسئولنيهي واجب    

هم يف تنفيذها، وحق املواطنني يف احلصول على املعلومات الالزمة عن أعمال نتائج أعماهلم ومدى جناعت
حىت يتم التأكد من أن عمل هؤالء يتفق  العموميني(النواب والوزراء واملوظفني  )أعمالاإلدارات العامة 

م مع القيم الدميقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا الستمرار اكتساهب
 للشرعية والدعم من الشعب. 

 الشفافية:  -5
وعلنية  مموليها(من اخلدمة أو  )املنتفعنيهي وضوح ما تقوم به املؤسسة ووضوح عالقتها مع املواطنني    

اإلجراءات والغاايت واألهداف، وهو ما ينطبق على أعمال احلكومة كما ينطبق على أعمال املؤسسات 
 األخرى غري احلكومية.

  النزاهة: -6
هي منظومة القيم املتعلقة ابلصدق واألمانة واإلخالص واملهنية يف العمل، وابلرغم من التقارب بني    

مفهومي الشفافية والنزاهة إال أن الثاين يتصل بقيم أخالقية معنوية بينما يتصل األول بنظم وإجراءات 
 عملية.

 : ضوابط اإلسالم يف احلد من الفساد املايلسادسا

كان الفساد املايل أول املظاهر االقتصادية السلبية اليت عاجلها اإلسالم منذ بداايته، فشن حراب ال هوادة    
فيها على االستغالل واالستعباد وتطفيف امليزان والغش واالحتكار والسرقة والرشوة والراب والسرقة 

اربة الفساد بكل أشكاله وألوانه، واالغتصاب، ومن مث التعدي على املال العام وغري ذلك، واستمر يف حم
 :  16ومن طرق مكافحة اإلسالم للفساد

وضع التشريعات القانونية اليت متنع كل مظاهر الفساد املايل، فحرم السرقة يف قوله تعاىل:﴿ والسارق  -
 صلى هللا –والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم﴾ وقال رسول هللا 
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، وهناك الكثري من »إن رجاال يتخوضون يف مال هللا بغري حق، فلهم النار يوم القيامة :« -عليه وسلم 
 األدلة الشرعية احملرمة للغش والرشوة واالحتكار واالختالس وغريها. 

إيقاع العقوابت الشديدة ملن تعدى على أموال اآلخرين اخلاصة والعامة، فكان حد السرقة القاسي  - 
 ملؤمل ملن متتد يده إىل أموال اآلخرين عقوبة له وعظة وعربة ملن تسول له نفسه أخذ املال ابحلرام.وا

جعل اإلسالم اجملتمع بكل مؤسساته قائما على مراقبة األداء العام وتعقب املفسدين من خالل  -
دا وأدرك مؤسسة احلسبة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فجعل اإلسالم لكل فرد الحظ فسا

مفسدين أن يقيم ضدهم قضية حسبة لدى احملاكم املختصة، شريطة توفر الدليل الصحيح، وهذا اإلجراء 
 من شأنه حراسة املال العام من أن متتد إليه يد املفسدين.

تفعيل الشعار اإلسالمي املعروف "من أين لك هذا؟ " حيث يكون للدولة احلق يف حماسبة أي  -
عليه عالمات النعمة املفاجئة، وقد حدث هذا يف عهد الفاروق حينما صاح موظف أو مسؤول بدت 

ذلك األعرايب يف حضرة عمر قائال: ال مسع وال طاعة، من أين لك هذا الثوب الطويل وقد أعطيت كل 
واحد من الرعية ثواب ال يكاد يكفيه من تلك األثواب اليت جاءت لبيت مال املسلمني، ورحم هللا 

قال بعد أن وضح لألعرايب من أين حصل على الزايدة يف ثوبه: ال خري فيكم إن مل الفاروق الذي 
 تقولوها وال خري فينا إن مل نسمعها.

مل يكتف اإلسالم بوضع التشريعات، بل عمد إىل أمور أخرى متنع الفساد، منها إشاعة العدل  -
سطة والشعور ابلقهر، وابلتايل متتد اليد إىل وتساوي الفرص بني أفراد الرعية مما مينع الرشوة واحملسوبية والوا

 ليعطيهم منما حرم هللا، هذا العدل هو الذي جعل عمر بن عبد العزيز يبحث عن الفقراء واحملتاجني 
 أموال الزكاة فلم جيد أحدا يستحق أخذ الصدقة، ألن العدل أقنعهم واملساواة أشبعتهم.

إلنسان من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعالج إشباع احلاجات األساسية ل على اإلسالمحرص  -
وتعليم، وأجرب اإلسالم الدولة على القيام بواجبها يف هذه الناحية، وأوجب على أصحاب احلاجة مطالبة 
الدولة إبشباع حاجاهتم األساسية إشباعا مينع عنهم ذل السؤال، بل وأوجب على األغنياء واألقرابء 

 لعمل على سد حاجاهتم.القادرين النفقة على احملتاجني وا
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إن ما يدفع الفساد املايل واإلداري، إقامة املشاريع املنتجة النافعة اليت تعمل على هنضة األمة وتقدمها  -
 املادي من انحية، وتعمل على جتفيف منابع الفقر والبطالة من جهة أخرى.

﴿ ال متدن هلالج لجاع، يقول هللا رغب اإلسالم ابلزهد، وأن ال يطمع اإلنسان فيما بني أيدي الناس من مت -
عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى ﴾، وحني بعث 

عامل الزكاة جلبايتها وعاد ابملال، جعل يقول هذا لكم وهذا يل، هذا  –صلى هللا عليه وسلم  –النيب 
أيها الناس ما « إىل املنرب وقال بكل حزم:  –يه وسلم صلى هللا عل –لكم وهذا أهدي يل، فصعد النيب 

يل أستعمل الرجل منكم على الصدقة فريجع ويقول: هذا يل وهذا لكم وهذا أهدي يل، أفال قعد أحدكم 
يف بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته إن كان صادقا، أال من أخذ شيئا من هذه الزكاة بغري حق فإمنا هو غلول 

 ».امة، فيدخله النارأيت مبا غل يوم القي

إشاعة ثقافة العيب واحلرام من شأهنا منع املفسدين من التباهي بفسادهم وطول أيديهم، فإن تغري  -
 املفاهيم لدى البعض جعلهم يرون يف التطاول على مصاحل األمة وثرواهتا " ذكاء وشطارة ".

فائها إىل دول وعوامل كثرية، ودخل لقد أوصل جتار املسلمني القدماء رسالة اإلسالم بكل نقائها وص    
الناس يف دين هللا أفواجا بعد أن رأوا أمانتهم وصدقهم ونظافة ألسنتهم وحسن تعاملهم، وبعد أن ملسوا 
أن هؤالء التجار هم أصحاب دعوة ورسالة ابلدرجة األوىل، حدث ذلك يف دول تعد اليوم من أكرب 

 نيسيا، ماليزاي، الفلبني، ودول كثرية يف أواسط إفريقيا.الدول القائمة يف العامل اإلسالمي مثل: اندو 

وغين عن القول أن تقدم األمة وهنوضها لن يتأتى إال مبحاربة الفساد والقضاء على املفسدين، فهذه     
املاليني اليت تذهب عن طريق الفساد إىل جيوب حفنة من املتنفذين واملسؤولني وكبار املوظفني كفيلة 

وختلصنا من هيمنة اآلخر علينا وما يستتبعها من  واملشاريع اليت جتعلنا سادة ألنفسنا، إبقامة املصانع
خضوع على مجيع املستوايت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغريها، حيث يقدر حجم 

عريب، مليون فرصة عمل جديدة يف الوطن ال 20األموال املنهوبة بسبب الفساد سنواي ما يكفي لتوفري 
دوالر سنواي، وعليه فإن تسيري املؤسسات االقتصادية واالجتماعية  986وسيزيد دخل الفرد مبعدل 
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والسياسية حيتاج قبل القوانني الضابطة إىل تكوين متني ومستمر يستوعب التغريات، وحيتاج أيضا إىل من 
 ورؤية بعيدة. يتصف أبخالق املهنة واإلخالص هلا، مث هو حيتاج أيضا إىل ختطيط مستقبلي

وأتيت القوانني املنظمة خاصة الزاجرة منها لسد الثغرات وتفويت فرص االستهتار على املتهاونني،     
تسهر على  وحيتاج القانون املتعارف عليه إىل ترسانة من األطر يسهر على محايته، مث إىل جمموعة أخرى

زماننا من خالل الواقع املعيش أن أهل القانون أقدر محايته ومراقبة محاة القانون، ألن املتعارف عليه يف 
الناس على اخرتاقه ابعتبار االطالع الكبري على احللقات املفرغة ونقط الضعف وصيغ التأويل، وما 
أوتيت كثري من املؤسسات إال من قبل سوء التدبري واخرتاق القوانني نظرا لغياب الضمري املهين من جهة 

 من جهة أخرى. مث ضعف الرقابة البشرية

وأمام هذا الوضع ال شك أن تسيري املؤسسات يف حاجة إىل رجال يتوفرون إىل جانب التكوين     
املستمر واملتني على رقابة داخلية مكتسبة من منظومة إسالمية تربطهم أبهداف أمسى من " الضمري 

أمام أصحاب احلقوق وأمام  احلي"و" الواجب اإلنساين" إىل حتقيق مبدأ اخلالفة واإلحساس ابملسؤولية
هللا الذي يعترب رقيبا وحسيبا وشاهدا، ولن يتم هذا إال إذا كان التكوين املهين واملعريف ال تنفصل فيه 

وهو  -صلى هللا عليه وسلم  –اجلوانب التقنية عن التوجيهات الروحية العقائدية، ولذلك جند أن الرسول 
اجلانب العقائدي لدى الرجال الذين يسامهون يف بناء املعضد ابلوحي قضى ثالث عشر سنة يف صقل 

 أول دولة إسالمية ابملدينة.

ترسيخ الرقابة الذاتية اليت جتعل الشخص املسؤول يرقى ابملسؤولية من التشريف إىل التكليف ألنه يعي     
ل عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن هنا ندرك سر قو   –صلى هللا عليه وسلم  –قول الرسول 

" لو عثرت بغلة يف العراق لسئل عمر ملاذا مل يعبد هلا الطريق " وقال حني حضرته املوت: " ما ندمت 
على شيء ندمي على تويل اخلالفة " وندرك أيضا سبب عزوف أيب حنيفة من تويل منصب القضاءـ، غري 

يس أهال، قالوا مثل ما قال أنه كان من سننهم أيضا أهنم إذا رأوا أهنم أهل لتويل منصب قد يفسده من ل
يوسف للعزيز ﴿ اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم ﴾ واحلفظ يعين الشعور برقابة هللا، والعلم 

 يعين الكفاءة ومها شرطان أساسيان لتسيري املؤسسات.  
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 : جتارب بعض الدول يف مكافحة الفساد املايل واإلداري بعاسا

خمتلفة،  أبساليب اإلداري الفساد مكافحة يف مهمة اربجت خاضت اليت الدول بعض هناك    
  :17همعدالت من ختفض أو عليه تقضي أن جهودها خالل من واستطاعت

 لعام 3,4 الفساد فيها إدراك مؤشر بلغ وقد الفساد، فيها ينتشر اليت الدول من الصني تعد  :الصني-1
 10هي املؤشر قيمة هلذا أعلى أن العلم مع 2008 لعام 3,6 و 2005  لعام  3,2و  2003    

 .الفساد معدالت فيها ترتفع اليت من الدول فهي ولذلك جدا فاسد هي صفر له قيمة وأقل جدا نظيف

 جتربة هلا وكانت ومقاومته، الفساد مكافحة هتدف إىل اليت اإلجراءات بعض الدولة اختذت وقد     
 :يف تتمثل جيدة

 .بعض املرتشني على ابإلعدام احلكم مت أنه لدرجة الفساد ملواجهة شديدة عقوبة وضع- أ

 من ،العقوبة إىل جانب والفساد الرشوة عن لالبتعاد األفراد تدفع اليت احلوافز بتوفري الدولة قامت- ب
 .املعيشة مستوى وحتسني املواطنني دخول رفع خالل

 يف جنحت الفساد، فقد حاربت اليت للدول ابلنسبة وفريدة رائدة سنغافورة جتربة تعد  :سنغافورة-2
 والدنيمارك، وأيسلندا فنلندا مع من الفساد نظيف مبستوى تتمتع اليت الدول مقدمة يف أتيت فهي إزالته
 و2008  عام 9,2 إىل وتراجع ، 2005 و 2003لعامي  9,4 هبا الفساد مدركات مؤشر وبلغ

 منذ كانت أن بعد الفساد على القضاء من مكنتها الدولة اتبعتهااليت  واإلجراءات 2013 عام يف 8,6
 :الدولة فقامت الفساد فيها ينتشر اليت الدول من أكرب عاما ثالثني حنو

 تسمح ال أبن اإلجراءات كافة وتوضيح بتبسيط وقامت واإلجراءات والقواعد القوانني عدد بتخفيض- أ
 .للقوانني خرق أو خروج أبي

 راتب الوزير ويعد للفساد يلجؤوا ال لكي العموميني املوظفني وأجور رواتب الدولة رفعت- ب
 فضال املرتفع، دخله ومن من وظيفته ستحرمه فساد حماولة وأي العامل، يف وزير راتب أعلى السنغافوري

 .وظيفة أخرى على حيصل أن يستطيع لن أنه عن
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      عام الفساد ملؤشر مدركات ابلنسبة التوايل على 15 ،14 املرتبة يف كونغ هونغ أتيت  :كونغ هونغ-3

 عام 8,1و 2005 عام  9,3إىل 2003 عام 8 من لديها املؤشر ارتفع وقد ، 2005 و  2003
 :وأمهها الفساد حملاربة الدولة تبذهلا للجهود اليت نتيجة 7.5 ليبلغ 2013 لعام واخنفض  2008

 حنو فيها الدوالرات، ويعمل ماليني من ضخمة ميزانية هلا وفرت الفساد حملاربة جلنة الدولة شكلت-أ
 كافة أشكاله.ب عليه والقضاء متابعة الفساد مهمتها مرتفعة رواتب يتقاضون موظف 1000 من أكثر

 الفساد ومؤشر مدركات افيه الفساد مستوى نأ إذ دولة 175 ضمن 22 رقم الدولة تعد  :تشيلي-4
 7,1 و 2008 يف عام 6,9 إىل ليرتاجع 2005 و  2003 عامي خالل 7,4 و 7,3 بلغ فيها
 :الالتينية أمريكا دول أنظف من الفساد وتعد حماربة يف مهمة خطوات الدولة خطت قد و 2013 لعام

  .والقوانني واللوائح اإلجراءات بتبسيط قامت-أ

 .احلكومية اهليئات لكافة ابلنسبة الشفافية مبدأ أعلنت-ب

  :اخلامتة

إن حماولة استقراء واقع الفساد املايل واإلداري يف اجملتمع اجلزائري، وتسليط الضوء على أسبابه     
ومظاهره، إضافة إىل التعرف على امليكانزمات السياسية املختلفة ملكافحته، يضعنا أما حقيقة جوهرية 

بين على التقومي الصحيح للواقع االجتماعي تتمثل يف الضرورة امللحة واليقظة املستمرة للتخطيط السليم امل
واالقتصادي والسياسي والثقايف للمجتمع والتقييم الفعلي للمؤثرات املختلفة اليت متيز هذا اجملتمع عن 

 غريه من اجملتمعات.

ونؤكد يف هذه الدراسة على ضرورة بناء اسرتاتيجية قادرة على معاجلة هذه الظاهرة من خالل تفعيل    
قابة واستخدام الوسائل العلمية اليت تكفل األداء اإلجيايب ألدوارها ووظائفها، واختاذ التدابري دور الر 

واإلصالحات الالزمة القائمة على مبدأ حتقيق العدالة االجتماعية، مستعينة يف ذلك ابلتجارب الدولية 
 الناجحة يف هذا اجملال.   
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 االتفاق على التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب
 طالب دكتوراه –رقاب عبدالقادر 

 جامعة زاين عاشور اجللفة –كلية احلقوق و العلوم السياسية 
 خمرب اصالح النظام الدستوري و متطلبات احلكم الراشد

 أستاذ حماضر ا –: الدكتور زروق يوسف  حتت  اشراف
 جامعة زاين عاشور اجللفة

 : ملخص
يف شكل شرط التحكيم و هو الذي قد  إماأيخذ االتفاق على التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب صوراتن, 

تسوية كل ما قد ينشا من نزاع بني الدولة املضيفة و  إىلاتفاق مستقل يهدف  أويرد ضمن عقد االستثمار األصلي 
االتفاق على مسائل حمددة يؤول الفصل  أوالنزاع,  أشكالالتحكيم, سواء بشكل عام , أي كل  إىلاملستثمر األجنيب 

عدة حمكمني , و ذلك قبل نشأة أي نزاع, و هذا ما مييزه عن الصورة الثانية التفاق التحكيم و هي  أوحمكم  إىلفيها 
 إىلالحق, أي بعد قيام النزاع ابلفعل بني األطراف, و تتضمن االتفاق على اللجوء  إجراءاملشارطة اليت تتميز أبهنا 

 وضوع النزاع بدقة و إجراءات التحكيم األخرى .وثيقة املشارطة اليت تتضمن م إعدادالتحكيم لتسويته مع ضرورة 

 االستثمار األجنيب  –منازعات  –: اتفاق التحكيم  كلمات مفتاحية

Abstract  :  

The agreement on arbitration in foreign investment disputes shall take two 

forms, either in the form of arbitration clause, which may be contained within the 

original investment contract or an independent agreement aimed at settling all 

disputes that may arise between the host State and the foreign investor to 

arbitration, All forms of dispute, or agreement on specific issues, which can be 

resolved by an arbitrator or several arbitrators, before the emergence of any 

dispute, and this distinguishes it from the second picture of the arbitration 

agreement, which is characterized as a subsequent procedure, that is, after the 

dispute between the parties , And includes the agreement to resort to arbitration to 

settle with the need to prepare a close Including the subject matter of the dispute 

and other arbitration proceedings. 

Keywords: Arbitration Agreement - Disputes - Foreign Investment 
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 مقدمة 

لعبت االتفاقيات الدولية يف ميدان التجارة و االستثمارات دورا هاما يف خلق حركية كبرية يف 
العالقات التجارية الدولية اليوم , مما ولد استثمارات متبادلة و مشرتكة يف كثري من األحيان و بلغ أرقاما 

 هائلة مل تشهدها املراحل الزمنية السابقة .

هذا التطور التجاري و االستثماري اليوم اىل نشأة العديد من النزاعات بني الدول املضيفة و  أدىو 
ال بد منه نظرا المتداد احلراك االستثماري  أمراملستثمرين مما جعل التحسب لطرق تسوية هذه النزاعات 

أخرى , مما استدعى  اجلديدة املتطورة و املتعددة اجلنسيات اليت قد أيخذها من جهة إشكالهمن جهة و 
ألطراف االستثمار بعدما كشفت األنظمة  األرحييةالسبل خللق الطمأنينة و  أجنعو  أفضلالبحث عن 

القضائية الوطنية قصورها يف فك هذه النزاعات على الوجه األمثل الذي يرضي الطرفني ملا تتطلبه من 
 د و الوقت .فنيات متخصصة و ما يتطلبه االستثمار من سرعة و اقتصاد للجه

أخرى و ميتد بشكل سريع و متواصل لالختصاص بتويل هذا النوع  بعاداأهو ما جعل التحكيم أيخذ 
من النزاعات ملا يوفره لألطراف بعيدا عن سلطان الدولة و قضائها الوطين مما جعل العديد من املعاهدات 

 وقوع أي نزاع .يف حال  إليهاالدولية و عقود االستثمار تتبناه كآلية جيب اللجوء 

التحكيم يتم بتوافق األطراف بصدد كل او بعض املنازعات اخلاصة ابلعقد املربم  إىلكان اللجوء   إذا
 إىلاتفاق الحق هلا يتضمن اللجوء  أوبينهم فان هذا االتفاق قد أيخذ صورة شرط يف العالقة التعاقدية 

ما قد ال التحكيم بصفة صرحية و منه يتم استبعاد القضاء الوطين متاما من النظر يف تسوية النزاعات , ك
طريق لتسوية النزاعات اليت قد تنشا بني الطرفني و يتم االتفاق  أوتتضمن بعض عقود االستثمار سبيل 

 التحكيم بعد وقوع النزاع فعال و هو ما يعرف مبشارطة التحكيم . إىلعلى اللجوء 

عقد و هو ما فاالتفاق على التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب قد يكون يف صورة بند يف ال إذا
 أنيكون بصدد نزاع قائم فعال و يعرف هنا مبشارطة التحكيم , و منه ميكن  أويسمى بشرط التحكيم 

 نتساءل عن ما املقصود بشرط و مشارطة التحكيم ؟ و ما هي إجراءات كل منهما ؟ 
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 لإلجابة على ذلك نستند على شقني : 

 أوال : شرط التحكيم 

 اثنيا : مشارطة التحكيم 

 : شرط التحكيم  أوال

هو ذلك البند الذي يرد ضمن عقد االستثمار بني الدولة املضيفة و املستثمر األجنيب و الذي يتعهد 
 .1التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من نزاع مستقبال بشان هذا العقد إىلاألطراف مبقتضاه على اللجوء 

و قد عرفه جانب من الفقه على انه اتفاق بني طرفني على ان ما قد ينشا بينهم من نزاع بشان عالقة 
قانونية معينة يفصل فيه بواسطة التحكيم , سواء  ورد هذا الشرط يف ذات العقد األصلي أي مصدر 

 او ضمن ملحق و لكن قبل وقوع أي نزاع .2انونية الرابطة الق

اللجوء إىل التحكيم  عقد االستثمار و الذي جيرب األطراف على يتضمنههو ذلك الشرط الذي  أو
لتسوية ما قد يثور بينهم من نزاعات مستقبال ,  فالغاية إذا هي عند إبرام اتفاق التحكيم فإذا جاءت 

 شرط التحكيم . هوهذه اللحظة قبل نشأة الرتاع فذلك 

و اليت نصت على  1007من خالل املادة  09-08كما عرفه قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 
الذي يلتزم مبوجبه األطراف يف عقد متصل حبقوق متاحة مبفهوم  ما يلي" شرط التحكيم هو االتفاق

تحكيم " فهذا االتفاق هو لعرض الرتاعات اليت قد تثار بشأن هذا العقد على ال أعاله 1006املادة 
أي نزاع بينهم  للعقد  األصلي و يندرج ضمنه يف شكل بند يذكر فيه صراحة أنه يف حالة نشأة اتبع

 يعرض على التحكيم للفصل فيه .

يكون مكتواب لكي تكون له القوة اإللزامية اليت جترب األطراف على  أنو يشرتط يف شرط التحكيم 
من نفس القانون على ما يلي " يثبت شرط التحكيم حتت طائلة  1008احرتامه مثلما نصت املادة 
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يتضمن شرط التحكيم  أن, جيب  إليهايف الوثيقة اليت تستند  أو األصليةالبطالن ابلكتابة يف االتفاقية 
 "3حتديد كيفيات تعيينهم  أواحملكمني  أوحتت طائلة البطالن تعيني احملكم 

القضاء الوطين للدولة املضيفة لتسوية النزاعات,   إىليتميز شرط التحكيم أبنه حيرم املتعاقد من اللجوء 
كما انه األكثر شيوعا يف التطبيق ألنه يربم يف وقت تسوده روح الود قبل نشأة أي نزاع و هو يتضمن 

 للدولة من النظر يف املنازعات التحكيم و استبعاد القضاء الوطين إىل إرادة صرحية من األطراف يف اللجوء
عدة حمكمني , فشرط التحكيم يف كل  أوحمكم  إىلاليت قد تنشا بني الطرفني و اليت يؤول الفصل فيها 

 األحوال سابق على نشأة النزاع .

او غموض و ذلك  إهباميكون شرطه واضحا ال يكتنفه أي  أنفإذا كان التحكيم اتفاقيا وجب 
هيئة التحكيم و من  إىلو استبعاد القضاء الوطين للدولة , ابإلضافة  إليهء ابلنص صراحة على اللجو 

يرأسها و كل اإلجراءات األخرى مبا فيها لغة التحكيم و مكانه و ميعاده, و هو ما جعل بعض 
ورد ضمنه ملا له من جانب قانوين او هو مبثابة  أنالتشريعات تعتربه مستقال عن العقد األصلي حىت و 

كل نزاع حيدث   أنالتفاصيل بل يشري على  إىلال يتطرق  4, و يف معظم النصوص آخرعقد  عقد داخل
بني الطرفني جيب تسويته عن طريق التحكيم, و هذا ال مينع من حتديد اجلهة اليت تتوىل عملية التحكيم 

يم و املدة املوضوعية فضال عن مكان التحك أواو القانون الواجب التطبيق سواء من الناحية اإلجرائية 
اليت يستغرقها, فتحديد هذه التفاصيل ليست بشرط و ميكن االتفاق عليها الحقا و هذا منطقي ألنه ال 

 حمل لتعيني حمكمني لنزاع مل ينشا بعد او مل تعرف طبيعته و حدوده .

تسوية أي خالف قد  إىل أشارتاغلب االتفاقيات و املعاهدات الدولية يف هذا الشأن  أنكما جند 
حىت رعااي هذه  أوهيئات دولية  أوبني دول و شركات  أوشا عن طريق التحكيم سواء بني الدول ذاهتا ين

قانون  إليهما قاموا ابالستثمار يف دول أخرى و هو ما أشار  إذااملعاهدة  أوالدول األعضاء يف االتفاقية 
منه على ما يلي : " خيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب  24يف املادة  09-16االستثمار اجلزائري 

اختذته الدولة اجلزائرية يف حقه للجهات  إجراءيكون بسبب  أوو الدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر 
الدولة  أبرمتهامتعددة األطراف  أوائية القضائية اجلزائرية املختصة إقليميا إال يف حالة وجود اتفاقيات ثن
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اجلزائرية تتعلق ابملصاحلة و التحكيم او يف حالة وجود اتفاق مع املستثمر ينص على بند تسوية يسمح 
 "5للطرفني ابالتفاق على حتكيم خاص 

خيتص  أنو قد خيتلف شرط التحكيم حسب طبيعة النزاع الذي قد ينشا بني األطراف , حيث ميكن 
 إىلقد ينص االتفاق ابللجوء  أوابلنظر يف كل املنازعات و هو ما يسمى بشرط التحكيم العام,  التحكيم

 التحكيم يف حالة نزاع معني فقط و هو ما يعرف بشرط التحكيم اخلاص كما سنرى : 

 شرط التحكيم العام :  –ا 

التحكيم,  إىلاملربم و هو اتفاق األطراف على إحالة كل ما قد يثور بينهم من نزاعات بشان العقد 
 .6التحكيم إىلمبعىن خضوع كل اخلالفات دون استثناء 

الضماانت  أومنازعات االستثمار قد تنشا سواء إبخالل الدولة املضيفة أبحد املبادئ  أنو املعروف 
التعرض  أواملكفولة للمستثمر مبوجب العقد املربم بينهما, كاملساس مثال بشرط الثبات التشريعي 

من طرف املستثمر الذي  أومنعه من حتويل رؤوس األموال و العائدات مثال,  أور بنزع ملكيته للمستثم
جتاوز ما يسمح به  أوويل مع الدولة املضيفة بشان موضوع االستثمار ألقد خيالف ما تضمنه العقد ا

نزاع بينهما و ابلتايل حييل شرط  إىليف غالب األحيان, و هو ما يؤدي  أجنيبالقانون له كمستثمر 
 التحكيم. إىلالتحكيم العام املتفق عليه مسبقا كل هذه النزاعات 

 شرط التحكيم اخلاص :  –ب 

مسائل حمددة  أوهو اتفاق األطراف على إحالة ما قد يثور بينهم من نزاعات مستقبلية بشان مسالة 
املسائل املتعلقة بتفسري او تطبيق املعاهدة , و غالبا ما يوضع شرط التحكيم اخلاص  التحكيم مثل إىل

ال مينع شرط التحكيم اخلاص القضاء  أنمقرتان بوسائل ودية أخرى كالتوفيق و املفاوضات , كما ميكن 
 إىلط الوطين للدولة من النظر يف بعض املسائل األخرى من العقد فهو خيتص إبحالة نزاعات معينة فق

 التحكيم .
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التحكيم لتسوية ما قد يثور بني أطرافها  إىلنصت العالقة التعاقدية على اللجوء  إذاجتدر اإلشارة انه 
اتفاق حتكيم  إجراءيكون هناك تنظيم جلميع اإلجراءات املختلفة فان هذا يتطلب  أنمن نزاعات دون 

وجد نظام دائم و متكامل  أوعلى حدى  خاص لتوضيح ذلك اما اذا كان االتفاق العام يعاجل كل منها
 .7إبرادة احد الطرفني  أمامهاحملكمة حتكيم فهذا يكفي ملباشرة الدعوى التحكيمية 

 اثنيا : مشارطة التحكيم 

يتم مبقتضاه حتديد موضوع النزاع و احملكمني و  هي اتفاق خاص يربمه األطراف بعد قيام النزاع ,
 مكان و إجراءات التحكيم و قد حيددون كذلك القانون الذي يطبقه احملكمون .

نزاع قائم ابلفعل  أطرافذلك االتفاق الذي يستطيع مبقتضاه  أهناكما عرفها جانب من الفقه على 
ثيقة التحكيم " و هي تتضمن اتفاق ب " و  آخرحمكمني حلسمه, و مساها جانب  أوعرضه على حمكم 

 بني طرفني على عرض نزاع قائم بينهما على التحكيم.

  فمشارطة التحكيم هي اتفاق الحق على قيام النزاع أي وقوعه ابلفعل عكس شرط التحكيم , إذن
كما قد تعقد تنفيذا لشرط حتكيم مسبق مت االتفاق عليه قبل نشأة النزاع و هبذا تكون وثيقة مشارطة 
التحكيم مبثابة استكمال مجيع إجراءات التحكيم و املسائل املتعلقة به من حتديد هيئة التحكيم و 

 موضوع النزاع و غري ذلك من التفاصيل األخرى .

لألطراف الذين  إلزامية أساسية للتحكيم حبيث تضع قاعدة سلوك كما تعترب مشارطة التحكيم وثيق
حتدد اختصاص  أهناالعقد شريعة املتعاقدين, كما  نأيطبقوهنا و يلتزمون مبا يصدر عنها من حكم مبا 

احملكم و صفته, و ابلتايل كل ما مل تتضمنه هذه الوثيقة من مجيع مسائل التحكيم خاصة موضوع النزاع 
طالهنا و عدم صالحيتها مثلما أمجعت على ذلك معظم قوانني التحكيم اليت استندت ب إىلقد يؤدي 

 على األسباب التالية : 

 أمروجوب حتديد مجيع إجراءات و مسائل التحكيم مبا فيها موضوع النزاع يف مشارطة التحكيم هو  -
 منطقي الن النزاع قد وقع فعال و جيب حسمه .
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 ع هو تقييد هيئة التحكيم حىت ال تقضي بغري ذلك .الغرض من حتديد موضوع النزا  -

 جزئية بني اخلصوم حبيث يتقيدون مبوضوع النزاع األصلي . أونزاعات فرعية  إاثرةعدم  -

 حسم النزاع يف اقرب وقت ممكن بني األطراف  -

 : 8عادة مشارطة التحكيم كل البياانت الالزمة ملباشرة الدعوى التحكيمية مثل ما يلي  و تتضمن

 النزاع و عنوانيهما و ممثليهما القانونيني  أطرافحتديد  -
 عدد احملكمني و تسميتهم و عنوان كل منهم  -
 بيان العقد حمل النزاع  -
 موضوع النزاع املعروض على التحكيم  -
 ه مبا يتوافق مع إرادة األطراف التحكيم و لغت إجراءمكان  -
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم و موضوع النزاع و سلطة هيئته وفقا لقواعد  -

 العدالة 
 األوامر الوقتية  إصدارسلطة هيئة التحكيم يف  -
 ميعاد التحكيم و بدا سراينه  -
 توقيع األطراف او ممثليهم مع ذكر صفتهم و مصدرها  -

رطة التحكيم هي بيان يف حد ذاته يعده األطراف على أساس النزاع القائم فعال بينهم و منه فان مشا
يف  إتباعهافض هذا النزاع عن طريق التحكيم , تتضمن مجيع اإلجراءات الواجب  إىلو الذي يهدف 

يئة التحكيم و كذا كل التفاصيل احمليطة مبوضوع النزاع و املعلومات اليت ذكرانها سابقا لكي يتسىن هل
احلكم الذي يتبناه مجيع األطراف بل هم جمربون على  إصدارالتحكيم املخولة مباشرة عملية التحكيم و 

 احرتامه و تطبيقه .
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 خامتة : 

االتفاق على التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب غالبا ما أيخذ شرط التحكيم بنص  نأاتضح 
مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع, ملا لشرط التحكيم  إبراموارد ضمن عقد االستثمار ذاته و اندرا ما يتم 

ط التحكيم دورا  من يسر و سهولة و قوة ملركزي الطرفني , كما تلعب الظروف الودية اليت يربم فيها شر 
 كبريا الن النزاع مل يقع أصال.

شرط التحكيم هو األكثر  نأمعظم عقود االستثمارات الكربى و املعامالت التجارية  أثبتتو قد 
لألطراف و استقاللية و ربح للوقت و اجلهد حبيث يضمن  إلزاميةانتشارا و شيوعا ذلك ملا له من قوة 

تكون الظروف متوترة و  أينشارطة اليت تعقد بعد نشأة النزاع للمستثمر سرعة حتريك الدعوى عكس امل
اختالف الرؤى و وجهات النظر كما تتطلب الكثري من اإلجراءات من حتديد  إىلغري مواتية مما يؤدي 

الوقت و حقوق املستثمر األجنيب  إهدارغري ذلك و ابلتايل  إىلموضوع النزاع و جهة التحكيم املخولة 
 .دولة ذات سيادة أمامضرر خاصة اذا كان هو املت

كما أصبحت معظم الشركات االستثمارية الكربى يف العامل تطلب النص على شرط التحكيم صراحة 
يف عقد االستثمار مع الدولة املضيفة نظرا لثقتها يف العدالة التحكيمية و سرعتها و حيادها عكس ترك 

انتظار وقوع النزاع حىت تتم  أولنزاعات بني الطرفني اجملال لقضاء الدولة املضيفة لالختصاص ابلنظر يف ا
مشارطة التحكيم و ما يرتتب عنها من مشاكل و النزاع قائم فعال كما قد ترفض الدولة املضيفة اللجوء 

مل ينص العقد بني الطرفني على ذلك صراحة و هو ما يؤدي اىل ضياع حقوق املستثمر  إذاالتحكيم  إىل
 مقابل فك هذه النزاعات . للوقت و اجلهد إهدارهو 

واقعا ال بد منه و  أصبحابلنظر لكل هذا نستخلص ان شرط التحكيم يف عقود االستثمار األجنيب 
منطقي الن االستثمارات هي  أمرهو األكثر شيوعا و استعماال ابملقارنة مع مشارطة التحكيم و هو 

و الطمأنينة لتحقيق املرجو من هذه االستثمارات سواء  األرحييةرؤوس أموال وجب احلفاظ عليها و توفري 
 املستثمر األجنيب . أوللدولة 
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 املصادر و املراجع : 
 القوانني :  -1
 .2008-02-25املؤرخ يف  09-08 قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية –
 يتعلق برتقية االستثمار . 2016 أوت 03مؤرخ يف  09-16قانون رقم  –
 الكتب :  -2
د امحد عبد احلميد عشوش, التحكيم كوسيلة لفض املنازعات يف جمال االستثمار, مؤسسة شباب اجلامعة,  –

 .1990اإلسكندرية 
 2004 القاهرة ي الدويل والداخلي, دار النهضة العربية الطبعة األوىلامحد عبدالكرمي سالمة, قانون التحكيم التجار د-
 .1987د امحد أبو الوفا , التحكيم يف القوانني العربية , منشاة املعارف , الطبعة األوىل , اإلسكندرية  -
 .1997التحكيم الدويل اخلاص , دار النهضة العربية , الطبعة الثانية القاهرة  د إبراهيم امحد إبراهيم , -
مصطفى حممد الدوسكي , تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ابلوسائل الودية و القضائية , دار الكتب د  -

 . 2016القانونية القاهرة , الكتاب األول 
اإلسكندرية  جلامعي, دار الفكر ا منازعات االستثمار األجنبية يففؤاد حممد حممد أبو طالب, التحكيم الدويل -

2010. 
 :  الرسائل -3
غسان علي علي , االستثمارات األجنبية و دور التحكيم يف تسوية املنازعات اليت قد تثور بصددها , أطروحة  -

 .2004دكتوراه , جامعة عني مشس 
 اهلوامش :

                                                 
االستثمارات األجنبية و دور التحكيم يف تسوية املنازعات اليت قد تثور بصددها , أطروحة دكتوراه , جامعة عني  غسان علي علي , 1

  .287, ص 2004مشس 
مصطفى حممد الدوسكي , تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ابلوسائل الودية و القضائية , دار الكتب القانونية , الكتاب  2

  .331, ص  2016األول 
  .2008-02-25املؤرخ يف  09-08قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  3
  .295غسان علي علي , مرجع سابق , ص  4
  يتعلق برتقية االستثمار . 20016-08-03مؤرخ يف  09-16قانون رقم  5
, ص  2010التحكيم الدويل يف منازعات االستثمار األجنبية , دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية  فؤاد حممد حممد أبو طالب , 6

275.  
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  .1990د امحد عبداحلميد عشوش , التحكيم كوسيلة لفض املنازعات يف جمال االستثمار , مؤسسة شباب اجلامعة , اإلسكندرية  7
  .353مصطفى حممد الدوسكي , مرجع سابق , ص  8
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 يف اجلزائر التنمية البيئية املستدامة
 قراءة للتدابري القانونية حمليا وإقليميا

 
 
 

 
 
 امللخص:

املستدامة مطلبا دوليا يف ظل التحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت يشهدها اجملتمع أصبحت التنمية 
حيث قامت  الدويل، لذا اهتمت اجلزائر ابألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة ابلتنمية املستدامة،

امج والسياسات واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل حتقيق إبنشاء العديد من املؤسسات واألجهزة احلكومية املهتمة بوضع الرب 
 ية املستدامة. مهذه االستدامة وسنت عددا من القوانني والتشريعات ذات العالقة بتطبيقات التن

هذه املداخلة هتدف إىل استعراض أهم التطورات اخلاصة ابلتنمية البيئية املستدامة يف جانبيها  التشريعي واملؤسسي 
خالل توضيح أهم اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات اليت قامت هبا قطاعات االقتصاد من  ابجلزائر،

املختلفة ومؤسسات اجملتمع املدين يف سبيل حتقيق تنمية بيئية مستدامة، والتطرق إىل دور اجلزائر يف دعم جهود حتقيق 
 التنمية املستدامة على الصعيد اإلقليمي والعريب.

 التنمية املستدامة، التنمية البيئية املستدامة، مؤشرات التنمية البيئية املستدامة. احية:الكلمات املفت

Résumé : 

Le développement durable a devenu  une demande internationale surtout  à la 

lumière des changements économiques, politiques et sociaux  qu’a connus  la 

communauté internationale, par conséquent, L’ Algérie a porté  sur les dimensions 

de la vie sociale, économique et environnemental lié au développement durable, où 

la création de plusieurs institutions et organismes gouvernementaux intéressés à 

l'élaboration de programmes, des politiques et des stratégies pour atteindre ces 

objectifs de la durabilité, et adopté un certain nombre de lois et la législation 

relatives aux applications du développement durable. 

 فــوزيـة برسويلالدكتورة :
 الرتبة العلمية: أستاذ حماضر قسم "ب"

قسم االقتصاد، معهد احلقوق واالقتصاد 
 املركز اجلامعي بريكة. -

 بوحلية شهريةالدكتورة : 
 الرتبة العلمية: أستاذ حماضر قسم "ب"

قسم احلقوق، معهد احلقوق واالقتصاد 
 املركز اجلامعي بريكة. -
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Cette présentation vise à examiner les développements les plus importants dans 

le développement de l'environnement durable, dans les côtés du cadre législatif et 

institutionnel en Algérie, en clarifiant les plans les plus importants et les politiques, 

stratégies et initiatives entreprises par les différents secteurs économiques et les 

institutions de la société civile afin de parvenir à l'élaboration de l'environnement 

durable, et d'aborder le rôle de l'Algérie en soutenant les efforts pour parvenir au 

développement durable au niveau régional et arabe.        

Mots-clés: développement durable, développement durable d’environnement, 

les indicateurs de développement durable d’environnement. 

 مقدمة:

تستحوذ التنمية املستدامة اليوم على اهتمام متزايد من قبل الدول واملنظمات الدولية واحمللية ومراكز 
بحث، لدورها الفعِّال يف حتقيق العدالة االجتماعية ومحاية البيئة والنمو املستدام الدراسات ومجاعات ال

الذي حيفظ حقوق األجيال كافة. وقد تنامى االهتمام ابلتنمية املستدامة على الصعيد العاملي خصوصا 
 . (UNCSD) مع انعقاد قمم البيئة والتنمية وأتسيس جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة

يف اجلزائر شهدت التنمية املستدامة اهتماما ابلغا من قبل الدولة ومؤسساهتا املختلفة نتج عنه وضع  و
التنمية املستدامة، فضال عن وضع التشريعات واألنظمة اسرتاتيجيات وسياسات هادفة لتحقيق 

 واملؤسسات املعنية بتحقيق التنمية املستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

 ضوء ما سبق حتاول هذه الورقــــة البحثية الرتكيز على األطر النظرية للتنمية املستدامة واجلانب يف و
البيئي منها خاصة، وتناول خمتلف اجلهود التشريعية والسياسات واملبادرات اليت قامت هبا اجلزائر يف سبيل 

 لتالية: حتقيق التنمية  البيئية املستدامة، وذلك عرب التطرق إىل احملاور ا

 أوال. التنمية املستدامة والتنمية البيئية املستدامة.

 اثنيا. التنمية املستدامة يف اجلزائر واجلانب البيئي هبا.

 اثلثا.جهود اجلزائر يف جمال التنمية البيئية املستدامة.
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 أوال: التنمية املستدامة والتنمية البيئية املستدامة

املستدامة هي اليت تصيغ اليوم اجلزء األكرب من السياسة البيئية املعاصرة وقد كان أن التنمية  يبدو
للعمومية اليت اتصف هبا هذا املفهوم دورا يف جعله شعارا شائعا وبراقا، مما جعله واسع التداول وواسع 

اعية املستدامة، االستعمال وأصبح يقرن أبي منط تنموي فهناك التنمية الزراعية املستدامة، والتنمية الصن
 والتنمية السياحية املستدامة...إخل.

م والذي خصص 1992حاول تقرير املوارد العاملية والذي نشر عام  .مفهوم التنمية املستدامة:1
بكامله ملوضوع التنمية املستدامة حصر عشرين تعريفا واسع التداول، وزعها على ثالث جمموعات هي 

 1ت البيئية، والتعريفات االجتماعية واإلنسانية،كما يلي:التعريفات االقتصادية، والتعريفا

وابلنسبة للدول الصناعية يف الشمال فإن التنمية املستدامة تعىن إجراء خفض عميق  اقتصاداي: •
ومتواصل يف استهالك هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية، وإجراء حتوالت جذرية يف األمناط 

ة احلياتية السائدة، واقتناعها بتصدير منوذجها التنموي الصناعي عامليا، أما ابلنسبة للدول الفقري 
 فالتنمية املستدامة تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة للسكان األكثر فقرا يف اجلنوب. 

فان التنمية املستدامة تسعى إىل االستقرار يف النمو  أما على الصعيد اإلنساين واالجتماعي: •
صحية السكاين، ووقف تدفق األفراد على املدن، وذلك من خالل تطوير مستوى اخلدمات ال

 والتعليمية يف األرايف، وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية.

فان التنمية املستدامة هي االستخدام األمثل لألراضي الزراعية، واملوارد  أما على الصعيد البيئي: •
 .املائية يف العامل، مما يؤدى إىل مضاعفة املساحة اخلضراء على سطح الكرة األرضية

تعرضت الكثري من املنظمات العاملية والكتاب والباحثني بشىت  .تعريف التنمية املستدامة:1.1
االختصاصات إىل تعريف التنمية املستدامة ملا هلذا املوضوع من أمهية واتساع. ومن بني هذه التعاريف: 

بقدرة احمليط الطبيعي "أهنا التنمية اليت هتيأ للجيل احلاضر متطلباته األساسية واملشروعة، دون أن ختل 
على أن يهيئ لألجيال التالية متطلباهتم، أو بعبارة أخرى، استجابة التنمية حلاجات احلاضر، دون 
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 2املساومة على قدرة األجيال املقبلة على الوفاء حباجاهتا."

ل "تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيا هناك من يعرفها أبهنا: و
 4، فهي "جمموعة من السياسات واألنشطة املوجهة حنو املستقبل."3املقبلة يف تلبية حاجاهتم"

كما تعرف التنمية املستدامة أبهنا "توسيع خيارات الناس وقدراهتم من خالل تكوين الرأمسال 
 االجتماعي لتلبية حاجات األجيال احلالية أبحسن طريقة ممكنة دون اإلضرار حباجيات األجيال

 5القادمة."

تعرف كذلك أبهنا "سيـــــرورة تغيري بواسطـــــــــة استغــــالل املوارد وتوجيه االستثمارات، والتغيريات  و
التقنية واملؤسساتية اليت حتدث التناسق أو التكامل وتدعم الطاقات احلالية واملستقبلية هبدف إرضاء 

 6احلاجات البشرية."

ة املستدامة قضية أخالقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموية بيئية،  ميثل مما سبق  ميكن اعتبار التنمي
اإلنسان حجر الزاوية فيها، وهي التنمية املتوازنة اليت تفي ابالحتياجات احلالية دون املساس ابحتياجات 

ون األجيال القادمة، وتعمل هذه التنمية أساسا على أن تكون العالقة بني اإلنسان والطبيعة أو الك
متناسقة ومتناغمة يف ظل املسؤولية الشخصية واألمانة لضمان مستقبل األجيال من خالل احملافظة على 

 املوارد.   

إن اهلدف األساسي للتنمية املستدامة هو الوفاء حباجات البشر .أهداف التنمية املستدامة: 2.1
ة املوارد البشرية والطبيعية وحماولة وحتقيق الرعاية االجتماعية على املدى الطويل، مع احلفاظ على قاعد

احلد من التدهور البيئي، ومن أجل حتقيق ذلك، جيب التوصل إىل توازن ديناميكي بني التنمية 
االقتصادية واالجتماعية من جهة، وإدارة املوارد ومحاية البيئة من جهة أخرى، وميكن تلخيص أهم 

 7أهدافها كما يلي:

حتاول التنمية املستدامة عن طريق عمليات التخطيط وتنفيذ  د:د:حتقيق نوعية حياة أفضل لألفراحتقيق نوعية حياة أفضل لألفرا •
السياسات التنموية حتسني نوعية حياة األفراد يف اجملتمع، اجتماعيا واقتصاداي ونفسيا وروحيا، من 
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 خالل الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبصورة عادلة ومقبولة.

التنمية املستدامة على العالقة بني نشاطات األفراد والبيئة وتتعامل مع  تركز احرتام البيئة الطبيعية:احرتام البيئة الطبيعية: •
ا أساس احلياة اإلنسانية، ألهنا ببساطة تنمية تستوعب العالقة  النظم الطبيعية وحمتواها على أهنِّ
احلساسة بني البيئة الطبيعية و البيئة املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة كي تكون عالقة تكامل 

 سجام.وان

من خالل تنمية إحساس األفراد ابملسؤولية اجتاه املشكالت  تعزيز وعي األفراد ابملشاكل البيئية:تعزيز وعي األفراد ابملشاكل البيئية: •
البيئية وحثهم على املشاركة الفاعلة يف خلق احللول املناسبة له عن طريق مشاركتهم يف إعداد برامج 

 ومشروعات التنمية املستدامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أهنا موارد  غالل الرشيد للموارد الطبيعية:غالل الرشيد للموارد الطبيعية:حتقيق االستحتقيق االست •
 حمدودة لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها و يعمل على استخدامها وتوظيفها بطريقة عقالنية.

ويتحقق ذلك عن طريق توعية السكان أبمهية  ربط التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع:ربط التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع: •
التكنولوجيا املختلفة لعملية التنمية، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة 
اجملتمع وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآاثر بيئية سلبية، أو على األقل أن 

 ليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا.تكون هذه املخاطر واآلاثر مسيطر ع

: ويتم ذلك بطريقة تالئم إمكانيات إحداث تغيري مناسب ومستمر يف حاجات وأولوايت اجملتمعإحداث تغيري مناسب ومستمر يف حاجات وأولوايت اجملتمع •
اجملتمع وتسمح بتحقيق التوازن الذي من خالله ميكن تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على 

 املشاكل البيئية كافة ووضع احللول املالئمة هلا.

تعتمد التنمية املستدامة على حتقيق أمرين أساسيني مها احلق يف التنمية التنمية املستدامة:  .أسس3.1
واحلق يف محاية البيئة وكالمها من حقوق األفراد، فيقينا أن محاية البيئة مطلب أساسي لتدعيم حقوق 

احلق يف التنمية، وللتنمية األفراد يف احلياة الكرمية والتمتع ابلصحة اليت أتيت من خالل البيئة السليمة و 
م يف املبادئ 1992املستدامة عناصر رئيسية مت وضعها بصفة أساسية صمن إعالن " ريو دي جانريو"
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 8، والعناصر املوضوعية للتنمية البيئية تتضمن اآليت:16واملبدأ  8إىل 3من 

 االستخدام املتواصل للموارد الطبيعية و احلق يف التنمية •

 ئية مع التنمية االقتصاديةاندماج احلياة البي •

 التوزيع العادل للموارد بني اجليل احلايل واألجيال القادمة •

 حتميل املتسبب يف التلوث بتكاليف ونفقات التلوث •

وتستند التنمية البيئية املستدامة على عدة مقاييس بيئية حتكمها قواعد هي قاعدة املخرجات: 
 9وتتكون من نوعني من املصادر مها:

 املتجددة: وهي أال يكون استهالك املصادر مبا يتجاوز قدرهتا على إعادة التوليد.املصادر  -

املصادر غري املتجددة: عدم استنزاف املصادر غري املتجددة واستثمارها حسب قاعدة "سريفيان   -
كوزي" للتنمية املستدامة، واليت تنص على أن "الناتج من استخدام املصادر املستنفدة جيب 

منه يف قضاء احلاجيات احلالية بباقي العائد يف مشاريع مستقبلية ختدم األجيال استخدام جزء 
 10القادمة."

يالحظ من خالل تعريفات التنمية املستدامة السابقة أهنا تتضمن أبعادا .أبعاد التنمية املستدامة: 4.1
موس يف حتقيق التنمية متعددة متكاملة ومتداخلة فيما بينها من شأن الرتكيز على معاجلتها إحراز تقدم مل

املستهدفة وميثل أوهلا البعد االقتصادي والذي يعين القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر مع 
يف  اثنيهااحملافظة على التوازانت االقتصادية الكلية، ودون التأثري يف اجلانب االجتماعي والبيئي. ويتمثل 

البعد البيئي ويعين احملافظة على املوارد الطبيعية دون أن يؤدي استغالل املتاح منها إىل االستنزاف املستمر 
فيتمثل يف البعد االجتماعي والذي يركز على  لثالثللموارد املتجددة وغري املتجددة منها. أما البعد ا

كالصحة والتعليم واملشاركة السياسية...اخل، مبا   العدالة واملساواة يف توزيع الثروات واخلدمات االجتماعية
 11يؤدي إىل  حتقيق العدالة االجتماعية ومستوى معيشي أفضل.
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إن األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة تفرض نوعا من االختالف حبسب زاوية الدراسة وطبيعة التحليل، 
االقتصادي، أما من وجهة النظر البيئية فيتم فمن وجهة النظر االقتصادية يتم الرتكيز على اجلانب 

االهتمام ابلبيئة، ومن وجهة النظر االجتماعية يتم الرتكيز على البعد االجتماعي، ومن خالل هذه الورقة 
 سيتم الرتكيز على البعد البيئي.

شار الفساد مع كثرة املشكالت اليت تعرضت هلا البيئة ونتيجة النت . محاية البيئة والتنمية املستدامة:2
البيئي وتفاقم املشكالت البيئية املتمثلة يف التلوث، واالضطراابت الكبرية يف النظم البيئية، واالحتباس 
احلراري، والتصحر، وكثرة األحياء املهددة ابالنقراض، نشأ ما يعرف ابألفكار اخلضراء، وهي األفكار 

 وما فيه من أحياء. اليت تنادي حبماية البيئة من أجل احلفاظ على كوكب األرض

مع مطلع األلفية امليالدية الثالثة ازداد االهتمام بتأصيل القيم األخالقية يف جمال التعامل مع البيئة،  و
والربط بني هذه القيم وبني أهداف التنمية املستدامة اليت تسعى إىل تنفيذها الوكاالت والربامج 

ة يف محاية البيئة إىل توظيف القيم الدينية املرتبطة املتخصصة حبماية البيئة. وابدرت اهليئات املتخصص
حبماية البيئة لتفعيل براجمها اخلاصة بتحقيق التنمية املستدامة اليت توازن بني االستغالل الرشيد للموارد 

 البيئية وبني توفري متطلبات التنمية الشاملة.

امة ومحاية البيئة عالقة وثيقة، ويف هذا إن العالقة بني التنمية املستد.التنمية البيئية املستدامة: 1.2
محاية البيئة اهلدف األول يف برامج التنمية املستدامة، ويرجع ذلك إىل أن البيئة هي املصدر  الصدد متثل

األساسي جلميع املوارد اليت تتطلبها برامج التنمية املستدامة ومشروعاهتا. واإلخالل ابلتوازن البيئي يؤدي 
بيئية وتدهور حالة املوارد الطبيعية )احلية وغري احلية( والتعجيل بنفاد بعضها أو إفسادها إىل تدمري النظم ال

حبيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاداي. وهلذا فإن محاية البيئة تتطلب وضع ضوابط خاصة 
ضمن هذه لربامج التنمية املستدامة حبيث تكفل هذه الضوابط عدم تدهور النظم البيئية الطبيعية. وتت

 12الضوابط ما يلي:

احملافظة على سالمة البيئة )خصوبة الرتبة، تدوير عناصر الغذاء، نظافة املياه السطحية واجلوفية ،  •
 جودة اهلواء(.
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 احملافظة على املوارد الوراثية لألحياء احليوانية والنبااتت، واحلد من فقدان التنوع احليوي. •

طبيعية )وخباصة املوارد النباتية واحليوانية(، حبيث ال يكون ترشيد االستخدام املتواصل للموارد ال •
 االستهالك أكرب من قدرة هذه املوارد على التكاثر واإلنتاج.

 احلد من انبعاث الغازات واحليلولة دون تدهور طبقة األوزون احلامية لألرض. •

 محاية املناخ من االحتباس احلراري. •

التنمية املستدامة أبن يراعي اإلنسان هذه الضوابط، ويراعي أمهية صون النظم البيئية، وأن  تقضي و
خيطط معدالت استهالكه حبيث حيافظ على التوازن بني احتياجاته وبني طاقة تلك النظم وقدرهتا على 

 االستمرارية والعطاء.

قياس التنمية البيئية هو تقييم اجلهد املبذول  إن الغرض الرئيسي منقيـــاس التنميـــة البيئيـــــــة:  -2.2
وقد   لتحقيق أهدافها، ويعتمد يف قياس هذه األخرية معامل عرف ابسم معامل أو مؤشر التنمية البيئية،

جرت العديد من احملاوالت لتطوير هذا املؤشر، وكان أبرزها ذلك الذي وضعته جلنة التنمية املستدامة يف 
 مؤشرا بيئيا موضحة يف اجلدول التايل: 19حت األمم املتحدة حيث اقرت 
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 املؤشرات البيئية حسب جلنة التنمية املستدامة(: 01جدول رقم )

 مؤشــرات التنميــة البيئيــة
 انبعاث الغازات -
 استهالك املواد املستنفذة لطبقة األوزون -
 تركيز امللواثت اجلوية يف املناطق احلضرية -
 األراضي الصاحلة للزراعة واألراضي املزروعة مبحاصيل دائمةمساحة  -
 استخدام األمسدة -
 استخدام املبيدات احلشرية -
 مساحة الغاابت كنسبة مئوية من املساحة اإلمجالية لألراضي -
 كثافة قطع األشجار  -
 األراضي املصابة ابلتصحر -
 مساحة املستوطنات احلضرية -
 الساحليةتركز الطحالب يف املياه  -
 جمموع السكان يف املناطق الساحلية -
 احملصول النوعي من السمك -
جمموع املياه السطحية واجلوفية املستخرجة سنواي كنسبة مئوية من املياه  -
 املتوفرة

 الطلب البيولوجي و الكيميائي على األكسجني يف الكتل املائية -
 العذبةتركز البكترياي القولونية يف املياه  -
 مساحة بعض النظم اإليكولوجية الرئيسية -
 املساحة احملمية كنسبة مئوية من املساحة اإلمجالية -
 انتشار بعض األنواع من األمراض الرئيسية -

 . 73، ص2000جلنة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة،  املصدر:
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تدهور البيئة على املستوى العاملي إىل ضرورة دمج أدى  .االهتمام الدويل ابالستدامة البيئيـــــــة:3.2
البعد البيئي يف التنمية والتخطيط اإلمنائي، وعلى إثر ذلك عقدت الكثري من الندوات واملؤمترات حول 

 13البيئة والتنمية واليت مثلت املراحل الكربى لبناء مفهوم التنمية املستدامة. وكان أمهها: 

اليونسكو املؤمتر الدويل احلكومي بشأن صيانة موارد احمليط احليوي واستخدامها : تنظيم 1968سنة  •
 العقالين، الذي أفضت أعماله إىل إقامة برانمج "اإلنسان واحمليط احليوي" من قبل اليونسكو.

والذي أقيم يف أعقابه  )مؤمتر ستوكهومل()مؤمتر ستوكهومل(: تنظيم مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة البشرية 1972سنة  •
 (.UNEPمج األمم املتحدة للبيئة )بران

: ظهر مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة يف وثيقة نشرها االحتاد الدويل لصون البيئــة 1980سنة  •
(UICN ."واليت محلت عنوان "اإلسرتاتيجية العاملية للصون ) 
من اللجنة العاملية حول البيئة  )مستقبلنا املشرتك()مستقبلنا املشرتك(Brundtland: تقرير برندتالند 1987سنة  •

والتنمية: "إن التنمية املستدامة هي تلك اليت تستجيب الحتياجات احلاضر دون اإلضرار بقدرة 
 األجيال القادمة على االستجابة الحتياجاهتا اخلاصة".

ن "تتضم دوجانريو(: )قمة األرض، ريو: تنظيم مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية 1992سنة  •
التنمية املستدامة مكونني جوهريني: االستجابة حلاجة الفقراء على الصعيد العاملي والذين جيب أن 
تعطى هلم أولوية قصوى، والعمل على احلد من أثر التقنية على البيئة، حبيث يتم احلفاظ على طاقة 

 االستجابة لالحتياجات احلاضرة والقادمة."
: "تلتزم الدول  (10جوهانسبورغ )ريو+مية املستدامة يف : القمة العاملية حول التن2002سنة  •

املوقعة ابلعمل على تقدم النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة، اليت تشكل ثالثتها 
 الدعائم املرتابطة واملتكاملة للتنمية املستدامة."

 اثنيا. التنمية املستدامة يف اجلزائر واجلانب البيئي هبا

أصبح من الواضح علميا وميدانيا ضرورة ترشيد عملية التنمية لتؤيت مثارها وحتقق غاايهتا وإال فالنتائج 
املرجوة من التنمية قد تكون سلبية للغاية خاصة على املدى املتوسط والبعيد ، فإضافة إىل أهنا جيب أن 

ية احلقيقية تراعي ابألساس حق تكون شاملة وهتم كافة مناحي احلياة بشكل متكامل ومتناسق فان التنم
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 . األجيال املقبلة يف احلياة

فالتنمية املستدامة إذا هي اليت أتخذ بعني االعتبار مصاحل األجيال احلاضرة واملستقبلية،  لذا ابت 
لزاما على مكوانت اجملتمع املدين اإلقليمية والدولية أن تكون مشاركة ومبادرة يف التنمية الن األمر 

وهذا الدور النبيل يتطلب  كومات والدول وميس بشكل مباشر املواطن العادي أينما تواجد.يتجاوز احل
التواصل والتنسيق فيما بينها وتبادل اخلربات والتجارب والتخطيط : من مجعيات اجملتمع املدين أمرين مها

كن جتاهلها كوسيط ملواكبة مجيع املشاريع التنموية هبذا تفرض هيئات اجملتمع املدين نفسها  كقوة ال مي
  14معتمد ونزيه بني املواطن والدولة.

اجلزائر كغريها  من الدول وضعت آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان التنمية املستدامة  و
القرار، منها على اخلصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع  وإدماج البيئة يف عملية اختاذ

املتعدد  وهو جهاز للتشاور والسلطة العامة، واجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة املايل ابالستقالل
مؤسسة ذات صبغة  القطاعات ويرأسه رئيس احلكومة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي الوطين، وهو

  .استشارية

 خالل جمهودات التنمية إطارقد مت إجناز العديد من األعمال املهمة يف .التنمية املستدامة ابجلزائر: 1
ابالعتبار يف  ، أعطت نتائج جديرة21السنوات األخرية واليت تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن 

التحوالت الدميوغرافية، واحلماية  العديد من امليادين، منها على اخلصوص حماربة الفقر، السيطرة على
رية واإلدماج يف عملية اختاذ القرار املتعلقة ابلبيئة . البش واالرتقاء ابلوقاية الصحية وحتسني املستوطنات

معوقات كبرية منها على اخلصوص صعوابت متويلية ومشاكل ذات صلة  وقد لوحظ مع ذلك، أن
من  التكنولوجيا وغياب أنظمة اإلعالم الناجعة، قد أدت إىل احلد من جمهودات اجلزائر ابلتمكن من

 .21أعمال القرن  أجل تطبيق جدول

التحوالت الدميوغرافية واالستدامة  تضح من اجلدول  التايل أن البياانت واملعلومات املتوفرة بشأنوي
 املتعلقة ابلصحة. تعترب جيدة جدا يف اجلزائر، وكذلك تلك
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 مؤشرات التنمية املستدامة ابجلزائر(:02جدول رقم )

 جيدة
البياانت اجليدة ولكنها  بعض

 الزالت تعاين النقص
 هزيلة

  حماربة الفقر.▪
 تغيري أمناط االستهالك.▪
 مستوطنات بشرية.▪
ــــــة ▪ التخطــــــيط واإلدارة املتكامل

 األرضية. للموارد
 حماربة إزالة الغاابت.▪
 حماربة التصحر واجلفاف.▪
 اإلستغالل املستدام للجبال.▪
والريفيـة  الزراعيـةالتنميـة  دعـم▪

  املستدامة.
 البيوتكنولوجيا.▪
ــــــاطق احمليطــــــات، ▪ البحــــــار، املن

 ومواردها الساحلية
 نفاايت خطرة.

ـــــة العامـــــة▪ ـــــة والتوعي  الرتبي
 والتدريب.

ـــــــــة ▪ إدمـــــــــاج اإلشـــــــــكالية البيئي
  القرار. يف عملية اختاذ والتنمية

 محاية اجلو▪
احلفـــــــــــــــاظ علـــــــــــــــى التنـــــــــــــــوع ▪

 البيولوجي.
 املوارد املائية.▪
 املواد الكيماوية السامة.▪
 املالية.املوارد واآلليات ▪
ـــــاء ▪ ـــــا والتعـــــاون وبن التكنولوجي

  القدرات.
العلــــــــــم يف خدمــــــــــة التنميــــــــــة ▪

 املستدامة.
 التعاون الـدويل مـن أجـل بنـاء▪

 القدرات.
 الصكوك القانونية الدولية.▪
اإلعــــــــالم مــــــــن أجــــــــل اختــــــــاذ ▪

 القرارات.

  التعاون و التجارة الدوليان.▪ 
  احلفاظ على التنوع البيولوجي.▪
 املزارعون.▪
  الدولية. الرتتيبات املؤسسية▪

-www.uneca Source:

AR(8).doc-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs 

 

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
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 اثلثا. جهـــــود اجلزائر يف جمـــال التنمية البيئية املستدامة

واحملافظة عليها من  اجلزائر كغريها من الدول متر أبزمات بيئية خطرية، وأصبحت قضية البيئة ومحايتها
ن أهم القضااي امللحة هبا يف الوقت الراهن، كما تعد بعدا رئيسيا من أبعاد خمتلف أنواع التلوث واحدة م

آليات  ومن هنا، فإن مثِّة إقراٌر على تطوير  املخاطر البيئية على األجيال القادمة. التحدايت حول أثر
عناصر الالزمة للمحافظة على  محاية البيئة من خالل التشريعات والنصوص القانونية، مع وضع األطر

اجلزائر، العديد من اهليئات اإلدارية املكلفة حبماية البيئة  ويوجد يف البيئة يف إطار التنمية املستدامة.
احمللية على  والبعض اآلخر غري ممركزة. كما توجد هيئات أخرى حملية، وأتيت اجلماعات بعضها مركزية

الدولة، ترمي إىل احملافظة على سالمة  رأسها، وتعمل وفق إطار قانوين يف إطار سياسة بيئية، رمستها
  .البيئة

تعد مسألة محاية البيئة من بني أعقد املوضوعات القانونية  :.التدابري القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر1
أشكال احلماية القانونية  وتنوع وتشعب القواعد البيئية وتعلقها بقطاعات عديدة، فقد تباينت نظرا لكثرة

أنه البد ألي نظام  ومدى ارتباطه ابلقانون اإلداري، س ذلك على معىن قانون محاية البيئةللبيئة وانعك
البيئية ويستوعبها كي يساهم يف حلها خاصة فيما يتعلق مبكافحة التلوث  إداري أن يتأثر ابملشكالت

 اإلدارة.تدخل  من االستنزاف اجلائر ملوارد البيئة الطبيعية واليت ال ميكن مواجهتها بغري واحلد

ظهرت أوىل  بعد االستقاللبعد االستقاللسنوات قليلة  ابجلزائر: اخلطوات األوىل يف جمال التشريع البيئي.1.1
 وذلك عندما أخذت احلماية القانونية حتتل ،،البيئة البوادر التشريعية اليت جتسد اهتمام اجلزائر حبماية

القانونية يف شكل أحكام  إصدار النصوصمكانتها تدرجييا يف منظور السلطات اجلزائرية، فشرعت يف 
املتضمن قانون  154 - 66واملدنية، كما يف األمر  منتشرة يف خمتلف القوانني اإلدارية واجلنائية

 156 - 66املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، واألمر  155 - 66 اإلجراءات املدنية، واألمر
 .15العقوابت املتضمن قانون

 احملافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعيةاحملافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعية  االتفاقية اإلفريقية حولاالتفاقية اإلفريقية حول  ، صادقت اجلزائر علىالستيناتالستيناتيف هناية يف هناية 
اجلزائر، وتدعو االتفاقية إىل اعتماد خمططات تنموية وطنية  مبدينة 1968سبتمرب  15املوقعة يف 



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
18 

 

319 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

ضرورة إحداث  ثت علىبعني االعتبار ضرورة احملافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعية، وح وإقليمية أتخذ
 16االتفاقية. إدارة تسهر على تنظيم وتسيري مجيع املواد املعاجلة يف هذه

دويل للتعويض عن األضرار دويل للتعويض عن األضرار   الدولية املتعلقة إبحداث صندوقالدولية املتعلقة إبحداث صندوق    االتفاقيةاالتفاقيةصادقت اجلزائر كذلك على 
االتفاقية ، وعلى 1971ديسمرب سنة  18بربوكسل يف  ، املعدةاملرتتبة عن التلوث بسبب احملروقاتاملرتتبة عن التلوث بسبب احملروقات

. وتزايد اهتمام 1972  نوفمرب 23العاملي الثقايف والطبيعي، املربمة بباريس يف  اخلاصة حبماية الرتاث
كهيئة استشارية   1974سنة  يف  اجمللس الوطين للبيئةاجمللس الوطين للبيئة  إنشاءإنشاءالسلطات اجلزائرية حبماية البيئة يف قرار 

 محاية البيئة. تقدم اقرتاحاهتا يف جمال

حبماية جمال أو عنصر معني من  يف تلك األثناء، ابدر املشرع اجلزائري إىل سن بعض القوانني اخلاصة
، والقانون املتعلق 1976أكتوبر  23املؤرخ يف  80 – 76عناصر البيئة مثل القانون البحري وفق األمر 

. وكانت تشريعات محاية البيئة تسري وفق هذا اإلجراء قبل صدور  1982أوت 21ملؤرخ يف ابلصيد ا
جوانب محاية البيئة.  ، وتضمن املبادئ العامة ملختلف19831983قانون مستقل حلماية البيئة يف عام قانون مستقل حلماية البيئة يف عام   أولأول

وقد فتح والطبيعة من مجيع أشكال االستنـزاف.  ويعد هذا القانون هنضة قانونية يف سبيل محاية البيئة
لالهتمام ابلبيئة، مما أدى إىل صدور عدة قوانني وتنظيمات أمهها  ذات القانون كذلك اجملال واسعا

 17العمرانية. املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، والقانون املتعلق ابلتهيئة القانون

يشرِّع اجمللس ، حيث 1976من دستور  151يف املادة   :.محاية البيئة يف الدستور اجلزائري2.1
 18خوهلا له الدستور وتدخل يف جمال القانون فيما خيص: الشعيب الوطين يف اجملاالت اليت

  اخلطوط العريضة لسياسة اإلعمار اإلقليمي، والبيئة، ومحاية احليواانت والنبااتت،  -  
 محاية الرتاث الثقايف والتارخيي واحملافظة عليه،  -   
 ،النظام العام للغاابت  -   
 .النظام العام للمياه  -   

منه، يف فصل السلطة التشريعية، صالحيات  115كذلك للربملان يف املادة   1989منح دستور  و
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 :التشريع يف مسائل تتعلق ابلبيئة وهي

 القواعد العامة الـمتعلقة ابلبيئة وإطار الـمعيشة،   -      
 الثروة الـحيوانية والنباتية،القواعد العامة الـمتعلقة حبماية    -     
 محاية الرتاث الثقايف والتاريـخي والـمحافظة عليه،   -     
 النظام العام للغاابت واألراضي الرعوية،   -     
 النظام العام للـمياه.   -     

رئيسيتان يف البلدية والوالية مها املؤسستان القاعديتان ال محاية البيئة يف قوانني الوالية والبلدية: .3.1
آخر طبيعة املشاكل  محاية البيئة حبكم قرهبما من املواطن وإدراك مسؤوليها يف أكثر من أي جهاز مسألة

صالحيات ومهام يف جمال محاية البيئة هلذه  البيئية اليت يعانيها السكان. وقد أسندت التشريعات عدة
 لصادرة يف هذا الشأن، وتبعا للوسائلبتنفيذها وفق النصوص القانونية ا اجلماعات اإلقليمية، تقوم

 .البشرية واإلمكانيات املادية املهيأة هلذا الغرض

ومبوجب  ،09 - 90تكلف الوالية مبوجب القانون  :اختصاصات الوالية يف محاية البيئــــــة .1.3.1
ح حلماية البيئة. وقد من نصوص قانونية أخرى بصالحيات واختصاصات، تندرج ضمن املفهوم العام

منه  58وجاء ذلك بشكل صريح يف املادة  قانون الوالية صالحيات واسعة للوالية يف جمال محاية البيئة،
الشعيب الوالئي بصفة عامة، تشمل أعمال التنمية االقتصادية  اليت تنص على أن اختصاصات اجمللس

 .والثقافية وهتيئة إقليم الوالية ومحاية البيئة واالجتماعية

 - 90املشرع اجلزائري يف قانون البلدية السابق  نص :.اختصاصات البلدية يف محاية البيئة2.3.1 
يف  الصادر 10 - 11رقم  القانون اجلديد للبلديةالقانون اجلديد للبلديةمحاية البيئة.كما أسند  على تعزيز دور البلدية يف 08
 املواطنني. من خالل إشراك مهام أوسع للبلدية يف تسيري خيارات وأولوايت التنمية 2011جوان  22

أمام التدهور املستمر  اإلطار حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة: 03-10.القانون رقم 4.1 
متالحقة، وحبكم أتثري القضااي البيئية الدولية وإشكاالهتا  الذي تشهده البيئة يف اجلزائر خالل سنوات
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املتضمن  10 - 03 اجلزائري، مت إصدار القانون رقمواملقارابت احلديثة ملعاجلتها على املشرع  املطروحة
صدور مجلة من القوانني املتعلقة حبماية البيئة، مبا  محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. وتبع ذلك

 .التنمية املستدامة ومبادئها يتناسب ومتطلبات

عدة حمافل دولية  اجلزائــر يف جاء كثمرة مشاركةحلماية البيئــــة:  10 – 03التعريف ابلقانون  1.4.1
وكذا مصادقة اجلزائر على عدم االحنياز عدم االحنياز   قمة اجلزائــــر لدولقمة اجلزائــــر لدولو  ندوة ستوكهوملندوة ستوكهوملختص هذا املوضوع منها 

اليت  اتفاقية ريو دي جانريو املنعقدة ابلربازيلاتفاقية ريو دي جانريو املنعقدة ابلربازيل  نفس اإلطار وأمهها العديد من االتفاقيات اليت تصب يف
خاصة، وخري دليل  السياسة البيئية الدولية بصفة عامة واجلزائرية بصفةنقطة التحول الكربى يف  تعترب

تضمنه على جمموعة من املبادئ واألهداف اليت  على النهضة البيئية اليت جاء هبا القانون السالف الذكر،
 إضافة إىل ما سبق يف كل .يتناسب ومتطلبات التنمية املستدامة ومبادئها جتسد محاية أفضل للبيئة، مبا

شيء فإمنا يدل على حرص املشرع  سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلق ابلبيئة، وهذا إن دل على
 19مشاكل. على مواكبة متطلبات العصرنة مبا تفرزه من

من كل أشكال  هتدف على اخلصوص إىل الوقاية  املستدامة  التنمية  إطار  يف  البيئة  محاية إن
مكوانهتا، مع إصالح األوساط املتضررة،  بيئة، وذلك بضمان احلفاظ علىالتلوث واألضرار امللحقة ابل

العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة، وكذلك استعمال  إىل جانب ترقية االستعمال اإليكولوجي
 نقاء، وتدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري التكنولوجيات األكثر

العامة اليت تقوم عليها محاية البيئة،  . وتوضِّح املادة الثالثة من نفس القانون مجلة من املبادئمحاية البيئة
 20ذات طابع وقائي، ومبادئ ذات طابع تدخلي، كما يلي: ميكن تصنيفها إىل صنفني، وهي مبادئ

جمال محاية اإلجراءات الوقائية يف  حيث هتدف :املبادئ الوقائية للحماية املستدامة للبيئــة ❖
اليت تؤدي إىل تنمية البيئة وتطويرها ومراعاة قوانينها  البيئة إىل اختاذ كل السبل واإلجراءات

 وقوع أي أخطار هتددها، أو التقليل من حدوثها، أو إنذار من تسول له نفسه اإليكولوجية، ومنع
 :ئ العامة التاليةاملباد 10 - 03 وتشمل اإلجراءات الوقائية  للقانون رقم االعتداء عليها.

يفرض هذا املبدأ على كل نشاط جتنب إحلاق ضرر معترب  مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي،مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي، •
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 .ابلتنوع البيولوجي
مبقتضاه جتنب إحلاق الضرر ابملوارد الطبيعية كاملاء  ، الذي ينبغيمبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعيةمبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية •

ويعتربها املشرع جزءا ال يتجزأ من مسار التنمية، حيث جيب أال األرض،  واهلواء واألرض وابطن
 .بصفة منعزلة يف حتقيق تنمية مستدامة تؤخذ

املتعلقة حبماية البيئة والتنمية املستدامة عند إعداد  الذي يتم من خالله دمج الرتتيبات  مبدأ اإلدماجمبدأ اإلدماج •
هو  والتنمية االقتصادية أن اإلدماجالقطاعية وتطبيقها. وتعترب منظمة التعاون  املخططات والربامج

القطاعات يتوسع ليشمل  الوسيلة املتاحة للوصول إىل توافق بني االقتصاد والبيئة، فأصبح معظم
   اعتبارات بيئية واجتماعية.

ويلزم كل شخص ميكن أن  ابألولوية عند املصدر، مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئيةمبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية •
ابستعمال أحسن التقنيات املتوفرة وبتكلفة  ابلبيئة، مراعاة مصاحل الغري يلحق نشاطه ضررا كبريا

 .الضرر ابلبيئة اقتصادية مقبولة جتنبا إلحلاق
التقنيات سببا يف أتخري اختاذ التدابري الفعلية  وجيب مبقتضاه، أال يكون عدم توفر ،مبدأ احليطةمبدأ احليطة •

اقتصادية مقبولة، مبعىن ضرورة توخي احلذر  اجلسيمة املضرة ابلبيئة بتكلفة للوقاية من خطر األضرار
ال تقتضي املعرفة الكاملة  التهديدات البيئية املتوقعة أو احملتملة مثل الكوارث، وتطبيق هذا املبدأ من

 وقوع الضرر. ابخلطر لكن يستلزم على السلطات أخذ احليطة قبل
ئة اجلزائري، أن يكون لكل شخص قانون محاية البي ينص هذا املبدأ، وفق ،مبدأ اإلعالم واملشاركةمبدأ اإلعالم واملشاركة •

 حبالة البيئة واملشاركة يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد احلق يف أن يكون على علم
 .تضر ابلبيئة

هذا الصنف مبدآن اثنان مها مبدأ  ويندرج ضمن :املبادئ التدخلية "العالجية" حلماية البيئـــة ❖
ابإلجراءات التدخلية أو العالجية أو الردعية، اختاذ سلسلة  الدافع. ويقصداالستبدال ومبدأ امللوث 

يشكل استمرارها  التدابري اليت توقف حاال املصادر الرئيسية هلذه املشكالت البيئية، واليت سريعة من
  موات حمققا لإلنسان والبيئة معا، وتشمل:

ة آبخر يكون أقل خطرا ولو كانت تكلفة ابلبيئ وميكن مبقتضاه استبدال نشاط مضر مبدأ االستبدالمبدأ االستبدال •
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 دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية.  هذا النشاط اجلديد مرتفعة ما
نشاطه يف إحلاق ضرر ابلبيئة يُلَزم بتحمل  ، ومفاده أن كل شخص يتسببمبدأ امللوث الدافعمبدأ امللوث الدافع •

ملبدأ هو مقتبس يف األصل هذا ا التلوث والتقليص منه وإصالح البيئة. نفقات كل تدابري الوقاية من
نفقات كل تدابري الوقاية  املواثيق الدولية اليت جترب من يتسبب يف إحلاق الضرر ابلبيئة، تويل دفع من

 إىل حالتها األصلية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها

إن حتقيق ما تصبو إليه  اجلزائر:املؤسسات واألجهزة احلكومية املعنية ابلتنمية املستدامة يف  .2 
البيئية يقتضي وجود مؤسسات وأجهزة حكومية يف أعلى درجة من  اجلزائر يف تسيري شؤون التنمية

القانونية تكون وحدها غري كافية إذا مل يتم تدعيمها أبجهزة ذات فعالية  الكفاءة، ذلك أن النصوص
جلها مركزية  يئات اإلدارية املكلفة حبماية البيئةعلى تنفيذ هذه القوانني، فهناك العديد من اهل حترص
 . ابلقضااي البيئية ذات البعد الوطين  ختتص

تنفيذ املهام  متثل قمة اهلرم اإلداري املكلف حبماية البيئة، ويعد .وزارة التهيئة العمرانية والبيئة:1.2
على إقليم وطين ميتد على آالف الواقع،  املتعددة املوكلة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة على أرض

لذا كان من الضروري استحداث مؤسسات عمومية مرفقية وهياكل  .الكيلومرتات، أمر يف غاية الصعوبة
مثل  للوصاية تتكفل هبذه املهام تقوم ابحلفاظ على الفضاءات الطبيعية وترقيتها جهوية ووالئية اتبعة

املصاحل غري املمركزة للوزارة  واملناطق احلدودية. وتوفر هذهمناطق الساحل واجلبال والسهوب واجلنوب 
املتصلة ابلبيئة، وتعترب سبيال للتنسيق والتشاور بشكل يسمح  الوصية مرصدا جلمع املعطيات واملعلومات

والتشاور بني اهليئات  املالئم لالسرتاتيجيات الوطنية لتهيئة اإلقليم والبيئة. ويساعد التنسيق ابلتطبيق
 21التخصص وتقسيم العمل. كزية ومصاحلها اخلارجية )غري املمركزة( علىاملر 

استحدثت اجلزائر يف إطار الالمركزية املرفقية هياكل وهيئات  اهلياكل التابعة لوزارة البيئــــة: .2.2 
ظرية، وكالة، حمافظة، ح اتبعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفق مسميات خمتلفة ) مرصد، مركز، عمومية

جماالت بيئية معينة. وتعد هذه اهليئات األداة  معهد، السلطة الوطنية (، تسهر على تسيري وتنظيم
واإلجناز حسب ما تقتضيه القرارات الصادرة عن سلطات الدولة، فهي  التنفيذية اليت تكلف ابلنهوض
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ضمن برامج  سات العلميةأفعال وإجراءات فاعلة ومؤثرة من خالل املشاهد التطبيقية واملمار  تقوم بوضع
وتشكل هذه اهليئات الوسيطة امتدادا  .الوصية ومشروعات تدعو إليها السياسة البيئية اليت تصنعها الوزارة

مهمتها تنفيذ السياسات العامة للبيئة. وتوجد عدة هيئات أصبحت عملية  علميا وتقنيا لإلدارة املركزية،
 22ابلذكر:نشاطها يف الواقع، وخنص  ومتارس

  املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة،         -
 املعهد الوطين للتكوينات البيئية،         -
 الوكالة الوطنية للنفاايت،         -
 مركز تنمية املوارد البيولوجية،         -
 املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء،         -
 الوطين لرتقية الطاقات املتجددة،املرصد          -
 الوكالة الوطنية للتغريات املناخية،         -
 الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة،         -
 الوكالة الوطنية لعلوم األرض،         -
 احلظائر الوطنية،         -
  السلطة الوطنية املعينة يف إطار آليات التنمية النظيفة.         -

ديسمرب  17املؤرخ يف  493 - 03ينص املرسوم التنفيذي رقم  املفتشية اجلهوية للبيئـــة: .3.2
املفتشية  مفتشيات جهوية. وتكلف 5أن املفتشية العامة للبيئة تشتمل على مخس  ، على 2003

ة للمفتشية أعمال التفتيش واملراقبة املخول اجلهوية للبيئة يف الوالايت التابعة الختصاصها اإلقليمي بتنفيذ
 العامة للبيئة.

 املقر واالختصاص اإلقليمي للمفتشيات اجلهوية للبيئة(: 03جدول رقم )

 الوالايت املقر
 تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغامن، معسكر، غليزان، عني متوشنت.  وهران، وهران
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 أدرار، البيض ، تندوف، النعامة. ،  بشار بشار
  الشلف، جباية، بليدة، بويرة، تيزي وزو، اجللفة، املدية، مسيلة، بومرداس،  اجلزائر، اجلزائر

 تيسمسيلت، تيبازة، عني الدفلى.
 األغواط، بسكرة، متنراست، إليزي، الوادي، غرداية.  ورقلة، ورقلة
  يجل، سطيف، سكيكدة، قاملة، قسنطينة، برج بوعريرج،أم البواقي، ابتنة، تبسة، ج  عنابة، عنابة

 الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
 

Source: MATE, Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement, 

2003, p307 

مهمة محاية البيئة إىل هيئة مركزية )وزارة أو هيئة  ابشرت اجلزائر، إبسناد : .اجلماعات احمللية4.2
متخصصة غري ممركزة تقوم بدراسة كافة السبل الكفيلة ابحلفاظ على  مؤسسات فنيةوطنية(، وإبقامة 

 وحتمل هذه اهليئات يف اجلزائر تسميات خمتلفة، كما تبني سابقا، تقوم .البيئة ودفع التلوث عنها سالمة
تكون األجهزة  بتجسيد السياسات البيئية على أرض الواقع. لكن جناح هذه السياسات يقتضي أن

تتطلب احلماية، وهو الدور الذي يفرتض أن  نوط هبا مهمة احلماية البيئية قريبة من الفضاءات اليتامل
 .والبلدايت اجلماعات احمللية اليت تتوزع عرب كافة األقاليم احمللية أي الوالايت تقوم به األجهزة احمللية أو

احتلت اجلزائر مكانة بيئية املستدامة: .دور اجلزائر يف اجلهود اإلقليمية والعاملية لتحقيق التنمية ال3
متميزة يف خريطة العمل يف جمال التنمية البيئية املستدامة على األصعدة اإلقليمية والعربية والدولية حيث 
أهنا ترأست وشاركت يف العديد من املؤمترات واملنتدايت واللجان املهتمة ابلتنمية البيئية املستدامة، وفيما 

 أدوار اجلزائر يف التنمية البيئية املستدامة على عدة أصعدة:يلي استعراض ألهم 

شاركت اجلزائر يف اجلهود املبذولة على املستوى  . دور اجلزائر على املستوى اإلقليمي والعريب:1.3
اللجان الوزارية ذات الصلة املباشرة بتطبيقات  اإلقليمي والعريب لتحقيق التنمية البيئية املستدامة من خالل

 23التنمية البيئية املستدامة عرب املشاركة الفعِّالة يف االجتماعات السنوية للوزراء العرب ضمن:
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تشارك اجلزائر بفاعلية يف أعمال جملس الوزراء العرب   اء العرب لشؤون البيئـــــــة:. جملس الوزر 1.2.3
م هبدف تعزيز العمل العريب يف جماالت محاية البيئة واحلفاظ على 1987لشؤون البيئة الذي أتسس عام 

نسيق مواقف املوارد وحتديد املشكالت البيئية واقرتاح خطط العمل املشرتكة ملواجهتها ويهتم اجمللس بت
اجملموعة العربية يف احملافل الدولية املعنية حبماية البيئة والتنمية املستدامة، كما تشارك اجلزائر يف عضوية 

 اللجة املشرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العريب املنبثقة عن جملس الوزراء العرب لشؤون البيئة.

سامهت اجلزائر يف أعمال الدورة الطارئة : : ريب.إعالن أبو ظبــي عن مستقبل العمل البيئي الع2.2.3
واليت أكدت على املالمح   2001 فيفريجمللس الوزراء العرب لشؤون البيئة اليت عقدت أببو ظيب يف 

 األساسية إلسرتاتيجية العمل البيئي العريب.

: تنفيذا لقرار جملس جامعة الدول العربية رقم التنمية املستدامة يف املنطقة العربيــــة .مبادرة3.2.3
، أوصى ابعتماد مبادرة التنمية البيئية املستدامة يف 2005عام تونس تونس املنعقدة يف  17يف الدورة  313

الدولية واإلقليمية  املنطقة العربية وآليات تنفيذها ابلتنسيق مع املنظمات العربية املتخصصة واملنظمات
 والقطاع اخلاص واجملتمع املدين.

حتت عنوان تعزيز السياسات واآلليات  2005الذي انعقد سنة  .منتدى الدوحــــة للتنميــة:4.2.3
  القادرة على حتقيق التنمية املستدامة والتعرض ألهم القضااي الكونية للبيئة وآاثرها اإلقليمية.

تعد اجلزائر أحد األعضاء النشطني يف أغلب املؤمترات وى الدويل: .دور اجلزائر على املست2.3 
والندوات الدولية ومن أهم الفاعلني يف جمال محاية البيئة وأيضا من بني املشاركني يف االتفاقيات الدولية 

يف اجلدول  املعنية حبماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة، وأبرز االتفاقيات اليت وقعت عليها اجلزائر  ممثلة
 املوايل:
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 اتفاقيات دوليـة متعلقــة حبمايـــة البيئــــة(: 04جدول رقم )

 عنوان االتفاقية السنة
 -ابريس –االتفاقية الدولية من أجل محاية الطيور النافعة للزراعة  1902
 -واشنطن–االتفاقية الدولية حلماية مسك احلوث  1946
 -روما–حلماية النبااتت االتفاقية الدولية  1951
 -جنيف  -االتفاقية اخلاصة لصيد األمساك وحفظ املوارد احلية يف أعايل البحار 1958
 -رمسار –اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وال سيما بوصفها موئال لطيور املاء  1971

1972 
  –لندن  –االتفاقية اخلاصة حبفظ فقمة القارة القطبية اجلنوبية 

 -لندن –اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفاايت 

1973 
 -أسلو–اتفاقية حفظ الدببة القطبية  -
يتس( االتفاقية الدولية حول التجارة الدولية ألنواع النبااتت واحليواانت املتوحشة واملهددة ابالنقراض )سا -
 -واشنطن  -

 -بون  –االتفاقية حول األنواع املهاجرة اليت تنتمي إىل احليواانت املتوحشة  1979
 اتفاقية حفظ املوارد البحرية احلية يف القارة القطبية اجلنوبية . 1980
 -وما-والزراعة  التغذيةااللتزام الدويل حول املوارد الوراثية للنبااتت املصادقة عليها برعاية منظمة  1983
 -ريودجيانريو-االتفاقية الدولية للحفاظ على التونيات األطلسية )إيكات( 1986
 -ريودجيانريو –االتفاقية حول التنوع البيولوجي  1992

1993 
سفن االتفاق اخلاص ابحرتام اإلجراءات الدولية املتعلقة ابحلفاظ على موارد الصيد البحري وتسيريها من قبل 

أعايل البحار، متت املصادقة عليها يف نطاق مدونة السلوك الدولية من أجل الصيد البحري مسؤول التابع 
 ملنظمة التغذية والزراعة

 -نيويورك–االتفاق حول خمزوانت األمساك اليت تنتقل يف خمتلف األقاليم البحرية واألمساك املهاجرة الكربى  1995
 قرطاجنة املتعلق ابلسالمة اإلحيائية لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي.بروتوكول  2000
 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية يف جمال األغذية والزراعة. 2004

العشاشي حممد، البيئة كبعد يف العالقات الدولية ومكانتها لدى اجلزائر، رسالة ماجستري،  املصدر: 
 .95،ص 2001السياسية و اإلعالم فرع العالقات الدولية، جامعة اجلزائر،  كلية العلوم
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حتمية ال مفر منها من اجل عدم التخلف عن  أصبحت التنمية املستدامة مسايرة مؤشرات خــــــامتة:
البيئة وترقيتها عمل حضاري، يتعني على  ركب األمم، واجلزائر على غرار العديد من الدول، ترى يف محاية

أولوايت خططها وبراجمها، مع ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة حنو األخذ  إداراهتا احمللية ترتيبها ضمن
احملليني املعنيني، متبعة يف  االعتبار البعد البيئي يف مجيع النشاطات احمللية، وتعبئة مجيع الفاعلني بعني

اقتصاداي مستداما ومراعاة احلفاظ على االجتماعية وتضمن تطورا  ذلك أساليب دميقراطية تكفل املساواة
البيئة وإنشاء هياكل إدارية  واجلزائر تقوم بعدة مساعي يف النواحي القانونية وغريها حلماية.الطبيعية املوارد

البيئة،  يف سبيل جتسيد االستدامة البيئية. وذلك بناء على تكوين اإلطار البشري املتخصص يف محاية
واحملافظة على الساحل، واستصالح  صناعي، وعصرنة تسيري النفاايت املنزليـــة،والتكفل إبزالة التلوث ال

اإليكولوجية السهلية والواحات. والقيام ابلعديد من املشاريع التنموية  الفضاءات احملمية للجبال واألنظمة
ركة يف خمتلف "للحفاظ على البيئة، واملشا البيئية كمشروع "قطار البيئة" ،"الغزالة دنيا صديقة البيئة

 املؤمترات والندوات الدولية اليت تعىن ابلتنمية البيئية املستدامة.

 اهلوامش:

                                                 
1 G. Ferone, D. Debas, A.S. Genin, Ce que développement durable veut dire, éditions 

d’organisation, 2005, p8. 
، دار صفاء للنشر 1عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، ط 2

 .28، ص 2007والتوزيع، عمان، 
3O. Gélinier, O. Simon, et autres, Développement durable : pour une entreprise compétitive et 

responsable, 3ème éd, édition ESF, Paris, 2005, p19.   
   www.adhwaa.comمركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية على املوقع: 4

5 B. Burgenmeier, Economie de développement durable, 2ème éd, Bruxelles, 2005, p38. 
6  G. Ferone, D. Debas, Op Cit, p12. 

 .13، ص1،2008التنمية املستدامة يف دولة قطر،اللجنة الدائمة للسكان،الدوحة، طنواز عبد الرمحان اهلييت، حسن ابراهيم املهين، 7
سحر قدوري الرفاعي، التنمية املستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية: إشارة خاصة للعراق، أوراق عمل املؤمتر العريب لإلدارة  8

 .25، ص2007مهورية التونسية، البيئية، اجل
9 H.E. FArraji, Quality of education : Enhance sustainable development, international  congress 

Geotunis, 16-02-2009,p9. 
10- L. Moutamalle, L’intégration du développement durable au management quotidien d’une 

entreprise, L’Harmattan, Paris, 2004, p91-92. 
 .38-35عثمان حممد غنيم، مرجع سابق، ص ص  11
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 "خماطر التطور كسبب لالعفاء من املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة".
 )دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون اجلزائري(

Development risk defence in product liability 

(Comparative research between French law and Algerian law) 

 بولنوار عبد الرازق الدكتور :
 "ب"أستاذ حماضر قسم  

 بشار-جامعة طاهري حممد
 امللخص:

يستطيع املضرور أن يتحصل على التعويض عن األضرار اليت تسبب فيها منتوج ما إذا أثبت أن هذا األخري كان 
معيبا، أي أنه:" ال يتوافر على السالمة املنتظرة منه". وابلتايل فعلى املضرور أن يثبت أن العيب الذي طرأ على هذا 

ظروف معقولة. ومع ذلك فإن املنتج ابستطاعته التخلص من املنتوج جعله ينطوي على خطورة ال ميكن انتظارها يف 
املسؤولية إذا أثبت أنه يف الوقت الذي طرح فيه املنتوج للتداول، مل يكن ابالمكان اكتشاف العيب وفقا حلالة املعارف 

رتط هذا الدفع العلمية والتقنية اليت كانت سائدة آنذاك. ويعرف هذا الدفع بـ:" االعفاء بسبب خماطر التطور"، إذ يش
أن يثبت املنتج أنه مل يكن إبمكانه اكتشاف العيب يف ظروف استعماله املعقولة، ألن املنتج جيب عليه أن يكون 
مطلعا على ما حيدث من تطور علمي وتقين يتعلق بنشاطاته. وسنحاول من خالل هذه الدراسة أن حندد مفهوم هذا 

 ئري.الدفع وفقا للقانون الفرنسي والقانون اجلزا

 املعارف العلمية والتقنية. -العيب -املنتوج-سبب إعفاء-خماطر التطور الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The injured person can recover for his or her injuries by proving the product is " 

defective", that it: "…  does not provide the safety which a person is entitled to 

expect". So, the injured must prove that the defect happened made the product 

unreasonably dangerous. However, the producer can enable his liability by 

showing that the defect could not have been discovered in the current state of 

scientific and technical knowledge, at the time when he put the product into 

circulation. This defence is known as "the development risk defence", so this 

defence require the producer to prove that he could not have discovered the defect 

by the use of reasonable care, because he must be aware of the leading 
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developments. In this study, we willl try to clarify the concept of this defence in 

French law and Algerian law. 

Keywords: development risk -defence- product- defect- scientific and technical 

knowledge. 

 املقدمة:

ور التكنولوجي الذي عرفه العصر احلايل ساهم إىل حد كبري يف حتقيق الرفاهية للمستهلك، إن التط
هذا األخري الذي ابتت احتياجاته تتزايد يوما بعد يوم، غري أن هذا التطور أفرز معه منتجات أصبحت 

أن  -حبكم عجزه االقتصادي والفين-تشكل خطرا على صحة وسالمة هذا املستهلك، الذي مل يعد قادرا
بشكل مستمر، واألمر يرجع حقيقة إىل أمرين، األول هو التعقد الشديد  املتزايدةيلم بطبيعة العيوب 

الذي أصبحت متتاز به هذه السلع )كاألدوية ومواد التجميل واألغذية وغريها(، والثاين، هو التطور 
العلمي والتقين الذي أماط اللثام عن كثري من العيوب اليت كانت كامنة يف كثري من املنتجات اليت لطاملا 

تقد املستهلك أهنا بريئة وال تشكل ابلنسبة له أدل خطر، وذلك بفضل الوترية املتسارعة لألحباث اليت اع
 تضخها املراكز واملختربات العلمية يف شىت أحناء العامل.

يف ظل هذا الوضع املعريف والعلمي وجد املنتجون أنفسهم عاجزين عن القيام أبي مبادرة لطرح  و
لك توجسا من أن يظهر يف الغد القريب حبث علمي يثبت ابلدليل عدم منتجاهتم يف السوق وذ

استجابتها للسالمة اليت يتطلع إليها مجهور املستهلكني. وقد استشعرت اجملموعة األوربية يف توجيه 
الذي رأوا فيه عائقا يقتل روح  -ان صحت تسميته بذلك-هذا اخلطر االقتصادي 1985جويلية 

دى املنتجني، فسعوا إىل وضع سبب إلعفاء هؤالء من املسؤولية إذا ثبت أن املبادرة التكنولوجية ل
 املعارف العلمية والتقنية حلظة طرح املنتوج يف السوق مل تكن قادرة على اكتشاف معيوبية املنتوج.

غري أن موضوع سبب االعفاء هذا حتوم حوله مجلة من االستفسارات تتصدرها معرفة الدوافع احلقيقة 
لت من واضعي هذا السبب يف صلب قواعد القانون املدين، يعتقدون أبنه أمر حمتم متليه اليت جع

الضرورة. أما املسألة الثانية فتتعلق ابلضوابط القانونية والفنية اليت ميكن من خالهلا تقدير سبب اإلعفاء 
وأن املنتجات هي هذا، خصوصا إذا ما علمنا أن املنتجني ليسوا على درجة واحدة من العلم والدراية، 
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 األخرى ليس على درجة واحدة من اخلطورة واألمهية.

فكرة خماطر التطور  من ابب املقارنة حاولت تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني: األول سُتطرح فيه  و
 .كسبب لالعفاء من املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة يف القانون املدين الفرنسي

تواجد فكرة خماطر التطور يف القواعد اخلاصة حبماية املستهلك  علىأما الثاين فسلطت فيه الضوء 
 يف اجلزائر.

املبحث األول: فكرة خماطر التطور كسبب لالعفاء من املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة يف القانون 
 املدين الفرنسي.

لالعفاء يف  مل يكن من السهل على دول اجملموعة االوروبية أن تقحم فكرة خماطر التطور كسبب
صلب القواعد اخلاصة ابملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، واليت ختدم أصال املنتجني على حساب 

كانت محاية املضرورين من   1985املستهلكني، خصوصا وأن الغاية اليت وضع من أجلها توجيه جويلية 
 ن توفري هذه احلماية.فعل املنتجات املعيبة، بعدما استشعرت هذه الدول عجز القواعد العامة ع

جيب تسليط الضوء على خلفيات االعرتاف مبخاطر  -ان صح-وألجل فهم حقيقة هذا التناقض
التطور كسبب لالعفاء داخل قواعد املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة )مطلب أول(، وجيب أيضا 

 حتديد نطاق إعمال هذا السبب داخل تلك القواعد )مطلب اثن(.

 املطلب األول: االعرتاف مبخاطر التطور كسبب لالعفاء من املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة.

يعترب القانون املدين الفرنسي منوذجا ميكن من خالله فهم فلسفة االعرتاف مبخاطر التطور كسبب 
نقل أحكام  لالعفاء، خصوصا وأن فرنسا كانت مرتددة يف قبوله يف بداية األمر، مما جعلها تتأخر يف

، وذلك بسبب الصراع احملتدم بني فئة املنتجني، وفئة 1998التوجيه األورويب كلية إىل غاية 
. ولذلك سنحاول توضيح وضع هذا السبب يف القانون املدين الفرنسي، مث بعد ذلك (1)املستهلكني

 نتعرض إىل فهم خلفيات الصراع اليت سبقت االعرتاف به كسبب مستقل.
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 األول: وضع خماطر التطور كسبب إلعفاء املنتج من املسؤولية يف القانون املدين الفرنسي.الفرع 

وحتديدا يف البند الرابع من القانون املدين الفرنسي، أن املنتج  10-1245حسب ما جاء يف املادة 
ة غري مسؤول عن الضرر الذي حيدث بسبب العيب يف منتوجه إذا أثبت:" أن حالة املعارف العلمي

 .(2)والتقنية حلظة طرح املنتوج للتداول، مل تكن تسمح ابكتشاف العيب"

ويطلق الفقه على سبب االعفاء هذا تسمية " خماطر التطور" من خالله ميكن للمنتج أن يستبعد 
مسؤوليته إذا استطاع أن يثبت أنه كان جيهل حلظة طرح املنتوج للتداول وجود عيب ابملنتوج، على أن 

 .(3)هل وفقا للمعطيات العلمية والتقنية اليت كانت موجودة بذلك الوقتيقدر هذا اجل

ولذلك فمخاطر التطور هي تلك التطورات العلمية والتقنية اليت تطرأ بعد طرح املنتوج للتداول 
فتكشف ما كان به من عيب، على الرغم من أنه مل يكن ابستطاعة املنتج أن يكشف ذلك قبل هذا 

ة املعرفية والتقنية اليت كانت سائدة آنذاك. ويرتتب على ذلك أن املنتوج هبذا املعىن التاريخ نظرا للحال
أصبح ال يوفر السالمة املرجوة منه بصفة مشروعة وفقا للمعطيات العلمية والتقنية اليت توصلت إليها 

طرحه األحباث وكشفت عنها املختربات، مما جيعل وضع املنتوج خمتلف متاما عن ما كان عليه وقت 
 .(4)للتداول

فالعصر احلايل يشهد بسبب التطور الصناعي الذي ميشي خبطى سريعة، تزايدا يف حاالت اكتشاف 
عيوب جديدة مل تكن معروفة من قبل يف كثري من املنتجات، وغالبا ما يتم الكشف عن هذه العيوب 

املنتجات، كاكتشاف  بشكل متأخر، نظرا للتطور التكنولوجي والعلمي الذي تنطوي عليه صناعة هذه
تلوث منتجات الدم بفريوس نقص املناعة املكتسب، أو بفريوس التهاب الكبد الوابئي، ومرض جنون 

بعد مدة طويلة  -لألسف-البقر، واألمراض املصاحبة هلرمون النمو وغريها من األمراض اليت اكتشفت
 .(5)من طرح املنتجات املتسببة فيها للتداول يف السوق

وميكن القول أنه يف ظل فكرة خماطر التطور يقتصر ضمان املنتج على ما أمكن التنبؤ به من خماطر يف 
اللحظة اليت يطرح فيها املنتوج للتداول، ومبفهوم خمالف يعفى املنتج من املسؤولية إذا أثبت أنه مل يكن 

يعين أن أسباب الضرر اليت قد  ممكنا التنبؤ مبثل هذه املخاطر إال يف فرتة الحقة لعرض املنتوج، وهذا
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تعزى إىل عيب يف املنتوج مل يكن سببها تقصري املنتج وإمنا سببها يرجع إىل احلقيقة التجريبية للمعرفة 
 .(6) العلمية وحدودها اإلنسانية اليت ال ميكنها أن تتطلع إىل أشياء غيبية

 ن املسؤولية يف فرنسا.الفرع الثاين: اجلدل خبصوص خماطر التطور كسبب إلعفاء املنتج م

فكرة خماطر التطور كسبب لالعفاء من القانون األملاين، وقد  (7)1985استلهم التوجيه األوريب لسنة 
سبق وضع هذا السبب نشوء خالف يف البداية بني األغلبية اليت تقف يف صف ضحااي املنتجات 

ة ادراج خماطر التطور كسبب إلعفاء املعيبة، وعلى وجه التحديد فئة املستهلكني اليت كانت تعارض بشد
املنتج من املسئولية، وبني األقلية اليت ترى أبن هذا السبب من شأنه الدفع بعجلة التطور من خالل 

 .(8)تشجيع قطاعي األحباث واإلنتاج

هذا وقد ترك التوجيه األوريب لدول األعضاء حرية االختيار بشأن نقل سبب اإلعفاء املتعلق مبخاطر 
، وذلك نظرا الستحالة التوصل إىل آراء متوافقة بني األعضاء يف هذا (9)إىل تشريعاهتا الداخليةالتطور 

 1985الشأن. وقد كان هذا عامال رئيسيا يف أتخر فرنسا حتديدا يف نقل أحكام التوجيه األوريب لعام 
 1998ماي ملدة عشر سنوات، حيث شهد الربملان الفرنسي نقاشات حادة أثناء نظر مشروع قانون 

وحتديدا يف اجلزئية املتعلقة مبخاطر التطور كسبب لإلعفاء. وقد احتج املؤيدون هلذا الطرح أبن عدم إدراج 
سبب االعفاء هذا يف القانون الفرنسي من شأنه أن يقوض القدرة التنافسية للشركات الفرنسية أمام 

فإن شركات التأمني ومن جهة أخرى  ،جهة من (10) نظرياهتا األوربية اليت أخذت دوهلا هبذا السبب
ستضطر إىل رفع مبلغ التأمني على املسؤولية املدنية عن فعل املنتجات إىل أرقام مرتفعة جدا، ما دامت 
هذه الشركات ستدفع التعويض إىل الضحااي عن خطر كشفت عنه التطورات العلمية، ومل يكن يف 

 .(11)حسبان املنتج وقت طرحه املنتوج للتداول

تغلب يف األخري هذا الطرح املبين على منطق اقتصادي حمض، والذي دعت إليه شركات االنتاج وقد 
يف فرنسا على املنطق األمين الذي كانت تسعى إليه مجعيات املستهلكني، أبن أدرجت خماطر التطور  

 .(12) كسبب إلعفاء هذه الشركات من املسؤولية ضمن قواعد القانون املدين
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 الثاين: نطاق إعمال فكرة خماطر التطور داخل قواعد املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة.املطلب 

، ومثله القانون املدين الفرنسي قصدا إعمال فكرة خماطر التطور  1985إن التوجيه األورويب لسنة 
 كسبب لإلعفاء بضوابط تضمن هلا ذاتيها املستقلة وسط أسباب إعفاء أخرى داخل قواعد القانون

املدين، فهي من جهة ترتبط حبالة املعارف العلمية والتقنية اليت تعقب طرح املنتوج للتداول. ومن جهة 
 أخرى فهي ال تشمل ابلتطبيق مجيع املنتجات املعروضة يف السوق. 

 الفرع األول: ارتباط خماطر التطور حبالة املعارف العلمية والتقنية.

عن فعل منتجاته يرتبط  ور كسبب إلعفاء املنتج من املسؤوليةجتب اإلشارة إىل أن مفهوم خماطر التط
 état de connaissancesارتباطا وثيقا مبا يسمى" حالة املعارف العلمية والتقنية 

scientifiques et techniques    اليت عاصرت حلظة طرح املنتوج للتداول، وقد استقر الفقه "
رف جيب أن يقاس مبعيار موضوعي جمرد ال مبعيار والقضاء يف فرنسا على أن حتديد هذه املعا

 .(14)، حبيث يقاس ابملعارف العلمية والتقنية األكثر تقدما يف ذلك الوقت(13)شخصي

إىل هذا التوجه حني دعت يف  1997ماي  29وقد ذهبت حمكمة العدل األوروبية يف قرار هلا يف 
لعلمية والتقنية " ذات الصلة"، واليت يفرتض على قرارها إىل ضرورة االعتداد ابحلالة املوضوعية للمعارف ا

املنتج أن يكون على دراية هبا وقت طرح املنتوج للتداول، دون اعتبار للحالة املعرفية اليت يعيشها املنتج 
 .(15) نفسه أو من هو يف مكانته يف نفس القطاع

من قبل اململكة  1985لتوجيه جويلية  -حسب تعبري احملكمة-وجاء هذا احلكم عقب النقل اخلاطئ
أنه ينبغي حماسبة املنتج فقط عن املعلومات اليت ال  -فيما يتعلق مبخاطر التطور-الربيطانية اليت اعتربت

تفوت " املنتج احلريص" الذي ال يتوال يف العادة عن السعي وراء املعلومات، واملعارف املتعلقة بنشاطاته، 
الصناعي الذي يزاول به املنتج نشاطه. وقد أصرت احملكمة مع مراعاة االحتياطات املعتادة يف القطاع 

على ضرورة حذف هذه االضافة اليت مل يقصدها التوجيه، الذي اكتفى بذكر " املستوى احلايل للمعارف 
العلمية والتقنية السائدة حلظة طرح املنتوج للتداول"، ما يعين أن هذه املعرفة يتم تقديرها بصفة موضوعية، 

. ومبعىن (16)معيار شخصي من شأنه أن يدخل هذا النوع من املسؤولية إىل دائرة اخلطأدون وضع أي 
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أدق فإن احملكمة يف تقدير عدم قابلية العيب للكشف تقصد ضرورة االعتداد حبالة اجلهل اليت يكون 
فيها أي منتج مهما كان مستواه، حبيث يتم سدد الباب أمام متلص املنتجني متوسطي املستوى من 

 .(17) سؤوليةامل

ولذلك فحالة املعارف العلمية والتقنية ال جيب أن ينظر فيها إىل الوضع املعريف والتقين للمنتج وحده، 
وإمنا إىل احلالة املعرفية والتقنية اليت كانت سائدة حلظة طرح املنتوج للتداول، وفوق ذلك ال جيب أن تبقى 

 .(18) تشمل جمال املعرفة بشكل عامهذه املعارف حمصورة يف جمال اختصاص املنتج بل 

فاملنتج حبكم اختصاصه جيب أن يكون واسع االطالع على األحباث واملنشورات، خصوصا تلك اليت 
تتعلق ابملنتجات اليت يقوم بتصنيعها، ويزداد هذا االلتزام أمهية كلما كانت هذه املنتوجات على درجة  

 .(19) الكشف عن كل ما يفرزه التطور التكنولوجي من أخطاركبرية من اخلطورة، ألن مهمته كمنتج هي 

وقد أدان القضاء الربيطاين أحد املخابر بسبب تسويقه لبعض املواد الكيمائية )املعبئة يف أانبيب 
زجاجية( إلحدى الشركات، حيث تسببت هذه املواد هبالك أحد العاملني وإصابة آخرين جبروح نتيجة 

كمة قرارها أبن املخترب كان عليه أن يقدم التحذيرات الكافية املرتبطة ابستعمال انفجارها. وقد علِّلت احمل
هذه املواد اخلطرة، وأنه كان:" ينبغي عليه أن يسعى إىل وضع نظام مناسب يعمل على البحث والتحقق 

 .(20)من خماطر منتجاته قبل تسويقها"

قد تعرتي منتجاته بكل الوسائل املتاحة ولذلك يقع على عاتق املنتج التزام ابلكشف عن العيوب اليت 
أمامه مادام األمر يقع يف دائرة اختصاصه. وقد ذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك أبنه ال يسمح هلذا 
املنتج حىت أبن يتذرع بفكرة التخصص داخل قطاعه فيما كان ينبغي عليه حيازته من معلومات ومعارف 

ختصصه، مادامت هذه املعارف تصب يف األخري يف وعاء  تقنية ميكن الوصول إليها، حىت ولو كان خارج
 املعرفة اإلنسانية)21(.

فاملقصود إذن حبالة املعارف هنا كل املعلومات املتاحة واليت من شأهنا أن تلفت انتباه املنتج إىل اخلطر 
 .(22)احملتمل ملنتوجه
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ى نطاق جغرايف معني بل يضاف إىل هذا أيضا أن حالة املعارف العلمية ال جيب أن تبقى حمصورة عل
جيب أن متتد إىل كل املعارف املتوافرة على الصعيد الدويل، فقصر هذه املعارف على مكان نشاط املنتج 
ليس له ما يربره، ذلك أن هناك نشاطات تتطلب من املنتج أن يكون على دراية شاملة ابملعارف املتعلقة 

ك املتعلقة بسالمة البيئة، فهي يف حقيقة األمر حقائق هبا، كاملعارف الطبية املتصلة جبسم االنسان، وتل
 . (23)ومعارف مشرتكة بني مجيع الدول

أكدت على أن هذه املعارف تقاس  1997كما أن حمكمة العدل األوربية يف القرار السابق لسنة 
حلظة طرح املنتوج للتداول، وعلى هذا  " le niveau le plus avancé "ابملستوى األكثر تقدما 

ألساس فال ميكن للمنتج أن يتذرع أبن السوق اليت ميارس فيها نشاطه ال تعرف هذا املستوى املتقدم من ا
 .(24) املعرفة التقنية

بقوهلا :" أبن املعارف  2000فرباير 22يف  Toulouseوهذا ما أكدته أيضا حمكمة استئناف 
واملتاحة حلظة طرح املنتوج  العلمية والتقنية هي تلك اليت تصنف يف مستوى عاملي أكثر تقدما،

 .(25)للتداول"

على أن مفهوم حالة املعارف العلمية والتقنية هبذا الشكل يثري إشكالية خبصوص اعتماد احلالة املعرفية 
ينشر مقال علمي يف الصني وابللغة  والعلمية اليت يعيشها بلد معني بعيد جغرافيا عن بلد املنتج، ) كأن

الصينية يتعلق مبخاطر منتوج معني(، وفوق هذا فإن البحوث العلمية ال ميكنها أن تكون موحدة بني 
مجيع الدول، بل إن كثري من األحباث حتاط ابلسرية التامة، وال يتم الكشف عنها يف النطاق العاملي إال 

 .(26)بعد مدة من الزمن

ذهب بعضهم إىل أن املعرفة العلمية والتقنية اليت جيب أن حياسب على حيازهتا وعلى هذا األساس 
املنتج، واليت تتخطى نطاق تواجده اجلغرايف هي تلك املعرفة املتواجدة حلظة طرح املنتوج للتداول، واليت 

 .(27)ميكن الوصول إليها، وليست تلك اآلراء واملمارسات اليت تطبق هنا أو هناك

ار املوضوعي للمعرفة دون املعيار الشخصي ال يعين مطلقا مطالبة املنتج بضرورة االطالع فاألخذ ابملعي
على كل األحباث العلمية املوجود يف أرجاء املعمورة، ألن مثة أحباث منشورة بلغات خمتلفة وأحباث مل 
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 (28)تنشر بعد، فكيف لنا مطالبة املنتج بضرورة االطالع عليها؟

 تطور تشمل مجيع املنتجات إبستثناء تلك املشتقة من جسم اإلنسان.الفرع الثاين: خماطر ال

من القانون املدين الفرنسي:" ال ميكن للمنتج أن يثري سبب اإلعفاء  11-1245جاء يف نص املادة 
عندما يكون الضرر سببه عنصر من جسم اإلنسان أو  10-1245الوارد يف البند الرابع من املادة 

 .(29)منتجات مشتقة منه"

للمنتج  -مبفهوم املخالفة-ويستفاد من هذا النص نقطتان هامتان: األوىل هي أن املشرع الفرنسي مسح
أبن يتذرع بسبب اإلعفاء املتعلق مبخاطر التطور يف مجيع املنتوجات اليت يعرضها يف السوق، واليت ورد 

مكرر من  140املادة من  2من القانون املدين املقابلة لنص الفقرة  2-1245ذكرها يف نص املادة 
)ابستثناء منتجات جسم االنسان(، ويستفيد من سبب اإلعفاء هذا أيضا  (30) القانون املدين اجلزائري

مل  حىت صانعو األدوية ابعتبارهم كانوا أشد املعارضني لقانون املسؤولية عن فعل املنتجات من األصل، ما
 .(31)سانتكن حتتوي هذه األدوية على عناصر مشتقة من جسم اإلن

النقطة الثانية تتضمن بشكل صريح عدم مشول سبب اإلعفاء املتعلق مبخاطر التطور للمنتجات 
جيب  11-1245املتعلقة جبسم االنسان أو تلك املشتقة من أحد عناصره. وهذا يعين أن نص املادة 

العفاء املتعلق أن يفسر تفسريا ضيقا خبصوص طبيعة املنتجات اليت ال يستفيد فيها املنتجون من سبب ا
مبخاطر التطور، حبيث جيب أن ينصرف مفهوم هذه املنتجات فقط إىل عناصر جسم اإلنسان املقتطعة 
من شخص من أجل استعماهلا، أو إىل املواد اليت ميكن أن يدخل يف صناعتها شيء مشتق من هذا 

 تركيبات منتجات اجلسم، سواء من خالل حتويل هذه العناصر إىل منتجات، أو من خالل إدخاهلا يف
أخرى، كاملنتجات املصنوعة ألغراض العالج اجليين، أو حتضري اخلالاي واألنسجة ألغراض عالجية، أو 

 .(32)منتجات الدم القابلة للتحلل أو البالزما

من القانون املدين الفرنسي أن املشرع الفرنسي اعترب  11-1245ويبدو من خالل نص املادة 
قابال للتداول، على أنه ال  (33) االنسان أو املواد املشتقة منه منتوجابشكل ضمين أن عناصر جسم 

 .(34) يسمح ملنتجي هذه املواد التذرع مبخاطر التطور كسبب لإلعفاء من املسؤولية
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وهذا على الرغم من اجلدل الذي عمِّ الربملان الفرنسي حول إمكانية إدخال هذا النوع من املنتجات 
إىل مفهوم املنتوج الذي ميكن أن يكون حمل توزيع من طرف املهنيني، ابعتباره يشكل اعتداء على 

هلذه املنتجات، نصوص قانونية لطاملا حظرت التعامل هبذه املنتجات. غري أنه ونظرا للبعد االجتماعي 
حسم الربملان موقفه وانضم إىل التوجيه األورويب يف اعتباره عناصر جسم االنسان أو املواد املشتقة منه يف 
حكم املنتوج. ويكون بذلك الربملان الفرنسي قد رجح اجلانب االجتماعي على اجلانب القانوين، على أن 

ه املتمثلة يف خضوعه لنوع خاص من املسؤولية يبقى التعامل مبثل هذه املنتجات حمافظا على خصوصيت
 .(35)اليت تقوم بدون خطأ

ويرجع بعضهم سبب حرمان منتجي هذه املواد من اللجوء إىل فكرة خماطر التطور من أجل التخلص 
، حني تسببت (36)من مسؤوليتهم إىل املأساة اليت عاشتها فرنسا فيما يعرف " بقضية الدم امللوث"

م بنقل فريوس نقص املناعة املكتسبة " السيدا" إىل أحد املرضى عن طريق الدم، إحدى مراكز نقل الد
األمر الذي جعل القضاء حيكم بقسوة على هذه املراكز لصاحل الضحااي حىت ولو مل يكن هذا العيب 

 .(37)قابال للكشف يف تلك اللحظة

جسم االنسان حبجة  على أن البعض اعترب أن قصر هذا احلرمان على منتجي املواد املشتقة من
التلوث والعدوى ليس له ما يربره عقال، إذا ما علمنا أن هناك منتجني ملواد أخرى تسببوا يف مآسي ال 
تقل ضررا عن سابقتها، كأولئك الذين صنعوا ووزعوا منتجات تسببت يف نقل ما يسمى " مرض جنون 

 .(38)البقر"

ة من جسم االنسان ليغطي منتجات أخرى  ويرى بعضهم أنه جيب أن ميتد مفهوم املنتجات املشق
"، واهلورموانت "produits de masseكتلك املستخدمة مثال يف بناء الكتل العضلية لألجسام 

 املكافح هليموفيليا الدم 8املكمالت املسؤولة عن انتاج العامل املقوية كهورمون النمو، واألنسولني، و 
صناعية وإن كانت غري مشتقة من جسم االنسان (، فهذه اهلرموانت الfacteur VIIIاملسمى ب) 

بفضل تقنية اهلندسة الوراثية اليت قلصت احتماالت خطر العدوى، إال أهنا مواد ومنتجات جيب أن 
يشملها نص االستبعاد من التذرع مبخاطر التطور على غرار املواد املشتقة من جسم اإلنسان، بسبب أن 

 .(39)يف االستعماالت الطبية احلديثة هذه األخرية مل يعد هلا سوى حيز ضئيل
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 املبحث الثاين: تواجد فكرة خماطر التطور يف القواعد اخلاصة حبماية املستهلك يف اجلزائر.

نصيب يف نصوص القانون املدين اجلزائري، وذلك بسبب  مل يكن لفكرة خماطر التطور كسبب لالعفاء
االختزال الذي جلأ إليه املشرع يف نظام املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، بعد اكتفائه مبادة وحيدة وهي 

 مكرر، مما اضطران إىل البحث عن هذه الفكرة خارج هذه النصوص. 140املادة 

املستهلك وجدان أن املشرع أقر هبذه الفكرة بصدد التنصيص على بعض فبالرجوع إىل قواعد محاية 
االلتزامات الراسخة، وأمهها االلتزام ابلسالمة الذي له عالقة مباشرة بفكرة خماطر التطور. حيث أن 
املشرع فرض التزامني مهمني على عاتق املهين، من خالهلما يضمن وفاء هذا األخري ابلتزامه املتمثل يف 

منتجات سليمة وآمنة. فاملنتج أو املهين بشكل عام جيب عليه أوال احرتام مطابقة منتجاته لقواعد تقدمي 
السالمة وفق املعطيات العلمية املستقرة )مطلب أول(، كما جيب عليه بعدها أن يتتبِّع هذه املنتجات 

 ويسحبها كلما طرأت معطيات علمية جديدة تقتضي ذلك )مطلب اثن(.

 اطر التطور وااللتزام ابملطابقة األمنية للمنتجات.املطلب األول: خم

من أجل فهم العالقة اليت تربط بني فكرة خماطر التطور كسبب لالعفاء وبني االلتزام ابملطابقة األمنية 
للمنتجات وجب حتديد مضمون هذا االلتزام األخري، مث بعد ذلك فهم مدى االرتباط الذي جيمعهما 

 معا.

 االلتزام ابملطابقة األمنية. الفرع األول: مضمون

على الرغم من أن اهلدف األول لفرض االلتزام ابملطابقة على عاتق املنتجني هو محاية املصاحل 
االقتصادية للمستهلكني، إال أن هذا االلتزام ويف كثري من احلاالت مت ختصيصه هلدف أمسى من ذلك 

ع عندما يضع قاعدة آمرة ملنع الغش والتزييف يتمثل يف منع االعتداء على سالمة األشخاص، ألن املشر 
يف السلع اليت قد تضر بصحة املستهلك، إمنا يبتغي حتقيق سالمة هذا األخري. ولذلك تبدو العالقة جد 
وثيقة بني االلتزام ابملطابقة وااللتزام ابلسالمة، فاملشرع دائما يركز يف مطابقة املنتوج على ضرورة احرتام 

تعبئة، والنظافة...، وغريها من املتطلبات األمنية(، ما يعين حقيقة أن االلتزام )شروط االنتاج، وال



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
19 

 

341 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 .(40)ابلسالمة وااللتزام ابملطابقة وجهان لعملة واحدة

 (41)وقد ألزم املشرع اجلزائري املنتجني من أجل تسويق منتجاهتم بضرورة احلصول على شهادة املطابقة
املتعلق حبماية املستهلك وقمع  03-09من القانون  12من اجلهات املختصة، وذلك حسب املادة 

اليت جاء فيها: " يتعني على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة املنتوج قبل عرضه لالستهالك  (42)الغش
 .(43)طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية املفعول"

ابلسالمة كما سبق القول، فإن املشرع اجلزائري ونظرا لالرتباط الوثيق بني االلتزام ابملطابقة وااللتزام 
والفرنسي يف قانون محاية املستهلك حرصا من جهة على فرض االلتزام ابلسالمة بشكل صريح، حيث 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش على أنه:" جيب أن تكون  03-09من القانون  09نصت املادة 
وفر على األمن ابلنظر إىل االستعمال املشروع املنتظر منها، املنتوجات املوضوعة لالستهالك مضمونة وتت

وأن ال تلحق ضررا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله، وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو 
( من قانون L.421-3، وتقابلها املادة )(44)الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني"

 .(45)االستهالك الفرنسي

خرى حرص املشرعان فوق هذا على ضرورة أن حيصل املنتجون قبل عرض منتجاهتم على ومن جهة أ
من  5شهادة مطابقة تثبت صالحية منتجاهتم من الناحية األمنية لالستهالك، حيث اعتربت املادة 

املتعلق ابلقواعد املطبقة يف جمال أمن املنتوجات، أن حصول املنتج على  203-12املرسوم التنفيذي رقم 
، ويكون (46)هادة مطابقة أمنية ملنتوجه تعترب من ضمن املعايري اليت تقدر هبا مدى سالمة هذا املنتوجش

 بذلك املشرع اجلزائري قد جعل من احرتام املنتج لقواعد املطابقة قرينة على احرتامه اللتزامه ابلسالمة.

 ور.الفرع الثاين: ارتباط االلتزام ابملطابقة األمنية بفكرة خماطر التط

بتوضيح االعتبارات  203-12من املرسوم التنفيذي  (47)تكفلت الفقرة الثانية من املادة السادسة
اليت من خالهلا متنح للمنتج شهادة املطابقة األمنية ملنتجاته، حيث نصت على أنه:" تقيِّم مطابقة السلعة 

 أو اخلدمة من حيث إلزامية األمن مبراعاة:
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 املتعلقة هبا،التنظيمات واملقاييس اخلاصة  -

 املستوى احلايل للمعارف والتكنولوجيا، -

 األمن الذي حيق للمستهلكني انتظاره، -

 االستعماالت املرتبطة حبسن السري يف جمال األمن أو الصحة". -

ويتضح من هذه املادة وحتديدا البند الثاين، أن تقدير العيب الذي قد يعرتي املنتوج واملتمثل يف عدم 
للسالمة املنتظرة منه يتم وفقا ملستوى املعارف والتكنولوجيا حلظة تسليم شهادة املطابقة األمنية، استجابته 

ما يفهم منه أنه ميكن للمنتج التنصل من املسؤولية إذا أثبت أنه حصل على شهادة مطابقة أمنية ملنتوجه 
 اكتشاف العيب. منحت له يف ظل عدم استطاعة املعارف العلمية والتكنولوجية يف ذلك الوقت

ويف هذا الصدد أضافت املادة السابعة من هذا املرسوم أبنه ال متنع مطابقة السلعة أو اخلدمة 
للمواصفات اهلادفة إىل ضمان إلزامية األمن أعوان قمع الغش من:" احلد من وضعها يف السوق أو طلب 

؛ أي مبعىن مل تعد (48)ونة"أن السلعة غري مضمالتطور التكنولوجي سحبها أو اسرتجاعها إذا أظهر 
 .( 49)تستجب للسالمة املنتظرة منها

وكأن املشرع يعفي ضمنيا املنتج من املسؤولية عن العيوب اليت كشف عنها التطور التكنولوجي 
الالحق لطرح املنتوج أو السلعة يف األسواق، ما دام أن حالة املعارف العلمية والتكنولوجية يف الوقت 

 ابكتشاف هذه العيوب. السابق مل تكن تسمح

ومبا أن تقدير مدى مطابقة منتوج ما أو عدم مطابقته يتم من خالل النظر إىل مدى استجابته 
، فإن املشرع حدِّد (50)للشروط اليت تضمنتها اللوائح الفنية، خصوصا ما تعلق بصحة وسالمة املستهلك

من القانون  10حيث نصت املادة  أيضا االعتبارات اليت جيب أن تؤخذ عند وضع وإعداد هذه اللوائح،
:" يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروراي لالستجابة هلدف ( 51)املتعلق ابلتقييس 04-04رقم 

مشروع، مع األخذ بعني االعتبار املخاطر اليت تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه املخاطر فإن 
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 ، املعطيات العلمية والتقنيةي على وجه اخلصوصالعناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعني االعتبار ه
 .(52)وتقنيات التحويل املرتبطة هبا أو االستعماالت النهائية املتوقعة للمنتجات" املتوفرة

ويستفاد من هذه النصوص أن املشرع اجلزائري قد أقر صراحة يف قواعد محاية املستهلك بفكرة خماطر 
الذي فعله املشرع الفرنسي يف القانون املدين يف نظام املسؤولية عن التطور كسبب لإلعفاء على النحو 

 فعل املنتجات املعيبة، حيث أن املشرع اجلزائري:

ربط بني فكرة العيب )املتمثل يف عدم استجابة املنتوج للسالمة املنتظرة منه( وبني ضرورة احرتام  أوال:
 قواعد املطابقة األمنية.

ربط بني االلتزام ابملطابقة األمنية وبني فكرة خماطر التطور اليت تعين ظهور خماطر وعيوب يف  اثنيا:
عارف العلمية والتقنية ابكتشافها آنذاك، حيث أن املنتجات بعد طرحها يف السوق، واليت مل تسمح امل

 هذه املطابقة جيب أن متنح للمنتج يف ظل املستوى املعريف والتقين السائد يف تلك اللحظة.

أن املعيار الذي تقاس به املعارف العلمية والتقنية ليس معيارا شخصيا يتعلق ابملنتج وإمنا هو معيار  اثلثا:
واألكثر تطورا ليست على الصعيد  (53)املعارف العلمية والتقنية األحدثموضوعي جمرد يقاس حبالة 

، واليت كانت سائدة وقت تقدير مطابقة املنتوج أو على (54)الوطين فحسب بل على الصعيد الدويل أيضا
 األقل وقت طرحه للتداول.

اليت يظهر  وميكن القول أن املشرع قد أعطى للمنتج فرصة التملص من املسؤولية عن فعل منتجاته
التطور التكنولوجي الالحق لطرحها يف السوق أبهنا معيبة، مىت أثبت هذا املنتج أن حالة املعارف العلمية 
والتقنية يف الوقت الذي منحت له فيه شهادة املطابقة األمنية أو يف الوقت الذي طرح فيه املنتوج ألول 

ات ال تستجيب للسالمة املرجوة منها بصفة مرة يف السوق، مل تكن قادرة على اكتشاف أن هذه املنتج
 مشروعة.

على أن البعض رأى أبن املنتج ال يكفيه فقط أن يتذرع مبطابقة منتوجه للوائح، بل يقع على عاتقه 
، (55)بعد حصوله على املطابقة التزام بتتبع ما يفرزه التطور التكنولوجي من أخطار تتعلق هبذا املنتوج
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 توضيحه يف املطلب املوايل.وهذا ما سنحاول 

 املطلب الثاين: خماطر التطور وااللتزام ابملتابعة أو التتبع.

سنحاول من خالل هذا املطلب أن نبني مدى أتثري فكرة خماطر التطور التكنولوجي والعلمي على التزام 
 تطور.املنتج ابملتابعة، مث حناول بعد ذلك تقييم هذا االلتزام األخري داخل فكرة خماطر ال

 الفرع األول: أتثري فكرة خماطر التطور على االلتزام ابملتابعة.

يعترب اقحام االلتزام ابلتتبع أو املتابعة كحل توفيقي لقبول فكرة خماطر التطور كسبب لإلعفاء، ألن 
األخذ بسبب اإلعفاء هذا على إطالقه سيجعل من املنتج بعيدا عن أي مساءلة، ويرجع أصل هذا 

 .(56) التشريع األملاين الذي كان سباقا يف األخذ بهااللتزام إىل

فاملنتج أو املهين الذي يضع املنتوج لالستهالك بشكل عام ال ينبغي أن يغسل يديه مبجرد إمتام عملية 
( حىت يف الفرتة اليت تلي إمتام العقد، وذلك من أجل  vigilantالبيع، بل جيب عليه أن يظل يقظا )

 .(57)شأنه أن يهدد سالمة األشخاص كشف أي عيب ابملنتوج من

وهذا ما جيعل االلتزام ابملتابعة جزء ال يتجزأ من التزام املنتج بتقدمي منتوج يتوافر على السالمة املنتظرة 
 .( 58)منه، هذا االلتزام األخري الذي ابت حيتل مكانة ابرزة يف العصر احلايل احملفوف ابملخاطر الصناعية

ام ابملتابعة يفرض على املنتج ومن يف حكمه التزام بتعقب منتجاته يف وعلى هذا األساس فااللتز 
السوق، والتزام ابالطِّالع على كل تطور علمي جديد يتعلق هبا وأبخطارها، ابالضافة إىل ذلك جيب 
عليه أن يبلغ األشخاص املهددين خبطر مت الكشف عنه حديثا، وهو ما جيعل التزام املنتج ابملتابعة التزاما 

ل عناية يقوم على فكرة اليقظة اليت تقود يف األخري املنتج أو السلطات إىل وقف املنتوج وسحبه من ببذ
 .(59)السوق

( من قانون االستهالك الفرنسي على أنه:" جيب على L.423-2ويف هذا الشأن نصت املادة )
 متكنه من:اليت  -مع مراعاة خصائص املنتوجات اليت يعرضها -املنتج أن يتخذ مجيع التدابري
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 مواكبة املخاطر اليت ميكن أن حتتويها منتجااته اليت قام بتسويقها. -

والتحذير اختاذ االجراءات الالزمة لوقف هذه املخاطر مبا يف ذلك سحب املنتوج من السوق،  -
إىل اسرتجاع املنتجات املعروضة يف األسواق واليت ال زالت  ابالضافة ،للمستهلكنيالكايف والفعال 

 .(60)يف متناول املستهلكني"

املتعلق ابلقواعد املطبقة يف جمال  203-12من املرسوم التنفيذي رقم  14ويف اجلزائر نصت املادة 
ن جيب أمن املنتوجات سابق الذكر على أنه:" إذا علم املنتجون واملستوردون ومقدمو اخلدمات أو كا

سيما عن طريق تقييم األخطار أو على أساس املعلومات اليت حيوزوهنا، أبن السلعة  عليهم أن يعلموا، ال
املوضوعة يف السوق أو اخلدمة املقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإهنم ملزمون إبعالم 

 .(61)فورا بذلك" مصاحل الوزارة املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش املختصة إقليميا

وقد يبدو من ظاهر نص هذه املادة أن املشرع حيمِّل املنتج واملستورد التزاما ابإلخطار عن املخاطر اليت 
قد يكتشفوهنا، أو تلك اليت تصل إىل علمهم. لكن يف احلقيقة املشرع أورد عبارة غاية يف األمهية تدل 

يف االلتزام ابلتحري واملتابعة، ويظهر ذلك يف عبارة على حتميل املهين التزاما آخر يسبق اإلخطار، يتمثل 
" أو كان جيب عليهم أن يعلموا ال سيما عن طريق تقييم األخطار"؛ إذ تدل هذه العبارة على أن املشرع 
حيمِّل املنتج واملستورد مهمة متابعة ما قد يسفر عنه التطور التكنولوجي من خماطر مرتبطة ابملنتوج بعد 

وليس للمنتج وال للمستورد أن يعفي نفسه من املسؤولية عن أي خطر قد حيصل طرحه يف السوق، 
 .(62)حبجة أنه مل يكن على علم بتلك املخاطر، واليت ال ميكنه أن جيهلها يف ظروف معقولة

وقد كان املشرع اجلزائري أكثر صراحة يف فرض االلتزام ابملتابعة على عاتق املنتج واملهين الذي يعرض 
احملدِّد  172-15من املرسوم التنفيذي رقم  09املنتوج لالستهالك بشكل عام، من خالل نص املادة 

سابق الذكر، حيث جاء  للشروط والكيفيات املطبقة يف جمال اخلصائص امليكروبيولوجية للمواد الغذائية،
ابلرقابة فيها:" جيب على كل متدخل يف علمية وضع املواد الغذائية لالستهالك، القيام بصفة منتظمة 

ظهور أي أخطار من النوعية امليكروبيولوجية ملنتوجاته الغذائية، قصد الوقاية من  والتحقق
 ".ميكروبيولوجية
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اجلزائري يف القواعد اخلاصة حبماية املستهلك كان أكثر جرأة ويستفاد من هذه النصوص أن املشرع 
يف فرض االلتزام ابملتابعة على عاتق املنتجني، إذ ال بد هلؤالء أال يتذرعوا حبجة التطور العلمي الالحق 
لعرض منتجاهتم والذي كشف ما هبا من عيوب، بل عليهم أن يواكبوا هذا التطور منذ طرح هذه 

، من خالل ختصيص جزء من األرابح اليت حيققوهنا للبحث والكشف عن أية عيوب املنتجات يف السوق
 حمتملة.

 الفرع الثاين: تقييم التزام املنتج ابملتابعة من خالل فكرة خماطر التطور.

مما ال شك فيه أن فرض كل من )االلتزام ابليقظة، وااللتزام ابحليطة، وااللتزام ابملتابعة، وحىت االلتزام 
م( على عاتق املنتج واملهين الذي يقوم بعرض املنتجات لالستهالك، يشكل تطورا هاما يف ابالعال

التشريعات اخلاصة حبماية املستهلك اليت ابت مبدأ الوقاية أحد دعائمها الرئيسية، فهذه التشريعات 
 بدأت تنشد غاية واضحة وهي دفع املهنيني إىل ضرورة االتقان الكامل لعملييت تصنيع وتسويق

منتجاهتم، دون أن يشكل ذلك أدل خطر على صحة املستهلك. وكأن املشرع هبذا الشكل يفرض على 
املهنيني ضريبة غري مباشرة نظري سيطرهتم االقتصادية على جمال تطوير وتوزيع املنتجات، وهذا ما جيعل 

ية على أساس طبيعة املسؤولية الناشئة عن هذه االلتزامات تقرتب شيئا فشيئا من نظرية املسؤول
 .(63)املخاطر

يشكل تراجعا حنو نظام املسؤولية على  -ابلعكس-على أن هناك من اعترب أن فرض االلتزام ابملتابعة 
أساس اخلطأ داخل نظام املسؤولية عن فعل املنتجات اليت من املفروض أن تقوم دون خطأ، فااللتزام 

كل االخالل هبا إمهاال يرتتب عليه قيام اخلطأ يف ابإلعالم، وااللتزام ابحليطة واحلذر كلها التزامات يش
 .(64) نظام املسؤولية املدنية ابإلضافة إىل املسؤولية اجلزائية

ومع ذلك ال ميكن قبول هذا الطرح األخري، ابعتبار أن الذي أضعف فكرة املسؤولية بدون خطأ ليس 
صورة اخلطأ التقليدي، ولكن الذي أضعفها وجود االلتزام ابملتابعة ابلرغم من كونه التزاما ببذل عناية يف 

هو استفادة املنتج من سبب االعفاء املتعلق مبخاطر التطور من األساس. ولذلك فوجود االلتزام ابملتابعة 
ولو أنه ليس   –من شأنه أن يشكل مكسبا حقيقيا ملموسا -على األقل-يف قانون محاية املستهلك 
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موضوع مسؤولية املنتج، من أجل حذف سبب االعفاء املتعلق  للجمعيات اليت انضلت منذ إاثرة -كافيا
مبخاطر التطور، خصوصا وأن قانون محاية املستهلك ابت مالذهم الوحيد يف هذا الشأن بعد حذف 

 االلتزام ابملتابعة من نظام املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة يف القانون املدين.
زامات جديدة كااللتزام ابملتابعة واحليطة واليقظة وحىت االعالم فهذا التضييق على املهنيني إبضافة الت 

من شأنه تقليص فكرة خماطر التطور، هذه األخرية اليت يرى فيها بعض الفقه الفرنسي أهنا ابتت واقعا 
حمتِّما يف القانون الفرنسي ألسباب تتعلق ابخلطر االقتصادي الذي كان يتهدد الشركات الفرنسية، يف 

دراجها كسبب لالعفاء، بسبب املنافسة الشرسة اليت كانت حتتدم بينها وبني الشركات حالة عدم إ
 . (65)األوروبية األخرى

ومن مث ميكن القول أن قبول فكرة املخاطر كسبب لالعفاء هبذا التضييق جيعل املنتجني يتحملون عبئا 
املنتوج يف السوق ويف متناول  ال ينتهي مبجرد طرح منتجاهتم يف السوق، بل يظل مالزما هلم مادام هذا

يتعلق مبنتجاته، إذا ثبت  -ولو كان مستحداث-املستهلك، وقد يسأل املنتج يف أي حلظة عن أي خطر 
تقصريه يف تتبع املعطيات العلمية احلديثة، وهذا ما جيعل مسؤوليته هنا تقرتب من نفس النتيجة اليت تنهي 

 إليها نظرية املخاطر.

إىل أنه ابلرغم من االختالف الواضح بني املسؤوليتني، فنظرية املخاطر كان ولذلك ميكن أن خنلص 
اهلدف من إنشائها هو إصالح الضرر، بينما هذه االلتزامات هدفها الرئيسي منع الضرر من األساس، إذ 

 -داخل هذه القواعد-يغلب عليها الطابع الوقائي الذي مييز قواعد محاية املستهلك، فإنه يبدو منطقيا 
 . (66) سن املزيد من اللوائح والتشريعات خدمة لاللتزام العام ابلسالمة

يف القانون املدين -وعلى خالف ذلك أعفت القواعد املتعلقة ابملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة
من املنتج من االلتزام ابملتابعة، بعد أن كان هذا االلتزام منصوصا عليه يف الفقرة الثانية  -الفرنسي حتديدا

من القانون املدين الفرنسي، وذلك عقب إدانة فرنسا من قبل حمكمة العدل األوروبية  12-1386املادة 
، اليت اعتربت أن النص على هذا االلتزام خيالف روح التوجيه األورويب لعام 2002أبريل  25يف 

 .(67) ، الذي مل يشرتط هذا الشرط؛ أي إلزام املنتج بتتبع منتجاته1985
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أي أمهية من الناحية العملية، ابعتبار أن املنتج الذي  -يف نظر البعض-هذا اإللغاء ال يشكلعلى أن  
يلقي مبنتجاته يف السوق وال يتابعها، ويتخذ حيال ذلك موقفا سلبيا خبصوص األضرار اليت أصبحت 

، (68) تشكلها، فإنه يكون بذلك قد ارتكب خطأ وفق قواعد املسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصريية
خصوصا وأن املشرع الفرنسي قد أاتح للمضرور من املنتجات املعيبة حق اللجوء إىل نظام املسؤولية 

. وإن كان هذا الرأي األخري مل يعد مقبوال حسب التوجهات (69)املدنية سواء كانت عقدية أو تقصريية
احلديثة للقضاء الفرنسي، الذي مل يعد يقبل إاثرة املسؤولية عن عيب السالمة وفق قواعد املسؤولية 

 .(70)العقدية أو التقصريية

يزال حيمِّل وابلرغم من هذا االلغاء التشريعي لاللتزام ابملتابعة، إال أن القضاء املدين يف فرنسا ال 
. (71)(obligation de vigilanceاملنتجني )خصوصا منتجي األدوية( التزاما ابحليطة واليقظة )

 فهذا االلتزام األخري ابلرغم من كونه التزاما ببذل عناية إال أنه خيفي حتته التزاما ابملتابعة.

الحتيال على حق املنتج وقد اعترب بعضهم أن هذا ليس من ابب الصدفة، ولكن ميكن اعتباره مبثابة ا
يف االستفادة من سبب االعفاء املتعلق مبخاطر التطور، أو بتعبري أكثر دقة فإن القضاء يف فرنسا يعمل 
على أتجيل اللحظة اليت حياسب فيها املنتج على علمه ابلعيب املوجود يف منتجاته، فمن الناحية النظرية: 

عارف العلمية والتقنية وقت طرح املنتوج للتداول مل تكن تسمح فإن املنتج يتم إعفاؤه إذا أثبت أن حالة امل
ابكتشاف العيب. لكن من الناحية العملية: فإن واجب اليقظة يؤدي إىل أتجيل حلظة تقدير قابلية 

 .(72) العيب للكشف من وقت عرض املنتوج للتداول إىل الوقت الذي يتم فيه استخدامه

 اخلامتة:

ما ميكن أن خنتم به هذه الدراسة هو أن فكرة خماطر التطور العلمي والتنكولوجي اليت جاء هبا توجيه 
على الرغم من الصراع الفئوي الذي كان  1998، وكرسها املشرع الفرنسي بعد ذلك يف 1985جويلية 

زال غريبة عن قواعد يؤجل بسببها نقل أحكام املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، فإن هذه الفكرة ال ت
بسبب النقل اجملتزأ لقواعد املسؤولية عن  -حسب وجهة نظر متواضعة-القانون املدين اجلزائري، وذلك

فعل املنتجات املعيبة من القانون املدين الفرنسي. فال ميكن تصور قيام نظام خاص هبذه املسؤولية بوجود 
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تمثل يف عدم استجابة املنتوج للسالمة املنتظرة مكرر، ألن فكرة العيب امل 140مادة وحيدة وهي املادة 
، كانت غائبة عن (73)حجر الزاوية يف نظام هذه املسؤولية -وحبق-منه، واليت تشكل حسب رأي البعض

املشرع اجلزائري يف هذه املادة. ونتيجة لالرتباط الوثيق بني فكرة خماطر التطور وبني فكرة العيب على هذا 
لب ابلتنصيص على األوىل قبل الثانية، وهذا على الرغم من أن قانون محاية النحو، فال ميكن أن نطا

والتشريعات املتفرعة عنه حاولت أن تسدِّ هذا الفراغ، حني ألزمت املنتجني  2009املستهلك لعام 
واملوزعني بتقدمي منتجات سليمة وآمنة، من خالل احرتام مطابقة هذه املنتجات، وتتبعها يف السوق بعد 

 لالستهالك. طرحها

على أنه جيب اإلقرار أبن قبول فكرة خماطر التطور كسبب لإلعفاء سواء يف القانون املدين، أو يف 
قانون محاية املستهلك، أضعف نظام املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة اليت يفضل بعضهم تسميتها 

إثبات املنتج أبنه مل يكن ابستطاعة ابملسؤولية املوضوعية، حينما أصبح قيام هذه املسؤولية مرهوان بعدم 
املعارف العلمية والتقنية يف ذلك الوقت أن تكتشف العيب. فاملسؤولية هبذا الشكل دخلت حيز اخلطأ 

دام إبمكان املنتج التملص من املسؤولية إبثبات العكس، مما جيل املضرورين يف  حىت ولو كان مفرتضا، ما
سؤولية العقدية عن العيوب اخلفية اليت يسأل فيها البائع عن األضرار وضع أسوأ مما كانوا عليه يف نظام امل

 ولو مل يكن عاملا بوجود العيب. 

يف فرنسا بضرورة وضع صندوق عام لتعويض ضحااي املنتجات اليت   -جبد-هذا ما جعل التفكري و
مة كشف التطور العلمي والتكنولوجي الالحق لطرحها يف السوق أبهنا ال تتوافر على السال

اقتداء مبا فعله املشرع الفرنسي عند إنشائه لصندوق تعويض ضحااي احلوادث الطبية ، (74)املشروعة
(ONIAM على الرغم من أن املشرع اجلزائري أشار إىل صندوق تعويض ضحااي األضرار اجلسدية ،)

هذه األخرية ال تزال من القانون املدين، إال أن  1مكرر  140اليت ينعدم فيها املسؤول يف نص املادة 
غامضة يف ظل غياب اتم آلليات العمل هبذا الصندوق يف اجلزائر، من جهة. ومن جهة أخرى يف ظل 

 غياب نظام خاص ابملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة يف القانون املدين اجلزائري.
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magistère de la directive « sur la responsabilité du fait des produits défectueux » ", obs. sous: 

CJCE, 29 mai 1997, préc., RTD civ. 1998. 524. 
18– Ph. Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, 9eme éd., Dalloz, paris, 2012, p 

2037 n° 8444. 
19- Ch. Newdick, The Development Risk Defence of the Consumer Protection Act 1987, 

Cambridge Law Journal, Volume 47, Issue 3, November 1988, p. 458. 
20-The Court have said that: " A manufacturer should maintain a proper system that investigates 

and researches potential hazards associated with their products before they are sold, in order to 

inform customers of these hazards" Vacwell Engineering Co. Ltd. v/ BDH. Chemicals Ltd. 

[1971] 1 QB 88. 
21- G. Viney, L'introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, op. cit. 
22– Ph. Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., p. 2037 n° 8444. 

 .38، ص. 2008حسن حسني الرباوي، خماطر التطور بني قيام املسؤولية واالعفاء منها، دار النهضة العربية،  -23
24- G. Viney, L'introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, op. cit. 
25- " L'état des connaissances scientifiques et techniques est celui situé au niveau mondial le plus 

avancé tel qu'il existait au moment où le produit en cause a été mis en circulation" CA Toulouse, 

22 fév. 2000, préc. 
26– V. Christianos, Consommateur, Répertoire de droit européen, Dalloz, 2018, n° 445. 
27- G. Viney, L'introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, op. cit. 

ومع ذلك هناك من رأى أبنه ينبغي من ابب ترجيح سالمة املستعملني ومبقتضى احلذر، أن يلجأ يف تقدير املعرفة العلمية حىت إىل  -
ال تزال موضع جدل أو متثل اجتهات ضعيفة أو متعارضة مع ما هو راجح علميا، ما دامت تقوم  تلك اآلراء واملعطيات العلمية اليت

هذه املعطيات أساسا على اخلشية من ظهور املخاطر والتحذير مما هو آت، أنظر: حسن عبد الرمحن قدوس، املرجع السابق، ص. 
 .1هامش رقم  16

28- Ch. Newdick, op. cit., p. 459. 
29– Art. 1245-11 du code civil français: " Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération 

prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps 

humain ou par les produits issus de celui-ci ". 

املادة أنه:" يعترب منتوجا كل مال منقول حىت ولو كان متصال بعقار، مبا يف ذلك منتجات األرض، وتربية حيث اعتربت هذه  -30
من القانون  2مكرر فقرة  140املاشية، والصيد الربي والبحري، كما تعترب الكهرابء مبثابة املنتوج أيضا". وهي نفس مضمون املادة 

 املدين اجلزائري.
31– Ph. Le Tourneau, responsabilité des vendeurs et des fabricants, op. cit., p. 137 n° 22.262 
32-V. Andrieu, La responsabilité sans faute relative aux éléments et produits du corps humain: un 

accroissement des incertitudes juridiques, Petites affiches 31 déc. 2009, n° 173, p. 3. 
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(. ونظمت املواد من L1221-8عدِّد قانون الصحة العمومية الفرنسي املنتجات اليت ميكن اشتقاقها من الدم من خالل املادة ) -
(R5121-181  إىلR5121-201  من نفس القانون، الشروط اليت تضبط صناعة األدوية املشتقة من الدم. أنظر يف املقابل )

، املتعلق ابلصحة، اجلريدة الرمسية، 2018جويلية  02املؤرخ يف  11-18من القانون رقم  02بند  209ة )يف اجلزائر(: نص املاد
 .03، ص. 2018جويلية  29، مؤرخة يف 46العدد 

أن املستلزم الطيب يف  212، سابق الذكر، حيث اعتربت املادة 11-18وجاءت هذه اإلشارة الضمنية أيضا يف القانون رقم  -33
على أن ابستثناء املنتوجات ذات األصل البشري..."، القانون يشمل كل:"... جهاز أو أداة أو جتهيز أو مادة أو منتوج مفهوم هذا 

من نفس القانون، وسلط عقوابت جزائية على املتعاملني هبا أبي  358املشرع حظر التعامل املايل مبثل هذه املنتجات من خالل املادة 
 من نفس القانون. 435ن خالل املادة شكل من أشكال من املعامالت م

34- Ph. Le Tourneau, responsabilité des vendeurs et des fabricants, op. cit., p. 114 n° 22.112. 
35-C. Mascret, la loi sur les produits défectueux et les «éléments ou produits issus du corps 

humain», Petites affiches, 02 fév. 1999, n° 23, p. 15. 
36- V. Andrieu, op. cit. 

37, note sous: Cass. civ. transfusionnelle du sida-la contamination post, Steinle-F. Feuerbach-M. -

Petites , 11.975-11.950 et 92-92 sBull. civ., 1995, I, n° 180, p. 130, pourvois n°, 12 avr. 1995, re1

affiches 19 juill. 1995, n°86 p. 26, dans cette affaire, la Cour de cassation avait estimé que: " Le 

vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas, pour l'organisme fournisseur, une 

cause qui lui est étrangère, et les obligations des centres de transfusion quant à la conservation 

du sang et à sa délivrance, dont ils ont le monopole, ne les dispensent pas de réparer les 

, 09 re; v. aussi: Cass. Civ. 1conséquences dommageables dues à la fourniture de sang nocif" 

juill. 1996, pourvoi n° 94-13.414, Bull. civ., 1996, I, n° 303, p. 210 ; RTD civ. 1997. 146, obs. P. 

Jourdain. 
38- L. Leveneur, le défaut, Petites affiches 28 déc. 1998, n° 155, p. 28. 

39op. cit.C. Mascret,  - 
40- J. Julien, Droit de la consommation, 2eme édition, LGDJ, 2017, n° 342. 

موضوع لالستهالك سالف الذكر، املطابقة على أهنا:" استجابة كل منتوج  03-09من القانون  18يف البند  3عرفت املادة  -41
 للشروط املتضَمنة يف اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن اخلاصة به".

( من قانون االستهالك الفرنسي اليت L.411-1كما ألزم املشرع الفرنسي هو اآلخر بضرورة إجراء مطابقة املنتوجات يف املادة )   -
مع املتطلبات املعمول هبا فيما يتعلق بسالمة  -عند عرضها يف السوق أول مرة-جات واخلدماتجاء فيها:" جيب أن تتوافق املنتو 

 األشخاص وصحتهم، وفيما بتعلق أيضا بنزاهة املعاملة التجارية ومحاية مصاحل املستهلك".
واملتمِّم، اجلريدة الرمسية، العدد  ، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، املعدِّل2009فرباير  25، املؤرخ يف 03-09رقم  القانون -42

 .12، ص. 2009مارس  08، مؤرخة يف 15
، املنتج بضرورة احرتام املتطلبات املتعلقة مبصدر املنتوج والنتائج 03-09من القانون  11هذا وقد ألزم املشرع من خالل املادة  -43

 12املؤرخ يف  65-92الضرورة يف املرسوم التنفيذي رقم  املرجوة منه واملميزات التنظيمية اخلاصة به. وقد سبق التنصيص على هذه
فرباير  19، مؤرخة يف 13، املتعلق مبراقبة املواد املنتجة حمليا أو املستوردة، املعدِّل واملتمِّم، اجلريدة الرمسية، العدد 1992فرباير 

تاج املواد الغذائية واملنتجات الصناعية ، حيث جاء يف املادة الثانية منه:" جيب على املتدخلني، يف مرحلة ان352، ص. 1992
فون من واستريادها وتوزيعها، أن يقوموا إبجراء حتليل اجلودة ومراقبة مطابقة املواد اليت ينتجوهنا و/أو اليت يتولون املتاجرة فيها، أو يكل
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 يقوم بذلك".
ه:" كل منتوج، يف شروط استعماله العادية أو "املنتوج املضمون" أبن 03-09من القانون  12عرفت املادة الثالثة يف البند  -44

املمكن توقعها، مبا يف ذلك املدة، ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا حمدودة يف أدل مستوى، تتناسب مع استعمال املنتوج، وتعترب 
 مقبولة بتوفري مستوى محاية عالية لصحة وسالمة األشخاص".

45:" Les produits et les services doivent n français3 du code de la consommatio-Art. L.421 -

présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions 

raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement 

s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes". 
حيث نصت هذه املادة على أنه:" جيب أن تستجيب السلعة و/أو اخلدمة مبجرد وضعها رهن االستهالك، للتعليمات التنظيمية  -46

 املتعلقة هبا يف جمال أمن وصحة املستهلكني ومحايتهم، ال سيما فيما يتعلق مبا أييت: 
-،... 
 املتعلقة برقابة مطابقة السلعة أو اخلدمة ملتطلبات األمن املطبقة عليها".التدابري  -
 ( من قانون االستهالك الفرنسي سابقة الذكر.L.411-1تقابلها املادة ) -
نصت الفقرة األوىل من هذه املادة على أنه:" تثبت مطابقة السلعة أو اخلدمة من حيث إلزامية األمن ابلنظر لألخطار اليت  -(47)
 كن أن تؤثر على صحة املسستهلك وأمنه".مي

-97ليست هذه املرة األوىل اليت يشري فيها املشرع إىل فكرة خماطر التطور، فقد سبق وأن أشار إليها يف املرسوم التنفيذي رقم  -48
ريادها وتسويقها يف ، احملدِّد لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضيبها واست1997يناير  14املؤرخ يف  37

منه على  09، حيث نصت املادة 14، ص. 1997يناير  15، مؤرخة يف 04السوق الوطنية، املعدِّل واملتمِّم، اجلريدة الرمسية، العدد 
ابستعماهلا أو احملظور أن تعدِّل، عند احلاجة، قائمة املواد املرخص ابلتقدم التقين و/أو التكنولوجي، أنه:" ميكن العتبارات تتعلق 

رة استعماهلا يف صنع مواد التجميل والتنظيف البدين، املذكورة يف املالحق املرفقة أبصل هذا املرسوم، بقرار وزاري مشرتك بني وزير التجا
 ووزير الصحة والسكان".

غش، سالفة الذكر، اليت عرفت املنتوج املتعلق حبماية املستهلك وقمع ال 03-09من القانون  12أنظر: املادة الثالثة يف البند  -49
 املضمون.

سالف الذكر، املطابقة على أهنا:" استجابة كل منتوج موضوع  03-09من القانون  18يف البند  3حيث عرفت املادة  -50
 لالستهالك للشروط املتضَمنة يف اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن اخلاصة به".

 27، مؤرخة يف 41، املتعلق ابلتقييس، املعدِّل واملتمِّم، اجلريدة الرمسية، العدد 2004جوان  23املؤرخ يف  04-04انون رقم الق -51
 .14، ص. 2004جوان 

، املتعلق بتنظيم 2005ديسمرب  06املؤرخ يف  464-05وهذا ما أعاد التأكيد عليه املشرع أيضا يف املرسوم التنفيذي رقم  -52
، حيث جاء يف ملحق هذا املرسوم يف البند 03، ص. 2005دسيمرب  11، مؤرخة يف 80ه، اجلريدة الرمسية، العدد التقييس وسري 

 أنه:" من أجل تقييم املخاطر املرتبطة ابألهداف الشرعية، جيب أن تؤخذ بعني االعتبار، العناصر املالئمة اآلتية: 3رقم 
 املعطيات العلمية املتوفرة، -
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 املتوفرة،املعطيات التقنية  -
- ."،... 

، املتعلِّق ابإلعالم الطِّيب 1992جويلية  06املؤرِّخ يف  286-92من املرسوم التِّنفيذي رقم  21فبالرجوع مثال إىل نص املادة  -53
، ص. 1992جويلية  12، مؤرخة يف 53والعلمي اخلاص ابملنتجات الصِّيدالنية املستعملة يف الطِّب البشري، اجلريدة الرِّمسية، العدد 

، جند أن املشرع اشرتط على منتجي وصانعي ومستوردي األدوية أن يكون اإلعالم الذي يقدمونه حول هذه 1472
وأن يكون مما ميكن متحيصه ووافيا مبا فيه الكفاية حبيث تسمح ألحدث معطيات البحث الطيب والعلمي، األخرية:"...دقيقا ومطابقا 

املتعلق  11-18من القانون رقم  235للمنتوج موضوع االعالم". أنظر أيضا نص املادة  ملتلقيها بتكوين رأيه اخلاص يف القيمة الطبية
 ابلصحة، سابق الذكر.

ويف هذا الصدد ألزم املشرع اجلزائري فيما يتعلق مبطابقة املنتوجات ضرورة اعتماد املقاييس واملواصفات الدولية كأساس إلعداد  -54
وج سواء من حيث تركيبته أو تعبئته وتغليفه، أو من حيث عمليات وطرق االنتاج املرتبطة به. اللوائح الفنية اليت تتضمن خصائص املنت

 15)اليت حثت على اعتماد املواصفات الدولية يف إعداد اللوائح الفنية( واملادة  06)اليت عرفت الالئحة الفنية( واملادة  02أنظر املادة 
 ، املتعلق ابلتقييس، سابق الذكر.04-04ييم املطابقة(، من القانون رقم )اليت حثت على اعتماد التوصيات الدولية يف تق

، احملدِّد للشروط والكيفيات املطبقة يف جمال 2015جوان  25املؤرخ يف  172-15من املرسوم التنفيذي  10كما نصت املادة 
، على أنه:" جيب أن 15، ص. 2015جويلية  08، مؤرخة يف 37اخلصائص امليكروبيولوجية للمواد الغذائية، اجلريدة الرمسية، العدد 

ينجز التحليل امليكروبيولوجي للمواد الغذائية طبقا ملناهج التحليل اليت حيددها التنظيم املعمول به، ويف حالة عدم وجودها، حسب 
 ".املناهج املأخوذة من املقاييس املعرتف هبا على املستوى الدويل

55- L. Leveneur, op. cit. 
56- D. Degroote, L. Benaiche, op. cit., p. 81. 
57-J. Julien, op. cit., no 350. 
58- R. Guillaume, L’obligation de suivi en droit de la consommation et en droit de la santé, Droit 

et santé, Presses Universitaires de France, 2009, p. 94. 
59- D. Degroote, L. Benaiche, op. cit., p. 81. 

(60)- V. art. L.423-2 du code de la consommation français. 

( من L.423-4مل جيعل املشرع الفرنسي االلتزام ابملتابعة على عاتق املنتج فقط، بل محِّله للموزعني أيضا من خالل نص املادة ) -
 قانون االستهالك الفرنسي.

نفس املرسوم يف مثل هذه احلاالت بضرورة أن تتدخل اإلدارة بعد تبليغها من املنتجني من أجل من  15وقد أشارت املادة  -61
سحب السلع اليت ابتت تشكل خطرا على سالمة املستهلك. كما ألزمت نفس املادة املتدخلني املعنيني )املنتج ومن يف حكمه( 

 وبكل الطرق املالئمة، واسرتجاع السلع اليت ال زالت يف متناوهلم. بضرورة إيصال املعلومات املتعلقة أبخطار السلع إىل املستهلكني
 ( من قانون االستهالك.L.423-3وهذا ما نص عليه املشرع الفرنسي صراحة يف الفقرة األخرية من املادة ) -62

-Art. L.423-3 alinéa 3 du code de la consommation français :" Le producteur ou le distributeur 

ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il 

ne pouvait raisonnablement ignorer".  
63- J. Julien, op. cit., n° 353. 
64-V.: D. Degroote, L. Benaiche, op. cit., p. 81. 
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65- V.: G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, op. cit., p. 

776 et 777. 

(66)- J. Julien, op. cit., n° 353. 
67- CJCE, 25 avr. 2002, n° C-52/00 ; D. 2002. 1670, obs. C. Rondey. 
68- Ch. Larroumet, Les transpositions française et espagnole de la directive sur les produits 

défectueux devant la CJCE, note sous: CJCE, 25 avr. 2002, préc., D. 2002. 2462. 
 من القانون املدين الفرنسي. 17-1245أنظر نص املادة  -69

70- Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, note : J.-S. Borghetti, "Quand le régime spécial de responsabilité 

du fait des produits défectueux exclut les règles de la responsabilité contractuelle… à tort ou à 

raison", Revue des contrats, 01 sept. 2016, n°03, p. 442. 
71- Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, n° 04-16.179 ; RTD com. 2006. 906, obs. B. Bouloc. 

(، تسبب بعد استهالكه من طرف جمموعة كبرية من النساء احلوامل، Distilbèneوقد تعلِّق األمر بتسويق دواء حتت اسم ) -
يف هذا القرار املخرب الذي قام بتسويق هذا الدواء حبجة:" أنه   إبصابة األطفال املولودين بسرطان " الغدِّية"، وقد أدانت حمكمة النقض

كان ينبغي عليه أن يبقى يقظا جتاه األخطار املعروفة واحملدِّدة علميا، ومبا أنه مل يقم أبي إجراء بعد طرح منتوجه للتداول، فقد أخل 
 ابلتزامه ابليقظة".

72- J.-S. Borghetti, Le devoir de suivi des producteurs pharmaceutiques, note sous: Cass. civ. 

1re, 7 mars 2006, préc., Revue des contrats 01 juill. 2006, n°3, p. 844. 
73- L. Leveneur, op. cit. 

قبل جمموعة من وقد جاء هذا االقرتاح إىل جانب اقرتاح صناديق أخرى خاصة، كتلك املتعلقة بضحااي الضرر البيئي، وذلك من  - 74
 (. لتفصيل أكثر أنظر:Ph. Le Tourneauاملؤلفني على رأسهم األستاذ )

10,  o, Revue de droit d’Assas, nle changement du droit de la responsabilitéPh. Le Tourneau,  -

"le changement du droit", févr. 2015, p. 102. 
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 "مبدأ التدرج بني املسؤولية اجلنائية وسن احلدث يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن"

 جنار عبدهللا
 السنة الرابعة دكتوراه ختصص قانون خاص 

 بكلية احلقوق والعلوم السياسية 
 جبامعة حيي فارس ابملدية

 إشراف الدكتور : شنداريل التوفيقحتت 

  ملخص البحث ابللغة العربية:

لقـــــــــد حـــــــــذا املشـــــــــرع اجلزائـــــــــري حـــــــــذو ابقـــــــــي التشـــــــــريعات املعاصـــــــــرة ملـــــــــا اعـــــــــرتف مببـــــــــدأ التـــــــــدرج بـــــــــني ســـــــــن 
مــــــــــــن قــــــــــــانون العقــــــــــــوابت ،  49،50الطفــــــــــــل اجلــــــــــــانح وقيــــــــــــام مســــــــــــؤوليته اجلزائيــــــــــــة مبقتضــــــــــــى أحكــــــــــــام املــــــــــــادتني

مــــــــــن قــــــــــانون محايــــــــــة الطفــــــــــل، حيــــــــــث قســــــــــم  58، 56،57مؤكــــــــــدا ذلــــــــــك بصــــــــــورة جليــــــــــة يف نصــــــــــوص املــــــــــواد 
إىل ثـــــــــــالث مراحـــــــــــل عمريـــــــــــة ، تنعـــــــــــدم مســـــــــــؤولية الطفـــــــــــل اجلزائيـــــــــــة يف مرحلتـــــــــــه األوىل ماقبـــــــــــل مرحلـــــــــــة الطفولـــــــــــة 

ســـــــــــنة،  13ســـــــــــنوات و 10ســـــــــــنوات ، ليكـــــــــــون حمـــــــــــال لتـــــــــــدابري وقائيـــــــــــة فقـــــــــــط يف املرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة مـــــــــــابني  10
ـــــــــــــة مـــــــــــــا بعـــــــــــــد ســـــــــــــن ـــــــــــــة أو  18إىل  13أمـــــــــــــا املرحلـــــــــــــة الثالث ـــــــــــــدابري احلماي ســـــــــــــنة فـــــــــــــال خيضـــــــــــــع خالهلـــــــــــــا إال لت

ـــــــــــدرجت مـــــــــــع ســـــــــــنه مـــــــــــن العـــــــــــدم  التهـــــــــــذيب أو لعقـــــــــــو  ـــــــــــد ت ـــــــــــة ق ابت خمففـــــــــــة.وابلتايل تكـــــــــــون مســـــــــــؤوليته اجلزائي
 إىل الكمال مرورا ابلتخفيف.

English summary 

The Algerian legislator followed the other contemporary legislations by not 

recognizing the principle of gradualization between the age of the delinquent child 

and his criminal responsibility under the provisions of articles 49.50 of the Penal 

Code. This was clearly affirmed in the provisions of articles 56.57 and 58 of the 

Child Protection Act, Three stages of the age, the responsibility of the child 

criminal in the first phase of 10 years ago, to be a shop for preventive measures 

only in the second phase between 10 and 13 years, and the third stage beyond the 

age of 13 to 18 years, which is subject only to measures of protection or refinement 

or mitigating penalties. And therefore its criminal responsibility has been fulfilled 

Requested with years of nowhere to perfection through mitigation. 
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 مقدمة:

تعترب اجلرمية ظاهرة اجتماعيِّة ال تعرتف حبدود السِّنِّ وممكن اقرتافها من أيِّ شرحية عمريِّة وقد أثبت 
 الواقع أنِّ الطِّفل قادر على إتيان أبشع اجلرائم وأكثرها خطورة رغم صغر سنِّه.

لذلك فقد كان الصِّغري يف الشِّرائع القدمية يعاقب حىتِّ ولو كان غري مميِّز إذ أنِّ مسؤوليِّته حكمها 
حكم مسؤوليِّة الكبري املميِّز والواعي وعيا كامال. ومردِّ ذلك أنِّ فكرة املسؤوليِّة اجلزائيِّة كان أساسها 

املسؤوليِّة اجلزائيِّة يف شخص اجلاين ، الفعل املادِّي، ولكن مع التِّطورات التِّشريعيِّة أصبح ال يكفي لقيام 
اه إرادة اجلاين  أن يصدر عن الفاعل سلوك إجراميِّ معاقب عليه بل البدِّ من توفِّر ركن معنويِّ يربز اجتِّ

ومن أهمِّ صفات هذه اإلرادة أن تكون معتربة قانوان  إىل ارتكاب الفعل الِّذي يعاقب من أجله القانون
 مع القدرة على اإلدراك. أي أن تكون هلا حرِّيِّة االختيار

وتبعا لذلك تنعدم املسؤوليِّة اجلزائيِّة عند اختالل اإلدراك لدى اجلاين أو عند انعدام حرِّيِّة االختيار 
 لديه زمن اقرتاف الفعل املنسوب إليه.

 وهذا التِّصوِّر تبنِّته معظم التِّشريعات اجلنائيِّة الِّيت أكِّدت أنِّه ال يكفي وقوع الفعل املكوِّن للجرمية
مادايِّ ، بل جيب أن يتوفِّر يف اجلاين صفتني أساسيِّتني ومها اإلرادة واإلدراك ابعتبارمها مناط املسؤوليِّة 

تنمو ملكته الذِّهنيِّة إىل أن تكتمل تدرجييِّا ومبا أنِّ   اجلزائيِّة،  ومبا أنِّ الطِّفل يولد فاقد اإلدراك والوعي مثِّ 
   هتا التِّشريعات املعاصرة تتبعه وجودا ونقصا وعدما.املسؤوليِّة اجلزائيِّة منوطة ابإلدراك فقد اعترب 

ومن هذا املنطلق، قام املشرع اجلزائري على غرار جلِّ التِّشريعات املعاصرة بتكريس نظام قانوينِّ ملراحل 
قة املسؤوليِّة اجلزائيِّة وفقا لسنِّ الفاعل يف اجلرمية، اعتمادا على مبدأ التِّدرج من الالِّمسؤوليِّة اجلزائيِّة املطل

 إىل املسؤوليِّة اجلزائيِّة الكاملة مرورا مبرحلة ختفيف املسؤوليِّة، مما يقودان لطرح اإلشكالية التالية: 

ما هو األساس الذي اعتمده املشرع اجلزائري يف تبين مبدأ التدرج يف قيام املسؤولية اجلنائية للطفل 
 اجلانح؟ و ما مدى ارتباط السن هبذه املسؤولية ؟
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  : مفهوم املسؤولية اجلنائيةاملبحث األول

عرف مفهوم املسؤولية اجلنائية تطورا على مر العصور، شأهنا يف ذلك شأن التطور الذي واكب مجيع 
القوانني، والزالت إىل اليوم حمل أحباث ودراسات الفقهاء والباحثني حول اجلرمية و اجملرمني خاصة 

لتشريعات اجلنائية احلديثة يف تعريفهم للمسؤولية األحداث منهم ، لذا سنحاول عرض موقف الفقه وكذا ا
 اجلنائية و أساس قيامها لدى األحداث.  

 املطلب األول: تعريف املسؤولية اجلنائية 

لذا سنحاول عرض بعض  اختلف الفقهاء ورجال القانون حول حتديد مفهوم املسؤولية اجلزائية ،
 التعاريف املختصرة حسب مايلي: 

 الفرع األول: تعريف املسؤولية اجلنائية يف الفقه الوضعي

يعرف الفقه املسؤولية اجلنائية أبهنا عبارة عن التزام قانوين بتحمل التبعة ، أي التزام جزئي و هي يف 
خر و هو االلتزام األصلي من أجل محايته من نفس الوقت التزام تبعي إذ تنشأ ابلتبعية اللتزام قانوين آ

 .1عدم التنفيذ و لضمان الوفاء االختياري به

و يرى أغلب الفقهاء اجلنائيون أن صور القاعدة التجرميية عبارة عن واقعة قانونية منشئة لعالقة يكون 
متبادلة ، هاته  طرفها األول الدولة ، و الثاين الفرد، تؤهل كل منهما ألن تنشأ له حقوق و التزامات

القاعدة تنشئ على عاتق الفرد التزام أصلي يكون موضوعه االمتناع عن سلوك ، أو االمتناع عن حتقيق 
واقعة معينة حددهتا تلك القاعدة يف صورة التزام عام ، هذا األخري يستمد مصدره من النص اجلنائي يف 

 ما استحق العقاب واجلزاء.الشق الذي حيدد ما هو حمظور، فإذا ما ارتكب شخص فعال جمر 

و الواقع أن اجلزاء يتضمن نوعني : العقوبة و هي وسيلة ملنع اإلجرام تتميز بعنصر اإليالم ، و التدبري 
 .االحرتازي أو الوقائي و هو وسيلة للعالج أكثر من اإليالم

                                                 
د/ امحد ابو الروسي، القصد اجلنائي و املسامهة اجلنائية و الشروع و الدفاع الشرعي و عالقة السببية ، دار املكتب اجلامعي  - 1

 .17، ص 2001احلديث ،طبعة 
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لتزام شخص بتحمل أما رجال القانون فقد اختلفوا يف تعريفهم للمسؤولية اجلنائية، فريى البعض أبهنا ا
 .2، أو مبا تعهد القيام به أو اإلمتناع عن أدائه إن أخل بذلك1نتائج فعله اإلجرامي

وعرفها آخرون أبهنا صالحية الشخص العاقل الواعي واستحقاقه لتحمل اجلزاء اجلنائي أو العقوبة اليت 
 .3نص عليها القانون للجرمية اليت اقرتفها

 من خالل التعاريف السابقة يتبني لنا مايلي:

 إن املسؤولية اجلنائية تقوم على ركنني أساسيني مها: -1

 أوال: السلوك املادي أو اخلطأ الذي جيرمه القانون.

 اثنيا:  اإلرادة اآلمثة اليت توجه هذا السلوك.

ارتكابه للفعل احملظور،  يشرتط يف اإلرادة أن تكون حرة خمتارة دون أن يكون صاحبها مكرها وقت  و
، أي أن يكون الشخص 4كما جيب أن تكون تلك اإلرادة صادرة عن ذي أهلية، أي عن إدراك ووعي

 متمتعا ابلقدرة الكافية على التمييز بني اخلري و الشر، وما ينفعه وما يضره.

 .5أن املسؤولية اجلنائية هي أساس توقيع العقوبة -2

                                                 
 .191، ص2006أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام،الطبعة الثالثة، دار هومة، اجلزائر،  -  1
 .23، ص1982، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة اإلقتصادية، الطبعة األوىل، مؤسسة نوفل، بريوت، مصطفى اجلوزي -  2
 .416، ص 2000القسم العام، جامعة اإلسكندرية، مصر –حممد عوض، قانون العقوابت  -  3
املصرية للقانون اجلنائي، دار النهضة  عبد الرمحان مصلح، املسؤولية اجلنائية لألحداث، تقرير مقدم إىل املؤمتر اخلامس للجمعية -  4

 .1992العربية ، القاهرة، 
ص  2002حممد زكي أبو عامر وسليمان عبد املنعم، القسم العام يف قانون العقوابت، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -  5

479. 
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 جيوز مساءلة شخص فاقد األهلية، وهبذا ال يكون حمال للمساءلة كمبدأ عام يف الفقه اجلنائي ال
اجلنائية من كان فاقد اإلدراك و التمييز وقت ارتكاب الفعل احملظور، ومىت انعدمت املسؤولية اجلنائية 

 غلت يد العقاب حىت ولو قامت اجلرمية.

 الفرع الثاين: املقصود ابملسؤولية اجلزائية يف التشريع اجلزائري 

مل يتعرض لتعريف املسؤولية اجلنائية، واكتفى 1ملشرع اجلزائري على غرار ابقي التشريعات العربية ا
من قانون العقوابت على  47ابستبعاد املسائلة اجلنائية حينما تنتفي حرية اإلختيار، حيث نصت املادة 

على أنه:" ال عقوبة  48أنه:" ال عقوبة ملن كان يف حالة جنون وقت ارتكاب اجلرمية..." وتنص املادة 
 على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له بدفعها".

على أنه:" ال  2014فيفري  04املؤرخ يف  01-14املعدلة مبوجب القانون رقم  49ونصت املادة 
 ( سنوات.10يكون حمال للمتابعة اجلزائية القاصر الذي مل يكمل )

سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب.  13إىل أقل من  10يرتاوح سنه من ال توقع على القاصر الذي 
 ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ.

سنة إما لتدابري احلماية أو التهذيب أو لعقوابت  18إىل  13وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
 خمففة".

من قانون  58،57،56عدمي األهلية وانقصها من خالل املواد وقد أكد املشرع مبدأ عدم مسؤولية 
 كما سيأيت تفصيله.  2015جويلية  15املؤرخ يف  12-15محاية الطفل رقم 

                                                 
 .236-235اجلامعية، بريوت، دون سنة طبع ، صد/ أكرم نشأة إبراهيم، القواعد العامة يف قانون العقوابت املقارن ،الدار  -  1
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فمن خالل هذه املواد يبدو أن املشرع اعترب األهلية اجلنائية أساسا لقيام املسؤولية اجلنائية، فال يسأل 
اجلنائية، أي عندما يتوافر لديه عنصري اإلرادة أو االختيار  الشخص جنائيا إال إذا كان أهال للمساءلة

 .1واإلدراك 

   املطلب الثاين: أساس املسؤولية اجلنائية ومناط قيامها

إنِّ املبدأ الِّذي يقوم عليه التِّجرمي والعقاب، هو إدراك اجلاين لعدم مشروعيِّة فعله وإقدامه على هذا 
دِّ من استثناء من ال يتمتِّع ابإلرادة واإلدراك الكافيني من السِّلوك عن وعي وإرادة ، لذلك كان الب

 التِّجرمي والعقوبة ومن بني هؤالء صغار السِّنِّ.

القدمية مل تكن حتدِّد سنِّا معينة تنتفي معها املسؤوليِّة اجلزائيِّة، بل كانت تضع سنِّا  لكن التِّشاريع
ا ومن خالهلا يبدأ القاضي بتقدير مدى مسؤوليِّة  تبتدئ منها املسؤوليِّة اجلزائيِّة وهي فرتة حمدودة جدِّ

رادة ، فكان التِّمييز اإل يهالصِّغري، عن طريق البحث يف مدى متتِّع هذا األخري ابلقدرة على اإلدراك وتوج
 معيارا أوليِّا لتحديد مرحلة انعدام املسؤوليِّة اجلزائيِّة.

ومن املسلم به يف الفقه اجلنائي احلديث أنه ال يكفي وقوع الفعل املكوِّن للجرمية مادِّايِّ ونسبته إىل 
عن أعماله جيب أن  الفاعل للقول بقيام املسؤوليِّة اجلزائيِّة ، فحىتِّ يكون الفاعل جديرا بتحمِّل املسؤوليِّة

تتوفِّر فيه صفتان أساسيِّتان ومها اإلرادة والتِّمييز. لذا عدِّ التِّمييز الشِّرط األوِّل لتحمِّل املسؤوليِّة اجلزائيِّة 
وهو قدرة الشِّخص على فهم ماهيِّة سلوكه، وتقدير ما يرتتِّب عليه من نتائج وهذا الفهم ينبغي أن حييط 

 ابلفعل يف ذاته ونتائجه.

 ل: أساس املسؤولية اجلزائية يف التشريع اجلزائري الفرع األو 

الشك أن املشرع اجلزائري  قد اعرتف حبرية االختيار يف إقامة املسؤولية اجلزائية على هذا األساس و 
 47فاملادة  –الدليل على ذلك انه استبعد املسؤولية اجلزائية يف احلاالت اليت انتفت فيها حرية االختيار 

                                                 
. 334عبد القادر عودة ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي، اجلزء األول، ، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ص  -  1

 وما بعدها. 236راجع كذلك: د/ أكرم نشأة إبراهيم، مرجع سابق، ص 
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 ال عقوبة على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له بدفعها" ق.ع. تنص على :"
على :"... ال توقع على القاصر الذي مل يكتمل الثالثة عشر إال تدابري احلماية أو  49و تنص املادة 

 التهذيب..."

. يف فقدان حرية االختيار متاما 1و تفصح جمموع هذه النصوص عن علة امتناع املسؤولية اجلزائية 
, و كذلك 48بنص املادة و تقرر امتناع املسؤولية يف حالة اإلكراه النتفاء احلرية أيضا  47بنص املادة 
  هذه القاعدة ابلنسبة لفقدان التمييز و هو صورة من صور فقدان حرية االختيار 49تقرر املادة 

ىل امتناع املسؤولية اجلزائية ، لتخلف األساس الذي تقوم و يعين ذلك أن انتفاء حرية االختيار يؤدي إ
عليه، و لكن املالحظ أن حرية االختيار قيدها املشرع اجلزائري أسوة ابلتشريعات احلديثة اليت وقعت بني 

 47مذهب حرية االختيار و مذهب احلتمية ، فاملشرع اجلزائري يقرر تدابري أمن للمجنون بنص املادة 
امتناع مسؤوليته و ذلك كنوع من أنواع احلماية للمجتمع و لدرء أخطار اجملنون مؤكدا  ق.ع. ابلرغم من

ق.ع. اليت تنص على: "احلجز القضائي يف مؤسسة نفسية يف وضع الشخص بناء  21ذلك يف املادة 
على قرار قضائي يف مؤسسة مهيأة هلذا الغرض و ذلك بسبب خلل يف قواه العقلية قائم وقت ارتكاب 

أبن هذا القرار يصدر مهما كان احلكم , سواء   02،  و تضيف الفقرة  2مية أو اعرتاه بعد ارتكاهبا"اجلر 
كان ابإلدانة أو ابلعفو أو ابلرباءة , و يف حالة احلكم ابلرباءة جيب أن يثبت مسامهة اجلاين أو املتهم يف 

ولية ابلنسبة للصيب الغري املميز بنص كما يقرر تدابري محاية وهتذيب يف حالة امتناع املسؤ   .أفعال اجلرمية
 ع .ق. 49املادة 

يبدو موقف املشرع اجلزائري واضحا  أيضا يف األخذ مبذهب حرية االختيار املقيدة فيما ينص عليه و 
بقوهلا : على "و  49من املادة  03ابالعرتاف ابملسؤولية املخففة عند إنقاص حرية االختيار يف الفقرة 

 سنة لتدابري احلماية أو التهذيب أو لعقوابت خمففة "  18إىل  13لغ سنه من خيضع القاصر الذي يب

                                                 
، 1976رضى فرج، شرح قانون العقوابت اجلزائري،األحكام العامة للجرمية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، طبعة د/  - 1

 .368ص
 .76، صمرجع سابق أمحد أبو الرواس،   -  2
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و نلخص من ذاك إىل القول ابن املشرع اجلزائري يعرتف حبرية االختيار كأساس للمسؤولية , و لكنها 
 حرية مقيدة تستتبع وضع تدابري وقاية للحاالت اليت تقوم فيها هذه املسؤولية أو يف حالة انتقاصها

 فرع الثاين: مناط املسؤولية اجلزائيةال

و إمنا يتحمله من كان أهال لذلك ،  ابعتبار أن املسؤولية عبء ال يقوى أي شخص على محله ,
فمن غري املنطق أن يرتكب شخص و هو يتمتع بكافة قواه العقلية فعال يعد يف نظر القانون جرمية مث ال 
يسأل عنها ألن التالزم غري مطرد بني ارتكاب اجلرمية و حتمل مسؤوليتها , أي بني ارتكاهبا و حتمل 

هي مناط املسؤولية ال تكتمل إال ابجتماع أمرين و مها التمييز و حرية  العقوبة املقررة هلا , و األهلية اليت
 .االختيار

 : أوال : التمييـــــز

التمييز هو اللفظ األكثر استخداما تشريعا و فقها بوجه عام ، و لكن هناك من التشريعات من 
ألدق هو لفظ يعتمد على لفظ اإلدراك ، و منهم من يستعمل لفظ الشعور ، و اللفظ الغالب و ا

 .2ويقصد به " قدرة الشخص على فهم ماهية سلوكه و تقدير ما يرتتب عليه من نتائج"  ، 1التمييز

كما يراد ابلتمييز قدرة الشخص على إدراك القيمة االجتماعية لسلوكه ، أي مدى ما ينطوي عليه 
رضه مع مقتضيات احلياة هذا السلوك من ضرر أو خطر على حقوق الغري , و ابلتايل مدى توافقه أو تعا

االجتماعية و ملا كان التمييز بطبيعته أمرا يتفاوت لدى الناس من حيث وقت ثبوته و من حيث مراتبه , 
من قانون العقوابت على أنه :"...ال توقيع على  49فكانت وجهة نظر التشريع اجلزائري مبقتضى املادة 

ماية أو التهذيب... " ، كما عزز موقفه هذا بنص القاصر الذي مل يكتمل الثالث عشر ة إال تدابري احل
املتعلق حبماية الطفل ملا جعل من الطفل اجلانح البالغ لسن العاشرة  12-15من القانون  57املادة 

واألقل من سن الثالثة عشر حمل تدابري محاية أو هتذيب فقط أما األقل من سن العاشرة حسب املادة 

                                                 
 .438، ص  2000عوض حممد عوض، قانون العقوابت،القسم العام، دار اجلامعة اجلديدة للنشر طبعة د/   -  1
، 1998القسم العام، دار املؤسسات اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، طبعة  -عالية، شرح قانون العقوابت مسري  - 2

 .282ص
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زائية بصفة مطلقة مهما بلغت خطورة اجلرمية اليت ارتكبها، فمن خالل فال يكون حمال للمتابعة اجل  56
هذه األحكام يبدو أن املشرع اجلزائري جعل سن التمييز ببلوغ الطفل الثالثة عشر منسجما مع نص 

، لكن ابملقابل اعرتف ببداية التمييز ببلوغ سن العاشرة ملا رتب مسؤولية  1من القانون املدين 42املادة 
جزائية خمففة مستبدال العقوبة بتدابري عالجية وقائية إدراكا منه أبن الطفل يف هذا السن ضحية يستحق 

 2العالج وليس جمرم يستحق العقاب.

سنوات،  10مية من الطفل األقل من و عليه يكون املشرع قد أقام قرينة قانونية قاطعة بعدم وقوع جر 
 .3وجعلها بسيطة ما فوق هذا السن 

بل ال بد من مراحل حياة يقطعها حىت يتحقق له  و اإلنسان ال يبلغ مرحلة التمييز طفرة واحدة ،
التمييز ، ومىت بلغ مرحلة التمييز يصبح متمتعا يف نظر القانون اجلزائي ابلقدرة على إدراك ماهية أفعاله 

 .4وابلتايل يعد مسئوال على أي فعل يعد يف نظر القانون جرمية

يف فعله , و ال أن يكون ذلك يف  و ال يشرتط العتبار الشخص مميزا , حييط علمه حبكم القانون
مقدوره, و هذا الرأي جمتمع عليه , و من الفقهاء من يعلله أبن العلم ابلقانون مفرتض , فال تقبل دعوى 

  اجلهل به, و هذا التعليل ينطوي عليه ضمنا بلزوم العلم ابلقانون كشرط يف التمييز
ال يعذر جلهله , فإدراكه العقوبة أو معرفة و من الطبيعي أن يكون الشخص قد بلغ سن التمييز , لكي 

النص اجلزائي اخلاص ابألعمال احملظورة ليس من شروط املسؤولية اجلزائية , و كل ما هو مطلوب 
أنه أمام فعل احملضور اجتماعيا كان فيه خمتارا فوجه أرادته حنو فعله  –أن يكون مميزا  –للمسائلة أن يعين 

لى الفعل احملضور فهو بذلك مسئوال و مستحقا للعقاب و على أساس ما أو عدم فعله و غلبة إرادته ع
تقدم إذا انتقى الوعي و اإلدراك انتفت معه املسؤولية إذ ال يعقل أن يسأل شخص عن أفعال تصدر منه 

                                                 
 من القانون املدين 42نصت املادة  -1
 .145، ص1994قسم العام اجلرمية ، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة -حماضرات يف قانون العقوابت عادل قوراة ، -2
 .76مرجع سابق ، صأمحد أبو الرواس،  - 3
 ومابعدها. 282مسري عالية، مرجع سابق، ص  - 4



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           ياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والس
20 

 

365 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

ال يستطيع أن يعد أو يدرك نتائجها , فاجملنون الذي يرتكب الفعل املكون جلرمية القتل ال ميكن توقيع 
 . 1عليه , و إن كان من اجلائز أن ينزل به التدبري االحرتازي العقاب

  نيا : حرية االختياراث

فإن عليه أن يوجه إرادته توجيها سليما , يتفق و مرامي القانون , و ال  إذا كان املرء عاقال مميزا ,
يتحقق ذلك إذا كان حر االختيار , فحرية االختيار هي مقدرة املرء على توجيه إرادته الوجهة اليت يريد , 
فال يكفي أن يكون قادرا على العلم مبختلف األمور , بل جيب أن يكون بوسعه توجيه إرادته حسب 

 .2ه , و هلذا فإن شرطا اإلدارة املعتربة قانوان مها : التمييز و حرية االختيارعمل

 ثــالثا: مراتب األهلية

و األهلية اجلزائية تقوم على التمييز و حرية االختيار , و كال األمرين قدرة , تقبل التدرج و ترتاوح 
فة موضوعية حلكم الواقع , و بني الكمال و النقصان , و قد استجاب قانون العقوابت اجلزائري بص

ابعتماده على عامل السن قسم األهلية على ثالثة أقسام ، قسم يتمتع ابألهلية الكاملة و قسم يتمتع 
ابألهلية الناقصة. و قسم عدمي األهلية. كما مت بيانه فإن املشرع اعتمد على عامل السن وحده يف هذا 

 .3التقسيم

ة التشريعات إليها , فمنها من يسلم إبمكان تدرجها ومنها من أما احلالة العقلية فقد اختلفت نظر 
ق.ع مقسما يف  47ينفي ذلك،  و قد تناول املشرع اجلزائري حكم اجلنون و العاهة العقلية يف املادة 

 .4ذلك الناس إىل كامل األهليــــــة و عدميها

 

                                                 
 .283أمحد أبو الرواس، مرجع سابق ، ص - 1
 .287، 286ص،1998القسم العام، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة  -عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوابت - 2
 .447د/ عوض حممد عوض ، مرجع سابق، ص -  3
 .447نفس املرجع ، ص -  4
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 املطلب الثالث : صغر السن كمانع لقيام املسؤولية اجلزائية

سلم به أن الطفل يولد معدوم الوعي و اإلدراك و بعد مدة من الزمن تبدأ ملكاته الذهنية و من امل
  النفسية ابلنمو شيئا فشيئا حىت ينضج و يكتمل منوه العقلي بعد مضي السنني العديدة

و تراعي القوانني الوضعية هذه احلقيقة فال حتاسب األحداث عن خطئهم اجلنائي كما حتاسب الكبار 
لغني.و ختتلف التشريعات يف حتديد سن معني يعد املرء بعد بلوغه مسؤوال عن أعماله اإلجرامية تبعا البا

للسياسة اجلنائية اليت تنتهجها يف هذا امليدان، فأغلب التشريعات تعترب أن الطفل الذي مل يبلغ السنة 
من قانون العقوابت  20ة السابعة معدوم التمييز و ال حياسب على أي فعل يرتكبه وجند يف ذلك املاد

قانون العقوابت األردين ، و بذلك يتضح أن  94قانون العقوابت اللبناين و املادة  237العراقي و املادة 
التشريعات ورجال القانون و إن اتفقوا على مبدأ انعدام اإلدراك لدى الصغري إال أهنم قد اختلفوا يف 

 .1تقدير سن التمييز و اإلدراك لديه 

 ألول : نشأة قرينة عدم مسؤولية األحداث و طبيعتهاالفرع ا

إن إطار ارتكاب اجلرمية من قبل الطفل يتجاوز إطار القانون اجلزائي لكون تصرفه خيضع للطبيب ، 
أكثر من خضوعه للقاضي فهو فعل خطري ابلنسبة للمجتمع ألن جنوح األحداث يعد بذرة إجرام الغد 

من أجل العقاب بل من أجل العالج ألن اجلرمية تعد رد فعل  و يتطلب ذلك تدخل اجملتمع ليس فقط
عن مرض أكثر عمقا و جيب عالجه للوقاية من العود ، فاجلانح يكون مضطراب بسبب صدمات معنوية 
مؤثرة  سببها األسرة و احمليط اخلارجي،  أو آبالم سابقة عن عوارض جسمية أو ذهنية ، لكون تطور 

ص يف احلنان أو العناية من قبل األولياء، فالطفل عاش يف حميط فاسد شخصيته و تكوينها سببها نق
،ومن غري العدل نسبة جلرمية إليه ابلرغم من ارتكابه هلا إبرادته و يف حالة وعي أي بصفة مقصودة، بل 

  .ينبغي البحث عن العوامل احلقيقية جلنوحه قصد متكني إصالحه وعالجه

                                                 
 .417مسري عالية ، مرجع سابق ، ص -  1
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سنوات وغري  10أما إذا حبثنا يف طبيعة قرينة عدم املسؤولية، فهي مطلقة ابلنسبة ألحداث أقل من 
قابلة إلثبات العكس ،وال يكون احلدث حمال ألي عقوبة أو تدبري حىت و إن كان ميال إىل اإلجرام ، و 

عكس مدلوهلا هي بسيطة من جهة أخرى يف مواجهة األحداث من جاوزوا هذا السن ،إذ ميكن إثبات 
 .عندما جتعل ظروف وشخصية احلدث ذلك ضرورة حمل اعتبار يف نظر القضاة

األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول موقف القوانني الوضعية يف معاجلتها جلرائم األطفال و هل 
 أخذت هذه التشريعات بقرينة عدم املسؤولية؟ و ماهو سن الرشد اجلنائي يف كل منها ؟

 : موقف بعض التشريعات من حالة صغر السنالفرع الثاين 

إتفقت التشريعات الوضعية عامة سواء العربية و الغربية على اختالف املسؤولية اجلزائية لألحداث 
ابختالف مراحل أعمارهم، و الرأي الغالب يف هذه القوانني هو تقسيم عمر الطفل إىل ثالثة فرتات مميزة 

و أنه يصعب حتديد كل مرحلة حتديدا دقيقا وذلك حسب نظرة كل و مغايرة عن بعضها متيزا كافيا، ول
مشرع وطين على حدى ، ففي املرحلة األوىل يكون الصيب صغريا و يفرتض فيه عدم قدرته على فهم 

 .1 ماهية العمل اجلنائي و عواقبه و هذا األمر منطقي و واقعي و من مث فال مسؤولية عليه إطالقا

هذه املرحلة بسبع سنوات ، و كذلك احلال يف اهلند واجنلرتا و يف إيطاليا. و قد حدد القانون املصري 
 :و قد حددت املادة الثانية من املادة املذكور أعاله هذه احلاالت

إذا وجد متسول و يعد من أعمال التسول عرض السلع أو خدمات اتفهة أو القيام أبلعاب هبلوانية   -
 .للعيشأو غري ذلك مما ال يصلح موردا جداي 

 .إذا مارس مجع أعقاب السجائر و غريها من الفضالت و املهمالت -

إذا قام أبعمال تتصل ابلدعارة أو الفسق أو إبفساد األخالق أو القمار أو املخدرات أو حنوه خبدمة -
مل يكن له حمل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة يف الطرقات أو يف أماكن أخرى  إذا.، من يقومون هبا

 .غري معدة لإلقامة
                                                 

 .46، ص2017طفل، دار الفكر والقانون للنشر و التوزيع ، املنصورة، هنلة سعد عبد العزيز، املسؤولية اجلنائية لل - 1



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           ياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والس
20 

 

368 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 .إذا خالط املعارضني لالحنراف أو املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء املسرية-

 .إذا اعتدى من اهلروب من معاهد التعليم أو التدريب-

ا القانون أن املشرع املصري خرج عن القواعد العامة اليت و ما يالحظ على نص املادة الثانية من هذ
حتدد مسؤولية الطفل على أساس السن و اعترب الظروف االجتماعية و االقتصادية اليت يعيشها هذا 
الصغري عامل من العوامل اليت ترتب تطبيق التدابري الوقائية فهي من جهة حتمي الطفل من التشرد و 

ت القبيحة ومن جهة أخرى حتد من الظواهر االجتماعية السلبية داخل التسول و غريها من الصفا
اجملتمع ، ومن اجلهة القانونية هتدف إىل إصالح الطفل و هتذيبه و إبعاده من دائرة اخلطر اليت يف غالب 

و ارتكاب أبشع اجلرائم من أجل حتقيق أهداف ال تتناسب مع القيمة  حنرافاإلاألحيان تؤدي به إىل 
تكب من أجلها السلوك اإلجرامي ، كما يتضح من النص ابإلضافة إىل ما سبق أن املشرع املصري اليت ار 

وحد يف املعاملة بني األطفال اجملرمني و األطفال املنحرفني فقرر هلم نفس التدابري أو أخضعها يف احلالتني 
 لنفس األحكام.

و اشرتاط حرية االختيار يتالءم مع وجود القانون ذاته ، فاملشرع يوجه خطابه إىل الكافة للقيام بعمل 
معني أو االمتناع عنه , و ما مل ميلك املخاطبون ابلقانون حرية القيام هبذا العمل أو االمتناع فال قيام 

 .1جيب أن تتوفر لديهم حرية االختيار للقانون ألنه ال التزام مبستحيل , و لذلك فإن املخاطبني ابلقانون

 املبحث الثاين: مدى ارتباط السن ابلتدرج يف املسؤولية اجلنائية للطفل اجلانح

ملا كان مناط قيام املسؤولية اجلزائية هو التمييز واإلدراك ، فال جيوز معاملة الطفل كالبالغ نظرا لطبيعة 
املة خاصة تستهدف أتهيله و إصالحه بيد أن إدراكه تكوينه اجلسدي والعقلي ، مما يستلزم معاملته مع

ملاهية أفعاله وقدرته على التمييز بني اخلري والشر ال تتوافر دفعة واحدة بل تدرجييا، وال يصبح التمييز  
كامال إال إذا مضت فرتة من الزمن تتضح خالهلا مداركه وتكتمل مقدرته على اإلميان ابلعامل اخلارجي 

ر الكايف من اخلربة ، وإذا اعرتف املشرع ابلتدرج يف نضوج الصغري فإنه البد أن يعرتف ويتوافر لديه القد
                                                 

عبد احلكيم فودة ، املوسوعة اجلنائية احلديثة ، التعليق على قانون العقوابت اجمللد األول، دار الفكر و القانون ابملنصورة، طبعة   -1
 .73، ص2002
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ابملقابل ابلتدرج يف قيام مسؤوليته اجلزائية حبيث تبدأ بصورة منخفضة وتزداد كلما اقرتب الطفل من 
 .1النضوج، حىت إذا تكامل رشده وجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة 

املشرع اجلزائري حذو ابقي التشريعات املعاصرة ملا اعرتف مببدأ التدرج بني سن الطفل  وقد حذى
مؤكدا ذلك يف نصوص املواد  2من قانون العقوابت 49اجلانح وقيام مسؤوليته اجلزائية من خالل املادة 

 ، حيث قسم مرحلة الطفولة إىل ثالث مراحل عمرية حسب سن3من قانون محاية الطفل 58، 56،57
 الطفل لتتدرج معها مسؤوليته اجلزائية من العدم إىل الكمال مرورا ابلتخفيف  وفقا ملا يلي.

 املطلب األول: مرحلة إنعدام املسؤولية اجلزائية 

إتفقت جل التشريعات العربية والغربية على مبدأ إنعدام املسؤولية اجلزائية للطفل غري املميز مهما  
العتبارات خمتلفة 4ها ، غري أهنا اختلفت يف حتديد السن املانع للمسؤولية كانت خطورة اجلرمية اليت اقرتف

 تتعلق ابلسياسة اجلنائية لكل بلد نوجزها فيمايلي:

 الفرع األول: السن املانع للمسؤولية يف التشريعات املقارنة 

ومناطها القدرة  ملا كان أساس املسؤولية اجلزائية هو حرية اإلختيار بني إتيان الفعل اجملرم من عدمه،
الكافية على اإلدراك والتمييز، فإن الطفل يفتقر متاما لإلرادة احلرة املختارة يف بداية عمره فال تقوم 
مسؤوليته اجلزائية عن جرم ارتكبه النعدام األساس الذي تقوم عليه ، وقد كانت السوابق القضائية يف 

، ولكن األمر تعدل فيما بعد 5سبع سنواتالقانون اإلجنليزي قد استقرت على أن سن التمييز هو 
                                                 

، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بريوت ،  03ط علي حممد جعفر، األحداث املنحرفون ) دراسة مقارنة (،  - 1
 .120، ص  1996

، املتضمن 1966يونيو  08املؤرخ يف  156 -66، املعدل و املتمم لألمر رقم 2014فرباير  04املؤرخ يف  01-14القانون  - 2
 (.07، عدد 2014فرباير  16تعديل قانون العقوابت ،) ج.ر.ج.ج  ، الصادر يف 

 ، يتعلق حبماية الطفل.  2015يوليو  15مؤرخ يف  12-15قانون رقم   - 3
جدي الصادق، املسؤولية اجلنائية للطفل بني الشريعة اإلسالمية والتقنني اجلزائري و اللييب، جملة املفكر، جامعة حممد خيضر   -4

 .262، ص2013بسكرة، كلية احلقوق و العلوم السياسية، العدد التاسع ، 
 . 36، ص1994فوزية عبد الستار، معاملة األحداث واألحكام القانونية واملعاملة العقابية، دار النهضة العربية، مصر،  د/ -5
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مبقتضى تشريعات مكتوبة أقرت بقرينة قانونية قاطعة مفادها أن الصغري أقل من عشرة سنوات ال يفهم 
ذلك أن القانون اإلجنليزي يتجه وجهة ختتلف عن عديد  .1وال مييز طبيعة الفعل وما إذا كان خاطئا أم ال

ية قاطعة بعدم وقوع جرمية أصال من الطفل الذي يقل عمره عن العشر التشريعات عندما أقام قرينة قانون
هذه القاعدة جتد مصدرها يف السوابق  .(doli incapax )سنوات معتربا إايه غري مسئول جنائيا

 .19332القضائية، مث كرسها قانون األطفال والصغار لسنة 

وكذلك األمر يف التشريع البولندي، فإذا ما أقدم احلدث دون سن العاشرة على ارتكاب جرمية فال 
يعترب مسؤوال جنائيا وترتتب املسؤولية يف هذه احلالة على األسرة اليت يعيش يف كنفها الطفل اجلانح ، 

سنة فيلحق إبحدى مدارس ويسلم ألهله ويوضع حتت الرقابة، أما إذا كان سنه بني العاشرة والثالثة عشر 
إعادة الرتبية التابعة لوزارة التعليم و الرتبية ابعتبار مشكلته تربوية ، أما القانون الفرنسي فقد عفى عن 
األحداث اليت تقل أعمارهم عن سن الثالثة عشر سنة أي مسؤولية جزائية مقابل ضمان تربيتهم و 

 .3تثقيفهم

الذي مل يتمم سن الثانية عشر سنة غري مسئول جنائيا وفقا  يف حني أن املشرع املغريب إعترب احلدث
من القانون اجلنائي املغريب الذي ينص على أن :" احلدث الذي مل يبلغ سنه  138ملقتضيات الفصل 

 إثنيت عشرة سنة كاملة يعترب غري مسئول جنائيا النعدام متييزه..." . 

األوروبية مل تتفق على سن معينة النعدام املسؤولية  تبعا ملا سبق يبدو أن التشريعات سواءا العربية أو
 .4اجلزائية ومرد ذلك راجع لفلسفة كل بلد وموقعه اجلغرايف وطبيعة النسيج االجتماعي لسكانه

 

 
                                                 

1 -David Oronerod , Smithland , Criminal law , Oxford 2005 , p 295. 
2 -Michael J Allen, Textbook on Criminal LAW, Oxford 2009, p123. 

 .123، 122، ص 2006موسى حممود سليمان ، قانون الطفولة اجلاحنة واملعاملة اجلنائية لألحداث ، منشأة املعارف، مصر ،  - 3
دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلزائي، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف  –جنوح األحداث  زوانيت بلحسن ، - 4

 .24، ص  2004العلوم اإلسالمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 
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 الفرع الثاين: السن املانع للمسؤولية يف التشريع اجلزائري

 على منع مساءلة الطفل األقل من ق.ع يف فقرهتا األوىل 49أقر املشرع اجلزائري صراحة بنص املادة 
، فهو ال ميلك القدرة على  1( سنوات حبكم  ضعفه و عدم إدراكه وفهمه ملعىن اجلرمية10من عشرة)

هذا املوقف  12-15من قانون محاية الطفل رقم  56اإلدراك والتمييز ملا يدور حوله، وأكدت املادة 
 ( سنوات. 10بنصها:" ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية الطفل الذي مل يكمل العشر )

 .   لغري"يتحمل املمثل الشرعي للطفل املسؤولية املدنية عن الضرر الذي حلق اب

طبقا لنص املادة الثانية من القانون  وتكون العربة بتحديد سن الطفل اجلانح بيوم ارتكاب اجلرمية
، ويتم إثبات سن الطفل ابلوثيقة الرمسية املعدة لذلك أي شهادة امليالد الصادرة عن البلدية 15-12

 .2واطنني املولودين خارج الرتاب الوطينابلنسبة للمواطنني املولودين ابجلزائر وعن القنصليات ابلنسبة للم

أو تبني عدم صحة ما أدرج يف السجالت جيوز اإلثبات -شهادة امليالد–وإذا مل يوجد هذا الدليل 
من القانون  26أبي طريقة حسب اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون احلالة املدنية طبقا للمادة 

اضي األحداث االستعانة أبهل اخلربة لتحديد سن املدين، وإذا تعذر احلصول على أي دليل جاز لق
 . 3حلظة  ارتكابه للجرمية  الطفل

 املطلب الثاين: مرحلة املسؤولية اإلجتماعية

تبدأ هذه املرحلة من سن العاشرة إىل الثالثة عشر سنة ويكون خالهلا الطفل قد بدأ التمييز ولكنه غري  
كايف إلدراك معىن اجلرمية وما يرتتب عنها ، فهو بذلك يكون ضحية لعوامل عضوية أو نفسية أو 

ال سيما إتفاقية حقوق  اجتماعية دفعته لولوج عامل اإلجرام ، هلذا ومن منطلق إلتزامات اجلزائر الدولية

                                                 
 .69عبداحلكيم فودة، مرجع سابق، ص -  1
املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون ائية يف جمال األحداث ، تقرير اجلزائر، أحسن بوسقيعة ، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلن -  2

 .395، ص1992، دار النهضة العربية ، مصر، اجلنائي
 .11فايزة ميلود حسن، مناري نور اهلدى ، ، ص - 3
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، فقد تبىن املشرع اجلزائري سياسة جنائية جديدة  1اليت صادقت عليها اجلزائر 1989الطفل لسنة 
 2من قانون العقوابت 49هتدف إىل إصالح وتقومي احلدث اجلاين بدال من عقابه، فبعد تعديل املادة 

املتعلق  12-15اه مت إصدار القانون  رقم اليت عززت من احلماية القانونية للطفل، وأتكيدا هلذا اإلجت
حبماية الطفل والذي يعترب احلجر األساس إلرساء جمموعة من اإلجراءات والتدابري الرعائية الوقائية 

 واإلدماجية اخلاصة ابلطفل حىت وإن كان جاحنا .

اوح من ق.ع.ج على أنه :" ال توقع على القاصر الذي يرت   2ف/49هذا ما نصت عليه املادة  و
من قانون محاية  57سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب" وكذا املادة  13إىل أقل من  10سنه من 

( سنوات 10اليت نصت كذلك على أنه:"ال يكون الطفل الذي يرتاوح سنه من ) 12-15الطفل رقم 
التهذيب" ،كما  ( سنة عند اتريخ ارتكابه اجلرمية إال حمل تدابري احلماية و13إىل أقل من ثالث عشرة )

( 10من نفس القانون:" مينع وضع الطفل الذي يرتاوح سنه من عشر) 1ف/58جاء يف نص املادة 
 ( سنة يف مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة"13سنوات إىل أقل من ثالث عشرة )

ا بذلك هذا ما يبني اجتاه إرادة املشرع حنو إحالل املسؤولية االجتماعية حمل املسؤولية اجلنائية جمسد و
مبدأ احلد من تسليط العقوبة على الطفل اجلانح ، مما حيقق تغليب مصلحة الطفل الفضلى واليت تقتضي 

 محايته عن طريق إجراءات وتدابري وقائية تتناسب وخطورة اجلرمية املرتكبة  .

 الفرع األول: التدابري الوقائية يف حالة ارتكاب جنحة أو جناية

املتعلق   12-15من القانون  85،  70على سبيل احلصر يف املادتني أورد املشرع هذه التدابري 
 حبماية الطفل على النحو اآليت:

                                                 
املتضمن املصادقة  1992ديسمرب سنة  19املوافق ل 1413مجادى الثانية عام  24يف  املؤوخ 461-92املرسوم الوائسي رقم  - 1

نوفمرب سنة  20مع تصرحيات تفسريية على إتفاقية حقوق الطفل املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
1989. 

  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2014فرباير سنة  04املوافق ل 1435ربيع الثاين عام  04املؤرخ يف  01-14قانون   - 2
الصادر يف  07، املتضمن تعديل قانون العقوابت ج.ر.ج.ج، عدد 1966يونيو  08املوافق ل  1386صفر عام  18املؤرخ يف 

 .2014فرباير  16
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 أوال: تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي أو إىل شخص أو عائلة جديرة ابلثقة: 

 اثنيا: وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة

 اثلثا: وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة 

 رابعا: وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة

ويعد هذا آخر إجراء يلجأ إليه القاضي حينما يتعذر عليه أحد اخليارات السابقة ، كما ميكن لقاضي 
املراقبة وتكليف مصاحل الوسط املفتوح ابلقيام األحداث عند االقتضاء أن يضع الطفل حتت نظام احلرية 

 به، ويكون هذا النظام قابال لإللغاء يف أي وقت.

ويتعني يف مجيع األحوال، أن يكون احلكم ابلتدابري املذكورة آنفا ملدة حمددة ال تتجاوز التاريخ 
، وهذا خالفا ملا كان منصوص عليها يف قانون اإلجراءات  1الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد اجلزائي

 .2اجلزائية من استمرارها لغاية بلوغ سن الرشد املدين

كما يتعني على قسم األحداث عندما يقضي بتسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين ابلثقة، أن 
 حيدد 

 .3اإلعاانت املالية الالزمة لرعايته

مية قد أابحت ضرب الصغار للتأديب و التعليم، ووسيلة التأديب قد ونشري إىل أن الشريعة اإلسال
تكون قوال أو فعال، أما القول فرياد به التأنيب والتعنيف، وأما الفعل فيكون عن طريق الضرب غري املربح 

 ، وأن ال يكون من شأنه تقييد حلرية الطفل أومنع الشراب والطعام عنه. 4أو املفضي للهالك

                                                 
 املتعلق حبماية الطفل 12-15من القانون  85أنظر املادة   - 1
 املتعلق حبماية الطفل 12-15امللغاة مبوجب أحكام القانون  الفقرة األخرية 444املادة  - 2
 املتعلق حبماية الطفل. 12-15الفقرة األخرية من القانون  85أنظر املادة  - 3
 .12، 11، ص2001، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1القسم العام، ط -حممد حممد مصباح القاضي، قانون العقوابت - 4
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يعات يف حتديد املدة الزمنية اليت تستغرقها تلك املرحلة، فبينما حيددها التشريع املصري وختتلف التشر 
بني سبع سنوات و اثنيت عشرة سنة ، فإن القانون الفرنسي حيددها بني سبع سنوات وثالث عشرة سنة، 

فرنسي، ولكن فال ميكن احلكم على الطفل الذي مل يتم ثالث عشرة سنة أبية عقوبة جنائية يف التشريع ال
ميكن إخضاعه للتدابري اإلجتماعية و التعليمية وهذا مبقتضى أحكام  املادة الثانية من القانون الفرنسي 

 .1 1935فرباير  02الصادر يف 

 الفرع الثاين: التدابري املقررة يف حالة ارتكاب خمالفة

 يكون حمال إال ق.ع.ج فإنه"...ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات ال 49/2طبقا لنص املادة
للتوبيخ". ويقصد ابلتوبيخ اللوم و التأنيب الذي يوجهه قاضي األحداث للطفل اجلانح عما صدر منه 

 من سلوك معادي، حمذرا إايه من االستمرار يف إتباع سلوك االحنراف الذي سلكه من قبل.

اء، كما ميكن وضع وقد ترك املشرع السلطة التقديرية لقاضي األحداث يف كيفية تطبيق هذا اإلجر 
 .12-15الطفل بعد النطق ابحلكم حتت نظام احلرية املراقبة وفقا ألحكام القانون 

 املطلب الثالث: مرحلة املسؤولية اجلزائية املخففة

تبدأ هذه املرحلة من سن الثالثة عشر سنة إىل بلوغ سن الرشد اجلزائي أي الثامنة عشر سنة طبقا 
، ويكون الطفل خالل هذه املرحلة قد توافر لديه إدراك انقص 12-15ون لنص املادة الثانية من القان

غري مكتمل، حيث أيخذ يف التدرج بتقدم السن ويتسع نطاق خرباته إىل أن تكتمل مسؤوليته اجلزائية 
ببلوغ سن الرشد اجلزائي وال يكون خالهلا حمال إال لتدابري احلماية أو التهذيب أو لعقوابت خمففة حسب 

سنة إما  18سنة إىل 13ق.ع.ج:" ...وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه بني  3ف/49ادة نص امل
لتدابري احلماية أو لعقوابت خمففة" ، كما مينع أثناء فرتة التحقيق وضعه يف مؤسسة عقابية ولو مؤقتا، إال 

عادة الرتبية إذا كان هذا اإلجراء ضروراي واستحال اختاذ أي إجراء آخر. ويف هذه احلالة يوضع مبركز إل

                                                 
. راجع كذلك: د/ 35،  دون دار النشر، القاهرة، ص2احلسيين، احنراف األحداث) املشكلة و املواجهة(، طد/ عمر الفاروق  - 1

 .42فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص
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، واحرتاما ملبدأ 1وإدماج األحداث أو جبناح خاص ابألحداث ابملؤسسات العقابية عند اإلقتضاء 
الشرعية اجلنائية يقضى يف حق احلدث بتدابري وقائية أو عقوابت خمففة وفقا لضوابط حمددة ، كما تتم 

إال ما تعلق ببعض اجلرائم اخلطرية املتعلق حبماية الطفل  12-15إجراءات املتابعة طبقا ألحكام القانون
 سنة. 16اليت يرتكبها األحداث الذين جاوزوا سن 

 الفرع األول: العلة يف اإلختيار بني التدبري والعقوبة

سنة هي نفسها املطبقة على من  13سنوات و 10يالحظ أن التدابري اليت خيضع هلا الطفل مابني 
من قانون محاية  58،57،56رة سنة طبقا ألحكام املواد  جتاوز سن العاشرة ومل يتجاوز سن الثالثة عش

الطفل، لكن االستثناء يكمن يف إمكانية تعرضه لعقوابت خمففة ، مما يعين أن املشرع يعتد إبرادة الطفل 
ق.ع.ج على النحو التايل:" إذا  50اجلانح خالل هذه املرحلة ويرتب عليه جزاءا جنائيا وفق نص املادة 

سنة حلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عليه  18إىل  13قاصر الذي يبلغ سنه من قضي أبن خيضع ال
 تكون كالتايل:

إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن املؤبد فإنه حيكم عليه بعقوبة احلبس  -
 من عشر سنوات إىل عشرين سنة.

عليه ملدة تساوي نصف املدة اليت  وإذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم  -
 كان يتعني احلكم عليه هبا إذا كان ابلغا".

ابحلكم   ق.ع 51أما فيما تعلق ابملخالفات فإن املشرع منح السلطة التقديرية للقاضي وفقا للمادة 
على القاصر ابلتوبيخ أو الغرامة، مما ال يدع جماال للشك أن املشرع انتهج سياسة جنائية حديثة ملعاجلة 
جنوح األحداث ترتكز على مبدأ اإلصالح و التقومي كأصل عام بدال من سياسة العقاب و الزجر، 

بة للحرية بقرار معلل إذا سنة  حمال لعقوبة سال 13واستثناءا ميكن أن يكون الطفل الذي جاوز سن 

                                                 
 املتعلق حبماية الطفل. 12-15من القانون  58أنظر املادة  - 1
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اقتنع القاضي من خالل الدراسة املعمقة لنفسية الطفل من عدم جدوى تدابري احلماية والتهذيب ، ومع 
 ق.ع. 50ذلك يستفيد احلدث من التخفيف وفقا ملقتضيات املادة 

 الفرع الثاين: اإلستثناء الوارد على مبدأ املعاملة اجلنائية اخلاصة للحدث

مايلي:" خيتص قسم األحداث الذي يوجد مبقر   12-15من القانون  2ف/59ملادة جاء يف نص ا
اجمللس القضائي ابلنظر يف اجلناايت اليت يرتكبها األطفال"، واستثناءا هلذه القاعدة وطبقا لنص املادة 

سنة ممن ارتكبوا 16ق.إ.ج فإن حمكمة اجلناايت تكون خمتصة مبحاكمة القصر البالغني سن  249
 إرهابية أو ختريبية واحملالني بقرار هنائي من غرفة اإلهتام ، وهو اختصاص استثنائي حملكمة اجلناايت أفعاال

 25/02/1995.1املؤرخ يف  10-95مبوجب األمر  1995أضيف إليها سنة 

يرجع خلطورة هذه اجلرائم اليت ال ينبغي التسامح بشأهنا، ومع ذلك تبقى محاية  ومرد هذا اإلستثناء
من قانون  50، 49احلدث اجلاين مضمونة من خالل استفادته من العقوابت املخففة طبقا للمادتني 

 العقوابت.

 خامتة:

أخذ مببدأ من خالل هذا البحث خنلص إىل أن املشرع اجلزائري على غرار ابقي التشريعات احلديثة 
حرية االختيار أساسا لرتتيب املسؤولية اجلزائية ، وملا كان مناط قيامها اإلدراك و التمييز فهي بذلك تتبعه 

تنمو ملكته الذِّهنيِّة إىل أن تكتمل   الطِّفل يولد فاقد اإلدراك والوعي مثِّ وجودا ونقصا وعدما ، ومبا أن 
احل املسؤوليِّة اجلزائيِّة وفقا لسنِّ احلدث  معتمدا يف ذلك تدرجييِّا ، قام املشرع بتكريس نظام قانوينِّ ملر 

على مبدأ التِّدرج من الالِّمسؤوليِّة اجلزائيِّة املطلقة إىل املسؤوليِّة اجلزائيِّة الكاملة مرورا مبرحلة ختفيف 
من قانون العقوابت كما عزز  49املسؤوليةِّ جمسدا ذلك من خالل التعديالت اليت طرأت على املادة 

 .12-15ماانت أبحكام جديدة تضمنها قانون محاية الطفل رقم هذه الض

 

                                                 
 .1995لسنة  11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  - 1
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 املراجع:

 :مراجع ابللغة العربية-1
امحد ابو الروسي، القصد اجلنائي و املسامهة اجلنائية و الشروع و الدفاع الشرعي و عالقة السببية ، دار املكتب -1

 .2001اجلامعي احلديث ،طبعة 

أحسن بوسقيعة ، -3 2006الثالثة، دار هومة، اجلزائر،  أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام،الطبعة-2
، املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائياآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال األحداث ، تقرير اجلزائر، 

 .1992دار النهضة العربية ، مصر، 
  .قارن ،الدار اجلامعية، بريوت، دون سنة طبع د/ أكرم نشأة إبراهيم، القواعد العامة يف قانون العقوابت امل -4

جدي الصادق، املسؤولية اجلنائية للطفل بني الشريعة اإلسالمية والتقنني اجلزائري و اللييب، جملة املفكر، جامعة -5
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 قيود امللكية العقارية اخلاصة
 قيد املطالت واملناور وتطبيقاته املعاصرة

 البويرة أوحلاجخصال حممد جامعة العقيد أكلي حمند  ولد /أ

 امللخص

ته واإلطالل منه إىل أعطى املشرع اجلزائري على غرار املشرعني العرب وغري العرب، ملالك البناء حق إانرته وهتوي
ابلشكل الذي يراه هذا املالك مناسبا ، ويتمثل  ذلك  يف حق مالك البناء يف أن يفتح املطالت واملناور  خارج البناء

يف بنائه، وقيد هذا احلق برتك مسافة مرتين بينه وبني حدود جريانه يف  -املناور ، الشرفات، األسطح ( )  النوافذ ،  -
أ رضية الغرفة  املطالت املواجهة ، وترك ستني  سنتيمرتا يف املطالت املنحرفة ، وقيد املنور ابرتفاع قاعدته مبرتين  عن

جلار عن احلياة  اخلاصة جلريانه وذلك لقدسية هذه احلياة وسريتها،  املراد إانرهتا أو هتويتها ،كل هذا،حىت ال يكشف ا
 انهيك عن النزاعات  اليت تقع بني اجلريان بسبب هذه املطالت واملناور ألجل فتحها أوسدها أو اكتساهبا ابلتقادم .

        الكلمات املفتاحية ، املطالت ، املناور، البناء ، اجلار

Résumé 

Il a donné le législateur algérien Comme d'autres législateurs arabes et non-

arabes, le propriétaire de l'immeuble et à droite pour éclairer et ventiler le voit 

sortir de l'immeuble. 

Comme il voit le propriétaire approprié, et est le propriétaire du bâtiment en 

plein ouvert vues et puits de lumière - (fenêtres, jour, balcons, terrasse) - dans la 

construction, et en vertu de ce droit de laisser deux mètres de distance entre lui et 

les frontières de ses voisins vues confrontation, laissant soixante centimètres vues 

déviante, et sous la lucarne sa base à deux mètres de la salle traumatisante pour 

être éclairés ou ventilés, tout cela, jusqu'à ce que le voisin ne révèle pas la vie 

privée de ses voisins et à la sainteté de la vie et la confidentialité, pour ne pas 

mentionner les conflits qui se produisent entre voisins à cause de cette vues et jour 

pour ouvrir، ou fermer ،ou acquisition de limitations 

Mots-clés, vues, jour, construction, voisin 
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 املقدمة
القوانني واألنظمة، لكان مطلقا من كل قيد، إال فيما يضر ابلغري وخيالف  لو كان االنتفاع ابلبناء

توجب على ذلك أن املالك حر يف تقدير كيفية ا نتفاعه ببنائه، كأن يكون له احلرية املطلقة يف إضاءة 
 .ت ابألبعاد اليت يراها مناسبة لهوهتوية ملكه واإلطالل خارجه كما يشاء، حيث يفتح النوافذ والشرفا

واإلطالل هذه، اليت تعترب أحد مظاهر االنتفاع  لكن املشرع رأى أن يقيد حرية اإلضاءة والتهوية
ابلبناء، مربرا ذلك التقييد حبماية املصلحة العامة مبنع ما ميكن أن يقع بني اجلريان من نزاعات، اليت تنشأ 
عادة حبكم اجلوار،  ففي كشف اجلار عن احلياة اخلاصة جلاره ما يفتح اجملال للنزاعات، وهلذا عمل 

 من هذا الضرر ومعاجلته والتخفيف منه  آخذا يف االعتبار أبخف األضرار. املشرع على الوقاية
، 710، 709كل ما ورد ابلقانون املدين اجلزائري فيما يتعلق ابملطالت واملناور، هو ما ورد ابملواد 

املطالت 710  املطالت املواجهة ونظمت املادة  709، من القانون املدين، فقد نظمت املادة 711
 املناور. 711، ونظمت املادة املنحرفة

بناء على ما سبق، سوف أقسم هذا البحث إىل حمورين، أتعرض يف األول إىل أحكام املطالت ويف 
 .الثاين إىل أحكام املناور يف التشريع اجلزائري

 املطالت أحكام :احملور األول
اإلانرة والتهوية واإلطالل منه إىل املطل كما سبق وأن ذكر هو الفتحة اليت يقيمها مالك البناء قصد 

خارج البناء، واملطل إما يكون مطال مواجها ميكن اإلطالل منه على ملك اجلار مباشرة دون حاجة إىل 
على ملك اجلار إال بعد  االلتفاف ميينا أو مشاال ،وإما يكون مطال منحرفا ال ميكن اإلطالل منه مباشرة

حنناء إىل اخلارج، وملا كان املطل املواجه هو أشد املطالت مضايقة االلتفاف ميينا أو مشاال أو بعد اال
للجار، ويليه املطل املنحرف، فقد خص املشرع املدين كل من املطلني  حبكم، فقيد املطل املواجه بقيد 

 :من القانون املدين 709/1املادة  أشد من قيد املطل املنحرف حيث تنص

ه مطل مواجه على مسافة تقل عن مرتين وتقاس املسافة من ال جيوز للجار أن يكون له على جار « 
 710كما تنص املادة    ،»ظهر احلائط الذي يوجد له مطل أو من احلافة اخلارجية للشرفة، أو من النتوء 
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ال جيوز أن يكون جلار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستني سنتيمرتا «  من القانون املدين
هذا التحرمي يبطل إذا كان هذا املطل املنحرف على العقار اجملاور هو يف الوقت  من حرف املطل على أن

يستخلص من النصني أن املطل مواجها كان أو منحرفا، يتقيد فتحه  ،»ذاته مطل مواجه للطريق العام 
ة مبسافة حمددة حيث يفرتض املشرع أبن هذه املسافة كافية لدرء الضرر عن اجلار ،وجمال تطبيق املساف

عام ، يسري على املباين يف املدن و القرى كما يسري على املباين الريفية وعليه نقسم هذا احملور إىل 
 العناصر التالية قيد املسافة وكيفية حتديدها يف املطالت )أوال(

املطالت املعفاة من قيد املسافة و تلك غري املعفاة )اثنيا( مث املطالت املستوفية لقيد املسافة وتلك 
  املستوفاة) اثلثا(غري

 قيد املسافة و كيفية حتديدها يف املطالت  :أوال

 709فإذا كان املطل مواجها فهو أكثر مضايقة للجار املفتوح عليه املطل،  لذلك تشرتط املادة   -1
أالِّ يفتح على مسافة تقل عن مرتين وتقاس املسافة من ظهر احلائط الذي يوجد له مطل أو من احلافة 

 أو من النتوء. اخلارجية
فإذا كان املطل شرفة أو انفذة مفتوحة يف جدار من جدران املبىن، أخذ اخلط الذي يتالقى فيه احلائط 
مع األرض املقام عليها احلائط كبداية، وأخذ اخلط الذي يفصل ما بني العقارين كنهاية، فإن كانت 

املواجه مفتوحا يف حدود املسافة  املسافة بني خط البداية وخط النهاية مرتين أو أكثر كان املطل
القانونية، وإن كانت هذه املسافة أقل من مرتين كان املطل املواجه متجاوزا حلدود املسافة القانونية،  فإذا  
كان املطل املواجه شرفة أو غري ذلك كانت البداية هي حافة الشرفة أو غريها، ونقطة النهاية هي دائما 

 .  اخلط الفاصل ما بني العقارين

جيب أن تكون املسافة بني هاتني النقطتني ال تقل عن مرتين، وإذا كان العقاران يفصل بينهما حائط 
مشرتك، فاخلط الفاصل هو منتصف مسك احلائط، وعلى ذلك إذا كان احلائط املبين قائما على مسافة 

ه وهذا جائز، فإنه تقل على مرتين من اخلط الفاصل أو كان من ابب أوىل قائما على اخلط الفاصل ذات
 .ال يصح يف هاتني احلالتني أن نفتح يف احلائط املشرتك مطالت مواجهة
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يف معرض فصلها يف النزاعات العقارية ، جاءت قرارات احملكمة العليا  مؤيدة  لقرارات اجملالس كل ما  
رقم من القانون املدين اُحرتمت فيه مسافة املرتين، حيث جاء يف قرار  709كان نص املادة 

54887(1.) 

من القانون  709واضح من هذه القرار أن القضاء جاءت أحكامه وقراراته متوافقة مع نص املادة 
 . املدين كلما كانت مسافة مرتين حمرتمة يف املطالت املواجهة

يف قرارهم الصادر يف قضية )  709، تطبيق أحكام املادة: لكن ا ستبعد قضاة جملس قضاء تيزي وزو
املؤرخ يف  393987ج . ر ( ومن معه ضد ) ل، س(،  واملنقوض بقرار احملكمة العليا رقم: 

 2.20، حيث كان النزاع يرمي إىل غلق ثالث مطالت مقامة وموجودة على مسافة 14/03/2007
املؤرخ يف  175-91من املرسوم التنفيذي رقم  24مرت حسب الثابت يف القرار ،وطبقوا املادة 

من القانون املدين املتعلقة حبق املطل وابحرتام قواعد  709على هذا النزاع، بدل املادة 28/05/1991
حيث أنه من الثابت «  14/03/2007املؤرخ يف 393987اجلوار، ومما جاء يف حيثيات القرار رقم: 

اجمللس تتعلق إبنشاء وإقامة العمارات وتعليتها وترك املسافة املطلوبة  أن هذه املادة اليت أسند إليها قضاة 
بني العمارات، وهي متثل مقاييس تقنية ، فكلما زادت التعلية فيها زادت املسافة مبا ال يقل عن أربع 
أمتار،وكلما ا خنفضت تقلصت هذه املسافة إىل ما يقل عن  مرتين ، وهي تشكل ارتفاق املنظر، وفضال 

من  24املذكورة يف املرسوم قبلها ، وهبذا فاملادة  23، 22، 21ذلك فإن هذه املادة مقرونة ابملواد عن 
من القانون املدين، واليت تظل  709املرسوم سالف الذكر ال تعين حق املطل املنصوص عليه ابملادة 

ساؤوا تفسري املادة الواجبة التطبيق يف مثل هذا النزاع ، حيث أنه على ضوء ذلك  يكون القضاة قد أ
من املرسوم املذكور واخلطوا يف تطبيق القانون ، وهو األمر الذي جيعل  قرارهم عرضة للنقض  24

  .من املرسوم الذي سبق ذكره  24هبذا تكون احملكمة العليا قد فسرت املادة   ،»واإلبطال 

من  709مقتضيات املادة  من احملكمة العليا جاء فيه ال تناقض بني ( 2)و من جهة أخرى صدر قرار
خبصوص املسافة الواجب مراعاهتا عند فتح  175-91من املرسوم التنفيذي  24القانون املدين واملادة 

  .املطل 
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( 60أما إذا كان املطل منحرفا فهو أقل مضايقة للجار، ولذلك تقل املسافة فتصبح ستني )  - 2
ه هو املطل الذي ال ميكن اإلطالل منه على ملك سنتيمرتا بدال من مرتين، ويعرف املطل املنحرف أبن

من القانون املدين  710اجلار إال بعد االحنناء إىل اخلارج أو االلتفاف ميينا أو مشاال، حيث تنص  املادة 
ال جيوز أن يكون جلار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستني سنتيمرتا « اجلزائري كما يلي 

ا التحرمي يبطل إذا كان هذا املطل املنحرف على العقار اجملاور هو يف الوقت من حرف املطل على أن هذ
 ».ذاته مطل مواجه للطريق العام 

إذ تقاس مسافة ستني سنتيمرتا من حرف النافذة إىل اخلط الفاصل بني العقارين ، فإن كانت ستني 
غري قانونية ،وإذا كان الفاصل سنتيمرتا أو أكثر كانت املسافة قانونية ، وإذا كانت أقل من ذلك فهي 

بني العقارين أرضا فضاء مشرتكة كطريق خاص أو فناء أو ممر لالستعمال املشرتك، دخلت هذه األرض 
الفضاء كلها يف حساب املسافة القانونية سواء للمطل املواجه أو املطل املنحرف، فتحسب مسافة املرتين 

رض املشرتكة، حيث خط تالصق عقار اجلار ال إىل أو مسافة  ستني سنتيمرتا من املطل إىل آخر األ
 خط  منتصف هذه األرض فقط.

 جمال تطبيق قيد املسافة -  3

ينطبق على مجيع العقارات  ومما سبق ذكره، يف قيد املسافة يف املطالت املواجهة واملطالت املنحرفة،
ما دامت ملكيتها ملكية خاصة، أما األمالك  (3)اململوكة ملكية خاصة حىت لو كانت املالكــة هي الدولة

 .العامة فال يسري قيد املسافة ابلنسبة إليها

وال يشرتط أن تكون العقارات موجودة يف املدن، فالعقارات املوجودة يف القرى أو الريف يسري عليها 
أن يكون أن يكون مسكوان أو غري مسكون، و  ،قيد املسافة ويستوي يف العقار الذي يفتح فيه املطل

 .مسورا أو غري مسور 

ويعترب املطل املفتوح على األرض غري املبنية، غالبا مفتوحا على سبيل التسامح،كما ال يشرتط إثبات 
ال جيوز للجار أن « أن املطل املفتوح على أقل من املسافة القانونية قد أحدث ضررا للجار فالعبارة 
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ه التحرمي والتحرمي يستوجب إزالة الفعل احملرم بدون معنا »يكون له على جاره مطل مقابل أو منحرف 
 .(4)فإنه مع التحرمي يكون الضرر مفرتضا قانوان  ضرر، النظر إىل كونه أحدث ضررا فعال أو مل حيدث

إن املشرع حني فرض قيد املسافة )مسافة مرتين( يف املطالت املواجهة وستني  سنتيمرتا يف املطالت 
،  بل ا فرتض أن  كل ما كانت »أي الضرر موجود أو غري موجود « ار الضرر املنحرفة، مل يضع له معي

املسافة أقل من مرتين أو أقل من ستني سنتيمرتا حسب األحوال، فإن الضرر حمقق ، فقيد املسافة إذا  
 .كان اقل من املسافة القانونية، هو قرينة قانونية  قاطعة على حتقق الضرر

 املطالت املعفاة من قيد املسافة وتلك غري املعفاة   :اثنيا

 املطالت املعفاة من قيد املسافة     - 1

هناك مطالت ال ختضع لقيد املسافة، فيمكن فتحها على أيِّ  مسافة كانت من العقار اجملاور    1/1
لى اجلار بل وأمهها األبواب، ومداخل العقار، فهذه ال تعترب مطالت، إذا هي ال تعدِّ لإلطالل منها ع

 هي املوجودة أصال للدخول إىل العقار واخلروج منه.

املطالت اليت تكشف من العقار اجملاور إالِّ جدراان عمياء ) أي جدران بدون نوافذ ( ما مل  - 1/2
  ،تتهدم هذه اجلدران، أو املطالت اليت ال تكشف إالِّ األسطح أو اليت ال يبصر الناظر منها إالِّ السماء

ن قيد املسافة يف هذه احلاالت منعدمة ، ومن مث جيوز فتحها على أية مسافة كانت، بل جيوز فاحلكمة م
 .فتحها يف اجلدار املقام على اخلط الفاصل بني العقارين  

املطالت املواجهة للطريق العام، ولو كانت مطالت منحرفة ابلنسبة للعقار اجملاور، وهذا بنص  –1/3
...على أن هذا التحرمي يبطل إذا كان هذا املطل « ين حيث جاء يف نصها.من القانون املد 710املادة 

 ».املنحرف على العقار اجملاور هو يف الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام 

قد جاء هذا النص يف شأن املطل املنحرف الذي يكشف عقارا مملوكا ملكية خاصة وال حاجة ملثل 
ق العام،  إذا مل يكن مطال منحرفا  كاشفا لعقار مملوك ملكية هذا النص يف شأن املطل املواجه للطري
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، فليس يف ( 5(ذلك أن الطريق العام إمنا تسري عليه القواعد والنظم اليت تضعها السلطة العامة  ،خاصة 
 .حاجة إىل قيد املسافة 

 املطل املستويف لقيد املسافة و املطل غري املستويف هلا -اثلثا

 : املطـل املستويف لقيـد املسافـــة 1

فإذا وجب قيد املسافة وكان املطل مستوفيا له، فإنه يعد ا ستعماال لرخصة يف حدودها القانونية، وال 
يعترب املطل  مواجها كان أو منحرفا يف  هذه احلالة حق ا رتفاق على العقار اجملاور، بل هو قيد من قيود 

ك العقار اجملاور، فإذا أراد صاحب هذا العقار األخري هو أيضا البناء يف امللكية العقارية ملصلحة مال
ملكه، كان له اخليار بني أن يبين يف حدود ملكه  فيقيم حائطا على اخلط الفاصل بني العقارين ، ولكنه 

ن يف هذه احلالة ال يستطيع أن يفتح فيه مطال ألنه ال يكون يف حدود املسافة القانونية، وأن يبتعد ع
( سنتمرتا إذا أراد فتح مطل 60اخلط الفاصل مبسافة مرتين، إذا أراد فتح مطل مواجه، أو مبسافة ستني )

 منحرف. 

 املطل غري املستويف لقيد املسافة  – 2

أما إذا كان املطل غري مستوف لقيد املسافة ، أبن كان مفتوحا على مسافة أقل من مرتين إذا كان 
من ستني سنتيمرتا إذا كان مطال منحرفا ،  كان ملالك  العقار اجملاور أن مواجها، أو على مسافة أقل 

يطلب سدِّه، وإذا فرضنا أن املطل كان مواجها و كان مفتوحا يف حائط قائم على اخلط الفاصل بني 
العقارين، كان ملالك العقار اجملاور أن يقيم حائطا يف عقاره على نفس اخلط الفاصل فيسد بذلك املطل 

وح عليه، بشرط أال يفتح هو بدوره مطال يف احلائط الذي أقامه ألن هذا املطل ال يكون مستوفيا هو املفت
 .أيضا لقيد املسافة 
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  دعاوى املطل غري املستويف لقيد املسافة – 3
إذا بقي املطل غري املستويف لقيد املسافة مفتوحا مدة سنة وأستوىف شروط دعوى منع التعرض، أو 

األعمال اجلديدة، أبن كانت احليازة صحيحة وخالية من العيوب وليست على سبيل دعوى وقف 
التسامح، فإن صاحب املطل يستطيع أن  مينع اجلار من التعرض له يف املطل، وذلك بدعوى منع 

أو من إقامة حائط على حدود ملكه ليسدِّ  التعرض حسب قواعد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،
املطل دعوى إنكار (6)بدعوى وقف األعمال اجلديدة، وعلى اجلار أن يرفع على صاحب املطل وذلك 

حق االرتفاق  ابملطل ، فيكون لصاحب املطل وقد رفعت عليه الدعوى املوضوعية، أن يثبت أنه كسب 
 2/  868حق ا رتفاق املطل، بسبب من أسباب كسب حقوق االرتفاق ومنها التقادم ،  طبقا للمادة 

 .انون املدين من الق

  حتوِّل قيد  املطل إىل حق ا رتفاق ابملطل -4

إذا ظل املطل املفتوح على أقل من املسافة القانونية أي أقل من مسافة مرتين يف املطل املواجه، أو أقل 
من ستني سنتيمرتا  يف املطل املنحرف، على هذا النحو مدة مخسة عشر سنة، وكانت احليازة مستوفية 

ت على سبيل التسامح، وكان املطل غري معفى من قيد املسافة، على النحو الذي سبق وليس وطهالشر 
عرضه، فإن صاحب املطل يكسب حق ا رتفاق ابملطل ابلتقادم، ويكون له احلق يف ا ستبقاء املطل 
مفتوحا على أقل من املسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار اجملاور أن يعرتض  حىت لو كان 

مفتوحا يف حائط مقام على اخلط الفاصل بني العقارين،  بل ليس له يف هذه احلالة أن يقيم حائطا  املطل
يف ملكه إالِّ بعد أن يبتعد عن اخلط الفاصل ملسافة مرتين أو ملسافة ستني سنتيمرتا حبسب األحوال، إذا  

دم  سواء كان انفذة أو ( املطل املكتسب ابلتقا7كان املطل مواجها أو منحرفا ، وذلك حىت ال يسدِّ )
إذا كسب أحد «من القانون املدين بقوهلا  709شرفة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

ابلتقادم احلق يف املطل مواجه مللك اجلار على مسافة تقل عن مرتين، فال جيوز هلذا اجلار أن يبين على 
» ا أعاله وذلك على طول البناء الذي فتح فيه املطلمسافة تقل عن مرتين،  تقاس ابلطريقة السابق بياهن

 .وهبذا فقد حتول قيد املطل من قيد فرضه القانون إىل حق ا رتفاق ابملطل اُكتسب ابلتقادم  ،
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وإذا كسب املالك مطال ابلتقادم فال ميكن أن يفتح مطالت أخرى جديدة يف الطابق األعلى أو 
ل الذي اُكتسب ابلتقادم ، وإذا ا لتزم اجلار برتك املسافة األسفل أو يف نفس الطابق الذي فيه املط

القانونية من حد املطل وأقام بناء  فليس لصاحب املطل أن  يطالب هبدم البناء ألنه مل يكسب إال حق 
ا رتفاق ابملطل وقد سلم له املطل مبسافته القانونية ،فهو مل يكسب حق ا رتفاق بعدم البناء أو بعدم التعلية 

اكتساب احلق يف املطل مينع اجلار من البناء على «صادر عن احملكمة العليا(8)جاء يف صدر قرار حيث،
 »مسافة تقل عن مرتين ... 

فإذا أقام اجلار حائطا يف ملكه بعد ترك املسافة القانونية، فإنه جيوز أن يفتح يف هذا احلائط مطال، 
ن املطل األول مفتوحا يف حائط مقام على اخلط  بشرط أن يراعي هو أيضا املسافة القانونية، فإذا كا

الفاصل، كان للجار أن يقيم جدارا يبعد عن املطل أي عن اخلط الفاصل مبسافة مرتين، وله يف هذه 
احلالة أن يفتح مطال يف جداره، ألن هذا املطل يكون يف هذه احلالة مفتوحا يف حدود املسافة القانونية، 

 البناءين مبسافة مرتين وهناك رأي يذهب إىل أن اجلار ليس له يف هذه فهو يبعد عن اخلط الفاصل بني
احلالة أن يفتح يف حائطه مطال ، وإذا أراد ذلك فعليه أن يبتعد حبائطه مرتين آخرين، فيكون على مسافة 

ويكسب صاحب املطل ابلتقادم حق إرفاق ابملطل،  يف نطاق احليازة (9)أربعة أمتار من اخلط الفاصل 
ي كانت أساسا للتقادم ، فمن كسب ابلتقادم حق املطل انفذة أو شرفة واحدة ال حيق له أن يفتح التـ

انفــذة أو شرفة أخـرى ومن كسب ابلتقادم مطال يف الطابق العلوي ال حيق له أن يفتح مطال يف طابق 
يع أن يضيف أعلى أو يف طابق أسفل، .ولكن من كسب ابلتقادم حق ارتفاق ابملطل، إذا كان ال يستط

إليه مطال آخر فإنه يستطيع أن يزيد يف سعة املطل الذي كسبه ابلتقادم ألن القانون مل يقيد سعة 
 .الفتحات

وهذا يبدو يل خمالف للمنطق السليم فإذا جاز هذا، فإن من كسب مطال أببعاد معينة يستطيع أن 
  .حيوله إىل مطل أوسع حىت يكون يف سعة مطلني أو أكثر

( 15من زاد يف سعة املطل املكتسب ابلتقادم ومل يعرتض اجلار مدة مخسة عشر سنة ) ولكن جيوز
 فإن صاحب املطل يكتسب هذه التوسعة ابلتقادم.
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 قيد املناور :احملور الثاين

األصل لتهوية البناء وإانرته هنارا يكون عن طريق فتحات النوافذ وهو الغالب من األحوال، لكن قد 
الك البناء أن تكون له نوافذ نظرا ملوقع بنائه ابلنسبة إىل اجلريان املالصقني له، يستحيل أحياان على م

 فيلجأ إىل فتح مناور مطلة على أمالكهم. 

ا رتفاعا عن أرضية  ا شرتطواملناور مل يشرتط املشرع اجلزائري لفتحها أية مسافة عن اخلط الفاصل ، بل 
الغرفة املراد إانرهتا أو هتويتها، كما رتب آاثرا على ا حرتام هذا االرتفاع أو عدم ا حرتامه و بناء على ذلك 
فإنين أقسِّم هذا احملور إىل ثالث عناصر أحكام املناور )أوال(، القيد يف املناور )اثنيا(،  واملناور املستوفية 

 ستوفية له) اثلثا(.للشرط القانوين و تلك غري امل

 أوال: أحكام املناور

ال تشرتك أية مسافة لفتح املناور، اليت تقام من ا رتفاع مرتين  «  من القانون املدين  711تنص املادة 
من أرضية الغرفة اليت يراد إانرهتا، وال يقصد هبا إالِّ مرور اهلواء ونفاذ النور، دون أن ميكن اإلطالل منها 

 » .ور على العقار اجملا

نالحظ أن نص املادة وردت به املفردة )تشرتك( بدل املفردة ) تشرتط (وهي املقصودة من املشرع و 
 (.10ذلك عند الرجوع إىل نص املادة ابللغة الفرنسية   )

يفهم من هذا النص أن املنور على عكس النوافذ و الشرفات، فهي فتحات يقيمها صاحب امللك يف 
إذا ا ستعان بوسيلة كالسلم جداره حبيث تكون مرتفعة  ال يستطيع على ا رتفاعها النظر منها إىل جاره إال ِّ

( حبيث مع ارتفاعها 11أو غريه، وتكون من جهة اثنية ضيقة أو قصرية يف أبعادها يف املساكن كأصل )
يصعب الوصول إليها،  وال ميكن النظر منها بسهولة، هذه املناور أحدثت ألجل إدخال الضوء واهلواء 
فقط ال للنظر منها،  وهي بذلك ال تضر اجلار وال يشعر معها أبذى، ولذلك كان إنشاء هذه املناور 

( من القانون املدين، فإحداث املناور مشروع وال يشرتط فيها مراعاة 711مباحا ابلقانون املادة )
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ء و اهلواء، وهي مسافات معينة، بل حيدثها املالك مرتفعة حبائط بنائه لينتفع منها على إدخال الضو 
مباحة قانوان مادام أن الضرر منتف من وجودها، وسبب إابحتها هو ا نتفاء الضرر، فإن وقع الضرر أبن 
جعلها املالك حمال للرؤية واإلطالل على اجلار والكشف عليه، أو وسيلة إللقاء البقااي املنزلية وأغريها فإن 

ا، ودخلت يف عداد احملظورات، وال تبقى حقا حصل شيء من ذلك، ا نتهت مشروعيتها وزالت إابحته
من حقوق املالك، فإذا حدث الضرر للجار الذي تطل عليه هذه املناور له أن يطلب إىل القضاء سدِّها 

 .على نفقة حمدثها 

 القيد يف  املناور هو يف  االرتفاع     اثنيا :

املسافة حيث مسافة مرتين عن اخلط الفاصل لقد مر معنا أن القيد يف النوافذ و الشرفات يتمثل يف 
بني العقارين املتقاربني يف املطالت املواجهة وستني سنتيمرتا يف املطالت املنحرفة وذلك مهما كان الطابق 

  أرضيا أو علواي.

سافة أما القيد يف املناور هو يف ا رتفاع قاعدة املنور عن أرضية الغرفة  املراد إانرهتا أو هتويتها، ال يف امل
عن اخلط الفاصل بني قطعيت األرض املتالصقتني أو املتقاربتني ،  ال يقيد القانون املدين املناور مبسافات 
حمددة عن اخلط الفاصل، كما قيد كل من املطالت املواجهة واملطالت املنحرفة، فيجوز إذن فتح املناور 

على اخلط الفاصل بني عقاره وعقار جاره، يف اجلدران على أية مسافة،  بل جيوز أن يقيم املالك جدارا 
ويفتح فيه ما يشاء من املناور،  والقيد الوحيد للمنور ابلقانون املدين  هو أن يكون ا رتفاعه  مرتين 

فأكثر، أي  فوق قامة اإلنسـان العادي، حىت ال يستطيع اإلطالل منه فيمكن أن يكون على ا رتفاع  
كثر من ذلك، لكن ال جيوز أن يكون على ا رتفاع أقل من مرتين ، مرتين مثال أو يكون على ا رتفاع أ

 .فاملشرع ا عترب أن قامة اإلنسان العادي التصل إىل مرتين 

نرى من ذلك أن فتحة املنور يف القانون املدين اجلزائري، إذا كانت  على ا رتفاع أقل من مرتين، فهي 
فيجب أن تراعى فيه املسافات القانونية عن اخلط  مطل معد لنفاذ الضوء وملرور اهلواء ولإلطالل منه،

الفاصل، مرتين أو ستون سنتيمرتا حسب األحوال فيما إذا كان مواجها أو منحرفا،  وإذا كانت فتحة  
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النافذة  مرتفعة حبيث تعلو قامة اإلنسان العادي،  فهي منور معد لنفاذ النور وملرور اهلواء دون األطالل 
سافة ما، ولو فتح يف جدار مقام على اخلط الفاصل بني العقارين، ولكن يراعى فيه منه، فال تراعى فيه م

 . 121هذا القدر من االرتفـاع  ) مرتين فأكثر (

 اثلثا: أحكام املناور املستوفية للشروط القانونية وتلك غري املستوفية هلا

  حكم املناور املستوفية للشروط القانونية ::  1
ا  فمىت أستوىف املنور شروطه أبن كان على ا رتفاع مرتين من أرضية القاعة املراد إانرهتا،  وأبن كان معد 
للضوء واهلواء دون أن نستطيع اإلطالل منه يف هذا الوضع، ال ميكن للجار أن يعرتض عليه أو أن 

 يطلب سدِّه ، وكان ملالك العقار أن يستبقي املنور 

سب حقا جتاه  مالك العقار اجملاور، فهو بفتحه املنور إمنا أتى رخصة من لكن صاحب املنور ال يك
، ولذلك جيوز ملالك العقار اجملاور أن يقيم حائطا يف ملكه على اخلط الفاصل بني  13األعمال املباحة

يس العقارين  فيسدِّ املنور الذي فتحه جاره ، وال يصبح هذا املنور صاحلا لإلانرة وال ملرور اهلواء،  ول
لصاحب املنور أن يعرتض على اجلار عند بنائه اجلدار على اخلط الفاصل وسد املنور،  أو أن يطلب 
هدم هذا اجلدار الذي أقامه اجلار يف ملكه ،  ألن صاحب املنور مل يكتسب حقا جتاه اجلار بفتحه 

 .املنور

أكثر فيجوز للجار  يكون هذا هو احلكم، حىت لو أن املنور يبقى مفتوحا مدة مخسة عشر سنة أو
حىت بعد ا نقضاء هذه املدة  أن يقيم حائطا يف ملكه يسدِّ به املنور، وال جيوز لصاحب املنور أن يتمسك 

الرخصة ال يصلح أساسا  إتيانأبنه كسب حق فتح املنور ابلتقادم، فهو إمنا أتى رخصة من املباحات، و 
 من القانون املدين اليت جاء نصها كالتايل:  808/1طبقا للمادة ، للحيازة وال للتملك ابلتقادم املكسب 

ال تقوم احليازة على عمل أيتيه الغري على أنه جمرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل « 
 » التسامح 
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جتدر اإلشارة يف هذا املقام، على صاحب املنور إذا أراد تفادي سدِّ املنور وحتاشي األضرار اليت قد 
ان عليه أن يفتح املنور على مسافة من اخلط الفاصل ما بني العقارين، حبيث حتدث بسبب سد املنور، ك

تكون املسافة كافية لبقاء املنور صاحلا للغرض املقصود منه وهو اإلانرة و التهوية، حىت ولو بين اجلار 
جلار حائطا على اخلط الفاصل فيما بعد، فإن املنور يكون يف هذه احلالة بعيدا عن اجلدار الذي بناه ا

 .بعدا كافيا، ومنه يبقى املنور صاحلا للغرض املقصود منه 

  حكم املناور غري املستوفية لشرط االرتفاع:  2
إذا كان املنور غري مستوف لشرط االرتفاع، أي قاعدته تبعد عن أرضية الغرفة املراد إانرهتا وهتويتها 

القانون املدين حيث تصبح إمكانية النظر منه من  711أبقل من مرتين ، خالفا ملا قضت به املادة 
 من القانون املدين وهنا منيز بني حالتني : 710و 709ممكنة، أي يصبح مطال ، طبقا للمادتني 

 احلالة األوىل :
عن أرضية الغرفة املراد إانرهتا ، والذي أصبح  -مرتين –أن يكون هذا املنور الذي مل حيرتم فيه االرتفاع 

ت فيه املسافة عن اخلط الفاصل اليت هي مرتين أو ستني سنتيمرتا،  حسب األحوال إن  مطال،  قد رعي
كان مطال مواجها أو منحرفا، ففي هذه احلالة ال جيوز للجار االعرتاض عليه ال من حيث أنه منور وال 

 .من حيث أنه مطل ألنه مطابق للقانون  

 احلالة الثانية :

سافة القانونية، ويف هذه احلالة جيوز للجار أن يعرتض عليه وأن أن يكون هذا املطل مل تراع فيه امل
يطلب سدِّه، وال جيوز لصاحب املنور أن يدعي أنه فتح منورا ال مطال ،وأن شكل الفتحة وأبعادها 
ووضعها يدل على أن املقصود منها اإلانرة والتهوية ال اإلطالل ، وأن الفتحة ال تستعمل فعال لإلطالل، 

ه الفتحة ميكن دخول النور واهلواء والنظر منها فهي مطل، وليست منور ويسري على هذه فما دامت هذ
الفتحة أحكام املطل غري املستوفية لشرط املسافة و ابلتايل ُيسدِّ املطل على نفقة اجلار ألنه جاء خمالفا  

 .للقانون 
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 اخلامتة  
 يف هناية هذا املقال ميكن أن نذكر النتائج التالية

القيد يف املطالت سواء كانت شرفات أو نوافذ أو أسطح ،هو ترك مسافة مرتين من اخلط أن   - 1
الفاصل بني ملكييت اجلارين، ملن يرغب من املالك يف فتح مطالت مواجهة، وترك مسافة ستني سنتيمرتا 

الغرفة املراد يف املطالت املنحرفة، أما القيد يف املناور فقد حدده املشرع ابرتفاع مرتين حتسب من أرضية 
 إانرهتا أو هتويتها .

إذا ظل املطل املفتوح على أقل من املسافة القانونية،  أي أقل من مسافة مرتين أو ستني سنتيمرتا  - 2
ملدة مخسة عشر سنة، وكانت احليازة  ووذلك حسب األحوال فيما إذا كان  مطال مواجها أو منحرفا 

رة   ...( وليست على سبيل التسامح ، وكان املطل غري مستوفاة لشروطها  ) مستمرة ،هادئة ، ظاه
معفى من قيد املسافة ، فإن صاحب املطل يكسب حق ا رتفاق ابملطل ابلتقادم املكسب ، ويكون له 
احلق يف ا ستبقاء املطل مفتوحا على أقل من املسافة القانونية ، وليس لصاحب العقار اجملاور أن يعرتض 

طل مفتوحا يف حائط مقام على اخلط الفاصل بني العقارين،  بل ليس له يف على ذلك  حىت لو كان امل
هذه احلالة أن يقيم حائطا يف ملكه، إالِّ بعد أن يبتعد عن اخلط الفاصل مبسافة مرتين، حىت يرتك جاره 

  .ينتفع ابملطل الذي كسبه ابلتقادم

مطال يف طابق أعلى أو يف طابق من كسب ابلتقادم مطال يف الطابق العلوي ال حيق له أن يفتح  - 3
أسفل، ولكن من كسب ابلتقادم حق ارتفاق ابملطل، إذا  كان قد حرمه القانون أن يضيف إليه مطال 

 .آخر فإنه يستطيع أن يزيد يف سعة املطل الذي كسبه ابلتقادم ألن القانون مل يقيد سعة الفتحات 

 اقرتاحات 

إذا اكتسب مالك البناء  حق املطل املواجه ابلتقادم ،أي أصبح حق ارتفاق ابملطل، فان القانون ألزم 
من القانون  709مالك العقار املرتفق به أن يرتك مسافة مرتين على طول البناء، وهذا ما جاءت به املادة
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ين على طول البناء وكان املدين، أجد به إجحاف يف حق  مالك العقار املرتفق به يف ترك مسافة مرت 
 .على املشرع املدين أن حيددها يف حدود االنتفاع من املطل املكتسب ابلتقادم فقط 

                                                 
 11ص  1عدد 1988اجمللة القضائية  19/10/1988مؤرخ يف  54887قرار رقم - 1
 . 369،ص2007، 02جملة احملكمة العليا، العدد  13/09/2006مؤرخ يف  358696قرار رقم- 2
 369ص :  62نشرة القضاة العدد   313/09/2006مؤرخ يف   350416قرار رقم   -3
، الطبعـة الثالثـة اجلديـدة  ،هنضـة مصـر ، أنظـر   8اجلـزء ، يف شـرح القـانون املـدين اجلديـد ، ،عبد الرزاق أمحد السـنهوري الوسـيط    -4

 781هتميش ، ص،
.املتعلق ابلتهيئة و التعمري و  1991ماي 28,املوافق  1411ذي القعدة عام 14املؤرخ   91/175من املرسوم  27/7املادة  - 5

 .2015يناير15رخ  يفاملؤ  15/19البناء  الغي هذا املرسوم ابملرسوم 
 حق رفع الدعوى لغرض احرتام املسافة املقررة قانوان لفتح املطل خمول للمالك فقط: - 6
 398ص :  2004جملة االجتهاد الفضائي للغرفة العقارية اجلزء الثاين  28/03/2001مؤرخ يف  206483قرار رقم  
جزئيا وذلك بوضعه على مسافة مرتين من   أرضية الغرفة وحتويله إىل  يف حالة سد املطل املواجه ميكن احلكم بسده كليا أو سده - 7

 .منور
 403ص: 2004جملة االجتهاد القضائي للغرفة اجلزء الثاين  20/02/2002مؤرخ يف  224346قرار رقم  - 8
 ،  املرجع السابق8عبد الرزاق أمحد السنهوري الوسيط اجلزء ،  786أنظر التهميش ص  - 9

10 - 1 » Aucune distance n’est requise pour l’ouverture de simples  jours établis à deux mètres 

au-dessus du sol » 

: اذ مل تكن مسافة  مرتين ) ابلنسبة للمطل ( 2/ 970ملادة هناك قوانني تفرض ارتفاع أكثر من ا ثنني مرت مثل التقنني  السوري ا
موجودة فال جيوز فتح النوافذ او الشبابيك إال على علو مرتين ونصف من أرض الغرفة املراد إضاءهتا إذا كان الطابق أرضيا وعلى علو 

 . مرت وتسعني سنتيمرت من أرضية الغرفة إذا كان الطابق علواي
 1962امللكيــة و احلقــوق العينيــة األصــلية علمــا و عمــال الطبعــة الثانيــة منشــورات املكتبــة العصــرية ـ صيداـــ بــريوت  زهــدي يكــن : - 11

 118ص: 
 يف القانون اجلزائر ارتفاع قاعدة املنور ال يقل عن مرتين سواء كانت الطابق أرضيا أو يف الطابق العلوي ويكون لنفاد النور واهلواء  20

 سنتمرت يف الطبقات العلوية  1.90سنتمرت يف الطابق األرضي و  2.60سي مير الضوء دون اهلواء ويكون على ارتفاع ويف القانون الفرن
ســنتيمرت. و  1.80ويف القــانون املصــري فارتفــاع املنــور جيــب أن يكــون أطــول مــن قامــة اإلنســان العــادي وســار العــرف علــى أن يكــون 

 ع يف القانون الفرنسي القانون السوري و اللبناين مطابق لالرتفا 
ال جيوز لصاحب املنور أن يسيء استعماله ، كأن يلقي من خالله  على جاره خملفات منزلية  أو أن يستعمل سلما أو غريه   -12

 لإلطالل على جاره .
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 احلماية القانونية ألفراد اخلدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة

 برابح زاين 
 طالب دكتوراه بكلية احلقوق والعلوم السياسية 

 جامعة املدية 
 حتت إشراف الدكتور : صفياي العيد

  ملخص:

لقد اوجد القانون الدويل اإلنساين مجلة من القواعد القانونية، العامة واخلاصة لتوفر اكرب قدر ممكن من احلماية 
امها اإلنسانية أثناء النزاعات املسلحة و حث أطراف الصراع ألفراد اخلدمات الطبية  توفري الظروف املالئمة ألداء مه

 بضرورة احرتامها و مراعاة أحكامها . 

، العمل اإلنساين، احلماية، النزاعات املسلح، ضحااي النزاعات  الفرق الطبية : الكلمات الدالة ابلعربية
 .املسلحة، قواعد احلماية، االلتزام الدويل، اإلغاثة

ABSTRACT 

The international humanitarian law has created a set of general and special legal 

rules      to provide protection to medical personnel ،and to provide conditions for 

the performance of their humanitarian ،duties and urged the parties to the conflict 

to respect them. 

Key words: protection .human action. armed conflict. Victims .international 

commitiment 

 مقدمة :

إن احلــرب واقـــع الزم اإلنســانية منـــذ بـــدا اخلليقــة فهـــي أمــر كثـــريا مـــا جلــأ إليـــه اإلنســان حلـــل خالفاتـــه و 
ــــتج عنهــــا ماســــي إنســــانية و فضــــائع جتلــــت يف كثــــرت القتلــــى واجلــــرح مــــن  ــــريا مــــا ن حتقيــــق مصــــاحله و كث

ء و تقــدمي هلــم العســكريني واملــدنني يف الــرب والبحــر ، فكــان البــد مــن إجيــاد وســيلة إلســعاف و إنقــاذ هــؤال
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قدر من الرعاية الصحية والطبية هلذا ظهر ما يعـرف بفـرق اإلغاثـة و تقـدمي املسـاعدات اإلنسـانية لضـحااي 
 احلروب.

ونظـــرا لقيـــام هـــذه الفـــرق الـــيت تســـمى ابلفـــرق الطبيـــة أو اإلغاثـــة اإلنســـانية  مبهامهـــا يف وســـط احلـــروب 
إغاثة ضحااي احلروب من جرحى و مرضى و غرقـى  والنزاعات املسلحة ودخوهلا إىل ارض املعركة من اجل

، مما جيعلها تواجه كل أشكال املخاطر  1يف البحار ، وإنقاذهم من الظروف و األحوال اخلطرة احمليطة هبم
الناجتــــة عــــن هــــذه احلــــروب ،هلــــذا كــــان لزامــــا تــــوفري احلمايــــة قــــدر اإلمكــــان هلــــذه الفــــرق خاصــــة ألفرادهــــا 

تمكنــوا مــن القيــام هبــامهم اإلنســانية علــى أكمــل وجــه، وهــو األمــر الــذي واألشــخاص العــاملني فيهــا حــىت ي
 سعى إليه القانون الدويل اإلنساين منذ نشأته

فمــا هــي أشــكال وصــور احلمايــة الــيت يوفرهــا القــانون الــدويل اإلنســاين لألفــراد العــاملني يف الفــرق الطبيــة 
 ؟  وأطقم اإلغاثة اإلنسانية

املوضــوع و اإلجابــة عــن هــذه اإلشــكالية ســوف نقــوم بتقســيم هــذه الدراســة إىل ومــن اجــل دراســة هــذا 
مبحثني نتناول يف املبحث األول احلماية العامة املقـررة ألفـراد الفـرق الطبيـة و يف املبحـث الثـاين نتطـرق إىل 

 أشكال احلماية اخلاصة.

 املسلحة. املبحث األول: احلماية العامة ألفراد اخلدمات الطبية أثناء النزاعات

يستفيد أفراد اخلـدمات الطبيـة أثنـاء أتديـتهم ملهـامهم الطبيـة يف سـاحات املعركـة مـن قواعـد احلمايـة الـيت 
تطبــق علــى فئــة غــري املقــاتلني و هــذه الفئــة األخــرية كفــل هلــا القــانون الــدويل اإلنســاين احلمايــة مــن أخطــار 

اتلني حبكم عملهم حىت ولـو كـانوا ضـمن تعـداد العمليات العسكرية ، ويعترب إفراد اخلدمات الطبية غري مق
، مت  2القـــوات املســـلحة لألطـــراف املتحاربـــة ، وذلـــك أن تصـــنفهم ضـــمن فئـــة غـــري املقـــاتلني قاعـــدة عرفيـــة 

تدوينها منذ إقرار إعالن بروكسل املتضمن مشروع اتفاقية دولية تتعلق بقوانني وأعـراف احلـرب املعتمـدة يف 
مــن الربوتوكــول األول ومــنح صــفة غــري املقاتــل  43/02ليــا املــادة و حا 1874أغســطس /آب عــام  27

 للموظف الطيب.
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وتتمثــل أهــم أشـــكال احلمايــة العامـــة ألفــراد األطقـــم و اخلــدمات الطبيـــة يف التميــز بـــني املقــاتلني و غـــري 
 وحظر اهلجمات العشوائية، و أعمال مبدأ الشك لصاحل الشخص احملمي. املقاتلني

 ميز بني املقاتل و الغري املقاتل .املطلب األول : الت 

تقتضــي قاعــدة التفرقــة بــني املقاتــل والغــري مقاتــل عــدم اســتهداف األشــخاص املــدنيني غــري املشــرتكني يف 
القتــال ابلعمليــات احلربيــة ، حبيــث يــتم اســتبعاد أفــراد اخلــدمات الطبيــة إىل جانــب فئــات أخــرى أيضــا غــري 

 3ء كانوا أفراد مدنيني أو منضمني للقوات املسلحة مقاتلة من أهداف العمليات العسكرية ،سوا

و يقتضــي مبــدأ تقيــد حريــة مهامجــة األشــخاص متتــع األفــراد املــدنيني غــري احملــاربني حبمايــة عاملــة ضــد 
األخطار  النامجة عن العمليات العسكرية ، ألنه مـن حقهـم إال يـزج هبـم يف خانـة األعمـال العدائيـة مثلمـا 

يف فقرهتـــا األوىل مـــن  51و هـــذا مـــا ورد الـــنص عليـــه يف املـــادة  4االشـــرتاك فيهـــالـــيس هلـــم يف املقابـــل حـــق 
:" يتمتع السكان املدنيون ابحلماية عامة ضد األخطار النامجة عـن العمليـات الربوتوكول األول بقوهلا  

العســـكرية و وجيـــب إلضـــفاء فعاليـــة علـــى هـــذه احلمايـــة مراعـــاة القواعـــد التاليـــة دومـــا ابإلضـــافة إىل 
بشـأن القـانون  سـان رميـومـن دليـل  39، كـذلك جنـد الفقـرة واعد الدولية  األخـرى القابلـة لتطبيـق "الق

:" علـــى أطـــراف تـــنص بقوهلـــا  1994الـــدويل املطبـــق يف النزاعـــات املســـلحة يف البحـــار املعتمـــد يف حـــوار 
وكــذلك بــني النــزاع أن متيــز يف كــل وقــت بــني املــدنيني أو غــريهم مــن األشــخاص احملميــني و املقــاتلني 

" و نالحظ من  األعيان ذات الطابع املدين أو اليت هي يف مأمن من اهلجمات و األهداف العسكرية
خالل هذه الفقرة أهنا تطرقت ملبدأ التميز بشقه الشخصي والعيين، وهنـا تكمـن فائـدة التميـز بـن املقـاتلني 

وحســـب هـــذا  5 ويل اإلنســـاين لتلـــك الفئـــةوغـــري املقـــاتلني يف احلمايـــة و االمتيـــازات الـــيت يقرهـــا القـــانون الـــد
و عليـه   6الوضع ال ميكن إطالق وصف احملارب علـى الفـرد الطـيب حـىت و أن كانـت معـه أسـلحة خفيفـة 

فــإن الوضــع الطــيب هلــؤالء األشــخاص جيــردهم مــن مظهــرهم اخلــارجي كمقــاتلني أو أن يكونــوا حمــال هلجــوم 
ـــة ، ولـــذلك يعتـــربون مـــن فئـــات غـــري عســـكري ، الن مهـــامهم لـــيس هلـــا عالقـــة مباشـــرة ابلع مليـــات احلربي

 مقاتلني .
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و جتــدر اإلشــارة انــه وفقــا لقاعــدة مســتقرة اآلن يعتــرب كــل أفــراد القــوات املســلحة عــدا أفــراد اخلــدمات 
الطبية و رجال الدين  مقاتلني و توجد هناك عوامل عديدة تضعف حاليا من قاعدة التفرقـة بـني املقـاتلني 

ال متييـز ، مثـل األسـلحة الذريـة و غري املقاتلني ونذكر أمهها أسلحة القتـال احلاليـة الـيت تصـيب يف اغلبهـا بـ
و البيولوجية ، كذلك هناك عامل اللجوء إىل أساليب احلرب االقتصادية مثال مصادرة السفن املتجهة إىل 

، وأيضا هناك عامل انعدام إرادة احرتام مبدأ التفرقـة بـني احملـاربني و 7العدو أو توقيع اجلزاءات االقتصادية 
 نصر عسكري سريع .غري احملاربني رغبة يف حتقيق 

 املطلب الثاين: أشكال احلماية العامة.

مبدأ حظـر اهلجمـات العشـوائية و مبـدأ التناسـب و  –وتتمثل هذه األشكال يف نقطتني أساسيتني مها 
 مبدأ الشك يفسر لصاحل الشخص احملمي.

 مبدأ حظر اهلجمات العشوائية و التناسب يف اهلجوم: -أ

جلوهريـــة الواجبـــة التطبيـــق يف إطـــار املنازعـــات املســـلحة بكافـــة أنواعهـــا ، يعـــد هـــذا املبـــدأ احـــد املبـــادئ ا
ويرمي هذا املبدأ إىل اإلقالل من اخلسائر أو أوجه املعاانة املرتتبة على العمليات العسكرية ، سواء ابلنسـبة 

مليـزة لألشخاص أو لألشياء ، ومـن مث إذا كانـت وسـائل القتـال املسـتخدمة ال يوجـد تناسـب بينهـا و بـني ا
 .8العسكرية املرجوة من العملية العسكرية فال جيوز استخدامها 

و اســتنادا إىل هــذا املبــدأ حيظــر اهلجــوم الــذي يتوقــع منــه أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر يف األرواح 
املـــدنيني أو ســـبب يف إصـــاابهتم ، أو يكـــون مفرطـــا يف جتـــاوز مـــا ينتظـــر أن يســـفر عنـــه مـــن ميـــزة عســـكرية 

رة ، وهذا اهلجوم عـده الربوتوكـول اإلضـايف األول مـن قبيـل اهلجمـات العشـوائية ذلـك  أن ملموسة و مباش
مثل هـذا اهلجـوم يعـد جرميـة حـرب ، و أسـاس حظـر اهلجمـات العشـوائية جنـده يف نـص املـادة اخلامسـة يف 

حيـــث تضـــمنت األســـاليب و األســـلحة الـــيت ال يســـمح  1977فقرهتـــا الرابعـــة مـــن الربوتوكـــول األول لعـــام 
بسبب نقص دقتهـا ابلتمييـز األساسـي بـني املـدنيني و العسـكريني ، أو الـيت هتـدد أاثرهـا ابالنتشـار انتشـارا 

و  1907أكتـوبر  18ال ضبط له يف الزمان أو املكان ، وقد سـبق التفاقيـات الهـاي الثانيـة املعتمـدة يف 
انقــــة، أو الســــامة أو مــــا ، املتعلــــق حبظــــر االســــتعمال احلــــريب للغــــازات اخل 1925بروتوكــــول جنيــــف لعــــام 
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بشان حظر أو تقييد استعمال بعـض  1980شاهبها، أو الوسائل اجلرثومية يف احلرب ، مث سارت اتفاقية 
األســلحة التقليديــة علــى املنــوال نفســه و حرمــت األســلحة الــيت يتوقــع أن حتــدث بشــكل عــارض خســائر 

ري مقــاتلني فيجــب تــوخي احلــرص الــدائم يف فادحــة يف أرواح املــدنيني ، وابعتبــار أفــراد اخلــدمات الطبيــة غــ
إدارة األعمـــــال العســـــكرية لتفـــــادي إصـــــابتهم و اختـــــاذ مجيـــــع االحتياطـــــات العمليـــــة لتجنيـــــب اســـــتهدافهم 
وتعريضهم للخطر ، كما يعمل كل أطـراف النـزاع املسـلح علـى التحقـق مـن طبيعـة األهـداف  حمـل اهلجـوم 

العسـكرية داخـل أو قـرب األهـداف املدنيـة و نقـل ، و يكون ذلك عن طريق حتاشي  و ضع  األهـداف 9
 10املدنيني إىل مناطق أمنة و بعيد عن ساحات القتال.

 : مبدأ الشك يفسر لصاحل الشخص احملمي -ب

قــد حيــدث أثنــاء النــزاع املســلح أن يثــور شــك حــول شــخص مــا و حــول مــا إذا كــان لــه احلــق ابلتمتــع 
ـــة تكـــون القاعـــدة املعمـــول هبـــا هـــي ضـــرورة متتـــع هـــذا الشـــخص  ـــة املقـــررة أم ال ، فـــا يف هـــذه احلال ابحلماي

مات الطبيــة ابحلمايــة و الضــماانت األساســية املقــررة إىل أن يثبــت العكــس ، وهــذا ينطبــق علــى أفــراد اخلــد
 خاصة يف حالة ضياع بطاقات حتيق اهلوية أو عدم محلهم الشارة املميزة هلم .  

بشان معاملـة  1949ويف هذا الشأن تنص املادة اخلامسة الفقرة  الثانية من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
سـقطوا " ويف حالة وجود أي شـك بشـان انتمـاء أشـخاص قـاموا بعمـل حـريب و أسرى احلرب على انه  

يف يد العدو إىل احد الفئات املبنية يف املـادة ، فـان هـؤالء األشـخاص يتمتعـون ابحلمايـة الـيت تكفلهـا 
و تــنص املــادة اخلامســة مــن الربتوكــول هــذه االتفاقيــة حلــني البــت يف وضــعهم بواســطة حمكمــة خمتصــة "، 

فئـات األشـخاص املشـار إلـيهم " املدين هو أي الشخص ال ينتمـي إىل فئـة مـن األول يف فقرهتا األوىل 
مـن  43يف البنود األول والثـاين والثالـث و السـادس مـن الفقـرة الرابعـة مـن االتفاقيـة الثالثـة و املـادة 

هذا امللحق ، و إذا اثر شك حول ما أذا كان شخص  ما مدين أو غري مدين فان هذا الشخص يعـد 
 "مدنيا إىل أن يثبت العكس

تكفل محايـة عامـة لكـل املـدنيني الغـري مشـاركني يف األعمـال العسـكرية مبـا و منه نقول أن هذه املبادئ 
 11فيهم أفراد اخلدمات الطبية ماداموا يقبعون حتت لواء هذه الفئة .
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 املبحث الثاين : احلماية اخلاصة  ألفراد اخلدمات الطبية أثناء النزعات املسلحة

طبية العاملة يف أوقات النزاع املسلح محاية خاصـة لقد كفل القانون الدويل اإلنساين ألفراد اخلدمات ال 
ــــاء أتديــــتهم ملهــــامهم جتــــاه ضــــحااي النــــزاع، و خــــص هــــذه الفئــــة بنصــــوص وردت يف االتفاقيــــات و  أثن

 الربوتوكوليني تغطي كافة أشكال و صور احلماية اليت ينبغي توافرها هلذه الفئة .

يـــة عمـــل الفـــرق الطبيـــة  ودورهـــا اإلنســـاين أثنـــاء ولكـــن جتـــدر اإلشـــارة يف هـــذا املقـــام إىل انـــه ونظـــرا ألمه
احلروب والنزاعات املسلحة فقد سـبق وان أوجـدت املواثيـق و األعـراف السـابقة التفاقيـات القـانون الـدويل 
اإلنسـاين نـوع مـن احلمايـة هلـذه الفئـة حـىت تـؤدي دورهـا اإلنسـاين وهـو مـا سـوف نتناولـه يف املطلــب األول 

 احلماية اخلاصة يف املطلب الثاين . قبل أن نتطرق ألشكال وصور

 املطلب األول: احلماية اخلاصة يف املواثيق السابقة للقانون الدويل اإلنساين:

لقد سبق تنظيم هـذه احلمايـة منـذ القـدمي خاصـة يف مـا يعـرف بصـكوك احلمايـة الـيت ظهـرت منـذ القـرن 
حكامـا متسـاحمة و إنسـانية ، تتعلـق السادس عشر و اليت هي عبارة عن واثئق و من بني أهم ما تضمنته أ

ـــاء اجلـــراحني الـــذين يعتنـــون هبـــم  ، فـــا يف نـــص املـــادة الثانيـــة مـــن االتفاقيـــة 12ابملرضـــى  و اجلرحـــى و األطب
مــا يثبــت  1625يونيــو  2يف  املركيــز دي ســبينوالاملعروفــة ابســم تســليم بريــد   و الــيت عقــدت مــن قبــل 

معينة و عدم معـاملتهم كمقـاتلني و حـددهتم بقوهلـا ضرورة احرتام ومحاية فئات ذلك حيث تنص على 
 املرشدون و مفوضو الفحص و جراحو الفيالق و السرااي .....

عنــدما نصــت  1677أغســطس/آب عــام  23و هــو نفــس مــا ذهبــت إليــه اتفاقيــة التســليم املربمــة يف 
علــى واجــب محايــة املــوظفني  الطبيــني  أثنــاء ســري املعــارك فهــي تقــرر احلمايــة لالطبــاء و اجلــراحني  وابقــي 

  13موظفي  مستشفيات اجليوش املتحاربة.

فاء احلمايـــة لألشـــخاص مـــن أفـــراد القـــوات وقـــد شـــكلت هـــذه االتفاقيـــات ســـندا شـــرعيا لضـــرورة إضـــ 
املســــلحة و الــــذين ال يشــــاركون يف العمليــــات العســــكرية و ينحصــــر دورهــــم يف تقــــدمي املســــاعدة و إغاثــــة 

 . 14اجلرحى واملرضى أثناء احلروب
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 املطلب الثاين: صور و أشكال احلماية اخلاصة:

اصة ألفراد اخلدمات الطبية، مـن منطلـق لقد حدد القانون الدويل اإلنساين مجلة من قواعد احلماية اخل 
 طبيعة عملهم اإلنساين وخطورة الظروف احمليطة به و متثلت أساسا يف املبادئ التالية:

 حظر اهلجوم على أفراد اخلدمات الطبية:-أوال

لقد حظر القانون الدويل اإلنساين اهلجـوم أو التعـرض ألفـراد اخلـدمات الطبيـة أثنـاء أتديـة مهـامهم جتـاه 
اي النزاعــات املســلحة ، ســواء كــانوا مــدنيني أو عســكريني أو منتمــني جلمعيــات اإلســعاف الوطنيــة و ضــحا

حــىت العــاملني يف الوحــدات الطبيــة ووســائط النقــل ، فــأفراد الفــرق الطبيــة هلــم احلــق يف احلمايــة و احلصــانة 
للقـــوات  ، فموظــف الفـــرق الطبيـــة يتمتــع ابحلمايـــة  حـــىت و أن كــان منتســـب15ضــد أي هجـــوم عســـكري 

املسلحة و جيب أن يتمتع ابحلماية و يعترب حمايدا و حيظر التعـرض لـه  أو االعتـداء عليـه حضـرا صـارما أو 
 .16يستخدم العنف ضده 

و يرجع السبب يف عدم التعرض ألفراد اخلدمات الطبية مهما كان صنفهم هـو أن قـتلهم ال حيقـق ميـزة 
الفقــرة األول مــن الربتوكــول  49، و حبســب املــادة  17عســكرية للطــرف األخــر الن أعمــاهلم إنســانية حبتــة

مــن بعــدها  51/02األول تعــين اهلجمــات أعمــال العنــف اهلجوميــة و الدفاعيــة ضــد اخلصــم ، أمــا املــادة 
 حظرت اهلجوم على األشخاص املدنيني بصفة عامة .

 ة :حظر األعمال االنتقامية و أعمال االقتصاص والثأر ضد أفراد اخلدمات الطبي -اثنيا

لقد استقر مبدأ حظر األعمال االنتقامية ضد األشخاص احمليني بصفة عامة ، و ضد أفـراد اخلـدمات  
الطبيــة بصــفة خاصــة منــذ القــدم ، وذلــك أن األعمــال االنتقاميــة تصــيب أشــخاص أبــرايء لــيس هلــم عالقــة 

حـد ذاهتـا و يطبقهـا  ابحلرب ، وهذه األعمال الـيت تتخـذ أثنـاء النـزاع املسـلح هـي إجـراءات غـري شـرعية يف
ويعــرف معهــد القــانون  18طــرف يف النــزاع إلجبــار الطــرف األخــر علــى احــرتام قــانون النزعــات املســلحة ،

أبهنا تدابري قصريه خمالفة للقواعد العادية لقانون الشعوب تتخذها دولـة ردا الدويل األعمال املسلحة "
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احـرتام القـانون علـى هـذه  تهدف فـرضعلى أفعال غري شرعية ارتكبتها يف حقها دولة أخـرى  ، وتسـ
 . 19الدولة عن طريق إحلاق ضرر هبا "

حتظـر بصـراحة األعمـال االنتقاميـة ضـد األشـخاص  1949كما أن كل اتفاقيات جنيف األربعة لعـام 
" حتظـر مـن االتفاقيـة األول علـى انـه  46و األعيان ومن بينهم أفراد اخلدمات الطبية ، فقـد نصـت املـادة 

و هـو نفـس مـا تصاص  من اجلرحى أو املرضى أو املوظفني الذين حتمـيهم هـذه االتفاقيـة " تدابري االق
مــن االتفاقيــة الثانيــة إبضــافة فئــة الغرقــى و الســفن ،أمــا االتفاقيــة الثالثــة فقــد نصــت  47ذهبــت إليــه املــادة 

االقتصـــاص مـــن أســـرى حتظـــر تـــدابري يف فقرهتـــا الثالثـــة بقوهلـــا "  13علـــى هـــذا احلظـــر مـــن خـــالل املـــادة 
ـــدابري االقتصـــاص مـــن  مـــن االتفاقيـــة الرابعـــة بقوهلـــا 3فقـــرة  33و كـــذا نـــص املـــادة "  احلـــرب " حتظـــر ت

منـه  20، كما أكد الربوتوكول األول على هذا احلظر من خـالل نصـه يف املـادة األشخاص وممتلكاهتم " 
 .اليت حيميها هذا الباب" عيانحيضر الردع ضد األشخاص  و األحتت عنوان الرد الثأري على أنه " 

ـــزام بقواعـــد  و يســـتخلص مـــن هـــذا املبـــدأ انـــه يهـــدف إىل جـــرب األطـــراف املتنازعـــة علـــى احـــرتام و االلت
اتفاقيات جنيف الـيت تسـعى إىل محايـة أفـراد اخلـدمات الطبيـة وعملهـم اإلنسـاين الـذي يعـد جـوهر القـانون 

 الدويل اإلنساين.

  قاب أفراد اخلدمات الطبية:حظر إرغام أو مضايقة أو ع-اثلثا

جاء هذا املبدأ بسبب ما حدث أثناء احلرب العاملية األوىل من قتل و سجن األشخاص الـذين يعتنـون 
 ابجلرحى من أعضاء حركات املقاومة.

حيـــث ينـــدرج هـــذا احلظـــر ضـــمن احلمايـــة العامـــة للمهـــام أو الوجبـــات الطبيـــة الـــيت تتطـــرق إىل األنشـــطة 
مــن الربوتوكــول اإلضــايف األول ثالثــة  16فقــد أوردت املــادة  ،20اجلرحــى و املرضــى الطبيــة املتصــلة بعــالج

 قواعد أساسية هلذا احلظر وهي كالتايل : 

حظر توقيع العقـاب علـى أي شـخص لقيامـه بنشـاط ذي صـفة طبيـة يتفـق مـع األخالقيـات الطبيـة  -1
 بغض النظر عن املستفيد من هذا النشاط 
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حظــر إرغــام األشــخاص الــذين ميارســون نشــاط ذا صــفة طبيــة علــى إتيــان أفعــال منافيــة مــع القواعــد  -2
 األخالقية الطبية 

حظــر إرغــام أي شــخص ميــارس نشــاطا طبيــا علــى اإلدالء أبي معلومــات عــن اجلرحــى أو املرضــى  -3
 الذين كانوا حتت رعايته.

لـيت يتعـني عليـه تقـدميها للطـرف املـدين الـذي و االستثناء الوحيد من هذا احلظر األخري هـو املعلومـات ا
ينتمـي إليـه وفقـا لقـوانني ذلـك الطـرف، كمـا انـه ملــزم فـوق ذلـك ابحـرتام القواعـد الـيت تفـرض اإلبـالغ عــن 

يف ســياق املنازعــات املســلحة ذات الطــابع غــري الــدويل، فقــد ورد الــنص علــى مثــل  و 21األمــراض املعديــة 
بشـأن القواعـد اإلنسـانية توركـو لربتوكول الثاين، وقد تضمن أيضـا إعـالن احلظر يف املادة العاشرة من ا هذا

احتــوت علــى فقــرتني، حيــث  الــيت 14مثــل هــذا احلظــر يف نــص املــادة 1990الــدنيا املعتمــد بفنلنــدا عــام 
الثانيــة خمالفــة لرســالتهم اإلنســانية، أمــا الفقــرة  تناولــت األوىل منهــا احلظــر املتعلــق ابإلرغــام علــى أداء مهــام

ولـذلك فـان كـل مـواد هـذا متثـل قواعـد عرفيـة وردة معظمهـا يف  فتطرقت إىل حظـر العقـاب السـالف ذكـره،
 22الصكوك الدولية

 ربعا : مبدأ حظر اسر أفراد اخلدمات الطبية  :

كمــا تطرقــت الصــكوك القــانون الــدويل اإلنســاين منــذ القــدم ملبــدأ عــدم جــواز اســر أفــراد الفــرق الطبيــة، 
، و أطلقــت صــفة احليــاد علــى املــوظفني الطبيــني  1863مــؤمتر جنيــف الــدويل لعــام  قــراراتفقــد أكــدت 

وقـد مت أتكيـد هـذا املبـدأ منـذ  ، 23األمر الذي حيول دون أسرهم يف ظروف احلـرب وإعـادهتم إىل جيوشـهم
ابعتبــار املــوظفني الطبيــني ليســوا أبســرى حــرب وإمنــا يتمتعــون بصــفة احليــاد بســبب مهــامهم  1874عــام 

فقــد حظــرت اعتقــاهلم وقــررت مبــدأ إعــادة أفــراد اخلــدمات الطبيــة  1864الطبيــة، أمــا اتفاقيــة جنيــف لعــام 
علــى املســار نفســه حيــث لقيــت 1906إىل بالدهــم بــال قيــد أو شــرط، وقــد ســارت اتفاقيــة جنيــف لعــام 

ناء إعـادة أفـراد تطبيق شبه كامل خالل احلرب العاملية األوىل لصاحل فئة اجلرحى واملرضى العسـكريني ابسـتث
اخلــدمات الطبيــة إىل أوطــاهنم، وهــي النقطــة الــيت خــالف فيهــا املتحــاربون الــنص واحتفظــوا يف معســكرات 
األسرى بنسب كبرية مـن األطبـاء واملمرضـني للعنايـة مبـواطنيهم األسـرى، وكانـت حجـة إبقـاء هـؤالء األفـراد 



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
22 

 

403 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

لوقــت بســبب تلــك احلــروب، وضــرورة تواجــد ملواجهــة كارثــة األمــراض واألوبئــة الــيت اجتاحــت العــامل ذلــك ا
 . 24رمعسكرات األسعدد كاف منهم ملواجهة تلك الكارثة يف 

، نصـــت علـــى مبـــدأ عـــدم جـــواز اســـر أفـــراد اخلـــدمات 1949كمـــا أن اتفاقيـــات جنيـــف األربعـــة لعـــام 
الطبية ، وتطرقت ملسألة احتجاز أفراد اخلدمات الطبيـة، حبيـث ال جيـوز أسـرهم أو اعتبـارهم أسـرى حـرب، 

االمتيـازات  و يف حالة استبقائهم عند العدو ملساعدة  أسرى احلرب ، فـأهنم حيصـلوا علـى احلـد األدل مـن
 . 25و احلماية الواردة يف االتفاقية الثالثة  وتقدمي مجيع التسهيالت الضرورية هلم ألداء أعماهلم 

منها قد أكدت على أن أفراد اخلدمات الطبيـة ليسـوا  36وابلرجوع إىل االتفاقية الثانية جند نص املادة 
مـــن نفـــس االتفاقيـــة  قـــد  37املـــادة مقـــاتلني لـــذا ال خيضـــعون لآلســـر و جيـــب أطـــالق ســـراحهم ، إال أن 

تطرقـــت إىل حالـــة اســـتبقاء أفـــراد اخلـــدمات الطبيـــة عنـــد العـــدو يف حالـــة الضـــرورة لتقـــدمي اخلـــدمات الطبيـــة 
لألســرى، إال أن حالــة اســتبقاء افــرد اخلــدمات الطبيــة هــي االســتثناء مــن املبــدأ العــام لعــدم جــواز اســر أو 

ومــن اجــل تقــدم املســاعد لألســرى احملتجــزين لــدى الطــرف احتجــازهم ، و يكــون يف حالــة الضــرورة  فقــط 
 26املعادي.

 حظر تنازل أفراد اخلدمات الطبية عن احلقوق املمنوحة هلم : -خامسا

و الـــيت ال جيـــوز  يعـــرف هـــذا احلظـــر بعـــدم جـــواز التصـــرف يف احلقـــوق و احلقـــوق غـــري القابلـــة لتصـــرف 
مــن اتفاقيــات جنيــف األربعــة علــى الرتتيــب بعــدم جــواز تنــازل  8و  7،7،7، فتقضــي املــادة التنــازل عنهــا

األشخاص احملميني طبقا هلذه االتفاقيات عـن كـل أو جـزء مـن احلقـوق الـيت توفرهـا هلـم هـذه االتفاقيـات ، 
ن حيث أن قانون جنيف الذي يرمي إىل محاية ضحااي  احلرب حيمي هـؤالء األشـخاص بقـدر اإلمكـان مـ

الضغوطات اليت قد متارس عليهم حلملهم على التنازل عن حقـوقيهم  ، وقـد ورد الـنص صـراحة علـى عـدم 
" ال جيوز للجرحى و جواز التنازل عن هذه احلقوق يف املادة السابعة من االتفاقيتني األوىل والثانية بقوهلـا 

ل مـن األحـوال جزئيـا أو كليـة املرضى و كذلك أفراد اخلدمات الطبيـة و الدينيـة ، التنـازل يف أي حـا
 عن احلقوق املمنوحة هلم مبقتضى هذه االتفاقية ".
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ويهــدف احلكــم حبظــر التنــازل عــن احلقــوق إىل منــع بعــض املمارســات الــيت كانــت ســائدة علــى نطــاق 
واســع يف احلــرب العامليــة األوىل، حيــث كانــت هــذه املمارســات متــنح األشــخاص احملميــني مركــز أفضــل يف 

ا حترمهم يف الواقع من مزااي االتفاقيات ، وكـان يقـع اغلـبهم حتـت أتثـري الضـغط حـىت ولـو كـان الظاهر بينم
جمرد اإلغراء ببعض املزااي الزائفة ، لذلك فان هؤالء األشـخاص  وخاصـة املوجـودين يف قبضـة العـدو ليسـوا 

دراك التـام لنتـائج يف وضع يستعطون فيه احلكم ابستقالل وموضوعية حبيث يتخذون قـرارات متأنيـة معـا أل
 .27تنازالهتم 

ويتجلى اهلدف من هذا احلظر يف جعل هذه القواعد ذات تطبيق عام وكذلك سد الذرائع أمام الـدول 
املتحاربة لتربير عدم تطبيقها بدعوى وجود تنـازالت حتصـل عليهـا يف غالـب األحيـان حتـت أتثـري القهـر أو 

 .28اإلكراه 

  :تسليح األفراد الطبيني -سادسا

يبــدو أن تســليح األفــراد الطبيــني يعتــرب متعارضــا مــع طبيعــة عملهــم، وقــد مت تبــين مســألة تســليحهم منــذ 
من الربتوكول األول  28و  13ووصوال إىل املادتني  1949مرورا ابتفاقية جنيف  1906اتفاقية جنيف 

ين يعتنـون هبـم، وهنـاك وإقرار محل األفراد الطبيني األسلحة هو ضمان محايتهم ومحاية اجلرحى واملرضى الذ
مـن االتفاقيـة األوىل وهـو  1/22سببني أساسني كاان وراء تسليح هؤالء األفـراد ورد الـنص عليهـا يف املـادة 

 :من االتفاقية الثانية وهذين السببني مها1/35نفس ما جاء يف املادة 

 .ة العدوالدفاع عن النفس من أي اعتداء يقع عليهم يف حدود معينة ال ترقى إىل مقاوم 1-

 الدفاع عن اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار الذين يتولون رعايتهم الطبية. 2-

 .29واحملافظة على االنضباط فيما بينهم ومقاومة أعمال السلب والنهب أو االعتداء عليهم
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 اخلامتة :

وخنلــص يف ختــام دراســتنا حــول مــا يتعلــق أبشــكال محايــة أفــراد اخلــدمات الطبيــة أي النطــاق الشخصــي 
حلماية الفرق الطبية يف أوقات النزاع املسلح أن القـانون الـدويل اإلنسـاين قـد كفـل االحـرتام واحلمايـة هلـؤالء 

أطبــاء،  (اهتم وأصــنافهم األفــراد انطالقــا مــن مهــامهم اإلنســانية دون أن يفــرق يف ذلــك بيــنهم وفــق درجــ
  ...)عسـكريني أو مـدنيني أو حمايـدين  (وبغـض النظـر عـن صـفتهم أو تبعيـتهم  ...)ممرضـني، مسـعفني

، وحـــىت يف معســـكرات ...)امليـــدان أو الـــرب، البحـــر، اجلـــو (ودون الرتكيـــز علـــى مكـــان معـــني دون آخـــر
املصــدقة علــى االتفاقيــات والربتوكــولني بتــأمني احلمايــة االحتجــاز ويف األراضــي احملتلــة، وقــد التزمــت الــدول 

 .واالحرتام هلؤالء األفراد

 كما ميكن أن نستنتج من خالل دراستنا إىل مجلة من النقاط أمهها. 

أن مســالة احلمايــة ألفــراد اخلــدمات اإلنســانية والطبيــة انبعــة مــن جــوهر عمــل هــذه الفئــة و الــذي  -
 ويل اإلنساين.يعكس الطابع اإلنساين للقانون الد

أن هــذه احلمايــة مل تكــن وليــدة القــانون الــدويل اإلنســاين فقــط، بــل ســبقتها العديــد مــن الصــكوك  -
 الدولية، وهذا إدراكا منها إىل قيمتها اإلنسانية يف احلروب والنزاعات املسلحة.

 أن احلماية املمنوحة هلذه الفئة كانت أساسا بسبب املهام املنوطة هبا . -
لـــدويل اإلنســـاين وفـــرة محايـــة واســـعة تتمثـــل يف احلمايـــة العمـــة الـــيت مينحهـــا لكـــل مـــن أن القـــانون ا   -

 ليست له عالقة ابلنزاع و محاية ضيقة ختص هذه الفئة بسبب مهامها ودورها اإلنساين.
ــــل   - ــــد مــــن االنتهاكــــات هلــــذا املبــــدأ، مث ــــاك العدي ــــة إال أن هن ــــه رغــــم كــــل هــــذه الرتســــانة القانوني ان

الل اإلســرائيلي يف انتفاضــة األقصــى مــن تصــعيد وتــرية اســتهدافها لألطقــم انتهاكــات قــوات االحــت
الطبية ووسائط النقل الطيب اليت تقلهم مع اجلرحى واملرضى، حيث بلغ عدد الذين قتلوا أكثر مـن 

 .30اثين عشر شخصا وأصيب قرابة مئة ومخسني رغم محلهم الشارة املميزة كأداة للحماية
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كيــد والتوصــية علــى أمهيــة إنشــاء جهــة رادعــة، و قضــائية تعمــل علــى متابعــة ممــا يــدفعنا إىل ضــرورة التأ
وحماكمــة كــل مــن يقــوم ابنتهــاك قواعــد احلمايــة هلــذه الفئــة حماكمــة جنائيــة، و تفعــل دور احملكمــة اجلنائيــة 

 الدولية يف هذا اجملال. 
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 التحدايت القانونية للحد من ظاهرة تعدد اجلنسيات يف القانون
 الدويل اخلاص

فرع  -القانون اخلاص -السنة الثالثة -ابحثة دكتوراه يف احلقوق–شيكر رمية  من إعداد الباحثة:
 املدية.-جامعة الدكتور حيي فارس -العقود واملسؤولية 

 جامعة املدية. -كلية احلقوق  -أستاذ حماضر قسم "أ" –حممد عليايت  /د حتت إشراف:

 *امللخص: 

إن تعدد اجلنسيات يتعارض مع املفاهيم املثالية واألخالق الدولية اليت ينشدها القانون الدويل، إذ أن األصل أن     
 يتمتع الشخص جبنسية واحدة وال يتمتع أبكثر منها، الن ذلك يتناىف مع املنطق السليم ملفهوم الشعور ابلوطنية.

ا التنازع االجيايب للجنسية، وهو أن يكون للشخص أكثر من جنسية، وتعدد اجلنسية يعين ازدواجها ويطلق عليه أيض  
إذ يكون وطنيا يف أكثر من دولة وهذا راجع الختالف الدول فيما بينها حول أسباب اكتساب اجلنسية، هذا ما أدى 

 إىل ظهور تعدد اجلنسية املعاصر للميالد والتعدد الالحق له.

وبني تنازع القوانني عالقة وثيقة، الن األسس اليت تبىن عليها طرق اكتساب  ويوجد بني تنازع اجلنسيات االجيايب   
اجلنسية هي أسس خمتلفة، فمنها ما أتخذ برابطة الدم، ومنها ما أتخذ برابطة اإلقليم، وأخرى أتخذ هبما معا.األمر 

 نونية هلا.الذي أدى إىل ظهور مشاكل عدة ترتتب عن ظاهرة تعدد اجلنسيات ال بد من إجياد حلول قا

 * الكلمات املفتاحية:

 معاجلة تعدد اجلنسية.–التنازع االجيايب للجنسية –ازدواج اجلنسية  –تعدد اجلنسية  -اجلنسية
Abstract: * 

،The multiplicity of nationalities is contrary to the ideal concepts sought by 

international law ،since the original that the person has one nationality and does 

not enjoy more than one because this is contrary to the common sense of the 

concept of feeling of patriotism. 

،The dual nationality means duplication and is also called the positive conflict 

of nationality which is that the person is more than a nationality، where he is a 

national in more than one country’ and this is due to the difference of countries 
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among themselves on ways to acquire nationality’ which led to the emergence of 

multiple nationality of contemporary birth and right for him. 

There is a strong conflict between nationality  and conflict of laws .a close 

relationship is the basis on which the rules of citizenship are based- there are 

different grounds for taking the right of blood’ including what is taken against the 

region and others that are taken together. Which led to the emergence of problems 

related to the phenomenon of multi-national must find legal solution to them. 

*key words: 

Nationality – citizenship- multiple nationality- dual nationality-positive 

conflict of nationality- treatment of multi-nationality. 

 *مقدمة:

قبل التطرق لظاهرة تعدد اجلنسيات وكيفية حماربتها ينبغي أوال إعطاء تعريفا قانونيا للجنسية، واليت      
هي انتماء الشخص إىل دولة معينة قانونيا وسياسيا ، أو هي رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة 

ا وزان وأمهية يف حياة األفراد على للشخص وجتعله رعية هلا، وتعترب اجلنسية من األنظمة القانونية اليت هل
املستوى الداخلي واخلارجي وكذلك يف عالقات الدول فيما بينها وبني رعاايها ، إذ أن القوانني املنظمة 
للجنسية يف خمتلف الدول العربية تتضمن أحكاما تنظم فيها كيفية اكتساب اجلنسية وذلك سواء كانت 

ى إعمال تلك األحكام ظهور بعض املشكالت العملية جنسية أصلية أم مكتسبة ولكن يرتتب عل
املتمثلة إما يف تعدد اجلنسيات اليت حيملها الفرد أو يف انعدامها، مما تؤدي إىل اختالف يف املفهوم العام 

 لفكرة اجلنسية من حيث كوهنا تتأسس على وحدة الصلة بني الفرد والدولة.  

نظيم الدويل لتوزيع السكان على الكرة األرضية ، إذ يرتتب وتعترب مسألة تعدد اجلنسيات آفة الت      
عليها مشاكل وأاثر سلبية من الصعب إجياد حلول جذرية هلا ، لذلك عملت معظم تشريعات اجلنسية 
يف خمتلف دول العامل على حماربة هذه الظاهرة واحلد منها قدر اإلمكان تطبيقا ملا نصت عليه معاهدة 

على انه "من الصاحل العام للجماعة الدولية قبول أعضائها مبدأ أن  12/04/1930الهاي املؤرخة يف :
تكون لكل شخص جنسية وأال تكون له إال جنسية واحدة، وأن املثل األعلى الذي جيب أن تنشده 

 اإلنسانية يف هذا امليدان هو إلغاء مجيع حاالت انعدام وازدواج اجلنسية".  
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على أنه "لكل  1966الدولية حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية سنة وكذلك ما جاء يف املعاهدة      
شخص احلق يف التمتع جبنسية واحدة، أي أن ال يكون لكل شخص أكثر من جنسية واحدة حىت ال 

 يقع يف ازدواج أو تعدد اجلنسية".

قضاء الوطين يف وحملاربة هذه الظاهرة فقد سعى أيضا فقهاء القانون الدويل اخلاص وكذلك فقهاء ال     
خمتلف الدول العربية إىل وضع حلول ملشكلة تعدد اجلنسيات آخذين بعني االعتبار السبب الرئيسي هلاته 
املشكلة، واملتمثل يف املبدأ املعرتف به لكل دولة وهو مبدأ حرية كل دولة يف جمال تنظيم جنسيتها سواء 

 من حيث ثبوهتا أو اكتساهبا أو فقداهنا.

ت على ذلك النهج خمتلف الدول العربية، إذ قامت بوضع نصوص قانونية وإبرام اتفاقيات وقد سار      
دولية تقلل من حدة هذه الظاهرة كالسعودية ومصر والكويت وقطر......اخل، وهلذا كان ال بد من معرفة 

 احلد منها.                                      موقف املشرع اجلزائري وتقييمه لتبيان مدى أمهيته هو األخر يف مسامهته حلل هذه املشكلة و 

إن اجلنسية هي الوسيلة اليت تقوي الصلة بني الدولة والفرد، وهي اليت تقوم أيضا برعاية هذا األخري     
وحتقيق األمن له مقابل أدائه لواجباته حنوها ، كما أهنا هي اليت جتعل ثروات البالد خمصصة للمواطنني 

جتعل كل شخص حيملها مطالبا حبماية الدولة والدفاع عنها يف حالة االعتداء ، ضيف دون األجانب و 
 إىل ذلك أنه من خالل اجلنسية يتم التعرف على رعاايها من األجانب.

وابلتايل يف حالة تعدد اجلنسية ينتج عنها أاثر ومشاكل، حيث خيضع متعدد اجلنسية ألعباء     
للتان حيمل جنسيتهما ، كما قد يواجه القاضي إشكاالت يف حتديد وتكاليف تفرضها عليه الدولتني ا

القانون الواجب التطبيق على الشخص متعدد اجلنسية، ومن مث ظهور مشكلة تنازع االختصاص 
 االجيايب.

إن موضوع تعدد اجلنسيات يعد من املواضيع اليت تثري جدال كبريا يف اجملتمع الدويل ويف القانون الدويل    
وذلك ملا ينتج عنه من مشاكل ختتلف حلوهلا من دولة ألخرى ومن جهة نظر فقيه إىل آخر، مما  اخلاص،

جعلها يف غاية األمهية، خاصة وأن املشرع اجلزائري قد أوىل ظاهرة تعدد اجلنسيات عناية ابلغة وذلك 



 2018العدد اخلامس جوان                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
23 

 

412 

 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

ليات العليا يف ، واليت اشرتط فيها لتويل املسؤو 2016من الدستور لسنة  51عندما قام بتعديل املادة 
 الدولة والوظائف السياسية أن يكون الشخص متمتعا ابجلنسية اجلزائرية دون سواها.

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:    

 توضيح املشاكل النامجة عن ظاهرة تعدد اجلنسيات. -
 بيان كيفية الوقاية من ظاهرة تعدد اجلنسيات . -
 ظاهرة تعدد اجلنسيات.بيان كيفية معاجلة  -
التطرق إىل موقف املشرع اجلزائري من ظاهرة تعدد اجلنسيات، ومعرفة احللول الوقائية والعالجية  -

 اليت أتى هبا حملاربة هذه الظاهرة، مع اقرتاح حلول جديدة للحد منها.
صوص خب 2016واملعدلة لسنة  51التطرق إىل التعديل اجلديد الذي جاء به الدستور يف املادة  -

 مشكلة ازدواج اجلنسية ومعرفة خلفيات هذا التعديل.   

اتبعت املنهج العلمي واملنهج التحليلي الوصفي، حيث أقوم مبرحلة استقراء اجلزئيات ومراقبتها من أجل   
استخراج املقرتحات واستنباط احللول اليت أتوصل من خالهلا إىل نتائج منطقية وحلول مقبولة للحد أو 

 ظاهرة تعدد اجلنسيات .التقليل من 

مبا أن تعدد جنسية الشخص يعين متتعه أبكثر من جنسية دولة واحدة، ومبا أن هذا التعدد يؤدي إىل    
 طرح اإلشكالية التالية:مشاكل كثرية ينبغي إجياد حل هلا، لذلك ال بد من 

اجلزائري للحد من ظاهرة تعدد ماهي احللول اليت أوجدها فقهاء القانون الدويل اخلاص والقانون -
 اجلنسيات ؟ وهل هذه احللول كافية للحد منها ؟.

فيما تتمثل املشاكل املرتتبة على ظاهرة  -ومن خالل هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع التساؤالت التالية:   
 ي منها ؟.تعدد اجلنسيات ؟ وما هي احللول الوقائية والعالجية ملكافحتها ؟ وما موقف املشرع اجلزائر 
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و لإلجابة عن هذه التساؤالت قمنا بتقسيم البحث إىل حمورين، ففي احملور األول خصصناه للتكلم عن  
املشاكل املرتتبة عن ظاهرة تعدد اجلنسيات وكيفية الوقاية منها، أما احملور الثاين فقد خصصناه للتكلم عن 

 ائري يف كل حمور.احللول العالجية هلذه املشكلة، مع تبيان رأي املشرع اجلز 

 احملور األول: املشاكل املرتتبة عن ظاهرة تعدد اجلنسيات وكيفية الوقاية منها:   

إن ظاهرة تعدد اجلنسيات تعترب مشكلة ابلفعل كون أن اجلنسية هي أداة الدولة يف تنظيم ركن    
تنطوي على  الشعب داخلها وهذا هو اجلانب املادي أو الوظيفي للجنسية، وبنفس الوقت لكوهنا

جانب معنوي يقوم على مشاعر الوالء واالنتماء بني الفرد والدولة، وهلذه اخلصوصية جند أن تعدد 
اجلنسيات يثري العديد من املشاكل البد من إجياد حلول وقائية هلا لتفادي هذه املشاكل قبل حدوثها 

 :  وهذا ما سنوضحه فيما يلي

: يرتتب على ظاهرة تعدد اجلنسيات مشاكل عدة اجلنسياتأوال: املشاكل املرتتبة عن ظاهرة تعدد 
 منها:

املساس حبسن سري عملية تنظيم وتوزيع عنصر السكان داخل الدولة، وابلتايل املساس حبسن قيام  -1
 الدولة بفرض سيادهتا على أفرادها ورعاايها.

ذي يتوجب على أن يكون مشكلة املساس أبحد أركان رابطة اجلنسية، وهو ركن الوالء واالنتماء ال -2
 أحاداي لدولة واحدة، حيث يصعب قسمته وجتزئته على أكثر من دولة.

مشكلة غموض وعدم وضوح املركز القانوين ملتعدد اجلنسية من حيث حتديد اجلنسية اليت سوف  -3
يعامل هبا منذ حلظة دخوله الدولة وحىت حلظة خروجه منها، مرورا بلحظة اإلقامة فيها وممارسة األعمال 

 (1)التجارية واالستثمار داخلها، أو شراء عقارات واستئجارها.

اليف العامة و الوطنية اليت تقع على عاتق الشخص املتعدد اجلنسية ، حيث مشكلة ازدواج التك -4
جيد نفسه مكلف أبداء اخلدمة الوطنية ودفع الضرائب يف كال الدولتني اليت حيمل جنسيتهما ابعتباره 
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من مواطنيها، كذلك يف حالة نشوب حرب بني الدولتني التني يتمتع الشخص جبنسيتهما، فإنه سيجد 
 (2)ا من األعداء يف بلده ويعد خائنا.نفسه معترب 

الذي كان حيمل اجلنسيتني األمريكية   Jomeya Kawokitaهذا ما واجهه املدعو          
إبدانته بتهمة اخليانة  1954والياابنية، فقد قضت احملكمة العليا ابلوالايت املتحدة األمريكية سنة 

رغم من كونه أمريكيا وايابنيا إال أن احملكمة األمريكية العظمى حملاربته يف صفوف اجليش الياابين ، وابل
  (3)مل تعتد ابجلنسية الياابنية.

مشكلة املساس بقاعدة ومبدأ احلماية الدبلوماسية الواجب أن توفرها الدولة ملواطنيها وهم ابخلارج  -5
تأثر تبعا حبمله جلنسية إذا كانوا مستحقني هلا ، مبعىن هل استحقاق املواطن حلماية دولته الدبلوماسية ي

الدولة املتواجد بداخلها ، أم أن هذا األمر ال يشكل ابلنسبة للدولة األوىل عائق أمام رفض "مواطنيها" 
  (4)!. حبمايتها الدبلوماسية ؟؟

مشكلة صعوبة حتديد القانون الواجب التطبيق الذي حيكم مسائل األحوال الشخصية ملتعدد -6
القانونية اليت جتعل من اجلنسية ضابطا لإلسناد، يتحدد به القانون الواجب اجلنسية، وذلك يف النظم 

  (5)التطبيق، حيث يثار به التساؤل حول أي اجلنسيات يعتد هبا ؟؟!.

هذه هي أهم املشاكل اليت تطرحها ظاهرة تعدد اجلنسيات مما أدت إىل اقرتاح عدة طرق ترمي إىل    
 احلد أو التقليل من هذه الظاهرة ، واليت سنراها يف النقطة التالية:

يقصد ابلوقاية من تعدد اجلنسيات الوسائل اليت يتم اختاذها مقدما  اثنيا: الوقاية من تعدد اجلنسيات:
حدوث هذه الظاهرة ، وهي وسائل جيب مراعاهتا من جانب املشرع الوطين يف كل دولة عند لتجنب 

 إصدار القانون الذي ينظم أحكام اجلنسية الوطنية أو عند تعديله ، وهذه الوسائل تتمثل فيما يلي:

 د:جنسية امليال الوسيلة األوىل: عدم فرض اجلنسية على الفرد يف غري حاالت اجلنسية األصلية أي

املقصود هبذه الوسيلة أن تتجنب الدولة صياغة قواعد قانون جنسيتها على حنو يدخل فيها أشخاصا   
من  12ينتمون إىل دولة أخرى ، إذ أنه يساهم يف تقليل حاالت تعدد اجلنسيات ، هذا ما قررته املادة 
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ى اإلقليم ال تطبق بقوة من أن: " قواعد القانون املتعلقة مبنح امليالد عل 1930اتفاقية الهاي سنة 
القانون على األطفال املولودين ألشخاص يتمتعون ابحلصاانت الدبلوماسية يف الدولة اليت حدث هبا 

   (6)امليالد".

هذه القاعدة ذات  الوسيلة الثانية: عدم اكتساب جنسية جديدة إال بعد زوال اجلنسية القدمية:
 عبئ متعدد تتحمله دولتان:

يتعني على هذه الدولة أن تقرر فقد الفرد جلنسيتها إذا اكتسب جنسية  لقدمية:دولة اجلنسية ا -1
 جديدة لدولة أخرى.

حيث يتعني على هذه الدولة أن تقرر تعليق اكتساب األجنيب جلنسيتها  دولة اجلنسية اجلديدة: -2
 (7)على زوال جنسيته القدمية منه.

وهذا احلل يرتدد فيه املشرع اجلزائري وخيشاه األفراد، إذ قد حيدث أن ال يكتسب الفرد اجلنسية 
 (8)اجلديدة اليت فقد من أجلها جنسيته السابقة، فيصبح عدمي اجلنسية.

 ة الثالثة: تقرير ضرورة التخلي عن ابقي اجلنسيات أو االختيار بينها:الوسيل

حيث تعترب هذه الوسيلة األكثر فعالية لتفادي ظاهرة تعدد اجلنسيات ، ويتطلب من املشرع أن يقرر   
نصا يف قانون اجلنسية يوجب ختلي الشخص املتعدد اجلنسيات عن ابقي جنسياته واختيار إحداها، 

التخلي عن اجلنسيات األخرى إلزاميا وليس اختياراي ، أي انه ال يعترب جمرد رخصة  وجيب أن يكون
    (9)مرتوكة على مزاج األشخاص.

ولتفادي تعدد اجلنسية بتمكني الشخص من اختيار اجلنسية األكثر متاشيا مع مصاحله ولكنه ال  
  (10)يتحقق إال بعد أن يكون التعدد قد حتقق فعال.
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من قانون اجلنسية اليت كانت تشرتط يف اكتساب اجلنسية  03إن املشرع اجلزائري إبلغائه للمادة   
اجلنسية األصلية ، يكون هبذا قد فتح ظاهرة التعدد ، إذ إبمكان  اجلزائرية تقدمي تصريح ابلتخلي عن

 الشخص الذي اكتسب اجلنسية اجلزائرية أن حيتفظ جبنسيته األصلية.

املؤرخ يف:  86-70املعدل واملتمم لألمر  27/02/2005املؤرخ يف: 01-05وأيضا األمر  
 (11)كتساب اجلنسية اجلزائرية.مل يتضمن شروط التخلي عن اجلنسية األصلية عند ا  15/12/1970

إذ كان عليه أن حيذو حذو القوانني العربية املنظمة للجنسية اليت نصت على جعل التخلي عن  
اجلنسية أمرا إلزاميا على الفرد ، وهو ما يقرره القانون الكوييت والقانون األردين ، العماين ، القطري 

 (12)والسعودي.

زائرية حلوال تفاداي حلاالت تعدد اجلنسية أو ازدواجها، وهذا ابلسماح كما أوجد قانون اجلنسية اجل     
ومسحت لألوالد القصر  3الفقرة  17لألفراد ابلتخلص من وضعية ازدواج اجلنسية ، حيث نصت املادة 

للمتجنس عند بلوغهم سن الرشد من التنازل عن اجلنسية اجلزائرية اليت اكتسبوها ابلتبعية ، وهذا يف أجل 
من نفس القانون أن للجزائري الذي  18 ابتداء من بلوغهم سن الرشد ، كما مسحت املادة سنتني

اكتسب جنسية دولة أجنبية ابلتخلي عن جنسيته األصلية مبوجب إذن يف شكل مرسوم وكذلك ابلنسبة 
وم للمرأة اجلزائرية املتزوجة من أجنيب وتكتسب بفضل زواجها جنسية زوجها واملأذون هلا مبوجب مرس

 (13)ابلتخلي عن اجلنسية اجلزائرية.

 الوسيلة الرابعة: توحيد قواعد اجلنسية بني الدول:

مبعين توحيد القواعد اليت تبىن عليها اجلنسية األصلية بني خمتلف الدول وذلك بوضع نصوص موحدة     
 (14)حول أسباب اكتساب اجلنسية.

الوسيلة اخلامسة: تشجيع الدول على عقد معاهدات واتفاقيات مجاعية أو ثنائية بشأن تعدد 
هذه املعاهدات واالتفاقيات نذكر تلك ومن بني  ،(15)وهذا من أجل تفادي هذه الظاهرة. اجلنسيات:

واليت أطلق عليها  1968-02-02االتفاقية املربمة بني الو.م.أ و الكونفدرالية األملانية سابقا بتاريخ: 
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 املربمة مؤقتا بني الو.م.أ BANCROFTوكذلك معاهدة ابنكروفت  ،BANCROFTاسم 
، واملعاهدة املربمة بني 1970-05-13واليت أصبحت هنائية يف:  1968-10-19و اجنلرتا بتاريخ:

قصد التقليل من حاالت تعدد اجلنسيات بني الدول  1968-05-16دول اجمللس األورويب بتاريخ: 
  (16)األوروبية.

 الوسيلة السادسة: إعمال فكرة التقادم املسقط للجنسية: 

جلنسية اليت ال يزاوهلا الشخص املتعدد اجلنسيات، أي تسقط عنه جنسية الدولة اليت مل مبعىن إسقاط ا    
يعد ميارس فيها احلقوق والواجبات خالل فرتة معينة، وقد حددت يف بعض التشريعات خبمسني 

 (17)سنة.

ابلرغم من كل هذه احملاوالت للحد من هذه الظاهرة قبل حدوثها، إال أن مشكلة تعدد اجلنسيات     
يبقى قائما يف الوضع الدويل الراهن مما يستدعي األمر إىل التطلع ملعاجلة املشاكل املرتتبة عنها، وهذا ما 

 سأتكلم عنه يف احملور التايل:

 العالجية لظاهرة تعدد اجلنسيات:احملور الثاين: احللول 

إن البحث عن احللول العالجية لظاهرة تعدد اجلنسيات يبقى أيضا هدفا جلهود الفقه والقضاء ،    
ونقصد بعالج تعدد اجلنسية الوسائل اليت يتم اختاذها ملعاجلة حاالت تعدد اجلنسية بعد حدوثها ابلفعل، 

كل املرتتبة عن تعدد اجلنسيات بعد حدوثه ، وهذا ما أي الوسائل اليت ميكن استخدامها حلل املشا 
 سنوضحه فيما يلي:

: يرتتب على تعدد اجلنسيات مشاكل أوال: معاجلة إشكالية أتدية التكاليف الوطنية ملتعدد اجلنسية
عدة منها: مشكلة التزام متعدد اجلنسية بتأدية اخلدمة العسكرية ومشكلة التزامه بتأدية الضرائب العامة، 

 االزدواج الضرييب الدويل ومشكلة ممارسة احلقوق السياسية. أي

تنظيما يساهم يف حل  1930فقد وضعت اتفاقية الهاي  أتدية اخلدمة العسكريةفبالنسبة ملشكلة -
كل من حيمل جنسية عدة دول ويكون مقيما يف إقليم إحداها ومتصال   "تلك املشكلة فنصت على أن: 
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فعل به يعفى من كل التزام عسكري يف أي دولة أخرى ، كما أنه إذا كان هلذا الشخص احلق طبقا 
لتشريع إحدى الدول اليت حيمل جنسيتها يف أن يتنازل عند بلوغه سن الرشد عن جنسيتها ، فإنه يعفى 

 ( 18)".أثناء فرتة قصره من اخلدمة العسكرية يف هذه الدولة 

أن الشخص متعدد اجلنسية ال يكون  :" 1963من اتفاقية جملس أورواب لسنة  05كما تقرر املادة     
 06وتقرر املادة  "، ملزما أبداء اخلدمة العسكرية إال يف دولة واحدة فقط من الدول اليت حيمل جنسيتها

ذي له أن الفرد خيضع لاللتزامات العسكرية يف الدولة اليت يقيم على إقليمها عادة ، وأن الفرد ال " منها:
إقامة عادية يف إقليم دولة متعاقدة دون أن يكون من رعاايها، أو يف إقليم دولة غري متعاقدة تكون له 

 (19)".رخصة اختيار الدولة اليت يرغب يف أداء اخلدمة العسكرية فيها 

وجب واملصادق عليها من طرف اجلزائر مب 1983أكتوبر  11واملعاهدة املربمة بني اجلزائر وفرنسا يف     
حلل مشكلة أتدية اخلدمة الوطنية من  1984أكتوبر  6املؤرخ يف  84-284املرسوم الرائسي رقم 

، واليت نصت على إعفاء مزدوج 1963-01-01طرف الشباب اجلزائري املزدوج اجلنسية للمولود بعد 
 . (20).اجلنسية من أداء اخلدمة العسكرية يف إحدى الدولتني يف حال أداءها يف دولة أخرى

فلقد عملت االتفاقيات النموذجية املنبثقة من جلان  االزدواج الضرييب الدويلأما ابلنسبة ملشكلة -
متخصصة اتبعة هليئة األمم املتحدة وهيئات دولية على وضع حلول إجرائية هتدف يف جمملها على 
ضمان التسوية العادلة للنزاع الضرييب ملا يشكل ضمانة فعلية للمستثمر األجنيب ، وملا توفره هذه احللول 

ستثمر املكلف واإلدارة الضريبية، حيث يفصل يف النزاع انطالقا من تنظيم من توازن قانوين بني امل
إجراءات موحدة بني الدول ابإلضافة إىل طريق التحكيم ، حيث سعت االتفاقية النموذجية الصادرة عن 
منظمة القانون والتنمية االقتصادية الدولية إىل وضع حلول جذرية ودية من شأهنا تسوية منازعات 

الدولية بصفة عامة كالتهرب الضرييب الدويل واملنافسة الضريبية الدولية املضرة...اخل، واىل تسوية الضرائب 
  (21)منازعات االزدواج الضرييب الدويل بصفة خاصة.

كحق االنتخاب وحق الرتشح ملناصب سيادية يف  ممارسة احلقوق السياسية،أما ابلنسبة ملشكلة -
ئري بني املواطنني األصليني و املتجنسني ومزدوجي اجلنسية يف ممارسة احلق ، فلم يفرق املشرع اجلزا الدولة
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يف  حيث جاء (22)االنتخايب ، فكل جزائري وجزائرية يعد انخبا مبوجب القانون العضوي لالنتخاابت.
ان يعد انخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر مثانية عشر سنة كاملة يوم االقرتاع، وك " منه: 03املادة 

 متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به
لقد حدد املشرع اجلزائري شرط اجلنسية بني األصلية واملكتسبة ، وذلك من خالل ما نص عليه يف  "،

من القانون العضوي  07و  03، وكذلك بنص املادة 2016من الدستور اجلزائري لسنة  32املادة 
لالنتخاابت ، وذهب للتأكيد على املساواة وعدم التمييز بني األفراد سواء على أساس املولد ، العرق ، 

وذلك  و أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب،الدين ، اجلنس أو الرأي...., 
على عكس ما ذهبت إليه العديد من الدول من التوسع يف شرط اجلنسية ملمارسة احلق االنتخايب و 
التمييز بني حاملي اجلنسية األصلية واملتجنسني، كحرمان املتجنس من ممارسة حقوقه السياسية إال بعد 

 مرور فرتة زمنية معينة من اكتساب اجلنسية.

، فبالرغم من أن مبدأ املساواة يقضي مبمارسة مناصب سيادية يف الدولة حلق الرتشح لتويلأما ابلنسبة -
مجيع املواطنني حلقوقهم السياسية دون متييز إال أن طبيعة بعض املناصب وعالقتها بسيادة الدولة وأمنها 
الوطين يقتضي حرمان متعدد اجلنسية من توليها وذلك ألمهية تلك املناصب وخطورهتا ، إذ من شأن 

ا أن ميكن متعدد اجلنسية من إصدار قرارات تتعلق مبصري الدولة ، أو اختاذ مواقف متس مبصلحتها توليه
 العليا.

مارس  6املؤرخ يف:  01-16من القانون رقم  63وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة    
سية اجلزائرية ، حيث نصت على إلزامية التمتع ابجلن 2008يتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016

دون سواها يف تقلد املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية ذات الطبيعة احلساسة، حيث 
 اصدر الربملان اجلزائري قانوان لقائمة املسؤوليات اليت يشرتط لتوليها التمتع ابجلنسية اجلزائرية دون سواها.

رئيس جملس  -ظيفة ابلدولة، تتمثل فيما يلي:و  15إذ منع هذا القانون على مزدوجي اجلنسية تويل   
األمني  -أعضاء احلكومة -رئيس اجمللس الدستوري -الوزير األول-رئيس اجمللس الشعيب الوطين، -األمة

مسئويل  -حمافظ بنك اجلزائر -رئيس جملس الدولة -الرئيس األول للمحكمة العليا -العام للحكومة
قائد  -قائد أركان اجليش الوطين الشعيب -ستقلة ملراقبة االنتخاابترئيس اهليئة العليا امل -أجهزة األمن
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وكل مسؤولية عليا عسكرية حمددة عن طريق التنظيم. ويتعني  -قادة النواحي العسكرية -القوات املسلحة
على كل شخص مدعو لتويل مسؤولية عليا يف الدولة أو وظيفة سياسية يف املناصب املذكورة أعاله، 

شهد مبوجبه متتعه ابجلنسية اجلزائرية دون سواها، وكل مسئول حيمل جنسية أخرى إضافة تقدمي تعهد ي
 (23) إىل اجلنسية اجلزائرية سيغادر منصبه حسب ما نص عليه القانون.

من الدستور القدمي  51إن شرط التمتع ابجلنسية اجلزائرية دون سواها مل يكن منصوص عليه يف املادة    
أيي أن هذا التعديل الذي مس هذه املادة، جاء ليبني مسامهة املشرع اجلزائري ، وحسب ر  2008لسنة 

يف معاجلة ظاهرة تعدد اجلنسيات أو ازدواجها هذا من جهة، ومن جهة أخرى للمحافظة على سيادة 
ن الدولة اجلزائرية  وأمنها الداخلي، فإذا كان من بني أهدافه هو احملافظة على امن اجلزائر واستقراره، كا

عليه بتوسيع منع اجلنسية املزدوجة على مناصب أخرى، كالسفراء والقناصلة والوزراء والوالة وأعضاء 
 الربملان واملدير العام للجمارك.....اخل من املناصب احلساسة يف الدولة.

 إشكالية التمتع ابحلماية الدبلوماسية ملتعدد اجلنسية: اثنيا:معاجلة

حيث تؤكد املواثيق الدولية وأحكام القضاء الدويل على أنه ال جيوز للدولة أن متارس محايتها     
الدبلوماسية لصاحل أحد مواطنيها إزاء دولة أخرى يكون هذا الشخص يف ذات الوقت متمتعا جبنسيتها ، 

، واملتعلقة ببعض مسائل تنازع 1930-04-12من اتفاقية الهاي املربمة يف  4 وهذا ما قررته املادة
وملعاجلة هذه اإلشكالية ومحاية الشخص املتعدد اجلنسية واحلفاظ على  (24)القوانني يف شأن اجلنسية.

حقوقه كان البد أن يكون هناك ترجيح بني اجلنسيات إلعطاء حق احلماية الدبلوماسية لدولة اجلنسية 
 فعلية أو الواقعية، أي الدولة اليت يرتبط هبا متعدد اجلنسية أكثر من غريها.ال

 اثلثا: معاجلة إشكالية حتديد القانون الواجب التطبيق على األحوال الشخصية ملتعدد اجلنسية:

ء إذ أن من أهم املشاكل املرتتبة على تعدد اجلنسية واليت اهتم هبا شراح القانون الدويل اخلاص والقضا  
الوطين والدويل هي مشكلة حتديد القانون الشخصي ملتعدد اجلنسية، فإذا أثري نزاع أمام القضاء يتعلق 
مبسائل األحوال الشخصية ملتعدد اجلنسية ويكون القانون الواجب التطبيق وفقا لقاعدة اإلسناد هو 

ختيار إحدامها كأساس قانون اجلنسية ، عندئذ جيد القاضي الوطين أنه أمام أكثر من جنسية وعليه ا
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لتحديد القانون الواجب التطبيق، ويف هذا الصدد اختلفت أراء الفقهاء ما بني تفضيل اجلنسية األسبق 
 وهذه أراء حتكيمية ال تقوم على مربر مقبول. ،(25)يف التاريخ أو األحدث.

ومن اآلراء السائدة يف الفقه أيضا األخذ ابجلنسية الفعلية أي االعتداد ابجلنسية اليت ميارسها الشخص   
فعال، وهو ما يستخلصه من الظروف واملالبسات مثل اللغة واإلقامة وغريها ، وهذا ما استندت عليه 

الدائمة يف الهاي سنة  وأيضا ما استند عليه حكم حمكمة التحكيم " نوتبوم"،احملكمة يف حكم قضية 
يف قضية" رافاييل كاينفارو" الذي ولد يف دولة بريو ألب إيطايل ، ففرضت عليه اجلنسية  1912

اإليطالية حبق الدم، وكان هو حيمل جنسية البريو، وعند رفع النزاع أمام احملكمة فصلت هذه األخرية 
قام مبباشرة حقوقه السياسية ابلرتشح لعضوية لصاحل البريو مستندة يف تفضيلها هلذه اجلنسية أن رافاييل 

 (26)جملس الشيوخ يف البريو.

أما إذا كانت إحدى اجلنسيات املتنازعة هي اجلنسية الوطنية ابلنسبة لقانون القاضي، فيجب على  -
 (27)القاضي تفضيل هذه اجلنسية حىت ولو مل تكن هي اجلنسية الفعلية.

ري يف هذه املسألة: فيجب أن نفرق بني مسألتني، فقد يكون تنازع أما ابلنسبة ملوقف املشرع اجلزائ -
 اجلنسيات أمام القضاء اجلزائري وأمام القضاء الدويل.

 فقد فرق بني حالتني: تنازع اجلنسيات أمام القضاء اجلزائري: -أ

 احلالة األوىل: التنازع بني اجلنسية اجلزائرية وجنسية أجنبية: 

غري أن القانون  " بقوهلا: من القانون املدين الفقرة الثانية 22نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة   
اجلزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص يف وقت واحد ابلنسبة إىل اجلزائر اجلنسية اجلزائرية وابلنسبة 

 (28)إىل دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول".

أن الشخص احلامل للجنسية اجلزائرية أصلية كانت أو مكتسبة يعامل يف اجلزائر على أنه  ويعين هذا    
 3جزائري، أي يطبق قانون القاضي و هذا ما هو متعارف عليه يف النظام الدويل ، حيث نصت املادة 
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 مع مراعاة مقتضيات هذه االتفاقية ميكن أن يعترب الشخص"بقوهلا: 1930من اتفاقية الهاي لسنة 
 (29)املتمتع جبنسيتني أو أكثر من طرف الدول اليت يتمتع جبنسيتها كأنه من مواطنيها.

 احلالة الثانية: التنازع بني جنسيتني أجنبيتني أو أكثر : 

فقد يعرض على القاضي اجلزائري نزاع ما بني شخصني يتمتع كل منهما جبنسية دولة أجنبية ختتلف   
من القانون املدين  1الفقرة  22وهنا قد نصت املادة  عن جنسية اآلخر أو بعدة جنسيات أجنبية،

لفعلية هنا تعين يف حالة تعدد اجلنسيات يطبق القاضي اجلنسية الفعلية، واجلنسية ا" اجلزائري على أنه 
اجلنسية احلقيقية وميكن االستدالل بتصرفات الشخص من مكان إقامته ملعرفة املوطن املعتاد هلذا 
الشخص أي الدولة اليت يتوطن فيها أكثر من غريها ، كذلك من اللغة اليت يتكلم هبا، ابإلضافة إىل 

  (30)املكان الذي ميارس فيه الشخص وظيفته.

 مام القضاء الدويل:تنازع اجلنسيات أ -ب

إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء الدويل فقد استقر القضاء الدويل على معيار اجلنسية الفعلية    
وبداية القرن العشرين وهذا ما  19كأساس ملعرفة القانون الواجب التطبيق ، وهذا كان منذ أواخر القرن 

 (31)أتخذ به اجلزائر أيضا.

ذكرها ملعاجلة حتديد القانون الواجب التطبيق على مسائل األحوال الشخصية ملتعدد واحللول السالف  -
اجلنسية وعلى النزاع املشوب بعنصر أجنيب فهي تعترب حلوال تقليدية، إذ انه هناك حلول جديدة واليت 

 تكرس فكرة احلل الوظيفي واليت اهتم هبا التشريع والفقه والقضاء الدويل.

ظيفي تقوم على اختيار القانون الذي يتالءم مع الغاية اليت ابتغاها املشرع يف وضع إن فكرة احلل الو  -
قاعدة اإلسناد حلكم مسألة قانونية معينة دون غريها ، حيث تقوم هذه الفكرة على الرتجيح واملفاضلة 

على بني ضوابط الشخصية ملتعدد اجلنسية، لكن على أسس خمتلفة ومغايرة لألسس التقليدية القائمة 
مبدأ عام مسبق للحل، وهذا ليس معناه إمهال اتم لقانون القاضي أو قانون اجلنسية الفعلية، بل جيب 

 ( 32)األخذ به مىت تبني أن هذا القانون هو األصلح للتطبيق على متعدد اجلنسية دون غريه.
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وابلوسائل الدولية كما ميكن معاجلة مشكلة تعدد اجلنسية وحماربتها ابلتنسيق والتعاون بني الدول     
املختلفة، من عقد مؤمترات واتفاقيات وجهود علمية عاملية، أو ابلوسائل الوطنية وذلك مبا تبذله كل دولة 

 وبصورة منفردة يف تشريعاهتا الداخلية لتفادي ظاهرة تعدد اجلنسيات.

حل على توحيد ونقصد ابلوسائل الدولية هي أن تتفق كل دولة جتمع بينها وحدة الظروف واملصا     
أسس اجلنسية، كأن تتفق دولتان أو أكثر على أتسيس اجلنسية على حق الدم وحده أو حق اإلقليم ، 
أما الوسائل الداخلية الوطنية وتتمثل يف تسيري حق االختيار للشخص متعدد اجلنسية ، ويفقد اجلنسية 

  (33)مبجرد الدخول يف جنسية جديدة يف حال التجنس والزواج.

 *خامتــــــة:

ظاهرة تعدد اجلنسية لدى الفرد وضع غري عادي يتعارض مع مبادئ القانون الدويل واألخالق      
الدولية يف مادة اجلنسية، واليت من أمهها أن يكون للفرد جنسية واحدة، وسبب هذا التعدد يعود إىل 

 تنوع األسس اليت تبىن عليها اجلنسية.

تعددا معاصرا للميالد أو تعددا الحقا له، فالتعدد املعاصر للميالد يكون و تعدد اجلنسية يكون إما    
نتيجة الختالف أسس اكتساب اجلنسية، فهناك دول أتخذ حبق الدم ودول أتخذ حبق اإلقليم ودول 
أتخذ هبما معا، أما التعدد الالحق للميالد فإنه يتحقق بعدة طرق من طرق كسب اجلنسية مثل التجنس 

 ، الزواج.

إن احللول اليت تقررها االتفاقيات الدولية للحد من بعض املشاكل املرتتبة عن ظاهرة تعدد اجلنسية    
تعترب حلوال غري حامسة، فقد اكتفت إبزالة بعض اإلشكاالت املرتتبة عن هذه الظاهرة، دون أن تضع 

 معيارا عاما واضحا للتفضيل بني اجلنسيات املتعددة لدى الشخص الواحد.

أن أصل املشكلة لتعدد اجلنسيات هي املادة األوىل من معاهدة الهاي، اليت تعطي احلرية لكل حيث  -
دولة يف حتديد رعاايها بواسطة تشريعاهتا الداخلية ، وعليه ال بد من خوض معركة قانونية ضد هذا املبدأ 
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نسيات ، أما االكتفاء القانوين الدويل ، فهذا هو دور رجال القانون الذين يشعرون حبدة مشكل تعدد اجل
 ابإلشارة إىل املادة األوىل بدون نقدها فإنه موقف سليب البد أن يزول

جيب على رجال القانون املتواجدين على كافة املستوايت )اهليئات احلكومية و االستشارية والتشريعية  -
لذي يقرره حرية مطلقة واجلامعية( أن يشنوا محلة قانونية واسعة النطاق ضد هذه املادة و هذا املبدأ ا

 للدولة يف حتديد رعاايها بواسطة قانوهنا الداخلي.

أما ابلنسبة للتوصيات اليت صدرت ومازالت تصدر عن ابقي املعاهدات القانونية يف هذا اجملال ، فإهنا    
،  غري كافية ، إذ البد من جتنيد الرأي العام للقيام حبمالت توعوية واسعة النطاق من طرف احلكومات

قصد التقليل من حدة املادة األوىل من املعاهدة السالفة الذكر ، هذان أمران يستوجب تنفيذمها 
وجتسيدمها على أرض الواقع، هذا هو التكليف امللقى على رجال القانون ، وهذا هو اهلدف املرغوب فيه 

ة ابملشكل يف نطاق الذي يعد يف الواقع مسؤولية تقع على عاتق املشرعني أوال وعلى كل من له عالق
القانون الدويل اخلاص ، وهذا ما اندى به األستاذ طيبة وأان أسانده وأوافقه الرأي ، وأاندي أيضا بضرورة 

 إبرام إتفاقيات دولية ثنائية أو مجاعية ملعاجلة مشاكل تعدد اجلنسيات فيما بينها.

جلزائر نصوصا ترتب فقد املواطن وأيضا على ضرورة أن تتضمن قوانني اجلنسية العربية ومن بينها ا -
 جلنسيته مبجرد جتنسه جبنسية دولة أجنبية أخرى.

ضرورة أن تتضمن قوانني اجلنسية العربية من بينها اجلزائر نصوصا تشرتط على األجنيب الراغب يف  -
 التجنس جبنسية الدولة أن يتنازل عن جنسيته األجنبية حلصوله على اجلنسية اجلزائرية.

تتضمن قوانني اجلنسية العربية نصوصا تشرتط على املرأة األجنبية املتزوجة من مواطن أجنيب  ضرورة أن -
والراغبة يف اكتساب جنسية هذا الزوج شرطا مفاده أن تتخلى عن جنسيتها األجنبية حلصوهلا على 

 جنسيتها اجلديدة لزوجها.

سيادية العليا يف الدولة نصوصا تقرر ضرورة أن تتضمن قوانني اجلنسية املنظمة للحقوق السياسية وال -
من  63بصراحة حرمان متعدد اجلنسية من مباشرة تلك احلقوق ، وهذا ما فعله املشرع اجلزائري يف املادة 
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، ابلرغم من أن هذه املادة أاثرت جدال واسعا 2008من دستور  51واملعدلة للمادة  2016الدستور 
  يف الدولة ال بد من توضيحه. حول املناصب السيادية والوظائف السياسية

يف األخري ميكنين القول أبن ظاهرة تعدد اجلنسية تشري العديد من اإلشكاليات على النحو السالف و    
بيانه ، ففي الوقت  الذي يراها البعض متس بوالء وانتماء الشخص للدولة ، يرى البعض األخر أبهنا 

، وكذلك وسيلة للفرار من سوء األوضاع االقتصادية وسيلة لكسب العيش وجلب العملة الصعبة للبالد 
 واألمنية للبالد.

 * التهميش:
عامر حممود الكسواين، موسوعة القانون الدويل اخلاص ، اجلنسية واملوطن ومركز األجانب ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة .د-(1)

 .239، اململكة األردنية ، ص  2010األوىل سنة 
أنظر بن عبيدة عبد احلفيظ ، اجلنسية ومركز األجانب يف الفقه والتشريع اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة الثانية ، سنة -( 2)

 –اجلنسية  -/ راجع د . أعراب بلقاسم ، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، تنازع االختصاص القضائي الدويل  251، ص  2007
 .239/ د. عامر حممود الكسواين ، نفس املرجع، ص  261ص  2014الطبعة السابعة  –اجلزائر  –اجلزء الثاين، دار هومة 

حممد سامر دغمش ، الرقابة القضائية واالختصاص النوعي على مسائل اجلنسية ، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، د   -(3)
 .29ص  2018مصر ، الطبعة األوىل ، سنة 

، 1977ادق، اجلنسية واملوطن ومركز األجانب، اجلزء األول، منشأة املعارف ابإلسكندرية، اإلسكندرية، سنة د.هشام علي ص-(4) 
 .  240./ د.عامر حممود الكسواين ، مرجع سابق ، ص198ص 

ضة د.أمحد عبد الكرمي سالمة، املسبوط يف شرح نظام اجلنسية، دار النه /30راجع حممد سامر دغمش، نفس املرجع، ص  -(5)
 .240./ و عامر حممود الكسواين ، مرجع سابق، ص 83، ص  1993العربية، القاهرة، سنة 

الطبعة  -مصر –مجال سالمة أمحد الوقيد، تعدد اجلنسية يف القوانني العربية وأاثره األمنية ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع -(6)
 . 95، ص2015األوىل سنة 

 .96نفس املرجع، ص  -(7)
 .25أنظر: بن عبيدة عبد احلفيظ، مرجع سابق ، ص -(8)
 .185سالمة أمحد عبد الكرمي، نفس املرجع، ص -(9)
 .253بن عبيدة عبد احلفيظ، مرجع سابق، ص -(10)
، 2006الثانية، سنة حممد طيبة، اجلديد يف قانون اجلنسية اجلزائرية واملركز القانوين ملتعدد اجلنسيات، دار هومة، اجلزائر، الطبعة -(11)

 .57ص 
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راجع: د. سعيد يوسف البستاين ، اجلنسية والقومية يف تشريعات الدول العربية، دراسة مقارنة ، منشورات احلليب احلقوقية، -(12)
 .98وما بعدها/ مجال سالمة أمحد الوقيد، مرجع سابق، ص  183، ص 2000بريوت ، لبنان، سنة 

خالد اجلنسية اجلزائرية يف ظل التعديالت اجلديدة، الطبعة الثانية، األمل للطباعة والنشر والتوزيع،  د.بن عباد جليلة، د.بعويين-(13)
 .144-141، ص 2016اجلزائر، 

 .252بن عبيدة عبد احلفيظ، مرجع سابق، ص-(14)
 وما بعدها. 253راجع: نفس املرجع، ص -(15)
 .75حممد طيبة، نفس املرجع، ص -(16)
 -البستاين، إشكالية تطور قانون اجلنسية يف لبنان والدول العربية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان د. سعيد يوسف-(17)

 .199، ص 2006الطبعة األوىل، سنة 
 .32حممد سامر دغمش ، مرجع سابق، ص -(18)
 .100مجال سالمة امحد الوقيد، مرجع سابق، ص -(19)
 87، املتضمن لقانون اجلنسية./ حممد طيبة، مرجع سابق، ص2005 فيفري 27، املؤرخ يف 01-05األمر -(20)
، 1شريف مصباح أبوكرش، إدارة املنازعات الضريبية الدولية يف ربط وحتصيل الضريبة، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان ، الطبعة -(21)

 .74، ص 2004
 انون االنتخاابت، يتضمن ق2016أوت  25، املؤرخ يف 10-16القانون العضوي، رقم -(22)
، احملدد لقائمة املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف 2017-01-10، املؤرخ بتاريخ 01-17من القانون رقم  02انظر املادة -(23)

 2008يتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  6املؤرخ يف:  01-16من القانون رقم  63الساسية/ املادة 
 .33حممد سامر دغمش، مرجع سابق، ص  /101محد الوقيد ، مرجع سابق ص راجع: مجال سالمة ، ا-(24)
 255-254بن عبيدة عبد احلفيظ ن مرجع سابق، ص -(25)
 .239، ص 1969راجع: فؤاد عبد املنعم ، مبادئ القانون الدويل اخلاص، -(26)
 .  192سالمة أمحد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص  -(27)
 املتضمن القانون املدين اجلزائري 2005يونيو  20يف  املؤرخ 10-05القانون -(28) 
أعراب  /131، ص  2004، هباء الدين للنشر والتوزيع ، اجلزائر،  1حمجوب أمحد ، حماضرات يف القانون اخلاص، الطبعة -(29) 

 .255بن عبيدة عبد احلفيظ ، مرجع سابق، ص  /166بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 
 .356احلفيظ، نفس املرجع، ص بن عبيدة عبد -(30) 
 .74-79راجع: حممد طيبة، مرجع سابق، ص -(31)
عكاشة عبد العال ، تنازع القوانني دراسة مقارنة ، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت، لبنان، بدون سنة نشر، ص -(32) 

كلية احلقوق والعلوم   –ون الدويل اخلاص ، رسالة دكتوراه لتفاصيل أكثر راجع: رحاوى امنة، دور الضابط الشخصي يف القان /682
 وما بعدها.          120ص  2016/2017جامعة تلمسان ، السنة  –السياسية 

شوقي عبد اجمليد عبيدي ، ظاهرة ازدواج اجلنسية ومعاجلة املشكالت املرتتبة عليها ، مقال نشر يف  جملة جيل األحباث القانونية -(33)
 جامعة دنقال ، السودان   –، كلية القانون  55ص  15العدد املعمقة ، 
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 محاية املستهلك يف القانون اجلزائري

 احلميداألستاذ : عزوز عبد 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعية حيي فارس املدية
 امللخص:

إن طابع اإلذعان يف عقود االستهالك جعلت املشرع اجلزائري يتدخل لتنظيم عالقة االستهالك بقواعد قانونية آمرة 
بعنوان النظام العام االجتماعي أو النظام العام احلمائي هبدف محاية املستهلك جتاه املتعاقد اآلخر وهو املهين والذي 

ومات والبياانت املتعلقة ابلسلعة أو اخلدمة املعروضة للبيع، مع األخذ بعني االعتبار يلتزم إبعالم املستهلك بكافة املعل
مببدأ االستجابة للمصاحل والرغبات املشروعة للمستهلك حتت طائلة العقوابت اجلزائية واجلزاءات املدنية تفعيال 

 للحماية القانونية املقررة ملصلحة املستهلك.

ستهالك، عالقة االستهالك، املستهلك، املهين، الرغبات املشروعة للمستهلك، قانون اال الكلمات املفتاحية:
 إذعان.

Résume: 

Le caractère d'adhésion dans les contrats de consommation a nécessiter  

l'intervention du législateur algérien pour l'organisation du rapport de 

consommation avec des règles juridiques impératifs sous terme ordre publique 

social ou protéctionnel dans le but de la protection du consommateur envers l'autre 

partie qui est le professionnel qui s'oblige a fournir le premier  de tous les 

renseignements concernant la marchandise ou la prestation du service qui l'objet du 

contrat du consommation  en prenant en considération les intérêts et les attentes 

légitimes du consommateur sous peines pénales et civiles pour rendre la protection 

du consommateur  plus efficace.  

Mot clés: Droit de la consommation, rapport de consommation, le 

consommateur, le professionnel, les intérêts et les attentes légitimes du 

consommateur, adhésion. 
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 مقدمة:

 03-09عرفت املنظومة القانونية اجلزائرية عدة تشريعات هامة متعلقة ابملستهلك، ولعل أبرزها القانون 
قات اقتصادية بني . والذي جاء استجابة ملا هو قائم من عال1املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش

األشخاص من فئة املنتجني، وفئة املستهلكني من جهة أخرى يف ظل اقتصاد السوق وحرية التجارة 
، وذلك سواء بطرق املعامالت التقليدية أو عن طريق املعامالت احلديثة اليت 2والصناعة املكرسة دستوراي

، 3صاريف وهو ما يعرف ابلتجارة اإللكرتونيةأفرزهتا التكنولوجيا وتقنيات االتصال رحبا للوقت واجلهد وامل
وذلك ابلنظر أيضا إىل عالقة االستهالك اليت يربز فيها جليا وواضحا عدم التوازن بني أطرافها، بني املتدخل 

املتعلق بتحديد القواعد املطبقة  02-04أو العون االقتصادي حسب القانون  03-09حسب القانون 
جهة واملستهلك من جهة أخرى، ولبيان اوجه احلماية املقررة يف تشريعات  ، من4على املمارسات التجارية

االستهالك وخباصة ما تعلق برضا املستهلك سيتم التطرق إىل نقطتني أساسيتني خبصوص مظاهر تلك 
احلماية إذ ألقى املشرع التزاما ابإلعالم على عاتق املتدخل أو العون االقتصادي وذلك هبدف تبصري رضا 

                                                 
يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  2009فرباير  25املؤرخ يف  03-09قانون رقم  1

يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2015يوليو  23املؤرخ يف  01-15من االمر رقم  75املعدل ابملادة  08/03/2009
 .2018نيو، يو  10مؤرخ يف  09-18، معدل ومتمم ابلقانون 2015

 على أنه: 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16املعدل ابلقانون 1996نوفمرب  28من دستور  43تنص املادة  2
 "حرية االستثمار والتجارة معرتف هبم، ومتارس يف إطار القانون. 

 االقتصادية الوطنية.* تعمل الدولة على حتسني مناخ األعمال، وتشجع على ازدهار املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية     
 * تكفل الدولة ضبط السوق وحيمي القانون حقوق املستهلكني .    

 مينع القانون االحتكار واملنافسة غي النزيهة".
-05- 16املؤرخة يف  28يتعلق ابلتجارة االلكرتونية، اجلريدة الرمسية رقم  2018ماي  10املؤرخ يف  05-18قانون رقم  3

2018. 
بتاريخ  41حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية رقم  2004يونيو  23املؤرخ يف  20-04قانون رقم  4

- 18املؤرخة يف  46، اجلريدة الرمسية رقم 2010غشت  15بتاريخ  06-10، املعدل واملتمم ابلقانون رقم 27-06-2004
، جريدة 2018، ويتضمن قانون املالية لسنة 2017سمرب دي 27بتاريخ  11-17ومعدل ومتمم ابلقانون رقم  08-2010

، املتضمن قانون املالية 2018يوليو  11بتاريخ  13-18، معدل ومتمم ابلقانون رقم 2017-12-28بتاريخ  76رمسية رقم 
 .2018-07-15بتاريخ  42، اجلريدة الرمسية رقم 2018التكميلي لسنة 
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لك وتنويره) أوال(، كما رتب التزاما آخر ال يقل أمهية عن سابقه على عاتق الطرف القوي دائما يف املسته
 عالقة االستهالك وهو االستجابة للرغبات املشروعة للمستهلك) اثنيا(.

 أوال: تبصري رضا املستهلك )االلتزام ابإلعالم(

 (.2( مث إىل جزاء االخالل هبذا االلتزام)1)سيتم التطرق يف هذه اجلزئية إىل مضمون االلتزام ابإلعالم 

 مضمون االلتزام ابإلعالم -1

نظرا خلصوصية عالقة االستهالك مبا تتميز به من تفـوق معـريف يف جانـب املتـدخل مبفهـوم قـانون محايـة 
املســـتهلك وقمـــع الغـــش، أو العـــون االقتصـــادي مبفهـــوم القـــانون احملـــدد للقواعـــد املطبقـــة علـــى املمارســـات 

، ألـزم املشـرع مبقتضـى 1من جهة، وافتقار املستهلك ألدل معلومة عن املنتوج أو اخلدمـة املعروضـة التجارية
الــواردة يف الفصــل اخلــامس والــيت تــنص علــى أنــه: "جيــب علــى كــل متــدخل أن يعلــم املســتهلك  17املــادة 

أو أبيــة وســيلة  بكــل املعلومــات املتعلقــة ابملنتــوج الــذي يضــعه لالســتهالك بواســطة الوســم ووضــع العالمــات
املتعلـق  03-09اخرى مناسبة"، إلزامية إعالم املستهلك مـن البـاب الثـاين: محايـة املسـتهلك مـن القـانون 

حبماية املسـتهلك وقمـع الغـش، املتـدخل او العـون االقتصـادي إبعـالم املسـتهلك قصـد متكـني هـذا االخـري 
 عروضة لالستهالك الشخصي.من كل املعلومات والبياانت املتعلقة ابملنتوج او اخلدمة امل

احملــدد للقواعــد املطبقــة علــى املمارســات التجاريــة علــى  02-04مــن القــانون  08كمــا نصــت املــادة 
فحـــوى االلتـــزام ابإلعـــالم، " يلـــزم البـــائع قبـــل اختتـــام عمليـــة البيـــع إبخبـــار املســـتهلك أبي طريقـــة وحســـب 

املتعلقة مبميزات هذا املنتوج أو اخلدمة او شروط البيع املمـارس، طبيعة املنتوج ابملعلومات النزيهة والصادقة 
 وكذا احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو اخلدمة".

قــد يبــدو أن هــذا االلتــزام الــذي رتبــه املشــرع علــى عــاتق الطــرف القــوي يف عالقــة االســتهالك مقــارب 
ة العامـة للعقـد وذلـك بضـرورة علـم املشـرتي ابملبيـع علمـا كافيـا ومشابه ملا هو مقرر يف عقد البيـع يف النظريـ

والذي جيد أساسه يف الفقه االسالمي  ويتقرر مبقتضى هذا االلتزام امللقى على عـاتق البـائع يف حالـة عـدم 
                                                 

 .94، ص 2018فياليل، العقود اخلاصة، عقد البيع، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،  علي 1
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مطابقــة املبيــع لألوصــاف املــذكورة مــن قبــل البــائع دون رؤيــة املشــرتي للشــيء املبيــع حــق املشــرتي يف طلــب 
، ذلك ان الغش كمـا هـو معلـوم ومتعـارف عليـه 1بيع وذلك يف حالة ثبوت أن البائع ارتكب غشاابطال ال

انه يفسد كل شيء من جهة ومن جهـة أخـرى ال يسـتفيد شـخص مـن خطـأه فـالغش يكيـف خطـأ مـدين 
جسيم يسبب ضررا للمشـرتي مـع امكانيـة املطالبـة ابلتعـويض علـى أسـاس الفعـل املسـتحق للتعـويض طبقـا 

مــن القــانون املــدين، وبغــرض جتســيد وتفعيــل املــادتني الســالفتني الــذكر صــدر املرســوم  124ملــادة ألحكــام ا
ــــذي رقــــم  احملــــدد للشــــروط والكيفيــــات املتعلقــــة إبعــــالم  2013-11-09املــــؤرخ يف . 378-13التنفي

 .2املستهلك 

 اجلزاء املرتتب عن االخالل اباللتزام ابإلعالم -2

االقتصــادي ابلتزامــه إبعــالم املســتهلك بكافــة املعلومــات املتعلقــة يرتتــب عــن اخــالل املتــدخل أو العــون 
ابملنتـــوج او اخلدمـــة املعروضـــة لالســـتهالك الشخصـــي حـــق املســـتهلك يف طلـــب إبطـــال عقـــد االســـتهالك 

كمــا ميكنــه متابعــة 3واملطالبــة ابلتعــويض يف حالــة تضــرره مــن ذلــك علــى أســاس الفعــل املســتحق للتعــويض 
ومـــا يليهـــا مـــن  68ادي أمـــام القضـــاء اجلزائـــري وذلـــك تطبيقـــا ألحكـــام املـــادة املتـــدخل أو العـــون االقتصـــ

، ومن هنا يظهر مدى اهتمـام املشـرع حبمايـة 4املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 03-09القانون رقم 
علـــى  -املســـتهلك مـــن املمارســـات غـــري الشـــرعية للطـــرف القـــوي يف عالقـــة و االســـتهالك الـــيت حظيـــت  

                                                 
 من القانون املدين اجلزائري على انه: 352تنص املادة  1

يث ميكن "جيب أن يكون املشرتي عامل ابملبيع علما كافيا ويعترب العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية حب
 التعرف عليه.

وإذا ذكر يف عقد البيع أن املشرتي عامل ابملبيع، سقط حق هذا األخري يف طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إال غذا أثبت غش 
 البائع".

احملدد للشروط املتعلقة إبعالم  1435حمرم  5املوافق لـ  2013-11-09املؤرخ سفي  378-13املرسوم التنفيذي رقم  2
 .58، العدد 2013ملستهلك، اجلريدة الرمسية سنة ا

 .84علي فياليل، العقود اخلاصة، املرجع السابق، ص  3
علي فياليل، نفس املرجع، نفس الصفحة، ويضيف املؤلف أنه ميكن مسائلة املتدخل أو العون االقتصادي جزائيا أيضا مبقتضى  4

 من قانون العقوابت. 430-429أحكام املادتني 
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ابحلمايــة اجلزائيــة وذلــك بتوقيــع اجلــزاءات العقابيــة املقــررة يف هــذا  –املقــررة يف نظريــة العقــد خــالف احلمايــة 
 الشأن.

إن فـرض املشـرع اجلزائـري التــزام ابإلعـالم علـى عـاتق املتــدخل أو العـون االقتصـادي ملصـلحة املســتهلك 
ابالسـتهالك وذلـك هبـدف حتقيـق املسـاواة تعترب حقيقة من اآلليات احلمائية اليت أقرهتا التشريعات اخلاصـة 

الفعلية بني أطراف عالقة االستهالك نظـرا للفـارق املعـريف بـني أطـراف عالقـة االسـتهالك إىل جانـب محايـة 
املســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفية الـــيت قـــد يفرضـــها املتـــدخل أو العـــون االقتصـــادي علـــى املســـتهلك علـــى 

ويعتـرب جانـب مـن الفقـه أن هـذه اآلليـات احلمائيـة هـي جمـرد  ،1اعتبار ان عقد االستهالك هو عقد إذعان
تكييف للمبادئ اليت حتكـم العقـد مـن حيـث مضـموهنا وذلـك متاشـيا مـع التطـور االقتصـادي واالجتمـاعي 

، ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن  2والثقــايف الــذي عرفــه اجملتمــع دون املســاس ابلتصــور العــام لنظريــة العقــد
اليت أقرها املشرع للمستهلك يف التشريعات اخلاصة دليل على قصور احلماية القانونيـة  هذه احلماية املتميزة

 .3اليت توفرها األحكام املتعلقة ابلنظرية العامة للعقد

 اثنيا: االستجابة للرغبات املشروعة للمستهلك

ــــات املشــــروعة للمســــتهلك )  إىل (، مث1ســــيتم التطــــرق إىل أســــاس ومظــــاهر االلتــــزام ابالســــتجابة للرغب
 (.2اجلزاءات املقررة عند خمالفة هذا االلتزام )

                                                 
احملدد للقواعد املطبقة  02-04ر يف تفصيل ذلك: شوقي بناسي، مواجهة الشروط التعسفية يف العقود يف ضوء القانون رقم أنظ  1

، سنة 02على املمارسات التجارية، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، العدد 
دجية فاضل، عقد اإلذعان يف القانون املدين والتشريعات اخلاصة، حوليات جامعة اجلزائر، . أنظر أيضا: خ141، ص 2009

. أنظر 305، ص 2016، سنة 05، العدد 2016، أكتوبر 25، 24سنة، ملتقى دويل، اجلزائر،  40القانون املدين بعد 
سنة، ملتقى دويل،  40جلزائر، القانون املدين بعد أيضا: سامي بن محلة، قانون العقود يف مواجهة قانون املنافسة، حوليات جامعة ا

.أنظر أيضا: حممد بودايل، مكافحة الشروط التعسفية 276، ص 2016، سنة 05، العدد 2016، أكتوبر 25، 24اجلزائر، 
املدين . أنظر أيضا: لعشب حمفوظ بن حامد، عقد اإلذعان يف القانون 2007يف العقود، دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

 .1990اجلزائري واملقارن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
 .61، ص 2013علي فياليل، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، اجلزائر،  2
سنة،  40حممد عماد الدين عياض، حتوالت نظرية العقد يف ظل قانون االستهالك، حوليات جامعة اجلزائر، القانون املدين بعد  3

 .268، ص 2016، سنة 05، العدد 2016، أكتوبر 25، 24ملتقى دويل، اجلزائر، 
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 أسس ومظاهر االلتزام ابالستجابة للرغبات املشروعة للمستهلك -1

ألـــزم املشـــرع يف جمـــال تشـــريعات االســـتهالك املتـــدخل أو العـــون االقتصـــادي بتحقيـــق الســـلع واخلـــدمات 
ملقدم للمستهلك مبصلحته املادية، وأن املعروضة للرغبات املشروعة للمستهلك " جيب ان ال ميس املنتوج ا

ال يسبب له ضررا معنواي" ، وذلك حتقيقا للغاية االقتصادية اليت يتوخاها املستهلك مـن اقتنائـه للسـلعة أو 
اخلدمــة املعروضــة لالســتهالك، " دون االخــالل ابألحكــام التشــريعية الســارية املفعــول، جيــب أن تســتجيب 

املشـــروعة للمســـتهلك فيمـــا خيـــص شـــفافية العـــرض املســـبق وطبيعـــة عـــروض القـــرض االســـتهالكي للرغبـــات 
ومضمون ومدة االلتزام وكذا آجال تسديده، وحيرر عقـد بـذلك، حتـدد شـروط وكيفيـات العـروض يف جمـال 

 قروض االستهالك عن طريق التنظيم".

االرادة مـن  يرى جانـب مـن الفقـه أن  تقريـر املشـرع هلـذا النـوع مـن االلتـزام يشـكل هتديـدا ملبـدأ سـلطان
 .1حيث وجوده

إن خاصــــية عالقــــة االســــتهالك مــــن حيــــث عــــدم توازهنــــا بــــني أطرافهــــا مــــن خــــالل الفــــارق املعــــريف بــــني 
ابعتبــاره الطــرف الضــعيف يف عالقــة االســتهالك مــن جهــة، واملتــدخل أو العــون االقتصــادي  –املســتهلك 

لحته علــى حســاب مصــلحة وســهولة فــرض إرادتــه وتغليــب مصــ -ابعتبــاره الطــرف القــوي مــن جهــة أخــرى
 .2االول جعلت املشرع يتدخل حلماية املصاحل املادية واملعنوية للمستهلك مبا يف ذلك رغباته املشروعة

احملدد للقواعد املطبقـة علـى املمارسـات التجاريـة ورد فيـه كـل مـن مصـطلحي  02-04إن القانون رقم 
املشروعة للمستهلك مل تنعت صراحة هبذا الوصف  الشفافية والنزاهة، إال أن فكرة رعاية املصاحل والرغبات

يتبــني بشــكل  03-09مــن قبــل املشــرع ضــمن قــانون االســتهالك، غــري أن إمعــان النظــر يف القــانون رقــم 
                                                 

سنة،  40حممد بودايل، أزمة القانون املدين يف ظل اتساع نطاق قانون محاية املستهلك، حوليات جامعة اجلزائر، القانون املدين بعد  1
، ويضيف املؤلف: >> ابإلضافة إىل 244، ص 2016، لسنة 05، العدد2016، أكتوبر 25، 24ملتقى دويل، اجلزائر، 

 consumerغزو هذه القاعدة املتأتية من قانون محاية املستهلك، وخاصة من القانون األجنلوساكسوين حتت وتسمية 
expectations  لتشريعات االستهالك، فإهنا وجدت طريقها إىل القانون املدين مبناسبة إدخال مسؤولية املنتج عن منتجاته

 ملعيبة يف خصوص القانوين املدين.<<.ا
 .271حممد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص   2
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واضــح أن رعايــة املصــلحة والرغبــة املشــروعة للمســتهلك تعتــرب مبــدأ هامــا يســيطر علــى معظــم أحكــام هــذا 
سب جانب من الفقه تقدر تقديرا موضوعيا وفقا ملعيار الرجـل ، على أن تقدير هذه الرغبات ح 1القانون
 .2العادي

إن مراعــــاة الرغبــــة املشــــروعة للمســــتهلك مــــن خــــالل اقتنائــــه للســــلعة أو اخلدمــــة املعروضــــة لالســــتهالك 
الشخصــي جتســد حبــق مبــدأ حســن النيــة يف عقــد االســتهالك بكــل وضــوح والــذي أصــبح يســيطر ويهــيمن 

املتــدخل او العــون االقتصــادي مــن جهــة، واملســتهلك مــن جهــة أخــرى وهــذا مــا علــى العالقــة القائمــة بــني 
يظهر سعي املشرع لتعزيز وتكريس القيم األخالقيـة يف نطـاق العالقـات التعاقديـة ابعتبارهـا مـن الـدعامات 

 .3االساسية للسياسة التشريعية اهلادفة إىل محاية املستهلك

 اباللتزام ابالستجابة للرغبات املشروعة للمستهلكاجلزاءات املقررة عن االخالل  -2

إن اهتمــــام املشــــرع بعالقــــة االســــتهالك مــــن خــــالل فرضــــه التــــزام مراعــــاة الرغبــــة املشــــروعة للمســــتهلك 
واالستجابة هلا وبغرض تفعيله قرر عقوابت خاصة يف حالة االخالل هبذا االلتزام وذلـك طبقـا ملـا هـو وارد 

املتعلــق  03-09والعقــوابت مــن البــاب الرابـع: قمــع الغــش مــن القــانون رقــم يف الفصـل الثــاين: املخالفــات 
منـه ، وكـذلك الفصـل االول املوسـوم بتصـنيف  85إىل غايـة  68حبماية املستهلك وقمع الغش من املـادة 

املتعلـق  02-04املخالفات وتطبيق العقوابت من الباب الرابع املعنون املخالفات والعقوابت مـن القـانون 
منـه والـيت تسـعى يف جمملهـا إىل ضـمان  48إىل  31عد املطبقة علـى املمارسـات التجاريـة مـن املـادة ابلقوا

 الشفافية والنزاهة تكريسا ملبدأ حسن النية يف املمارسات التجارية حتت طائلة العقوابت اجلزائية.
                                                 

، ويضيف املؤلف خبصوص جتليات تبين مبدأ املصلحة أو الرغبة املشروعة 272حممد عماد الدين عياض، املرجع السابق، ص  1
صيص املشرع فصل خاص موسوم ابملصاحل املادية املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش خت 03-09للمستهلك يف القانون رقم 

من نفس القانون،  11منه وفرض املشرع التزاما حتت عنوان مطابقة املنتوجات طبقا للمادة  19واملعنوية للمستهلك طبقا للمادة 
ك طبقا للمادة من نفس القانون واستجابة عروض االستهالك للرغبات املشروعة للمستهل 09وكذا امن املنتوجات طبقا للمادة 

-09من نفس القانون وااللتزام ابلضمان والتجربة واخلدمة ما بعد البيع طبقا للفصل الرابع من الباب الثاين من القانون رقم  20
 الذي تطرق اىل الزامية الضمان واخلدمة ما بعد البيع. 03

 .273حممد عماد الدين عياض، نفس املرجع ، ص  2
 عياض، نفس املرجع ، نفس الصفحة.حممد عماد الدين  3
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 س ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 اخلامتة:

ثـــل أســـاس يف عـــدم التـــوازن نظـــرا خلصوصـــيتها واملتم –إن تقريـــر املشـــرع اجلزائـــري يف عالقـــة االســـتهالك 
عـــدة التزامـــات علـــى عـــاتق املتـــدخل أو العـــون االقتصـــادي املتمثلـــة أســـاس اباللتـــزام  -املعـــريف بـــني طرفيهـــا

ابإلعالم لتبصري رضا املستهلك وتنويره، مـع ترتيـب جـزاءات مدنيـة وعقـوابت جزائيـة وكـذا الشـأن ابلنسـبة 
دليـــل حقيقـــي علـــى قصـــور قواعـــد احلمايـــة املقـــررة يف لاللتـــزام ابالســـتجابة للرغبـــات املشـــروعة للمســـتهلك 

النظريــة العامــة للعقــد وهــذا نظــرا لطبيعــة العالقــة املتميــزة يف عقــد االســتهالك ويبقــى علــى القضــاء عمومــا 
تفعيل هذه األحكام وتطبيقها يف القضااي املعروضة عليه وذلـك هبـدف جتسـيد هـذه احلمايـة املقـررة لفائـدة 

رف الضـــعيف يف عالقـــة االســـتهالك مـــن أجـــل ضـــمان محايـــة مبـــدأ حريـــة التجـــارة املســـتهلك ابعتبـــاره الطـــ
ـــة حقـــوق املســـتهلكني ومنـــع االحتكـــار  والصـــناعة املكرســـة دســـتورية وتكفـــل الدولـــة بضـــبط الســـوق ومحاي

 واملنافسة غري النزيهة.

 قائمة املراجع:

 أوال: الكتب

 .2007، مكافحة الشروط التعسفية يف العقود، دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر،  حممد بودايل .1
 .2013علي فياليل، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، اجلزائر،  .2
 .2018علي فياليل، العقود اخلاصة، عقد البيع، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،  .3
عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري واملقارن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  لعشب حمفوظ بن حامد، .4

1990. 
 اثلثا: النصوص القانونية

 القوانني -أ

يتعلــــــق حبمايــــــة املســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش، اجلريــــــدة الرمسيــــــة  2009فربايــــــر  25املــــــؤرخ يف  03-09قــــــانون رقــــــم  .1
يوليـــــــــو  23املـــــــــؤرخ يف  01-15مـــــــــن االمـــــــــر رقـــــــــم  75املعـــــــــدل ابملـــــــــادة  08/03/2009الصـــــــــادرة بتـــــــــاريخ 
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ـــــــي لســـــــنة  2015 ـــــــانون املاليـــــــة التكميل  10مـــــــؤرخ يف  09-18، معـــــــدل ومـــــــتمم ابلقـــــــانون 2015يتضـــــــمن ق
 .2018نيو، يو 

حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية  2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04قانون رقم  .2
، اجلريدة 2010غشت  15بتاريخ  06-10، املعدل واملتمم ابلقانون رقم 2004-06-27بتاريخ  41رقم 

ديسمرب  27بتاريخ  11-17ون رقم ومعدل ومتمم ابلقان 2010-08- 18املؤرخة يف  46الرمسية رقم 
، معدل ومتمم 2017-12-28بتاريخ  76، جريدة رمسية رقم 2018، ويتضمن قانون املالية لسنة 2017

، اجلريدة الرمسية 2018، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2018يوليو  11بتاريخ  13-18ابلقانون رقم 
 .2018-07-15بتاريخ  42رقم 

املؤرخة يف  28يتعلق ابلتجارة االلكرتونية، اجلريدة الرمسية رقم  2018ماي  10املؤرخ يف  05-18قانون رقم  .3
16 -05-2018. 

 املراسيم -ب

احملدد للشروط املتعلقة  1435حمرم  5املوافق لـ  2013-11-09املؤرخ سفي  378-13املرسوم التنفيذي رقم  -
 .58، العدد 2013إبعالم املستهلك، اجلريدة الرمسية سنة 

 اثلثا: املقاالت

حممد بودايل، أزمة القانون املدين يف ظل اتساع نطاق قانون محاية املستهلك، حوليات جامعة اجلزائر، القانون  .1
 .2016، لسنة 05، العدد2016، أكتوبر 25، 24سنة، ملتقى دويل، اجلزائر،  40املدين بعد 

قانون االستهالك، حوليات جامعة اجلزائر، القانون املدين حممد عماد الدين عياض، حتوالت نظرية العقد يف ظل  .2
 .2016، سنة 05، العدد 2016، أكتوبر 25، 24سنة، ملتقى دويل، اجلزائر،  40بعد 

احملدد للقواعد املطبقة على  02-04شوقي بناسي، مواجهة الشروط التعسفية يف العقود يف ضوء القانون رقم  .3
ائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، العدد املمارسات التجارية، اجمللة اجلز 

 . 2009، سنة 02
سنة،  40سامي بن محلة، قانون العقود يف مواجهة قانون املنافسة، حوليات جامعة اجلزائر، القانون املدين بعد  .4

 .2016، سنة 05، العدد 2016، أكتوبر 25، 24ملتقى دويل، اجلزائر، 
خدجية فاضل، عقد اإلذعان يف القانون املدين والتشريعات اخلاصة، حوليات جامعة اجلزائر، القانون املدين بعد  .5

 .2016، سنة 05، العدد 2016، أكتوبر 25، 24سنة، ملتقى دويل، اجلزائر،  40
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