
 

 



  



 

 

 

 

 
 مالحظة:

خالل  ال تعرب ابلرضورة البحوث واملقاالت اليت تنرش لأحصاهبا عن وهجة رأأي اجملةل أأو اجلامعة، ويتحمل أأحصاهبا مواقفهم، وال تتحمل اجملةل  • أأي ا 

 وخيضع ذكل ا ىل النصوص القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية.لأحد الباحثني ابلأمانة العلمية 

عالم معنية غري وهيئة اجملةل  الاعتبار، بعني يؤخذ ال النرش رشوط خيالف مقال أأي أأن عىل ننبه •  بذكل. املقال صاحب اب 

 
 
 
 

 
 

 

 

:الرشوط التاليةتقبل اجملةل البحوث العلمية الأصيةل واملبتكرة ذات الصةل مبيدان احلقوق والعلوم الس ياس ية عىل أأن حتقق   

  أأال يزيد البحث عن عرشين صفحة وأأال يقل عن عرشة صفحات.ابللغة العربية أأو الفرنس ية أأو اال جنلزيية عىل  تقبل البحوث  •

أأال يكون البحث املقدم للنرش جزءا من رساةل ادلكتوراه أأو املاجس تري اليت أأعدها الباحث، أأو س بق نرشه أأو قدم للنرش يف جمالت   •

 .دورايت أأخرى أأو قدم مكداخةل يف مؤمترات أأو ندواتأأو 

 لكمة. 100أأن يرفق البحث مبلخص ابللغة العربية واللغة اال جنلزيية يف حدود   •

 .بعد امللخص الأجنبيةلكامت داةل ابللغة العربية بعد امللخص ابللغة العربية ولكامت داةل ابللغة  تكتب  •

 Timesابلنس بة للنص ابللغة العربية وخبط  14جحم  Arabic Simplified خبط  Wordتقدم البحوث مكتوبة وفق برانمج   •

New   Roman  12وامش حبجم ابلنس بة للنص ابللغة الأجنبية، وتكتب اله 12جحم. 

 وتدون يف أ خر املقال.يكون ترقمي الهوامش متسلسال من بداية املقال ا ىل هنايته   •

 عىل الباحث أأن يذكر مضن الصفحة الأوىل من املقال امسه ولقبه ورتبته العلمية واملؤسسة التابع لها، ابال ضافة ا ىل بريده اال لكرتوين.  •

  revue.almanar@gmail.comتمت مجيع املراسالت عىل الربيد اال لكرتوين للمجةل:   •

القانونية والس ياس ية  ادلراساتالقواعد العامة للنرش يف  جمةل املنار للبحوث و   



 

 

 اللجنة العلمية للمجةل:                                                

                    الوطن:من داخل                                                               

 جامعة املدية.د/ علي أبو هاين: أ
 .د/ كمال حدوم جامعة بودواوأ

 أ.د/ شهيدة قادة: جامعة تلمسان
 أ.د/ مسعودي يوسف جامعة أدرار

 ريل توفيق: جامعة املديةنداد/ش
 2د/ قادري توفيق: جامعة البليدة
 د/ راحبي خلضر: جامعة االغواط
 د/ جماجي منصور: جامعة املدية

 د/ مشيشم رشيد: جامعة املدية
 ادريس ابخواي: جامعة أدرارد/ 

 د/ بوشنافة مجال: جامعة املدية
 د/ عليايت حممد: جامعة املدية
 ملديةد/ مصطفى بوضياف: جامعة ا

 د/ جميد بن يكن: جامعة خنشلة
 د/ مزعد ابراهيم: جامعة املدية

 جامعة سعيدة :د/ عمر خرشي

 د/ حسني عمروش: جامعة املدية

 املديةد/ شيخ عبد الصديق: جامعة 
 : جامعة خنشلةحنان اوشند/ 

 د/ حسناوي زهرية: جامعة املدية
 د/ ميلود بن عبد العزيز: جامعة ابتنة

 جامعة املديةد/ جيدل كرمية: 
 د/ سامل حوة: جامعة غرداية

 د/ القنيعي بن يوسف: جامعة املدية
 د/ فشار عطاء هللا: جامعة اجللفة
 د/ مراد طنجاوي: جامعة املدية

 يوسف زروق: جامعة اجللفةد/ 
 د/ بن اباب علي توفيق: جامعة املدية

 ةجامعة بسكر  :ف الديند/ وردة شر 

 د/ عياشي مجال: جامعة املدية
 د/ مراد بلكعيبات: جامعة االغواط
 د/بن ثغري موسى: جامعة املدية

 جامعة بسكرة :د/ بلجراف سامية
 سعاد: جامعة مخيس مليانةد/طاييب 

 : جامعة تيندوفهامشي بن حممد محوديد/ 
 د/ سبيت عبد القادر: جامعة املدية
 د/ معاشو خلضر: جامعة بشار

 عة املديةلعيد: جامد/ صفاي ا
 د/ عمراين اندية: جامعة البليدة
 د/جديلي نوال: جامعة املدية

 د/ اعمر شريف اسيا: جامعة املدية
 جامعة بشارد/ أمحد دغيش: 

 د/ بن عيشة نبيلة: جامعة املدية
 : جامعة سعيدةالعزيز عبد خنفوسيد/ 

 ة شهرية : مركز اجلامعي بريكةيد/ بوحل
 ز اجلامعي بريكةد/ عمر بن سعيد: املرك

 د/ حليس خلضر: جامعة املدية
 د/ عبد احلليم بوقرين: جامعة االغواط

 د/ جبار رقية: جامعة املدية
 د/ اميان زكري: جامعة تلمسان

 هدور كوثر: جامعة مستغامند/ ز 
 د/ قنفود رمضان: جامعة املدية

 املديةد/ فخار هشام: جامعة 
 د/ طبال احسان: جامعة املدية

 معمر خالد: جامعة تيارتد/ 
 جامعة البليدة :إبراهيمد/جماهدي 

 د/ بن عالل سهام جامعة تلمسان
 املديةد/ حيياوي حممد: جامعة 

 د/مصطفاوي حممد: جامعة املدية
 د/ غريب أسامة: جامعة املدية
 د/ عمارة سامية: جامعة اجلزائر
 د/ أزوا عبد القادر جامعة أدرار

 عة أدرارد/ إبراهيم ايمة جام
 د/ حساين سامية جامعة بومرداس
 د/ حليم لعروسي: جامعة املدية
 د/ مهري حممد امني: جامعة املدية

 ملني: جامعة تيارتكمال حممد د/  
 د/ عمر زرقط: جامعة املدية

 د/ بن طرية معمر : جامعة مستغنم
 د/ بوكماش حممد: جامعة خنشلة

 د/ موساوي عبد احلليم: جامعة بشار
 ف: جامعة املسيلةبد اللطيد/وايل ع

 د/جللط فواز: جامعة املسيلة
 د/رواب مجال: جامعة مخيس مليانة

 البليدةد/أمال بن بريح: جامعة 
 : جامعة املسيلةالطيب بلواضحد/

 : جامعة الواديعمار زعيبد/
 املدية : جامعةكرليفة  سامية د/
 تبسة : جامعةأزروال يوسفد/
 املديةجامعة  بوصوار ميسوم د/:
 مخيس مليانة: جامعة بن سامل خريةد/

 األغواط: جامعة بن صاحل حممد احلاج عيسى د/
 بومرداس: جامعة بوطبة مرادد/
 االغواط: جامعة ذيب حممدد/
 املسيلة: جامعة ضريفي انديةد/

 د/بورزق أمحد: جامعة اجللفة

 من خارج الوطن:
 تونس - جامعة تونس قرطاج: شاكر املزوغي /د

 مصر - القاهرة جامعة :منصان ابراهيم هشامد/ 
 العراق-املوصلجامعة : النعيمي بعبد الوها زايدد/ 
 جامعة الشارقة – امحد عبد الصبور الدجالويد/ 

 سلطنة عمان -: جامعة السلطان قابوسالدرن ادريسد/ د/ ايسني حممد ثروت الشاذيل: جامعة قطر
 السلطان قابوس: جامعة العلواينعبد الوهاب كرمي د/

 : جامعة قطررجب ابو صالح حممدد/ 
 سلطنة عمان -: جامعة ظفارالزين أمحد حممد أمحدد/ 

 طرد/ طارق مجعة السيد راشد: جامعة ق
 عمان -: املعهد العايل للقضاء البقليأمين مصطفى  د/

 
 

 سلطنة عمان -جامعة ظفار :مرتضى عبد هللا خرييد/
 جامعة الشارقة :حممد زين نأميد/ 

 قطر حممود: جامعةد/ أمحد سيد أمحد 
 املغرب –ابن زهر  الرابع: جامعةجواد  /د

 : جامعة قطرسامل أبو الفرج حممدد/ 
 نسلطنة عما -جامعة ظفار: الشوابكة حممدد/ 

https://www.asjp.cerist.dz/users/AK1yZoDpkk73pYG5PeQd
https://www.asjp.cerist.dz/users/1x8Am50p11B0pWa2Lqlo
https://www.asjp.cerist.dz/users/1x8Am50p11B0pWa2Lqlo
https://www.asjp.cerist.dz/users/1x8Am50p11B0pWa2Lqlo
https://www.asjp.cerist.dz/users/oX4G75Owdk94pLgAaDZB
https://www.asjp.cerist.dz/users/oX4G75Owdk94pLgAaDZB
https://www.asjp.cerist.dz/users/oX4G75Owdk94pLgAaDZB
https://www.asjp.cerist.dz/users/AK1yZoDpkk73pYG5PeQd


 

 

 

                                                                   

                                                              

                                                         رئيس حترير اجمللة                                                         

 الدكتور: هارون أوروان                                                       

 

حترير جملة املنار للبحوث والدراسرررررررررررات يسرررررررررررر هي ة وكرمه،  يق من هللا عز وجلبتوف   
القانونية والسررياسررية الصررادرة عن كلية احلقوق والعلوم السررياسررية اامعة حيي فارس ابملدية 

آخر شررررهر خالل وهذا  من إصرررردارا ا السرررراب الكرام العدد  باحثنيالأن تضرررر  بني أيدي 
املتميزة من داخل جمموعة من البحوث كالعادة، تضمن هذا العدد  وقد  ،سنتها الثانيةمن 

طروحات وتضرررررررررررمن  أ ة واجلدية العلميةبكثري من الصررررررررررررام اتسرررررررررررم  الوطن وخارجه،
علوم وطنية والدولية يف جمال اللبعض اإلشرركاالت اليت تعرفها السرراحة المبتكرة ومقارابت 

 القانونية والسياسية، 

 واملؤلفني الذينالباحثني ومبناسررررررربة صررررررردور هذا العدد، أجدد شررررررركري وتقديري لكل    
أعضاء هي ة التحرير وأعضاء اهلي ة وكذا قهم البحثية القيمة، سامهوا إبثرائه من خالل أورا

يف شرررررركلها  هذه البحوث خراجوإ الذين سررررررهروا على مراجعة وتصررررررويبالعلمية للمجلة 
الذين أكدوا مرة إىل كل األعوان التقنيني التابعيني للمجلة  امتناينكما أتقدم بوافر ،  احلايل

اجملالت  هبذه اجمللة إىل مصاف االرتقاءأخرى على مهارا م املتميزة وحرصهم الدائم على 
 .يةالعامل

              



 

 

 الفهرس
 

التسجيل واإلستعمال ألمساء مواق  الكرتونية مماثلة لعناصر امللكية الصناعية والتجارية على  /1
 دراسة مقارنة-االنرتن 

القـانـون التـجاري،جامعة العلوم التطبيقية، مملكة د. نســيم خـالـد الشـواوره ،أستاذ مساعـد يف 

اخلصاونه،أستاذ مساعـد يف القـانـون التـجاري، جامعة العلوم التطبيقية،  البحرين/ د. غيث مصطفى
 .مملكة البحرين

 1ص 

شرط الداينة يف املرتشح ملنصب رائسة الدولة يف التشريعني املصري واجلزائري؛ دراسة تقوميية   /2
 ضوء ما أقرته الشريعة اإلسالميةيف 

معة املدينة سم الفقه وأصوله،كلية العلوم اإلسالمية، جاد. حممد جرب السيد عبد هللا مجيل ،أستاذ بق
 العاملية، فرع القاهرة

 48ص 

 دور السياسة الضريبية يف محاية البي ة من التلوث /3
االقتصادية واملالية املساعد، كلية القانون، جامعة د. أمحد عبدالصبور الدجلاوي، أستاذ التشريعات 

 الشارقة

 81ص 

 جنيحلقوق املسا ليات الضامنةاآل /4

 .-1-د. جنيبة ابدي بوقميجة ،أستاذة ، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
 145ص 

 عن مدى محاية األراضي الفالحية يف اجلزائر /5
 بكلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرةد.  لعشاش حممد، أستاذ حماضر قسم "أ"، 

 167ص 

 ق البورصي اجلزائريدور جلنة تنظيم البورصة يف ضبط السو  /6
 جامعة املدية ،د. سبيت عبد القادر، أستاذ حماضر قسم"ب"، كلية احلقوق والعلوم السياسية

 204ص 

للمقاضاة بشأن اجلرائم الدولية  داخل حماكم السنغال الغرف األفريقية االستثنائية املنَشَأة /7
 املرتكبة يف تشاد

 املدية ة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حيي فارسد. بن تغري موسى، أستاذ حماضر قسم "أ"، كلي

. 

 220ص



 

 

 .انتهاكات القوانني املنظمة للنزاعات املسلحة "بني التجرمي والعقاب" /8
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حيي فارس املدية  قسم"أ"، حماضرأستاذ  د. أسامة غريب،

 243ص 

 املنظمة أتثري اجلرمية اإللكرتونية على اجلرمية /9
املنازعات، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي د. فرعون حممد، دكتوراه يف العلوم قانون 

 بلعباس

 267ص

 املستدامةالعقار والتنمية  /10
جامعة حممد خيضر بسكرة./ أ : حممد األمني  أ. آمنة وزاين، ط.د، كلية احلقوق والعلوم السياسية،

 والعلوم السياسية، جامعة العريب التبسي تبسةنويري، ط.د، كلية احلقوق 

 291ص

 اخلدمة العمومية يف اإلعالم احمللي املسموع يف اجلزائر: الواق  واملأمول" /11
حممد ملني دابغني  قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة أستاذة حماضرة قسم "أ"، وليدة،د. حدادي 

 2-سطيف

 305ص 

 ن الدويل العامق تقرير املصري يف ضوء القانو مشروعية استخدام القوة بشأن ح /12
جبامعة جامعة حيي فارس ابملدية،  -نظام كالسيكي –أ. خويل بلخري، أستاذ مؤقت، طالب دكتوراه 

 زاين عاشور ابجللفة.

 329ص 

 دور االستقرار التشريعي يف حتسني مناخ االستثمار االجنيب يف اجلزائر /13
 ة حيي فارس ابملديةراه، ختصص القانون العام ،جامعط/د : مجال بن مامي، طالب دكتو 

 348ص 

 النظام القانوين للموثق يف التشري  اجلزائري /14
أستادة حماضرة قسم "ب"، معهد احلقوق والعلوم السياسية، املركز اجلامعي علي د. جامع مليكة، 

 كايف، تندوف

 359ص 

 املسلحةجرائم العنف اجلنسي ضد النساء أثناء النزاعات  /15
 2د. بلهادي محيد، أستاد مساعد قسم "أ"، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

 393ص 
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ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

التسجيل واإلستعمال ألسماء مواقع الكترونية مماثلة لعناصر الملكية الصناعية 

-دراسة مقارنة-االنترنت والتجارية على 

 

 

الملخص

ل ألسجما  مواعج  جوانب متعددة، إال وهو التسجيي  واسسجتعماتناولت هذه الدراسة موضوعًا ذا أهمية من 

فلذلك كجا  لاامجًا علينجا أ  نتعجري ل يجا   الصناعية والتيارية على االنترنت،الكترونية مماثلة لعناصر الملكية 

اعية والتياريجججة المماثلجججة لنجججا،  مجججن  جججالل العالعجججة مجججا مجججين أسجججما  المواعججج  االلكترونيجججة وعناصجججر الملكيجججة الصجججن

يججة الصججناعية والتياريججة و اصججة العالمججاو واألسججما  التياريججة ظججاهر االعتججدا او الواععججة علججى عناصججر الملكم

العناصججر علجى االنترنجت، ممججا نتييجة تسجيي  واسجتعمال أسججما  مواعج  الكترونيجة مماثلججة أو مضجامنة لج ع  تلجك 

لعالمجة و اأ فج  ملكيجة اسسج لسجوو علجى همنج  وبالتجال  ا ،ب تلك العناصرصحااالضرار بمصالح أ لىيؤدي إ

هيث تضك  تلك االعمال ف  النناية عرصنة الكترونية لحموق مالك  تلجك العناصجر أو التضويه لتلك العناصر، 

الصناعية والتيارية. 

ع ال حرينجج  موعججك كجج  مججن المضججر  و اصججة -كدراسججة ممارنججة  –وبعججد دراسججة بعجج  التضججريعاو الو نيججة 

هكججاا الصججادرة عججن مججة العالميججة للملكيججة الوكريججة واألاراو الصججادرة عججن المنظردنجج  فجج  هججذا الاصججو  والمججر واأل

مرزهجا عجة مجن النتجاوا والتوصجياو كجا  مجن ألجى ميمو ة التاب  لنا، فمد  لصت الدراسة إمركا التحكي  والوسا 

 الدكتور نســيم خـالـد الشـواوره

 األسجتاذ المساعجد ف  المجانجو  التجياري 

مملكةال حرين –ة العلوا التو يمية جامع

 الدكتور غيث مصطفى الخصاونه

 األستاذ المساعد ف  المانو  التياري 

مملكة ال حرين –جامعة العلوا التو يمية 
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ترونيجة علجى يوية تسيي  واستاداا أسجما  المواعج  االلكأ  المضرع الو ن  سوا  ال حرين  أا االردن  ل  ينظ  ك

المتعلمة بحموق الملكية الوكرية )الصجناعية والتياريجةه هج  عواعجد عامجة فج  هجذا االنترنت، وأ  هذه التضريعاو 

 جرا  كمركجا التحكجي  وتسجوية النااعجاو الماومجة مجين األ الاصو ، ولكن يمكن الليو  الى مراكجا دوليجة لحج 

داريججة منججا  علججى اجججرا او سججوا  للتحكججي  أو التاججاذ عججراراو إ لتججاب  للمنظمججة العالميججة للملكيججة الوكريججةوالوسججا ة ا

السياسججة الموهججدة لتسججوية المنازعججاو المتعلمججة باسججما  المواعجج  االلكترونيججة علججى االنترنججت، مجج  أ  هججذا المججرار 

أي  ججر  مججن رفجج  النججااع إلججى محكمججة  االداري غيججر عامجج  للوعججن وغيججر ملججاا لل ججرا ، وبالتججال  ف نججه ال يمنجج 

هرى على المضرع الو ن   سوا   المضجرع ال حرينج  أو األردنج  أ  ي جعا تضجريعًا لذلك كا  من األ  ماتصة.

 اصًا  ينظ  عملية تسيي  واستاداا أسما  المواع  االلكترونيجة علجى كج كة االنترنجت وعجدا االكتوجا  بجالمراراو 

 على المضرع تياوزه. لك المراراو بعدا االستمرار، وهو نمص كا اسدارية لتنظيمنا هيث تتصك ت
   

 مقدمة 

تضججند دول العججال  توججوراو ذاو أهميججة اعتصججادية ك يججره لمسججتم   التيججارة بحيججث توججورو هركججة التصججني  

سجججما  التياريجججة كالعالمجججاو التياريجججة واألبعججج  عناصجججر الملكيجججة الصجججناعية و  ونمجججو االعتصجججاد الحجججر، وبجججدأو

األكججاا     فجج  عججال  التيججارة الدوليججة الحججديث. ف ججدأتلعججب دورا منمججا وأصجج حت بماابججة عامجج  رويسججالتياريججة 

على العمج  فج  أكاجر مجن سجوق واهجدة ل يج  منتيجاتن  و جدماتن  أو التجر يص فج  همجوعن  مجن الملكيجة الوكريجة 

فكجا  ال مجد مجن همايجة  را  هدوده  الو نيجة،لوكرية فيما و ومننا العالماو التيارية باعت ارها جا  من الملكية ا

فجج  عالمججاتن  التياريججة كالمنافسججة غيججر المضججروعة    مججن ماججا ر عججدة يمكججن أ  تواجججه همنجج هججؤال  األكججاا

 والتعدي على ب اوعن  أو  دماتن  بالتمليد أو التاوير.
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 ضجرورة ملحجة  هو إ  هماية عناصر الملكية الصجناعية والتياريجة سجوا  علجى الصجعيد الجدا ل  أو الجدول

االعتججدا  بججاي كججك  لمسججتنلكين علججى هججد سججوا  للحوججا  علينججا مججن لججدى المنتيججين وممججدم  السججل  والاججدماو وا

، وهج  مجن الوسجاو  المنمجة لتضجيي  ه1)كا . كما أ  هماية تلجك الحمجوق يعجد وسجيلة لتعايجا التنميجة االعتصجادية

األفراد والضركاو على االستامار والد ول بموة وثمة إلى جمي  أرجا  العال  الجذي يجنظ  همايجة لنجذه العناصجر، 

عجوانين لحمايجة هجذه العناصجر ومننجا  فسجًنتذلك عمدو كاير من الدول على مواك جة التوجور فج  هجذا الميجال فل

 وججوة منمججة إلججى األمججاا لتعايججا عججدراتنا علججى اسججتمواب المسججتامرين، وعلججى العالمججاو التياريججة، و وججت مججذلك 

 االعتصاد الدول . نم  اهدث التكنولوجيا لتووير ملداننا ومساعدتنا على تاو  هاجا الد ول ف 

 أهمية الموضوع: 

رى إذا مججا فرضججنا أ  هنججاة همايججة كافيججة مججااًل للعالمججة التياريججة نتييججة اعتججدا  عالمججة تياريججة علججى أ جج

منازعة لنا نتيية تسييلنا أو استعمالنا على ب او  مماثلة أو مضامنة للعالمة األصجلية إال أنجه عجد يظنجر فج  

هسججاب لججدى المججوانين الو نيججة، هيججث أصجج ح لظنججور كجج كة اسنترنججت فجج  الميججال االفتراضجج  مججا لجج  يحسججب لججه 

العججري والولجب لل  جاو  والاججدماو  الميجال الجدول  أثججر ك يجر علجى توججور هركجة الت جادل التيججاري، فلجذلك فج  

مججن  ججالل هججذه الضجج كة هججو أمججر تيججد فيججه الضججركاو واألكججاا  الو يعيججين وسججيلة هامججة مججن وسججاو  التيججارة 

هذه العملياو عادة من  الل مواع  إلكترونيجة تمجوا بعجري المنتيجاو أو اسعجال  عجن  جدماو والتسوق. وتت  

تسجتوي  المضجروعاو التج  تسجتادا علجى تلجك الضج كة مجن  اللنجا  يمكن توفيرها، وتتاذ هذه المواعج  أسجما  لنجا

كج  مجن يريجد الجد ول هذه الوسيلة أ  تميجا نوسجنا عجن غيرهجا مجن المواعج  التج  تسجتادا ذاو الوريمجة ليتسجن ى ل

علجججى ذلجججك الموعججج  أ  يد لجججه بسجججنولة وسجججرعة. ولجججذلك فمجججد يليجججا الججج ع  الجججى تسجججيي  واسجججتاداا أسجججما  مواعججج  

لة أو مضامنة لعالمة تيارية مسيلة ممجا يجؤدي إلجى وججود اعتجدا او علجى تلجك العالمجاو، وهجذه الكترونية مماث
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كججكالف فمننججا مججا يضججك  فعجج  تمليججد للعالمججة االعتججدا او عججد تا ججذ صججور متعججددة تنوججوي تحججت كججكلين مججن األ

 المضروعة. التيارية، وهو ما اصولح عليه اس  المرصنة اسلكترونية، ومننا ما يا ذ صوة المنافسة غير

وأي ا ف   محاربة هجذا النجوع مجن االعتجدا  عجد يتولجب أ  يكجو  المضجرع عجد نجص علجى ذلجك، ولكننجا فج  

ت من عواعد عانونية  اصجة تعجالا هجذا األمجر، ولجذلك ليجا الم جا  فج  الحميمة نيد أ  معظ  التضريعاو عد  ل

التياريججة وتو يمنججا علججى هججذا النججوع مججن االعتججدا او بعجج  الججدول إلججى النصججو  المانونيججة المنظمججة للعالمججاو 

باعت ارها عواعد عامجة فج  هجذا الضجا ، ولكجن هجذا يوتجري أ  الم جا  يعت جر أ  أسجما  المواعج  االلكترونيجة مجن 

عة العالماو التيارية، هيث أ  هذا األمر فيه  جال  فمنج  كمجا سجنرى أثنجا  دراسجتنا لتعريجل اسج  الموعج    ي

  الومججه عججد عججرب أسججما  المواعجج  االلكترونيججة مججن عناصججر الملكيججة الصججناعية وبع ججه ا  ججر االلكترونجج ، فجج ع

هسب رأي هذا الومه األ ير أنجه  است عد أ  تكو  تلك األسما  من   يعة عناصر الملكية الصناعية، وبالتال 

لة نتييججة تسججيي  ييججب الرجججوع إلججى المواعججد العامججة فجج  المججانو  إذا مججا هصجج  اعتججدا  علججى عالمججة تياريججة مسججي

 واستاداا اس  موع  الكترون   مماث  أو مضابه.

ملكيجة وف  الحميمة إ  نظاا أسما  المواع  االلكترونيجة علجى االنترنجت يوجرد تحجدياو عجدة أمجاا همايجة ال

فلجذلك فج   مسجالة و. الوكرية، ف حك     يعة الض كة العالمية ال مد من إت اع مننا دول  لمواجنجة هجذه التحجديا

وية المنازعاو عد كندو توورا ملحوظا ف  ا ونة األ يرة بحيث أننا ل  تمتصر على الوساو  الم اوية م  تس

التع يججر، فمججد تججد لت هينججاو ومنظمججاو دوليججة جججاز إذا ه ADR) الوسججاو  ال ديلججة  تعججدو ذلججك للوسججاو  الوديججة

فجج  هججذا االتيججاه عججن  ريجج  فججتح مركججا  ه2)الوكريججةلتنظججي  ذلججك و اصججة مججا عامججت بججه المنظمججة العالميججة للملكيججة 

ومججا مرهججت المنظمججة  ،فجج  هججذا اس ججار  Icannتحكججي  ووسججا ة لتسججوية المنازعججاو مججن  اللججه وتعاوننججا مجج  الججج 

حجدياو ممترهجة هلجواًل  اصجة لنجا ال سجيما ، تتصجدى لنجذه الت1998ة )الوي وه، منذ سنة العالمية للملكية الوكري
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بضججججا  أسجججججما  المواعجججج  االلكترونيججججة علجججججى االنترنججججت، أو مرنامينجججججا  ه4)والاججججان  ه3)ولفجججج  إ ججججار مضجججججروعينا األ

 باصو  أسما  المواع  االلكترونية الو نية.

 إشكالية البحث: 

يجة لالعتجدا  علجى عالمجاتن  علجى االنترنجت مجالكوا العالمجاو التياريجة نتينظرًا للصعوباو الت  يواجننجا 

المحجاك  الو نيجة ماج  تحديجد المحكمجة الماتصجة، والمجانو  الواججب التو يج ، وعجدرة من عجري ع جاياه  علجى 

عد  . ونتيية أي ا ل ع  الصعوباو الت ه5)المواعد الموضوعية الو نية على توفير الحماية المانونية المنضودة

كانججت  ريججة مججن عجري ع ججاياه  علججى هينجاو تحكججي  ماتصججة و اصجة إذا مججايواجننجا أصججحاب العالمجاو التيا

مااًل المعلوماو الت  تتوافر عن مسيل  أسما  المواع  االلكترونية المماثلة أو المضجامنة لعالمجاتن  غيجر دعيمجة 

ة أو التحكي  من  جالل مركجا الوي جو بحيث يستويعوا التواص  معن  للمواوضاو أو من أج  إجرا او الوسا 

الوسججا ة عججد تا ججذ وعتججًا اك ججر ممججا ين  جج  أو لكججو  للتحكججي  والوسججا ة، أو أل  إجججرا او الم ججا  أو التحكججي  و 

التكلوجججججة عاليجججججة أهيانجججججا. فلجججججذلك أصجججججدرو الوي جججججو توصجججججياو لنينجججججة االنترنجججججت للسجججججما  واألرعجججججاا الماصصجججججة 

(ICANNة نظاا سيالو المواع  العامة عالية ا  المواع  االلكترونية وإدار وه  المسؤولة عن توزي  أسم – ه6)ه

سييججاد إجججرا او  –ه7)هccTLDظججاا سججيالو المواعجج  عاليججة المسججتوى لرمججوز الججدول )ه وإدارة نgTLDالمسججتوى )

مديلجة تتناسججب وهججذا النججوع مججن االعتججدا . لججذلك عامججت منظمججة االيكججا  واسججتيابة لتوصججياو منظمججة الوي ججو مت نجج  

  سجججاو جديجججدة لتسجججوية المنازعجججاو التججج  تحجججدث مجججا مجججين مجججالك  العالمجججاو التياريجججة ومسجججيل  أسجججما  مواعجججسيا

الكترونيجججة مماثلجججة أو مضجججامنة لنجججا سجججميت هجججذه السياسجججة مجججج  )السياسجججة الموهجججدة لتسجججوية نااعجججاو أسجججما  المواعججج  

 .Uniform Domain Name Dispute Resolution Policyااللكترونيةه 
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وعجج   تنججازع نتييججة تسججيي  واسججتعمال اسجج  دومججين علججى االنترنججت مماثجج  أو سجج   إذا مججا  وبنججا  علججى مججا

مة تيارية مسيلة وعري النااع على مركا التحكي  والوسا ة لتسويته، فن  يعت ر تو ي  السياسجة مضابه لعال

مسجججتوياو لجججدى الاامججج  ليميججج  ال (UDRP)الموهجججدة لتسجججوية المنازعجججاو المتعلمجججة باسجججما  المواعججج  االلكترونيجججة 

ركججاو وهجج  لتسججيي  العالمججة التياريججة أثججر فجج  ع ججول تو يجج  عواعججد االجججرا  االداري وفمججًا للسياسججة الموهججدة الم

لتسججججوية المنازعججججاوو وهجججج  المججججرار االداري الصججججادر فجججج  النااعججججاو المتعلمججججة باسججججما  المواعجججج  االلكترونيججججة ملججججاا 

ر هكمججا ع ججاويا أو تحكيميججا فجج  ة تحكججي  الستصججداالم ججا  أو لمحكمججلل ججرا ، أا يمكججن رف ججه والليججو  الججى 

النججااعو وهجج  يمكججن الموال ججة بججالتعوي  اسججتنادا للسياسججة الموهججدة لتسججوية المنازعججاوو وفجج  الننايججة هجج  يعت ججر 

مركججا الوي ججو هججو الوهيججد الججذي يضججر  علججى اججججرا او تسججوية المنازعججاو فجج  ا ججار السياسججة الموهججدة لتسجججوية 

 أا يوجد جناو ا رىو.  (UDRP)ترونية على االنترنت   المواع  االلكالمتعلمة باسما المنازعاو

 منهجية البحث:

لسججنة  22يعتمججد ال حججث علججى المججننا التحليلجج  الممججار  لنصججو  عججانو  العالمججاو التياريججة ال حرينجج  رعجج  

نيججججة عججججامالو االلكترو المعججججًدل وعججججانو  الم 1999لسججججنة  33وعججججانو  العالمججججاو التياريججججة االردنجججج  رعجججج   2006

وللمراراو التحكيمية الصادرة عن مركا التحكي  والوسا ة لدى المنظمة العالمية  2001لسنة  85 االردن  رع 

 للملكية الوكرية ولالوحة التنويذية للسياسة الموهدة لتسوية منازعاو أسما  المواع  االلكترونية وعراراتنا. 

 تقسيم البحث: 

 سي  التال ف ال حث ضمن التم سو  يت  تناول موضوعاو

 المبحث األول: مفهوم اسم الموقع االلكتروني وعالقته بالعالمة التجارية. 

 المطلب األول: مفهوم اسم الموقع االلكتروني.    

 المطلب الثاني: مظاهر اعتداء اسم الموقع االلكتروني على العالمات التجارية.    
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 نترنت. نازعات المتعلقة بأسماء المواقع االلكترونية على اال المبحث الثاني: استخدام السياسة الموحدة لتسوية الم

 المطلب االول: شروط تطبيق السياسة الموحدة لتسوية المنازعات.   

  الثاني: القرارات االدارية وفقًا للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات.المطلب    

 التجارية مفهوم اسم الموقع االلكتروني وعالقته بالعالمة:  المبحث األول

يمكججن اسججتظنار العالعججة مججا مججين اسججما  المواعجج  االلكترونيججة والعالمججاو التياريججة مججن  ججالل تعريججل اسجج  

 الموع  االلكترون  وبيا  أهميته، وكذلك من  الل ميا  وظيوة ك ، وذلك كما يل ف 

 المطلب األول : مفهوم اسم الموقع االلكتروني

 ني:كترو االلالفقرة األولى: تعريف اسم الموقع 

، هيث جا و بع  التعريوجاو ه8)أثارو مسالة تعريل اس  الموع  االلكترون   الفا لدى الومه والم ا 

الس  الموع  االلكترون  استنادا للو يعة الونية لجه وبع جنا اسجتنادا للتكجوين لنجذا االسج  وبع جه ا  جر اسجتنادا 

 للوظيوة الت  يموا منا اس  الموع  االلكترون .

  بانججه  عنججوا  علججى كجج كة االنترنججت يسججمح متحديججد ذلججك الموعجج  وتميججاه عججن غيججره مججن الجج عرفججه فمججد ع

 .ه9)المواع  األ رى، وال يمكن للمستادمين الد ول إلى الموع  إال عن  ري  هذا االس 

وبعجج  الومججه عججر  اسجج  الموعجج  االلكترونجج  بانججه بماابججة العالمججة التياريججة فجج  ميججال التيججارة اسلكترونيججة 

معين على كج كة االنترنجت يمكجن مجن  اللجه الوصجول إلجى ركجن أو مؤسسجة أو ميموعجة اعتصجادية  نوا نو عف

من أجج  التسجوق لجدينا بصجدد سجل  تنتينجا أو  جدماو تمجدمنا يميجا اسج  الموعج  االلكترونج  المنجتا أو الادمجة 

 .ه10)المعروضة على الض كة عن غيره

. فنجو منجذه الماابجة ال ينتمج  إلجى أي ه11)ط تيجاري نضا  اللكما عرفه آ رو  على أنه وسيلة تمنية الست

 عنصر من عناصر الملكية الصناعية.
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ولكننجج  أعتمججد أنججه منمججا كججا  تعريججل اسجج  الموعجج  االلكترونجج  ف نججه ال يظنججر معنججاه إال متوصججي  تركي تججه 

كجاا  األ توي الت  يتكو  مننا، هيث أنه ف  األص  ك  موع  إلكترون  ييب أ  يكو  له اس  يحجدده ويسج

هيجث أ  www.wipo.intد ول ذلك الموع  من  الل هذا االس ، ما  موع  المنظمة العالميجة للملكيجة الوكريجة 

فنججو ثامججت ال يت يججر، هيججث أنججه يع ججر عججن كجج كة  wwwهججذا االسجج  يتكججو  مججن ثالثججة أجججاا ، اليججا  األول وهججو 

، أمججججا اليججججا  الاججججان  وهججججو اسجججج  الميججججال وهججججو مت يججججر فنججججو يميججججا world widewebsiteاالتصججججاالو العالميججججة 

، أمجا اليجا  الاالجث فنجو wipoالمضروعاو عن بع نا ال ع ، وعد يكو  متماكجيا مج  عالمتنجا التياريجة ماج  

اجج  لكترونجج  ويحججدد الميججال الججذي يتواجججد فيججه الموعجج  ومججا إذا كججا  دوليججا مالججذي يكججو  فجج  ننايججة اسجج  الموعجج  اس

…, org,  int,  .com   ويججدعى بالمسججتوى العججالTLD   أو و نيججا ماجج.bh لل حججرين ،.Jo  ، لججلرد.fr 

بالصججورة  هChavanne Albert"(12". وهججو مججا ع ججر عنججه الوميججه SLDلورنسججا... إلججي. ويججدعى بالمسججتوى الاججان  

  التاليةف

 sufixe هو int.و  Préfixeهجو  wwwفيكجو   www.wipo.intفماال إذا فرضنا أ  اس  الموعج  كالتجال  ف

 وهو اليا  المت ير الممصود. radicalوهو  wipoوف  الوسط 

ومت يججر وهججو اليججا  ال ججاع  مججن اسجج  الموعجج   wwwعسججمه إلججى جججاوين، ثامججت وهججو  ه13)لكججن بعجج  الومججه

فج  المنظمجة العالميجة  ه14)كجا التحكجي  والوسجا ةوهذا ما يتماكجى مج  مجا أ جذ بجه مر  .wipo.intاسلكترون  ما  

للملكيججة الوكريججة أثنججا  نظججره للم ججايا التجج  تعججري عليججه، مجج  أ  هينججة التحكججي  صججرهت أثنججا  نظرهججا للعديججد مججن 

، ليسجت مميجاة السج  الموعج  com.أو  int.الم ايا أ  اس  الميال الذي ينتن  به اس  الموع  االلكترونج  ماج  

 .ه15)إضافة إلاامية له االلكترون  ولكننا

 الفقرة الثانية: أهمية اسم الموقع االلكتروني:

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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الس  الموع  االلكترون  أهمية بال ة للمضروعاو على ك كة االنترنت، فله أهمية فنية وأهمية اعتصادية، 

 وتتيلى با ت  ف 

 أوال: األهمية الفنية: 

الججد ول إلججى الموعجج  مججن  اللنججا، إ  اسجج  الموعجج  االلكترونجج  يتكججو  مججن هججرو  يسججتوي  أي كججاص 

ول إلى الموع  الممصود جا  نتيية للتوور التكنولوج  ف  التعامج  مج  االنترنجت. واستاداا هذه الحرو  للد 

هيث أنه باسجت دال تلجك  IP (Internet protocol،)فمد كانت الوساو  المديمة تعتمد األرعاا للوصول إلى الموع  

، ومجن ثج  تحجول تلجك الحجرو  ه16)ى إلى سجرعة الجد ول واسجترجاع المعلومجاواألرعاا بحرو  يسن  هوظنا أد

 المتص  به. Serverإلى أرعاا تلماويا عند وصولنا إلى الاادا 

 ثانيا: األهمية االقتصادية:

نجججواه ف فجججيمكن مجججن  جججالل اسججج  الموعججج  ت جججرز األهميجججة االعتصجججادية السججج  الموعججج  االلكترونججج  مجججن عجججدة 

، هيجث أنجه ه17)هويتنجا روعاو بع نا عن بع  على ك كة االنترنجت، وبالتجال   تحديجدااللكترون  تمييا المض

ال يمكن أ  يتماث  اس  موعج  مج  اسج  موعج  آ جر فج  نوجل الميجال، وذلجك بسج ب م جدأ األسج مية فج  التسجيي  

premier arrivé premier servi(18وف  الل ة األنيلياية ه ،First come, first served  أوال هجو أي الذي يص  

ن يادا أوال، وبالتال  من يسي  اس  موع  الكترون  أوال على ك كة االنترنت هجو الجذي يصج ح لجه الحج  فج  م

استادامه وال ييوز لضاص آ ر أ  يسي  نول اسج  الموعج  االلكترونج  فج  نوجل الميجال المسجي  بجه االسج  

ل المنتيجججاو والاجججدماو التججج  تمجججدمنا . كجججذلك ت جججرز األهميجججة االعتصجججادية مجججن  جججالل إمكانيجججة تصجججريه19)األول

، فتموا المضروعاو بعري منتوجاتنا واسعال  عن  دماتنا مجن  جالل اسج  الموعج  ه20)المضروعاو من  الله

 وع.المميا لنا ويمكن بالتال  الضرا  م اكرة من الموع  االلكترون  الاا  بالمضر 
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 العالمات التجاريةالمطلب الثاني : مظاهر اعتداء اسم الموقع االلكتروني على 

عججد تظنججر العالعججة مججا مججين اسججما  المواعجج  االلكترونيججة والعالمججاو التياريججة مججن  ججالل دراسججتنا لمظججاهر 

 االعتدا  الذي عد يحص  جرا  تسيي  اس  موع  مماث  أو مضابه لعالمة تيارية مسيلة.

 مميجاًا مجن أسجما  أو كلمجاو المضرع ال حرين  العالمة التيارية على أننا "ك  مجا يا جذ كجكالً  ولمد عرَّ 

عاا أو عناوين أو أ تاا...لتمييا سجل  أو  جدماو منضجاة مجا عجن سجل  أو أو توعيعاو أو هرو  أو رموز أو أر 

لسججججججل  أو  ججججججدماو المنضججججججاو اال ججججججرى أو للداللججججججة علججججججى تاديججججججة  دمججججججة مججججججن الاججججججدماو أو تمييججججججا أي مججججججن ا

فنججا المضججرع االردنجج  علججى أننججا .ه21)الاججدماو..." اسججتعمالنا أي " أي اكججارة ظججاهرة يسججتعملنا أو يريججد  كمججا عرَّ

 .ه22)كاص لتميا ب اوعه او منتياته أو  دماته عن ب او  او منتياو او  دماو غيره"

بع جنا عجن بعج  علجى كج كة وهيث أ  اسج  المواعج  االلكترونيجة باسضجافة إلجى أنجه يميجا المضجروعاو 

، وبالتججال  يكججو  اسجج  المواعجج  ه23)انججت سججل  أو  ججدماواالنترنججت فنججو أي ججا يمكججن أ  يميججا المنتيججاو سججوا  ك

 االلكترونية بالنس ة للتيارة االلكترونية بماابة العالمة التيارية بالنس ة للتيارة التمليدية.

الكترون  مماث  أو مضابه بضك  مظل  لعالمة تيارية مسجيلة ف ذا ما عاا كاص ما متسيي  اس  موع  

منتياو أو تمدي   دماو من  الل ذلجك الموعج  الجذي يميجاه اسج  المواعج   و اصة إذا ما كانت مضنورة لعري

ؤدي ذلججك العتمججاد مسججتعمل  كجج كة االنترنججت بججا  هججذا الموعجج  يماجج  نوججل المضججروع لمالججك االلكترونيججة، فمججد يجج

يججة األصججلية أو وكيجج  أو مججر ص لججه مججن المالججك األصججل  صججاهب العالمججة التياريججة أو عالمججة العالمججة التيار 

، هيجث عجد يا جذ ه25)، وهذا ما أكار إليجه عجانو  همايجة المسجتنلك مجن المرصجنة اسلكترونيجة األمريكج ه24)ةالادم

والاانيجة  Cybersquattingهذا الوع  صورتين من صور االعتدا ف تتما  الصورة األولجى بالمرصجنة االلكترونيجة 

 .Unfair compottionبالمنافسة غير المضروعة 
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 .Sybersquattingااللكترونية  الفقرة األولى: القرصنة

إ  المعنجججى التمليجججدي للمرصجججنة مجججرت ط بالسجججوو واهتيجججاز السجججون وننجججب مجججا علينجججا فججج  عجججري ال حجججار، 

الوكري لآل رين وذلجك مجن أجج  تحميج  مكتسج او واستادمت للتع ير عن فع  االستيال  والسيورة على النتاج 

تولج  علجى انتنجاة العالمجاو التياريجة مجن  جالل  غير مضروعة. وبظنور ك كة االنترنت أص حت هذه الكلمة

 هذه الض كة.

ورأى األسجججتاذ جونسجججتو  أ  ع جججارة "المرصجججنة" ف جججال عجججن اسجججتادامنا للداللجججة علجججى الننجججب فججج  أعجججال  

اة همجججوق التجججاليك والحمجججوق الماولجججة بممت جججى مجججرا او اال تجججراع والعالمجججاو ال حجججار، فنججج  أي جججا تعنججج  انتنججج

 .ه26)ص حت هذه الظاهرة متوضية والفتة الهتماا الميتم  الدول التيارية... وذلك منذ أ  أ

وهجذا مججا يججدعونا للتعججري لتعريججل المرصججنة االلكترونيجة للعالمججاو التياريججة علججى كجج كة االنترنججت وكججذلك 

 ت  من الممكن أ  تكو  مساعدة لوجود تلك المرصنة.التعري للعوام  ال

 أوال: تعريف القرصنة اإللكترونية:

تسيي  دور ك ير ف  ظنور االعتدا  على العالمة التيارية من ع   مسيل  أسما   مية ف  اللم دأ األس

يمجوا ب نضجا  المواع  االلكترونية، وهذا ما أتاد ألي كاص سوا  كجا  مالجك لمضجروع تيجاري أو غيجر مالجك أ  

يججؤدي إلججى عججدا مججا ، مه27)موعجج  إلكترونجج  واتاججاذ لججه اسجج  دومججين معججين، وهججذا االسجج  عججد يماثجج  عالمججة تياريججة

إمكانيججة صججاهب تلججك العالمججة مججن اسججتاداا عالمتججه التياريججة كاسجج  دومججين لموععججه االلكترونجج  إذا مججا أراد أ  

لجججه، بحيجججث يجججؤدي إلجججى ت جججلي  مسجججتعمل   . وعجججد يكجججو  مضجججامناه28)يوسججج  نضجججا ه باسجججتادامه كججج كة االنترنجججت

المججة األصججلية ماجج  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة االنترنججت فيعتمججدوا  وججا أ  هججذا الموعجج  يماجج  الضججركة صججاه ة الع

lufthansairlines.com  مضججابه للعالمججة التياريججةLufthansa  هيججث أ ،airlines   وصججك لادمججة، وكججذلك اسجج
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. وهذا الضاص الذي سجي  اسج  المواعج  االلكترونيجة عجد ال ينجد  مجن هLufthanza.com(29المواع  االلكترونية 

العالمجة التياريجة سعجادة ميعجه لجه مجامن أك جر وهجذا الوعج  يولج  عليجه المرصجنة  لجكماه30)هذا التسيي  إال امتااز

وب علججى اعت ججار أنججه تعججديا علججى الحجج  فجج  ذلججك األسججل ه31). ولججذلك أدانججت المحججاك Cybersquattingاالكترونيججة 

وي علججى العالمججة التياريججة وينوججوي علججى سججو  اسججتاداا لم ججدأ األسجج مية فجج  التسججيي ، هيججث أ  ذلججك الوعجج  ينوجج

سجججو  نيجججة، لجججذلك تجججامر المحكمجججة تحجججت و جججاة ال رامجججة التنديديجججة بسجججحب اسججج  المواعججج  االلكترونيجججة مجججن كججج كة 

اللكترونيجججة تسجججتوجب العت ارهجججا كجججذلك أ  تجججت  عجججن سجججو  نيجججة الواعججج ، . وهجججذا يعنججج  أ  المرصجججنة اه32)االنترنجججت

سجج  المواعجج  االلكترونيججة بعرضججه وهيججث أ  سججو  النيججة يمكججن اسججتظناره مججن الوعجج  نوسججه ماجج  أ  يمججوا مسججي  ا

 لل يج  بعجد تسججييله أو ميعجه فعجال أو أ  يمججوا متسجييله فج  أكاججر مجن ميجال سججوا  و نج  أو دولج  مجج  أنجه عججد ال

مضجججروع اعتصجججادي وإنمجججا ذلجججك فمجججط مجججن أجججج  منججج  مالجججك العالمجججة التياريجججة مجججن الظنجججور علجججى كججج كة يملجججك أي 

  كنرة العالمة التيارية هج  ز مالك العالمة التيارية، وعد تكو أو إرباة مستعمل  الض كة الستواا ه33)االنترنت

 ير عد ينجد  إلجى اسجتوااز دلي  آ ر على سو  نية من عاا متسيي  اس  المواع  االلكترونية، هيث أ  هذا األ

صججاهب العالمججة التياريججة المضججنورة مججن أججج  الحصججول علججى م ججالا ك يججرة ممامجج  نمجج  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة 

 .ه34)له

 ثانيا: العوامل المشجعة للقرصنة االلكترونية:

تياريججة مججن بججالنظر إلججى مججا عججد يججؤدي إليججه تسججيي  واسججتاداا أسججما  دومججين مماثلججة أو مضججامنة لعالمججة 

ت لي  و داع لمستعمل  الض كة على االنترنت من أج  تسوي  منتياته و دماته وما عد يجؤدي إليجه أي جا مجن 

اريجة عججن  ريجج  عجري اسجج  المواعجج  االلكترونيجة المسججي  علججى هجذا األ يججر بم ججالا اسجتوااز لمالججك العالمججة التي

 ا او تتمحور هول ا ت  فك يرة أو على أهد منافسيه، ف ننا نيد أ  أس اب تلك االعتد
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 ـ بيئة االنترنت:  1

االنترنججت هججو ع ججارة عججن كجج كة اتصججاالو عالميججة ذو   يعججة غيججر تمليديججة، فمججاال فجج  ميججال العالمججاو 

مكتجب لتيارية نيد أننا ف  األصج  تا ج  سججرا او كجكلية لتسجييلنا بحيجث أننجا تتولجب إيجداع  لجب لجدى الا

يجت  فحصجه. وبالتجال  يكجو  هنجاة رعابجة مسج مة علجى تسجيي  العالمجاو الماتص متسجيي  العالمجاو التياريجة و 

كوننججا ه35)تالججو مججن هججذه الرعابججةالتياريججة، ولكججن بالممامجج  نيججد أ  إجججرا او تسججيي  أسججما  المواعجج  االلكترونيججة 

  تحص  ف  مينجة ماتلوجة عجن ال ينجة التمليديجة لتسجيي  العالمجاو التياريجة. فمجاال إذا مجا تج  تمجدي   لجب لتسجيي

... ف نججه لججيل علججى  الججب التسججيي  إال أ  يمججل الولججب  com ،.org.اسجج  دومججين فجج  المسججتوى الججدول  ماجج  

يي  بوريمة إلكترونية ويدف  الرسوا المولوبة للتسيي  وبدو  رعابجة الموجود والممدا من الينة الماتصة بالتس

. لورنسجا frلجلرد ،  jo.، لل حجرينbh.أ  يسي  اس  دومين فج  ميجال و نج  ماج  سابمة. أما إذا أراد كاص 

تت ججج  فججج  بعججج  الجججدول ماججج  فرنسجججا  هIcann(36فججج   مواعججج  التسجججيي  المعتمجججدة علجججى االنترنجججت والمووضجججة مجججن 

 .ه37)لتيارية المراد تسييلنا كاس  دومينولب إرفاق كنادة  إث او ملكية للعالمة اإجرا او تت

 ـ األسبقية في التسجيل :  2

إ  م دأ األس مية ف  التسيي  الذي أكجرنا إليجه سجابما لجه دور ك يجر فج  تضجيي  االعتجدا  علجى العالمجاو 

ة فج   تسجيي  اسج  المواعج  االلكترونيجة يمجنح التيارية. فماال ف  هالة التااه  مين عدة كركاو لنجا ذاو العالمج

التسجيي  هج  اسجتعمال هجذا االسج  بموجرده دو  أ  ينازعجه فيجه صاهب هذا االس  وهسجب مجا تجنص مضجار او 

، علججى اسجان مجن يجاو أوال ياججدا ه38)أهجد فج  االسجتاداا، وهججذا يعنج  أ  هجذا االسج  فمججط متجاد لمجن سجيله أوال

وال ييوز لل ير االسجتوادة منجه بحيجث يعمج  علجى تميجا منتياتجه مجن  اللجه هserved firstfirst come, "(39" أوال 

 .ه40)ك كة االنترنتعلى 
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الورنسججية، هيججث تجدور وعججاو  هججذه الم جية فجج  أ  كججركة  Aliceوتو مجا لججذلك، الحكج  الصججادر فجج  ع جية 

SNC Alice علججى كجج كة  وهجج  كججركة تعمجج  فجج  ميججال اسعالنججاو والدعايججة أرادو أ  تسججيي  اسجج  دومججين لنججا

الورنسية الماتصة متسيي  أسما  المواع  االلكترونية ف  فرنسجا  Afnic. ردو كركة الج alice.frاالنترنت وهو 

التج  تعمج  فج  ميجال مجراما الكم يجوتر،  SA Aliceبا  هذا االس  غير متاد لسج   تسجييله مجن جانجب كجركة 

الجذي  alice.frتسجيي  اسج  المواعج  االلكترونيجة وصدر هك  من الدرجة األولى، ث  من محكمة االستننا  بجا  

. وبصجوة  اصجة م جدأ Afnicكا  موابما لمواعد التسجيي  التج  وضجعتنا كجركة الجج  SA Aliceلضركة   ت  منحه

 .هSNC Alice(41األس مية ف  التسيي ، ومن ث  ال يوجد أي اعتدا  على الحموق المضروعة لضركة 

الجة أم ه42)ورد بعج  الومجهلل يجر همجوق مضجروعة علجى االسج ، ويج و  عا األمر على  ال  ذلك إذا كا 

هيجث أسسجت هجذه  Roadrunner computer systems INC(Roadrunner)على ذلك مننا ما هص  م  كركة 

متعلجج   باعمالنججا.  1994بضججنر مججايوا أيججار   Roadrunner.comالضججركة فجج  المكسججيك وسججيلت اسجج  دومججين 

عامججججججججت كججججججججركة  1995لة لعالمتنججججججججا التياريججججججججة. وفجججججججج  دسججججججججيم را ولسججججججججو  الحججججججججم لجججججججج  تكججججججججن الضججججججججركة مسججججججججي

NetworksolutionsInc(NSI)  بججج عال  كجججركةRoadrunner  أنجججه يوججججد اعتجججراي مجججنwarnerBrothers  هجججول

  مجت  NSIيجوا. هيجث أ  كجركة  30وأننا سو  تموا متعليمجه بعجد  roadrunner.comاس  المواع  االلكترونية 

اجان  اسجتواع إث جاو أنجه أسج   فج  تسجيي   ف  األصج  ولكجن بمجا أ  الوجر  السياسة من يص  أوال يادا أوال

عالمتججه التياريججة مججن اسجج  المواعجج  االلكترونيججة فجج   التسججيي  الاججان  سججو  يل ججى. ولتينججب فمدانججه اسجج  المواعجج  

لالسججججتمرار باسججججتعمال اسجججج   warnerBrothersأ  تججججنيح بالتوججججاوي مجججج   Roadrunnerااللكترونيججججة اسججججتواعت 

-roadاسججج  المواعججج  االلكترونيجججة  warner Brothesممامججج  أ  يسجججتعم   roadrunner.comمواعججج  االلكترونيجججة ال

runner.com. 
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 ـ قصور تشريعي:  3

من أهد األس اب الت  تضي  االعتدا  على العالماو التيارية و اصة عن  ري  المرصجنة االلكترونيجة 

والرعابجة علينجا ووضج  سجيي  أسجما  المواعج  االلكترونيجة نصو  عانونية  اصة تعنج  متنظجي  تهو عدا وجود 

. ه43)جججاا او رادعججة  اصججة باالعتججدا او علججى العالمججاو  التياريججة ناتيججة عججن تسججيي  أسججما  دومججين منازعججة

التياريجة األردنج  ونيد هذا الوراغ ف   كاير من التضريعاو ومننا األرد  وال حجرين، هيجث أ  عجانو  العالمجاو 

، تعت جر عجوانين عامجة 2006لسجنة  11اريجة ال حرينج  رعج  المعدل، وعانو  العالماو التي 1952لسنة  33رع  

منججذا الاصججو ، هيججث أننججا لجج  تتعججري لنججذا النججوع مججن االعتججدا او بسجج ب الو يعججة الماتلوججة ل ينججة االنترنججت 

عججججانو  هججججذه المسججججاو ، هيججججث صججججدر فجججج  األرد  ولنوعيججججة االعتججججدا ، هتججججى مجججج  وجججججود عججججراراو اداريججججة متنظججججي  

ولج  يتعجري لموضجوع أسجما  المواعج  االلكترونيجة التج  تسجي   2001لسنة  85رع   ه44)المعامالو االلكترونية

 على االنترنت لتحديد المواع  اسلكترونية الت  تميا المضروعاو على ك كة االنترنت. 

نججوع مججن المسججاو  عانونيججة يمكججن تو يمنججا علججى ذلججك الولكججن هججذا ال يعنجج  أ  المججانو  عججد  لججى مججن عواعججد 

كة االنترنججت هتججى ولججو وضججعت فجج  األصجج  لمالومججة ال ينججة التمليديججة للعالمججاو التياريججة، التجج  تحججدث ع ججر كجج 

ولكججن اسكججكالية التجج  يمكججن مواجنتنججا عججد تظنججر فجج  أمججرينف األول هججو ال ينججة ال يججر تمليديججة ألسججما  المواعجج  

ول  الاججا  علينججا عججد   الم ججادا التمليديججة للمججانو  الججدعلججى كجج كة االنترنججت، وثانيججا تو يجج االلكترونيججة موجودهججا

 .ه45)يواجنه إككالياو عديدة

لذلك سارعت بع  الدول إلى سن عوانين هماوية للتصدي لتلك الظاهرة ما  المضرع األمريكج ، هيجث  

، AnticyberSquattingConsumer Protection Actأصجدر عجانو  همايجة المسجتنلك مجن المرصجنة اسلكترونيجة 

وب ج  النظجر عجن  عري لمسالة تسجيي  واسجتاداا اسج  دومجين مماثج  أو مضجابه لعالمجة تياريجة وبسجو  نيجةوت
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تماثججج  أو تضجججابه المنتيجججاو أو الاجججدماو التججج  يمالنجججا اسججج  المواعججج  االلكترونيجججة، هيجججث أ  أصجججحاب العالمجججاو 

أننجج  يت عججو  لواليججاو ع ججاوية  التياريججة كايججرا مججا وجججدوا أ  مسججيل  أسججما  المواعجج  االلكترونيججة هجج  وهميججو  أو

سجي  اسجج  المواعج  االلكترونيججة وكجذلك المججانو  الواجججب أجن يجة وبالتججال  يواجنجوا مضججكلة تحديجد هويججة الضججاص م

ل هذا المجانو  بعجد تعجدي   46التو ي  إذا ما كا  مسي  اس  المواع  االلكترونية يت   لوالية ع اوية أجن ية. فُعد ِّ

لجه، هيجث عجدا  (d)الومجرة  43الاا  بالعالماو التيارية ب ضافة الوص   lanhamActعانو  النناا األمريك  

ضجد تسجيي  واسجتاداا اسج  دومجين بحيجث يجؤدي إلجى اعتجدا  علجى همجوق  هinrem(47لمجانو  دعجوى عينيجة هذا ا

إلججى  مالججك العالمججة التياريججة فججيمكن رفجج  تلججك الججدعوى سل ججا  تسججيي  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة المنججازع أو نملججه

، وذلجك إمجا ه48)اللكترونيجة المنجازعمالك العالمة التيارية وذلك ب مكانية توجيه الاصومة م اكجرة السج  المواعج  ا

لعدا معرفة مسي  هذا االس  لوجود معلوماو  ا نة عنه أو أل  مسي  اس  المواع  االلكترونية المنازع تاب  

  عواعجد الملكيجة الوكريجة ممجا يجؤدي إلجى تو يج  عجانو  لوالية ع اوية أجن ية، هيث أ  ذلك يجؤدي إمجا لل حجث فج

عواعججد اسسججناد ممججا يججؤدي إلججى تو يجج  عججانو  الدولججة التجج  وعجج  فينججا الوعجج  المنضجج   ملججد الحمايججة أو االسججتناد إلججى

 . ه50). لذلك جا  هذا المانو  فسمح باال تصاا أماا الم ا  األمريك ه49)لاللتااا ماال

بصججورة جماعيججة إذا مججا كججا  االعتججدا  عججد  المججانو  إمكانيججة رفجج  الججدعوى ولججيل ذلججك فمججط فمججد أتججاد هججذا 

ن جنجججة وإذا مجججا عجججاموا متسجججيي  اسججج  المواعججج  االلكترونيجججة مواسجججوة نوجججل الينجججة المووضجججة هصججج  مجججن أكاجججر مججج

اعتدا  علينا عن  ريج   70، هيث ت  تسيي  هوال  BellAtlanticcorpبالتسيي ، وهذا ما هص  م  كركة 

ورفجج  دعججوى  bellatlantic.comو  bellphones.comو  ballatlantic.comومججين مضججابه ماجج  تسججيي  أسججما  د

من المدعى علين  ل  يستو  مماضاتن  وف  المواعد المانونية السجابمة لصجدور هجذا المجانو ،  20ع اوية ولكن 

 .ه51)وبعد صدوره استواع المالك أ  يتياوز األمر وأعاا دعاوي ع اوية لمالهمة هؤال 
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 رة الثانية: المنافسة غير المشروعة:فقال

 أعمال المنافسة غير المضروعة إلى ثالث ميموعاو فلمد عس  الومه 

 ج أعمال من كاننا إهداث الل ل والالط مين المؤسساو والمنتياو. 1

 ج ادعا او غير موابمة للحميمة. 2

 ج مث االضوراب ف  مضروع منافل أو ف  السوق. 3

فججج  ميجججال المنافسجججة غيجججر  ه52)  الصجججورة األكاجججر كجججيوعاى والمتعلمجججة بجججالالط هجججوهيجججث أ  الصجججورة األولججج

المضروعة على ك كة االنترنت، وذلك أل  مسي  اس  المواع  االلكترونية ال يمتصر فعله على االعتجدا  علجى 

 هجج  مالججك العالمججة التياريججة متسججيي  اسجج  دومججين مماثجج  أو مضججابه لنججا لتمييججا موععججة علججى الضجج كة وإنمججا عججد

ضججامنة لمججا تميججاه العالمججة التياريججة أصججال و اصججة إذا مججا يتيججاوز ذلججك لعججري منتيججاو أو  ججدماو مماثلججة أو م

كانججت العالمججة التياريججة مضججنورة وبالتججال  يريججد إثججارة الالججط لججدى ال يججر المسججتادمين لضجج كة االنترنججت وجججذمن  

ة أي ججا ميججال فيمججا يتعلجج  بضجج كة . ومجج  ذلججك فمججد يكججو  للصججور األ ججرى المضججكلة منافسججة غيججر مضججروعه53)إليججه

  تسجيي  اسج  دومجين لتمييجا موعج  إلكترونج  وذلجك لعجري  جدماو أو سجل  منينجة بالممارنجة االنترنت، هيجث أ

 .ه54)م  ما تمياه العالمة األصلية يمل  من عيمة العالمة وبالتال  يعت ر تضويه لسمعتنا

 آ ر غير مالو  للتيارة التمليدية، م  أنه وعد تا ذ المنافسة غير المضروعة على ك كة االنترنت ككال

الننايجة يعتمجد علجى الالجط أو اللج ل لجدى ا  جرين، هيجث أنجه عجد ال يعمج  مسجي  اسج  المواعج  االلكترونيجة  ف 

المماث  للعالمة التيارية علجى محاولجة ججذب العمجال  لجه وذلجك بسج ب ا جتال  األنضجوة التياريجة ميننمجا وإنمجا 

لججى منججافل آ ججر، وتو يمججا لججذلك فمججد الججك العالمججة التياريججة عججن  ريجج  تحويجج  العمججال  إيريججد فمججط اسضججرار بم

صججدر عججرار تحكيمجج  عججن مركججا التحكججي  والوسججا ة التججاب  للمنظمججة العالميججة للملكيججة الوكريججة باصججو  اعتججدا  
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 muchmtv.comوالمسيلة ف  معظ  دول العال  هيجث تج  تسجيي  اسج  دومجين  MTVوع  على عالمة الادمة 

تمجود إلجى  linksولكن لتسوي  ب او  ماتلوة عمجا تميجاه العالمجة األصجلية ولكجن اسجتادا فج  الموعج  وصجالو 

فصجدر المجرار علجى اعت جار ذلجك منافسجة  MTVمواع  أ رى منافسة تموا منول النضاط لمالك العالمة األصجلية 

 .هMTV(55صلية للمدع  مالك العالمة األ muchmtv.comغير مضروعة وع ى منم  ذلك االس  

: استخدام السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء المواقع االلكترونية على المبحث الثاني

 (  UDRPاالنترنت )

تولب بموج ه مجن المنظمجة إججرا   WIPOمنا  على اعتراد من الحكومة األمريكية موجه لمنظمة الوي و 

فجج  المنظمججة باصججو  منازعججاو الملكيججة الوكريججة علججى كجج كة استضججارة دوليججة بمضججاركة كجج  الججدول األع ججا  

ظمججة العالميججة للملكيججة الوكريججة )الوي ججوه متنظججي  إجججرا  تلججك االستضججارة بضججنر يوليواتمججوز االنترنججت، عامججت المن

الوي ججو تمريججرًا يت ججمن مضججروعاو التوصججياو التجج  تجج  التوصجج   . وبعججد العديججد مججن االجتماعججاو أصججدرو1998

. وبعجججد دراسجججة مضجججروع هجججذه التوصجججياو 1998تماعجججاو وذلجججك فججج  ديسجججم را كجججانو  أول عجججاا إلينجججا  جججالل االج

أو  WIPOوهججو يسججمى تمريججر الججج  1999امريجج ا نيسججا   30أصججدرو المنظمججة التمريججر الننججاو  األول لنججا فجج  

OMPI(56وعد ت من هذا التمرير ميموعة من التوصياو الت  ييب أ  تراعى أثنجا  تسجيي  أسجما  المواعج ه . 

  االلكترونية، وكذلك من أج  ه  النااع الذي عد ياور بصدد هذه األسما ، ومن هذه التوصياوف

 أوال: استحداث أسماء مجاالت جديدة في المستوى العالي. 

... أوصجججى  com  ،.org  ،.net. عة فججج  المسجججتوى العجججال  ماججج  باسضجججافة إلجججى أسجججما  الميجججاالو السججج

ى كجج كة االنترنججت، وذلججك يججدة تسججمح متمايجج  أكاججر للعالمججاو التياريججة علججالتمريججر ب ججرورة اسججتحداث أسججما  جد

بس ب التسييالو التعسوية ألسما  المواع  االلكترونية والت  تضك  تعديًا واضحًا على هموق مالك  العالمجاو 
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ن . لججذا يوصجج  التمريججر باسججتحداث تلججك األسججما  بحيججث يسججن  الججتحك  فينججا والسججيورة علججى مججا تايججره مججالتياريججة

 منازعاو. 

 ثانيًا: حماية استثنائية للعالمة التجارية المشهورة على شبكة االنترنت. 

المجة هماية للعالمة التيارية المضنورة، فمد أوصى التمرير باهميجة وضج  نظجاا اسجتاناو  لحمايجة تلجك الع

جانججب مالججك  فجج  هالججة اسججتادامنا علججى كجج كة االنترنججت بحيججث يمنجج  تسججييلنا فجج  صججورة أسججما  دومججين إال مججن

وبالتججال  فمججد أوصججت الينججاو الماتصججة متسججيي  أسججما  المواعجج  االلكترونيججة وبمججا تحججوي مججن أسججما   العالمججة،

لجى االنترنجت إال مجن مالكنجا دومين ب رورة رف  أي  لب تسيي  للعالمة المضنورة ف  صورة اس  دومجين ع

 .ه57)ف  هالة اث اته ذلك

سـماء المواقـع االلكترونيــة اداريـة لتسـوية المنازعـات بـيل مـالكي أ ثالثـًا: التوصـية بوـرورة تنظـيم إجـراءات

 والعالمات التجارية.  

وهججج  الماتصجججة  – ICANNأوصجججى التمريجججر ب جججرورة تنظجججي  إججججرا او إداريجججة تحجججت إكجججرا  منظمجججة الجججج 

نيجة والتج  عجد النااعجاو المتعلمجة بجالمواع  االلكترو  وذلجك لتسجوية كج  –متسيي  وإدارة أسما  المواعج  االلكترونيجة 

دومججين مضججامنة أو مماثلججة لعالمججاو تياريججة مسججيلة أو مضججنورة، بحيججث تكججو  تلججك تنضججا نتييججة تسججيي  أسججما  

 االجرا او سريعة وفعالة وعليلة التكلوة وتت  بضك  كل  على االنترنت.

سججوية االيكججا  وسججميت مججج "السياسججة الموهججدة لتوفعججال فمججد تجج  تنظججي  تلججك االجججرا او تحججت اكججرا  منظمججة 

ه". ولمججد فوضججت االيكججا  جنججاو عججدة UDRPعجج  االلكترونيججة علججى االنترنججت )المنازعججاو المتعلمججة باسججما  الموا

، ه58)لتو ي  تلك السياسة ما  المنظمة العالمية للملكية الوكرية )الوي جوه عجن  ريج  مركاهجا للتحكجي  والوسجا ة
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، والمركجججا األسجججيوي لحججج  نااعجججاو ه60)ولحججج  المنازعجججا CPR، ومركجججا ه59)هNAFنيجججة )ومحكمجججة التحكجججي  الو 

 .ه61)أسما  المواع  االلكترونية

وتمتصر السياسة الموهدة علجى ع جايا واضجحة تتعلج  متسجيي  أسجما  المواعج  االلكترونيجة واالنتوجاع منجا 

محكمجة ماتصجة. ومج  ذلجك ت جين إ  عن سو  نية وبصوة تعسوية، وه  ال تمن  أي  ر  من رف  النااع إلجى 

التياريجة وأ  عجددًا علجياًل ججدًا مجن الم جايا المنظجورة ة تحظى بضع ية ك يرة لدى أصحاب العالمجاو هذه السياس

 .ه62)ف  ظلنا عد أهي  أي ا إلى المحاك  الو نية

ه فمجد أكجر  ومنجذ وفيما يتعل  بمركا التحكي  والوسا ة التجاب  للمنظمجة العالميجة للملكيجة الوكريجة )الوي جو

ع ججية فجج  إ ججار السياسججة الموهججدة وباالسججتناد إلينججا. وعججد  17500أكاججر مججن  لججىع1999ديسججم را كججانو  أول 

اسجججتمر الولجججب علجججى  جججدماو الوي جججو فججج  تسجججوية المنازعجججاو المتعلمجججة باسجججما  المواعججج  االلكترونيجججة  جججالل عجججاا 

ممارنججة  %9.5  عججدد الم ججايا منسجج ة كججكاوي رغجج  تراججج 2107، إذ عججدا أصججحاب العالمججاو التياريججة 2009

. وكذلك بالرغ  من أ  الوي و اتاذو إجرا  إل ا  الورق الاا  بالسياسة المذكورة فج  ديسجم را 2008منس ة 

 %20الممدمجة منسج ة  2010فمد زاد عدد الملواو  جالل األكجنر الامسجة األولجى مجن عجاا  2009كانو  أول 

 . 2009ممارنة بالوترة نوسنا سنة 

و ركاو وهيناو ومؤسساو بج جرا او مركجا الوي جاستعانت جناو كتى من أفراد وك 2009ل عاا و ال

لتسوية المنازعاو. وكانت المواعاو الامسة الرويسية الت  تنضط فينجا المؤسسجاو المتظلمجة هج  ال يتكنولوجيجا 

مجججاو وال يججج  بالتياوجججة والمستح جججراو الصجججيدالنية واألعمجججال المصجججرفية والماليجججة واالنترنجججت وتكنولوجيجججا المعلو 

صجيدالنية عاومجة المتظلمجين نظجرًا للتحجوالو والمواع . وتصجد ر مصجن عوا المستح جراو ال واألغذية والمضروباو

العديدة الت   رأو على األسما  المحمية المسيلة لمواع  الكترونية الت  ت ي  العماعير واألدوية ع جر االنترنجت 
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دة هتجى أال  أ رافجا مجن لمحالجة إلجى الوي جو فج  إ جار السياسجة الموهجأو لنا صلة مجذلك. وعجد ضجمت الجدعاوي ا

ملججدا ،  110وهججدها فججاق عججدد ال لججدا  التجج  وردو أسججما ها فجج  ع ججايا الوي ججو  2009سججنة ملججدًا. و ججالل  155

مما يدل على إ  هذه ا لية الااصة متسجوية المنازعجاو أ جذو بالوعج  بعجدًا عالميجًا. وبلجا عجدد ل جاو الجدعاوي 

الصجينية والدنمركيجة  ل ة هتى أال ، وه  تحديدًا كما يل ف 18ة رفوعة إلى الوي و ف  إ ار السياسة الموهدالم

والنولنديجججججة واالنيليايجججججة والورنسجججججية واأللمانيجججججة والع ريجججججة وااليواليجججججة واليابانيجججججة والكوريجججججة والنرويييجججججة وال ولنديجججججة 

اق تسجججيي  اسججج  والتركيجججة، وأ تيجججرو الل جججة ت عجججًا لل جججة اتوججج وال رت اليجججة والرومانيجججة والروسجججية واالسججج انية والسجججويدية

 .  المواع  االلكترونية المعن 

وت ججج  عاومجججة الوي جججو مجججن المحكمجججين والوسجججوا  بضجججا  منازعجججاو أسجججما  المواعججج  االلكترونيجججة منجججا  علجججى 

. وتنضجر ه63)العجال السياسة الموهدة   را  ف  ميال العالماو التيارية من ستة و مسجين ملجدًا مجن كافجة أنحجا  

ا الوي جو االلكترونج . ويتجيح مركجا اراو الوسجوا  والمحكمجين علجى موعج  مركججميج  عجر  2000الوي جو منجذ سجنة 

. لتيسجير ال حجث عجن هجذه المجراراو هسجب موضجوعنا واال جالع علينجا. ه64)الوي و أي ا فنرسًا عانونيجًا الكترونيجاً 

ججن الوسججوا  والمحوعججد أصجج ح هججذا الونججرن مرجعججًا يالعجج  إع ججاال ك يججراً  كمججين أو  فجج  أوسججاط المننيججين ألنججه يمك 

 ص معن  اال الع على الم ايا السابمة ف  الوي و. أ را  النااع أو األكاديميين أو أي كا

ويمججدا مركججا الوي ججو إلججى جانججب فنرسججه المججانون  نظججرة عامججة عججن التوجينججاو العامججة فجج  الم ججايا المنمججة 

الموهجدة، وينتمج  هجذا  و ومحكمينا فج  مسجاو  ماتجارة فج  سجياق السياسجة مواسوة استعراي ألرا  وسوا  الوي

لتجج  تناولنججا المركججا وفمججًا للسياسججة الموهججدة. وهججذا االسججتعراي أداة تسججتادا إجمججااًل االسججتعراي أال  الم ججايا ا

 . ه65)ف  المساعدة على اتساق عراراو الوي و بضا  الم ايا المرفوعة
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ما  المواعججج  لوي جججو هلمجججاو عمججج  منتظمجججة بضجججا  تسجججوية منازعجججاو أسجججباسضجججافة إلجججى ذلجججك يمجججي  مركجججا ا

 واجتماعاو للمحكمين والوسوا  ممن تستعين بادماتن . ه66)االلكترونية لليناو المنتمة

ويمتصججر التو يجج  اسلاامجج  للسياسججة الموهججدة علججى األسججما  المسججيلة فجج  المسججتوياو العليججا المكونججة مججن 

أي ججا الوي ججو يحججر   ، إال إ  مركججا org.أو  net.أو  info.أو  com.أو  bis.ماجج   (gTLDs)أسججما  عامججة 

 (ccTLD)مججوز ال لججدا  علججى مسججاعدة العديججد مججن مكاتججب تسججيي  األسججما  فجج  المسججتوياو العليججا المكونججة مججن ر 

علججججى صججججياغة كججججروط التسججججيي  وإجججججرا او تسججججوية المنازعججججاو بمججججا يوجججج  بالمعججججايير الدوليججججة لحمايججججة الملكيججججة 

 . ه67)الوكرية

عججن  ريجج  نازعجاو المتعلمججة باسججما  المواعج  االلكترونيججة ويجت  الليججو  لتو يجج  هجذا االجججرا  فجج  تسججوية الم

  اسج  المواعج  االلكترونيجة الا جوع الجى هجذا االججرا  فج  هالجة مند يدرج ف  عمد تسييله، بممت اه يم ج  مسجي

 نضوب نااع متعل  به. 

علجى  ICANNوضمانا لتو ي  هذا االجرا  علجى كج  منازعجاو اسجما  المواعج  االلكترونيجة، هرصجت الجج 

وهجو  1999ديسجم را كجانو  أول  1ذا االجرا  على ك  مسيل  اسما  المواع  االلكترونية امتدا  من فري ه

تاريي نواذ هذا االجرا ، بحيث اص حت عمود تسيي  اسما  المواعج  االلكترونيجة تت جمن هجذا ال نجد اعت جارا مجن 

مرهجججو  بجججارادة  ICANNعلينجججا وفمجججا للجججج  هجججذا التجججاريي. أمجججا العمجججود السجججابمة لنجججذا التجججاريي فتو يججج  هجججذا االججججرا 

 UDRP. وبالتال  اصج ح لمواعجد الجج ه68)مدعى عليهاال را  و اصة مسي  اس  المواع  االلكترونية باعت اره ال

 .هICANN(69فعالية ال يمكن تين نا كنتيية لما جا و به الج 

مجججراراو التججج  يمكجججن ولكجججن مجججا هججج  كجججروط انو جججاق تلجججك السياسجججة الموهجججدة )المولجججب االولهو ومجججا هججج  ال

 اتااذها ف  ظ  تلك السياسة )المولب الاان هو.  
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 السياسة الموحدة لتسوية المنازعات.المطلب االول : شروط تطبيق 

ه فججج  UDRPه مجججن السياسجججة الموهجججدة لتسجججوية منازعجججاو أسجججما  المواعججج  االلكترونيجججة)4اكجججتر ت المجججادة )

  واسجتاداا اسج  يجدع  باالعتجدا  علجى عالمتجه نتييجة تسجيي ه مننا على مالك العالمة التياريجة الجذيaالومرة )

توافر ثالثة كروط ليا   هذا النااع لإلجرا  االداري وف  هذه السياسة، دومين مماث  أو مضابه لنا أ  يا ت 

 فه70)وهذه الضروط ه 

الخلـ  فـي  الفقرة االولى: تسجيل واستخدام اسم دوميل مماثل أو مشابه لعالمة تجارية مملوكة بشكل يثيـر

 أذهان الجمهور. 

  تلك المواعد أ  يا ت إ  تسيي  اسج  أوج ت عواعد السياسة الموهدة على مالك العالمة التيارية لتو ي

المواعججج  االلكترونيجججة مجججن جانجججب ال يجججر يتماثججج  أو يتضجججابه بعالمتجججه التياريجججة. ويا جججت أي جججا إ  هجججذا التماثججج  أو 

 ر مما اضر بمصالح هذا المالك. التضابه عد نتا عنه  لط ف  أذها  اليمنو 

سداريججة التجج  تنظججر النججااع وذلججك فجج  ضججو  وتمججدير التماثجج  والتضججابه مججين االثنججين يا جج  لتمججدير الينججة ا

المظنر العاا لالثنين دو  الد ول ف  التوصيالو الااصة بك  مننا. هيث تميل الينة اسداريجة هجذا التماثج  

المعتجاد. وتميج  الينجة اسداريجة أثنجا  نظرهجا للنجااع وفمجًا لمواعجد الجج  أو التضابه بمعيار موضوع  عوامجه الضجاص

UDRP هيججث أ  المججراراو   لموسجج  لمسججالة التضججابه والالججط التجج  يايرهججا اسجج  المواعجج  االلكترونيججة.إلججى التوسججير ا

ة الوكريججة التجج  تصججدر عججن هينججاو  التحكججي  التابعججة لمركججا التحكججي  والوسججا ة التججاب  للمنظمججة العالميججة للملكيجج

مجين العالمجة التياريجة المسجيلة.  تستند إلى مدى التماث  أو التضابه ما مين اس  المواع  االلكترونية المنازع ومجا

ف ذا ما ت ين أ  اس  المواع  االلكترونية المنازع مماث   أو مضابه ف  جا  ججوهري منجه لعالمجة تياريجة مسجيلة 

   جمنجججور المسجججتعملين لضججج كة االنترنجججت وب ججج  النظجججر عجججن ف ننجججا تكتوججج  باسدانجججة كونجججه يجججؤدي إلجججى ت جججلي
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. ولكن م  ذلك ه71)وع  االلكترون  الذي يمياه اس  المواع  االلكترونيةالمنتياو أو الادماو الت  يت مننا الم

يمكن اعت ار تماث  أو تضابه المنتياو أو الادماو هو من ع ي  سو  النية الجذي ييجب تجوافره سدانجة التصجر  

 اس  دومين مماث  أو مضابه لعالمة تيارية مسيلة.متسيي  

أ  ميججرد تسججيي  اسجج  دومججين مماثجج  أو مضججابه لعالمججة تياريججة مسججيلة بضججك  م ججل  يعت ججر اعتججدا  كمججا 

علججى العالمججة التياريججة ولججو لجج  يسججتعم  الموعجج  الججذي يميججاه اسجج  المواعجج  االلكترونيججة فجج  عججري أيججة ب ججاو  أو 

  االلكترونيججة التحكججي  لججدى مركججا التحكججي  والوسججا ة باصججو  اسجج  المواعجج ججدماو، وهججذا مججا صججدر عججن هينججة 

natwestsucks.com  هيث ت  تسيي  هذا االس  بما يماث  العالمة التيارية التابعة لجnational westminster 

Bank مجججدو  أ  يجججت  اسجججتعماله فصجججدر هكججج  منمججج  اسججج  المواعججج  االلكترونيجججة إلجججى مالجججك العالمجججة التياريجججة علجججى 

نيججة وذلججك مججدلي  عرضججه إعججادة ميعججه للمالججك األصججل  اعت ججار أ  مسججي  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة كججا  سجج   ال

 .ه72)ممام  م لا ك ير

. وعلججى ه73)وهججذا أي ججا مججا أكججد عليججه المضججرع األمريكجج ، هيججث اعت ججر ذلججك الوعجج  نججوع مججن أنججواع المرصججنة

د متماث  المنتيجاو أو الاجدماو لتيجري  الوعج ، العكل من ذلك نيد أ  الم ا  الورنس  ف  بع  اهكامة اعت

 ر أ  تسيي  اس  دومين مماث  أو مضابه لعالمة تيارية مسيلة ولو ف  ججا  منجه بحيجث يجؤدي إلجى هيث اعت

ت لي  اليمنور لتمييا منتياو مماثلة أو مضجامنة لمجا يضجمله تسجيي  العالمجة التياريجة يعت جر فعج  مجن أفعجال 

، ف عجججد أ  فحصجججت Grosfillexدر عجججن المحكمجججة االمتداويجججة م جججاريل فججج  ع جججية التاييجججك. فوججج  الحكججج  الصجججا

الججذي تجج  تسججييله مججن جانججب  grosfillex.comالمحكمججة م ججمو  الموعجج  االلكترونجج  الججذي يتاججذ اسجج  دومججين 

كركة أ رى، انتنت المحكمة إلى وجود تماثج  مجين المنتيجاو والاجدماو التج  تعجري مجن  جالل الموعج  وتلجك 

 .ه74)نا العالمة التياريةالت  تمال
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ميرد استاداا العالمة هتى ولو ل  تكن مسيلة بضك  رسجم . فعلجى الجرغ  كما يمكن أ  يتوافر الالط ل

يتولب أ  يا جت المجدع  وججود  لجط أو لج ل مجين عالمتجه وأسج  المواعج  االلكترونيجة (a)4 من إ  نص المادة 

المجججراراو اسداريجججة ال تتولجججب لم جججول الضجججكوى أ  يجججت   ممجججا يعنججج  ضجججرورة ملكيجججة المجججدع  لنجججذه العالمجججة، إال إ 

 ويلججة تكسجج ه  العالمججة لوتججرة تسججيي  العالمججة التياريججة بالوعجج . فيكوجج  وفمججًا لنججذه المججراراو أ  يسججتادا المججدع 

 ملكيتنا هتى ولو ل  تكن العالمة مسيلة. 

، فمجد  ال جت كجركة chemstation.comومن تو يماو ذلك المرار الصادر منمج  اسج  المواعج  االلكترونيجة 

chemstation.inc  نم  هذا االس  إلينا على الجرغ  مجن أننجا ال تسجي  عالمجة تياريجة منجذا االسج . ورأو النينجة

كوجج  لم ججول الضججكوى أ  تا ججت الضججركة المدعيججة باننججا تمججارن أنضججوة باسجج  هججذه العالمججة منججذ فتججرة اسداريججة انججه ي

 .ه75)هتى ولو ل  تسي  هذه العالمة

إ  أهجد أهج  الضجروط   ما سارو عليه التضريعاو وأهكاا الم ا  فج  هجذا الضجا ، هيجث لى  الوهو ع

مجن عجانو  العالمجاو التياريجة األردنج  رعج   33ادة الت  ييب توافرها ف  العالمة التياريجة وكمجا أكجارو لجه المج

كجمنا المجدن  أو  المعدل هو أ  تكو  العالمة مسيلة ليتسجن ى رفج  دعجوى تعجوي  سجوا  فج  1952لسنة  33

 اليااو . 

وبنا  عليه، ف نه إذا وع  اعتدا  نتيية تسيي  اسج  دومجين أو اسجتادامه بمجا يتعجاري مج  وججود عالمجة 

اعت ججار أ  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة هججو يماجج  العالمججة التياريججة علججى كجج كة االنترنججت،  علججى -تياريججة مسججيلة 

الاصجججو  وليسججت دعجججوى  اصججة منجججذا النججوع مجججن  وعلججى فججري أ  هجججذه الججدعوى هججج  دعججوى عامجججة فجج  هججذا

وى فجج  االعتججدا او كوننججا لجج  تضججر إلججى االعتججدا او التجج  تحصجج  علججى كجج كة االنترنججت، هيججث أ  هججذه الججدع

 و لحماية العالمة التيارية من التمليد أو التاوير الذي عجد يالمسجنا ولج  تتعجري لحجاالو االعتجدا  األص  جا
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فعنججدها ييججب أ  نميججا مججا مججين أ  تكججو  العالمججة -  المواعجج  االلكترونيججة الناتيججة عججن تسججيي  واسججتاداا أسججما

تسيي  اس  المواع  االلكترونية  المة مسيلة بعدمسيلة ع   تسيي  اس  المواع  االلكترونية وبين أ  تكو  الع

 وذلك على النحو التال  ف 

 أوال: العالمة التجارية مسجلة سابقا.

معججين، ثجج  بعججد ذلججك يمججوا كججاص سججيلة وفمججا للمججانو  مججن ع جج  كججاص أي أ  العالمججة التياريججة تكججو  م

لض كة االنترنجت ممجا يجؤدي آ ر متسيي  اس  دومين مماث  أو مضابه لنا بحيث يؤدي إلى ت لي  المستعملين 

إلججى االعتججدا  علججى همججوق مالججك العالمججة التياريججة المسججيلة سججابما، فجج ذا مججا أراد مالججك العالمججة تسججيي  عالمتججه 

ين على ك كة االنترنت بعد ذلك ف نه يتواجا بعدا ع ول  ل ه. بس ب وجود اس  دومين عد ت  تسييله كاس  دوم

العالمة التيارية أ  يرف  دعوى للموال ة بحمه وذلجك إمجا سل جا  اسج   مماث  له. فو  هذه الحالة يستوي  مالك

 عوي  إذا ما أصابه ضرر نتيية ذلك.المسي  الهما أو لنمله إليه، وعد يوالب بالت ه76)المواع  االلكترونية

أدانججت المحكمججة االمتداويججة م ججاريل تصججر  أهججد األكججاا  الججذي سججي   France-info.comفوجج  ع ججية 

. وعجد اعت جرو المحكمجة أ  هنجاة عرصجنة Radio-francsالمملوكة لراديو فرانل  France-infoتيارية العالمة ال

مسجي  اسجج  المواعجج  االلكترونيجة وأمججرو المحكمجة منمجج  اسجج  وسجوو علججى العالمجة التياريججة المسججيلة مجن جانججب 

 .ه77)ماتصة بالحك ال NSIوت ليا كركة  francs-Radioازع عليه إلى كركة المواع  االلكترونية المتن

ولكن اتيه بع  الومه إلى اعت ار أنه من الصعوبة األ ذ منذا المول على إ العه هيث أنه إذا ل  تكجن 

كججاص باسججتاداا اسجج  دومججين مماثجج  يمججارن بججه نضججا ا م ججايرا، فجج   الم ججا  يميجج  إلججى العالمججة مضججنورة وعججاا 

منافسة غيجر المضجروعة وال يضجك  مساسجا بالعالمجة لك من ع ي  الإعمال عاعدة األس مية ف  الوصول، وال يعد ذ

 يعوجج  . مجج  أ  فمججه آ ججر يججرى أ  تسججيي  اسجج  دومججين مماثجج  أو مضججابه لعالمججة تياريججة مسججيلة اله78)التياريججة
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نظججر عججن كججنرتنا أو مسججي  االسجج  أي هجج  أف جج  مججن همججوق صججاهب العالمججة التياريججة المسججيلة، وب جج  ال

 ال حث ف  ثالثة أمور كما أكارو عواعد المنظمة العالمية للملكية الوكرية وه فييب فال  او  الت  تمياها 

   م ل  لعالمة تيارية مسيلة.ج ف  إمكانية أ  يكو  اس  المواع  االلكترونية مماث  أو مضابه بضك 1

 ج أ  ال يكو  لمسي  اس  المواع  االلكترونية أي هموق أو مصلحة مضروعة فيه. 2

 .ه79)المواع  االلكترونية عد ت  تسييله واستعماله بسو  نية ج أ  يكو  اس  3

عاعججدة وهجذا الم جدأ األ يجر وهججو عنصجر سجو  النيججة هجو مجن ال جرورة ال حججث بجه هيجث أنججه لالسجتوادة مجن 

ونيجة معرضجا سبوجال األس مية يمت   أ  ينوجوي الوعج  علجى هسجن نيجة وإال يكجو  مسجي  اسج  المواعج  االلكتر 

 .ه80)ب الح  ف  العالمة التيارية المسيلة الهماتسييله من ع   صاه

 ثانيا: العالمة التجارية مسجلة الحقا. 

االلكترونيجة، فننجا اعت جر الم جا  أ  اسج  هيث تكو  العالمة التيارية الهمجة فج  تسجييلنا السج  المواعج  

عالمجة تياريجة، فج ذا ة هو عنصر من عناصر الملكية المعنوية للمضروع ييب همايته وكانجه المواع  االلكتروني

ما رفعت دعوى سل ا  أو نم  اس  المواعج  االلكترونيجة فج   الم جا  يمجدا هج  مسجي  اسج  المواعج  االلكترونيجة 

  التسجيي . وتو يمجا لجذلك فمجد صجدر هكمجا عجن المحكمجة االمتداويجة م جاريل فج  ع جية على العالمة الالهمة ف

Agahpone  امتنا الضركة المالكجة لعالمجة مرف  دعوى التمليد الت  أع 1998عااAgaphone   علجى أسجان أ

 .ه81)بستة أكنر Agapphoneتسيي  هذه العالمة جا  الهما لتسيي  اس  المواع  االلكترونية 

 : عدم وجود أي حق أو مصلحة مشروعة لمسجل اسم المواقع االلكترونية على هذا االسم. الثانيةالفقرة 

لم ول الضكوى المتعلمة باس  المواع  االلكترونية، على مالك العالمة التيارية أ  يا جت انجه ال يوججد هج  

واعج  االلكترونيجة اسج  الملمسجي   أو مصلحة مضروعة لمسي  اس  المواع  االلكترونية على هذا االس . ويكجو  
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الح  ف  تسييله إذا كا  يمتلك هجو األ جر عالمجة تياريجة مجنول اسج  عالمجة المجدع . وفج  ماج  هجذا الوجري 

يكو  من ه  االثنين تسيي  اس  دومين يما  عالمتنمجا علجى كج كة االنترنجت. فج ذا سج   اهجدهما األ جر فجال 

 لتسيي .  ر ف  االذي تاتاريب عليه وال يم   ف  هذه الحالة ككوى 

من السياسة الموهدة، هيث هددو ثالث هاالو علجى  (c)4أما المصلحة المضروعة فمد هددتنا المادة 

سجج ي  الحصججر ييججوز للمججدعى عليججه إث ججاو أهججداهما ليا ججت إ  لججه همججًا أو مصججلحة مضججروعة فجج  اسججتاداا اسجج  

 المواع  االلكترونية الذي سيله وهذه الحاالو ه ف

باسجج  المواعجج  االلكترونيججة الججذي سججيله هتججى ولججو لجج  يكججن لديججه عالمججة تياريججة  عمومججاً  معروفججاً إذا كججا   -1

 مذلك. 

إذا كججا  يسججتادا اسجج  المواعجج  االلكترونيججة السججتاداماو غيججر تياريججة وال ينججوي اسججتادامه منيججة ت ججلي   -2

 المستنلكين أو اسسا ة لسمعة مالك العالمة التيارية.

 .ه82)أو الادماو  ي  ال  او منية هسنة لإذا كا  يستادا االس   -3

وتو يمججججججًا لججججججذلك فمججججججد صججججججدر عججججججرارًا مججججججن مركججججججا التحكججججججي  والوسججججججا ة ب ل ججججججا  اسجججججج  المواعجججججج  االلكترونيججججججة 

lufthansaairline.com  واسجج  المواعجج  االلكترونيججةlufthanza.com   لعججدا وجججود هجج  أو مصججلحة مضججروعة فجج

 .ه83)لضركة أ رى التابعة  LUFTHANZAتسيي  العالمة التيارية 

 الفقرة الثالثة: أن يكون تسجيل واستخدام اسم المواقع االلكترونية بسوء نية. 

يضججترط أ  يا ججت مالججك العالمججة التياريججة سججو  نيججة المججدعى عليججه عنججدما سججي  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة، 

نا إث جاو ه مجن السياسجة الموهجدة أربعجة هجاالو علجى سج ي  الماجال مجن كجان4ه من المجادة )bوعد هددو الومرة )

 سو  نية مسي  اس  المواع  االلكترونية وه ف 
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إذا ت  تسيي  اسج  المواعج  االلكترونيجة منجد  ميعجه أو إييجاره لمالجك العالمجة التياريجة أو اهجد منافسجيه  -أ

 ممام  عيمة مالية مرتوعة تتياوز تكاليك التسيي . 

مججن تسججيي  عالمتججه التياريججة كاسجج  تجج  تسججيي  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة منججد  منجج  مالججك العالمججة إذا -ب

 دومين على ك كة االنترنت. 

 إذا ت  تسيي  واستاداا اس  المواع  االلكترونية لإلضرار بعملياو المنافسة ألهد المنافسين.  -ج

مججة تربججك الابججاون وتيعلنجج  يعتمججدو  إ  هنججاة إذا تجج  تسججيي  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة واسججتادامه بوري -د

 .ه84)ي  الس  المواع  االلكترونية م  مالك العالمة التياريةعالعة تربط المس

، فوججج  هجججذا المجججرار انتنجججت الينجججة  2000عجججاا  IremeGariوتو يمجججًا لجججذلك، المجججرار الصجججادر فججج  ع جججية 

.  iremgari.comاس  المواع  االلكترونيجة اسدارية إلى عدا ث وو سو  النية ف  ه  المدعى عليه الذي سي  

لجججج  يا ججججت  ججججالل كججججكواه إ  المججججدعى عليججججه عججججد سججججي  أو اسججججتادا اسجججج  المواعجججج   IremeGariفالمججججدع  كججججركة 

 . ه85)االلكترونية بسو  نية

 UDRPالمطلب الثاني : القرارات االدارية وفقًا للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات 

ما  المواعجج  لمناعضججة المججراراو االداريججة التجج  يمكججن اتااذهججا وفمججا للسياسججة الموهججدة لتسججوية منازعججاو اسجج

 االلكترونية سنتعري لذلك ضمن ثالث فمراو، وعلى النحو التال ف 

 ذ القرار االداري وفقا لهذه السياسة.  الفقرة االولى: الية اتخا

التاجججاذ عجججرار اداري منجججااع متعلججج  بعالمجججة تياريجججة نتييجججة تسجججيي  اسججج  دومجججين علجججى االنترنجججت يماثلنجججا أو 

من الور  المدع  مالك العالمة التيارية متظمنة ميانجاو معينجة هجددتنا يضامننا ال مد أ  يكو  هناة ككوى 

، يتظل  من  اللنا موجود ذلك االعتدا ، بحيجث يسجتوي  تمجدي  كجكواه الجى أيجة ه86)الالوحة التنويذية لنذه المواعد
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التجاب  للمنظمجة . ويعت ر مركا التحكي  والوسجا ة ه87)جنة معتمدة من االيكا  لح  النااع كما أكرنا الينا سابما

د الموضججوعية الوكريججة اهججدى أهجج  هججذه الينججاو، هيججث أ  ميمجج  تلججك الينججاو تحتججرا المواعجج العالميججة للملكيججة

أو االوحجة التنويذيجة لنجا، ولكجن هجذا ال  UDRPسوا  تما  ذلجك بمواعجد الجج  ICANNواالجراوية الت  وضعتنا الج 

نجججا بضجججرط عجججدا تعارضجججنا مججج  المواعجججد العامجججة للجججج يمنججج  أيجججة جنجججة مجججن وضججج  عواعجججد اجراويجججة تكميليجججة  اصجججة م

ICANN(88ه. 

الضجكوى بوحصجنا للتاكجد مجن أننجا تت جمن ال يانجاو الكافيجة وعلى ك  االهوال تمجوا الينجة التج  وصجلتنا 

المتعلمة منا. ف ذا اكتضوت أ  هناة نمص ف  تلك ال ياناو تموا با وجار المجدع  مجذلك وتمنحجه فرصجة  مسجة 

الججنمص فجج  ال يانججاو، فجج ذا مججا م ججت تلججك الوتججرة دو  رد فيعت ججر المججدع  عججد تنججازل عججن أيججاا السججتكمال ذلججك 

. أمججا اذا رأو أ  الضججكوى متوافمججة مجج  عواعججد السياسججة ه89)ل متمججدي  كججكوى ماتلوججة مججن ع لججهكججكواه، دو  اال ججال

التكميليججة  وعواعججد تنويججذها ف ننججا تعمجج  علججى ا وججار المججدعى عليججه الكترونيججا وهسججب عواعججدها (UDRP)الموهججد 

يتعجين علجى ممجدا الضجكوى دفعنجا وفمجا بم مو  الضكوى ف  غ و  ثالثة أيجاا عمج  بعجد اسجتالا الرسجوا التج  

دعى عليجه والمسجي  ، كما علينا ا وجار المجدع  والمجه90)(UDRP)ه من المادة الرابعة من عواعد الج 19للومرة )

 .ه91)متاريي مد  االجرا او االدارية ICANNالمعن  والج 

ه يومججا مججن تججاريي مججد  االجججرا او االداريججة متمججدي  رد الججى الينججة 20اا المججدعى عليججه فجج  غ ججو  )لتججوي

المضججرفة علججى اجججرا او هجج  النججااع، وبانتنججا  تلججك االجججرا او تعمجج  تلججك الينججة علججى تضججكي  لينججة اداريججة لحجج  

 ااع منا  على ا تيار ا را  النااع. الن

على هج  النجااع متعيجين  ع و واهد، فعندها تموا الينة المضرفة ف ذا ما ا تار اال را  ا  ينظر النااع

هججذا الع ججو مججن عاومججة االسججما  التجج  لججدينا  ججالل  مسججة ايججاا عمجج  مججن تلمجج  رد المججدعى عليججه، بحيججث تججدف  
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ا اذا ا تجججار اال جججرا  أ  تنظجججر النجججااع لينجججة مضجججكلة مجججن ثالثجججة . أمجججه92)الرسجججوا بالكامججج  مجججن صجججاهب الضجججكوى 

ااع علججى كجج   ججر  ا  يمججدا الججى الينججة الماتصججة عاومججة منججا اسججما  المركججحين لنظججر النجج اع ججا  فعنججدها ييججب

بحيجججث تاتجججار تلجججك الينجججة واهجججدا مجججن عاومجججة كججج   جججر  لتمايلجججه، ويجججت  تعيجججين الوجججر  الاالجججث مجججن ع ججج  الينجججة 

ادارة اججججرا او هججج  النجججااع بعجججد استضجججارة اال جججرا  علجججى ا تيجججاره مجججن مجججين  مسجججة الماتصجججة باالكجججرا  علجججى 

 .ه93)حين تحدده  تلك الينةمرك

وإذا مججا ا تججار ممججدا الضججكوى أ  تكججو  اللينججة مكونججة مججن ثالثججة أع ججا  فعنججدها ييججب عليججه دفجج  الرسججوا 

ين ممججدا الضججكوى والمججدعى إذا  لججب ذلججك أي ججا المججدعى عليججه فعنججدها يججت  تماسجج  دفجج  الرسججوا مججا مجج كججامال إال

لمجدعى ع من  جالل هينجة تتكجو  مجن ع جو واهجد وا تجار ا. كما أنه اذا ا تار ممدا الضكوى نظر الناا ه94)عليه

عليه هينة من ثالثة اع ا ، فعنجدها يوالجب المجدعى عليجه مجدف  نصجك الرسجوا المو مجة علجى هينجة مجن ثالثجة 

تمججوا الينججة الماتصججة باالكججرا  علججى ادارة اجججرا او هجج  النججااع . وبميججرد تعيججين الوريجج  باكملججه، ه95)اع ججا 

أع جججا  اللينجججة وبالتجججاريي الجججذي ت جججدأ فيجججه منظجججر النجججااع. وتكجججو  الل جججة المت عجججة فججج  با وجججار األ جججرا  متعيجججين 

.وييجوز للنينجة أ  تجامر ه96)ا او االدارية ه  ل ة اتواق التسيي  اال اذا اتو  اال را  علجى  جال  ذلجكاالجر 

ويججا إلججى ل ججة أي مججن الوثججاو  مل ججاو ا ججرى غيججر ل ججة االجججرا او االداريججة مججن  ججالل ترجمتنججا كليججا أو جا متمججدي  

 .ه97)االجرا او االدارية

تمججوا اللينججة االداريججة بالوصجج  بججالنااع منججا  علججى ال يانججاو الممدمججة فجج  الضججكوى ورد المججدعى عليججه اال أ  

، وف  هالجة عجدا ه98)و أ رى أو وثاو  من أي من األ را ذلك ال يمن  اللينة، وفما لتمديرها، أ  تولب ميانا

ه اربعجة عضجر يومجا 14) اللينة ا  تصدر عرارهجا فج  موضجوع النجااع  جالل وجود ظرو  استاناوية، ييب على

. وين  ج  أ  يكجو  ه99)من تاريي تعييننا، وييب ا وار الينة الماتصة المضجرفة علجى االججرا او منجذا المجرار
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يمججدا األسجج اب التجج  يسججتند الينججا، وأ  يضججير إلججى تججاريي اسصججدار ويحججدد اسجج  ) اسججما  ه عججرار اللينججة  ويججا و 

 .ه101). وإذا كانت اللينة مؤلوة من ثالثة أع ا ، ين    اتااذ عرارها عن  ري  األغل يةه100)أع ا  اللينة

اعجد اسضجافية كما أنه ييجب ا  تلتجاا عجراراو اللينجة وا را  الماالوجة بالجدالو  المنصجو  علينجا فج  المو 

ا  لصجت اللينجة إلجى أ  النجااع ال يمج  لينة ه  النااع، كما ييب أ  يلتاا أي رأي ماالك بمرار األغل ية. وإذ

ه مجججن السياسجججة، فييجججب أ  يجججدرج مجججا يويجججد مجججذلك. فججج ذا اكتضجججوت اللينجججة بعجججد دراسجججة a/4ضجججمن نوجججاق الومجججرة )

محاولججة لحرمججا  مالججك اسجج  المواعجج  االلكترونيججة التمججديماو أ  الضججكوى كانججت مججوازع مججن سججو  النيججة كججا  تكججو  

لى س ي  الماال أو مند  م ايمته، فييب علجى النينجة أ  توضجح هجذا المسي  من اس  المواع  االلكترونية ع

 .ه102)وى كانت موازع من سو  النية وأننا تضك  اسا ة استاداا لالجرا او االداريةأو عرارها با  الضك

الماتصججججة با وججججار األ ججججرا  بججججالمرار الصججججادر ولمسججججي  اسجججج  المواعجججج   وبصججججدور المججججرار، تمججججوا الينججججة

 ججالل ثالثججة ايججاا عمجج  ت ججدأ مججن تسججلمنا المججرار، كمججا ييججب أ  يمججوا المسججي  المعنجج   ICANNااللكترونيججة والججج 

 .هICANN(103بارسال تاريي تنويذ المرار وفما لممت ى السياسة الى ك   ر  والى الج 

 الفقرة الثانية: مومون القرار. 

 إ  المراراو الصادرة من الليا  اسدارية تنحصر منوعين من المراراوف 

 المواقع االلكترونية.قل اسم أوال: ن

إذا مجا ث جت للينجة االداريجة التج  تنظجر النجااع أ  مسجي  اسج  المواعج  االلكترونيجة عجد اعتجدى علجى ملكيججة 

  دومين على االنترنت مماث  أو مضجابه لنجا بضجك  يايجر الالجط لجدى ال يجر، عالمة تيارية وذلك متسييلنا كاس

السجج  مججن جانججب المججدعى عليججه، ومججن ثجج  تنملججه الججى مالججك العالمججة ف ننججا تصججدر عججرارا ب يمججا  اسججتاداا ذلججك ا
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عجن تنويجذ هجذا المجرار  جالل عضجرة أيجاا عمج  مجن تجاريي التيارية المجدع . وعلينجا أ  تاوجر الضجركة المسجؤولة 

 ه من السياسة الموهدة. 4kصدوره وفما لنص المادة )

 ثانيا: رفض طلب المدعي. 

سججججي  اسجججج  المواعجججج  و مصججججلحة مضججججروعة لججججدى المججججدعى عليججججه معججججد تججججرى اللينججججة اسداريججججة وجججججود هجججج  أ

االلكترونية وبالتال  رف  دعوى المضتك ، وما هذه الدعوى اال لتضويه سمعة مسي  اسج  المواعج  االلكترونيجة 

 Reversedomain  nameه104)د  االسجتيال  عليجه وهجو مجا اسجمته المجادة االولجى مجن الالوحجة التنويذيجة أو منج

hijacking . 

هججول اسجج   New Gate Internet VsMotorolaو  Motorolaا لججذلك فمججد ثججار نججااع مججين كججركة  يمججوتو

هيث كا  موابما للعالمة التيارية المملوكة للولجى، ذه جت لينجة التحكجي   talkabout.comالمواع  االلكترونية 

لكترونيججة فجج  الم ججية رعجج  )باألغل يججةه مججن  ججالل تو يمنججا للسياسججة الموهججدة لتسججوية نااعججاو أسججما  المواعجج  اال

D2000-0079 تارييApril 200014  إلى أ  المدعى عليه ل  يمدا أي دلي  على وجود مصلحة مضجروعة

، وبنججذا يكججو  المججدعى عليججه عججد talkabout  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة أو علججى همججه فجج  العالمججة التياريججة لججه فجج

ور المسجتنلكين بضجا  هجذه العالمجة، كمجا لجط لجدى جمنجمس  ا الا Motorola رق هموق الملكية الوكرية لضركة 

نيجة، وبنجا  عليجه ووفمجا لجنص المجادة أنه ت  تسيي  اسج  المواعج  االلكترونيجة المجدعى عليجه وتج  اسجتادامه بسجو  

(4/i ه من السياسة الموهدة، ف نه يت  نم  اس  المواع  االلكترونيةtalkabout.com  ه105)الى ممدا الضكوى. 

 والممدمة مجن هينجة االذاعجة ال ريوانيجة وممرهجا لنجد  ضجد كجركة  D2000-0050رع   وف  ع ية ا رى 

Jamie Renteria  وممرهجا فنجاويال باصجو  تسجيي  اسجما  المواعج  االلكترونيجة التاليجةbbcdelonders.com, 

bbcenespanol.com,bbcenespanol.net,bbcenespanol.org  مما يس ب اعتدا  علجى العالمجة التياريجةBBC 

لمضججروعة المملوكججة للولججى.  لصججت اللينججة االداريججة إلعانالمججدعى عليججه لجج  يسججتو  اث ججاو همججه أو مصججلحته ا
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متسيي  واستاداا اس  المواع  االلكترونية، وأنجه عجد اسجتادا ذلجك االسج  بسجو  نيجة، وهيجث اث جت المجدع  مالجك 

ى نوجججاق واسججج ، وهيجججث أ  الكلمجججاو العالمجججة التياريجججة همجججه ومصجججلحته المضجججروعة بالعالمجججة وأننجججا معروفجججة علججج

ممجا  bbc���لعالمجة عجن  ريج  الحجرو  االضافية للحرو  االولى غير ممياة للعالمة وأ  اليمنور يميا ا

يؤدي ذلك الى الالط لجدى اليمنجور باصوصجنا، فلجذلك عجررو اللينجة نمج  اسجما  المواعج  االلكترونيجة االربعجة 

 .ه106)من السياسة الموهدة i/4)دة )السام  ذكرها الى المدع  استنادا للما

 الفقرة الثالثة: مصير القرار. 

الصججادر فجج  النااعججاو المتعلمججة باسججما  المواعجج  االلكترونيججة غيججر ملججاا لل ججرا ، فمججد إ  المججرار االداري 

يرت و  ما انتنجت اليجه اللينجة وينوجذو  م جمو  المجرار أو يرف جونه كليجة ويمجرر أهجدهما الليجو  الجى الم جا  

للوعجن بجه اتص ليستصدر هكما ع اويا ف  الموضوع، وذلك على الرغ  من أ  المرار الصادر غير عامج  الم

بججاي  ريمججه مججن  ججرق الوعججن اال انججه ييججوز تعويجج  هججذا المججرار فجج  هالججة تجج  إثججارة ذلججك النججااع مججن جديججد امججاا 

، بحيججث عليججه اه ججار ، وذلججك  ججالل عضججرة ايججاا عمجج  مججن ت لي ججه لمججرار اللينججة االداريججةه107)الم ججا  الماججتص

مججه مرفجج  دعججوى ع ججاوية ضججد كاتججب المحكمججة يم جج  بميا مججاال نسججاة مججن الضججكوى أو ملججك ماتججوا مججن ع جج 

الوججر  اال ججر فجج  المحكمججة الماتصججة، وعنججدها ال ييججوز لمسججي  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة تنويججذ عججرار اللينججة 

أدلجة ممنعجة  -2م ج  موججود هج  مجين الوجرفين، أدلجة ممنعجة ت -1االدارية وال ييوز اتااذ أي اجرا  اال متلم  

نساة مجن أمجر المحكمجة يم ج  بانجه لجيل لمسجي   -3اوية، أو بانه عد ت  التنازل عن أو سحب الدعوى الم 

 .ه108)اس  المواع  االلكترونية الح  ف  االستمرار ف  استادامه
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او المتحجدة االمريكيجة لواليجفج  ا Northern District Illinoisوتو يما لذلك فمد صدر هكمجا عجن محكمجة 

إلى أ  هذه المواعد غيجر ملامجة لنجا  UDRPلج انتنت فيه المحكمة بعد فحص عواعد ا 2000مايوا أيار  3ف  

 .ه109)ومن ث  نظرو النااع دو  مراعاة المرار االداري السام  ف  الموضوع

رفجا فج  المنازعجاو وال تعت جر وف  ك  األهوال ال تعت ر الضركاو المسيلة ألسما  المواع  االلكترونيجة  

ية وييججب علججى المججدع  االمتنججاع عججن اد النججا فجج  نججا أيججة مسججؤولمسججؤولة عججن المججرار الصججادر، وبالتججال  ال تلحم

 .ه110)االجرا او المانونية

وييدر بالذكر أنه يمتن  على جنة التسجيي  تحويج  اسج  المواعج  االلكترونيجة المتنجازع عليجه لحامج  آ جر 

هتجى ، أو ه111)يوا عم  مجن ننايجة تلجك االججرا او 15نااع أماا اللينة االدارية أو  الل مدة اثنا  فترة نظر ال

 .ه112)نم  تسييله الى جنة تسيي  ا رى  الل تلك الوترة

كمججا أنججه يمتنجج  علججى جنججة التسججيي  تحويجج  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة المتنججازع عليججه لحامجج  آ ججر اثنججا  

إذا صججدر الحكجج  الننججاو  فجج  الموضججوع. وإذا تجج   أو محكمججة تحكججي  إالاجججرا او المحكمججة سججوا  محكمججة عاديججة 

كجركة التسجيي  الماتصجة لكج  تل ج  كج  االججرا او التج  تمجت علجى  ICANNاا ب الجج ماالوة هذا الحظر ت

اسجج  المواعجج  االلكترونيججة فجج  تلججك الوتججرة إال اذا تعنججد الوججر  الججذي تجج  التصججر  اليججه كتابججة بانججه سججيحترا الحكجج  

 .ه113)ر من المحكمة ايا كانت   يعتهالصاد

 الخاتمة: 

 والتوصياو وكما يل فنستعرضنا من  الل النتاوا 

 النتائج: 
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عامت منظمجة االيكجا  واسجتيابة لتوصجياو منظمجة الوي جو مت نج  سياسجاو جديجدة لتسجوية المنازعجاو التج   -1

وي علجى أسجما  دومجين مماثلجة تحدث ما مين مالك  العالماو التيارية ومسيل  أسما  مواع  الكترونية تحتج

سجججة الموهجججدة لتسجججوية نااعجججاو أسجججما  المواعججج  االلكترونيجججة أو مضجججامنة لنجججا سجججميت هجججذه السياسجججة  مجججج ) السيا

UDRP ه، وتمتصججججر السياسججججة الموهججججدة علججججى ع ججججايا واضججججحة تتعلجججج  متسججججيي  أسججججما  المواعجججج  االلكترونيججججة

 واالنتواع منا عن سو  نية وبصوة تعسوية.

مكونججة مججن ياسججة الموهججدة علججى األسججما  المسججيلة فجج  المسججتوياو العليججا الاسلاامجج  للس يمتصججر التو يجج  -2

، إال إ  مركجججججا الوي ججججو يحجججججر   org.أو  net.أو  info.أو  com.أو  bis.ه ماجججج  gTLDsأسججججما  عامجججججة )

أي ججا علججى مسججاعدة العديججد مججن مكاتججب تسججيي  األسججما  فجج  المسججتوياو العليججا المكونججة مججن رمججوز ال لججدا  

(ccTLD) يير الدوليجججة لحمايجججة علجججى صجججياغة كجججروط التسجججيي  وإججججرا او تسجججوية المنازعجججاو بمجججا يوججج  بالمعجججا

 الملكية الوكرية.

إ  المرار االداري الصادر ف  النااعاو المتعلمة باسما  المواع  االلكترونية غير عام  للوعن وغيجر ملجاا  -3

 ى محكمة ماتصة.لل را ، وبالتال  ف نه ال يمن  أي  ر  من رف  النااع إل

االلكترونيججة أثنججا  نظججر النججااع ال تكججو  إال إذا  عججراراو اللحنججة االداريججة  بججالمن  مججن اسججتاداا اسجج  المواعجج  -4

صدر عرارا نناويا بالمن  وليل مؤعتا بعكل تحويله الى ال ير ف نه يمتنج  علجى المضجتكى عليجه تحويلجه لل يجر 

تميد بالمرار النناو  الصادر أيا كانت نتييتجه وهجذا كلجه بعكجل أثنا  نظر النااع إال إذا تعند المتصر  له بال

 ا  فيمكن المنج  المؤعجت ع ج  صجدور المجرار الننجاو  باصجو  اسج  المواعج  االلكترونيجة المنجازع عراراو الم

المتعلمججججة بالعالمججججة سججججوا  باالسججججتاداا أو االسججججت الل او التصججججر ، مجججج  إ  التضججججريعاو االردنيججججة وال حرينيججججة 

ايجة العالمجة مجن االعتجدا او التج  يمكجن أ  تحجدث نتييجة تسجيي  تعت ر عواعجد عامجة فج  ميجال همالتيارية 
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، هيث إنه اس  موع  الكترون  يحتوي على اس  دومين مماث  أو مضابه لعالمة تيارية على ك كة االنترنت

مججة التضججريعية سججما ها، وهججو نمججص يضججوب المنظو لجج  يتججولى تنظججي  تسججيي  واسججتاداا المواعجج  االلكترونيججة وأ

 رينية.األردنية وال ح

لجج  تضججترط السياسججة الموهججدة أ  تكججو  العالمججة التياريججة مسججيلة سمكججا  همايتنججا مججن اعتججدا او اسججما   -5

 المواع  االلكترونية. 

فنججو لججيل  ال يكججو  للموال ججة بججالتعوي  أي ميججال أمججاا اللينججة االداريججة المضججكلة وفمججا للسياسججة الموهججدة  -6

متصججرة علججى ال ججا  أو نمجج  اسجج  المواعجج  االلكترونيججة ن ا تصججا  الم ججا  فمراراتنججا ممججن ا تصاصججنا إنمججا مجج

 المنازع. 

 التوصيات: 

هتى م  تاايد هي  الضكاوي المتعلمة باسما  المواع  االلكترونية وفما للسياسة الموهدة بضك  ملحو  اال  -1

ة وفج  للسياسجة الموهجدة وغيجر ملجامين باالستمرار منظر النااع أماا لينجة اداريجإ  أي من الورفين غير ملاا 

رار الصادر مننا فيمكن ألي مننما الليو  للم جا  لنظجر النجااع، وهجذا مجا ي جعك تلجك المواعجد فكجا  مجن بالم

ر أ  عجد اعت ج ه114)االجدى أ  تا ذ باهكاا هك  التحكي  م  الوارق ف  أسان ك  مننما. م  أ  بع  الومجه

ال للتحكي  التمليدي يعجد أمجرا عاصر ضمن النظاا المانون  نوسه المعد أصدما التحكي  االلكترون  مواععه الم

صع ا ف  ضو  الممت ياو الضكلية واالجراوية الت  يورضجنا النظجاا المجانون  الحجال  للتحكجي  بضجميه الجو ن  

االلكترونجججج ، وأ ججججرى تتعلجججج  بال ججججماناو والججججدول ، فننججججاة مضججججكالو تتعلجججج  بصججججحة وإث ججججاو اتوججججاق التحكججججي  

ومضججكالو تتعلجج  متنويججذ الحكجج  الصججادر فجج  ننايتججه، وبالتججال  اسججية فجج  التماضجج  فيمججا يتعلجج  ب جرا اتججه، االس

 ف   التحكي  االلكترون  يعتمد على التنظي  الذات  والذي ي نيه عن ع ا  الدولة وعانوننا. 
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الماجتص لنظجر النجااع،  را  بمراراتنا ويمكنن  الليو  للم ا  بما أ  عواعد السياسة الموهدة ال تلاا األ  -2

كججال المضججرعين األردنجج  وال حرينجج  أ  ي ججعا تضججريعا  اصججا  يججنظ  عمليججة تسججيي   فكججا  مججن األهججرى علججى

واسججتاداا اسججما  المواعجج  االلكترونيججة علججى كجج كة االنترنججت وعجج  االكتوججا  بججالمراراو اسداريججة لتنظيمنججا هيججث 

 المضرع تياوزه.  راراو بعدا االستمرار، وهو نمص كا  على تتصك تلك الم

الهوامش

                                                 
 .  17،  2001كنعا  األهمر، دور الملكية الوكرية والصناعية والتيارة االلكترونية ف  عملية التنمية، دار الرضا، دمض ،   1
لميجة للملكيجة الوكريجة الجى تمجدي  المسجاعدة فج  ميجال همايجة الملكيجة الوكريجة مجن اجج  ضجما  همايجة همجوق تند  المنظمة العا-2

ية ف  جمي  أنحا  العجال . هيجث إ  المنظمجة تجرى فج  هجذا الجدور اعترافجًا بالم جدعين والماتجرعين الم دعين وأصحاب الملكية الوكر 
هججافاًا يضججي  علججى اسمججداع والتمييججا ويججدف  بعيلججة التيججارة الدوليججة نحججو األمججاا ومكافججاة لنجج  علججى إمججداعن ، كمججا تعت ججر هججذه الحمايججة 
 ة الوكرية.متوفيرها منا ا" مستمرًا من اج  ت ادل منتياو الملكي

 ، انظر، 439التمرير النناو  لمضروع الوي و األول بضا  أسما  المواع  االلكترونية على االنترنت، منضور الوي و رع  -3
www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report 

 ، انظر، 843النناو  لمضروع الوي و الاان  بضا  أسما  المواع  االلكترونية على االنترنت، منضور الوي و رع  التمرير  -4
www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report 

، 2005الحيايا، التحكي  االلكترون ، ميلجة الحمجوق ) جامعجة ال حجرين ه، الميلجد الاجان ، العجدد االول، مصلح الوراونه ونور -5
 233.     

،   انظر الموع  االلكترون  لليكا  (and Numbers International Corporation for Assigned Names) وتعن   6
www.icann.org 

   .157فاتن هسين هوى، المواع  االلكترونية وهموق الملكية الوكرية، المرج  السام ،  .   7
  عالعتنا بالعنوا  االلكترون ، دار اليامعة هماية العالماو التيارية ع ر االنترنت ف، للمايد أنظر ف كريل محمد غناا  8

 وما بعدها. 9،   .2007، اسسكندرية، اليديدة
 .259،   2008ع د الوتاد ميوم  هيازي، الملكية الصناعية ف  المانو  الممار ، دار الوكر اليامع ، اسسكندرية،   9

 .202،   2007اسسكندرية،  محمد هسين منصور، المسؤولية اسلكترونية، دار اليامعة اليديدة، 10
11Albert Chavanne- Jean Jacques Burst, de la propriété industrielle. Dalloz Delta, 5 édition, 

1998, P.798. 
12 Albert Chavanne- Jean Jacques Burst, Op.cit. , P 797. 

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report
http://www.icann.org/
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ازي، التيارة االلكترونية ف  المانو  العرب  ، وكذلك أنظر ع د الوتاد ميوم  هي9محمد غناا، المرج  السام ،   كريل  13

 .282،   2007والنموذج  لمكافحة جراو  الكم يوتر واالنترنت، دار الكتب المانونية، مصر، 
 www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/htm1للمايد أنظر ف   14
 D2009-0003أنظر عرار تحكيم  رع     15

www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/htm/2009/d2009-0003.htm1 
ع د هللا ع د الكري  ع د هللا، الحماية المانونية لحموق الملكية الوكرية على ك كة االنترنيت، دار اليامعة اليديدة،   16

. كذلك أنظر، هساا الدين الص ير، المرج  16، أي ا أنظر، كريل محمد غناا، المرج  السام ،   288اسسكندرية،   
 .8  السام ، 

17   Albert Chavanne-Jean Jacques, op.cit, P. 797. 
18  Yee fen Lim : Internet Governance, Resolving the unresolvable : Trade mark law and Intenet 
domain naimes, article, International Review of law computers and technology, volume 16, n° 2, 
2002, P 202. www.tandf.co.uk/journals/carfax/13600869.htm1. 

 .Albert Chavanne, Jean – Jacques,op.cit,  p 798كذلك أنظر ف                                  
 ع د الوتاد ميوم  هيازي، التيارة االلكترونية ف  المانو  العرب  والنموذج  لمكافحة جراو  الكم يوتر واالنترنت، المرج -19

 .290السام ،   
 .70الم رب،       -أهمد نعما ، ال ش المعلومات  الظاهرة والتو يماو، المو عة والوراعة الو نية، مراكشضيا  عل  -20
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 .262اد ميوم  هيازي، الملكية الصناعية، المرج  السام ،   ع د الوت-23

24 -Robert Hasset cohen, Recent Developments in Internet law : Cybersquatting, articles, 2000, 
p5. at www.internet legal.com/ cyberquatting.htm. 

وع  الرويل األمريك  كلنتو  عانو  هماية المستنلك من المرصنة اسلكترونية  9199نوفم ر  29يوا  -25
Anticybersquatting consumer protection act (ACPA) (  ه وبعد تعدي  عانو  النناا األمريك  للعالماو 15رع

مرصنة االلكترونية وذلك ف ضافة الومرة الورعية د للوص  ت  تعدي  عانو  هماية المستنلك من ال Lanham Actالتيارية 
ه. وهذا التعدي  هو موجه إلى مسيل  أسما  المواع  االلكترونية الذين يسيلوها أو يستادموها بسو  نية عصد الربح، 43)

 18وجب المادة ية مضنورة أو أي كلمة أو اس  محم  بمبحيث تحتوي على عالمة تيارية موابمة أو مضامنة أو عالمة تيار 
www.nacua.org .من المانو . وهذا المانو  متاد على الموع  اسلكترون  التال  ف  36والمادة 

Documents/anticybersquatting-pdt. 
 .Robert Hasset, Recent Developments in Internet law, op.cit, p4للمايد أنظر ف  

http://www.internet/
http://www.nacua.org/
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مر محمود الداللعه، الحماية الدولية والمانونية لتكنولوجيا المعلوماو، مراما الحاسوب، أ روهة دكتوراه، جامعة الحسن سا -26

 .28،   2002الاان ، الدار ال ي ا ، الم رب، 
يجة للدملوماسجيين هماية العالمجاو التياريجة المضجنورة، هلمجة الوي جو الو نيجة التدري يجة هجول الملكيجة الوكر هساا الدين الص ير، -27

 .Wipo ،  9ه المنظمة العالمية للملكية الوكرية 2005س تم راأيلول  7-5)مسمط، 
www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo-ip-dipl-mct-05-8-doc 
28Mark Radcliffe, advanced domain name and Trademark Issues, article, Journal of Internet law, 
january 2000, P15. www.search.ebscohost.com. 

الصادر عن مركا التحكي  والوسا ة التاب  للمنظمة العالمية للملكية  D2009-0003أنظر المرار ألتحكيم  رع  -29
 .www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/htm1/2009-0003.htm1الوكرية.

 .289ع د هللا ع د الكري  ع د هللا، المرج  السام ،     -30
 Panavision, int'l,  L.P.V Toeppen, 945F. supp.1996 40 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1908أنظر هك  ف -31

(C.D.Cal. 1996). ،    مضار إليه لدى ف 
Robert Hassett and Suellen Bergman, Cybersquatting : The new Age of URLs and Their Impact 
on Trade Marks, article, 2000, p2.   

 .www.internetlegal.com/articles/cyberthe%20new.htmموع  إلكترون  ف   
 .204منصور، المرج  السام ،    محمد  هسين -32
 .108كريل مح  غنامد، المرج  السام ،    -33
المواعجج  لك مججن المرصججنة اسلكترونيججة األمريكجج  هججدد تسججعة عناصججر تظنججر سججو  النيججة لججدى مسججي  اسجج  عججانو  همايججة المسججتن -34

االلكترونيججججة علججججى المحكمججججة أ  تا ججججذها بعججججين االعت ججججار عنججججد النظججججر فجججج  أي ع ججججية متعلمججججة متسججججيي  واسججججتاداا اسجججج  المواعجججج  
     .Markradcliffe, op. cit, p 20االلكترونية،... للمايد انظر

 وما بعدها. 77مايد أنظر كريل محمد غناا، المرج  السام ،   لل -35
وه  مؤسسة غير  (Internet corporation for assigned names and Numbers)ه  ا تصار ل  Icannالج -36
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Network solutions inc(Nasdaq : NSOL)  وبالتال  جا و الجIcann   ووضعت عواعد ييب ات اعنا من أج  تسيي
 ى العديد من الضركاو ف  أنحا  العال .أسما  المواع  االلكترونية وفوضت ا تصاصنا إل

 Robert Hassett, and Suellen Bergman, op.cit, p7                   للمايد أنظر ف                   
 .289وانظر أي ا ع د هللا ع د الكري  ع د هللا، المرج  السام ،    

37  Albert Chavanne, Jean Jacques, op.cit, P 799. 
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 . WO/GA/39/10  وثيمة رع   2010س تم ر ا أيلول  29إلى  20االستاناوية العضرو ه، جنيك من 

 . 202انظر، كريل محمد، غناا المرج  السام ،  .   -57
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 1994ا ة )الوي ججوه. وعججد تجج  إنضججا  هججذا المركججا فجج  جنيججك عججامركججا التحكججي  والوسججا ة يت جج  للمنظمججة العالميججة للملكيججة الوكريجج58

ذلجك الجدور فج  ميجال الملكيجة الوكريجة، ويسجنر المركجا   (ADR)إيمانا با  من الممكن أ  تؤدي الس   ال ديلة لتسوية المنازعجاو 
 على تنظي  المؤتمراو والندواو المتعلمة بالتحكي  والوسا ة، على إ  هدفجه األساسج  هجو تسجني  االنتوجاع بعجدد مجن آليجاو السج  

أي مججن الوسججاو  الاالثججة  اعججاو. كججذلك فججا  المركججا يتججيح  ججدماو استضججارية بضججا  اتواعججاو إهالججة النااعججاو إلججىال ديلججة لتسججوية النا 
، ويمجوا  (Good Offices)للتسجوية فج  ضجو  مجا يعمجد مجن اجتماعجاو تح جيرية فج  هجذا الصجدد، ويولج  علجى هجذه الاجدماو 

 هس ما يرت   األ را . لة سالك الذكر أو المعاونة ف  ذلك المركا بصياغة اتواق اسها
ة والتحكججي ، وعججد مججدأ نوججاذ نظامنمججا اعت ججارًا مججن األول مججن أكتججوبرا وهججذا المركججا يت ججمن نظججامين لوجج  المنازعججاو وهمججا الوسججا  

، ي ا  إلينما نظجاا ثالجث وهجو الوسجا ة المت وعجة متحكجي  التج   بموج نجا يتجيح لل جرا  االنتمجال مجن 1994تضرين األول عاا 
أل يجر مجادوج، فنجو يضجم  الوسجا ة ى التحكي   الل منلة زمنية يتو  علينا األ را  مسج مًا. هيجث إ  هجذا اسججرا  االوسا ة إل

أوال، وفجج  هالجججة عجججدا الوصجججول إلجججى المجججرار يجججت  الليجججو  إلجججى التحكجججي . أي انجججه اذا ا تجججار األ جججرا  هجججذا اسججججرا  فنجججذا يعنججج  أننججج  
للنااع مري للورفين عن  ري  الوسجا ة أوال، وفج  هالجة عجدا الوصجول إلجى  سي ذلو  ك  ما ف  وسعن  للوصول إلى ه  ودي

   وف  غ و  كنرين إلى ثالثة أكنر يحال النااع منا  على  لب اهد الورفين أو كلينما إلى التحكي .هذا الح
59-(NAF )National Arbitration Forum  وممرها مدينة  1986وه  محكمة أمريكية نضاو ف  عاا lisMinneapo

Saint Paul  ت  إجازتنا والموافمة علينا من جانب الجICANN   للمايد انظر موععنا االلكترون                                             1999ديسم ر  23ف  .
www.arabforum .com/domains/ CPR 

 www.cpradr.org/ICANN_Menu.htm1 انظر الموع  االلكترون  للمركا                       - 60
 www,adndrc.org/adndrc/index.htm1انظر الموع  االلكترون ،                                       -61
  انظر ماتاراو من ع ايا المحاك  المتعلمة بالسياسة الموهدة على الموع  التال ف  -62

www.wipo.int/amc/en/domains/challenged 
 انظر عاومة الوي و ألسما  المحكمين والوسوا  ف  ميال أسما  مواع  االنترنت.  -63

www.arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists 
 bin/domains/search/legalindes-www.wipo.int/cgiالونرن متاد على موع  المركا االلكترون  التال ف  -64
 www.wipo.int/amc/en/domains/earch/overviewهذه األداة متاهة على موع  المركا االلكترون  التال ف-65
 www.wipo.int/amc/en/eventانظر عاومة اللما او الت  نظمنا المركا على الموع  التال ف                -66
عية العامة للوي و التاسعة والاالثو  ) الدورة االستاناوية العضرو ه المنعمدة ف  جنيك د انظر، سلسلة اجتماعاو اليمللماي -67
 .    3، المرج  السام ،  .  2010س تم راأيلول  29إلى  20من 

 .216كريل محمد غناا، المرج  السام ،  .  انظر،-68
69- Zohar Efroni, op.ct, p. 387. 

http://www.cpradr.org/ICANN_Menu.htm1
http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
http://www.arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists
http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindes
http://www.wipo.int/amc/en/domains/earch/overview
http://www.wipo.int/amc/en/event
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-168. كذلك انظر، فاتن هسين هوى، المرج  السام ،  . 230-216حمد غناا، المرج  السام ،  . كريل م -70

169  . 
 للمايد أنظر عراراو التحكي  الصادرة عن مركا التحكي  والوسا ة التاب  للمنظمة العالمية للملكية الوكرية )الوي وه.  -71

www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/htm1 
 ف D2000-0636عرار التحكي  رع  أنظر -72

www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/htm1/d2000-0636.htm1. 
 للمايد أنظر ف -73

Robert Hassett, and Suellen Bergman, The new age of URLs and their Impact on trademarks, 
op.cit, p8. 

 TGI, paris, 23 Septembre1999.                         أنظر ف                                        -74
 .122مضار إليه لدى كريل محمد غناا، المرج  السام ،   

 ions/0226.htmwww.eresolution.ca/services/dnd/decisهذا المرار متاد على الموع  التال ف   -75
 .204محمد هسين منصور، المرج  السام ،     -76
 .115مضار إليه لدى ف كريل محمد غناا، المرج  السام ،   TGI, Paris , 7 Avril 1999أنظر ف  -77
 .205محمد هسين منصور، المرج  السام ،     -78

79  Robert Hassett, Recent developments in internet law, op. cit, p 1. 
 .272، الملكية الصناعية، المرج  السام ،   هيازي  ع د الوتاد ميوم  -80
 .142المرج  السام ،   مضار إليه لدى كريل محمد غناا،  .TGI, paris, 13 Novembre 1998أنظر ف   -81
 Zohar Efroni, op.cit, p. 387. كذلك انظر، 169انظر، فاتن هسين هوى ، المرج  السام ،  .  -82
 /D2009 ،www.arbiter.wipo.int/domains/decision-0003نظر عرار مركا التحكي  والوسا ة رع  ا -83
 www.icann.orgوهذه المواعد متاهة على الموع  االلكترون  التال  ف                                        -84
 www.erasolution.ca/services/dnd/decision/0257.htmاد على الموع  التال ،  هذا المرار مت-85

ا بعدها. كذلك انظر، هوى، فاتن هسين، المرج  وم 213للمايد هول ذلك انظر، غناا، كريل محمد، المرج  السام ،  .
على الموع   wipoوما بعدها. كذلك المراراو الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الوكرية  166،  . السام 
 gtld.htm1-www.wipo.int/domains/decisions/indexالتال ف

 ه من الالوحة التنويذية للمواعد الموهة لتسوية منازعاو أسما  المواع  االلكترونية. bالمادة الاالاة فمرة) -86
 . 18انظر  .  -87
 انظر عواعد السياسة الموهدة لتسوية نااعاو أسما  المواع  االلكترونية   -88

rules.htm-www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform 

http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0226.htm
http://www.arbiter.wipo.int/domains/decision/
http://www.icann.org/
http://www.erasolution.ca/services/dnd/decision/0257.htm
http://www.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.htm1
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm
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ه مججن الالوحججة التنويذيججة لمواعججد تسججوية منازعججاو أسججما  المواعجج  االلكترونيججة. كججذلك انظججر، كججريل محمججد bه فمججرة )4المججادة )-89

 . 232غناا، المرج  السام ،   
 وهدة. ه من المواعد التنويذية للسياسة المaه فمرة )4المادة )-90
 من المواعد التنويذية للسياسة الموهدة.(d)ه فمرة 4المادة )-91
 ه من المواعد التنويذية للسياسة الموهدة. bفمرة )ه 6المادة )  -92
 ه من المواعد التنويذية للسياسة الموهدة.eه فمرة )6المادة ) -93
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شرط الديانة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة في التشريعيل المصري والجزائري؛ 

 دراسة تقويمية  في ضوء ما أقرته الشريعة اإلسالمية 

Religion Pre-requisite Stipulated for the Presidential Candidate 

according to Egyptian and Algerian Legislation; An Evaluative Study in the 

Light of Islamic Law (Shari'a)  
 د. محمد جبر السيد عبد هللا جميل

 أستاذ بمس  الومه وأصوله،كلية العلوا اسسالمية، جامعة المدينة العالمية، فرع الماهرة

Dr. Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah Gameel 

Assistant Professor at Dept. of Islamic Jurisprudence & Islamic Jurisprudence 

Foundations, Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University, 

Cairo, Egypt  
 

 ملخص 

. وتمالت أداة الدراسة فى مسح األدمياو المتعلمة بموضوع الدراسة. استندفت الدراسة الحالية ميا  كيوية

متمدا فى ال -صراهة  -عن العديد من النتاوا أمرزها ا ت  أ  الضريعة اسسالمية تضترط  وأسورو الدراسة

  لإلمامة العظمى أ  يكو  مسلما، وأ  ينتم  المتركح لمذهب أه  السنة واليماعة، وأ  يكو  ملتاما متعالي

لمنصب رواسة على اكتراط  اسسالا  فيمن يتركح  -صراهة  –أ  الدستور المصري أغو  النص -دينه

 –  يكو  ملتاما متو ي  تعالي  الدين الدولة، كما أنه ل  يضترط أ  ينتم  إلى مذهب أه  السنة واليماعة، وأ

صب رواسة الدولة. كما نص على كرط اسسالا فيمن ُينتاب لمن –صراهة  –أ َّ الدستور اليااوري نص 

ب رورة النص على كرط لمضرع  المصري على اكتراط أ  يكو  مو ما ألهكاا دينه. وأوصت الدراسة ا

اكتراط أ  يكو  المركح منتميا لمذهب أه  السنة واليماعة، و  اسسالا صراهة فيمن يتركح لرواسة الدولة، 
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رع اليااوري ب رورة النص على اكترط أ  يكو  وأ  يكو  ملتاما متو ي  تعالي  دينه.كما أوصت المض

 مذهب أه  السنة واليماعة.المتركح لمنصب رواسة الدولة منتميا ل

 ف كرط الديانة، المتركح لرواسة الدولة.الكلمات المفتاحية

Abstract 

The study aimed at evaluating the religion pre-requisite stipulated for the 

presidential candidate according to Egyptian and Algerian Legislation in the light 

of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the 

targets in question. To gather the required data, a review of literature was 

administered. The study came to the conclusions that: first the Islamic Law 

stipulates that the presidential candidate must be a religiously committed Sunni 

Muslim; second, the Egyptian Constitution does not explicitly necessitate the 

presidential candidate to be Muslim. In addition, the presidential candidate is 

neither required to be Sunni nor to be religiously committed; third, the Algerian 

Constitution explicitly necessitates the presidential candidate to be a religiously 

committed Muslim. -. The study recommended that the Egyptian Constitution 

ought to explicitly necessitate the presidential candidate to be a religiously 

committed Sunni Muslim. It also recommended that the Algerian Constitution 

ought to necessitate the presidential candidate to be Sunni. 

Keywords: Religion Pre-requisite, Presidential Candidate. 
 

  مقدمة
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إ  الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونست وره، ونعوذ باهلل من كرور أنوسنا، ومن سيناو أعمالنا، من ينده 

هللا، وهده ال كريك له، وأكند أ  محمدا هللا فال م   له، ومن ي ل  فال هادي له، وأكند أ  ال إله إال 

 . ه1) وال تموتن إال وأنت  مسلمو  ه) يا أينا الذين آمنوا اتموا هللا ه  تماته  ع ده، ورسوله.

) يا أينا النان اتموا ربك  الذي  لمك  من نول واهدة و ل  مننا زوجنا وبث مننما رجاال كايرا 

 .ه2)رهاا، إ َّ هللا كا  عليك  رعي ا ه ونسا ، واتموا هللا الذي تسا لو  به واأل

ح لك  أعمال ك  وي ور لك  ذنوب ك  ومن يو  هللا ) يا أينا الذين آمنوا اتموا هللا وعولوا عوال سديدا يصل

 .ه3)مد فاز فوزا عظيما ه ورسوله ف

 :(4)أما بعد 

ف  َّ منصب رويل الدولة اسسالمية منصب  وير على درجة عالية من األهمية. ويؤكد هذه األهمية 

ف )يا -عا وج  –ل ه  و اعة رسوله صلى هللا عليه وسل  بواعة أول  األمر فماأ  هللا تعالى عر   اعت

؛ " فوري علينا  اعة أول  األمر فينا وه  ه5)الرسول وأول  األمر منك ه أينا الذين آمنوا أ يعوا هللا وأ يعوا 

ي الكواياو . كما يعكل هذه األهمية أ  ك    هذا المنصب فري من فرو ه6)األومة المتامرو  علينا " 

به عاا به من هو أهله سمط هذا الوري عن األمة، وإ  ل  يم   الواج ة على األمة كاليناد و لب العل ،  ف ذا

أهد أثمت األمة كلنا. كما تتيلى هذه األهمية ف  أنه موضوع "لاالفة الن وة ف  هراسة الدين وسياسة 

 . ه7)الدنيا"

وأه  هذه الضروط كرط  ،كرو ا معينة فيمن يتمدا لض لهاوورة هذا المنصب، اكترط اسسالا لونظرا 

 . ه8)ر الدولة اسسالمية إال من كا  مسلما؛ فال تنعمد اسمامة لكافرالا. فال ييوز أ  يتولى أماسس
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وم  أهمية هذا الضرط ف  المركح لرواسة الدولة ف  اسسالا، إال أ َّ المالهم أ َّ االعتنا  به عد تواوو 

ن اكتوى ال ع  ا  ر     ر. فمد نصت بع  التضريعاو على اكترا ه صراهة على هيمن عور إسالم

ر التسا ل بضا  مدى اعتنا   التضريعين المصري واليااوري منذا باسكارة إليه على نحو ضمن . وعد ثا

الدراسة  الضرط ف  النصو  الدستورية والموانين المكملة لنا ف  ضو  ما أعرته الضريعة اسسالمية. وتحاول

 الحالية التصدي لنذا التسا ل ف  السوور ا تية.

 مشكلة الدراسة

 يمكن تلايص مضكلة الدراسة ف  التسا ل الرويل ا ت ف

في ضوء  ما مدى اعتناء التشريعيل المصري والجزائري بشرط الديانة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة

 ما أقرته الشريعة اإلسالمية ؟

 التسا ل الرويل التسا الو الورعية ا تيةفويتورع عن هذا 

 ط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولةواسسالمية من كر  ما  موعك الضريعة -1

ما مدى اعتنا  التضري  المصري بضرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة ف  ضو  ما أعرته   -2

 الضريعة اسسالميةو

ما مدى اعتنا  التضري  اليااوري بضرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة ف  ضو  ما أعرته  -3

 لضريعة اسسالميةوا

 أهداف الدراسة

 على التسا الو السابمة يمكن تحديد أهدا  الدراسة كا ت ف منا ً 

 ميا  موعك الضريعة اسسالمية من كرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة. -1
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ميا  مدى اعتنا  التضري  المصري بضرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة ف  ضو  ما   -2

 ه الضريعة اسسالمية.أعرت

التضري  اليااوري بضرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة ف  ضو  ما ميا  مدى اعتنا   -3

 أعرته الضريعة اسسالمية.

 أهمية الدراسة

 تتما  أهمية الدراسة ف  جان ين هماف

استكمال الينود تتيل  األهمية النظرية للدراسة ف  أننا تحاول  اليانب األولف األهمية النظريةف

 .مامة العظمى ، وذلك  ف  محاولة سثرا  ما كتب ف  هذا الاصو العلمية الت  انص ت على ميال اس

ت صير المعنيين تتيل  األهمية التو يمية للدراسة ف  أننا تسن  ف   اليانب الاان ف األهمية التو يميةف

 ضريعاو الت  تت ناها ال لدا  اسسالمية. جيه المايد من االهتماا إلى كرط الديانة ف  التب رورة تو 

 منهج الدراسة

تستند الدراسة إلى المننا الوصو . وتستند ف  إ ار ذلك إلى األسلوب التمويم ؛ هيث ييري تميي  

 سالمية ف  هذا الاصو .كرط الديانة ف  التضريعين المصري واليااوري ف  ضو  ما عررته الضريعة اس

 إجراءات الدراسة

 الدراسة ف  ا ت فجرا او تتحدد إ

 .الدراسة بموضوع المتعلمة العلمية المادة جم  -

 المرآنية ا ياو عاو -

 فى الدراسة. الواردة وا ثار الن وية األهاديث تاريا -
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 ذلك. تعذر إ  الاانوية المصادر إلى فعاوها وإال األصلية مصادرها من العلما  أعوال من النمول توثي  -

 .الم نمة األلوا  توضيح -

 .إلحاق فنرن للمراج  -

 حدود الدراسة

تتما  الحدود الموضوعية  للدراسة ف  أننا تمتصر على تميي  مدى اعتنا  التضريعين المصري  

 اسسالمية.واليااوري بضرط الديانة ف  المتركح لرواسة الدولة ف  ضو  ما عررته الضريعة 

 مصطلحات الدراسة

 مصولح الديانةف

ي انة فى الل ةف د   ي انة، وت د  الد ِّ ينف الع ادة، والواعة ا  بكذا دِّ يانة، والد ِّ  . ه9)ي ن بهف أ   اع. والد ِّ

ين به اسنسا ، وه  اس  ليمي  ما ُيْع  د به هللا تعالى  ي انةف ما ي ت د   .ه10)والد ِّ

لى مواعد، واألهكاا   الت  ينالنا  هللا س حانه وتعالى موهى من عنده عوالديانة فى اسصوالدف " ال

 . ه11)و أي عالعة المر  منوسه " النان، وه  تنظ  عادة الع اداو أي عالعة المر  مربه، واأل العيا

على  عولهف ) المواعد، واألهكاا الت  ينالنا هللا تعالى ه؛ أيف التعالي  الت  ينالنا هللا س حانه، وتعالى

 ال ضر. رسله صلواو هللا علين ، وهذا عيد تارج به التعالي  الت  ي عنا

 وعولهف ) موهى من عنده ه؛ أيف بوري  الوهى، وهو اسعالا الاوى.

وعولهف ) على النان ه؛ أيف النان عموما. وهذا غير صحيح أل  التعالي  اسلنية ينالنا هللا تعالى 

 ضر وه  الرس ، واألن يا  صلواو هللا علين ، وليل ك  النان. لذا  على فنة  اصة من ال ضر ه   ير ال

 ين . الصحيحف أ  يست دل لوم ) النان ه  بالرس ، واألن يا  صلواو هللا علف
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وعولهف ) وه  تنظ  عادة الع اداو أي عالعة المر  مربه، و األ العياو أي عالعة المر  منوسهه؛ أيف 

  اداو، واأل الق فمط. وهذا غير صحيح. فمن هذه األهكاا ما ينظ  واجبأ  تعالي  الدين تمتصر على الع

  األ الق، ومننا ما ينظ  واجب الورد اسنسا  نحو ربه، وه  الع اداو، ومننا ما ينظ  واج ه نحو نوسه، وه

 نحو غيره من النان، وه  المعامالو.

 تنمه المركح لمنصب رويل الدولة.والمراد بضرط الديانة ف  ال حث الحال ف الدين الذى ييب أ  يع

 مصولح التضري ف

رِّيعةف " من ك  ما وذ التضري  ل ةف رِّيعة. " والضَّ ل ت الضَّ ْرع ا وُكُروعا أي د    و ابُّ ف  الما  ت ْضر ُع ك  ر ع ت الدَّ

ارِّبة  رِّيعة ف  كالا العربف م ْضر ع ة الما ، وه  م ْورِّد الضَّ ْرع ة والضَّ ُر إلى الما  فينا. فالض ِّ د  الم و اضِّ  الت  ُيْنح 

بُ  رِّيعة " نا وي  و  منالت  ي ْضر ُعنا النان في ْضر  ر ع هللا للع اد ك  ْست ُمو . عال الليثف وبنا ُسم ِّ  ما ك 
. إذ  ه12)

م . رب أو السَّ  فالتضري  ف  الل ة هو ورود كريعة الما  للضُّ

نُّ الموانين الت  تعر  مننا األهكاا ألعمال المكلوين، وما يحدث  والتضري  ف  االصوالد  هوف " س 

ا  مصدر هذا التضري  هو هللا س حانه وتعالى مواسوة رسله وكت ه فنو   َّ كادث، فلن  من األع ية والحو 

. إذ  ه13)التضري  اسلن ، وإ  كا  مصدره النان سوا  أكانوا أفرادا أا جماعاو، فنو التضري  الوضع  " 

. فالتضري  ف  االصوالد هو وض  عواعد السلوة الملامة المستماة من مصدر إلن  أو مصدر وضع 

نذا المعنى االصواله  يتو  إلى هد ك ير م  المعنى الل وي استنادا إلى كو  التضري  يعد ورودا ضري  موالت

إلى مصدر من المصادر للسم  أو الضرب كما هو ف  المعنى الل وي، أو الستلناا الموانين كما هو ف  

 المعنى االصواله .
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المانونية الت  تصدر من السلوة التضريعية والتضري  ف  ال حث الحال  ُيعر   بانهف " تلك المواعد 

لتضري  منذا المعنى هو جا  من المانو  بمعناه الواس . فالمانو  بمعناه الواس  هوف " ميموعة العادية". وا

اهترامنا، ولو بالموة ". فالمانو  بمعناه المواعد الت  تنظ  العيش فى جماعة، والت  تلاا الدولة األفراد على 

 . ه15)كالعر ؛ أيف أ  المانو  يضم  المواعد المدونة، وغير المدونة  ه14)غير التضري  الواس  يضم  

 خطة الدراسة

 :تتالك الدراسة من ممدمة، وس عة موالب، و اتمة، وفنرن كا ت 

الدراسة، وأهمية الدراسة، ومننا الدراسة، وإجرا او الدراسة، وهدود تتناول مضكلة الدراسة، وأهدا  : ممدمة

 راسة، ومصولحاو الدراسة، و وة الدراسة.الد

 ميا  موعك الضريعة اسسالمية من كرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة.المولب األولف يتناول 

انة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة ف  المولب الاان ف  ميا  مدى اعتنا  التضري  المصري بضرط الدي

 .ضو  ما أعرته الضريعة اسسالمية

ميا  مدى اعتنا  التضري  اليااوري بضرط الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة الدولة ف  ضو  المولب الاالثف 

 ما أعرته الضريعة اسسالمية.

 تتناول نتاوا الدراسة، وتوصياتنا. الااتمةف

 بالمراج  الت  استندو إلينا الدراسة. الونرنف يت من عاومة

 وييري توصي  ذلك كا ت ف

 شرط الديانة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة في الشريعة اإلسالمية :األول المطلب
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. " فال تنعمد إمامة ه16)اكترط الومنا   أ  يكو  المتركح لمنصب رواسة الدولة اسسالمية مسلما  لمد

المياا الكافر، على أي أنواع الكور أصليا كا  أو مرتدا أل  الممصود من اسماا مراعاة أمور المسلمين، و 

. وهذا الضرط مح  اتواق مين ه17) منصرة الدين، وم ْن ال يكو  مسلما، ال يراعى مصلحة اسسالا، المسلمين "

الومنا .فال  والية لحاك  كافر على المسلمين. فولى أمر المسلمين مسنول عن هراسة الدين، والدفاع عنه 

 . ه18)ال يكو  إال من رج  مسل  ضد ك  معتد، كما أنه الُمن و ِّذ لتعالي  الضريعة. وهذا 

وعد نص  الومنا  على اكتراط اسسالا ف  المتركح لرواسة الدولة اسسالمية صراهة.  فذكر اسماا  

ف اسسالا، والتكليك )ال لوغ، والعم ه،  ه19)إلى أ   كروط اسمامة أربعة ه   –رهمه هللا  –امن هاا 

 . ه20)والذكورة، والمركية 

هد عضر كر ا ه ف  النسب المركى، واالجتناد،، إلى أننا أ -هللا  رهمه –لمر  ى وذهب اسماا ا

والا رة بامر الحرب، وتدمير الييوش، و الضياعة، والحرية، واسسالا، والذكورة، وسالمة األع ا ، وال لوغ، 

 . ه21)والعم ، والعدالة 

ة عضرة كروط  ه فأ  يكو  اسماا إلى أ  لإلمام -رهمه هللا  –وذهب اسماا مدر الدين من جماعة 

ذكرا، هرا، بال ا، عاعال، مسلما، عدال، كياعا، ُعر كيا، عالما، كافيا لما يتواله من سياسة األمة، 

 .ه22)ومصالحنا"

هذا ول  يكتك الومنا  باكتراط أ  يكو  المتركح مسلما فحسب، م  اكتر وا أي ا أ  ينتم  لمذهب 

إلى أنه  –رهمه هللا  –فذهب اسماا امن هاا  ملتاما بادا  كعاور الدين. يكو   ، وأ ه23)أه  السنة واليماعة 

يضترط أي ا ف  المتركح لإلمامة العظمى أ  يكو  منوذا ألوامر هللا تعالى، مؤديا للوراو  كلنا، ال يا  

 .ه24)عليه وسل  بض   مننا. وييم  هذا كله أ  يكو  اسماا عاوما باهكاا المرآ ، وسنة رسول هللا صلى هللا 
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  المعاصرين كرط ُسْكنى دار اسسالا، أو االنتمال إلينا. فييب أ  يكو  المركح وزاد بع  العلما

لرواسة الدولة اسسالمية مميما فى دار اسسالا بصوة داومة. واستدل على ذلك بموله تعالىف ) إ  الذين آمنوا 

ن  ف  س ي  هللا و  وا ونصروا أولنك بع ن  وهاجروا وجاهدوا باموالن  وأنوسِّ أولياُ  بع ، والذين آمنوا الذين آو 

ول  يناجروا ما لك  من و اليتن  من ك   هتى يناجروا، وإ  استنصروك  ف  الدين فعليك  النصُر إال على 

.ووجه ذلك إنه " إذا كا  المر  مؤمنا، ولكنه ما ترة ه25)عوا مينك  وبينن  ميااٌق وهللا بما تعملو  بصيره 

ى دار اسسالا، ول  يستو ننا، فال يعد من أه  دار اسسالا. أما بعية دار الكور، أي ل  ينيرها إلتا

فن  من أه  دار  –سوا  ولدوا فينا أو انتملوا إلينا من دار الكور  –المؤمنو  الذين يمونو  فى دار اسسالا 

 . ه26)اسسالا " 

 مر المسلمين عديدة منناف واألدلة على اكتراط اسسالا فى المركح لوالية أ

 فأوال: مل الكتاب

عوله تعالىف )ولن ييع   هللا للكافرين على المؤمنين س ياله  الدلي  األولف
فمد استدل الومنا  منذه . ه27)

لَّ  اسماا امن هاا على ا ية فمالف " والاالفة أعظ  ه28)ا ية على اكتراط اسسالا فى المتمدا لإلمامة  . فع 

 م اا أ  فى ا ية دلي  على وجوب أ  يكو  المركح لرواسة الدولة مسلما.. وذكر الكمال من النُ ه29)الس ي  " 

" واسمامة سلوة منا يستوي  اسماا أ  يامر المسلمين بالوع ، و ينناه  فى هدود واليته الضرعية. وال والية 

 ه.30)على المسلمين من غيره  بصريح هذا النص " 

)ال يتاذ المؤمنو  الكافرين أوليا   من دو  المؤمنين، ومن يوع  ذلك فليل  عالىفله تف عو الدلي  الاانى

. ه32)ف " فيه النن  للمؤمنين عن مواالة الكوار " -رهمه هللا  –عال اسماا الضوكانى . ه31)من هللا ف  ك  ه 

مة الوالية، كانت كوار [كميف " لما كانت التولية    ]أيف مح ة و ُنصرة ال-رهمه هللا  –ويمول امن المي  
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توليتن  ] أيف تولية الكوار  هك  المسلمين[ نوعا من تول ِّين ، وعد هك  تعالى با  من توالَّه  ف نه منن ، وال 

يت  اسيما  إال بال را ة منن ، والوالية تنافى ال را ة، فال تيتم  ال را ة  والوالية أمدا، والوالية إعااز، فال تيتم  

رَّا ه33)ا " الكور أمده  وإذالل  ر ا اسسالا على المؤمنين أ  يوالوا غير مؤمن، فمد ه  . وعلى ذلك " ف ذا ه 

 .ه34)علين  أ  ييعلوه هاكما علين  أل  الحك  والية " 

 ف ثانيا مل السنة

 –دى . عال اسماا الماور ه35)عوله صلى هللا عليه و سل ف ) اسسالا ي ْعُلو وال ُيْعلى ه  الدلي  األولف

 . ه36)فمن  هذا الا ر من أ  يكو  فى اسسالا والية ل ير مسل  "  ف "-رهمه هللا 

ا على ُول ِّى هاكم ه37)ل  يحدث فى عند الن وة، أو الاالفة الراكدة أ  أهدا من أه  الذمة الدلي  الاانىف

يدلى مرأيه فى ا تيار عور من أعوار الدولة اسسالمية، أو عاضيا عليه، أو وزيرا للحاك  أو سمح له أ  

أه  الذمة. ولو كا  االكتراة فى هذه األمور  الاليوة م  أنه ل  ي ْا  عند الن وة، وعند الالوا  الراكدين من

 . ه38)لالوا  الراكدين كينا من هذا الح  هما لن ،  ما باسن  الرسول صلى هللا عليه وسل ، وال ا

 فثالثا: مل اإلجماع

أمر الدولة اسسالمية مسلما. وعد هكى هذا اسجماع   يكو  المتمدا لوالية أجمعت األمة على وجوب أ

ي اي  .ه39)فيمولف " ال  ال  مين المسلمين أنه ال تنعمد اسمامة  لكافر" -رهمه هللا -الماضى عِّ

 فالمعقولرابعا: مل 

ور ذلك إال من أ َّ ال اية من تنصيب الاليوة تنحصر فى تنويذ أهكاا الضريعة اسسالمية، وال يتص 

. وعلى هذا ال تنعمد اسمامة لكافر أصلى أو مرتد أل  معنى إعامة دولة إسالمية هو أ  تلتاا ه40)مسل  

 . ه41)بالمانو  اسسالمى، وال يتصور هذا إال من مسل  
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فى المتمدا لإلمامة فى الدولة اسسالمية  -صراهة  -يت ح أ  الضريعة اسسالمية تضترط مما س   

واعتنا  الومنا  منذا الضرط إنما يرج  ألهميته المصوى ف  هوم الدين الذي يعد الممصد  و  مسلما،أ  يك

الة ف  هوم أهميته ف  هوم ساور مماصد الضريعة المتماألول واأله  من مماصد الضريعة. هذا بيانب 

يره من مماصد الضريعة؛ النول، والعم ، والنس ، والمال،  فال يتصور أ  يعتن  كافر بحوم الدين أو هوم غ

ين، وإ  مدا منه  ال  ذلك. ويدل  م  إ َّ الكافر يحر  ك  الحر  على الني  من اسسالا، والكيد للمسلم

وا لو تكورو  كما كوروا فتكو  عوله تعالىف )يا أينا الذين آمنوا ال ، و ه42)نو  سواٌ ه على ذلك عوله تعالىف )ودُّ

نِّتُّ  عد مدو ال   ا  من أفواهن  وما تاو  صدوره  تتاذوا بوانة من دونك  ال يالون ك دوا ما ع  أك ر،     اال و 

وإذا ل ُموك  عالوا  * ها أنت  ُأوال ِّ تح ونن  وال يح ونك  وتؤمنو  بالكتاب كل ِّه عد م يَّنا لك  ا ياو إ  كنت  تعملو  

وا عليك  األنام   من ال يم، ع  موتوا ب يظك  إ إْ  تمسسك     هللا عليٌ  مذاو الصدور *آمنا وإذا  ل ْوا ع ُّ

ْ ك  سينٌة يورهوا منا وإ  تص روا وتتموا ال ي رك  كيده  كينا إ َّ هللا ب  يعملو  محيطه  هسنة  تسؤه  وإْ  ُتصِّ
. " فو  هذه ا ياو الكريماو ... التصريح بانن  ]أيف الكوار[ ال يمصرو  ف  إيصال الضر إلينا، وهذا ه43)

ن ت نا،  هو معنى عوله تعالىف )ال يالونك    االه، والا ال هوف الوساد والتاريب. وصرد س حانه أنن  يودو  ع 

ن تف المضمة، ، وذلك فيما ينومو  به من الكالا لمن وأوضح س حانه أ  ال   ا  عد مدو من أفواهن  والع 

ل ُه وما تاو  صدوره  أك ر من الحمد وال   ا ، ونية السو  ل نا أك ر مما يظنرونه. ث  ذكر تامَّله وتعمَّ

ياة، وإذا  لوا إلى س حانه وتعالى أ َّ هؤال  الكوار عد يتظاهرو  باسسالا نواعا ليدركوا مماصده  الا 

لمين األنام  من ال يم. ث  ذكر عا وج  أ َّ الحسناو الت  تحص  لنا من العا كيا ينن  ع وا  على المس

ك تسو ه  وأ َّ ما يحص  لنا من السو  كالنايمة واألمراي ونحو والتمكين والنصر على األعدا  ونحو ذل

عداوة منن  ، فنذه "الحال دالة على كدة اله44)ولديننا" ذلك يسره ، وما ذلك إال لضدة عداوتن ، وب  ن  لنا 
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لذين أكركواه عوله تعالىف )لتيد  َّ أكدَّ النانِّ عداوة  للذين آمنوا الينود  واكما يدل  على ذلك  .ه45)للمؤمنين"
. فو  ا ية " داللة ظاهرة على أ  جمي  الكوار كلن  أعدا  للمؤمنين باهلل س حانه وبرسوله صلى هللا ه46)

 . ه47) َّاد األوثا  أكده  عداوة للمؤمنين " عليه وسل ، ولكن الينود والمضركين من عُ 

سلما فحسب، م  اكتر وا أ  كما يت ح أ  بع  الومنا  ل  يكتووا بكو  المركح لمنصب الرواسة م 

. وهذا الضرط له ه48)  وليل بصوة مرهلية أو بصوة مؤعتة يكو  مميما ف  دار اسسالا على نحو داو

غير دار اسسالا تيع  المر  أكار عرضة للتاثر بعاداو وتماليد وجاهته. فمن المعلوا أ  اسعامة ف  

الميتم  المسل  الهتمالية نم  هذه العاداو والتماليد الميتمعاو غير المسلمة. وهذا مدوره يضك   ورا على 

 مدوة كما هو الحال فيمن يت وأ منصب الرواسة.ال ري ة إليه. ويتعاظ  هذا الاور إذا كا  ممن هو ف  مح  ال

كما يت ح أ   الومنا  اكتر وا أي ا أ  ينتم  المتركح لمذهب أه  السنة واليماعة. وهذا الضرط له 

انتما  المركح لمذاهب الورق ال الة من كانه أ  يموي مذهب أه  السنة واليماعة من  وجاهته أي ا أل 

أت اعن . فعادة ما يكو  امة من جانب آ ر لعظ   تاثير أه  السلوة على جانب، ويدع  هذه المذاهب الند

 النان على دين ملوكن .

ة الدولة أ  يكو  ملتاما كما يت ين مما س   أ  الومنا  اكتر وا أي ا ف  المركح لمنصب رواس

على درجة عالية من األهمية. فمن كا  متناونا ف  االلتااا بضعاور  بضعاور الدين مميما لوراو ه. وهذا الضرط

 نوسه، فال يتسنى أ  يكو  مامونا على غيره. دينه، لن يكو  مامونا على

 شريع المصري المطلب الثاني : شرط الديانة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة  في الت
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ل  يرد كرط الديانة صراهة فى المركح لمنصب رواسة الدولة فى كافة الدساتير المصرية، وال الموانين 

. كما ل  يرد أي ا اكتراط ه49)ه 1952اا ثورة يوليو عاا )المكملة لنا  وال العند اليمنوري الذي مدأ بمي

 انتما  المركح للرواسة لمذهب معين.

باستعراي النصو   -إبا  الحم ة اليمنورية  -رط المصرية من هذا الض ويت ح  لو  الدساتير

ه من 120التضريعية الصادرة بضا  الضروط المتول ة فيمن يتركح لمنصب رواسة الدولة. فتنص المادة )

ه على أنهف " يضترط فيمن ينتاب لرواسة اليمنورية أ  يكو  مصريا من 1956الدستور المصري لسنة )

، وأ  ال تم  سنه  عن ه50)وجدين مصريين، وأ  يكو  متمتعا بحموعه المدنية والسياسية  أموين مصريين

 الملك ف  مصر ". مل وثالثين سنة ميالدية وأال يكو  منتميا إلى األسرة الت  كانت تتولى 

ه على أنهف " يضترط فيمن ينتاب لرواسة 1964ه من الدستور المصري لسنة )101وتنص المادة )

ة أ  يكو  مصريا من أموين مصريين، وأ  يكو  متمتعا بحموعه المدنية والسياسية، وأ  ال تم  سنه  اليمنوري

 عن  مل وثالثين سنة ميالدية".

ه على أنهف " يضترط فيمن ينتاب لرواسة 1971الدستور المصري لسنة )ه من 75وتنص المادة )

عا بحموعه المدنية والسياسية، وأال تم  سنه اليمنورية أ  يكو  مصريا من أموين مصريين، وأ  يكو  متمت

 عن أربعين سنة ميالدية ".

كح رويسا ه على أنهف " يضترط فيمن يتر 2012ه من الدستور المصري لسنة )134وتنص المادة )

لليمنورية أ  يكو  مصريا من أموين مصريين، وأال يكو  عد هم  جنسية دولة أ رى، وأ  يكو  متمتعا 

السياسية، وأال يكو  متاوجا من غير مصري، وأال تم  سنه، يوا فتح باب التركح، عن بحموعه المدنية و 

 أربعين سنة ميالدية ".
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ه على أنهف " يضترط فيمن ينتاب رويسا 2014ه من الدستور المصري لسنة )26وتنص المادة )

ياسية، وأال يكو  عد لليمنورية أ  يكو  مصريا من أموين مصريين، وأ  يكو  متمتعا بحموعه المدنية والس

هم  أو أي من والديه جنسية دولة أ رى، وأال يكو  متاوجا من غير مصري، وأال تم  سنه عن أربعين سنة 

 الدية".مي

الدساتير جميعا من اكتراط الديانة صراهة فيمن يتركح لرواسة الدولة ف  مصر.  والمالهم  لو هذه

على أ ف " اسسالا دين الدولة... وم ادي  الضريعة ويرى بع  الومه  أ  هذا الضرط مت من فى النص 

يضتم  . ويرى أ َّ هذا النص األ ير ي نى عن الضرط األول، ألنه ه51)اسسالمية المصدر الرويسى للتضري " 

. وي دو أنه ل  يت  تحديد مذهب معين فى المتمدا لرواسة الدولة فى الدستور المصري أي ا ه52)عليه ضمنا 

لمذهب الساود فى مصر هو المذهب السن . وبالتال  ل  تكن هناة هاجة إلى النص على على أسان أ  ا

 موانين المكملة له. ذلك فى الدستور أو ال

او  با  كرط الديانة ف  المتركح لرواسة الدولة يون  ضمنا من نص المادة وم  االتواق م  الرأي الم

لدولة... وم ادي  الضريعة اسسالمية المصدر الرويسى الاانية من الدستور الذي يمرر أ ف " اسسالا دين ا

سة الدولة ياب أ  يكو  المتركح لرواللتضري "، واستنادا إلى أ  أهد م ادي  الضريعة اسسالمية تتما  ف  إي

 مسلما، إال أ َّ هذا ليل كافيا لتمرير هذا الضرط، وذلك لس  ين هماف

رج  ف  توسيرها ]أيف ه من ف" أ َّ الم2014صري لسنة )ف ما ورد ف  دي اجة الدستور المالسبب األول

ف )م ادي  الضريعة اسسالمية المصدر الرويسى للتضري ه[ هو ما ت منه ميموع  توسير المادة الماولة با َّ

أهكاا المحكمة الدستورية العليا ف  ذلك الضا " وليل الكتاب والسنة بون  السلك الصالح، هو مدعاة 
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دة، وتوري نا من م موننا لتمرير ما تمليه السلوة وإ   الك تعالي  الدين اسسالم  بضا  للتالعب منذه الما

 رها. ح لمنصب الرواسة وبضا  غيما يتعل  بالضروط المتعلمة بالمترك

ه الذي 53أ َّ هناة نصوصا دستورية تتعاري م  نص هذه المادة كنص االمادة ) السبب الثاني:

ف " الموا نو  لدى المانو  سوا ، وه  متساوو  ف  الحموق والحرياو والواج او العامة، وال تمييا  يمرر أ َّ

تااذ التدامير الالزمة للم ا  على كافة ميدة ... أو ألي س ب آ ر" و" تلتاا الدولة بامينن  بس ب الدين أو الع

 –نين المصريين أككال التمييا". ف موجب نص هذه المادة الت  تمرر المساواة التامة مين جمي  الموا 

ف  الحموق والواج او، ف نه يح  للنصران  المصري  أ  يتركح لمنصب  –مسلمين كانوا أو غير مسلمين 

التركح األ رى لنذا المنصب. وهذا مدوره يعاز اهتمالية االلتوا   لة  الما أنه يستوف  كروطرواسة الدو 

 علنا عديمة اليدوى.بمونوا المادة الاانية لالنحرا  منا عما وضعت له، مما يي

أضك إلى ذلك، أ  عدا النص على اكتراط أ  ينتم  المتركح لمنصب رواسة الدولة إلى مذهب أه  

على مصراعيه أماا ممال  الورق ال الة للتمدا للتركح لنذا  السنة واليماعة من كانه أ  يوتح ال اب

 عاا، ونضر أفكاره  الندامة.المنصب الاوير، مما يعاز من فرصن  ف  فري تاثيره  على الرأي ال

كما أ  عدا النص على اكتراط أ  يكو  المتركح ملتاما بادا  كعاور دينه، وإعامة فراو ه يعو  

للتمدا للتركح لنذا المنصب الحسان، وهذا مدوره يكرن ف  األذها  فكرة التحل  من الورصة أله  األهوا  

 موا .تعالي  الدين، ويموي الدين من جذوره ف  نناية ال

 المطلب الثالث : شرط الديانة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة في التشريع الجزائري 

الديانة ف  المتركح لمنصب رواسة باال  الدستور المصري الذي ل  ينص صراهة على اكتراط 

ف  الدولة، ف   الدستور اليااوري عد ذهب إلى اكتراط ذلك على نحو صريح. فمد ورد كرط الديانة صراهة 



 2018العدد السابع ديسمرب                                                      جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
2  

 
64 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

المتركح لرواسة الدولة ف  كافة الدساتير اليااورية الصادرة منذ استمالل اليااور عن االهتالل الورنس  عاا 

ه على أنهف " يمكن لك  مسل  جااوري 1963دستور اليااوري لسنة )ه من ال39ة )ه. فتنص الماد1962)

 أ  ينتاب رويسا لليمنورية".سنة على األع ، ومتم  بحموعه المدنية والسياسية 35األص  ملا عمره 

ه على أنهف " ال يؤه  أ  ينتا لرواسة 1976ه من الدستور اليااوري لسنة )107وتنص المادة )

ه 40ه الينسية اليااورية أصال، ويدين باسسالا، وعد ملا من العمر أربعين سنة )اليمنورية إال من كانت ل

 والسياسية".كاملة يوا االنتااب، ويتمت  بكام  هموعه المدنية 

ه على أنهف " ال يح  أ  ينتاب لرواسة 1989ه من الدستور اليااوري لسنة )70وتنص المادة )

، ويدين باسسالا، وعمره أربعو  سنة  كاملة يوا االنتااب، اليمنورية إال من كا  جااوري الينسية أصال

 ويتمت  بكام  هموعه المدنية والسياسية".

ه على أنهف " ال يح  2016يالته لسنة  )ه، وتعد1996اليااوري لسنة )همن الدستور 87وتنصالمادة )

 أ  ينتاب لرواسة اليمنورية إال المتركح الذيف ... يدين باسسالا". 

ه من 2ه، والمادة )1963ه من الدستور اليااوري لسنة )4هذا الضرط بما نصت عليه المادة )وتاكد 

ه 1996ه، والدستور اليااوري لسنة )1989ليااوري لسنة )ه، والدستور ا1976الدستور اليااوري لسنة )

 هف " اسسالا دين الدولة".2016وتعديالته لسنة )

سالا فيمن يتركح لرواسة الدولة، وإنما اكترط أي ا أال يكو  ول  يكتك الدستور اليااوري باكتراط اس

ه من الدستور اليااوري لسنة 10دة )من كا  المتركح إتيا  ما ياالك تعالي  الدين اسسالم . فمد نصت الما

ل  هف " ال ييوز للمؤسساو أ  تموا بما يات ف ... السلوة الماالك للا2016ه وتعديالته لسنة )1996)

 ... ".اسسالم  
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م  وأكد الدستور اليااوري على وجوب التااا المتركح متعالي  الدين اسسالم  ف  نص اليمين الذي 

 ه من73والمادة )ه 1976ه من الدستور اليااوري لسنة )110فتنص المادة ) اسة.يؤديه عند فوزه بممعد الرو

ه، وتعديالته لسنة 1996الدستور اليااوري لسنة )ه من 76والمادة )ه، 1989) الدستور اليااوري لسنة

أ  ه على أنهف " يؤدي رويل اليمنورية اليمين هسب النص ا ت ف ... أعس  باهلل االعل  العظي  2016)

 أهترا الدين اسسالم ، وأميده".

الدستور ه، و 1989) الدستور اليااوري لسنة وانعكست أهمية هذا الضرط أي ا بما جا  ف  دي اجة

 هف من أ َّ " اليااور أري اسسالا".2016ه، وتعديالته لسنة )1996) ليااوري لسنةا

يول  عناية ك يرة بضرط الديانة  -ممارنة بالدستور المصري  –مما س   يت ح أ  الدستور اليااوري 

 . فيمي  الدساتير اليااورية الصادرة منذ عند االستمالل نصت صراهةفيمن يتركح لمنصب رواسة الدولة

ول  تكتك هذه الدساتير باكتراط أ  يكو  المتركح على اكتراط أ  يكو  المتمدا لرواسة الدولة مسلما. 

وأال يات  من السلوة ما جوب التاامه متعالي  الدين اسسالم ، لمنصب الرواسة مسلما، وإنما اكتر ت أي ا و 

يعة اسسالمية من وجوب أ  يكو  المتركح ياالك تعالي  الدين اسسالم . وهذا يتو  م  ما تنادي به الضر 

 لمنصب رواسة الدولة مسلما، ومن اكتراط أ  يكو  ملتاما ب عامة كعاور الدين. 

ف  هذا الاصو ، إال أنه أغو  أي ا  -صري ممارنة بالدستور الم –ري وم  تمايا الدستور اليااو

سنة واليماعة. ولع  ذلك يرج  إلى النص على اكتراط أ  ينتم  المتركح لمنصب الرواسة لمذهب أه  ال

اعتماد المضر ِّع بانه ليست هناة ضرورة للنص على هذا الضرط نظرا أل  المذهب الساود ف  اليااور هو 

 لسنة واليماعة. وال الب ف  المتركحين هو االنتما  لنذا المذهبمذهب أه  ا

 الخاتمة
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مصري واليااوري بضرط الديانة ف  ضو  ما استندفت الدراسة الحالية تميي  مدى اعتنا  التضريعين ال

 عررته الضريعة اسسالمية. وأسورو الدراسة عن العديد من النتاوا أهمناف

لإلمامة العظمى أ  يكو  مسلما. م   فى المتمدا -صراهة  -ترط أ  الضريعة اسسالمية تض أوال:

يضترط أي ا أ  يكو  مميما ف  دار اسسالا على نحو داو . كما يضترط أي ا أ  ينتم  المتركح لمذهب 

 أه  السنة واليماعة، وأ  يكو  منوذا ألوامر هللا تعالى، مؤديا للوراو  كلنا.

اسسالا  فيمن يتركح لمنصب  على اكتراط  -صراهة  –نص   الدستور المصري أغو  الأ ثانيا:

رواسة الدولة. كما أنه ل  يضترط أ  ينتم  المتركح لنذا المنصب إلى مذهب أه  السنة واليماعة. هذا 

لضريعة بيانب أنه ل  يضترط أ  يكو  المتركح ملتاما متو ي  تعالي  الدين.  وهذا ياالك ما تنادي به ا

كح لمنصب اسمامة العظمى، واكتراط أ  يكو  معتنما لمذهب اكتراط اسسالا فيمن يتر  اسسالمية من وجوب

 أه  السنة واليماعة، وأ  يكو  ملتاما بادا  كعاور الدين.

على كرط اسسالا  –صراهة  –ينص  -باال  الدستور المصري  –أ  الدستور اليااوري  ثالثا:

ا لنذا المنصب مو ما ألهكاا لى اكتراط أ  يكو  المتمدرواسة الدولة. كما ينص ع فيمن ُينتاب لمنصب

ف  هذا الاصو ، إال أنه أغو  النص  –ممارنة بالدستور المصري  –دينه. وم  تمايا الدستور اليااوري 

 على اكتراط أ  يكو  المتمدا لمنصب الرواسة منتميا لمذهب أه  السنة واليماعة.

مضرع الدستوري المصري وا، يوص  ال حث الحال  الأسورو عنه الدراسة من نتاوبنا ا على ما 

اكتراط أ  يكو  المركح منتميا و  ب رورة النص على كرط اسسالا صراهة فيمن يتركح لرواسة الدولة، 

ة لمذهب أه  السنة واليماعة،  واكتراط أ  يكو  ملتاما متو ي  تعالي  اسسالا. وذلك اتساعا م  نص الماد

على أ  " اسسالا دين الدولة، ... وم ادى  الضريعة  ه الت  تنص2014صري لسنة )الاانية من الدستور الم
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اسسالمية  المصدر الرويسى للتضري  "، واتساعا م  ما كا  ساودا فى التاريي التضريعى منذ الوتح اسسالمى 

ودا فى دستور ، واتساعا م  ما كا  ساه35)لمصر من اعت ار الضريعة اسسالمية المصدر الرويسى للتضري  

 ، واتواعا م  ما أوصت به العديد من الدراساو السابمةه54)لك  من اكتراط أ  يكو  الملك مسلما العند الم

وفى ضو  ذلك .ه55)من ضرورة النص صراهة على اكتراط أ  يكو  المركح لمنصب رواسة الدولة مسلما 

 ه، وه ف 2014ه من دستور )141للمادة )يمترد ال حث إضافة الومرة التالية 

يضترط فى المركح لمنصب رويل الدولة أ  يكو  مسلما وفما لمذهب أه  السنة، واليماعة، وأ   -

 يكو  مميما لضعاور اسسالا، وملتاما متو ي  أهكامه.

 ويكو  نص هذه المادة كا تىف 

و  مميما أه  السنة، واليماعة، وأ  يك" يضترط فيمن يكو  رويسا للدولة أ  يكو  مسلما على مذهب  -

 ملتاما متو ي  أهكاا الضريعة اسسالمية  فى الضنو  الماتلوة للدولة ".للضعاور الدينية، و 

كما يوص  ال حث الحال  المضرع الدستوري اليااوري ب رورة النص على اكترط أ  يكو  المتركح 

إضافة الومرة التالية ة. وفى ضو  ذلك يمترد ال حث لمنصب رواسة الدولة منتميا لمذهب أه  السنة واليماع

 هف2016ه، وتعديالته لسنة  )1996ه من الدستور اليااوري لسنة )87إلى نصالمادة )

 يضترط فى المركح لمنصب رويل الدولة أ  يكو  مسلما وفما لمذهب أه  السنة، واليماعة. -

 ف ويكو  نص هذه المادة كا تى

منتميا لمذهب ف ... يدين باسسالا، ويكو  اليمنورية إال المتركح الذي " ال يح  أ  ينتاب لرواسة -

 أه  السنة واليماعة". 

 الهوامش
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 .102سورة آل عمرا ، ا يةف  ه1
 .1سورة النسا ، ا يةف  ه2
 .70سورة األهااب، ا يةف  ه3
وسلم يعلمها صحيح الترغيب، والترهيب،خطبة الحاجة التي كان  رسول هللا صلي هللا عليه األل ان ،    ه4

 .3،  1،طأصحابه
 .59لنسا ، من ا ية ة اسور  ه5
 .3،  3، طاألحكام السلطانية والواليات الدينيةالماوردي،  ه6
 .3،  3، طاألحكام السلطانية والواليات الدينيةالماوردي،  ه7
،  ه8 ادى   -10،   5، د. ط.، جلفَصل فى الِملل، واأهواء، والنِ حلوامن هاا، ا، 277،   1، طأصول الديلال  ْ د 
، 404،   1، ج1، طالجامع ألحكام القرآنوالمر   ، ، 20د. ط.،   ، األحكام السلطانية، ، وأمو ي ْعلى الورا 11

، 1، طتحرير األحكام فى تدبير أهل اإلسالموامن جماعة، ، 470  ، 4، ط6، ج4طصحيح مسلم بشرح النووي، والنووي،
 .274، د. ط.،   لُمَسايرة، الُمسامرة بشرح ا، والكمال من أم  كريل51  

 .461 – 460، بابف الدال،   4، ج 3، طلسان العرب نظور،امن م ه9
 .307،   4، طالمعجم الوسي  ميم  الل ة العربية، ه10
. لمايد من التعريواو فى مونوا الديانة فى المانو  يراج ف ع د 206،   5طالمدخل إلى القانون،  هسن كيرة،  ه11

 1981، د. ط.، المدخل لدراسة القانون د الودود يحيى، ، وع 24،   1975، د. ط.، المدخل لدراسة القانون الودود يحيى، 
، 1، طة بيل اإلسالم، والمسيحيةأثر الديل فى النظم القانونية، دراسة مقارن، وفا مة محمد ع د العلي ، 24،   1982 –

  24. 
 .2238،    4، د. ط، جلسان العربامن منظور،  ه12
 . 7  ط.، ، د.، خالصة تاريخ التشريع اإلسالميع د الوهاب  ال  ه13
 فهناك ثالثة مصادر للتشريع هيتيدر اسكارة إلى أ َّ   ه14

 يستمد مننا الُمضر ِّع أو العر  مادة الماعدة المانونية. المصادر المادية أو الموضوعيةف ه  تلك المصادر العمدية، والوكرية الت 
 عد المانونية، وتيعلنا ذاو عوة ملامة.المصادر الرسميةف ه  تلك النيناو الماتصة، واألنظمة الت  تتولى صياغة الموا 

 المصادر التوسيريةف ه  تلك المصادر الت  تتولى توسير النص المانونى، وتتلاص فى الومه، والم ا .
 فللتشريع مراتب ثالثة هيو

 المرت ة األولىف التضري  األساسى، وهو الدستور.
 ية  ) الموانين ه.المرت ة الاانيةف التضري  العادى الصادر من السلوة التضريع

 المرت ة الاالاةف التضري  الاانوى الصادر من السلوة التنويذية، وهو يضم  اللواوح على ا تال  أنواعنا.
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هذه المراتب من التضري  أنه ال ييوز للتضري  ذى المرت ة األدنى أ  يتعاري م  التضري  ذى المرت ة األعلى. ويترتب على 
ري  العادى الصادر عن السلوة التضريعية الدستور، وإال صار غير دستورى. ولكن جرى العر  فماال ال ييوز أ  ياالك  التض

التضري  ه هينما تذكر دو  وصك آ ر إنما تعنى التضري  العادى، أيف  أ  كلمة ) –فيما جرو عليه ل ة رجال المانو   –
، 23 -18،   3، طساسى للدستورالمية كمصدر أالشريعة اإلس الصادر من السلوة التضريعية. يراج ف ع د الحميد متولى،

، 238 – 236  ، د. ط.، مشكالت النظام الدستورى المصري فى ضوء سمو القانون اإللهيوأهمد محمد أهمد هضيش، 
  .11،   1، ط المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية فى التشريعات العربية، والدولية،وأكر  فايا اللمساوي، 

، وأهمد محمد أهمد هضيش، 23 -18،   3، طالشريعة اإلسالمية كمصدر أساسى للدستور تولى،ع د الحميد م ه15
 ، وأكر  فايا اللمساوي،238 – 236، د. ط.،   ون اإللهيمشكالت النظام الدستورى المصري فى ضوء سمو القان

 11 ،  1، ط المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية فى التشريعات العربية، والدولية،
مغنى المحتاج إلى ، والاويب الضربينى، 273، د. ط..،   الُمسامرة بشرح الُمَسايرةالكمال من أم  ُكريل،   ه16

ج،   7، الو عة األ يرة، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، والرمل ، 417،   5،ج1طج، معرفة معانى ألفاظ المنها
ْهل وى، 409  .149،   1، ج1ط حجة هللا البالغة،، والدَّ

 .36 -35 ،  1، ج2، طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة الملمضندي، ه17
،  ه18 ادى   -10،   5، د. ط.، جواأهواء، والنِ حل لفَصل فى الِملل،وامن هاا، ا، 277،   1، طأصول الديلال  ْ د 
، والنووي، 404،   1ج، 1، طالجامع ألحكام القرآنوالمر   ، ، 20د. ط.،   ، األحكام السلطانية، وأمو ي ْعلى الورا ، 11

، 51،   1، طتحرير األحكام فى تدبير أهل اإلسالموامن جماعة، ، 470  ، 4، ط6، ج4طصحيح مسلم بشرح النووي، 
وى، 274، د. ط.،   ، الُمسامرة بشرح الُمَسايرةوالكمال من أم  كريل ْصك  ، ونعما  ع د 75،   1، طالدر المختار، والح 
 .114،   2، ، طاإلسالم لسياسى فىالنظام ا الرزاق السامراو ،

 .11 -10،   5، د. ط.، جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِ حل امن هاا، ه19
ه  الضروط الت  يرى وجوبنا فى  –رهمه هللا  –اسكارة إلى أ  هذه الضروط األرب  الت  ذكرها اسماا امن هاا تيدر  ه20

. فيمولف " إنما ييب أ  يكو  اسماا عركيا، بال ا، مامة، فال تصح واليتهالمتمدا لإلمامة؛ أيف إ  ل  تتوافر فى المركح لإل
هاكما بالمرآ ، و السنة فمط ". ويمول ف " فنذه أرب  صواو ُيكر ه أ  يلى األمر من ل   ذكرا، ممياا، مرينا من المعاصى الظاهرة،

لِّى، فواليته صحيحة، ونكرهنا، و اعته فيما أ اع هللا  إال أ  هناة واج ة، ومنعه مما ل  يو  هللا فيه واجب ". ينتظمنا، ف ْ  و 
مة ولكن ال يترتب على تالونا بوال  توليته، ه  كر ا العل ، كرو ا آ رى  ذكرها، ولكنه يرى استح امنا فى المركح لإلما

ْرع*.والعدالة. وهناة كرو ا است عدها، ورف  اعت ارها كر ا لصحة التولية ه  كرط سالمة الحوان، والسالم  ة من الصَّ
د. ، المحلى هاا،، وامن 11-10،   5، وج180،   4، د. ط.، جالفَصل فى الِملل، واألهواء، والنِ حل، امن هاا: يراج 
 . 362 - 359،    9ج  ط.،

الو. يراج ف امن منظور،  نُّا فى الع    لَّة فى اليناز العص ى تصح نا غي وبة، وت ض  ْرعف عِّ   ، 7ج، 3، طلسان العرب*الصَّ
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 .513  ، 4، طالمعجم الوسي ، وميم  الل ة العربية، 326
 .404،   1، ج1، طالجامع ألحكام القرآن لمر   ،ا ه21
 .51،   1، ط، تحرير األحكام فى تدبير أهل اإلسالمامن جماعة ه22
هو ما كا  أه  السنة واليماعة ه  جماعة اسسالا الذين اجتمعوا على الح  ول  يتورعوا فيه، وتابعوا مننا الح  و   ه23

  االت اع وترة  صاوصن عليه الن   صلى هللا عليه وسل  وأصحابه، ول  يارجوا عليه ف  أي أمر من أمور العميدة. وأه 
االمتداع ف  الدين، وأ َّ المرج  ف  فن  الدين هو فن  السلك الصالح، وأ  صواو هللا تعالى ثامتة مال تماي ، وال تكييك، وال 

عول وعم ،ج وأ َّ مرتكب الك يرة ال يارج من اسيما . وأ  العصمة ثامتة للن   صلى هللا عليه وسل ،  تعوي ، وأ َّ اسيما 
  ميموعنا معصومة من االجتماع على ضاللة، وأ  الصحابة كلن  عدول متعدي  هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه واألمة ف

يعة، والمتصوفة، والمرجنةج والاوارج. لمايد من التوصي  ينظرف  وسل  لن . وذلك  الفا لما ذه ت إليه الورق ال الة كالض
 .30-5،  8، ط1، جاعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة، والجمالاللكاو ، 

 .11 -10،   5، د. ط.،  جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِ حل امن هاا، ه24
 .72سورة األنوالف من ا ية  ه25
 .57   ،5، طاإلسالمى، تدويل الدستور أمو األعلى المودودي ه26
 . 141سورة النسا ف من ا ية  ه27
، الُمسامرة بشرح الُمَسايرة،والكمال من أم  كريل، 100، د. ط.،   1، د. ط.، جشرح العقائد النََّسفية التوتازان ، ه28

 .275د. ط.،   
 .10،   5، د. ط.، جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِ حل امن هاا، ه29
 .199 د. ط.،  وسياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى، لة، الدو ، أحمد الُحَصرى   ه30
 .28مرا ، من ا يةف سورة آل ع ه31
 .380،   1، ج1ط فتح القدير، الضوكانى اليمنى،  ه32
 .499،   1، طأحكام أهل الذمةامن المي ،    ه33
وَّى، ط 102، د. ط.،   اإلسالم وأوضاعنا السياسيةع د المادر عودة،   ه34  .837   اإلسالم،، 2، وسعيد ه 
يانى فى  ) ُمسنده ه، ومن  ري  ال يا  فى )الُماتارةه،   ه35 وِّ أ رجه الدارُعْونى فى ) النكاد ه، من ) سننه ه، والرَّ

ثنى أمى عن جدى، عن عايذ من عمرو  ْضر ج، هدَّ ْضر ج من ع د هللا من ه  ثنا ه  يَّاط الُعْصورى؛ هدَّ كالهما من  ري  ك   اب من   
لو رانى فى ) األوسط ه، وال ينمى فى ) الدالو  ه عن عمر، وأسل  من سن  فى )تاريي واسط ه عن ه االُما نى، رفعه منذا. وروا 

َنل، واآلثارمعاذ، كالهما به مرفوعا، وعلَّمه ال اارى فى ) صحيحه ه. يراج ف أمو بكر أهمد من الحسين ال ينمى،  ، معرفة السُّ
، الحديث رع  4، طقاصد الحسنة فيما اشتهر على األلسنةالم، والسااوى، 1749ه،    3685، الحديث رع  ) 5، ج1ط
 .49ه،   106)
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 .153،   16، ج1، طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى الماوردى، ه36
" المراد باه  الذمة جمي  أولنك الذين يمونو  فى دا   هدود الدولة اسسالمية من غير المسلمين، ويمرو  لنا  ه37

 .58  ، 5، طتدويل الدستور اإلسالمىاج ف أمو األعلى المودودي، ير  بالوال ، والواعة ".
 .58 -57   ،5، ط، تدويل الدستور اإلسالمىأمو األعلى المودودي ه38
 صحيح مسلم بشرح النووى،والنووي، ، 246،   1، ط6، ج1طإكمال الُمعلِ م بفوائد ُمْسِلم، الماض  عياي،  ه39
 .470  ،  6، ، ج4ط
النظريات ، ومحمد ضيا  الدين الريل، 102 -101، د. ط.،   م، وأوضاعنا السياسيةسالاإلع د المادر عودة،  ه40

 .294 ،  7ط السياسية اإلسالمية،
رياسة الدولة ، ومحمد رأفت عاما ، 11 -10،   5، د. ط.، جالفَصل فى الِملل، واألهواء، و النِ حلامن هاا،   ه41

 .123 ، د. ط.،  فى الفقه اإلسالمى
 .89ن ا ية سورة النسا ، م ه42
 .120-118سورة آل عمرا ، ا ياو   ه43
 .181-180،   2، د. ط.، جمجموع الفتاوى امن باز،  ه44
 .94،  2، ج1، طتفسير القرآن العظيمامن كاير،   ه45
 .82سورة الماودة، من ا ية   ه46
 .182،   2، د. ط.، جمجموع الفتاوى امن باز،  ه47
 .56 – 54   ،5، طالدستور اإلسالمى، تدويل أمو األعلى المودودي ه48
ه الصادر ف  العند الملك  الذي اكترط صراهة أ  يكو  الملك مسلما 1923) الدستور المصري لسنة ذلك باال   ه49

ه فى 1923ه، والذى أهال إليه دستور )1922ه إمري  عاا )13من أموين مسلمين. فمد ع ى األمر الملكى الصادر فى )
، د. ط.، القانون الدستورى  ف ماجد راغب الحلو، من أموين مسلمين ". يراج اط أ  " يكو  الملك مسلماالمادة األولى على اكتر 

  41. 
المراد بالتمت  بالحموق السياسيةف أيف ال يكو  محروما من مااولة هموق الموا نة كح  االنتااب، وه  التركيح  ه50

د إلى فى جناية  ما ل  يكن عد ر لسياسية عند الحك   عليه للميالل النيامية، ويتمرر هرما  الضاص من ممارسة الحموق ا
 المحكوا عليه اعت اره، أو عند الحك  عليه فى جراو  الينحة التى يحددها عانو  تنظي  م اكرة الحموق السياسية.

األسرة، وه  التملك، والحموق والمراد بالتمت  بالحموق المدنيةف أيف ال يكو  محروما من مااولة الحموق الو يعية كح  تكوين 
 للهلية العملية با  يكو  معتوها أو محيورا عليه. ة كال ي  والضرا ، وذلك لكونه فاعداالمالي

 إلى نوعين هماف  -من هيث موضوعنا  –فالحموق  تنمس 
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فن  هموق تمنح للورد ف ه  الحموق التى ينضننا المانو  بمناس ة تنظي  الحك ، والدفاع؛ الحقو  السياسيةف النوع األول
 ومن أه  الحموق السياسيةففى إعامة النظاا السياسى لليماعة.  باعت اره كريكا
 أى ه  التصويت ال تيار الممالين الذين ينوبو  عن أفراد الضعب فى تولى السلواو العامة للدولة. ه  االنتااب؛

 لعامة.روه للنيابة عنن  فى تولى السلواو اف أى؛ ه  الضاص فى التمدا  إلى هينة النا  ين لياتاه  التركيح-
أىف ه  الورد فى أ  يكو  مكلوا موظيوة عامة أى بعم  ييعله جا ا من أداة الدولة لم اكرة  ه  تولى الوظاوك العامة؛

 وظيوتنا سوا  أكانت  الوظيوة مدنية أا عسكرية.
  الضروط ك لوغ تا ت لك  هؤال ، إذ توض  لمنحنا بع وهذه الحموق ال تا ت إال للمنتمين إلى الدولة بينسيتن ، م  ه  ال

ادة أو الحصول على   رة معينة، وال ي اد مننا للجانب إال ه  تولى الوظاوك فى أهوال استاناوية. سن معينة، أو هم  كن
 ويول  على من تا ت لن  الحموق السياسية تسمية الموا نين.

األفراد، ال مصالح اليماعة كما ه   لتى يكو  هدفنا الم اكر تحمي  مصالحف ه  الحموق االحقو  المدنيةف النوع الثانى
الحال فى الحموق السياسية. فالح  السياسى ال يرمى إلى تحمي  مياة للضاص، م  هو إلى التكليك أعرب. فمنح ه  االنتااب 

كتراة ره فردا، وإنما يعت ر تكليوا له باالماال ال يمصد به إك اع هاجة غرياية  أو   يعية للنا ب أو إرضا  أى مي  له باعت ا
ماعة باسرها. والحال ياتلك بالنس ة  للحموق المدنية، فال اية الم اكرة لتمرير هذه الحموق ه  فى وظيوة الحك  التى تن  الي

 تحمي  مصلحة م اكرة، مصلحة تض   لديه هاجة غرياية  و  يعية  أو أى مي  آ ر له باعت اره فردا . 
 إلى نوعين من الحموق هماف -من هيث العموا والاصو  –هذه الحموق وتنمس  

ف تسمى بالحموق الو يعية، أو الحرياو العامة. وه  تلك الحموق التى تنضا للورد باعت اره إنسانا، وتولد معه الحقو  العامة
ة عليه. وهذه الحموق تا ت لك  غير محتاجة فى وجودها إلى منح المانو  إياها، ألننا سابمة على وجود المانو ، وموروض

وتتما  هذه الحموق فى هرية العميدة، وهرية إمدا  الرأى، والحرية ال دنية التى تيع   اد سوا  أكانوا و نيين  أا  أجانب. األفر 
للضاص أ  يرود، وييى  كيوما كا ، والحرية فى ا تيار العم ، وعمد االجتماعاو، وه  تكوين أسرة، وه  اسنياب، وه  

إال أننا  تظ  فى هاجة   إلى تد   المانو  تاجة إلوى وجودها إلى منح المانو ، الملكية. وم  أ  هذه الحموق ليست مح
سعرارها، وهمايتنا. وللمانو  الح  فى أ  يتد   لي ي  من نواق هذه الحموق إذا ما تول ت المصلحة العامة ذلك. ونظرا 

 .التضري  األساسى للدولة أى الدستور ألهمية هذه الحموق، ف نه يمرر بع نا فى
ف ه  الحموق التى تنضا، وتنظ  بممت ى عواعد المانو  الاا  بوروعه الماتلوة كالمانو  المدن ، والمانو  الحقو  الخاصة

ف وه  الحموق التى تا ت للضاص باعت اره ع وا فى هموق األسرةالتياري، و غيرهما. وتت من نوعين من الحموق أهدهماف 
ه   والاان ف الحموق الماليةفه انة ص ارها. ة، والتربية، والنومة، وه  األا فى رة كح  األمنا  على أمين  فى الرعايأس

الحموق التى تنصب على التصرفاو المالية، كح  استعمال الملكية الااصة، وه  التصر  فينا،وه  االستدانة،  وغيرها من 
 الحموق المالية.
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نطا   ، وواو  ع د العال،235-227،   2، طسة القانون دروس فى أصول القانون، المدخل لدرا جمي  الضرعاوى، :يراج 
 ، و549،   1، طتطبيق المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية مل الدستور، دراسة تحليلية مقارنة

Louis  Fisher, Constitutional  Rights: Civil  Rights  and  Civil  Liberties, vol. 2, pp. 1233 – 
1249, John Bell, French Constitutional  Law, pp. 138 – 226, Alex  Carroll, Constitutional & 
Administrational  Law, pp. 323 – 396 

ه، 4196) الدستور المصري لسنة ه، والمادة  الاامسة  من1956)الدستور المصري لسنة تنص المادة  الاالاة  من  ه51
 الدستور المصري لسنةه، و 1971) الدستور المصري لسنة ة الاانية منعلى أ  ف " اسسالا دين الدولة ".  وتنص الماد

ه على أ ف " اسسالا دين الدولة، والل ة العربية ل تنا الرسمية، وم ادى  الضريعة 2014) الدستور المصري لسنةه، و 2012)
سالمية كمصدر أساسى عة اإلالشري يراج فع د الحميد متول ،. لمايد من التوصي  اسسالمية المصدر الرويسى للتضري  "

مشكالت النظام الدستورى المصري فى ضوء سمو القانون ، وأهمد محمد أهمد هضيش، 23 -18،   3، ، طللدستور
فى التشريعات العربية، المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية ، وأكر  فايا اللمساوي، 238 – 236، د. ط.،   اإللهي

 .11،    1ط والدولية،
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، وفى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة د الوماوي،   محمسليما ه52

 .68، د. ط.،   (1971النظام الدستورى المصري )حتمية تعديل دستور سنة ، وزين مدر فرَّاج، 239،   4، طمقارنة
للمانو  فى مصر منذ الوتح اسسالمى إلى عند  بالذكر أ  الضريعة اسسالمية كانت  المصدر الرسمى مما هو جدير ه53

أيف ما ع   عند  –ا . هيث كانت تو   الضريعة اسسالمية فى هذه الوترة 1805على الذى تولى الحك  فى مصر عاا محمد 
يتعل  باألهوال الضاصية كالمساو  المتعلمة منظاا على جمي  األكاا ، وفى ك  المساو  سوا  مننا ما   -محمد على 

ْير، وتصحيح النسب، والت نى، والمساو  المتعلمة ألسرة كالاواج، والوالق، والمساو  المتعلمة بالوالا ية، والوصاية، والموامة، والح 
حرب. ومنذ مداية عند محمد على، بالمواريث، أو المعامالو المالية، أو  الحدود، أو المعامالو الدولية، وكنو  السياسة، وال

بع  التضريعاو المستمدة من هذا المانو  ال ضريعة اسسالمية لصالح المانو  الورنسى؛ هيث وضعت مدأ تمليص تو ي  ال
سيما فيما يتعل  بمانو  التيارة، وبع  عواعد المانو  اليناوى. وب داية هركة التمنين على إثر إنضا  المحاك  الماتلوة ث  

اسسالمية  مح  الضريعة –منمولة هرفيا من التمنيناو الورنسية والت  كانت  –اك  األهلية، هلت التمنيناو الوضعية المح
باستانا  بع  األهكاا الما وذة من الضريعة اسسالمية كمساو  األهوال الضاصية. ومنذوذ ل  تعد الضريعة اسسالمية مصدرا 

ى  الضريعة اسسالمية ه ونص فى المادة الاانية على أ  " م اد1971)لسنة  الدستور المصري رسميا للمانو  هتى جا  
 – 174، د. ط.،   المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونية  ". يراج ف محمد هسن عاس ، المصدر الرويسى للتضري

176. 
ى  الضريعة اسسالمية المصدر ، عد نص على أ  " م اد-وما تاله من دساتير  -ه 1971)الدستور المصري لسنة وم  أ  

 ال أ  هذا النص ل  ينال  إلى هيا التو ي  بعد.الرويسى للتضري  "، إ
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ه الذى اكترط صراهة أ  يكو  الملك مسلما من أموين مسلمين. فمد ع ى 1923) الدستور المصري لسنةتحديدا  ه54
ه فى المادة األولى على اكتراط أ  " 1923ه، والذى أهال إليه دستور )1922ه إمري  عاا )13األمر الملكى الصادر فى )

 .41د. ط.،   ، القانون الدستورى ملك مسلما من أموين مسلمين ". يراج ف ماجد راغب الحلو، يكو  ال
ْيلى، تو ي  الضريعة، واستمداد الموانين من 108   ،5، طالمال، والحكم فى اإلسالم ع د المادر عودة، ه55 ، ووه ة الاُّه 

ين الومه اسسالمى، ) ،  السنة الرابعة، العدد التاس ، ربي  معة الكويتتف جاالكويمجلة الشريعة، والدراسات اإلسالمية،م عِّ
النظم السياسية، دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة، ونظم ، وعادل ثامت، 86ا ه،    1987ر ديسم  -ه 1408ا  ر 

لنظام اختيار رئيس الدولة فى ا، وعادل بِّْضر، 303د. ط.،   الحكم فى البلدان العربية، وللنظام السياسى اإلسالمى، 
 .320،   أ روهة دكتوراه غير منضورة، ارنةالمختل ، دراسة مق

 دراسةمراجع ال
 أوالف المراج  العرب 

د. ط.، الماهرة، مكت ة الكلياو الدولة، وسياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى، ، )د. و.ه. أحمد الُحَصرى  -1

 األزهرية.

القانون  رى المصري فى ضوء سمومشكالت النظام الدستو ه. 2012أهمد محمد أهمد هضيش، )-2

 العربية.، د. ط.، الماهرة، دار النن ة اإللهي

المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية فى التشريعات العربية، ه. 2009أكر  فايا اللمساوي، )-3

 ،  الماهرة، المؤتمر المومى لإلصداراو المانونية.1ط والدولية،

، تعريبف محمد كاظ  س  َّاق، تدويل الدستور اإلسالمى اه.1981 -ه 1401أمو األعلى المودودي، )-4

 روو،  مؤسسة الرسالة.،  مي5ط

اه. صحيح الترغيب، 2000-ه1421هه. )1420األل ان ، محمد ناصر الدين، المتوف  سنة )-5

ة ، الريايف مكت 1والترهيب،  و ة الحاجة الت  كا   رسول هللا صل  هللا عليه وسل  يعلمنا أصحابه، ط

 المعار .
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)د. و.ه.  ميموع الوتاوى، د. ط.، جم  ه. ه1420امن باز، ع د العايا من ع د هللا، المتوف  سنة )-6

 و   ف محمد من سعد الضويعر، الرياي، د.  .

، المتوف  سنة )-7 يمى  اه. 1928 -ه 1346هه. )429ال  دادي، أمو منصور ع د الماهر من  اهر  الت مِّ

  ولف مو عة الدولة.، استان1أصول الدين، ط

ن ن، 2001 -ه 1422، )هه458ال ينم ، أمو بكر أهمد من الحسين المتوفى سنة )-8 اه. معرفة السُّ

 ،  ميروو، دار الكتب العلمية. 1وا ثار، تحمي ف سيد كِّسروى هسن، ط

وية،  د. ط.، هه. 1329ه، )ه 791التوتازان ، سعد الدين، المتوفى سنة )-9 الماهرة، كرد العماود الن س 

 تا  العلمية.مو عة كردس

اه. تحرير األهكاا فى تدمير أه  1985 -ه 1405هه. )733امن جماعة، مدر الدين، المتوفى سنة )-10

 ، دولة عور، رواسة المحاك  الضرعية، والضنو  الدينية.1اسسالا، تحمي ف فؤاد ع د المنع  أهمد، ط

،الماهرة، دار النن ة 2لدراسة المانو ، ط، المد   ه. درون فى أصول المانو  1994جمي  الضرعاوى، ) -

 العربية.

اه. الوص   فى 1985 -ه 1405ه، )ه 456امن هاا، أمو محمد على من أهمد، المتوفى سنة ) -12

ْير ة، د. ط.، ميروو، دار اليي . ل ، واألهوا ، والن ِّح ، تحمي ف محمد امراهي  نصر، وع د الرهمن ُعم   المِّ

، )د. و.ه. المحلى، تحمي ف أهمد محمد هه456من أهمد، المتوفى سنة )  محمد على امن هاا، أمو-13

 كاكر، د. ط، الماهرة، دار التراث.

 المعار . ، اسسكندرية، منضاة5ىالمانو ،ط  إل ه.المد  1974هسنكيرة، )-14
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و ، محمد من على من محمد من على من ع د الرهمن الحنوى، المتوفى سنة )-15 ْصك  ، هه1088الح 

 ، ميروو، دار الكتب العلمية.1اه. الدر الماتار، تحمي ف ع د المنع   لي  امراهي ، ط2002 -ه 1423)

 -ه 1415، )هه977الاويب الضربين ، كمل الدين محمد من أهمد الضافعى، المتوفى سنة )-16

 لمية.، ميروو، دار الكتب الع1اه. م نى المحتاج إلى معرفة معانى ألوا  المنناج، ط1995

ْهل وى، أهمد كاه ول  هللا من ع د الرهي ،  المتوفى سنة )-17 هية هللا ال ال ة،  هه. 1355، )هه1176الدَّ

 ،  الماهرة، دار التراث.1تحمي ف جماعة من علما  النند، ط

هه. 1004الرمل ، كمل الدين محمد من أمى الع ان أهمد من هماة كناب الدين، المتوفى سنة )-18

 ناية المحتاج إلى كرد المنناج، الو عة األ يرة، ميروو، دار الوكر.اه.  ن1984 -ه 1404)

ه، د. ط.، 1971ه. النظاا الدستورى المصري ) هتمية تعدي  دستور سنة 2001زين مدر ف رَّاج، )-19

 الماهرة، دار النن ة العربية.

، الرياي، 2،  طى اسسالااه. النظاا السياسى ف2001 -ه 1421السامراو ، نعما  ع د الرزاق، )-20

 مكت ة الملك فند الو نية.

السااوي، كمل الدين أمو الاير محمد من ع د الرهمن من محمد من أمى بكر من عاما  من محمد، -21

ه. المماصد الحسنة فيما اكتنر على األلسنة، تحمي ف محمد عاما  2002ه، )ه 902المتوفى سنة )

 رب .،  ميروو، دار الكتاب الع4الاضت، ط

وَّى، )س-22  ، الماهرة، د.  .2اه. اسسالا، ط1993 -ه 1414عيد ه 

ه. السلواو الاالث فى الدساتير العربية المعاصرة، وفى الوكر 1979سليما  محمد الوماوى، )-23

 ،  الماهرة، دار الوكر العربى.4السياسى اسسالمى، دراسة ممارنة، ط
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فتح هه. 1414ه، )ه 1250يمنى، المتوفى سنة ) د هللا الالضوكان ، محمد من على من محمد من ع  -24

 ، دمض ، دار امن كاير، ميرووف دار الكل  الويب.1المدير،  ط

ه. النظ  السياسية، دراسة للنماذج الرويسية الحدياة، ونظ  الحك  فى ال لدا  2007عادل ثامت، )-25

 ة اليديدة.ار اليامعالعربية، والنظاا السياسى اسسالمى، د. ط.، اسسكندرية،  د

 ممارنة دراسة الماتلط، النظاا فى الدولة رويل ه. ا تيار2011بِّضر، ) الوهاب ع د المعين ع د عادل-26

 العاا. المانو   عس  الحموق، المنوفية، كلية منضورة، جامعة غير دكتوراه  أ روهة

، اسسكندرية، منضاة 3، طه. الضريعة اسسالمية كمصدر أساسى للدستور1990ع د الحميد متول ، )-27

 المعار . 

 ، جدةف الدار السعودية للنضر، والتوزي .5ه. المال، والحك  فى اسسالا، ط1984ع د المادر عودة، )-28

 .، الماهرةف د.  .ع د المادر عودة، )د. و.ه. اسسالا، وأوضاعنا السياسية، د. ط-29

  ، د. ط.، الماهرة، دار النن ة العربية.ه. المد   لدراسة المانو 1975ع د الودود يحي ، )-30

 ه.  المد   لدراسة المانو ، د. ط.، الماهرة، دار النن ة العربية.1982-1981ع د الودود يحي ، )-31

الماض  -2د.ط.، الماهرة، دار المل  ع د الوهاب  ال ، )د. و.ه.  الصة تاريي التضري  اسسالم ،-32

ْ تى، المتوفى سنة )عياي، أمو الو   عياي من موسى من  ه، ه 544عياي من ع مرو  اليَّْحُص ى السَّ

،  المنصورة، مصر، دار 1اه.  إكمال الُمعل ِّ  بوواود ُمْسلِّ ، تحمي ف يحيى اسماعي ، ط1998 -ه 1419)

 الوفا .

اه. أثر الدين فى النظ  المانونية، دراسة ممارنة مين 2001 -ه 1422فا مة محمد ع د العلي ، )-33

 ، الماهرة، دار النن ة العربية.1الا، والمسيحية، طاسس
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المر   ، أمو ع د هللا محمد من أهمد من أم  بكر من فرد األنصاري الاارج  كمل الدين، المتوف  -34

 ، تحمي ف ع د هللا من ع د المحسن التركى، اه. اليام  ألهكاا المرآ2006 -ه 1427هه.  )671سنة )

 الرسالة.، ميروو، مؤسسة 1وآ رو ، ط

ندى الماهرى، المتوفى سنة )-35 ْلم ض  ه. مآثر 1985هه. )821الملمضندي، أهمد من على من أهمد الو ا ارى  الم 

 ة الكويت.، الكويت، مو عة هكوم2اسنافة فى معال  الاالفة، تحمي ف ع د الستار أهمد ف رَّاج، ط

وزية، المتوف  سنة )امن المي ، محمد من أم  بكر من أيوب من سعد كمل الدين م-36 هه. 751ن ع ي ِّ  الي 

أهكاا أه  الذمة، تحمي ف أمو م ر ا  يوسك من أهمد ال  ْكرى، وأمو أهمد كاكر من اه. 1997 -ه 1418)

م ادى للنضر.1توفي  العارورى، ط مَّااف ر   ، الدَّ

هه. 1419هه. )774امن كاير، أمو الودا  إسماعي  من عمر المرك  ال صري الدمضم ، المتوف  سنة )-37

 الكتب العلمية ، تحمي ف محمد هسين كمل الدين، ميروو، دار1توسير المرآ  العظي ، ط

ه. 1979 -ه 1400هه. )906الكمال من أم  كريل، محمد من محمد من أم  بكر، المتوف  سنة )-38

ايرة، الماهرة، موالق، المو عة األميرية.المُ   سامرة بضرد الُمس 

ه 1423هه. )418لحسن من منصور الو ري الرازي، المتوف  سنة )لماس  ه ة هللا من االاللكاو ، أمو ا-39

، 8اه. كرد أصول اعتماد أه  السنة، واليماعة، تحمي ف أهمد من سعد من همدا  ال امدي، ط2003 -

  ة.السعودية، دار  ي

 اب اليامعة.ه. المانو  الدستورى، د. ط.، اسسكندرية، مؤسسة ك 1973ماجد راغب الحلو، )-40
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، هه450الماوردي، أمو الحسن على من محمد من ه يب ال صرى ال  دادى الماوردى المتوفى سنة )-41

، ميروو، 3، طه. األهكاا السلوانية والوالياو الدينية، ض ط وتصحيحف أهمد ع د السالا2006 -ه 1427

 دار الكتب العلمية.

، هه450 صرى ال  دادى الماوردى المتوفى سنة )الماوردي، أمو الحسن على من محمد من ه يب ال-42

اه. الحاوى الك ير فى فمه مذهب اسماا الضافعى تحمي ف على محمد معوي، وعادل 1999 -ه 1419)

 ، ميروو،  دار الكتب العلمية.1أهمد ع د الموجود، ط

 وق الدولية.، الماهرة، مكت ة الضر 4اه. المعي  الوسيط، ط2004 -ه 1425ميم  الل ة العربية، )-43

ه. المد   لدراسة المانو ، الماعدة المانونية، د. ط.، اسسكندرية،  دار 2012محمد هسن عاس ، )-44

 اليامعة اليديدة.

 ى،  د. ط.، الماهرةف د.  .محمد رأفت عاما ، )د. و.ه. رياسة الدولة فى الومه اسسالم-45

 ، الماهرةف دار التراث.7اسسالمية، ط ه. النظرياو السياسية1979محمد ضيا  الدين الريل، )-46

امن منظور، جمال الدين أمو الو   محمد من ُمك ر ِّا من عل  من أهمد من أم  الماس  من هنيوة  -47

دهللا عل  الك ير، ومحمد أهمد هسب هللا، )د. و.ه. لسا  العرب،  تحمي ف ع هه. 711المتوف  سنة )

 ار المعار .وهاك  محمد الضاذل ،  د.ط.، الماهرةج، د

امن منظور، جمال الدين أمو الو   محمد من ُمك ر ِّا من عل  من أهمد من أم  الماس  من هنيوة، -48

الصادق ه.  لسا  العرب، تصحيحف أمين محمد ع د الوهاب، ومحمد 1986هه. )711المتوف  سنة )

 ،  ميروو، دار إهيا  التراث العربى.3الع يدى، ط
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اه. 2001 -ه 1422هه.  )676متوف  سنة )ي  الدين يحي  من كر ، الالنووي،  أمو زكريا مح-49

ابوى، وهازا محمد، وعماد عامر، ط ، الماهرة، دار 4صحيح مسل  بضرد النووى، ، تحمي ف عصاا ال َّ

 الحديث.

ه. نواق تو ي  المحكمة الدستورية العليا للمادة الاانية من 2009ع د العال، )واو  محمد يوسك -50

 ،  الماهرة، د.  .1دراسة تحليلية ممارنة، ط الدستور،

ْيلى، )-51 ين الومه اسسالمى، 1987 -ه 1408وه ة الاُّه  اه. تو ي  الضريعة، واستمداد الموانين من م عِّ

 -الكويت، جامعة الكويت،  السنة الرابعة، العدد التاس ، ربي  ا  ر ميلة الضريعة، والدراساو اسسالمية، 

 ديسم ر.

ل ك من أهمد، المتوفى سنة )على الور أمو ي-52  -ه 1403هه. )458ا ، محمد من الحسين من محمد من   

 اه. األهكاا السلوانية،  تحمي ف محمد هامد الومى، د. ط.، ميروو، دار الكتب العلمية.1983

 لمراجع األجنبية:ثانيا: ا

Bell, John, (1994). French Constitutional  Law, Oxford: Clarendon  Press. 

Carroll, Alex, (1998). Constitutional & Administrational Law, England: Essex, Pearson  

Education Ltd.  

Fisher, Louis, (1972). Constitutional  Rights: Civil  Rights  and  Civil  Liberties, New York: 

McGraw-Hill  Publishing  Company. 
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 لوريبية في حماية البيئة مل التلوثدور السياسة ا

 أحمد عبدالصبور الدلجاوي  الدكتور :

 أستاذ التضريعاو االعتصادية والمالية المساعد

 جامعة الضارعة –المانو  كلية 

 ملخص البحث

تعد مضكلة التلوث ال ين  من أكار المضكالو إلحاها ف  الوعت الحاضر، نظرا لتواعمنا السري  

ي ا بالنظر إلى تعميدها وتصاعد هدة آثارها؛ إذ تمتد لتضم  ماتلك أوجه الحياة وت اعك نتاوينا، وأ

ل، هيث ال تنحصر ا ثار غير المرغوبة للتلوث ف  دول العال  السياسية للدو اسنسانية متياوزة مذلك الحدود 

 لت جمي  الدول المتمدا فمط، وإنما تمتد هذه ا ثار إلى أفمر ال لدا  ف  العال  الاالث؛ ومن ث َّ انض

بالمضكالو ال ينية، وانعمد من أجلنا العديد من المؤتمراو المحلية والدولية مند  التوص  إلى أه  ا لياو 

لسياساو، وكذلك التضريعاو المانونية الكويلة بحماية ال ينة والارواو الو يعية، ومن هذه ا لياوف ا لياو وا

المتعلمة بحماية ال ينة، وا لياو االعتصادية، ومنناف السياسة ال ري ية  المانونية، ما  إصدار الموانين واللواوح

ومنح إعوا او وهوافا ضري ية، وف  هذا اس ار يات   متمالة ف  ال ري ة ال ينية )ال ري ة على التلوثه،

ري ية هذا ال حث الذي يحاول اسجابة على إككالية محددة تتلاص ف  تحديد الدور الذي تؤديه السياسة ال 

ف  هماية ال ينة من التلوث، وتاسيسا على هذه اسككالية ف   هذا ال حث يسعى إلى التحم  من صحة 

تمد أ  السياسة ال ري ية ُتسن  مدور فعال ف  هماية ال ينة من التلوث، وعد اعفرضية محددة تتلاص ف  

ال حث، وا ت ار صحة الورضية  ال حث على المننا الوصو  التحليل  لإلجابة على اسككالية الت  يايرها

عريل ال حث إلى ممدمة، وم حاين، يت عنما  اتمة، ت منت الممدمة الت د ت  تمسي ، وعالت  يستند إلينا
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بموضوع ال حث، وإككاليته، وفرضياته، وأهدافه، وأهميته، ومننيه، و وة الدراسة فيه، وأما الم حث األول 

لتلوث ال ين ، وذلك ف  مول ين، تناول األول مننا المواهي  األساسية فاصصناه للمواهي  العامة هول ال ينة وا

ث ال ين ، وت  تاصيص الم حث الاان  للسياسة هول ال ينة، وتناول ا  ر المواهي  األساسية هول التلو 

ال ري ية ودورها ف  هماية ال ينة من التلوث، وذلك ف  ثالثة موالب، تناول األول مننا مونوا وأدواو 

ياسة ال ري ية، وتناول المولب الاان  دور ال ري ة ال ينية )ضري ة التلوثه ف  هماية ال ينة من التلوث، الس

تعري لدور الحوافا ال ري ية ف  هماية ال ينة من التلوث، وأ يرا اهتوو  اتمة ال حث أما المولب الاالث ف

 على أه  ما توص  إليه ال حث من نتاوا، وما أوصى به من توصياو.

 الحوافا ال ري ية. -ال ري ة ال ينية -السياسة ال ري ية -التلوث ال ين  -ال ينةالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة

 بموضوع البحث:التعريف  ▪

ُتما  ال ينة وتلوثنا أهد أه  التحدياو الك رى الت  تواجننا دول العال ، وبصوة  اصة النامية مننا؛ 

لمحممة ف  ميناتنا، وتايد هدة هذه المضكلة بس ب العالعة الو يدة مين وذلك نتييًة لمستوياو التلوث المرتوعة ا

ة ال ينة، انوالعا من أ  استمرارية رفاهية اسنسا  ال تت  إال الحاجة إلى التنمية االعتصادية وممت ياو هماي

 م  بما  ال ينة الو يعية دو  استناا  م  إتاهة الورصة للجيال المادمة لالستوادة مننا.

االعتصاديو  إلى مضكلة التلوث ال ين  باعت ارها آثارا  ارجية سل ية، تنضا نتييًة لوض  السوق ظر وين

السعرية والحوافا المتعلمة بالموارد ال ينية، و اصة الموارد المملوكة جماعيا ما ف الما   ف  إعوا  المؤكراو

لت  تاصص منا الموارد األ رى؛ األمر والنوا ، وبالتال  ال يت  تاصيصنا عن  ري  السوق منول الوريمة ا

دا مدو  ممام  مال  يتحمله الذي يترتب عليه عدا تحم  التكلوة الحميمية الستاداا تلك الموارد، والت  تستا
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مستادموها نظرا لعدا وجود سوق ل ي  تلك الموارد، كما يم  الحافا لدى مستادم  هذه الموارد الستاداا 

تلوياا لل ينة، أو الستاداا وساو  مكافحة التلوث نظرا لما تنووي عليه هذه  وساو  إنتاج هدياة تكو  أع 

 .ال داو  من زيادة ف  تكاليك اسنتاج

عن تسيي  التكاليك االجتماعية المتولدة عن  -ف  اعتصاد السوق  -بالتال  يعيا جناز الامنو 

تحم  التكاليك المصاه ة  استاداا الموارد المضتركة، كما يعيا عن إج ار الصناعاو الملوثة على

ا، وف  هذه الستاداماتنا لنذه الموارد،  اصة عندما يتياوز هذا االستاداا المستوياو المرغوبة اجتماعي

الحالة يص ح التد   الحكوم  أمرا هتميا، وذلك باالستعاضة عن آلياو السوق بآلياو السياسة ال ينية 

ا لياو المانونية )إصدار الموانين واللواوح المتعلمة بحماية  الماتلوة لحماية ال ينة من التلوث، وتتلاص ف 

 ية متمالة ف  فري ضري ة على التلوث، أو منح هوافا ال ينةه، وا لياو االعتصادية )ومننا السياسة ال ري

ضري ية ماتلوة، أو تمدي  إعاناو هكومية، أو إصدار كناداو )ترا يصه للتلوث...إليه، وباسضافة إلى 

او المانونية واالعتصادية المستادمة لحماية ال ينة، فمد تتد   الحكوماو ف  هذا الضا  بضك  م اكر أو ا لي

أج  ذلك ال ري، فمن صور التد   الم اكر المياا بعملية إزالة الملوثاو، وجم  المالواو غير م اكر من 

تاصص لتحمي  ذلك، ومن  مصروفاو هكومية -ف  س ي  ذلك -والنواياو، وتنمية مياه الضرب، وتتحم 

د الو ن ، صور التد   غير الم اكر العم  على التوور التمن  ف  العملية اسنتاجية بماتلك فروع االعتصا

 .واستاداا تكنولوجيا صديمة لل ينة

ونظرا لكارة وساو  هماية ال ينة وتعدد جوان نا ف ننا سنمتصر ف  هذه الدراسة على وسيلة واهدة من 

 المتعددة دو  غيرها من وساو  التد   الحكوم  لحماية ال ينة، وه  السياسة ال ري ية.هذه الوساو  

 إشكالية البحث: ▪
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 تمدا تتيلى موضود اسككالية العامة لنذا ال حث ف  السؤال التال فف  إ ار ما 

 ما دور السياسة ال ري ية ف  هماية ال ينة من التلوثو -

   نورد اسككالياو الورعية التاليةفومن  الل هذه اسككالية العامة يمكن أ

 ما الممصود بال ينة وتلوثناو -

 ما تكاليك التلوث ال ين و -

 ة ال ري يةو وما أدواتناوما الممصود بالسياس -

 ما دور ال ري ة ال ينية )ضري ة التلوثه ف  هماية ال ينة من التلوثو -

 ما دور الحوافا ال ري ية ف  هماية ال ينة من التلوثو  -

 بحث:فرضية ال ▪

تاسيسا على مضكلة ال حث، ف نه يسعى إلى ا ت ار صحة فرضية محددة وه ف أ  السياسة ال ري ية 

 منما وفعاال ف  هماية ال ينة من التلوث.تلعب دورا 

 أهداف البحث: ▪

 يسعى هذا ال حث إلى تحمي  جملة من األهدا  يمكن إييازها فيما يل ف

 التعريل بال ينة وتلوثنا. -

 لتلوث ال ين .تحديد تكاليك ا -

 ميا  مونوا وأدواو السياسة ال ري ية. -

 اية ال ينة من التلوث.الوعو  على دور ال ري ة ال ينية )ضري ة التلوثه ف  هم -

 الوعو  على دور الحوافا ال ري ية ف  هماية ال ينة من التلوث. -



 2018العدد السابع ديسمرب                                                      اسيةوالدراسات القانونية والسيجملة املنار للبحوث 
3  

 
85 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

 أهمية البحث: ▪

ها السل ية على صحة اسنسا  وعلى تن   أهمية هذا ال حث من كونه يتناول مضكلة التلوث ال ين  وآثار 

ل للسياسة ال ري ية ف  الحد من ة هذا ال حث ألنه يحاول اث او الدور الوعاالموارد الو يعية، وتاداد أهمي

 -التلوث ال ين  واستناا  الموارد الو يعية، وذلك من  الل استاداا ال ري ة فرضا وإعواً ، ترهي ا وترغي ا

ة ال ينة ومكافحة التلوث، إذ تموا السياسة ال ري ية المعاصرة على التد   كوسيلة منمة من وساو  هماي

و تحمي  إيراد مال  فمط، كما كا  عليه األمر ف  ظ  المالية المحايدة، التصحيح ؛ فل  يعد هد  ال ري ة ه

اة لحماية وإنما أص حت ُتستادا لتحمي  أهدا  اعتصادية، واجتماعية، وسياسية، وعليه يمكن أ  ُتستادا كاد

 ال ينة من التلوث.

 منهج البحث: ▪

  على المننا الوصو  من أج  ا ت ار فرضية ال حث وتحمي  أهدافه اعتمد ال حث بضك  أساس

التحليل ؛ ألنه يناسب موضوع ال حث، إذ عاا ال اهث متيمي  أك ر عدر ممكن من المعلوماو هول موضوع 

، والمراج  المتاصصة، واألبحاث العلمية، والدورياو، ث  الدراسة من مصادر ماتلوة ما ف المراج  العامة

 دعيما للوصول إلى نتاوا علمية سليمة. عاا متحلي  المعلوماو الت  ت  الحصول علينا تحليال

 خطة البحث: ▪

يتكو  ال حث من ممدمة، وم حاين، يت عنما  اتمة، ت منت الممدمة التعريل بموضوع ال حث، 

افه، وأهميته، ومننيه، و وة الدراسة فيه، وأما الم حث األول فاصصناه للمواهي  وإككاليته، وفرضياته، وأهد

ال ين ، وذلك ف  مول ين، تناول األول مننا المواهي  األساسية هول ال ينة، وتناول العامة هول ال ينة والتلوث 

 ري ية ودورها ف  ا  ر المواهي  األساسية هول التلوث ال ين ، وت  تاصيص الم حث الاان  للسياسة ال
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ل ري ية، وتناول هماية ال ينة من التلوث، وذلك ف  ثالثة موالب، تناول األول مننا مونوا وأدواو السياسة ا

المولب الاان  دور ال ري ة ال ينية )ضري ة التلوثه ف  هماية ال ينة من التلوث، أما المولب الاالث فتعري 

ن التلوث، وأ يرا اهتوو  اتمة ال حث على أه  ما توص  إليه لدور الحوافا ال ري ية ف  هماية ال ينة م

 ال حث من نتاوا، وما أوصى به من توصياو.

 المبحث األول:مفاهيم أساسية حول البيئة والتلوث البيئي

ُيعد تحديد وض ط المواهي  ضرورة مننيية وم دوية المد مننا ألية دراسة، وعليه سنحاول تحديد 

 ث ال ين  ف  مول ين، وذلك على النحو التال فمونوم  ال ينة، والتلو 

 المطلب األول : مفاهيم أساسية حول البيئة:

 )أوال( تعريف البيئة:

ال ينة ذاو مونوا واس  الرت ا نا بكاير من العلوا الو يعية واسنسانية، إذ ُيستادا مصولح ال ينة ف  

صولح ت عا للموضوع الذي يستادا فيه وال اية كاير من العلوا والمياالو الماتلوة، ويت ير مونوا هذا الم

ال ينة الو يعية، وال ينة االجتماعية، وال ينة السياسية،  منه، وهسب تاصص ال اهث الذي يتناوله، فنمولف

وعد أدى هذا االستعمال الواس  إلى ظنور هذا المصولح بمعاٍ  متعددة، وماتلوة وال ينة الامافية... إلي، 

وا تال  نمط العالعة الت  تربط اسنسا  منذا االصوالد، فعلى الرغ  من أ  لوم با تال  م اميننا، 

ح من األلوا  كاوعة االستعمال ف  الوعت الحاضر، ف نه ال يوجد تعريل جام  لك  معانيه ومان  ال ينة أص 

نة، ومن ث َّ من تدا   وا تالط مواهي  أ رى معه، لذلك فمد ا تلوت ا را  ف  تحديد الممصود بمصولح ال ي

 .ه1)تحديد إ ار الحماية الالزا لمكوناتنا
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"الوسط الذي يعيش فيه اسنسا  والكاوناو األ رى ويمارن فيه  أ  ال ينة تعن  ه2)هيث يرى ال ع 

 أنضوته الماتلوة".

أ  ال ينة ه  "المحيط المادي الذي يعيش فيه اسنسا ، بما يضم  من ما ،  ه3)ويرى ال ع  ا  ر

 ف ا ، وتربة، وكاوناو هية، ومنضآو أعامنا سك اع هاجاته".وهوا ، و 

بانناف "الوسط أو الميال المكان  الذي يعيش فيه اسنسا ، يتاثر به، ويؤثر كما ُتعر   ال ينة أي ا 

فيه، بك  ما يضمله هذا الميال المكان  من عناصر ومعوياو، سوا  كانت   يعية كالصاور وما ت مه 

 اعة، وتربة، وموارد مياه، وعناصر منا ية من هرارة، وض ط، ورياد، وأموار، من معاد ، ومصادر 

  يعية، وهيواناو بحرية وبرية، أو معوياو بضرية، أسن  اسنسا  ف  وجودها من عمرا ، و رق ون اتاو 

 .ه4)نم ، ومواصالو، وماارع، ومصان ، وسدود... إلي"

، م  إ  ال ينة لعناصر الو يعية والصناعية فحسبأ  معنى ال ينة ال يمتصر على ا ه5)ويرى ال ع 

الو يعة العالمية، إذ إ  هذه المنا   أو األماكن تع ر عن عيمة تارياية ييب أ  تضم  مواع  التراث الاماف  و 

وجمالية نادرة، وبالتال  فن  تعد من ضمن منا   التراث المضترة لإلنسانية، وذلك ما  ا ثار والمتاهك 

ن الوالية ة، م  إ  عناصر ال ينة تعد تراثا مضتركا لإلنسانية، وال كك أ  المنا   الت  تارج عوالصور النادر 

تعد تراثا مضتركا  -كالو ا  الاارج ، ومنا   أعال  ال حار، والمو ين الضمال  والينوب  -اسعليمية للدولة

و الحية وغير الحية من لإلنسانية جمعا ، وييب توفير هماية لتلك المنا   والمحافظة على الاروا

 م لة.االست الل المورط لتلك الارواو هواظا على مصلحة األجيال الم
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ا ُعرفت ال ينة باننا "ك  ك   يحيط 1972وف  المؤتمر العالم  لل ينة المنعمد باستكنول  سنة 

او هياته من باسنسا "، كما ُعر ِّفت توصيال باننا "اال ار الذي يعيش فيه اسنسا  ويحص  منه على مموم

 .ه6)"غذا  وكسا  ودوا  وماوى، ويمارن فيه عالعاته م  أعرانه من من  اسنسا 

وعد انعكل اال تال  هول تعريل ال ينة من الناهية الونية على تعريونا من الناهية المانونية، وهذا ما 

المونوا ال ي  لل ينة الذي نالهظه من انمساا التعريواو المانونية لل ينة إلى اتياهينف فاما األول فيا ذ ب

ونوا الواس  الذي ي يك للعناصر الو يعية يمتصر على عناصرها الو يعية فمط، وأما ا  ر فيا ذ بالم

العناصر اسنسانية ف  ال ينة الو يعية والح رية، وتا ذ معظ  التضريعاو بالمونوا الواس  لل ينة، ف  هين 

 .ه7)يا ذ عدد علي  جدا مننا بالمونوا ال ي 

 نه ييب عدا الالط ورغ  هذا اليدل الومن  والمانون  بضا  تحديد المعنى الدعي  لل ينة ومكوناتنا، ف

مدعوى أ  الو يعة ه  األسان لك  ما هو مين ؛ إذ إ  ال ينة  (Nature)والو يعة  (Environment)مين ال ينة 

لتنا، وإ  كانت ذاو تاثير على وصك لما هو أكم  وأع  من الو يعة، وه  تتكو  من عناصر وجدو بحا

، فالو يعة جا  من الك  الذي هو ال ينة؛ أل  ه8)الحياة اسنسانية؛ إذ إننا ليست المؤثر الوهيد ف  هذا الضا 

ت يك إلى فكرة الو يعة أوضاعا وعناصر جديدة استحدثنا اسنسا ، وبصوة  اصة المنضآو ال ينة 

مد أضيوت إلى العناصر الو يعية اماو التكنولوجية من آثار، ف، ف ال عما ترتب على االستاده9)الح ارية

 .ه10)عناصر جديدة ناكنة عن هصيلة التواع  مين اسنسا  والعل  والو يعة

ي التعريواو السابمة لل ينة يمكننا المول باننا نمصد ف  هذا المماا مصولح ال ينة ومن  الل استعرا

من العناصرف أولنماف العناصر الو يعية الت  ال د   لإلنسا  ف  بمعناه الواس ، وهو أننا تتكو  من نوعين 

لو يعية المتيددة، وغير  ، والتربة، والارواو اوجودها؛ لكوننا وجدو ع   وجود اسنسا  ذاته، كالما ، والنوا
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المتيددة، وا  رف العناصر غير الو يعية )المستحدثةه الت  نيمت عن نضاط اسنسا  ف  س ي  سيورته 

 ى الو يعة وتوويعنا سك اع هاجاته.عل

 )ثانيا( عناصر البيئة محل الحماية القانونية:

عناصر هذه ال ينة الت  ينت  المانو  متنظيمنا بعد ميا  الممصود بال ينة علميا وعانونيا، المد من معرفة 

نة المضمولة بالحماية وهمايتنا، ومن  الل استمرا  موعك المضرع ف  العديد من النظ  المانونية نيد أ  ال ي

، وأ  التضريعاو الماتلوة يتواوو ه11)ه  ال ينة بمعناها الواس ؛ بعناصرها الو يعية واالصوناعية )المضي دةه

حديد عناصر هذه ال ينة، بحيث تايد أو تنمص ف  هذا التضري  أو ذاة، وفيما يل  عري موجا موعونا من ت

 لنذه العناصرف

عناصجر التج  ال د ج  لإلنسجا  فج  وجودهجا، وإنمجا هج  سجابمة علجى وججود ال وهج عناصر البيئـة الطبيعيـة:  (أ)

 اسنسا  نوسه، وتتما  هذه العناصر ف ف 

يعت ججر النججوا  العنصججر األهجج  فجج  عناصججر ال ينججة؛ إذ ال يمكججن االسججت نا  عنججه ا العججا، وهججو يماجج  الهــواء:  .1

مججن عججدد ك يججر مججن مججن العناصججر  كججو  ويتال ججال  اليججوي المحججيط بججالكرة األرضججية، ويسججمى بججال ال  ال ججازي، 

والمرك او الكيمياوية، والمعرو  مننا هتى ا   ماوة عنصر ومركب، ومننا عنصجرا  رويسجا  يتسجما  مايجادة 

%، وغججاز األكسججيين 78.084نسجج ة كجج  مننمججا فجج  ال ججال  ال ججازي، وهمججاف غججاز النيتججروجين الاامجج  ونسجج ته 

، ويعت جر النجوا  كجر ا ه12)ى الموججودة ولكجن منسجب أعج  جر األ %، ف ال عجن ال جازاو20.946النضط ونس ته 

أساسيا لديمومة هياة الكاوناو الحية، وك  ت ير يورأ على مكوناته، سوا  من هيث الكج  أو الكيجك يجؤدي إلجى 

 نتاوا سل ية تؤثر على هياة الكاوناو الحية.
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تميجججا النيجججدروجين، وي األكسجججيين مججج  غجججازهجججو ع جججارة عجججن مركجججب كيميجججاو  ينجججتا مجججن تواعججج  غجججاز المـــاء:  .2

باوا  كيمياوية، وفياياويجة، وهيويجة تيعلجه مجن ممومجاو الحيجاة علجى األري، وللمجا  دورة ثامتجة فج  الو يعجة، 

% مججن مسججاهة الكججرة األرضججية، ومنججه العججذب والمججالح، وتماجج  الميججاه العذبججة نسجج ة 70وهججو ي وجج  مججا يايججد علججى 

الميججاه منصججيب وافججر فجج  المحافظججة ب األري، وتسججن  لموجججودة علججى كوكجج% مججن الحيجج  الكلجج  للميججاه ا2.59

علجججى التجججواز  ال يولجججوج  لجججلري، كمجججا تتميجججا األننجججار وال حجججار والمحيوجججاو باهميجججة اعتصجججادية ك يجججرة، لكوننجججا 

مصججججدرا رويسججججا مججججن مصججججادر ال ججججذا  والاججججرواو المعدنيججججة، ف ججججال عججججن أهميتنججججا كوسججججيلة اتصججججال مججججين الججججدول 

 . ه13)والماراو

الت  ت و  صاور المضرة األرضية، وتتكو  من مايا معمد من المواد المعدنية  مة النضةوه  الو لتربة: ا .3

 والمواد الع وية، ف ال عن الما  والنوا ، وه  من أه  مصادر الاروة الو يعية المتيددة.

اسيكولجوج ،  وهو مصجولح يولج  لوصجك تعجدد أنجواع الكاونجاو الحيجة الموججودة فج  النظجاا التنوع الحيوي: .4

وي فجج  منومججة معينججة، أو فجج  نظججاا إيكولججوج  محججدد بممججدار أنججواع الكاونججاو الحيججة الموجججودة مججان التنججوع الحيججوي

فيججه، وأهميججة وجججود التنججوع الحيججوي تن جج  مججن أ  كجج  نججوع مججن الكاونججاو الحيججة يمججوا موظيوججة محججددة فجج  النظججاا 

النظاا، وهدوث العديجد  التواز  ف  هذا يؤدي إلى ا تاللاسيكولوج ، ف ذا ا توى أي نوع من هذه األنواع ف نه 

من األضجرار ال ينيجة، ويعت جر الصجيد اليجاور لنجوع معجين مجن الكاونجاو الحيجة مجن أكاجر العوامج  التج  تجؤدى إلجى 

نمججص التنججوع الحيججوي؛ إذ يججؤدي إلججى نمصججا  تعججداده بضججك  ينججذر بانمراضججه، باسضججافة إلججى االسججتاداا الموججرط 

ن أنججواع الن اتججاو والحيوانججاو مجج  الكاونججاو المسججتندفة أصججال م ججا  علججى كايججر مججي يترتججب عليججه الللم يججداو الججذ

 .ه14)بالم يداو

 عناصر البيئة االصطناعية )المشيَّدة(:  (ب)
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ال ينة االصوناعية ه  نتاج  ما أد له اسنسا  ع ر الامن من نظ  ووساو  وأدواو تتيح له االستوادة 

ك من أج  إك اع هاجاته ومتول اته األساسية، عية لل ينة؛ وذلن العناصر الو يبضك  أك ر، أو متكلوة أع  م

وهتى الكمالية، هيث تتضك  العناصر االصوناعية من ال نية األساسية المادية الت  يضيدها اسنسا ، ومن 

ل الوريمة النظ  االجتماعية والمؤسساو الت  أعامنا، ومن ث َّ يمكن النظر إلى ال ينة االصوناعية من  ال

عاو هياتنا، والت  غيرو ال ينة الو يعية لادمة الحاجاو ال ضرية، هيث تضم  ال ينة نظمت منا الميتمالت  

االصوناعية استعماالو األراض  للاراعة، وسنضا  المنا   السكنية، وللتنميب فينا عن الارواو الو يعية، 

 .ه15)اليوإنضا  المنا   الصناعية، والتيارية، والادماتية ...

أ  ال ينة االصوناعية )المضي دةه ما ه  إال ال ينة الو يعية نوسنا، ولكن م   ه16) رى ال عولذلك ي

تد   اسنسا  وتووي  بع  مصادرها لادمته، وعليه فال ينة االصوناعية ه  تع ير واعع  وصادق لتواع  

 اسنسا  م  ال ينة.

ته وتوفير متول اته، ف نه سك اع هاجاوعلى الرغ  من أ  تد   اسنسا  ف  ال ينة يت  مند  است اللنا 

أسا  هذا االست الل وأفرط فيه؛ فاصي ت ال ينة متلوث، واستنافت عناصرها، وعد جا  هذا االست الل السي  

لل ينة بما ُينمص من صحة ونظافة ما يوجد مدا لنا من مالوعاو )بما فينا اسنسا  نوسهه، وبالتال  يندد 

جيال المادمة وهمن  ف  هياة منا مموماو الصحة والرفاهية، وذلك كله مستم   األ مواردها بالونا ، ويؤثر على

استوجب أ  تتد   الحكوماو الو نية والمنظماو اسعليمية والدولية لحماية ال ينة من إسا ة است الل اسنسا  

 لنا، كٌ  هسب سلواته وإمكانياته، وأص حت هماية ال ينة تندرج ضمن األع ا  العامة.

 الثاني: مفاهيم أساسية حول التلوث البيئيلب مطال

 )أوال( مفهوم التلوث البيئي:
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على أ  النظاا اسنتاج  ف  أككاله المعاصرة  -على ا تال  مذاه ن  االعتصادية -يتو  االعتصاديو  

ا ناتي يتس ب ف  آثار غير مرغوب فينا وم رة لل ينة؛ كتلويث النوا ، والما ، والتربة، وتعت ر هذه ا ثار

ثانويا للعملية اسنتاجية متمياا عن المنتا النناو  الذي تستندفه الوهداو اسنتاجية، فنو ناتا غير مرغوب 

فيه، ويول  على هذه ا ثار المتعدية أو اليان ية ف  األدب االعتصادي الحديث تع ير النوماو الاارجية، 

نا ف  كك  ت ادل نمدي سوع  يول  علينا ترجمتوبضك  أع  ف   ك  ظاهرة تمل رفاهية األفراد وال يمكن 

 اليوا نوماو  ارجية، أو آثار  ارجية.

وبس ب  روج هذه ا ثار عن نظاا السوق بميت هتى عند غير بعيد منملة تماما من جانب 

االعتصاديين، وكا  الور  الذي يم  عليه ال رر ال ين  هو الذي يتحم  عب  التكلوة الاارجية، ولنذا 

االعتصاديو  م  مداياو المر  العضرين العم  على تسعير وتمدير عيمة ا ثار الاارجية، وإد ال دأ الس ب م

 تلك المي  ضمن التكاليك الااصة أو الدا لية للوهدة االعتصادية.

وعلى المستوى الو ن  ف   التكلوة الاارجية الناتية عن التلوث تع ر عن ممدار الاساور المت امة 

تحملنا الميتم ، أو االعتصاد الو ن  نتيية لتلوث ال ينة، وتتما  هذه الاساور ف  اناواي   يوالمتاايدة الت

الناتا الموم ، واناواي إنتاجية عوة العم ، وزيادة تكاليك العالج، والوعاية من بع  األمراي الناتية عن 

 .التلوث، وبصوة عامة التحك  ف  التلوث وتاوي ه إلى المستوى المم ول عالميا

ه الت  ترج  ف  اليا  األعظ  مننا Pollutionتتعري لظاهرة التلوث) -بانما نا الماتلوة -ال يناوف

إلى أنضوة اسنسا  الماتلوة، وتد له ف  ت يير واضوراب النظ  ال ينية الو يعية، وعد يكو  تد له ممصودا 

ال ينة بساور مكوناتنا الحية   و أو غير ممصود، والتلوث ظاهرة غير مرغوبة لما تلحمه من أضرار باسنسا

وغير الحية، لذلك أص حت مواجنة هذه الظاهرة واج ا إنسانيا يتحت  المياا به على كافة المستوياو )الورد، 
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والمنضاة، والدولة، والميتم  الدول ه، ولنذه المواجنة أع ا  اعتصادية تتما  ف  تكلوة مواجنة التلوث الذي 

 ؛ لما يلحمه منما من أضرار، وما يرت ه من أع ا .تم يحد من رفاهية الورد والمي

ويضم  التلوث ك  مظاهر الحياة، فيلح  النوا ، والما ، كما يلح  ال ذا ، والماوى، والدوا ، وغير 

ذلك، وتتنوع أ وار التلوث إلى أمراي تصيب اسنسا ، والحيوا ، والن او، وتلك يلح  العديد من مكوناو 

تض يلنا، أو يعدمنا، ويندرها، وتام  كاه  االعتصاد الو ن  منوماو التلوث الت  تووق  ا ةال ينة؛ فيمل  من كو

عدراو الدول ال نية، وتعيا الدول النامية عن االضوالع منا،  اصة وأ  الملوثاو ال تم  تحت هصر، 

ه، فالولااو ضار ومننا الولااو، والسواو ، والمواد الصل ة، واسكعاعاو، ومن أ ص سماو التلوث سرعة انت

تنتضر ف  النوا ، وتوس  الريح من نواق انتضارها، والسواو  الت  تلمى ف  األننار وال حار والمحيواو تسير 

مسرى الما  وتتياوز هدود الدول، كما تتسرب السواو  الملوثة إلى التربة، ث  إلى الن او، والمالواو الصل ة 

ما تتعري المالواو الت  تلمى ف  الورعاو واألراض  الو ا  ، كالت  ُتلمى ف  الما  تنتضر ف  اتياه هركته

للتحل ، وتكاثر ال كتريا، وان عاث ال ازاو، وتتواص  هلماو التلوث ع ر مياالته األساسية الاالثة وه ف 

 .ه17)الما ، والنوا ، والتربة

سيكولوج ، وصحة ا اويعر  التلوث ال ين   بانه "ك  ما ي ر الو يعة، والموارد ال يولوجية، والنظا

 .ه18)اسنسا ، ويس ب له اسزعاج، أو األمراي، أو الوفاة"

والتلوث ال ين  من المنظور العلم  هو تحويالو لمواد )مرك او كيمياوية، وغازاو، وهرارة، ونواياو، 

جية ؛ اار وضوضا ، ومواد عالمة...ه بكمياو أك ر مما تسمح به النظ  الوياياوية ال ينية، وتسمى آثارها بال

 .ه19)أل  أثرها على ال ير )الور  الاالثه  ارج عن الوهدة الت  تصن  المرار المتعل  متوزي  الموارد
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ه لسنة 4ه من المادة األولى من عانو  ال ينة المصري رع  )7كما ورد تعريل التلوث ال ين  ف  ال ند )

 اكر إل  اسضرار بصحة اسنسا  ر ما، بانهف "ك  ت ير ف   وا  ال ينة يؤدي بوري  م اكر أو غي1994

والتاثير على ممارسته لحياته الو يعية، أو اسضرار بالموارد الو يعية أو الكاوناو الحية أو التنوع الحيوي 

 )ال يولوج ه".

 )ثانيا( أنواع التلوث البيئي:

والتلوث دي، الماينمس  التلوث هسب الوسط ال ين  الذي يمتد فيه إلى نوعين رويسين، هماف التلوث 

 غير الماديف

 فه20)وي   تلوث الما ، والنوا ، والتربة التلوث المادي: .1

ملوثجاو النجوا  كايجرة، وأ وارهجا يصجعب هصجرها، فلمجد صجاهب التمجدا التمنج  واسسجرا  فج   تلوث الهـواء: -

  لجج  فججتنو اسججتاداا مصججادر الواعججة مججن الوعججود الحوججري كميججاو هاولججة مججن العججوادا؛ أغل نججا مججن ال ججازاو التجج 

فُتحججدث  -ماجج  ثججان  أكسججيد الك ريججت، وأول أكسججيد الكربججو ، وأكاسججيد النيتججروجين، وبروميججد الرصججا  -النججوا 

أنواعججا كججتى مججن التلججوث، وتيججر ألوانججا مججن الظججواهر الو يعيججة، والكيمياويججة، والحيويججة تججتما  عججن أ وججار ال 

لتلججوث النججواو  التجج  تنججدد ال ينججة، در امصججا هصججر، لنججا تحججدق باسنسججا ، والحيججوا ، وتعت ججر الصججناعة مججن  أهجج 

وكجججذلك السجججياراو، والوجججاوراو، والمصجججادر اسكجججعاعية، باسضجججافة إلجججى هجججرق النوايجججاو، وغيرهجججا مجججن مصجججادر 

 التلوث.

يتعججري المججا  العججذب والمججالح علججى السججوا  لكايججر مججن الملوثججاو؛ فالمججا  العججذب فجج  األننججار  تلــوث المــاء: -

لصججر  الصججح  التجج  تحتججوي علججى الكايججر مججن المججواد واليججراثي  التجج  ُتوسججد وال حيججراو يتعججري للتلججوث بميججاه ا

الصجر  الصجناع   تعري الما  العذب أي ا للتلوث بمياهالما ، وت ر بالكاوناو الحية الت  تعيش به، كما ي
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التججج  تحتجججوي علجججى ملوثجججاو كايججججرة، أ ورهجججا الولجججااو الاميلجججة، والمرك ججججاو الع جججوية والنالوجينيجججة، أمجججا ال حججججار 

 والمحيواو فا ور ما تتعري له التلوث بالنوط، إلى جانب تعرضنا أي ا التلوث بمياه الصر  منوعينا.  

مججن ظججاهرة التلججوث، مجج  تعرضججت  -اسججية لل ينججةوهجج  إهججدى المكونججاو األس -لجج  تسججل  التربججة تلــوث التربــة: -

لمالوجاو الصجل ة، ويعت جر كج  لتلوث  وير، مصادره األساسية ه ف األسمدة الكيماوية، والم يداو الحضرية، وا

 من التصحر، وإزالة ال اباو، والمالواو الاراعية، والتصني  من أه  ع ايا تلوث التربة.

عججن محركججاو السججياراو، وا الو، والماكينججاو، وغيرهججا ممججا  كال وضججا  التجج  تنججتا التلــوث غيــر المــادي: .2

 ذى، ويايد من توتره وهياجه.يحدث ضيييا، يؤثر على أعصاب اسنسا ، ويلح  به الكاير من األ

 )ثالثا( تكاليف التلوث البيئي:

من المسل  به أ  عدرة ال ينة على استيعاب الملوثاو محدودة، وأ  هي  التلوث المتحم  يووق بكاير 

عدرة ال ينة على استيعابه، األمر الذي أص حت معه مواجنة التلوث أمرا هتميا، وهنا ييب التاكيد على أ  

التامة دو  التلوث ت دو باهظة  وث ال تعن  منعه بالكلية، وذلك لس  ين، أولنماف أ  الحيلولةمواجنة التل

التكلوة، وال تتناسب ال تة م  العاود االجتماع ، وا  رف أ  ال ينة ذاو عدرة على استيعاب التلوث  إلى هد 

عاود عليه، ومن ال دين  أ   معين، األمر الذي ييع  من  التلوث إلى ما دو  هذا الحد ال م رر له، وال

الذي يتالك عنه ذلك المدر من التلوث الذي تستوع ه ال ينة، أما ما زاد  يسمح الميتم  بالنضاط االعتصادي

على هذا المدر ف   الميتم  ال يم له وال يسمح به؛ أل  ما يياوز هذا المدر من التلوث سُيك د المنضاة الملوثة 

 اعية للتلوث، كما سُيك د الميتم  أي ا النومة االجتم(Pollution Control Cost)نومة ل  ط هذا التلوث 

(Pollution Social Cost) وتتما  نومة مواجنة التلوث الت  تتك دها المنضاة ف  تكلوة إعامة التمنية الالزمة ،

لمستوى الذي يت  لمواجنة التلوث، وتكلوة المواد والعمالة الالزمة لتض ي  هذه التمنية، ليع  التلوث عند ا
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ك دها الميتم  ف  ذلك المدر من الموارد الذي ياصص لمواجنة ا تياره، وتتما  النومة االجتماعية الت  يت

 .ه21)التلوث وا ثار ال ينية الناتية عن مستوى التلوث الذي يم  عليه اال تيار

لتلوث، أو الحد األما  وُيعرَّ  مستوى التلوث الذي تستوي  ال ينة أ  تستوع ه بالمستوى األما  ل

يا، وإنما ييب أ  تتد   الدولة لمواجنة التلوث والسيورة عليه بحيث ال للتلوث، وهذا المستوى ال يتحم  تلماو

يتاوى الحد األما  له من وجنة نظر الميتم ، وذلك من  الل ت ن  سياسة مينية محددة وواضحة، وف  

 او المانونية واالعتصادية الممكنة.هدود إمكانياو الدولة، وباستاداا كافة ا لي

 اليك التلوث إلىف تكاليك التحك  ف  التلوث، وتكاليك أضرار التلوثفوبضك  عاا يمكن تصنيك تك

ه  التكاليك الت  تتحملنجا الدولجة أو الوهجدة االعتصجادية، أو االثنجا  معجا لمنج   تكاليف التحكم في التلوث: .1

أفراد الميتم ؛ كصدور التضريعاو الت  تي ر الوهدة االعتصجادية أو هدوث التلوث، وتينب آثاره ال ارة على 

سجججاهمة ال جججري ية، أو غيجججر ال جججري ية، ماججج ف م المسجججتامر علجججى تحمججج  تلجججك النومجججة مججج  تمجججدي  بعججج  الحجججوافا

 الحكومة ف  تحم  تكلوة التحك  ف  التلوث.

الااصجة منجا مجن أجج  إدراج تكلوجة وهنا ين    على الوهداو االعتصادية أ  تمجوا متعجدي  المجواو  الماليجة 

تكججاليك تكججوين السججعر، ممججا يججؤدي فجج  ننايججة الموججا  إلججى ارتوججاع  الججتحك  فجج  التلججوث، وإد النججا ضججمن منججود

، وهججذا مججا يسجج ب عيججا الموججاع الاججا  فجج  تحمجج  تكججاليك الججتحك  فجج  التلججوث دو  أسججعار المنتيججاو النناويججة

 مساعدة الحكومة.

ــوث:  .2 ــاليف أضــرار التل واألضججرار التجج  تمجج  علججى الميتمجج  نتييججة عيججاا المضججروع بانضججوته كججاليك هجج  التتك

سياسجاو ال ينيجة االعتصادية، وهذه التكجاليك يسجتوي  الميتمج  تينجب ججا  مننجا مجن  جالل األ جر التضجريعية وال

الوعالجججة فججج  تينجججب هجججدوث التلجججوث مجججن األسجججان، واليجججا  المت مججج  مجججن تكلوجججة أضجججرار التلجججوث يتحملجججه الميتمججج  
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داا األسججاليب المالومججة لتاوججي  هججدة هججذه األضججرار الناتيججة عججن التلججوث، واليججا  الججذي تتحملججه المنضججآو باسججتا

مجواو  الماليجة لتلجك المنضجآو، ومجن ثج َّ ال تعجد هجذه من هجذه التكلوجة يتعجين إدراججه ضجمن الوالوهداو االعتصادية 

 التكلوة  ارجية.

ك الوعاية والتحك  ف  التلوث، وتكاليك أضرار ومن اليدير بالذكر أنه ف  بع  الحاالو تكو  تكالي

وث من ال اامة بحيث ال يستوي  الميتم  تحملنا، ومن ث  تم   هساباو اليدوى المومية ب رورة التل

 األنضوة المس  ة للتلوث كلنا عن العم .وعك 

ينية استمرارية ويرت ط التميي  ال ين  وعيان التاثيراو ال ينية موجوب إيياد معايير تؤمن للنظمة ال 

ن التاثيراو السل ية للتلوث، وتعد تادية وظاوونا بضك    يع  يوفر رفاهية الضعوب، ويحم  المحيط الحيوي م

ديدا لكمياو التوريا والتلوث ف  المحيط الحيوي بمدر ما تحمله المدرة االستيعامية تح -بصوة عامة -المعايير

 ر من كانه الحد من مضاك  التلوث والتدهور ال ين . للنظمة الكونية، كما أ  تووير هذه المعايي

تكاليك تعكل األرباد وال (Financial Values) وينت  التميي  االعتصادي للتلوث موض  عي  مالية للتلوث

المالية الت  مدورها تعكل األرباد والاساور ف  الرفاهية والمنوعة، والممصود بالربح ف  الرفاهية والمنوعة 

تحسين نوعية ال ينة من ما ، وهوا ، وموارد   يعية، والممصود بالاساور ف  الرفاهية والمنوعة هو ال ينية هو 

 التلوث بضتى أنواعه وأضراره.

الية كوسيلة تع ر عن الاياراو عند اعتنا  أو كرا  سلعة ما، ووسيلة تع ر عن ع ول وُتستادا المي  الم

ى علينا اال تيار عن  ري  التو ي  لادماتنا واالستمتاع األكاا  لدف  عي  نمدية ممام  سلعة معينة جر 

مام  ما يدفعه ن السل  المنتماة ممنا، ويعد ع ول الدف  لما  تحسن مين  أهسن مؤكر مدي  لميان المنوعة م

 الضاص.
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ويعت ر الوصول إلى المستوى األما  من التلوث والكوا ة ف  است الل الموارد الو يعية من أه  أهدا  

اا المي  االعتصادية لتحديد تكاليك التلوث ال ين  أو ال رر ال ين ، ف اسمكا  تميي  تكاليك األضرار استاد

ين، أو "ما بعد" عند وجود نضاط معين بعد فري الموانين  ينية ف  هاالو "ما ع  " عند مد  نضاط معال

من األرباد ال ينية ال تا ذ صي ة  الرادعة، ولواوح من كاننا التاويك من ال رر ال ين ، وعد نيد أ  الكاير

 .ه22)أرباد نمدية، وتظنر جليا ف  التحسن ال ين  ونوعية الحياة

، ف   تلوث  (”The European Environment Agency “EEA)ووفما لما أعلنته وكالة ال ينة األوربية  

مليار  189و  59ا ما مين النوا ، وال ازاو المس  ة لالهت ان الحراري المن عاة من الصناعة ُتكلك أوروب

 - 2008ا المحل  ل ولندا، و الل الوترة من يورو، وهو ما يعادل تمري ا الناتا المحل  لونلندا، أو نصك النات

مليار يورو، وعد جا و  1053يورو وربما تص  إلى  مليار 239كانت التكلوة الممدرة على األع   2012

  عن المنضآو الصناعية األوربية، ما ف الوفاة الم كرة، وتكاليك هذه التكاليك من نتاوا تلوث النوا  الناج

 .ه23)مودة، والمضاك  الصحية، واألضرار الت  لحمت بالم ان  واألراض  الاراعيةالعالج، وأياا العم  المو

إلى أ  تكاليك التلوث ال ين  تحت  نس ة ال يستنا  منا من الد   الموم ، وبذلك  ونالص مما س  

لد   داد منا ف  الحساباو المومية أل ذ اليانب ال ين  ف  الحس ا ، فالد   الموم  الحميم  هو اييب االعت

هو الحال بالنس ة المستدي  الذي يد   ف  هسابه اهتالة الرصيد ال ين ؛ أل  رأن المال الو يع  ينلك كما 

 متدهورة. لرأن المال االصوناع ، ولذلك ال يمكن لتنمية أ  تستمر ومواردها ف  هالة

 المبحث الثاني : السياسة الوريبية ودورها في حماية البيئة مل التلوث

تمت   دراستنا للسياسة ال ري ية ودورها ف  هماية ال ينة من التلوث، أ  نتعري بالدراسة أوال لتحديد 

اية ال ينة من الممصود بالسياسة ال ري ية وبيا  اداوتنا، ث  لدور ال ري ة ال ينية )ضري ة التلوثه ف  هم
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ثالثة موالب مستملة على النحو التلوث، وأ يرا دور الحوافا ال ري ية ف  هماية ال ينة من التلوث، وذلك ف  

 التال ف

 المطلب األول : مفهوم وأدوات السياسة الوريبية

 ( مفهوم السياسة الوريبية:)أوال

 ري ة، وما يمكن أ  تسن  به ف  يكاد يكو  هناة اتواق مين علما  المالية العامة على تعريل ال

ية واالجتماعية والسياسية، فعلى الرغ  من تعدد التعاريل الت  عيلت ف  تحمي  أهدا  الميتم  االعتصاد

تكاد أ  تكو  واهدة ف  ماتلك هذه التعاريل، فال ري ة تعريل ال ري ة، ف   عناصر تعريل ال ري ة 

صوة نناوية وبدو  ممام  لتحمي  منوعة عامة، وف  الممام  ل  ع ارة عن م لا من النمود يوري ويي ى ج را ب

محدد للسياسة ال ري ية، وإنما تعددو مواهي  السياسة ال ري ية ت عا  يتو  علما  المالية العامة على تعريل

هدا  ال ري ة ذاتنا، وم  ذلك فمد اتوموا على ضرورة أ  تواكب السياسة ال ري ية التووراو الت  لتعدد أ 

 منا الميتم  ف  مياالته الماتلوة. يمر

وييدر منا ع   أ  ن ين الممصود بالسياسة ال ري ية أ  نحدد موع  السياسة ال ري ية مين السياساو 

ة السياسية ف  الميتم  وجدو ك رورة اجتماعية الزمة سك اع الماتلوة للدولة، فمن المسل  به أ  السلو

باستاداا سلوتنا العامة من  الل السياسة العامة للدولة، هذه الحاجاو العامة، وه  تؤدي هذه المنمة 

تعتنمنا السلوة السياسية، وتتالك السياسة العامة للدولة من ميموعة  السياسة الت  تيسد فلسوة الحك  الت 

سة اساو الورعية الت  ت و  كافة المياالو المالية واالعتصادية واالجتماعية والسياسية.. إلي، والسيامن السي

تال  يمكن ال ري ية ه  إهدى أدواو السياسة المالية الت  ه  إهدى أدواو السياسة االعتصادية للدولة، وبال

عامة للدولة، وبصوة عامة، ف   السياسة المول إ  السياسة ال ري ية ه  فرع من فروع السياسة االعتصادية ال
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الميتم  من أهدا  عامة ف  ماتلك  ال ري ية ه  إهدى سياساو الدولة وأدواتنا لتحمي  ما ينضده

  من السياسة المالية والسياسة المياالو، وهو ما يمت   ضرورة التنسي  مين السياسة ال ري ية وك

 االعتصادية.

باننا "ميموعة ال راما الت  تاوونا الحكومة وتنوذها عن عمد  وعد عر  ال ع  السياسة ال ري ية

الوعلية والمحتملة سهداث آثار معينة، ولتينب آثارا أ رى ال توا ا  مستادمة فينا كافة األدواو ال ري ية

، وعد جم  هذا التعريل كافة األدواو ال ري ية الت  ه24)لسياسية واالجتماعية"أهدا  الميتم  االعتصادية وا

أضا  ف  الوعت نوسه أدواو للسياسة ال ري ية، كما أنه ل  يمتصر على األدواو ال ري ية المحتملة فمط م  

ا ربط هذا إلينا أية أدواو ضري ية مستم لية يمكن االستوادة مننا ف  تحمي  األهدا  العامة للميتم ، كم

ى تحميمنا، فنذه األهدا  ه  م رر التعريل مين السياسة ال ري ية وبين األهدا  الت  يسعى الميتم  إل

عصر مسالة صياغة وتنويذ السياسة  وجود السياسة ال ري ية، وم  ذلك ف نه يؤ ذ على هذا التعريل أنه

، أل  السلوة التنويذية وإ  كانت ه  الت  ال ري ية على السلوة التنويذية دو  غيرها، وهو ما يياف  الواع 

ة إال أننا ال تستوي  تنويذ هذه السياسة إال إذا ت  اعتمادها وإعرارها من تتولى منمة صياغة السياسة ال ري ي

ف  صورة تضريعاو ضري ية تكو  بماابة التو ي  العمل  للسياسة ال ري ية الت  ع   السلوة التضريعية 

انت ذية، م  التاكيد على ه  السلوة التضريعية ف  تعدي  هذه السياسة،  اصة إذا كصاغتنا السلوة التنوي

لل ري ة، إذ  سيترتب علينا مايدا من األع ا  المالية على عات  األفراد، وذلك استنادا إلى العنصر المانون 

عن هذه ييب أ  تصدر ال ري ة بمانو  صادر عن السلوة التضريعية، وليل مناً  على عانو  صادر 

او الدولة الت  ييوز تمريرها السلوة كما ف  هالة فري الرسوا على الادماو الت  تمدمنا هيناو ومؤسس

 ى وال تعدل وال ُيعوى مننا إال بمانو .مناً  على عانو ، أما ال ري ة، فنظرا لاوورتنا فن  ال توري وال تل 
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كما عرفنا ال ع  ا  ر باننا "السياسة الت  تت عنا الدولة هيال توجيه ضراو نا نحو تحمي  أهدا  

العامة لنا، مستادمة ف  ذلك سلوتنا العامة، وكافة الوساو  واألدواو  معينة محددة، ونابعة من االستراتييية

، ويؤ ذ على هذا التعريل أنه عر  ه25)والمتوععة، والالزمة لتحمي  تلك األهدا "ال ري ية الممكنة الحالية، 

 السياسة بالسياسة دو  أ  يوضح الممصود بمصولح السياسة ف  الميال ال ري  .

ف  تعريل السياسة ال ري ية إلى مونوا كلمة السياسة نوسنا، والت  تعن   ه26)وعد استند بع  ثالث

ذي ي حث ف  سلوة السلوة العامة وه  تعم  لتحمي  األهدا  الت  ترنو إلينا )تؤمن "فن الحك "، أي الون ال

لتوجيه ك  فينا، ولذلك فمد عر  هذا ال ع  السياسة ال ري ية باننا "فن تمارسه الدولة مناه فلسوة الح

ية"، ووفما لنذا ضراو نا وفما للهدا  الت  ترنو إلينا فلسوة الحك "، أي أننا "فن استاداا الوساو  ال ري 

ة ال ري ية، أل  الماعدة التعريل ف   السياسة ال ري ية فن ياتص بمرهلة سابمة على تكوين الماعدة المانوني

   ف   ذلك ال يعن  أ  تتوام  داوما السياسة ال ري ية ال ري ية ه  "السياسة ال ري ية ف  التو ي "، وبالو

ف  ا تيار الماعدة  -ف  بع  األهوال -السياسة ال ري يةوالماعدة المانونية، إذ من المتصور ا واق 

ف  بع  األهوال األ رى، أ  تعيا الماعدة ال ري ية عن ال ري ية المناس ة، كما من المتصور أي ا، 

ة الممصودة "تحمي  أهدا  السياسة ال ري ية"، وذلك ألس اب عد تعود إلى عصور ف  تنويذ السياسة ال ري ي

يوب فيه، أو إلى عصور وعيوب ف  السياسة ال ري ية، أي إلى عصور ف  فن استاداا الكيا  ال ري   وع

 .ه27)الوساو  ال ري ية

ن ال ري   لإلسناا ف  كما عرفت السياسة ال ري ية باننا "ميموعة متكاملة من أساليب استاداا الو

كافة األهدا  العامة الت  ، وجا و كلمة "أهدا " ف  هذا التعريل نكرة لتدل على ه28)تحمي  أهدا  معينة"

 ميمنا سك اع الحاجاو العامة.تسعى السلوة العامة إلى تح
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اداا وتوجيه وبناً  على ما تمدا يمكننا تعريل السياسة ال ري ية باننا الكيوية الت  يت  من  اللنا است

 ال ري ة إلى تحمي  األهدا  الت  تسعى الدولة إلى تحميمنا ف  إ ار  وتنا االعتصادية.

 )ثانيا( أدوات السياسة الوريبية:

تعتمد السياسة ال ري ية لتحمي  األهدا  االعتصادية واالجتماعية للدولة على جملة من األدواو نذكر 

 مننا ما يل ف

أهد أككال الحوافا ال ري ية الذي ينصب على إيراد  اض  أصال لل ري ة، هو اإلعفاء الوريبي: و .1

، ه29)أعواه من ال ري ة منص عانون  صريح - روجا عن عاعدة العموميةلمصلحة معت رة و  -غير أ  المضرع

على إيراد  اض   -منا  على تضري  ضري   -فالدولة ف  هذه الحالة تتنازل عن همنا ف  فري ال ري ة

، وهذا اسعوا  عد يكو  كليا أو جاويا، وعد ه30)ري ة مراعاة مننا العت اراو اجتماعية واعتصاديةأصال لل 

 لوغ هد  أو أهدا  ، وذلك لهTax Holidayري ية سعوا  مؤعتا بمدة محددة ينتن  بانتناونا )إجازة ضيكو  ا

 مضروع  يلة هياته اسنتاجية.معينة يراها المضرع، وعد يكو  مؤبدا غير متميد بمدة، بحيث يستويد به ال

وعا  ال ري ة، أي عدا  وتتما  ف  تمرير معاملة ضري ية تو يلية متاوي نظام تخفيض وعاء الوريبة: .2

الوعا  الااض  لل ري ة، وإنما على نس ة أو جا  منه، فو  بع  الدول ياو   سريا  ال ري ة على كام 

 .ه31)لنضاط التصدير% 30وعا  كركاو االستامار الصناعية منس ة 

ب ويمصد منا تاوي  أسعار ال ري ة أو ال راوب على المواع المرغو  األسعار الوريبية المخفوة: .3

العتصادي األ رى، أو ترف  على بع  أوجه تضييعه م  إبما  األسعار ثامتة بالنس ة ل اع  أوجه النضاط ا

االستامار ف  المياالو االعتصادية ذاو السعر  ، فيايده32)النضاط، وت مى ثامتة بالنس ة لل ع  المراد تضييعه
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 ري   المرتو ، وهذا يعن  أ  السياسة ال ري   المناو ، وتم  االستاماراو ف  المياالو ذاو السعر ال

   م  السياسة االعتصادية للدولة.ال ري ية يمكن استادامنا ف  توجيه االستاماراو إلى المياالو الت  تتو

وذلك ب رجا  إد ال الد   أو العاود ف  الوعا ، أو تا ير استحماق ال ري ة أو ها: تأجيل الوريبة أو وقف .4

عادة لتضيي  المضروعاو على إعادة استامار األرباد والعواود، أو لتاصيص  دفعنا، ويستادا هذا النظاا

 .ه33)او اعتصادية أ رى جا  من رأن المال لتموي  مضروع

ثامت لل ري ة  وال مدة المضروع أو االستامار، هتى ال  وذلك متحديد سعرنظام تثبيت الوريبة:  .5

 ال ري ة أو سعرها.يتعري المضروع الضوراب ف  أعماله نتيية لتعدي  نظاا 

وهو نموذج لمضاركة المضروع فضله ف  ممام  اعتواع جا  من أرباهه ف  كك  نظام ترحيل الخسائر:  .6

هي  الاساور على تضيي  االستامار وتوجينه، كما ، ويساعد تر ه34)ضري ة ف  فتراو الرواج وتحمي  الربح

 ال عما يحممه من العدالة ال ري ية ف  يحد من ا ثار السل ية لل ري ة على عرار االستامار الاا ، ف

، وكلما زادو السنواو الت  يسمح مترهي  الاساور ف  هدودها زاد الحافا لدى ه35)المدى الووي 

اساور إلى األماا لتعوي  المضروع عن  ساوره، سوا  ت  هذا الترهي  ، وعد يت  ترهي  اله36)المستامرين

م  )كما ف  المملكة المتحدةه، أو لمدة معينة ال يسمح بعدها بضك  مول  إلى أ  تستنوذ الاساور بضك  كا

، أو ترهيلنا إلى الالك لمساعدة المضروع على توفير سيولة تارجه من عارته )كالسويد، والنرويا بالترهي 

اللتين تسمحا  مترهي  الاساور للالك لمدة ثالث سنواوه، أو الترهي  للماا والالك كما ف  الوالياو 

 .ه37)سنة 15سنواو وإلى األماا لمدة  3الت  تره  الاساور للالك إلى المتحدة 

وتند  هذه األداة من أدواو السياسة ال ري يةإلى الت لب على أثر الت ا  النمدي السماح االستثماري:  .7

على إهالة األصول الاامتة؛ وذلك أل  الوكر المحاس   يموا باهتساب االستنالة على أسان التكلوة  
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تة ية دو  مراعاة أثر الت ا ، وبالتال  سيكو  ماصص اسهالة غير كا  الست دال األصول الاامالتاريا

، فم  ارتواع األسعار تناو  الميمة الحميمية ألعساط اسهالة الت  يت  ه38)عند انتنا  عمرها اسنتاج 

ري   الحميم  على تحديدها على أسان التكلوة األساسية )التاريايةه للصول، مما يايد من العب  ال 

تمرير هافا السماد االستاماري  ، فيت ه39)المضروعاو، لذلك ييب أ  يرتو  معدل اسهالة بارتواع األسعار

الذي يسمح للمستامر باص  نس ة معينة من إيراداته للوصول إلى وعا  ال ري ة، وذلك باسضافة إلى 

ل  يت  استنالة األصول الرأسمالية باك ر من االستنالكاو العادية الت  يت   صمنا بصوة دورية، وبالتا

ستاماري ت يير ف  السعر اسسم  لل ري ة الموروضة على أرباد عيمتنا التارياية، وال يترتب على السماد اال

المضروع م  تاوي  فعل  ف  وعا  ال ري ة، ومن ث   ممدار ال ري ة المستحمة
 .ه40)

وذلك من  الل م اعوة معدل استنالة رأن ألصول(: نظام االستهالك المعجل )االستهالك السريع ل .8

ال ري ة، وتكوين اهتيا   معو  من ال راوب وماصص ألغراي معينة، المال الاامت الماصوا من وعا  

، ويرت ط هذا األسلوب ارت ا ا م اكرا ه41)وال يياوز نس ة معينة من عيمة االستامار، أو عيمة الربح الصاف 

 -ذلك األسلوب رأسمالية، باسضافة إلى ما يحممه من مياة ضري ية هامة، كما أ بحي  االستامار ف  أصول 

يؤدي إلى زيادة معدالو االستامار؛ ذلك ألنه لك  يستويد المستامر  -لسياسة ال ري يةاداة من أدواو اك

ست دال استوادة أك ر يتعين عليه أ  يايد من هي  استاماراته ف  أصول جديدة من سنة إلى أ رى، وكذلك ا

 .ه42)مة واألع  كوا ةاألصول المستنلكة، وإهالل أصول أهدث فنيا وتكنولوجيا مح  األصول المدي

وتو ي  م دأ الاص  يعن  ه  المكلك ف  استرداد م لا ال ري ة الذي س   نظام الخصم الوريبي:  .9

ل ري ة ف  نناية مراه  سداده عند كراوه السل  والادماو الت  عاا م يعنا )مد التهه، ومن ث َّ ف   عب  ا

دية، م  على كاه  المستنلك النناو  كما ف  كافة الدورة االعتصادية ال يم  على أصحاب الوعالياو االعتصا
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، وم دأ الاص  هو جوهر ال ري ة على الميمة الم افة، وهو أرعى ما وص  إليه ه43)ال راوب غير الم اكرة

فرنسا ف  مداية الامسيناو من المر  الماض  مداية ثورة الون ال ري  ، وكا  الوصول إليه وتو يمه ف  

على اسنواق، بعد أ  كانت هذه ال ري ة ُتو   بوريمة تراكمية، بما ف  ذلك من عظيمة ف  توور ال راوب 

 ه.44)المساوا والعيوب، وما يؤدي إليه من اضوراب ف  األدا  االعتصادي

من ال ي  ف  كرا  أص  ي  أص  ثامت عدي  واستاداا ثوذلك ف  هالة عياا الممول م نظام رد الوريبة:  .10

المدي   الل فترة زمنية معينة، مند  تضيي  المضروعاو على تنويذ مراما اسهالل جديد يح  مح  األص  

، كذلك هناة الرد ال ري   لمضترياو السياد الت  يت  إ راجنا ه45)والتيديد ودف  عملية التنمية االعتصادية

 ري ة ن  هدود الدولة، وعد يكو  الرد مول  مدو  هد أدنى أو هد أعصى لم لا المعن  عند م ادرت

 المدفوعة، وعد يكو  م لا ال ري ة الت  ترد محددا بحد أدنى، أو بحد أعصى، أو بالحدين معا.

 المطلب الثاني : دور الوريبة البيئية في حماية البيئة مل التلوث

 )أوال( تعريف الوريبة البيئية: 

ع جججج  أ  ن ججججين ري هنججججا أ  نعججججر  الممصججججود منججججذا المصججججولح المركججججب "ال ججججري ة ال ينيججججة"، و ل ججججرو مججججن ا

الممصججود منججذا المصججولح نوضججح أوال الصججلة أو العالعججة التجج  تججربط مججين كجج  مننمججا، فمججا الصججلة مججين ال ججري ة 

 وال ينةو

نتييججة  -ال حجث كمججا ذكرنجا فجج  ممدمجة هججذا -تجتلاص اسجابجة عججن هجذا السججؤال فج  أ  ال ينججة عجد ُأصجي ت

صججرها، مججن هججوا ، ومججا ، وتربججة، وتنججوع متججدهور ك يججر فجج  جميجج  عنا -لسججو  اسججت الل اسنسججا  لنججا واسججتناافنا

  التجججواز  مجججين ماتلجججك ميولجججوج ، لدرججججة أننجججا لججج  تصججج ح عجججادرة علجججى تيديجججد مواردهجججا الو يعيجججة، ومجججن ثججج َّ ا تججج
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التجج  تعججيش فينججا، ويعت ججر اسنسججا  فجج  ممدمججة  عناصججرها، األمججر الججذي أصجج ح ينججدد هيججاة جميجج  الكاونججاو الحيججة

 هذه الكاوناو.

ونتييججة لنججذا التججدهور أصجج حت همايججة ال ينججة أمججرا هتميججا، مججن  ججالل تحميجج  التججواز  مججين سججع  اسنسججا  

جنجة، وبجين ممت جياو همايجة المجوارد ال ينيجة والاجرواو الو يعيجة مجن جنجة سك اع هاجاته وتوفير متول اته من 

و تحميجج  هججذا التججواز  يججت  االسججتعانة بعججدد مججن األدواو، مننججا مججا هججو عججانون ، ومننججا مججا هجج أ ججرى، وفجج  سجج ي 

 اعتصادي، وتعت ر ال ري ة من األدواو االعتصادية لحماية ال ينة.

ا متعجججددة ومتضجججع ة، وذلجججك  الفجججا لمجججا كجججا  عليجججه الحجججال هتجججى ومجججن المؤكجججد أ  لل جججري ة أغراضجججا وأهجججداف

ا  لل ري ة هجد  وهيجد هجو النجد  المجال ، وبالتجال  اسجتادمت السجلواو العامجة مداياو المر  العضرين، فمد ك

حصججول علججى اسيججراداو الماليججة لت ويججة النومججاو العامججة، ونتييججة لتوججور الدولججة وانتمالنججا مججن الدولججة ال ججري ة لل

ميموعجة  إلى الدولة المتد لة، ثج  الدولجة المنتيجة فج  بعج  األهيجا ، فمجد ترتجب علجى ذلجك توجور فج الحارسة 

 األهدا  أو األغراي الت  تسعى الدولة إلى تحميمنا من جرا  فري ال ري ة.

فمد كا  الند  الرويس  لل ري ة ف  ظ  المالية التمليدية يمتصر على تجوفير اسيجراداو الالزمجة لتمويج  

، كمججا ييججب أ  او العامججة، ومججن ثجج  يججرى المججاليو  التمليججديو  أ  ال ججري ة ييججب أ  تكججو  أداة ماليججة فمججطالنومجج

لمراكجا النسج ية للفجراد أو التجاثير تكو  ال ري ة محايدة، بمعنى أال يترتب على فرضنا إهداث أي ت ييجر فج  ا

السجوق، غيجر أ  التوجور الجذي  جرأ علجى على عراراتن  االعتصادية الت  ييب أ  ُتتاذ فمجط وفمجا لمجوى وعجوانين 

دى إلججى ت يججر هججذه النظججرة، فاصجج حت ال ججري ة فجج  الماليججة الماليججة العامججة وعلججى مونججوا و  يعججة ال ججري ة عججد أ

الماليججة واالعتصججادية ُتسججتادا لتحميجج  أغججراي متنوعججة اعتصججادية، واجتماعيججة،  الحدياججة أداة مججن أدواو السياسججة

 ل .وسياسية، إلى جانب ال ري الما
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العديجججد مجججن فال جججري ة فججج  ظججج  الوكجججر المجججال  الحجججديث سجججالد منججج ، وأداة مجججن أدواو التجججد   لمواجنجججة 

نيججة، أو لتضججيي  االد ججار والحججد مججن المضججكالو التجج  تواجججه الججدول؛ إذ يمكججن اسججتادامنا لحمايججة المنتيججاو الو 

مججججين الججججد ول والاججججرواو، أو االسججججتنالة، أو لمكافحججججة الت ججججا  أو االنكمججججاش االعتصججججادي، أو لتمليجججج  التوججججاوو 

ألجن يججة، أو لتحيججي  وجودهججا، أو سعججادة توزيجج  لمحاربججة أنججواع االسججتنالة ال ججار، أو لتضججيي  ر ون األمججوال ا

 ا يحم  االستمرار االعتصادي واالجتماع ...إلي.األع ا  المومية مين أمنا  الميتم  بم

ننججا الججدول فجج  الوعججت الججراهن، لججذلك فلججيل وتعججد مضججكلة التلججوث ال ينجج  مججن أهجج  المضججكالو التجج  تعججان  م

مججن  ججالل فججري ضججري ة علججى األنضججوة الملوثججة، وذلججك مججن هنججاة مججا يمنجج  أ  تسججاه  ال ججري ة فجج  الحججد منججه 

ة  ارجية بالنس ة للملوث إلى تكلوة دا لية ت ا  إلى تكلوة إنتاج السجلعة  الل تحوي  التلوث ال ين  من تكلو

 مدمنا عن  ري  هذه ال ري ة. الت  ينتينا، أو الادمة الت  ي

، كمججا يولجج  علينججا الجج ع  ضججري ة (Environmental tax)وتعججر  هججذه ال ججري ة باسجج  ال ججري ة ال ينيججة 

نسجج ة إلججى )آرثججر سيسججي   (Pigouvian tax)، كمججا تعججر  أي ججا باسجج  ضججري ة مييججو (Pollution tax)التلججوث 

و  ouPig (Arthur Cecil)مييججوه مججد الاججان  مججن المججر  الماضجج ، وهجج  كمججا يعرفنججا اعترهنججا فجج  مدايججة الع الو

ايد من تلويث ال ينة، وهجذه ال جري ة ية إنتاج سلعة أو تمدي   دمة تتعن  "سداد م لا من المال نتي ه46)ال ع 

 تكو  معادلة للتكلوة الحدية لل رر ال ين  الحادث ف  الميتم ".

باننا ع ارة عن "اعتواع نمدي يتناسب م  هي  االن عاثاو الوعلية أو الممجدرة  ه47)ويعرفنا ال ع  ا  ر

ا النجوع مجن ال جراوب فج  هالجة مجا  ، أو األري، وينصح باعتمجاد هجذصرفنا سوا  ف  النوا ، أو الماالت  يت  

 إذا كانت مصادر االن عاثاو ثامتة، وهذا ألج  تسني  عملياو المراع ة والتو ي ".
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ال ججري ة ال ينيججة باننججا ع ججارة عججن "اعتوججاع إج ججاري، يدفعججه الممججول ج ججرا  ه48)كمججا يعججر  الجج ع  ا  ججر

يججل ال ججري ة عمومججا باعت ارهججا اعتواعججا تعريججل ال ججري ة ال ينيججة مجج  تعر    همايججة ال ينججة"، وهكججذا يتماكججىمنججد

إج اريا  يدفعجه الوجرد مسجاهمة منجه فج  التكجاليك واألع جا  العامجة، وذلجك باعت جار أ  همايجة ال ينجة تنجدرج ضجمن 

ن فججري ال ججري ة هججدفا عامججا، وهججو ، وإ  كججا  يؤ ججذ علججى هججذا التعريججل أنججه جعجج  النججد  مججه49)األع ججا  العامججة

مججن فرضججنا هججو ج ججر ال ججرر الججذي ألحمججه الممججول )الملججوثه بال ينججة، وهججذا  همايججة ال ينججة، فجج  هججين أ  النججد 

ي ججرر فججري ال ججري ة علججى الملججوث بالججذاو دو  غيججره،  أمججا مسججنولية همايججة ال ينججة فنجج  مسججنولية مضججتركة مججين 

 علن  المارب.لية الملوثين فينا أك ر بس ب فاليمي  ملوثين وغير ملوثين، وإ  كانت مسنو 

باننججا "فججري عججب  مججال  علججى مججن تسجج ب فجج  ال ججرر ال ينجج "، وذلججك  ه50)كمججا يعرفنججا الجج ع  ا  ججر

أو مججن اسججت   المججورد ال ينجج ،  (Polluter Pay Principle)يسججاه  فجج  التاكيججد علججى م ججدأ تحمجج  الملججوث الججامن 

  فج  السجام ، فيمجا يعجر  بالعوامج يميجة التج  كجا  الميتمج  يتحملنجابحيجث يعكجل سجعر هجذا المجورد التكلوجة الحم

 . (Externalities)الاارجية 

 Organization for Economic Co-operation and)كمجا عرفجت منظمجة التعجاو  والتنميجة االعتصجادية 

Development ”OECD”)   ال جري ة ال ينيجة باننجا "نومجاو إج اريجة مجدو  ممامج  يجت  تحصجيلنا لحسجاب الااانجة

 .ه51)نا بس ب ارت اط وعاونا بال ينة"العامة ويكو  فرض

عنججج  عيجججاا المكلجججك بال جججري ة وت عجججا لمجججا تمجججدا وترتي جججا عليجججه يمكننجججا أ  نعجججر  ال جججري ة ال ينيجججة باننجججا ت

)الملوثه مدف  م لا من المال ج را وبدو  ممام  وبصوة نناوية إلى الدولجة نتييجًة سنتجاج سجلعة أو تمجدي   دمجة 

 لم لا يكو  مساويا للتكلوة الحدية لل رر ال ين  الحادث ف  الميتم .تايد من تلويث ال ينة، وهذا ا

 )ثانيا( مبررات فرض الوريبة البيئية:
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تموا السياسة ال ري ية المعاصجرة علجى التجد   التصجحيح ؛ إذ لج  يعجد هجد  ال جري ة هجو تحميج  إيجراد 

سجتادا لتحميج  أهجدا  اعتصجادية، مال  فمط، كمجا كجا  عليجه األمجر فج  ظج  الماليجة المحايجدة، وإنمجا أصج حت تُ 

اسجتناا  المجوارد الو يعيجة، ومجن واجتماعية، وسياسية، وعليه يمكن أ  ُتستادا كجاداة للحجد مجن التلجوث ال ينج  و 

 ث  تساه  ال ري ة ال ينية ف  تحمي  األهدا  العامة لل راوب.

لة الماليجججة لنجججذه وكلمجججا هجججالك المضجججرع التوفيججج  فججج  فجججري وتو يججج  ضجججراوب مينيجججة رادعجججة علجججت الحصجججي

ة لجدلي  علججى  ينيججة واتااذهجا صجوة التكججرار والدوريجال جراوب، ومجن ناهيججة أ جرى فج   ازديججاد هصجيلة ال جراوب ال

فض  المضرع ف  فري ضراوب مينية رادعة، فحصيلة هذا النجوع مجن ال جراوب تت جا ل كلمجا ازدادو ال جري ة 

ية مججين هيجج  اسيججراد والواعليججة ال ينيججة لل ججري ة، عربججا مججن تحميجج  النججد  مججن وجودهججا؛ إذ إ  هنججاة عالعججة عكسجج

الة السجججلعة الااضججعة لل جججري ة نمججص اسيجججراد بمعنججى أنججه كلمجججا زادو فاعليججة ال جججري ة فجج  تمجججدير إنتججاج واسججتن

المستمد مننا، والعكل صحيح، وتوسير ذلك أ  فري ضري ة على إنتاج سلعة ملوثة يجؤدي إلجى ارتوجاع سجعر 

اسهيججاا عججن إنتاجنججا وال حججث عججن سجج   إنتججاج غيججر ملوثججة، ممججا يججؤدي إلججى نمججص  تكلوتنججا، ممججا عججد يججؤدي إلججى

 اسيراد الممول لااانة الدولة.

ب أال يون  من ك  ما س   تياه  اسيراداو المالية لل ري ة ال ينية، فوفما للم جرراو الماليجة لوجري ويي

ليجججة الالزمجججة لمعاليجججة ا ثجججار الناجمجججة عجججن ال جججري ة ال ينيجججة، ف ننجججا تعجججد إهجججدى الوسجججاو  التججج  تجججوفر المجججوارد الما

وكجذلك تضجيي  التوسج  نحجو األنضجوة  التلوث، أو األضرار ال ينية، وتعوي  اليماعاو المت ررة مجن التلجوث،

االعتصججادية الصججديمة لل ينججة، وبالتججال  فال ججري ة ال ينججة ُتمكججن الدولججة مججن تحميجج  إيججراد لمواجنججة التلججوث أو الحججد 

، وهجو مجا يسجاعد ه52)  النوماو الت  تاصص ف  الموازنة العامة لمكافحة ظجاهرة التلجوثمنه، وأي ا لتملي  هي

 .ه53)و الواجب تحصيلنا من أنواع ال راوب األ رى الموجودة فعالعلى تاوي  ممدار اسيرادا
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، والمعججرو  (Polluter Pays Principle) "وتسججتمد ال ججري ة ال ينيججة أساسججنا مججن م ججدأ "الملججوث يججدف 

ا مججججن  ججججر  منظمججججة التعججججاو  االعتصججججادي والتنميججججة 1972، الججججذي ُ ججججرد ألول مججججرة عججججاا (PPP)مججججج ا تصججججارا 

(OECD) ا أعججرو اليماعجة األوربيججة م ججدأ "الملجوث يججدف " 1972، وفج  عججاا(PPP)  كم ججدأ أساسج  فجج  سياسججتنا

لسججنة  (Rio de Janeiro) ه مججن إعججال  ريججو دي جججانيرو16ال ينيججة، ثجج  تجج  تكججريل هججذا الم ججدأ ضججمن الم ججدأ )

ا، ومنذ تسعينياو المجر  1995ف راير  2ا بموجب عانو  1995ا، كما ظنر ف  المانو  الورنس  سنة 1992

 .ه54)الماض  أص ح هذا الم دأ م دأ عانونيا معترفا به عالميا

لج  يكجن النجد  منجه  -كم دأ للسياساو ال ينيجة -على أ  إعرار م دأ "الملوث يدف " ه55)وهنا يؤكد ال ع 

السماد للملوثين بالدف  ف  ممام  السماد لنج  متلويجث ال ينجة دو  أي عيجود أو ضجوابط ت جعنا  بممت اه أ  يت 

السلواو العامة، وإنما كا  الند  من إعراره أ  يكو  وسجيلة، أو أداة لتاوجي  مسجتوى التلجوث، وكجذلك تجوفير 

 .ه56)اسيراداو الالزمة لعالج آثار التلوث ال ين  والحوا  على ال ينة

الملجججوث يجججدف " ال يعجججدو أ  يكجججو  إال تو يمجججا للم جججدأ المعجججرو  "الُ جججرا بجججالُ ن "، فالمنضجججاة تمجججارن وم جججدأ "

نضجججا نا، وتحمججج  الجججربح، وتلجججوث ال ينجججة، وبالتجججال  تجججدف  ممامججج  ذلجججك، فمنجججاط ضجججري ة التلجججوث إذ  هجججو اسنتجججاج، 

 واألرباد، والتلوث.

ماجج  فجج  ضججرورة أ  تت ججمن أسججعار السججل  تصججادي يتومججن ث جج َّ ينوججوي م ججدأ "الملججوث يججدف " علججى ُبعججد اع

والاججدماو المعروضججة فجج  السججوق كلوججة المججواد المسججتعملة فجج  صججناعتنا، بمججا فجج  ذلججك المججوارد ال ينيججة، ذلججك أ  

إلمججا  نوايججاو ملوثججة فجج  النججوا ، أو الميججاه، أو التربججة هججو نججوع مججن اسججتعمال هججذه المججوارد ضججمن عوامجج  اسنتججاج، 

هججذه المججوارد ال ينيججة التجج  تججد   ضججمن عوامجج  اسنتججاج إلججى هججدرها وتحويمنججا اسججتاداا ويججؤدي عججدا دفجج  ثمججن 

، وبالتججال  فجج   تو يجج  م ججدأ ه57)والم ججا  علينججا؛ فميانيججة المججوارد ال ينيججة تعت ججر سجج  ا مججن أسجج اب تججدهور ال ينججة
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كجججاليك ماو توالاججد"الملججوث يججدف " يكوجج  عججدَّ تكججاليك التلججوث كعنصججر دا لجج ، ومججن ثجج   تعكججل أسججعار السججل  

إنتاجنا، بما ف  ذلجك التكجاليك المرت وجة بجالتلوث، وتجدهور المجوارد الو يعيجة، وسجاور األضجرار ال ينيجة األ جرى، 

وهجججو مجججا سجججو  يجججؤدي إلجججى ارتوجججاع أسجججعار تلجججك السجججل ، فتصججج ح أعججج  تنافسجججية، وهجججو مجججا يضجججك  هجججافاا للمنتيجججين 

 ينة.ة لل والمستنلكين على ا تيار المايد من المنتياو الصديم

كما ينوجوي م جدأ "الملجوث يجدف " علجى بعجد سياسج ، يتماج  فج  إرادة السجلواو العامجة فج  تجوفير األع جا  

المالية المتعلمة بمكافحة التلوث، والحوا  على ال ينة بعيدا عجن الااينجة العامجة، وتحميلنجا بصجورة م اكجرة علجى 

 .المتس  ين ف  التلوث

السججوق التجج  ال تعكججل ميمججوع النومججاو االجتماعيججة،  آليججاوصججحيح لججذلك تسججعى ال ججري ة ال ينيججة إلججى ت

وبع ججارة أ ججرى تسججمح ب د ججال التججاثيراو الاارجيججة ضججمن تكججاليك إنتججاج السججلعة وتمججدي  الادمججة، وتضججير نظريججة 

إلججى مسججالة عيجججا السججوق الحججر وفضجج  آليججاو جنججاز الججامن فججج   (Externality Theory)التججاثيراو الاارجيججة  

عة الملكية، وتظنر التاثيراو الاارجيجة عنجدما يجؤدي إنتجاج سجلعة أو تمجدي   دمجة د كاولموار تسعير وتاصيص ا

ما إلى هدوث بع  ا ثار اليان يجة التج  ال يت جمننا سجعر هجذه السجلعة أو الادمجة، وتجؤول بعج  تكجاليك أو 

 ية نوعا فلاارجراو امناف  هذه ا ثار إلى  ر  آ ر  ارج ، ليل له عالعة م اكرة بعملية اسنتاج، والتاثي

التجججاثيراو الاارجيجججة النافعجججة أو اسيياميجججة، ويولججج  علينجججا منجججاف   ارجيجججة أو آثجججار  ارجيجججة  النـــوع األول:

موج ججة، أو العواوججد االجتماعيججة الصججافية، ومججن أمالتنججا هالججة وجججود بسججتا  توججاد ومنضججاة سنتججاج عسجج  النحجج ، 

يج  أزهجار التوججاد، كلينمجا، فالنحج  يت جذى علجى رهفيترتجب علجى وجودهمجا بيجوار بع جنما آثجار  ارجيجة نافعججة ل

وفجج  الوعججت نوسججه يسججاه  النحجج  فجج  تلمججيح بسججتا  التوججاد، وكحالججة منضججاة تمججوا متججدريب أهججد العججاملين فجج  ميججال 

معين، وبعد إتماا التدريب واكتساب العام  للمناراو المولوبجة ينتمج  للعمج  فج  منضجاة أ جرى، تعمج  فج  نوجل 
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  عملجه األول، فوج  هجذه الحالجة يكجو  عجد نتيجت آثجار ول األجر الذي كا  يتماضاه فالميال، ويحص  على ن

  ارجية موج ة من المنضاة األولى للمنضاة الاانية.

التجاثيراو الاارجيجة ال جارة، أو السجل ية، ويولج  علينجا فج  هجذه الحالجة "تكجاليك  ارجيجة"،  النوع اآلخـر:

عكسجنا األسجعار النسج ية السجاودة فج  ع  المنضجآو، واألفجراد، وال تويمصد منا تلك التكاليك الت  ُتوري على ب

السوق، وبلوم آ ر التكاليك الت  ال تتحملنا المنضاة نتيية لعملياتنا اسنتاجية، ولكن تتحملنا منضجآو وجنجاو 

  ارجية، ويندرج تلوث ال ينة تحت هذا النوع من ا ثار الاارجية.

يال على عصور نظاا السجوق فج  تحميج  دل -نا أو اسيياميةسل ية منسوا  ال -وتعد هذه ا ثار الاارجية

التاصيص األما  للموارد بمجا يحمج  أعصجى كوجا ة ممكنجة مجن الناهيجة االجتماعيجة، وينجتا عجن ذلجك إفجراط فج  

إنتججاج بعجج  السججل  والاججدماو ممامجج  اناوججاي فجج  عججري سججل  و ججدماو أ ججرى، باسضججافة إلججى وجججود أسججعار 

و مناو جة مجن وجنجة النظجر االجتماعيجة، ويتوعجك ذلجك علجى والاجدماو، عجد تكجو  مرتوعجة أ سوعية لنذه السل 

 فه58)  يعة ونوع تلك ا ثار الاارجية على النحو التال 

هالججة وجججود آثججار  ارجيججة إيياميججة )منججاف ه، أي فجج  هالججة اسججتوادة المنججتا بمنججاف  نضججاط  الحالــة األولــى:

 لنججذه المنججاف ، وبالتججال  ال تججد   ضججمن تكلوججة السججلعة أو الادمججة، إنتججاج  آ ججر  ججارج ، دو  أ  يججدف  ممججامال

كلوجججة الحديجججة تكلوجججة الحديجججة االجتماعيجججة عجججن التوعجججدا دفججج  المنجججتا ممامججج  هجججذه المنجججاف  يجججؤدي إلجججى اناوجججاي ال

 ا ثار اسييامية )المناف ه. –الااصة، هيث تكو  التكلوة الحدية االجتماعية= التكلوة الحدية الااصة 
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يعظ  المنتا أرباهه ف  هذه الحالجة دو  أ  يا جذ تلجك المنجاف  فج  االعت جار تكجو  كميجة اسنتجاج  دماوعن

ر الميتمج ، ويكجو  السجعر التجوازن  المحمج  أعلجى مجن التوازنية المحممة أع  مجن الكميجة التوازنيجة مجن وجنجة نظج

 السعر االجتماع  ويمكن توضيح ذلك بالضك  ال يان  التال ف

ه، هيجث تمجا   منحنيجا اسيجراد الحجدي 1المنجتا هيج  إنتاججه عنجد النموجة )ا السجوق يحجدد فو  ظج  نظجاا

ه، ولكجججن 1ه والسجججعر التجججوازن  )ع1)ر ده والتكجججاليك الااصجججة الحديجججة )و و ده، وتكجججو  الكميجججة التوازنيجججة )ة

ه 2النموججة )اعنججد ت ججمينه ا ثججار الاارجيججة اسيياميججة )المنججاف ه ضججمن تكاليوججه الااصججة سججيتحدد إنتاجججه عنججد 

ه هجج  الكميججة التوازنيججة مججن وجنججة 2ه، وتكججو  الكميججة التوازنيجة )ة2ه والسججعر التججوازن  )ع2بالكميجة التوازنيججة )ة

ه يماججج  الجججنمص فججج  كميجججة اسنتجججاج بسججج ب إهمجججال ا ثجججار الاارجيجججة 2)ةه، 1نظجججر الميتمججج ، والوجججرق مجججين )ة

 اسييامية، وهو ما يعن  سو ا ف  تاصيص الموارد.

ــة ا ــة: الحال هالججة وجججود آثججار  ارجيججة سججل ية علججى األ ججرا  الاارجيججة )الميتمجج ه، وبالتججال  وجججود لثاني

سجلعة أو الادمجة، وتجاداد هجذه التكجاليك تكاليك  ارجية، تتحملنجا هجذه األ جرا ، وال تجد   فج  هسجاب تكلوجة ال

كميججاو إنتججاج  مجج  زيججادة اسنتججاج، فوجج  ظجج  نظججاا السججوق الحججر يججؤدي تواعجج  عججوى الولججب والعججري إلججى تولججد

            شكل رقم )1(
      اآلثار الخارجية اإليجابية

   ثمن الوحدة )التكلفة(
ة )ت خ ح( منحنى التكلفة الخاصة الحدي

ة )ت ج ح( منحنى التكلفة ا�جتماعية الحدي

ع1 م1

ع2 م2              

منحنى اإليراد الحدي )ر ح (

ك1 حجم ا�نتاج           ك2
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وأسجججعار لنجججا، تعكجججل التميجججي  الاجججا  للعاوجججد والتكلوجججة مجججن وجنجججة نظجججر المنجججتا، وال تا جججذ فججج  االعت جججار التميجججي  

نظر الميتم ، ويترتب على ذلجك زيجادة كميجة اسنتجاج المحممجة عجن الكميجة تماع  للعاود والتكلوة من وجنة االج

الحالجة يكجو  أعج  مجن السجعر االجتمجاع ، وفج  هالجة المالى من وجنة نظجر الميتمج ، كمجا أ  السجعر فج  هجذه 

او  كميجة اسنتجاج المحممجة إلجى اعتداد المنتا الاجا  بالتكلوجة الاارجيجة وت جميننا تكجاليك إنتاججه فسجو  تجن

لكميجججة المالجججى مجججن وجنجججة نظجججر الميتمججج ، ويرتوججج  السجججعر؛ لجججيعكل السجججعر االجتمجججاع ، وفججج  هجججذه الحالجججة فججج   ا

 ي إلى تمليص كمية التلوث، ويمكن توضيح ذلك بالضك  التال فتاوي  كمية اسنتاج سيؤد

 
يحججدد المنججتا كميججة إنتاجججه عنججد نموججة تمججا   منحنجج   -وفجج  ظجج  نظججاا السججوق أي ججا -فوجج  هججذه الحالججة

ه، وتكجججو  الكميجججة التوازنيجججة 1اسيجججراد الحجججدي )ر ده مججج  التكلوجججة الااصجججة الحديجججة )و و ده، وهججج  النموجججة )ا

ه، ولكججن فجج  هالججة اعتججداد المنججتا بالتكججاليك الاارجيججة ضججمن تكججاليك إنتاجججه فجج   1ن  )عه، والسججعر التججواز 1)ة

ه )وهججج  تسجججاوي التكلوجججة الحديجججة تكلوجججة االجتماعيجججة الحديجججة )و ج دكميجججة اسنتجججاج تتحجججدد عنجججد نموجججة تمجججا   ال

شكل رقم )2(
      اآلثار الخارجية السلبية

   ثمن الوحدة )التكلفة(
ة )ت ج ح( منحنى التكلفة ا�جتماعية الحدي

ة )ت خ ح( منحنى التكلفة الخاصة الحدي

ع2 م2

ع1 م1              

منحنى اإليراد الحدي )ر ح (

ك2 حجم اإلنتاج           ك1
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التجج  يعظجج   -ةالاارجيججة ا التكلوججة الحديججة الااصججةه مجج  اسيججراد الحججدي )ر ده، وتكججو  كميججة اسنتججاج التوازنيجج

ه، ويترتجب علجى ذلجك اناوجاي الكميجة المنتيجة 2ه، ويكو  السجعر التجوازن  )ع2ه  )ة -عندها المنتا أرباهه

ه 2ه و )ة1مجججن وجنجججة نظجججر الميتمججج ه، ويوضجججح الوجججرق مجججين )ةه )وهججج  الكميجججة المالجججى 2ه إلجججى )ة1مججن )ة

ه فنو األما  اجتماعيا؛ ألنه يا جذ فج  2)عاسفراط ف  اسنتاج الناك  عن إهمال التكلوة الاارجية، أما السعر 

 االعت ار التكاليك االجتماعية كذلك.

لجى عجدا كوجا ة السجوق فج  ويت ح مما س   أ  وجود ا ثار الاارجية منوعينا اسييام  والسل   يؤدي إ

  تاصججيص المججوارد مججن الناهيججة االجتماعيججة، فوجج  هالججة وجججود ا ثججار اسيياميججة وعججدا أ ججذها فجج  الحسجج ا  فجج

المنضججاة الناكجج  عننججا تلججك ا ثججار، فجج   هيجج  اسنتججاج سججيكو  أعجج ، والسججعر السججوع  مرتوجج ، وذلججك مججن وجنججة 

ل ية ل  يت  أ ذها فج  االعت جار فج  المنضجاة الملوثجة، فج   أما ف  هالة وجود آثار  ارجية سالنظر االجتماعية، 

تماعية، كما يت  إنتاج كمية مرتوعة مجن ذلك يؤدي إلى أ  يكو  السعر السوع  مناو ا من وجنة النظر االج

 اسنتاج تايد عن الكمية المالى من وجنة نظر الميتم .

فجج  التعامجج  مجج  ا ثججار الاارجيججة  ونالججص ممججا تمججدا منتييججة منمججة تججتلاص فجج  فضجج  نظججاا السججوق الحججر

ضج  ظنجر اتيجاه مجؤداه لإلنتاج، وبالتال  عدا الكوا ة ف  تاصيص الموارد ذاو الملكية العامة، ونتيية لنذا الو

ضججرورة التججد   الحكجججوم  ك ججدي   ليجججاو السججوق، وبنججد  التاصجججيص الكججك  للمجججوارد الو يعيججة ذاو الملكيجججة 

اارجيجة )تلجوث ال ينجةه، وعجد تعجددو األدواو الممترهجة للتجد   الحكجوم  إلجى مة، وبالتال  تمليج  التكجاليك الالعا

 االعتصادية ت  اعتراد فري ضري ة على التلوث. أدواو عانونية وأ رى اعتصادية، ومن مين األدواو
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فج  مؤلوجه "الاجروة والرفاهيجة" اهتمجاالو فضج  السجوق  ( Pigou)مييجوه ) فوج  مولج  المجر  العضجرين نجاعش

ف  معالية ا ثار الاارجية السل ية )ما  تلوث مورد ماو ه، وانتنى إلى أ  التكاليك االجتماعية الحدية توجوق 

 .ه59)دية للمنضاة المسنولة عن التلوث بمدر يعادل األضرار الحدية للتلوثالتكاليك الااصة الح

هيجث يصجور هجذا  (،Pigou)ه لتوضيح النتيية الت   لص إلينا )مييجوه3االستعانة بالضك  رع  )ويمكن 

الضجججك  منحنيجججاو التكجججاليك االجتماعيجججة الحديجججة )و ج ده، والتكجججاليك الااصجججة الحديجججة )و و ده، ومنحنجججى 

جُ  المنضجاة الملوثجة علجىاسيراد ا دفج  التكجاليك الحديجة  لحدي )ر ده لنذا النضاط، ف ذا ل  تكجن هنجاة سجلوة ت ْحمِّ

ه، وهجج  كميججة 1للتلججوث، فجج   المنحنججى المالوجج  لصججن  عرارتنججا يكججو  )و و ده، وتكججو  الكميججة المنتيججة هجج  )ة

تكجاليك الحديجة للتلجوث وممجدارها أك ر من الالزا من وجنة نظر الميتم  الذي ي ور ف  النناية إلى تحمج  ال

 ه.1)ل ا
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على المنضاة الملوثجة، هتجى تتحمج  التكجاليك الكاملجة لإلنتجاج،  فري ضري ة (Pigou)وعد اعترد )مييوه 

وبالتال  ف   منحنى التكاليك االجتماعية الحدية )و ج ده هجو الجذي يماج  تكلوجة إنتجاج المنضجاة، وتكجو  كميجة 

مالججى مججن وجنججة نظججر الميتمجج ، وعنججدها تتعججادل المنوعججة الحديججة للمسججتنلكين مجج  ه هجج  الكميججة ال2اسنتججاج )ة

وة الحدية االجتماعية لإلنتجاج، وهجذه الكميجة وإ  كانجت أعج  مجن الكميجة المالجى مجن وجنجة نظجر المنضجاة إال التكل

ال يتحمج   ه2أ  المنضاة ت يعنا بسعر أعلى، وين    أ  نالهجم أ  النجاتا األماج  مجن وجنجة نظجر الميتمج  )ة

فينججا التعججوي  عججن ا ثججار الاارجيججة إال إذا ُأج ججر الملوثججو  علججى تحمجج  كجج  تكججاليك المججوارد المسججتادمة بمججا 

 .ه60)السل ية المترت ة على أنضوتن 

ورغجج  صججحة ومنوميججة التحليجج  السججام ، فمججد ت نججى بعجج  االعتصججاديين رأيججا معارضججا مججؤداه ت روججة سججاهة 

ا 1960الموارد ذاو الملكية العامة، فو  بحث عصجير نضجر فج  عجاا  السوق من مسنوليته عن سو  تاصيص

بججا  التججاثيراو الاارجيججة ذاو   يعججة أهاديججة  (Pigou)افتججراي )مييججوه ( Ronald Coase)زه تحججدى )رونالججد كججو 

 -(Coase's Theory)الذي عر  فيمجا بعجد منظريجة كجوز  -،هيث أكار ف  رأيهه61)هUnidirectionalاالتياه )

أوججججد اتياهجججا م جججالى فيجججه مجججن هيجججث الحاججججة إلجججى إججججرا او تصجججحيحية مجججن جانجججب  (Pigou)مييجججوه إلجججى أ   )

السلواو الحكومية )من  الل التد   التضريع  أو فري ضري ة تلوثه، وأكد على عدا مسنولية السجوق عجن 

يججادة عججن ز  (Unhampered Price) سججو  تاصججيص المججوارد المضججتركة، وعججدا مسججنولية نظججاا الججامن غيججر المميججد

وأ  التاثيراو الاارجية ذاو اتياهين، وليست ذاو   يعة أهادية فمط، ولن تكو  هنجاة آثجار  ارجيجة التلوث، 

ججْن يموججن بيججوار مصججدر التلججوث، ويسججتويد فجج  الوعججت نوسججه مججن المججورد ذي  سججل ية )تلججوثه مججا لجج  يكججن هنججاة م 

 .ه62)الملكية العامة
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ة تلجوث المجورد المملجوة ملكيجة عامجة ستوي  ه  مضجكلإلى أ  السوق نوسه ي (Coase)وينتن  رأي كوز 

)المجججورد المجججاو  مجججااله، مجججن  جججالل التعامججج  الم اكجججر مجججين الملجججوثين والمت جججررين؛ إذ يسجججتوي  الملوثجججو  ركجججوة 

المت ررين من التلوث لم وله، أو أ  يحدث العكل با  يستوي  المت ررو  من التلوث ركوة الملوثين لتمليج  

إلجججى نتجججاوا  (Voluntary Bargaining)النجججوع مجججن المسجججاومة اال تياريجججة أ  يجججؤدي هجججذا  نسججج ة التلجججوث، ويمكجججن

مرغوب فينا اجتماعيا إذا وجدو ا ثار الاارجية، وف  هذه الحالة ف   التلوث الذي أهدثجه الملوثجو  لجن يكجو  

ك تا جذها فج  الحسج ا  تكلوة  ارجية، وإنما ُيعد تكلوة م اكرة، تتحملنا الصناعاو المسنولة عجن التلويجث، ولجذل

رر ممجامال ماديجا للملجوث لتاوجي  درججة التلجوث، ويتحمج  ذلجك وتعتد منا عندما تصن  عرارتنا، كما يمدا المت 

عندما يكو  ثمة هافا لدى المت ررين لك  يعرضوا ثمنا )ركوةه على الملجوثين لتمليج  مسجتوياو التلجوث؛ أل  

المت ججررين، وفجج  كلتججا الحججالتين سججيؤدي اسنوججاق إلججى تاوججي   تمليجج  مسججتوياو التلججوث يججؤدي إلججى زيججادة منججاف 

ث هتججى مسججتوى الكوججا ة أو المسججتوى المرغججوب اجتماعيججا، وهججو المسججتوى الججذي تتعججادل فيججه المنججاف  درجججة التلججو 

 Marginal Social) مجج  التكججاليك االجتماعيججة الحديججة (Marginal Social Benefits)االجتماعيججة الحديججة 

Costs)(63ه. 

يجا للتجد   الحكجوم ، سجوا  إلى أ  وجود ا ثار الاارجية ال ُيمدا أساسجا كاف (Coase)ص كوز ا  لوهكذ

علججى هججذه النتييججة التجج   لججص  ه64)مججن  ججالل التضججريعاو، أو مججن  ججالل فججري ضججري ة تلججوث، ويعلجج  الجج ع 

اليماعجاو  و  عجددأ  يكج أوالهما،بمولهف إ  هذه النتيية ال تكو  صحيحة إال ف  هالتينف (Coase)إلينا كوز 

د يتمكنو  من المساومة اال تيارية، فالمساومة يمكن أ  تجت  المتاثرة با ثار الاارجية محدودا، فعند ذلك فمط ع

بكوججا ة عنججدما تنوججوي علججى عججدد صجج ير مججن المتعججاملين، ولكججن عنججدما يلججوث مصججن  واهججد النججوا  الججذي يتنوسججه 

ومة ال يمكجججن أ  تجججؤدي إلجججى نتجججاوا مرغوبجججة اجتماعيجججا، آال  النجججان فججج  مدينجججة مكتظجججة بالسجججكا ، فججج   المسجججا
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و  هموق الملكية محددة تحديدا عا عجا، فالتحديجد الواضجح لحمجوق الملكيجة هجو أسجان األدا  عندما تك واألخرى:

الكجججك  العتصجججاد السجججوق، وتنضجججا ا ثجججار الاارجيجججة السجججال ة )التلجججوثه بسججج ب الو يعجججة اليماعيجججة لملكيجججة المجججوارد 

يمتصججر هجج  الملكيججة  وججاق فجج  تحديججد همججوق الملكيججة تحديججدا صججارما فجج  هججذه المججوارد، فعنججدما الالو يعيججة واس 

علججى كججاص مججا، أو منضججاة مججا، فجج   كجج  األكججاا  وكجج  المنضججآو تتمتجج  مججنول الحريججة فجج  اسججتاداا المججوارد 

 العامة، وبالكيوية الت  يرغ وننا.

يججؤدي إلججى تحسججين ك يججر فجج  كوججا ة اسججتاداا فعلججى الججرغ  مججن أ  إعججرار همججوق الملكيججة وفرضججنا بالمججانو  

وق الملكية، فج   ثمجة هجاالو كايجرة يصجعب فينجا تحديجد همجوق الملكيجة بضجك  و من أجله همالمورد الذي صدر 

عجا  ، ويظنججر ذلججك جليججا فجج  المججا  والنججوا ، هيججث تتججدا   همججوق الملكيججة مججين المججالكين، ويضجج  علججى أي مججنن  

كيججة بججالموة، أو الحصججول علججى تعججوي  عججن إسججا ة اسججتاداا هججذه المججوارد الليججو  إلججى الم ججا  لوججري همججوق المل

ضججتركة، وإذا كججا  األمججر كججذلك، ف نججه ال منججا  مججن التججد   الحكججوم  وتوجيججه السياسججة العامججة لحمايججة ال ينججة الم

 عن  ري  استاداا ال ري ة، أو غيرها من الحوافا االعتصادية أو الرعابة الم اكرة.

مجن لعصجر الحجال ، لجيل فمجط لمكافحجة التلجوث المتولجد أص ح ضرورة ملحة فج  اوهذا التد   الحكوم  

األنضججوة االعتصججادية التجج  ُتمججارن دا جج  هججدود الدولججة، وإنمججا أي ججا للتصججدي لمسجج  او التلججوث الموجججودة  ججارج 

دا جج   لدولججة، هيججث ال تمتصججر ا ثججار الاارجيججة السججل ية علججى األنضججوة االعتصججادية التجج  تججت لالحججدود الي رافيججة 

هجدود الدولجة المعنيجة مجن أصجعب هجدود الدولجة، إذ تعجد ا ثجار الاارجيجة السجل ية الناكجنة عجن أنضجوة فج   جارج 

ود السياسجية مجين الجدول، المضاك  الت  تواجننا الحكوماو واألفراد، فمجدى وميجال تلجك ا ثجار ال يعترفجا  بالحجد

 اصجة مج  ضجعك وعجدا ججدوى المجوانين والمواعجد الدوليجة وبالتال  ال يمكن الميجاا بعمليجة المسجاومة اال تياريجة، 

لدرجججة أ  بعجج  الججدول ال تلتججاا باالتواعيججاو الدوليججة، أو أننججا ال توعجج  علججى فجج  مواجنججة ماجج  هججذه المضججاك ، 
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عيجج  علينججا االلتججااا منججا، كمججا هججو الحججال بالنسجج ة لعججدا توعيجج  كجج  مججن االتواعيججة مججن األسججان، فيين نججا عججدا التو 

وعيجج  علججى ا، وهتججى فجج  هالججة الت1982حججدة األمريكيججة وبريوانيججا علججى معاهججدة عججانو  ال حججار عججاا الواليججاو المت

ايججر االتواعيججاو والمعاهججداو الدوليججة فجج   المنججاف  العاوججدة علججى الملججوثين مججن األنضججوة التجج  يمومججو  منججا توججوق بك

والمعاهداو التج  سج   التوعيج  تكاليك مواجنة ال  وط الدولية من المت ررين، أو تكاليك ماالوة االتواعياو 

 .ه65)علينا

كمجججا اعتجججري بعججج  االعتصجججاديين علجججى ال جججري ة ال ينيجججة )ضجججري ة التلجججوثه بحيجججة أننجججا تمجججنح الملجججوثين 

  تكلوة من استاداا  رق فنية جديدة صجديمة تر يصا بالتلوث، ال سيما إذا وجدو المنضاة أ  دف  ال ري ة أع

 اة المياا م ع  العملياو الدا لية.لل ينة، أو إذا كا  بممدور هذه المنض

وال يمكججن ع ججول هججذا االعتججراي؛ أل  ال ججري ة ال تمججنح الملججوث تر يصججا بججالتلوث، مجج  علججى العكججل؛ إذ 

ملنججا الميتمجج  إلججى تكلوججة دا ليججة تتحملنججا تنججد  هججذه ال ججري ة إلججى تحويجج  تكلوججة التلججوث مججن تكلوججة  ارجيججة يتح

أ  دفجج  ال ججري ة أعجج  تكلوججة مججن اسججتاداا  ججرق فنيججة جديججدة صججديمة  المنضججاة الملوثججة، أمججا إذا وجججدو المنضججاة

  بممجدورها الميجاا مج ع  العمليجاو الدا ليجة للجتالص مجن عجب  ال جري ة، فج   النمجد هنجا ال لل ينة، أو وجدو أ

نججا، إنمججا يوجججه للمضججرع الججذي لجج  يوفجج  فجج  فججري ضججري ة مينيججة مالومججة، تحمجج  يوجججه ل ججري ة التلججوث فجج  ذات

ث، وال حجث عجن تكاليك الحميمية لما ُيلحمه بال ينة من تلوث، فتكو  مصلحته ف  تاوي  نسب التلجو الملوث ال

 تمنياو هدياة غير ملوثة. 

ماجا ر المتعجددة للتلجوث وف ال عمجا تمجدا بضجا  ت ريجر فجري ال جري ة ال ينيجة )ضجري ة التلجوثه، فج   ال

هموق اسنسا  ورسو نا، واالعتجرا  بحج  اسنسجا  ال ين  تعد من أه  م رراو تو يمنا،  اصة م  ت لور فكرة 

 مظاهر التلوث.ف  أ  يعيش ف  مينة  الية من ك  
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فلمد أضحى ه  اسنسجا  فج  العجيش فج  مينجة سجليمة مجن الحمجوق األساسجية الالزمجة لجه، لجذلك فج   أمجن 

ف   المحافظجة علجى سا  وصحته ومستم له إنما يتوعك على مدى  لو ال ينة من ك  ما يلوثنا، وعلى ذلك اسن

بصجحة ووججود اسنسجا  والكاونجاو الحيجة  ال ينة من التلجوث والتجدهور ضجرورة مجن ضجرورياو العصجر الرت ا نجا

 .ه66)األ رى 

ورد فجج  تمججارير التنميججة الصججادرة  كمججا تعججد همايججة ال ينججة مؤكججرا مججن مؤكججراو األمججن اسنسججان ، هسججب مججا

بجججه تحجججرر النجججان مجججن الاجججو  والحاججججة، وباعت جججار ال ينجججة  عجججن األمججج  المتحجججدة؛ باعت جججار أ  هجججذا األ يجججر يمصجججد

عتصججادية واالجتماعيججة، وكججذا تحميجج  هججاجتن  فجج  ال مججا ، فجج   أي مسججان بال ينججة مصججدرا لتل يججة اهتياجججاتن  اال

 باألمن ال ين .ينعكل على أمنن ، وعليه ظنر ما يسمى 

ي ال جججري ة علجججى ماتلجججك كمجججا يمكجججن أي جججًا ت ريجججر فجججري ال جججري ة ال ينيجججة باسججج اب صجججحية؛ أل  فجججر 

صججحية  اليججة مججن األمججراي، ممججا يعنجج  رفجج  مسججتوى اسنتاجيججة،  األنضججوة الملوثججة لل ينججة ي ججمن لإلنسججا  هيججاة

ة لنججا؛ ألننججا تعت ججر جججا ا مججن هجج  أهججد أكججكال التنميججة، مجج  إننججا ركيججاة أساسججي -فجج  ذاتنججا - اصججة وأ  الصججحة

 رأن المال اسنسان .

نمجة لمنظومجة التنميجة المسجتدامة، فمجد رافج   لنجا فج  أننجا أهجد األعمجدة الم كما تيد ال ري ة ال ينية م رر

التوور  االعتصاديَّ ف  ماتلك ميادين الحيجاة تمجدٌا تكنولجوجٌ  مجذهٌ  مجن أجج  تحميج  التنميجة االعتصجادية، وعجد 

و تمنيجاو لى است الل الموارد المتاهجة بماتلجك أكجكالنا، و اصجة المجوارد الو يعيجة، هيجث توجور انصب ذلك ع

ة وعتيججة ومحصججورة فجج  بعجج  اسججتاراج المججواد األوليججة مججن أججج  تل يججة الولججب الصججناع  منججد  تحميجج  رفاهيجج

يججب فجج  التججواز  المعيضججة زمانججا ومكانججا، وعلججى هسججاب ال ينججة والتنميججة المسججتدامة، وهججو مججا أدى إلججى ا ججتالل ره
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يعج  مجن م جرراو وأهجدا  ال جري ة ال ينيججة ال ينج ، وإهجدار وإفسجاد جانجب ك يجر مجن المجوارد الو يعيجة، وهجو مجا ي

 .ه67)المساهمة ف  تحمي  التنمية المستدامة

ومن م رراو تو ي  ال راوب ال ينية أي ا أننا تتميا بوورية االستيابة من جانب الوهجداو االعتصجادية 

أ  ال راوب لوث، وذلك بمحاولة السيورة على معدل التلوث والوصول به إلى المستوى المرغوب، و المس  ة للت

فج  تحميج  أهجدافنا ممارنجة باسجاليب ال ج ط  ال ينية ال تتاثر م اكجرة بجالت يراو السياسجية، كمجا أننجا أكاجر فاعليجة

، ومجن ث ج َّ ه68)رامجة، أو السجين...إليالحكوم  المؤدية للسجيورة علجى التلجوث باسجاليب م اكجرة ماج ف التنديجد بال 

يا؛ سجوا  ف  توجيه الدواف  االعتصادية تياه ك  هو مرغوب اجتماع تستمد ال راوب ال ينية كوا تنا من تاثيرها

من السل ، أو الادماو، أو من المسجتوى المرغجوب فيجه مجن اليجودة ال ينيجة، وذلجك مجن  جالل إج ارهجا المنضجآو 

 ن التكاليك الاارجية ف  تكاليونا الدا لية.الت  تحدث تلوثا على ت مي

هيج  معلومجاو كجالت  تتول نجا ييجد م جرره فج  كوننجا ال تحتجاج إلجى  وأ يرا، ف   تو ي  ال جراوب ال ينيجة

، ه69)(Direct Government Control)أدواو السياسجججة ال ينيجججة األ جججرى، ماججج ف الرعابجججة الحكوميجججة الم اكجججرة 

، وكججناداو ه71)(Government subsidies)واسعانججاو الحكوميججة ، ه70)(Tax incentives)والحججوافا ال ججري ية 

وبالتال  فن  تتس  بالمرونة وإمكانية االستيابة السريعة لمواجنة  ه،72)(Pollution Permits)تلوث )ترا يصه ال

 -فججج  ال الجججب -لسياسجججية ال ينيجججة األ جججرى أي ت يجججراو تحجججدث بالنسججج ة لنجججوع أو هيججج  التلجججوث؛ إذ تحتجججاج أدواو ا

وثجة، وهجو مجا يصجودا بمضجكلة لتو يمنا إلى مياناو، ومعلوماو توصيلية، تتعل  منضاط، وأوضجاع المنضجآو المل

تو يمنا، وعد يرج  ذلجك عدا توافر تلك ال ياناو بالصورة المرجوة؛ مما يؤدي إلى عدا فعالية السياسة الت  يت  

منضآو الذي عد ال يت من االهتوا  متلك المعلوماو، أو ال يانجاو، أو عجد تكجو  المنضجاة إلى التنظي  الدا ل  لل
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رعابجة علجى تجدف  المعلومجاو إلجى الينجاو الرعاميجة بوريمجة أو باسجلوب يجؤثر علجى ف  وض  يتيح لنا الجتحك  وال

 .  ه73)منافعالية وكوا ة السياسة الت  يت  تو ي

 الوريبية في حماية البيئة مل التلوثالمطلب الثالث : دور الحوافز 

وهيجججدة  ال تعتمجججد علجججى فجججري ال جججراوب وتحصجججيلنا كوسجججيلة -والماليجججة عمومجججا -إ  السياسجججة ال جججري ية

النضجاط االعتصجادي فج  اسنتجاج،  لتحمي  أغراضنا، وإنما تليا ألسلوب تمجدي  الحجوافا ال جري ية كوسجيلة لتوجيجه

ال جججراوب هججج  إهجججدى األدواو التججج  يسجججتادمنا المضجججرع لتجججوفير اسيجججراداو واالسجججت الل، واالسجججتنالة، فكمجججا أ  

رية الو نيجة، وبالتجال  فنج  أداة جاذبجة لالسجتاماراو المالية، ف ننا أي ا وسيلة منمة لتحديد السياسجاو االسجتاما

هججذه  تججاج، ومججن ث جج َّ فجج   دورالو نيججة واألجن يججة مججن  ججالل سياسججة اسعوججا او ال ججري ية، و صجج  تكججاليك اسن

الحوافا ال يمتصر فمط على تنضيط وتنمية االعتصاد الو ن ، وإنما يمتد إلى هماية ال ينة الت  يعم  فينجا هجذا 

 االعتصاد.

 )أوال( ماهية الحوافز الوريبية:

على أننا إهدى أدواو السياسة ال ري ية الت  تسجن  فج  تضجيي   -موجه عاا -تعر  الحوافا ال ري ية

عججن  ريجج  مججنح اسعوججا او ال ججري ية لجج ع  المضججروعاو، ومعاملججة األربججاد التجج  يعججاد  وتوجيججه االسججتاماراو،

عجدالو إهجالة مرتوعجة نسج يا السجتاماراو المعنيجة، وإججازة ترهيج  استامارها معاملة تو يلية، والسماد باعتماد م

لجججى التعريوجججاو لتاليجججة لنجججا، باسضجججافة إالاسجججاور مجججن سجججنة تحممنجججا مجججن األربجججاد التججج  عجججد تتحمججج  فججج  السجججنواو ا

 .ه74)اليمركية الحامية لمنتياو الصناعاو المراد تضييعنا

باننجججا "إهجججدى أدواو السياسجججة  -التلجججوثفججج  ميجججال همايجججة ال ينجججة مجججن  -كمجججا تعجججر  الحجججوافا ال جججري ية

  علجججى تحميججج  أهجججدا  مينيجججة فججج  صجججالح الميتمججج  مجججن  جججالل توجيجججه االسجججتاماراو نحجججو ال جججري ية التججج  تعمججج
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فجج  تاوججي  درجججة تلججوث ال ينججة، باسضججافة إلججى التججاثير فجج  سججلوة األفججراد والمنضججآو بمججا  الميججاالو التجج  تسججن 

 .ه75)يحم  نول الند 

 ز الوريبية:)ثانيا( أنواع الحواف

 مين ميموعتين من الحوافا ال ري ية ف  ميال هماية ال ينة من التلوث هماف ه76)يميا ال ع 

  تؤدي إلى تاوي  تكاليك المضروع الصدي  لل ينة، سجوا  وتت من الحوافا ال ري ية التالمجموعة األولى: 

ضجا  عجد تمجنح إعوجا او جمركيجة تسجاعد فج  مرهلجة اسنضجا  والتاسجيل، أو أثنجا  مااولجة النضجاط، فوج  مرهلجة اسن

والمججواد األوليججة، المضججروع علججى اسججتيراد األصججول الرأسججمالية، وا الو، والمعججداو، والتركي ججاو، ووسججاو  النمجج ، 

تلاماو السلعية الت  تكو  رأن المال العين  للمضروع، وف  أثنا  مااولة النضاط يمكن أ  يضم  اسعوجا  والمس

ده المضججروع أثنججا  هياتججه اسنتاجيججة، مججن مسججتلاماو إنتججاج، ومججواد، وآالو، ومعججداو، اليمركجج  كافججة مججا يسججتور 

وججل الوعججت يمكججن فججري ضججراوب ه   يعججة المضججروع، وفجج  نوعوجج  غيججار، ووسججاو  نمجج ، وغيججر ذلججك ممججا تسججتلام

 جمركيججة علججى المسججتورد مججن السججل  المماثلججة لمججا يمججوا المضججروع ب نتاجججه، هتججى يتسججنى تصججريل المنججتا المحلجج 

دو  منافسججة مججن السججل  األجن يججة دا جج  الجج الد، فيمججا يولجج  عليججه ال ججراوب اليمركيججة الحاميججة، ويمكججن أ  تمتججد 

وع اسجتادامنا وتجؤدي إلجى تاوجي  درججة التلجوث، او منعجه، أو لآلالو التج  يمكجن للمضجر اسعوا او ال ري ية 

غجججازاو سجججامة فججج  النجججوا ، ويلامنجججا إزالتجججه،  اصجججة بالنسججج ة للمضجججروعاو التججج  يصجججدر عننجججا أد نجججة، او أباجججرة و 

األجنججاة، المججانو  بالتاامججاو معينججة لتينججب التلججوث ال ينجج  الناكجج  عججن نضججا نا، فجج  هججذه الحالججة يمكججن إعوججا  

الو التججج  تمجججتص هجججذه األد نجججة أو األباجججرة السجججامة أو تمنججج  ان عاثنجججا فججج  النجججوا  مجججن ال جججري ة والمعجججداو، وا 

ا  الماليجة التج  يتحملنجا المضجروع نتييجة لعمليجاو االسجتيراد، كمجا يمكجن اليمركية مما يساعد على تاويك األع 

اية ال ينجة مجن التلجوث عجن هرى جديدة تساعد على هماستاداا ال ري ة كحافا على است دال ا الو المديمة با
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 ري  رد ال ري ة السجام  دفعنجا عنجد ميج  األصج  المجدي ، بضجرط كجرا  أصج  جديجد يعمج  علجى تاوجي  درججة 

لوث، كما يمكجن أي جا إعوجا  الم جالا التج  ت يج  منجا المنضجاة أصجوال عديمجة وتضجتري منجا معجداو وآالو جديجدة الت

جديججدة للتع نججة والت ليججك ا لجج  مججدال مججن التع نججة والت ليججك سنتججاج، ماجج  كججرا  آالو تسججاعد فجج  توججوير  وججوط ا

 اليدوي وما يصاه نا من ملوثاو مينية كايرة.

 الحوافا الت  تؤدي إلى زيادة العاود الصاف  للمضروع ما ف  منوتتالمجموعة الثانية: 

أل رى تحديد سعر ضري   مناو  للنضاط غير الملوث لل ينة يم  عن السعر المو   على األنضوة ا -

 غير الصديمة لل ينة.

 .هTax Holidayمنح النضاط الصدي  لل ينة إعواً  ضري يا لمدة معينة )إجازة ضري ية  -

نة بع  الماايا الت  تعين المستامر على توفير الم الا الالزمة لضرا  ر الملوث لل يمنح النضاط غي -

لتموي  األصول بحيث تسمح باص  التكاليك من األصول المالية اليديدة، وذلك من  الل استاداا  رق 

ن عمرها الد   الصاف ، أو باستاداا  رق تؤدي إلى إهالة بع  األصول الرأسمالية على فترة زمنية أع  م

اسنتاج ، بما يضي  على االستامار ف  نضاط معين، أو الحصول على أص  معين ت  تعوي ه بصورة أسرع 

 ل تو ي  عواعد اسهالة المعي .من غيره من األصول، وذلك من  ال

 )ثالثا( مدى فاعلية الحوافز الوريبية في حماية البيئة مل التلوث:

دواو ال جري ية العماميجة، االعتماد فمجط علجى فجري ال جري ة، واأل إ  هماية ال ينة من التلوث ال يتولب

فجج   -وإنمججا ييججب التركيججا علججى األدواو التحويايججة واسعوججا او ال ججري ية، كوسججيلة لتوجيججه النضججاط االعتصججادي

د األدواو المنمة الت  يستادمنا بماتلك صوره، فكما أ  ال ري ة ه  أه -اسنتاج، واالست الل، واالستنالة

ة الالزمة لتموي  النوماو العامة، ف ننا ف  الوعجت نوسجه وسجيلة منمجة ضرع ف  الحصول على اسيراداو الماليالم
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لتحديججد السياسججاو االسججتامارية الو نيججة، وبالتججال  أداة جاذبججة لالسججتاماراو الو نيججة واألجن يججة، وبصججوة  اصججة 

 لل ينة. ل ينة، أو االستاماراو األع  تلوياااالستاماراو ال ير ملوثة ل

وب معججا  النظججر فجج  محججدداو المججرار االسججتامار الصججدي  لل ينججة، نيججد أ  المججانو  عججد يكججو  أهججد اهجج  هججذه 

المحججدداو، كججا  يججنص المججانو  علججى ضججرورة التججااا المسججتامر بمعججايير محججددة ييججب أال يتياوزهججا هواظججا علججى 

ا يلتاا المسججتامر منججذه المعججايير تواديججماالوججة تكججو  هنججاة عموبججة، وبالتججال  سججال ينججة مججن التلججوث، وفجج  هالججة ال

للعموبة الممررة ف  هالة الماالوة، وعد يكو  سلوة المستامر الصدي  لل ينة نابعا من هرصه على تينجب دفج  

او الدواويجة ال ري ة الت  توري ف  هالة المضروعاو الملوثة لل ينة، أو كنتيية لو يعة النضجاط ذاتجه كالصجناع

بماتلجك  -لصجحية، وعجد تكجو  الحجوافا ال جري يةدرجاو معينة من النظافة والسجالمة ا أو ال ذاوية الت  تتولب

هججج  المحجججدد والعامججج  األك جججر أثجججرا فججج  اتاجججاذ المجججرار االسجججتاماري الصجججدي  لل ينجججة، إذ تضجججك  الحجججوافا  -صجججورها

 ة ال ينة من التلوث.ال ري ية دافعا التااذ المرار االستاماري ف  ميال هماي

تند  إلى اعتمجاد صجناعاو ونضجا او اعتصجادية صجديمة لل ينجة، وكجذلك  وا او ال ري يةفالحوافا واسع

اعتماد تكنولوجياو وتمنياو نظيوةويساعدها بضك  غير م اكر ف  إنتاج سل  أع  تكلوة من السل  الت  تنتينا 

ضجججآو التججج  يجججر بعججج  اسعوجججا او ال جججري ية علجججى المنمؤسسجججاو تسجججتادا تكنولوجيجججا ملوثجججة لل ينجججة، كمجججا أ  تمر 

 ينججة يضججي  بميججة المنضججآو علججى إهججالل التكنولوجيججا الملوثججة لل ينججة بججا رى هدياججة تسججتادا تكنولوجيججا صججديمة لل

 صديمة لل ينة.

ومجج  ذلججك عججد ال تججؤثر الحججوافا ال ججري ية علججى المججرار االسججتاماري للمسججتامرين إذا كانججت ال تتناسججب مجج  

 -  المسجتامرينمجن وجنجة نظجر بعج -ا ال جري ية عجد تكجو    سيتحملنا المستامر، كما أ  الحجوافالت حية الت

س  ا من أس اب التد   الحكوم  مما ييعلنا تؤدي إلى نتيية عكسية غير النتيية الم ت اة مجن تمريرهجا، لجذلك 
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المضجروعاو الملوثجة  ييب أ  يمتجر  تمريجر الحجوافا ال جري ية للمضجروعاو الصجديمة لل ينجة بوجري ضجري ة علجى

تماد تكنولوجيجة غيجر ملوثجة لل ينجة، أو ال يتعجدى تلويانجا يكو  أماا المستامر س ي  آ ر غير اعلل ينة، هتى ال 

 لل ينة الحدود المم ولة اجتماعيا.

 الخاتمة

الرويسجة  تناول هجذا ال حجث دور السياسجة ال جري ية فج  همايجة ال ينجة مجن التلجوث، لجذلك تمالجت اسكجكالية

تورع عن هذه اسككالية الرويسجة  ري ية ف  هماية ال ينة من اتلوث، و ل حث ف  التسا ل هول دور السياسة الل

تسججا لين فججرعيين، األول هججول دور ال ججري ية ال ينيججة )ضججري ة التلججوثه فجج  همايججة ال ينججة مججن التلججوث، وا  ججر 

ال حجث إلجى تحميج  جملجة مجن األهجدا  هول دور الحوافا ال ري ية ف  هماية ال ينة من التلجوث، ولجذلك هجد  

للتسا الو الت  أثيرو ف  إ ار إككالية ال حجث، وعجد افتجري ال اهجث ت  تمكن من الوصول إلى إجابة كافية ال

ف  مداية بحاه فرضية أساسية، كانت بماابة إجابة أولية على إككالية ال حث الرويسة، ولإلجابة علجى تسجا الو 

سي  ال حجث إلجى م حاجين، ا جتص األول الورضية الت  عاا ال حث علينا ت  تمال حث، وكذلك التحم  من صحة 

ننججا ب جج ط وتحديججد الموججاهي  األساسجججية الااصججة بال ينججة والتلججوث ال ينججج ، وا ججتص الم حججث ا  ججر بجججالتعريل م

لحجد بالسياسة ال ري ية، وتحديجد أدواتنجا، والوعجو  علجى دور كج  مجن ال جري ة ال ينيجة والحجوافا ال جري ية فج  ا

 من التلوث وهماية ال ينة.

ل اهث من  الل هذا ال حث من اسجتاال  بعج  النتجاوا التج  فج  ضجوونا أوصجى مج ع  مكن اوعد ت

 التوصياو، نذكرها فيما يل  على التوال ف

 )أوال( النتائج:
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المجوارد أ  جناز الامن ف  اعتصاد السوق يعيا عن تسيي  التكجاليك االجتماعيجة المتولجدة عجن اسجتاداا  .1

سجججتاداماتنا لنجججذه عاو الملوثجججة علجججى تحمججج  التكجججاليك المصجججاه ة الالمضجججتركة، كمجججا يعيجججا عجججن إج جججار الصجججنا

الموارد،  اصة عندما يتيجاوز هجذا االسجتاداا المسجتوياو المرغوبجة اجتماعيجا، وفج  هجذه الحالجة يصج ح التجد   

 ال ينية الماتلوة لحماية ال ينة من التلوث.الحكوم  أمرا هتميا، واالستعاضة عن آلياو السوق بآلياو السياسة 

أ  ال ري ة ال ينية والحوافا ال ري ية من أه  أدواو السياسة ال ينية فج  ميجال همايجة ال ينجة مجن التلجوث،  .2

ومن أه  وساو  التد   الحكوم  لحماية ال ينة من التلوث، فنتيية للماا ر المتعددة التج  تترتجب علجى إسجا ة 

المضججروعاو الملوثججة لل ينججة، وفجج  الممامجج   ا العديججد مججن الججدول المتمدمججة بوججري ضججراوب علججىاسججتعمال ال ينججة عججا

 ح هوافا ضري ية للمضروعاو الصديمة لل ينة.من

، وهجذا الم جدأ ال يعجدو (Polluter pays principle)تستمد ال ري ة ال ينية أساسجنا مجن "م جدأ الملجوث يجدف "  .3

الجججربح، وتلجججوث ال ينجججة،  را بجججالُ ن "، فالمنضجججاة تمجججارن نضجججا نا، وتحمججج أ  يكجججو  تو يمجججا للم جججدأ المعجججرو  "الُ ججج

 .ذلك وبالتال  تدف  ممام 

تسججعى ال ججري ة ال ينيججة إلججى تصججحيح آليججاو السججوق التجج  ال تعكججل ميمججوع النومججاو االجتماعيججة، وبع ججارة  .4

 أ رى تسمح ب د ال التاثيراو الاارجية.

لل ينججة؛ ألننججا  دورا منمججا فجج  عمليججة  لج  تكنولوجيججا نظيوججة غيجر ملوثججةأ  ال جري ة ال ينيججة يمكججن أ  تجؤدي  .5

ى تحم  التكاليك المصاه ة الستادامنا المجوارد ال ينيجة، و اصجة المجوارد تساه  ف  إج ار المنضآو الملوثة عل

ه كاوعة الملكية، وأي ا عنجدما يتعجدى هجذا االسجتاداا ومجا يصجاه ه مجن تكجاليك  ارجيجة المسجتوى المرغجوب فيج

 س ا لنظاا السوق، وآلياو جناز الامن.اجتماعيا مما ييع  من ال ري ة ال ينية مديال منا
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أ  السياسججة ال ججري ية ال تعتمججد علججى فججري ال ججراوب وتحصججيلنا كوسججيلة وهيججدة لتحميجج  أغراضججنا، وإنمججا  .6

ت الل، واالسجتنالة تليا ألسلوب تمدي  الحوافا ال ري ية كوسيلة لتوجيه النضاط االعتصادي ف  اسنتجاج، واالسج

 ناا  مواردها.إلى الحوا  على ال ينة وعدا است

هجج  المحججدد والعامجج  األك ججر أثججرا فجج  اتاججاذ المججرار االسججتاماري  -بماتلججك صججورها -أ  الحججوافا ال ججري ية .7

 الصدي  لل ينة، إذ تضك  الحوافا ال ري ية دافعا التااذ المرار االستاماري ف  ميال هماية ال ينة من التلوث.

 )ثانيا( التوصيات:

و  االعتصادية واالجتماعية والامافية اوب على التلوث على تنينة الظر أ  تعم  الدول الت  ال توري ضر  .1

ع   الضروع ف  تو ي  هذا النوع من ال راوب؛ وذلك ل ما  نياهنا ف  تحمي  األهدا  الم ت اة من 

 تو يمنا.

د وله ة واهدة، كا  يت  إعوا  منلة مين اعتماد المانو  و أ  يت  تو ي  ال راوب ال ينية تدريييا، وليل مر  .2

سن  لمواجنة المستيداو اليديدة؛ إذ ياضى أ  يؤدي التو ي  هيا التنويذ، هتى يستوي  الملوثو  إعداد أنو

المواج  لل ري ة ال ينية إلى هدوث نوماو اعتصادية واجتماعية مرتوعة، وبعد د ول المانو  هيا التنويذ ييب 

 لعم  على سد ك  الا راو الت  تظنر أثنا  التنويذ.ة المضكالو الت  يورزها تو ي  ال راوب ال ينية، وامتابع

أ  يكو  الند  الرويل من فري ال ري ة ال ينية هو الردع، ووعك االنتناكاو المتكررة ضد ال ينة،  .3

وذلك لتموي  سلوكه ال ين ، وذلك متو يمنا على المتس ب ف  ال رر ال ين  إعماال لم دأ "الملوث يدف "، 

استواع الملوث نم  عب  يصدرها لل ينة، وال يمكن لنذا الردع أ  يتحم  إذا و و  كمية التلوث الت  

ال ري ة ال ينية إلى المستنلك، ف ال عن أنه ليل من العدالة أ  يت  تحسين وهماية ال ينة على هساب 

 المستنلك ذي الد   ال عيك.
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ثار ال ينية ال ارة للتلوث، ال ري ة ال ينية ألغراي هماية ال ينة، ومعالية ا أ  يت  تاصيص هصيلة  .4

لتلوث ال ين ، وال حث واالمتكاراو العلمية ف  ميال ال ينة، والتوعية ال ينية، ومن وتعوي  الم رورين من ا

لتصر  ف  هصيلة ث َّ ُيو   إيداع هصيلة ال راوب ال ينية ف  صندوق يت  إنضا ه لنذا ال ري، ويناط به ا

 مانو .ال ري ة ف  المصار  الت  يحددها ال

أ  تعم  الدولة على إد ال التمنياو الحدياة ف  ميال عيان التلوث لتمدير وعا  ال ري ة ال ينية تمديرا  .5

 هميميا؛ هتى تتحم  العدالة ال ري ية. 

 تيار أدواتنا مدعة لتحويا مصادر أ  تحظى الحوافا ال ري ية ف  ميال ال ينة باالهتماا الكاف ، وأ  يت  ا .6

 على تاوي ه. -انوا أو مؤسساوأفرادا ك -التلوث

أ  يصاهب فري ال راوب ال ينية على الوهداو الملوثة لل ينة منح هوافا ضري ية للوهداو الت  تتمكن   .7

من تعدي  أوضاعنا من  الل  و  كمياو التلوث الت  تصدره إلى ال ينة لتص ح ف  هدود النسب 

او اليديدة الت  تستادا تكنولوجيا صديمة لل ينة؛ سمود منا عانونا، وكذلك منح الحوافا نوسنا للمضروعالم

  استاداا المضروعاو للتكنولوجياو الصديمة لل ينة يتولب تحم  تكاليك ك يرة، وهو ما ييع  مارجاتنا أل

 من سل  و دماو باسعار غير تنافسية

:الهوامش

                                                 
مونوا ال ينة مم وال، وبصوة  اصة ف  الوعت المعاصر الذي تعاظمت فيه األ وار الت  ال يعت ر هذا اال تال  ف  تحديد  -1

ة ال ينة من الناهية الونية، وصياغة تعريل لنا متو  عليه، وذلك من أج  تحديد العناصر تندد ال ينة، فييب الكضك عن هوي
ا؛ إذ يعتمد المضرع على ما يمدمه المتاصصو  من المتنوعة المكونة لنا؛ هتى يتمكن المضرع من تمرير الحماية الالزمة لن
انين هماية ال ينة ف  الدول الماتلوة؛ إذ تحاول هذه علما  ال ينة، بحسب ا تصا  ك  منن ، وهو ما يعكل الواب  الون  لمو 

 مايتنا.الموانين استيعاب الحماو  العلمية الت  يتوص  إلينا علما  ال ينة وصياغة المواعد المانونية الكويلة بح
 . 7ا، صج 1986دا ع دالعايا مايمر ع دالناديف دور المنظماو الدولية ف  هماية ال ينة، دار النن ة العربية، الماهرة،  -2
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 .39ا، صج 2007دا ماجد راغب الحلوف عانو  هماية ال ينة ف  ضو  الضريعة، منضاة المعار ، اسسكندرية،  -3
المواجنة والمصالحة مين اسنسا  وبينته، دار ال حوث العلمية، الكويت،  -ينية معاصرةدا زين الدين ع دالممصودف ع ايا م -4

 .17ا، صج 1998الو عة الاانية، 
5- Alexandre Charles Kiss; Dinah Shelton: Traité de droit européen de l'environnement, Edition 
Frison Roach, 1995, P. 4.  

 .29ا، صج 1986ف ال ينة ومضكالتنا، مكت ة الوالد، الكويت، راج ف دا ركيججد الحمد -6
ا، والتضري  العمان  ف  1976يوليو لسنة  10تضري  الورنس  ف  عانو  من التضريعاو الت  تا ذ بالمونوا الواس  لل ينةف ال -7

ا بضا  هماية 1983لسنة  24  ا، والتضري  اسمارات  ف  المانو  االتحادي رع1980ه لسنة 10ه من المانو  رع  )4المادة )
ا، 1986لسنة  165ف  المانو  رع   ا، والتضري  اليونان 1983لسنة  91ال ينة وتنميتنا، والتضري  التونس  ف  المانو  رع  

ه، 34هج ف  النظاا العاا لل ينة رع  )1422ه من المرسوا الملك  الصادر سنة 1ه من المادة )7والتضري  السعودي ف  الومرة )
ا، 2002ه لسنة 444ه من المانو  رع  )2ا، والتضري  الل نان  ف  المادة )1995لتضري  الكويت  ف  عانو  هينة ال ينة لسنة وا

ا، وأي ا 2003ه لسنة 15أما التضريعاو الت  تا ذ بالمونوا ال ي  لل ينة نيد منناف التضري  اللي   ف  عانو  ال ينة رع  )
ا 1994ه لسنة 4ل ولندي، وعد أ ذ المضرع المصري بالمونوا الواس  لل ينة وذلك ف  المانو  رع  )التضري  ال رازيل ، والتضري  ا
ال ينة جا  ف  مادته األولى تعريل ال ينة بانناف)المحيط الحيوي الذي يضم  الكاوناو الحية، وما يحويه  ب صدار عانو  ف  كا 

 ميمه اسنسا  من منضآوه.من موارد، وما يحيط منا من هوا ، وما ، وتربة، وما ي
8- Bourguinat Henri: L’économiste et L’environnement: Propos Liminaires, Economies et 
Société, Série F. No. 25, 1973, P. 1514. 

 .8ا، صج 2002دا محمد هسين ع دالمويف الحماية اليناوية لل ينة النواوية، دار النسر الذه   للو اعة، الماهرة،  -9
 .13ا، صج 2000دا سعيد سعد ع دالسالاف مضكلة تعوي  أضرار ال ينة التكنولوجية، دار النن ة العربية، الماهرة،  -10
يرى ال ع  أنه نتيية لتد   اسنسا  ف  ك  ك   يتعل  م ينته، يمكن المول إنه ال توجد مينة   يعية بحتة؛ إذ صارو  -11

 واألننار معدلة بوع  النضاط اسنسان ، لمايد من التواصي  هول هذا الرأي راج فالعناصر الو يعية كال اباو 
- Genowefa Rejman: La protection pénale du milieu biologique en Pologne, Rev. inter. de dr. 
pén., 1978 , N. 4. P. 195. 

 وما بعدها. 7ا، صج 1999ة العامة للكتاب، الماهرة، دا توفي  محمد عاس ف التلوث مضكلة اليوا وال د، النينة المصري -12
جامعة عين  -راه ف  الحموق،كلية الحموق محمد هسن الكندريف المسنولية اليناوية عن التلوث ال ين ، أ روهة دكتو  -13

 .15ا، صج1988كمل، 
اه ف  الحموق، كلية الحموق والعلوا هسونة ع دال ن ف الحماية المانونية لل ينة ف  إ ار التنمية المستدامة، أ روهة دكتور  -14

 . 16ا، صج 2013 -2012جامعة محمد  ي ر، بسكرة، اليااور،  -السياسية
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محمود، اسالا إمراهي  أمو السعودف أضوا  على التلوث ال ين  مين الواع  والتحدي والنظرة المستم لية،  دا أهمد ع دالوتاد -15

 .17ا، صج 2007المكت ة المصرية، 
 .17هسونة ع دال ن ، مرج  سام ، صج  -16
 .128ا، صج 2002دا محمد ع دال دي ف اعتصاد هماية ال ينة، دار األمين للنضر والتوزي ، جمنورية مصر العربية،  -17

18- Alexandre Charles Kiss et Dinah Shelton:Traité de droit européen de l'environnement, edition 
Frison-Roche, Paris, 1995, P. 3. 

العرب  نياة النيشف تكاليك التدهور ال ين  وكحة الموارد الو يعية مين النظرية وعاملية التو ي  ف  الدول العربية، المعند  -19
 . 5ا، صج 1999للتاويط، أمري  

 وما بعدها. 128لمايد من التواصي  راج فدا محمد ع دال دي ، مرج  سام ، صج  -20
 .154 – 153مرج  سام ، صج ا محمد ع دال دي ،  -21
 .10نياة النيش، مرج  سام ، صج  -22
 لمايد من التوصي  راج  الرابط التال ف -23

- http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/industrial-air-pollution-has-high 
 .96ا، صج 1987الماهرة، دا عل  لوو  ود. محمد رضا العدلف اعتصادياو المالية العامة، مدو  دار نضر،  -24
ه، كلية جمال الدين أمو بكر محمد هامدف دور السياسة ال ري ية ف  التوزي  المواع  لالستاماراو ف  مصر، رسالة دكتورا  -25

 .5ا، صج 2009 – 2008جامعة الماهرة،  -الحموق 
جامعة  –الة دكتوراه، كلية الحموق هكمت ع دالكري  الحارنف السياسة ال ري ية وتوور النظاا ال ري   ف  العراق، رس -26

 .13-12ا، صج 1973الماهرة 
ل ري ية عمته ويتالك هذا النرا من أربعة من اليدير بالذكر أنه يوجد ف  ك  دولة ثمة هرما ضري يا تت وأ السياسة ا -27

ولة ف  الميال ال ري   وه  ع ارة عن إجرا او أو أساليب تت ناها الدالسياسة ال ري يةف  -1مستوياو رأسية متدرجة، ه ف 
ية إلى وهو الذي يموا متحوي  السياسة ال ري النظاا ال ري   )التضري هف  -2لتحمي  أهدا  معينة  الل فترة زمنية معينة، 

واع  مادي ملمون من  الل عواعد عانونية وتضريعاو تنظ  ال ري ة ف  الميتم ، وما يصاهب ذلك من وجود بع  اللواوح 
وه  اسدارة ال ري يةف  -3التعليماو التوسيرية الت  تساعد اسدارة ال ري ية على تنويذ التضري  ال ري  ، التنويذية وبع  

ة والتحم  من سالمة تو يمنا هماية لحموق الدولة وهموق الممولين، ومن ث َّ يم  على عاتمنا تاتص متنويذ الموانين ال ري ي
والذي يتكو  من الماا  ين بالتضريعاو ال ري ية، وبالتدعي  ف  هذا   فالميتم  ال ري  -4منمة ربط وتحصي  ال ري ة، 

ننا ترس  الاووط العامة العري ة لولسوة ال ري ة ودورها ف  التمسي  يت ين لنا أ  السياسة ال ري ية توجد على عمة هذا النرا أل
  الذي ياا ب اسدارة ال ري ية والمكلوين ف  تحمي  أهدا  الميتم ، والت  يت  تمنيننا ف  النظاا ال ري   من  الل التضري

لتضري ، وبذلك تتكام  مستوياو الميتم  ال ري  ، وذلك عن  ري  اسدارة ال ري ية الت  تسند إلينا منمة تنويذ أهكاا هذا ا
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ري ية والمكلوين النرا ال ري   الذي تنيمن فيه السياسة ال ري ية على التضري  ال ري   الذي ينظ  العالعة مين اسدارة ال 
 دا   الميتم  ال ري  .، لمايد من التواصي  راج ف 

اه، صج 2011جامعة  نوا،  –دكتوراه، كلية الحموق  دا محمد منير سلي ف السياسة ال ري ية ودورها ف  االستامار، رسالة -
409. 

ا، 2005لسنة  91التو ي  على المانو  رع  دا ع دالوتاد محمد ع دالوتادف السياسة ال ري ية المت عة ف  ظ  نظاا الاصاصة ب -
 .130ا، صج 2011جامعة مننا،  –رسالة دكتوراه، كلية الحموق 

سياسة ال ري ية ف  تحويا االستاماراو ف  ظ  التووراو العالمية المعاصرة، دار النن ة دا الوليد صالح ع دالعاياف دور ال -
 .13ا، صج 2002العربية، الماهرة، 

صدي  محمدف إصالد اسدارة ال ري ية أهد الركاوا األساسية لتحسين مناو االستامار، بحث ممدا إلى المؤتمر دا رم ا   -
 وما بعدها. 535ا، صج 1996وب األفارعة، الماهرة، نوفم ر ال ري   الاامن لمنظمة مديري ال را

 .193، صج 2ا، ط2004  دار نضر، دا مح  محمد سعد، العالعة المانونية مين الممول واسدارة ال ري ية، مدو  -
 –كلية الحموق دا عصاا ع دالمادر الضنام ف ضوابط السياسة ال ري ية ف  ظ  العولمة االعتصادية والمالية، رسالة دكتوراه،  -

 .15ا، صج 2005جامعة عين كمل، 
م  دراسة  اصة  -ن   الم اكركريل ع دالواهد ع دال دي  ع دالواهدف دور السياسة ال ري ية ف  تضيي  االستامار األج -

 . 15-14ا، صج 2017جامعة أسيوط،  –للحالة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الحموق 
سياسة ال ري ية لمواجنة متول او التنمية ف  ظ  المت يراو العالمية المعاصرة، رسالة أم  عصاا زك ف مدى مالومة ال -28

 . 6صج  ا،2004جامعة عين كمل،  –دكتوراه، كلية التيارة
 .17جمال الدين أمو بكر محمد هامد، مرج  سام ، صج  -29
 . 16دا الوليد صالح ع دالعايا، مرج  سام ، صج  -30
تووير كام  لنظاا ال ري ة على أرباد كركاو األموال ف  مصر، دار النن ة العربية، الماهرة، دا ع دال اسط وفاف نحو  -31

 .22ا، صج 2002
 .360-359عيدف المالية العامة، دار النن ة العربية، الماهرة، مدو  سنة نضر، صج دا ع دالحويم ع دهللا  -32
، 20ى االستامار، الماهرة، كتاب األهراا االعتصادي، العدد دا أهمد كر  الدينف اتياهاو السياسة ال ري ية وأثرها عل -33

 .21ا، صج 1989أكتوبر 
واسعوا او ال ري ية ف  تضيي  النضاط الصناع  ونضاط التصدير، المؤتمر دا ع دالرسول ع دالناديف دور الحوافا  -34

اليمعية المصرية للمالية العامة وال راوب  ال ري   الساب  "تووير النظاا ال ري   ف  ضو  المت يراو المعاصرة"، الماهرةف
 .4ا، صج 2002والمكتب االستضاري المصري للمحاس ة والمراجعة باسسكندرية، مايو 
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دا فوزي السيد سليما  الاول ف دور السياسة ال ري ية ف  تنمية االستامار وفما لمننا االعتصاد اسسالم ، رسالة دكتوراه،  -35

 .384ا، صج 1993كندرية، جامعة اسس -كلية الحموق 
دا محمد ريحا  هسينف دور الحوافا ال ري ية ف  توجيه االستاماراو وآثارها على الد   ال ري  ، الميلة العلمية  -36

 . 105ا، صج 1988لل حوث والدراساو التيارية، الميلد الاان ، السنة الاانية، العدد الاالث، جامعة هلوا ، 
عوا او ال ري ية ف  التضري  المصري، الماهرة، ميلة االعتصاد دراسة تحليليه لسياسة اسدا محمود السيد الناغ ف  -37

 .204ا، صج 1981جامعة عين كمل،  -والتيارة، كلية التيارة
 .167ا، صج 2006دا محمد ع دالعايا  ليوةف النظ  ال ري ية الممارنة، مدو  ناكر، مدو  مكا  نضر،  -38
والمعادلة الصع ة، المؤتمر العلم  التاس  لمس  االعتصاد،  ف اسصالد ال ري   ف  مصردا جناو فاروق السمالو   -39

 .15ا، صج 2005يونيو  8-7جامعة الماهرة،  -كلية االعتصاد والعلوا السياسية
دا سعيد ع دالعايا عل ف دور السياسة ال ري ية ف  تركيد استاماراو المواع الاا  م  التو ي  على مصر، رسالة  -40

 .156-155ا، صج 1989امعة اسسكندرية، ج -دكتوراه، كلية التيارة
 .3دا ع دالرسول ع دالنادي، مرج  سام ،  ف  -41
دا أمين السيد أهمد لوو ف اليوانب التضريعية والممارساو الماهرة المحاس ية لل راوب الم اكرة على أرباد منضآو  -42

 .27، صج 1ا، ط1991اهرة، دار النن ة العربية، الم األعمال "ال ري ة على أرباد كركاو االستامار"،
التحدياو  -دا سليما  محمد مصووى، دا صالد الدين ع دالعلي ف ال ري ة على الميمة الم افة مين الواع  والمامول -43

 ي ، اليمعية وآلياو التو ي ، المؤتمر ال ري   العلم  العضرين تحدياو االنتمال لل ري ة على الميمة الم افة وآلياو التو
 27الية العامة وال راوب باالكتراة م  كلية التيارة بيامعة عين كمل ومصلحة ال راوب المصرية، الاميل المصرية للم

 .8ا، صج 2014ف راير 
دراسة ممارنة للنظ  ال ري ية العالمية، مدو  مكا  نضر،  -دا  الد ع دالعلي  السيد عوي، ال ري ة على الميمة الم افة -44
 .18  سنة نضر، صج مدو 
 .4ع دالنادي، مرج  سام ، صج ع دالرسول دا  -45

46-  Harvey Sheldon Rosen: Public Finance, McGraw-Hill/Irwin, 6th Edition, 2002, P. 90. 
47- Caroline London, environnement et instruments économique et fiscaux, libraire général de 
droit et de Jurisprudence, Paris, 2001, p. 23. 
48- John Norregaard, Valérie Reppelin-Hill: Controlling Pollution: Using Taxes and Tradable 
Permits, International Monetary Fund, Economic Issues No. 25, December 2000, P. 20. 

آثارهاه، ميلة العلوا المانونية واالعتصادية، كلية الحموق،  -أنواعنا -تنااهيدا السيد عوية ع دالواهدف ال ري ة ال ينية )م -49
 .48ا، صج 2001جامعة عين كمل، العدد األول، السنة الاالاة واألربعو ، يناير 
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أهمد عيدي أهمد محمدف نموذج ممترد لتوعي  الدور الحكوم  المال  ف  تو ي  المحاس ة ال ينية )دراسة تو يمية على  -50
وزارة الماليةه، أ روهة للحصول على درجة الدكتوراه ف  فلسوة العلوا ال ينية، ُعدمت إلى عس  العلوا  -ع هساباو الحكومةعوا
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عنصر من عناصر تلوث ال ينة عن  ري  مصدر معين من مصادر التلوث، ف   التضريعاو ال ينية تعد وسيلة من الوساو  
ايير، ولكن يعاب على الرعابة الحكومية الم اكرة أننا ال ُتمدا اسلاامية الت  تحم  رعابة على المنضآو لاللتااا بما  هذه المع

هافاا لمكافحة التلوث بعد الوصول إلى الحد األعصى المسمود به للتلوث، كما أننا ال تا ذ ف  هس اننا اال تال  ف  تكاليك 
وة من التكاليك، لمايد من التلوث مين المنضآو المسنولة عن التلوث، هيث يمكن مكافحة التلوث بمستوياو ماتلمكافحة 

وما بعدها، دا محمد هلم  محمد  عمة، مرج  سام ، صج  15ج ص، مرج  سام ، محمد إمراهي  منصورالتواصي  راج ف د.
 وما بعدها. 210

سن ين الممصود بالحوافا ال ري ية ف  المولب الاالث من ال حث الاان  عن التعري لدور الحوافا ال ري ية ف  هماية  -70
 نة من التلوث. ال ي
الدولة لمس    التلوث، أو المؤسساو الت  تواجه صعوباو ف  االلتااا  اسعانة ه  نوع من المساعدة المالية، تمنحنا -71

بالمعايير ال ينية الموروضة، فماال عد تموا الحكومة متمدي  إعانة مالية ممام  ك  وهدة تلوث يت  معاليتنا ع   تصريونا ف  
و التلوث الناكنة عننا ع   تصريونا، وعلى الماتلوة؛ وذلك لتحويا مصادر التلوث الماتلوة على معالية وهدا الموارد ال ينية

ف ننا كايرا ما يسا  استادامنا ف   -ف  ميال الحد من التلوث وهماية ال ينة -الرغ  من األهمية الك يرة لإلعاناو الحكومية
 ير م اكر إلى تدهور ال ينة.العديد من الدول بحيث تؤدي بضك  م اكر أو غ

ه، وت من هذا  1968John Dalesالتلوث مناً  على اعتراد االعتصادي )دالله )نضاو فكرة إعامة أسواق لترا يص  -72
االعتراد استاداا كناداو التلوث ك هدى أدواو السياسة ال ينية، ويت  ذلك من  الل تحديد المستوى المرغوب فيه من اليودة 

  معين أ  تمتصه، ث  إصدار كناداو يل هذا المستوى على أسان الحد األعصى الذي يمكن لل ينة ف  إعليال ينية، وتعر 
)ترا يصه للتلوث تسمح لمالكنا بالتالص من كمية محددة من التلوث ف  أي من موارد ال ينة، وموال ة من يرغب ف  

ص، وتتما  الولسوة الت  تموا على أساسنا "كناداو تصريل وهداو تلوث تنضا عن نضا ه بضرا  هذه الضناداو أو الترا ي
ا  ه  استاداا جا  من ال ينة كمستودع للمالواو، هيث تعد تلك الضناداو بماابة تووي  يعو  الح  لمالكنا التلوث" ف  كر 

كمية؛ أل   ف  التالص من كمية محددة من وهداو التلوث ف  الموارد ال ينية، وُينظر إلى كناداو التلوث على أننا أداة 
ف  هين ُينظر لل راوب على أننا أداة سعرية،  -لوث ف  هذه الحالةوه  الت -الند  مننا هو تركيد كمية ثامتة من السلعة

ه هذه الضناداو أسججلوبا مديججال ي نج  صانع  السيجاسجاو عجن التمييج  النمدي ألضرار التلوث عنجد تمدير Dalesولمد اعت ر )
 ..237 -235 ججد مجن التواصي  راج ف دا محمد هلم  محمد  عمة، مرج  سام ، صجضري ة التلوث، لماي

 .208 – 207دا محمد هلم  محمد  عمة، مرج  سام ، صج  -73
ا، 1980دا ع دالحميد محمد الماض ف اعتصادياو المالية العامة والنظاا المال  ف  اسسالا، مو عة الركاد، اسسكندرية،  -74
 .150-149صج 

 .114محمد هلم  محمد  عمة، مرج  سام ، صج  دا  -75
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 .119-118هلم  محمد  عمة، مرج  سام ، صج  دا محمد  - راج ف -76
ا، صج 1988دا هامد ع دالمييد درازف دراساو ف  السياسة المالية، الدار اليامعية للو اعة والنضر والتوزي ، اسسكندرية،  -

 وما بعدها. 204
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 اآلليات الوامنة لحقو  المساجيل

Mechanisms guaranteeing the rights of prisoners 

 نجيبة بادي بوقميجة

 كلية الحموق  -1-جامعة اليااور

 : ملخص

العموبجة اليااوجية وإ  كانجت ف  نظر الميتم  ع ارة عن سالد يضنره تياه اليريمةفيع ر مواسوتنا 

وبمدر كدتنا عن رف ه لليريمة والميرا إال أننا ت مى وسيلة وعاوية ودفاعية ال ييوز أ  تتعدى األهدا  

راد وإصالد الميرا. وعجد سجنت التضجريعاو الدولية والو نية انوالعا من جدو من أجلنا وه  هماية األفالت  و 

 .هذا االعت ار وتوورو بم موننا وفاعليتنا ت عا لتوور المواهي  اليااوية والعمامية

  ترم  إلى ومن  الل تناولنا لك  من االلياو الدولية وا لياو الو نية ، يت ح لنا جليا با  النصو 

المسيونين ، باعت ار أ  ما يستند  ورا  العموبة هو اسصالد ، م  مراعاة الكرامة اسنسانية ضما  هموق 

 . للمسيو  

  .ف المسيونين ، التضريعاو ، االتواعياو ، الحموق ، العموبةالكلمات المفتاحية

Abstract: 
Penal punishment, although concerning vision of the society is a weapon that 

denounces the crime through which and through the severity of the rejection of the 

crime and the criminal, but it remains a protective and defensive means must not 

exceed the objectives that were found ,at the first time , for the protection of 

individuals and reform of the offender. International and national legislations have 

been enacted from this perspective and have evolved in their content and 

effectiveness in accordance with the development of penal concepts. 
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By addressing both international mechanisms and national mechanisms, it is 

clear to us that the texts are designed to guarantee the rights of prisoners, since the 

purpose of the punishment is to reform, taking into account the most important 

consideration ,wich is the human dignity of prisoners. 

Keywords: prisoners, legislation, conventions, rights, punishment.  

 مقدمة:

ين، ه  إهدى الوساو  األساسي ة الت  اعتمدتنا الميتمعاو ف   العموبة اليااوية و صوصا عموبة الس 

 متمدمة من تاريي توورها. مراه 

رها وعجد ا تلوت وظيوتنا با تال  المواهي  الت  سادو تلك  الميتمعاو وكذلك با تال  درجة توجو 

 ة ال يمكن تياوزه منما كا  رد  فع ا إ ارا ثامتجا لك  سياسة جناوي  وبججروز همجوق اسنسا  باعت جاره الح اري 

 الميتم  على اليريمة والميرا.

 ي  أ   والمالهجم أن ه منما كانت اتياهاو األنظمة السياسية والتضريعية ف نه أص ح مم وال من اليم

ا من هريته وكيانه المعنوي والمادي ج  العموبجة اليااوية ليست غاية ف  هد  ذاتنا تعد  ثمنا لليريمة يدفعه المير 

لعجدا  مة واالنحرا  من  الل عالج الميرا ال ذي أعدا على جرمه نتييةهج  وسيلة لحماية الميتم  من اليري

لت  تسود ميتمعه. هذا العالج يرم  إلى إعادة اندماجناجتماعجيا اوجتالفه مج  الم ادا السلوكي ة واأل العي ة ا

ة عال الميرا عن الميتم . وبالتال  فانعود  الما أ   العموبة تجه إلى اليااوية ه  ت رير موعك منما  الت مد 

ا الميتم  أمر هتم  لذا ييب أ  يكو  الح  اجتماعيا وسلوكيا لك  ال يحدث ميددا اضورابا فياألمن وتعدي  

 .ه1)على األفراد

ا  أهسن لحموق االنسا  ف  مما يؤدي إلى إلاامية انتناج سياسة التاهي  االجتماع  عصد ضم

ي  االجتماع  المعتمد من ع   غال ية األنظمة العمامية المعاصرة إلى المؤسساو العمامية، هيث يرم  التاه
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نوتاد على ال ير م  غرن تنمية كاصية المح ون، مدع  عدراته الوردية اسدراكية، وتعايا ثمته منوسه، واال

المح ون، كما يند  إلى مساعدة المحكوا عليه على ن ذ بع   المي  األ العية االجتماعية ف  كاصية

واهي  السل ية وت ن  أفكار أ رى إييامية متوابمة م  المي  االجتماعية الساودة تمنيدا سعادة اندماجه ف  الم

 .ه2)الميتم  

 ع  مواده تحمي  ضماناو أكار لحموق اسنسا  ، فنورد اسككاليةوباعت ار أ  التاهي  االجتما

نسا  دا   مؤسساو إعادة التربية . وتكو  المتعلمة  بماهية ا لياو الت  من كاننا منح ضماناو هموق اس

 ه والمتعلمة بحموق المسيونين .2وا لياو الو نية ) ه1من  الل التورق لآللياو الدولية) اسجابة

 لحقو  المساجيومان ت الدولية لاآلليا /1

العالم  لحموق اسنسا  الذي أعرته  مستوى الدول  إذ نادى اسعال كا  لنذا الموضوع صداه على ال

باهتراا الحموق األساسية لإلنسا  بما يصو  كرفه وكرامته وعيمته  1948ديسم ر  10األم  المتحدة ف  

 والنوع والدين .اسنسانية دو  تمييا بحسب الل ة والينل 

سعال  على عدا جواز تعري أي إنسا  من هذا ا 05وف  ميال التنويذ العمام  نصت المادة 

منه عدا جواز الم    09معامالو الوهضية أو الماسية أو المحوة للكرامة، كما جا  ف  المادة للتعذيب أو ال

 على أي إنسا  أو هياه أو نويه بضك  تعسو .

من معايير وعواعد لمتحدة لمن  اليريمة والعدالة اليناوية منذ تاسيسه بصياغة العديد عجاا مرناما األم  ا

اليريمة والعدل اليناو  سوا  أكا  ذلك ف  إ ار عم   األمج  المتحدة وم ادونا التوجينية ف  ميدا  من 

حدة لمن  اليريمة لينةاألمج  المجتحدة لمن  اليريمة ومكافحتنا أا ف  إ ار إسناماو مؤتمراو األم  المت

ساه  هذا العم  مساهمة ك يرة ف  إثرا  سياساو العدالة ومعاملة الميرميجن الت  تعمد ك   مل سنواو، وعد 
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ة فيما يت ص  بحموق المساجين والسير عدما نحو المايد من تعايا العدالة واهتراا هموق اليناوية  ا ص 

 اسنسا  وهرياته األساسية.

ل لمن  اليريمة ومعاملة الميرمين للمواعد النموذجية الدنيا    اعتماد المؤتمرا  ويم لمعاملة السينا  األو 

مة العدل. ث  كندو التووراو ف  هذا الميال انوالعة هامة ف  ميال هموق المساجين وإعا 1955عاا

ة بحماية جمي  اعتماد العديد مجن المعايجير مجا  الم ادا األساسية لمعاملة السينا ، ميموعة الم ادا المتعلم

أو السين ف ال عن ضماناو تكو  هماية األكاا  الذين يتعرضو  ألي  كك  من أككال االهتياز 

عداا باسضافة إلى عواعد األم  المتحدة بضا  هماية األهداث المير دين من هموق الذين يواجنو  عموبة اس

يتن ، عواعداألمج  المجتحدة النموذججية الدنيا سدارة كؤو   ونة لمواعد سلوة هر  ع ا  األهداث )عواعد بكينه، مد 

الصحيين، والسيما  ين ب نوجاذ الموانين وم ادا آداب مننة الوب المتصلة مدور الموظوينالموظوين المكل جو

األ  ا ، ف  هماية المسيونين والمحتياين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العموبجة الماسجية أو 

 .ه3)و المنينة الال إنسجانية أ

 31ه المؤرو ف  24جي  )د ج  663ة، ف  عراره ث  واف  الميلل االعتصادي واالجتماع  للم  المتحد

على المواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الميرمين، بالصي ة الت  اعتمدها مؤتمر األم  المتحدة  1958جوا 

، دعا الميلل الحكوماو إلى النظر بضك  اييام  األول لمن  اليجريمة ومعاملجة الميرميجن، وف  نول المرار

ذها، وبعد مؤتمر األم  لمواعجد و لجب إمالغ األمين العاا بانتظاا بالتمدا المحرز ف  تنويف  اعتماد وتو جي  ا

المتحدة الاجامل وكمتابعة إضافية سعال  هماية جمي  األكاا  من التعري للتعذيب وغيره من ضروب 

)د ج  3452ة ف  عرارها ة الماسية أو الالإنسانية أو المنينة، الذي اعتمدته اليمعية العامالمعاملة أو العموب

 لب الميلل االعتصادي واالجتماع  من لينة األم  ه على نحو مجا أوصجى به المؤتمر الاامل، 30



 2018العدد السابع ديسمرب                                                جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
4  

 
149 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

ميموعة من المتحدة لمن  اليريمة ومكافحتنا أ  تدرن نواق تو ي  المواعد النموذجية الدنيا وأ  تصوغ 

ه ترم  إلى توسي  95ينة بصياغةعاعدة جديدة )رع  اسجرا او التنويذية. وبنا  علجى هجذا الولب ، عامت الل

د ليضم  جمي  األكاا  المعتملين أو المسيونين بس ب أو مدو  تنمة أو إدانة، وكذلك نواق تو ي  المواع

جال لل  معاييرمواعد. ويالهم أ  لنذه المواعد تاثيرا ايياميا على الميموعة من اسجرا او الرامية إلى التنوجيذ الوع 

همة والمتعلمة بحمجوق اسنسا . فصياغة بع  عواعد العند الدول   الاا  بالحموق المدنية أو ية الالالدول

 ، كانت مستوهاة من هذه المواعد. 1976السياسية الذي مدأ إنواذه ف  مارن 

حدياة ف  عل  العماب مدأ الومه اليناو  ف  رف  الدور المحدد وم  ظنور االتياهاو اسصالهية ال

لم ا  ف  اسكرا  الوعل  على   ف  اسكرا  على التنويذ العمام  وبدأو الدعوة إلى وجوب مساهمة اللم ا

 التنويذ العمام .

لة ولع  ما أكد دور الم ا  ف  اسكرا  على التنويذ العمام  والحاجة إلى تد له ف  هذه المره 

نظاا التدامير االهترازية غير محددة المدة بالذاو ، ما سلكته العديد من التضريعاو اليناوية هيث استيامت ل

 لسلوة الم اوية دو  غيرها بال ت ف  أمر إننا ها.والت  تستلاا أ  يعند ل

ية إلى أ  وعد اعترنت الدعوى إلى كوالة ال ماناو والحموق للمحكوا عليه باالتياهاو الحدياة الرام 

ه وتمويمه من  الل تنويذ الياا ، وذلك أل  يكو  الند  من العموبة أو التدمير هو إصالد المحكوا علي

 أوال وع   ك  ك   ين    أال تندر كرامته اسنسانية  الل مرهلة التنويذ.المحكوا عليه هو إنسا  

كما هرصت االتواعية الدولية للحموق المدنية والسياسية الم رمية ف  اليمعية العامة للم  المتحدة 

هذا الصدد ينمنا مننا ما أوج ته من ضرورة معاملة جمي  الميرمين  على إعرار عدة عواعد ف  1966عاا 

ذيب وإصالد وأ  معاملة ن دار تنمعاملة إنسانية م  اهتراا الكرامة المتاصلة ف  اسنسا ، وأ  السي
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السينا  ييب أ  تستند  إصالهن  وتاهيلن ،إال أ  الند  اسصاله  للعموبة عد اكتسب  ابعه الدول  

 31ا07ا1958ما أصدر الميلل االعتصادي واالجتماع  التاب  للم  المتحدة عراره ف  ع   ذلك عند

أعرها المؤتمر األول لمكافحة اليريمة المنعمد  نين الت باعتماد ميموعة عواعد الحد األدنى لمعاملة المسيو 

 .ه4)1955ف  جنيك سنة 

كم ادا وأساليب عم  صالحة ف  وتوصك ميموعة هذه المواعد باننا ما أجم  على ع وله موجه عاا 

وعة عواعد الحد األدنى لمعاملة المسيونين ال تعد بماابة تمنينا سيونيا، إال معاملة المسيونين.ف ذا كانت ميم

  ما ت منته من م ادا وأفكار إصالهية ف ال عن إعرار الميلل االعتصادي واالجتماع  لنا أكس نا أ

 .ه5)تور الحموق وال ماناو للمحكوا علين   الل فترة التنويذ العمام الواب  الرسم  العالم  وجعلنا بح  دس

بالمحكوا عليه على  ويمكننا أ  نستالص من ميموعة المواعد هذه أه  الحموق وال ماناو الااصة

 الوجه التال ف

 أوالف ه  السيين ف  التموي  والتاهي  .

 ح  ف  الضكوى .ثانياف ه  المسيو  ف  معرفة النظ  الممررة ف  السين وال

 ثالااف الح  ف  المراسلة والايارة.

 رابعاف الح  ف  أدا  الضعاور الدينية .

  امساف الح  ف  التعلي  .

 عدا الا وع لياا  تادي   غير محدد سلوا .سادساف الح  ف  

 سابعاف الح  ف  العم  .
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العالم   اصة بعد  هذه ب يياز أه  الحموق الضاصية للسيين والت  العت الم ول على المستوى 

   للم  المتحدة.إعرارها من ع   الميلل االعتصادي واالجتماع  التاب

 ا لمعاملة السينا  على أنهفمن المواعد النموذجية الدني 36كما تنص المادة 

" ييب أ  تتاد لك  سيين إمكانية التمدا، ف  ك  يوا عم  من أياا األس وع، بول او أو ككاوى إلى 

و إلى الموظك المووي متمايله. ييب أ  يستوي  السينا  التمدا بول او أو ككاوى إلى مدير السين أ

  تتاد للسيين فرصة للتحدث م  الموتش أو م  لتوتيضية ف  السين. وييب أموتش السيو   الل جولته ا

 أي موظك آ ر مكلك بالتوتيش دو  أ  يح ر هدياه مدير السين أو غيره من موظويه.

   لب أو ككوى إلى اسدارة المركاية للسيو  أو السلوة الم اوية أو ك  سيين متمديييب أ  يسمح ل

للرعابة من هيث اليوهر ولكن على أ  يت   إلى غيرهما من السلواو، دو  أ  يا   الولب أو الضكوى 

  وفما للصول وع ر الورق الممررة. ما ل  يكن الولب أو الضكوى جل  التواهة أو مال أسان، يتوجب أ

 .ه6)"ت المناسبيعالا دو  إبوا ، وأ  يياب عليه ف  الوع

ا من لينة األم  المتحدة لمجن  اليجريمة  ومكافحجتنا، باعجتماد إجرا او للتنويذ وبنا  على اعتراد ممد 

)د ج  2858الوع ال للمواعد النموذجية. وتيدر اسكارة هنا إلى أن اليمعجية العامة للم  المتحدة ف  عرارها 

ه، لوتت اهتماا الدول األع ا  إلى المواعد وأوصت جا  توج    بضجك  فعال ف  إدارة السيو  واسصالهاو، 26

لدى بع  الدول معايير أكارتمدمجا من هذه المواعد، لذا فليل مولوبا مننا أ  تا ذ  والهظت أنه عد يكو  

تكييونا بما يتو  م  ه ارتنا، ين    أ  منا، وهياما ترى أننا تحتاج إلى موا متنا م  نظامناالمانون  وإلى 

 ينصب التضديد على فحوى المواعد ال نصنا.
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همي ة إدراج المواعد النموذجية الدنيا ف  صلب التضريعاو وتجنص  هذه اسجرا او ف  ميملنا على أ   

 يمي  األكاا وذلكوج  إ جار الموانيجن والجامافة الماومة مدو  الاروج عن رود المواعد وممصدها وإتاهتنا ل

ينا  وجمي  األكاا  المح وسين لتعريون  بحموعن  وواج اتن  وتعايا  المعنييجن متنويذها، وكذلك للس 

يجتن ، وف  نول الوعت تموا الدول األع ا  ب مالغ أمين عاا األم  المتحدة ك   مل سنواو وعينموهما

صعوباو، إ  وجدو، الت  تعوق تنويذها وذلك المواعد والتمدا المحرز ف  تو يمنا وبالعوام  وال بمدى تنويذ

ة معلوماو أ رى متعلمة الردعلجى اسجت يا  األمين العاا ف  هذا الاصو ، كذلك ين    تاويده باي من  الل

بالمواعد وأيةإهصاوياو ذاو الصجلة، ويموا األمين العاا مدوره منضر المواعد باك ر عدد ممكن من الل  او 

 مة هول تنويذ أهكاا المواعد من  ر  الدول منا  على المعلوماو الواردة مننا .وإعداد التماريرالال ز 

ايير سالوة الذكر، جا و اتواعية مناه ة التعذي وغيره من باسضجافة إلى هذه األهكاا الواردة ف  المع

ملة للمينوداو  1984ضروب المعاملة أو العموبة الماسية أو الال إنسانية أو المنينة لعاا  الدوليةالرامجية مك 

ت العديد من موادها على اهتراا هموق السينا والمحتيايجن،  إلجى محاربجة التعذيجب بكافجة أكجكاله هيث نص 

لجيل فمط ف  إعلي  الدولة المعنية، ولكن أي ا ف  أي إعلي  آ ر يا   لواليتنا. ويعت ر إنضا ليجنة مناه ة 

 ووة هامة ف  ميال تنويذ أهكاا االتواعية من  رفالجدول من االتواعية،  17التعذيب، استيابة للمادة 

من االتواعية، يمكنللفراد  22بموجب المادة  األ جرا  ف  االتواعية،  ومن األهمي ة بمكا  اسكارة هنا إلى أنه

الذيجن يدعو  أ  أيا من  وسجاو  االنصا  المحلية، أ  يتمدموا م الغاو كتامية إلى لينة مناه ة التعذيب 

 للنظر فينا.                       

ل  تعتر   والمالهم أنه الييوز للينة أ  تتسل   أي  مالغ إذا كا  يتص  مدولة  ر  ف  االتواعية

الت  ان مت  52، أعلنت ثالث وعضرو  دولة من الدول 1990با تصا  اللينة منذا الصدد،وبنناية عاا 
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، وهذه 22ا تصا  اللينة ف  تلم  مالغاو بموجب المادة إلى االتواعية أو صادعت علينا، أنناتعتر  ب

ل، تركيا، توغو، تونل، اليااور، الدول ه  ف األرجنتين، اس انيا، إكوادور،أوروغواي، إيواليا،ال رت ا

نيوزيلندا، النمسا، هن اريا، هولندا،  الدانمرة، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، لكسم ورغ، النرويا،

 .واليونا 

تو   هذه المواعد أي ا على الميرمين األهداث بصورة هيادية ودو  تمييا من أي نوع. وعد أولت 

هداث أهمية اصجة هيث أكدو أهمية أ  تكو  ف  جمي  مراه  اسجرا او هذه المواعد موضوع هموق األ

ح  ف  التااا الصمت، ضماناو إجراوية أساسية ما  افتراي ال را ة،والحج  ف  اسمالغ بالتن  الموجنة، وال

والح  ف  الحصول على  دماو محاا، والحموج  ه جور أهجد الوالدين أو الوص ، والح  ف  مواجنة 

استيوامن ، والح  ف  االستننا  أمامسجلوة أعلجى. كذلجك يحترا ه   الحدث ف  هماية  صوصياته الضنود و 

 . ه7)ى التعر   على هوية الميرا الحدثوال ييوز من هيث الم دأ، نضر أية معلوماتيمكن أ  تؤدي إل

 حقو  المساجيل .ومان اآلليات الوطنية ل /2

الت  أعرو عوانين وسنت تضريعاو  اصة بالسينا  أو المح وسين تعت ر اليااور ك يرها من الدول 

لمعاملة  وف  ما تمليه عواعد وأسل معاملة السينا  الت  تمرها األم  المتحدة ف  المواعد النموذجية الدنيا

 1972فيوري  10المؤرو ف   02 ا72السينا ، هيث صدر المانو  السام  المتما  ف  األمر رع  

 أين جا  المانو  ف  مدايته مؤكدا على ما يل ف                                                          ه8)نظي  السيو  وإعادة تربية المساجينالمت من عانو  ت

رياو الوردية وم دأ المساواة ف  العموباو الت  تحافم السلوة الم اوية علينا يااور بالحتمسك ال  -

 وتموا متو يمنا.

 من العموبة المانعة للحرية هو إصالد المحكوا علين  وإعادة تربيتن  وتكيون  االجتماع . الند    -
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 تو ي  توصياو منظمة األم  المتحدة ف  معاملة المسيونين.  -

التكوين ث  األعمال النافعة ه  من الوساو  الوعالة سعادة التربية باسضافة إلى العام  تربية و إ  ال -

 الداو  لترعيتنا.

 اسيما  متنذيب  اصياو المسيونين الوكرية واأل العية بصوة داومة، مستندفة هماية الميتم .  -

هف   مادته 2005جتماع  للمح وسين ل)عانو  تنظي  السيو  وإعادة اسدماج اال ه9)أما المانو  اليديد

ل م ادا وعواعد سرسا  لى فمد ا تصرو ك  ذلك ف  ع ارة واهدة وه  أنه "يند  هذا المانو  إلى تكرياألو 

سياسة عمامية عاومة على فكرة الدفاع االجتماع  الت  تيع  من تو ي  العموبة وسيلة لحماية الميتم  

 جتماع  للمح وسين" .                                                                                    مواسوة التربية وإعادة اسدماج اال

وما نالهظه هو أ  التضري  المدي  يتعل  متنظي  السيو  وإعادة تربية المساجين، مينما التضري  اليديد 

فال اية الرويسية أص حت تتما  ف  إعادة يتعل  متنظي  السيو  وإعادة االدماج االجتماع  للمح وسين، 

ة مستحدثة ل  يول  لنا المانو  المدي  اسدماج وليل إعادة التربية. م  اسكارة إلى أ  إعادة اسدماج ه  غاي

األهمية ول  ييع  مننا أولوية ما  التضري  اليديد الذي أص ح ينص ف  ال اب الراب  على إعادة التربية 

تماع  للمح وسين، وال اب الاامل الذي ينص على إعادة التربية وإدماج األهداث، وذلك وإعادة اسدماج االج

                      اوري بالممت ياو الدولية المنصو  علينا ف  االتواعياو الدولية سالوة الذكر.                                                     دلي  على تاثر المضرع اليا 

ف   اليااور عد وععت على الميااق العرب  لحموق اسنسا  الذي أعرته اليامعة العربية،  ى ذلكضك إل

، باعت ار أ  هذا  الميااق يرى أنه ييب أ  يعام  المحكوا عليه 2004ن التعديالو ف  م يوة إليه عددا م

هول أوضاع  2006ناو  ف  بعموبة سال ة للحرية معاملة إنسانية جرا  تمرير المنظمة العربية لإلصالد الي

 السيو  والسينا  ف  بع  ال لدا  العربية .



 2018العدد السابع ديسمرب                                                جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
4  

 
155 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

يموعة من هموق تاول للمح وسين ، الند  األساس  ، اعترفت اليااور بم2005ومن  الل المانو  

مننا هو  تحمي  إعادة التاهي  االجتماع  للمحكوا علين ، وذلك من  الل توفير الرعاية الصحية، التعلي ، 

 والعم  . التنذيب  

ونرى أ  الواع  أث ت تمكين المساجين من إعادة اسدماج  الوعال بعد ع ا  محكوميتن  ،بموجب 

وي سنضا  كركاو مص رة، من دو  ال حث ف  صحيوة السوام  العدلية ما  ماكا  معمول به  منحن  عر 

 وهممت الاووة نياها وإدماجا فعاال .12.00.00وعد ت  منح عروي لما يمارب 

باصو  الرعاية الصحية  أكدو أبحاث عل  اسجراا وجود عالعة و يدة مين المري واليريمة، ا أم

أهد عوام  إعدامن  على اعترا  اليريمة، ومن ث  ف    -بالنس ة ل ع  المحكوا علين -فمد يكو  المري 

حكوا علين  الرعاية الصحية من كاننا أ  تحم  عالجن  من ما  تلك األمراي، فكلما كانت أجساد الم

من سليمة من األمراي كلما باعد ذلك مينن  وبين انتناج السلوة اسجرام . وسلب الحرية وما يس مه 

إجرا او تترة أثرا على نوسية المحكوا عليه. وتكو  الرعايةالصحية إزالة تلك ا ثار ال ارة أو ف  التملي  

 من هدتنا.

 ة إلى اهتوا  المح ون بصحة جيدة تساه  ف  نيادكما أ  االهتماا بالرعاية الصحية يؤدي من ناهي

ناهية أ رى يينب الميتم  انتضار األمراي  األساليب العمامية األ رى وبصوة  اصة العم  العمام ، ومن

 .ه10)واألوبنة

 ":ا ت  النحو على تعريوه يمكننا إذ للحرية، السال ة العموبة تنويذ توريد ف  األولى الاووة هو الوحصو 

 وال يولوجية، واالجتماعية النوسية العملية اليوانب ك  من عليه المحكوا لضاصية ودعيمة معممة سةدرا هو
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 إلى للتوص  وال يولوجية، واالجتماعية والنوسية العمامية المعاملة أسلوب ا تيار تسن  معلوماو إلى للتوص 

 .("11) عليه للمحكوا مالومة األكار العمامية المعاملة أسلوب ا تيار تسن  معلوماو

على أنه إذا كا  المح ون امرأة هام  ف   رعايتنا الصحية تتولب  04-05هذا وعد نص المانو  

اهتماما من نوع  ا  السيما من هيث الت ذية المتوازنة والرعاية الو ية المستمرة، فال تكلك باعمال كاعة 

ة المؤسسة العمامية على ض  تسنر إدار ترهمنا أو ت عك مموماو تكوين الينين تكوينا سليما، وف  هالة الو 

إيياد جنة تتكو  بالمولود وتربيته بالتنسي  م  المصالح الماتصة بالضؤو  االجتماعية، وف  هالة تعذر ذلك 

                                                                                   يسمح للمرأة باالهتوا  بمولودها معنا إلى غاية ملوغه ثالث سنواو م  إها تنا بظرو  اهت ان مالومة.                             

ولمد هدد المضرع سن الاالث سنواو لوص  الوو  عن أمه المح وسة مراعاة منه لنوسية الوو ،والت  

  الت  عد تلح عد تتاثر باوضاع السين الدا لية،  اصة وأ  الدراساو النوسية أكدو أ  االضوراباو النوسية

الضاص  الل ماتلك المراه  العمرية الالهمة س  نا الال  ف  النمو النوس  للوو   الل السنواو الامل 

 األولى .

، ت  إمراا اتواعية مين وزارت  العدل والتكوين متاريي  2005التعلي  ، فم   المانو  أما باصو  

 نفمنن  للمساجيوالت  هددو ثالث  رق لتنظي  التكوين ال  1997.11.17

 على مستوى الورع الملح  الذي يمكن إنضا ه دا   المؤسساو العمامية ف  هدود إمكانياتنا .             -

 على مستوى أهد الوروع بمراكا التكوين المنن .                                                                          -

 مامية تحت إكرا  ومتابعة مراكا التكوين المنن  .المؤسساو العفتح وركاو للتمنين دا   -

سنة وت   25وعد نصت االتواعية أي ا على أ  المح وسين األهداث و ال ال ين الذين ل  يتياوزوا سن 

إ الق سراهن  دو  استكمال فترة التكوين ب مكانن  مواصلة ذلك على مستوى مراكا التكوين األعرب لممر 



 2018العدد السابع ديسمرب                                                جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
4  

 
157 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

سنة، ويت  ذلك باعتراد من مدير التض ي  و  30و  25لعمرية الت  تتراود ما مين انا  الونة اإعامتن ،واست

التكوين المنن   ومدير المؤسسة العمامية، ويسنر على متابعة التكوين بالمؤسساو العمامية أساتذة ماتصو  

متحاناو المساجين ال يت  انتدامن  من  ر  وزارة التكوين المنن ، كما نصت االتواعية على عدا   وع

الم ول سوا  على مستوى المؤسساو العمامية أو على مستوى مراكا التكوين المنن ، وإنما يت  توجينن  نحو 

ماتلك أصنا  فروع التكوين باعتماد معايير  اصة، ويتلمو  تكوينا هسب ما هو معتمد ف  مراكا التكوين 

 سوا  من هيث ال رناما أو الوترة الامنية.

مراع ة سير التكوين المنن  للمساجين فمد نصت االتواعية على أ  يتكو  به مدير  مستوى وعلى 

المؤسسة العمامية ومما  عن مصالح التكوين المنن  على مستوى الوالية تحت إكرا  "عاض  تو ي  

.وأي ا ه12)منن  العموباو"، م  إعداد تمرير تمييم  لسير العملية يرس  إلى وزارة العدل ووزارة التكوين ال

 االتواعياو الم رمة م  ك  من ف  

 . 2001اليمعية اليااورية لمحو األمية "اعرأ"، هيث ت  توعي  االتواعية ف  فيوري  -

 . 2003ا07ا09اتواعية م  الكضافة اسسالمية -

 . 2003ا10ا02اتواعية م  جمعية أم  لمساعدة المساجين -

مد أمرمت وزارة العدل عدة اتواعياو م  اليناو ية، فا ل وعصد توعي  هذه 2005أما بعد المانو  

 الماتصة كما يل ف

، ولواودة 2005مح وسا لسنة 82جامعة التكوين المتواص ، هيث ت  توعي  اتواعية م  هذه اليامعة لواودة  -

 .2008مح وسا سنة  307، ولواودة2007مح وسا لسنة  245، ولواودة 2006مح وسا لسنة  126

 .2006و نية، هيث ت  توعي  اتواعية ف  ديسم ر ية الالتربوزارة  -
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 .13 2007الديوا  الو ن  للتعلي  والتكوين عن بعد، هيث ت  توعي  اتواعية ف  جويلية  -

على تنظي  درون ف  التعلي  العاا و التمن  وفما  94ف  مادته  04ا05وف  هذا اس ار نص المانو  

عد ت  تيسيد ذلك ب مراا اتواعيتين، األولى مين وزارةالعدل و وزارة ين، و لمساجلل راما المعتمدة رسميا لواودة ا

، المت منة تكوين و تاهي  المح ون ف  المؤسساو العمامية، والاانية 2006.12.20التربية الو نية متاريي 

يال ف  م ن بعدمين المديرية العامة سدارة السيو  و إعادة اسدماج و الديوا  الو ن  للتعلي  والتكوين ع

 . 2007ا07ا29توفير التعلي  والتكوين عن بعد لواودة المح وسين المؤر ة ف  

ومن أج  إنياد عملية تعلي  المح وسين هدد المضرع إ ارها المادي وال ضري بحيث يضم  التعلي  

ل المانو  من نو89بماتلك المستوياو من محو األمية، التعلي  بالمراسلة والتعلي  اليامع ، إذ نصت المادة 

امن  تحت رعابة عاض  على تعيين أساتذة ف  ك  مؤسسة عمامية يوضعو  تحت سلوة المدير وي اكرو  من

تو ي  العموباو. ول  يتوعك االهتماا بالتعلي  عند هذا الحد فمط وإنما يسمح للمساجين الحاصلين علجى 

 .ه14)عدل كنادة ال كالوريا بمتابعة دراستن  اليامعية بعد تر يص منوزير ال

محو االمية للمحكوا  وتيدر االكارة أنه بعد أ  كانت ال اية من التعلي  ف  ظ  المانو  المدي  ه 

ه  تنظي  لواودة  04-05أص حت ال اية ف  ظ  المانو   ه15)علين  الذين ال يحسنو  المرا ة والكتابة

. وأكار من ه 16)وهتى التربية ال دنية  المح وسين درون ف  التعلي  العال  والتمن  والتكوين المنن  والتمنين

ز أ  يتووع من مين المحكوا علين  من له مستوى دراس  ييو   ه17)ذلك ف نه هسب ممت ياو المانو  المدي 

كا  للمياا بالتعلي ، بعد تعليمه هو كاصيا تعليما نظريا وعلميا والتدريب المس   ف  م ادا فن التعلي ،وهذا 

لية الت  نضا ف  ظلنا هذا التضري  .وذلك على عكل المانو  اليديد الذي أص ح يدل على الوضعية االستعيا
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الرف  المستمر من المستوى الوكري واأل الع  للمح ون ، وبعث الرغ ة فيه للعيش ف  الميتم   يند  إلى

 .ه18)ف  ظ  اهتراا المانو  

ري أهمية للتنذيب الالم  وباعت ار أ  التعلي  ييب أ  يصوحب بالتنذيب فمد أولى المضرع اليااو

ت  تمكنه من العيش ف  اهتراا المانو ، هيث اعية والالمية الكونه ي رن ف  نوسية المح ون، المي  االجتم

يموا الماتصو  بعل  النول والمربو  والممرنو  بالتعر  على كاصية المح وسين ومساعدتن  وإعانتن  على 

المصلحة الماتصة بالمساعدة االجتماعية بالمساهمة ف  رف   ه  مضاكلن  الضاصية واالجتماعية، كما تموا

 تيسير إعادة إدماجن  اجتماعيا.المستوى األ الع  وتنينة و 

أما بالنس ة للتنذيب الدين ، ف   للمح ون الح  ف  تلم  زيارة رج  الدين وذلك لتمدي  المواعم  

سمعية ال صرية النادفة إلى إعادة التربية بعد والمحاضراو الدينية،كما أنه يمكن مث ال راما السمعية أو ال

 استضارة لينة تو ي  العموباو.

وف  هذا 1997-12-21إمراا اتواعية مين وزارة العدل ووزارة الضؤو  الدينية واألوعا  متاريي ولمد ت 

الضؤو  اس ار تسنر وزارة العدل على تنظي  التربية الدينية دا   المؤسساو العمامية، وذلك بمياا ناظر 

ب عداد ال رناما الدراس  الدينية الت  توجد المؤسسة العمامية مداورة ا تصاصه م  عاض  تو ي  العموباو 

المستمد أساسا من ال راما المعدة من ع   اللينة الوزارية المضتركة لتنسي  نضا او إعادة تربية المح وسين 

يم المرآ  الكري  وأهيانا تمدي  درون لمحو األمية وإعادة إدماجن  االجتماع ، ويتولى رجال الدين مناا تحو

 .ه19)لصالح المح وسين دا   المؤسساو

وبعد التعلي  و التنذيب يل  العم ، هيث أ  العم  ف  السيو  من أه  أساليب المعاملة العمامية الت  

انت أنواعه وأهدافه يعول علينا ف  عملية التاهي . وهو مرت ط بالعموبة السال ة للحرية منذ وجودها، وإ  ك
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و  التعذيب، ولكن المونوا الحديث تاتلك عما ه  عليه ف  عصرنا الحاضر. فمد كا  العم  وسيلة من وسا

للعموبة أزال هذه الوكرة تدريييا عن العم ، وهوله إلى وسيلة لتاهي  المحكوا عليه. وهكذا أص حت من 

سين أو ارجه دو  أ  يكو  الند  من ذلك زيادة مستلاماو رسالة السين توفير العم  للمح وسين دا   ال

   اليوانب اسصالهية األ رى أي ا والت  ترم  إلى تاهيلن  عنصر اسيالا ف  العموبة فمط، وإنما تو 

 وإعداده  لحياة كريوة ال يضوبنا االضوراب وعدا االستمرار.

من  96عليه ف  نص المادة  ولمد أ ذ المضرع اليااوري بالند  الحديث من العم  ف  السيو ، وأكد 

ذلك كما يل ف " ف  إ ار عملية التكوين ماع  للمح وسين و عانو  تنظي  السيو  وإعادة اسدماج االجت

ب ري تاهي  المح ون وإعادة إدماجه االجتماع ، يتولى مدير المؤسسة العمامية، بعد استوالع رأي لينة 

مح ون، م  واجب مراعاته ف  ذلك الحالة الصحية تو ي  العموباو، وإسناد بع  األعمال المويدة لل

 .ه20)واعد هوم النظاا واألمن دا   المؤسسة العمامية"للمح ون، واستعداده ال دن  والنوس  وع

واليدير بالذكر أ  المح ون العام  يتمت  بيمي  الحموق الت  يتمت  منا العام  الحر، فيما ياص 

  واألمراي المننية واالستوادة من ال ما  االجتماع ، وتحديد الممام  المال ، التعوي  عن هوادث العم

 عدد ساعاو العم  يوميا وأس وعيا، وتاصيص يوا للراهة األس وعية. 

 م  العمام  باهدا  أهمنافويرت ط الع

تحمي  ال ري العمام  دا   المؤسسةفإ  انض ال المحكوا عليه بالعم  يمل  من التوتر الضديد الذي  -1

ينتابه دا   المؤسسة العمامية والناتا عن العالة وعلة الحركة، فتوكيره ف  العم  ي عد عن ذهنه فكرة يمكن أ  

لعم  يعتاد العمال النظاا وااللتااا بالمواعيد ، والذي من كانه المساهمة الناكنة عن ال والة، وأثنا  ا التمرد

 ف  اندماجن  بسنولة دا   الميتم  بعد انم ا  فترة العموبة.
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رف  مستوياو اسنتاجف يمكن أ  يساه  عم  المحكوا علين  ف  نوماو المؤسسة العمامية، لكن هذا  -2

   التاهيل  واسصاله  المتو ى من العم  العمام  .الند  يات  ف  المرت ة الاانية بعد الند

ستم لية تعينه على التاهي  باعت اره الند  األساس  للعم  العمام ، من  الل تاويد المح ون بمننة م -3

إلى اليريمة، وف  هذا ال عد يكتسب كسب معيضته ومن ث  تحمي  اندماجه دا   الميتم  والحد من عودته 

 . ه21)لية ف  نوسه المحكوا عليه ثمة عا

 2005وف  هالة عدا اهتراا هذه الحموق الممنوهة للمح وسين فمد كرن المضرع اليااوري ف  عانو  

الضكاوى ورف  التظلماو ف  عانو  تنظي  السيو  وإعادة اسدماج االجتماع  ه  المح ون ف  تمدي  

ند المسان باي ه  من هموعه، أ  أنهف " ييوز للمح ون ع الت  تنص على79للمح وسين من  الل المادة 

يمدا ككوى إلى مدير المؤسسة العمامية الذي يتعين عليه عيدها ف  سي   ا  والنظر فينا، والتاكد من 

 ما ورد فينا واتااذ ك  اسجرا او المانونية الالزمة ف  كاننا . صحة

ه أياا من تاريي 10عضرة )إذا ل  يتل  المح ون ردا على ككواه من مدير المؤسسة العمامية بعد مرور 

 تمديمنا، جاز له إ وار عاض  تو ي  العموباو م اكرة... ".

يتعري للعنك السلوك  أو اللوظ  وعند  مما س   نستالص أنه يح  للمح ون تمدي  ككوى عندما

أل  ى أي ه  من هموعه أو كرامته. والسلوة الم اكرة لتلم  الضكوى هو مدير المؤسسة العمامية االعتدا  عل

لنذا األ ير مسؤولية عانونية وباأل ص أ العية تياه هذه الونة، وإذا ل  يص  المح ون إلى نتيية بعد فواو 

 تمدي  الضكوى، له الح  ف  رف  أمره إلى عاض  تو ي  العموباو.أج  عضرة أياا من تاريي 

ذا الترتيب، إنما إ  تمدي  الضكوى إلى مدير المؤسسة العمامية ث  إلى عاض  تو ي  العموباو من

الممصود به هو  ل  كعور الومانينة والامة لدى المح ون تياه مدير المؤسسة باعت اره المسؤول األول و 
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ي  الحياة اليومية دا   المؤسسة العمامية. فنذا الترتيب تنظيم  وال يعد من ع ي  الترتيب الم اكر عن تنظ

رتب على ماالوته ال وال . والمصد منه  ل  نظاا معين ي يتاسجراو  المعرو  ف  عوانين اسجرا او والذ

العمامية، وف  هال عدا  ف  تمدي  الضكاوى أماا الينة األعرب، وه  الينة اسدارية ممالة ف  مدير المؤسسة

 الرد يت  الليو  إلى جنة ع اوية ممالة ف  عاض  تو ي  العموباو.

عاض  تو ي  العموباو دو  المرور بمدير ومن هنا يمكن للمح ون أ  يمدا ككواه م اكرة إلى 

ري  المؤسسة العمامية ف  هالة عدا تلميه أي رد أو ف  هالة تلميه رد غير ممن  منه. ويكو  هذا عن  

مراسلة م اكرة، هيث ال تا   مراسالو المح وسين الموجنة إلى السلواو الم اوية لرعابة مدير المؤسسة 

 .ه22)العمامية

 خاتمة:

إلى ما تمدا من هموق من الناهية النظرية نرى با  المسيو  سو  يالع  من الرعاية والتوجيه بالنظر 

لند  اسصاله  من تنويذ هذا الياا  وهو إعادة اسدماج  الل تنويذ الياا  اليناو  ما يحم  ف  النناية ا

 االجتماع  لنذا المسيو .

إكرا  ورعابة على عملية التنويذ . إذ يتعين ولكن من الناهية العملية يصعب تحمي  ذلك دو  وجود  

ى هموق على اسدارة العمامية التحل  مرود المسؤولية أثنا  تنويذ واج اتنا من أج  الصيانة والحوا  عل

 المسيونين . 

فنيد دوال على غرار ال رازي  وايواليا ننيت  رعا جد منا ة يمتدى منا ،ألننا تعيد للمسيو  هريته 

فال رازي  ماال تاص  للمسيو  أربعة أياا من المدة المحكوا عليه منا عن ك  كتاب يمرأه ، مينما وهو "يمرأ" ، 
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رغ ة هذه الدول ومن يسير على نحوها ف  إعادة تاهي  المسيو  تاص  ايواليا ثالثة أياا ، وهنا يت ح جليا 

 ف  أهسن هال . من الناهية الوكرية والعلمية ومنه تمكينه الوعل  من العودة للميتم  وهو

ونمول أ يرا إ   أمراز السل ياو هو من أه  أهدافالتميجي  أل  االييامجياو نا مجة مذاتنا مينما السل ياو 

المظاهر ممايستوجب مواجنتنا ب ري الحد مننا ، وع   أ  تتحك  هذه السل ياو ف  تات    ورا  بع  

المضنورة لمووي السيو  ال ريوان  باترسو  " يرس  السينا  إلى نتاوا التو ي  . وذلك إيمانا بالع ارة 

  السين كعماب وليل من أج  العماب " .

الهوامش
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 الكتب:-

ده ، دور الماض  اليناو  ف  تنويذ العموبة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين كمل ،الماهرة رفي  أسعد سي-

 ،مصر، دو  تاريي النضر. 

 اكور ع د الحويم ، دور عاض  تو ي  األهكاا الم اوية اليااوية ف  سياسة إعادة التاهي  االجتماع   -

 . 2001 ية، اليااور،ف  التضري  اليااوري. ديوا  المو وعاو اليامع

عماد محمد ربي  و فتح  توفي  الواعوري و محمد ع د الكري  العويك، أصول عل  اسجراموالعماب، دار - 

 .  2010واو  للنضر، عما ، األرد ، الو عة األولى 

 مصر، الماهرة، الحديث، الكتاب دار ممارنة، دراسة -اليااوري  المانو   ف  العمامية السياسة  وري، عمر -

 .2009  ولى،األ الو عة

 . 2007فوزية ع د الستار، م ادا عل  اسجراا وعل  العماب، دار المو وعاو اليامعية، اسسكندرية،مصر، -

ل نا ، الو عة األولى  مصووى العوج ، التاهي  االجتماع  ف  المؤسساو العمامية، دار المنال، ميروو،-

1993 . 

الاان ، السياسة اليناوية والتصدي لليريمة، الو عة  ف  العل  اليناو ، اليا مصووى العوج ، درون  -

 .1978الاانية، مؤسسة نوف ،ميروو،ل نا ،

 الرسائل : 

فيص  مو الوة ، اسكرا  الم او  على تو ي  الياا  اليناو  ف  التضري  اليااوري ، رسالة ماجستير  ،  -

 .  2012- 2011جامعة باتنة ، اليااور ، 
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 ي  العموباو، مذكرة تارج لني  إجازة المدرسة العليا للم ا ، الدفعة الرابعة فيص  موعمال، عاض  تو -

 .2006-2003عضر، اليااور، 

 أعمال الندوات : 

تو ي  معايير منظمة األم  المتحدة وعواعدهاف  ميال هماية هموق المساجين ،  محمد امحمد ع د العايا -

مصووى -.1996لة اليناوية واالصالهاو السينيجة ، تونل ة العربيجة االفريميجة هول العدا، أعمجال الندو 

العوججج ، العدالجة اليناويجةواسصالهاو السينيجججة، اسصالهاو اليناوية والعمامية من أج  إعادة االندماج 

ة هول العدالة اليناوية االجتماع  للمحكوا علين  بعموباو جااوية ، أعمجال الندوة العربيجة اسفريمي

 .1996تونل . او السينيجةواسصاله

 الوثائق القانونية : 

ميموعة عواعد الحد األدنى لمعاملة المسيونين، الت  اعتمدها مؤتمر األم  المتحدة األول لمن  اليريمة  -

واالجتماع  بمراريه ، وأعرها الميلل االعتصادي  1955ا08ا30ومعاملة الميرمين، المنعمد ف  جنيك ف 

  1977/05/13.المؤرو ف  2076ورع   1957ا07ا31ج المؤرو ف   663رع  

المت من عانو  تنظي  السيو  وإعادة تربية المساجين ،  1972فيوري  10المؤرو ف   02 ا72األمر رع   -

 194،  . 15، العدد  1972ف راير  22ج.ر .

ماج قانون تنظيم السجون وإعادة االد، المت من  2005ف راير  06المؤرو ف   04-05المانو   -

 .  10،    12، العدد  2005ف راير  13، ج.ر. االجتماعي للمحبوسيل

 المواقع االلكترونية :

 www.mjustice.dz  2018-09-09تاريي التصوح ف ف   
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 عل مدى حماية األراضي الفالحية في الجزائر
For to protection the agricoles lands in algeria  

 ،مل إعداد . د/ لعشاش محمد 

 أستاذ محاضر عس  )أه

 كلية الحموق والعلوا السياسية، بيامعة ال ويرة.

 الملخص بالعربية

اليااوري بالحماية المانونية الالزمة لمن  التعدي علينا باي كك  هظيت األراض  الوالهية ف  المانو  

، وعانو  التوجيه 25-90اري رع  األككال أو تحويلنا عن  ابعنا الواله  السيما ف  عانو  التوجيه العممن 

 .16-08الواله  رع  

من  ر  إال أ  الواع  أث ت  ال  ذلك، هيث ت  التعدي على هذه األراض  ب ير وجه ه ، سوا  

 نا ، مما أدى إلى ت يير وجنتنا الوالهية األفراد أو من  ر  مؤسساو الدولة، وذلك باستعمالنا ألغراي ال

  الفا للمانو .

 التعدي -ال نا  -األراض  الوالهية -الحمايةالكلمات المفتاحية: 
 

Résumé      

La protection des terres agricoles est garante par la loi algérienne en vue 

d’empêché leur utilisation à dés fins autres que ceux par lesquelles elles sont 

vouées, Aussi, la loi d’orientation  foncière  N° 90-25, et la loi relative à 

l’orientation agricole N° 08-16, comprennent assez de disposition juridiques 

destinées à asseoir une protection suffisante du parc agricole national. 
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Toutefois, la multiplication des mécanismes de protection n’a pas suffit pour 

préservé la mutation des terres agricoles de leur destination naturelle. Leur 

exploitation dans des projets relevant  des secteurs  de l’habitant et des travaux 

publics est flagrante. Une situation qui exige une réaction rigoureuse et rapide de la 

part de l’Etat afin d’arrêter cette saignée et empêcher le rétrécissement  continuel 

du parc agricole nationale. 

Mots clés : protection – terres agricoles – construction –- obligations 
 

Abstract  

The protection of the agricultural Fields by the algerianlawwith the purpase of 

enablingtheir use for purpasesatherthantheir original goals. In fact the orientation 

law of the buildings mumber 90-25 and the law of agricultural orientation mumber 

08-16 impliedenaugh of articles to protect the naturel agricolfield.  

Whereas, the multiplication of the protection mechauisems are not enaught to 

maintain the transformations of the agricultural fieldsfromtheirnaturalpurpase.    

Their use in the areas if habitation projects and public works (constructions) 

isobirons. This situation requires a fast réaction andstrongreaction in the same time 

from the state, which lead to changeit’s agricultural nature and reduce the national 

agricultural field (space). 

Keywords:Protection- agricultural field- construction - obligates 
 

 مقدمة

، أو الماملة للوالهة مصدر ثروة وثرا  داومة غير مؤعتة، لما لنا من وظيوة ه1)تعت ر األراض  الوالهية

لى هد سوا ، اجتماعية واعتصادية منوط منا تحميمنا لتحمي  التنمية االجتماعية واالعتصادية للورد والميتم  ع

محافظة على لذا عنيت منا الدولة عصد الحوا  على هذا المورد الحيوي، وذلك  متكريل م دأ الحماية وال
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األراض  الوالهية بعدا انتناكنا أو تحويلنا عن  ابعنا الواله  أو إل ا  تصنيونا، لما تلحمه تلك التصرفاو 

 من أضرار فادهة ت ر بالمصلحة العامة للميتم ،

المضرع اليااوري ترسانة من الموانين العمارية تند  ف  م موننا لتحمي  هذا ال ري، أصدر لذلك 

 -مواده الحماية والمحافظة على األراض  الوالهية منما كا  وضعنا المانون ، فكا  أول هذه الموانين والذي 

المانو  رع    -المر  الماض  السيما بعد التحوالو السياسية واالعتصادية أوا ر الامانيناو وبداية تسعينياو

متم ، هيث ت  بموج ه تكريل م دأ يت من التوجيه العماري المعدل وال 1990نوفم ر  18مؤرو ف   90-25

، لذلك ه2)هماية األراض  الوالهية معت را أ  لنذه األراض  وظيوة اجتماعية واعتصادية منو  نا تحميمنا

  منصو  علينا بموجب هذا المانو ، عد تص  إلى هد ميييب استامارها تحت  اولةتوعي  الياا او ال

، مما يعن  إل ا  ه  الملكية ف  ه3)ا كانت  ص ة جدا أو  ص ةاألري الوالهية المعنية بعدا االست الل إذ

ذاته ، وهو أ ور جاا  يمكن أ  يوال مالكاألراض  الوالهية غير المست لة لعالعة هذه األراض  بالمصلحة 

مسار التنمية االجتماعية واالعتصادية وتحمي  األمن ال ذاو ،لذلك ال يمتصر استعمال تحمي  وب ية  العامة،

 الاللملكية العمارية الوالهية الااصة فمط على تحمي  الوظيوةالوردية م  أي ا الوظيوة االجتماعية، وإال واست

 المانو .يعاع ه  ه4)كا  المالك ف  هذه الحالة متعسوا ف  استعمال همه ف  الملكية

المضرع اليااوري وهذا ما يتواف  تماما م  فكرة الوظيوة االجتماعية للملكية، وه  الوكرة الت  ت ناها 

السيما بموجب  أهكاا المانو  المدن  كماعدة عامة عندما عر   الملكية باننا تعن  ه  التمت  والتصر  ف  

، م  ه5)المالك مراعاة ف  ذلك المصلحة العامة األكيا  وف  ما تمت يه الموانين واألنظمة، كما ييب على 

،وليل لمن يملكنا، وأما باصو  الملكية ه6)دمناذهب أكار من ذلك عندما اعت ر  األري ملك لمن يا

سالك الذكر، والت   25-90من المانو  رع   27العمارية الااصة فمد عر فنا المضرع بموجب أهكاا المادة 
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مال العماري وا أو الحموق العينية من أج  استعمال األمالة وف    يعتنا تعن  ه  التمت  والتصر  ف  ال

 أو غرضنا.

لمضرع اليااوري منذه األهكاا كا  أكار هرصا على هماية األراض  الوالهية أو الماملة وعليه ف   ا

المضرع عد  للوالهة، هيث  صنا بحماية  اصة ومتمياة عن األراض  العامرة أو الماملة للتعمير، وبنذا يكو  

يكيالذي يمتصر على أعوى الملكية العمارية الوالهية على وجه الاصو  مونوما م ايرا غير المونوا الكالس

 08مؤرو ف   73-71السند الصحيح، عندما أص ح يو   الحيازة على الملكية متاثراباهكاا األمر رع  

، والذي كا  يعو  الملكية ه8)25-90رع  ، المل ى بموجب المانو  ه7)يت من الاورة الاراعية 1971ديسم ر 

ة وليل فمط الوظيوة الوردية للمالك، وهو الم دأ ت نته بعدا اجتماعيا، لذلك يناط منا تحمي  الوظيوة االجتماعي

 .ه9)المحكمة العليا ف  اجتناداتنا متو يلنا الحيازة على الملكية ف  المنازعة العمارية تو يما للمانو  

الوالهية وعدا تحويلنا عن  ابعنا الواله ، وذلك بموجب لى هماية األراض  ت  التاكيد كذلك ع

، م  وعد رصد بموجب ه10)يت من التوجيه الواله   2008أوو  03مؤرو ف   16-08أهكاا المانو  رع  

وجنة منه عموباو صارمة على ك  من ي ير الواب  الواله  ألري مصنوة فالهية أو ذاو  87المادة 

الوالهية التابعة للمالة الااصة للدولة فمد ت  تكريل م دأ همايتنا  بالنس ة للراض   فالهية، وأما

يحدد  2010أوو  15مؤرو ف   03-10والمحافظة على   يعتنا الوالهية، وذلك بموجب المانو  رع  

 ، والممنوهة لصالحه11)كروط وكيوياو است الل األراض  الوالهية التابعة للمالة الااصة للدولة

هيين ف  إ ار  تو ي  نظاا االمتياز الواله ،هيث يمن  منعا باتا تحويلنا عن  ابعنا المستامرين الوال

 .ه12)الواله  تحت  اولة فسي عمد االمتياز الممنود للمستامر الواله   وبالورق اسدارية
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المتياز كيوياو تو ي  ه  ايحدد  326-10كما أكد على هذه األهكاا كذلك المرسوا التنويذيرع  

،  ه14)، ودفتر الضروط المرف  منذا المرسواه13)األراض  الوالهية التابعة للمالة الااصة للدولة الست الل 

وللتذكير فمط فمد ت  تكريل م دأ هماية األراض  الوالهية التابعة للمواع العموم ، وذلك بموجب المانو  رع  

هية التابعة للمالة  الل األراض  الوال من ض ط كيوية استيت 1987ديسم ر  08مؤرو ف   87-19

، وهذا تحت  اولة 03-10المل ى بموجب المانو  الحال  رع   ه15)الو نية وتحديد هموق المنتيين وواج اتن 

فسي العمد اسداري المكرن لح  االنتواع الداو  سابماا ه  االمتياز هاليا وبالورق الم اوية وف  كروط 

 .ه16)تنظي نص علينا آنذاة الوإجرا او 

ل  تمتصر هماية الملكية العمارية الوالهية فمط على الحماية المدنية، أو عن  ري  رف  الدعاوى 

الم اوية لحمايتنا، م  هظيت أي ا بحماية جااوية لمن  التعدي علينا ب ير وجه ه  ومن أي  ر  كا  

معدل عانو  العموباو اليت من  1966جوا   08مؤرو ف   156-66دو  تمييا، وذلك بموجب األمر رع  

 154-66يعدل ويتم  األمر  2015يوليو  13مؤرو ف   02-15،و بموجب كذلك األمر رع  ه17)والمتم 

،معت راالتعدي على الملكية ه18)والمت من عانو  اسجرا او اليااوية المعدل والمتم  1966يونيو  8مؤرو ف  

الليو  إلى إجرا  الوسا ة اليااويةلح  ف  هذه الحالةيمكنالمانو ، إال أنه العمارية بماابة جنحة يعاعب علينا 

، وهو إجرا  ا تياري وليل إلاام  يت  بم ادرة وكي  ه19)النااع الورق الودية ع   تحريك  الدعوى العمومية

 اوية.اليمنورية الماتص إعليميا، أو بولب من األ را  المتنازعة من كانه أ  ي   هدا للمتابعة اليا 

رسانة المانونية لحماية األراض  الوالهية، والت  تند  ف  ميملنا إلى هظر  ك  هذه الت إال أنه رغ 

ك  أككال التعدي علينا، سوا  باست اللنا ألغراي ال نا  مما يؤدي ذلك إلى  تحويلنا عن  ابعنا الواله ، 

ينا ي ال نا  علوبيعنا ب ر  أو باستعمالنا ل ير ما  صصت له هسب   يعتنا وال ري مننا،أو متياوتنا
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إالباستصدار ر صة منا  صريحة عن الينة اسدارية الماتصة أو ر صة تياوة، فمد أث ت الواع   ال  

، السيما من  ر   السلواو العمومية ه20)ذلك، هيث ت  انتناة هرمة هذا النوع من  األراضياالفا للمانو  

ما النياز مضاري  الترعية العمومية، ال نا  السيلنا ألغراي ذاتنا والت  غال ا ما تست   هذه األراضيالستعما

، وذلك بحية عدا ه21) 04-08أواست اللنا النياز مضاري  استامارية ف  إ ار تو ي  أهكاا المانو  رع  

وفرة األوعية العمارية لتو ين هذه المضاري   والت  كانت للسك الضديد على هساب األراض  الوالهية 

 واالعتصادية للميتم ،وعليه يمكن أ  نورد اسككالية ا تيةفاالجتماعية ي  الوظيوة المنوط مناتحم

قد حظيت بالحماية  -مهما كانت طبيعتها القانونية -إذا كان مل المسلم به أن األراضي الفالحية 

ألقل منذ القانونية النظرية  الالزمة،وذلك بموجب ترسانة مل القوانيل العقارية واألنظمة الصادرة على ا

ن الماضي إلى يومنا هذا، فهل تحقق  فعال  هدف حماية األراضي الفالحية على أرض عينيات القرتس

 الواقع، أم أن تكريس مبدأ حماية األراضي الفالحية كان وال يزال نظريا أكثر منه تطبيقيا؟. 

تتيلى ف   ض  الوالهيةأ  مظاهر الحماية المانونية للرا -لإلجابة على هذه اسككالية -يمكن المول 

، وكذا فيتمييد )مبحث أول(مرين وهماف تكريل م دأ هظر  تحوي  األراض  الوالهية عن  ابعنا الواله أ

سلوة التصر  ف  األراض  الوالهية ذاو الملكية الااصة، على  ال  األراض  العامرة أوالماملة للتعمير 

 )مبحث ثان(.والت  تا   لم دأ الحرية ف  التصر 

 حظر تحويل األراضي الفالحية عل طابعها الفالحيتكريس مبدأ مبحث األول:ال

نظرا لما للعمار الواله  من أهمية ك يرة ف  هياة الميتم  لوظيوته االجتماعية واالعتصادية المنو ة 

مر  به، فمد هظ   بعناية واهتماا المضرع اليااوري من أج  همايته والمحافظة عليه السيما منذ تسعينياو ال

ي  إصدار  ترسانة من الموانين العمارية تند  ف  ميملنا إلى وجوب الحوا  على وذلك عن  ر  الماض ،
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الواب  الواله  للراض  الوالهية أو الماملة للوالهة، وذلك بعدمت يير وجنتنا الوالهية إلى وجنة أ رى ال 

ى مننا،وعد تيلت ل ري المتو لو يعتنا واصلة لنا بالوالهية، كاست اللنا ألغراي ال نا  واستنالكنا  الفا 

، و ف  إ ار )المطلب األول(،25-90هذه الحماية بضك  ملحو  ف  إ ار  عانو  التوجيه العماري رع  

 بالنس ة ألراض  المستامراو الوالهية التابعة للمالة الااصة للدولة كما سنرى  03-10المانو  رع  

 )المطلب الثاني(.

 25-90رقم  طار القانون المطلب األول : في إ

يت من التوجيه العماري المعدل والمتممحماية  اصة ومتمياة للعمار  25-90كر ن المانونرع  

الواله ، نظرا لما لنذا العمار من وظيوة اجتماعية واعتصادية منوط به تحميمنا   ما للمانو ،هتى أص ح 

الها لنذا العمار  للحوا  عليه ل ة الت  أو لعناية ال ايلمب هذا المانو  بمانو  العمار الواله ، وهذا من  الل ا

وهمايته  وعدا تحويله عن غرضه الماصص له بحك    يعته، وعليه ف   هظر تحوي  األراض  الوالهية 

يتيلى ف  مظنرينف وهما إلاامية االست الل الوعل   25-90عن  ابعنا الواله    ما ألهكاا المانو  رع  

)الفرع ،وف  عدا إل ا  تصنيك األراض  الوالهية)الفرع األول(الوالهيةكر للراض  الم اكر أو غير الم ا

 .الثاني(

 الفرع األول:  وجوب االستغالل الفعلي لألراضي الفالحي

يت من التوجيه العماري ك  من المالك أو الحاوا أو المستاجر موجوب  25-90ألاا المانو  رع  

 .)ثانيا(او المانونية   ما سجرا او محددةوعي  الياا تحت  اولة ت، )أوال(استامار األراض  الوالهية 

 أوال: إستغالل األراضي الفالحية التزام قانوني
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، ف نه ييب على مالك األراض  الوالهية أو هاواها 25-90  ما ألهكاا عانو  التوجيه العماري رع   

هذه األراض ، معت را ذلك تحميمنا من المنوط منا است اللنا واستامارها نظرا للوظيوة االجتماعية واالعتصادية 

، تحت  اولةالتعسك ف  ه22)بماابة واجب عانون  ملاا ك  مالك أو هاوا أو مستاجر لنذه األراض  الوالهية

 استعمال الح ،

" يشكل عدم استثمار األراضي جا  فيناف  25-90من المانو  رع   48وهو ما نصت عليه المادة 

عية المنوطة بهذه مال الحق ، نظرا إلى األهمية االقتصادية والوظيفة االجتماالفالحية فعال تعسفيا في استع

 األراضي.

واجبا على كل مالك حقو  وفي هذا اإلطار ، يشكل االستثمار الفعلي والمباشر أو غير المباشر 

 عينية عقارية أو حائزها، وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما".

، أ  المالك أو الحاوا ألري فالهيةأو هتى المستاجر للراض  ا لنذه األهكااوعليه يت ح   م

امارها، وأ  عدا عيامالمالك أو الوالهية منما كا  تصنيونا وإمكانياتنا الوالهية ملاممانونا باست اللنا واست

   ألرضه الحاوا أو هتى المستاجر مذلك يعد ف  نظر هذا المانو  مالك أو هاوا  أو مستاجر غير مست

الوالهية يو   عليه المانو ،أل  ذلك يعد من جنة فعال تعسويا ف  استعمااللح  ف  الملكية،لما ف  ذلك من 

ومن جنة أ رى فنو التااا عانون  تحت  اولة توعي  الياا او عد  فرصة االنتواع منا للصالح العاا، توويت

 جدا أو  ص ة.تص  إلى هد مي  األري الوالهية المعنية إذا كانت  ص ة 

ب مكانية تاجير  25-90لذلك ف نه  روجا عن المواعد العامة، فمد سمح عانو  التوجيه العماري رع  

، ه24)أ  العمود العرفية با لة بوالنا مولما لماالوتنا المانو   ، رغ ه23)األراض  الوالهية  ولو بعمود عرفية

والت  تعت ر  25-90من المانو  رع   2فمرة  53دة وهو ما أكده الم ا  ف  عدة مناس او تو يما ألهكاا الما
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، بما فينا ه25)استانا  عن المواعد العامة الت  تم   بم دأ بوال  العمود العرفية بموة المانو  أهكامنا 

 .ه26)سيياراو الاراعية  والت  ييب تحرر ف  الضك  الرسم  تحت  اولة ال وال ا

ري الى عن م دأ الادمة الضاصية والم اكرة للو متكريل المضرع لم دأ اسييار  يكو  عد ت

يت من عانو  الاورة الاراعية المل ى  73-71الوالهيةالذي كا  معموال به ف  ظ  تو ي  أهكاا األمر رع  

تحت  اولة اعت ار المالك غير مست   تواله آنذاة إجرا او تامي  األراض  ه27)25-90المانو  رع   بموجب

الذي ت ن  م دأ األري   25-90، على  ال  المانو  رع  ه28)راض  الوالهيةلصالح الصندوق الو ن  لل

المالك  بمدر ما تتحم  م  ، وهذا نظرا لوظيوة هذا النوع من األراض  والت  عد ال تتحم  م  ه29)المنتية

ية الحاوا أو المستاجر، لذلك أجاز  هيازتنا أو استنيارها من  ر  ال ير ول  يضترط م دأ الادمة الوعل

 والضاصية للري الوالهية كما كا  معموال به ف  التضريعاو السابمة.

لحاوا أو المستاجر فادمة األري الوالهية بماابة واجب عانون  والتااا يم  على عات  المالك أو ا

من هذا المانو ، مما يعن  أ   51تحت  اولة توعي  الياا او المنصو  علينا بموجب أهكاا المادة 

ااوري منذه األهكاا أ رج است الل األراض  الوالهية من داورة الحموق إلى داورة االلتااماو، كرط المضرع الي

من  49هيين متعاع ين على األع    ما ألهكاا المادة ألراض   لمدة موسمين فالأ  يت  إث او عدا است الل ا

 . ه30)بموجب كنرة علنية 25-90المانو  رع  

 تغالل األراضي الفالحيةثانيا: إجراءات إثبات عدم اس

يت من التوجيه العماري، صدر المرسوا التنويذي  25-90من المانو  رع   50تو يما ألهكاا المادة 

ي  ط تضكيلة النينة الااصة، وكذلك إجرا او إث او عدا  1997ر ديسم  15مؤرو ف   484-97رع  

 مه تو   على األراض  غير المست لة، هيث نص هذا المرسوا على أ  أهكاه31)است الل األراض  الوالهية
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الااضعة للمانو  الاا ، وأما األراض  غير المست لة التابعة للمالة الو نية، ف ننا ت مى   ما ألهكاا 

 1990ف راير  6المؤرو ف   51-90المادة األولى من هذا المرسوا  اضعة ألهكاا المرسوا التنويذي رع  

ويمصد منا أراض  المستامراو الوالهية  ،ه32)19-87مانو  رع  من ال 28يحدد كيوياو تو ي  المادة 

-10موجب المانو  رع  المل ى ب 19-87الممنوهة للمنتيين الوالهيين ف  إ ار تو ي  أهكاا المانو  رع  

 .ه33)كما سلك الذكر، هيث ت  تحوي  ه  االنتواع الداو  بموجب هذا األ ير إلى ه  امتياز 03

هية التابعة للمالة الااصة للدولة والممنوهة للمنتيين أراض  المستامراو الوالوتيدر اسكارة إلى أ  

المانو  المستامرين ب بماونا على   يعتنا الوالهية، الوالهيين ه  أراض  ذاو   يعة فالهية بحتة ويلاا 

هية تحت  اولة لذلك فن  ت مى فالهية بموة المانو ، وعلينال يمكن باي هال من األهوال ت يير وجنتنا الوال

إل ا  عمد االستوادة الممنود للمستامر الواله ، ف ال عن المتابعة الم اوية أماا الينة الم اوية 

 .ه34)الماتصة

سالك الذكر،ف   منمة اللينةالماتصة  484-97يه ف نه   ما ألهكاا هذا المرسوا التنويذي رع  وعل

ة غير المست لة، منا  على تحميماو ميدانية تت اذ بم ادرة ه  معاينة األراض  الوالهية التابعة للملكية الااص

لامة ف  جمي  الحاالو ، وه  مه35)أع اونا، أو من المصالح الوالهية، أو منا  على ت ليا أي كاص

ترفعه إلى الوال  الماتص  "محور إثبات حالة"ف  عين المكا ، هيث تعد  على إثرها  ب جرا  هذه التحميماو

 ينفزير المكلك بالوالهة، وعليه يمكن تصور هالتإعليميا وإلى الو 

 حالة المعاينة اإليجابية  -1
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إذا كانت تحميماو اللينة  أثنا  المعاينة  إييامية، ول  تا ت هالة عدا است الل المالك أو الحاوا 

هيين ست الل األري الوالهية المعنية لموسمين فالألرضه الوالهية للمدة المانونية المولوبة وه  عدا ا

 ، تحرر اللينة مح را ايياميا يت  االهتوا  به على مستوى اللينة.ه36)متعاع ين

 حالة المعاينة السلبية -2

إذا أف ت التحميماو إلى أ  المالك أو الحاوا كاصا   يعيا كا  أو معنويا، عد أهم  أرضه الوالهية 

-90من المانو  رع   49يما ألهكاا المادة مدة موسمين فالهيين متعاع ين على األع  تو ول  يم  باست اللنا ل

، ف   اللينة تحرر مح را سل يا يت  إرساله من  رفنا إلى الوال  الماتص إعليميا، وإلى الوزير المكلك 25

 بالوالهة.

ي بم اكرة است اللنا ف  منلة وف  هذه الحالة تموا اللينة ب عذار المالك أو هاوا الح  العين  العمار  

مة الت  توجد منا األري، غير أ  المنلة او األري والضروط الوالهية والمنا ية للمنوتتياوب م  عدر 

، لذلك ف    تحديد ه37)ه أكنر منما يكن موع  األري و  يعتنا6المنصو  علينا ال يمكن أ  تتياوز ستة)

كرط أ  ال سب المنومة وعدراو األري الوالهية المعنية المنلة يا   للسلوة التمديرية لنذه اللينة  ه

 ونا. تتياوز  األج  األعصى المحدد عان

وف  هالة عدا االمتاال ف  المنلة المانونية المحددة ف  اسعذار، يعذر مرة أ رى لوض  األري عيد 

 من التوجيه المت 25-90من المانو  رع   51ه واهدة تو يما ألهكاا المادة 1االست الل  الل سنة)

ألس اب الت  هالت دو  على اللينة  الل مدة اسعذار الاان ،  لب االعماري،وف  هذه الحالة يتعين 

ب مالغ  484-97من المرسوا التنويذي رع   9، على أ  تموا اللينة   ما ألهكاا المادة ه38)است الل األري
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من  51التدامير المنصو  علينا بموجب المادة ب ري تو ي   ه39)الديوا  الو ن  للراض  الوالهية

 والت  تنص على ما يل ف ه40)25-90  المانو  رع

وض  األري هيا االستامار لحساب وعلى نومة المالك أو الحاوا الظاهر إذا كا  المالك الحميم  غير  -

 معرو   أو عري األري للتاجير

 أو ميعنا إذا كانت  ص ة جدا أو  ص ة. -

الكاو الحاوا الظاهر، أو ة إلى أ  وض  األري هيا االستامار لحساب وعلى نومة الموتيدر اسكار 

لة ما إذا كا  المالك  ألس اب عاهرة عاجاا عياا مؤعتا على است الله عرضنا للتاجير يكو  فمط ف  ها

جمي  الحاالو ، وأما ف  ه41)األراض  الوالهية المعنية، هيث يمكن أ  يورأ هذا اسجرا  بميرد ت ليا اسنذار

هذه الحالة للنينة العمومية الماولة عانونا، أي الديوا  مكن ف  ، هيث يه42)األ رى ف نه يعمد سجرا  ال ي 

الو ن  للراض  الوالهية أ  تتمدا لضرا  هذه األراض  م  ممارسة ه  الضوعة ت عا للرت ة المحددة ف  

مكن أ  يوال المالك، ألنه يؤدي إلى إل ا  ه  ، وهو أ ور إجرا  يه43)من المانو  المدن  795المادة 

، رغ  أ  الملكية العمارية الااصة ه44)  ذاته دو  فتح الميال لليو  المعن  إلى الم ا  الماتصالملكية ف

م مونة دستوريا مما يعن  بمونوا الماالوة ضما  هرية التملك، وهذا الم دأ عد ت ناه سابما المضرعاليااوري 

ماعية ولو على هساب الملكية ا االكتراك  الذي من مين أه   صاوصه هماية الملكية اليف  ظ  ت ن  النظا

 73-71من األمر رع   28، ومن أهكاا المادة ه45)آنذاة 1976وهو ما  يستضك من أهكاا دستور  الوردية،

باست اللنا يت من الاورة الاراعية سالك الذكر، وهذا من أج  هماية للراض  الوالهية والمحافظة علينا 

ن فع  هينما أفرد لنا بموجب التعدي  الدستوري اليديد لس وعدا إهمالنا، وعد أهسن المضرع الدستوري ما

 .ه46)مادة جديدة تنص على أ  الدولة تحم  األراض  الوالهية  2016
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 الفرع الثاني: عدم إلغاء تصنيف األراضي الفالحية بقوة القانون 

  للراض  المعدل والمتم  ف ال على م دأ االست الل الوعل 25-90كر ن عانو  التوجيه العماري رع  

ص ة لصنك األراض  الوالهية، م دأ هظر تحوي  األراض  الوالهية السيما غذا كانت  ص ة جدا أو  

 36عليه المادة  الماملة للتعمير ،إال بموجب عانو  يصدر عن السلوة التضريعية الماتصة، وهو ما نصت

ا أو خصبة إلى صنف " القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فالحية خصبة جدمنه جا  فيناف 

أعاله، ويحدد القانون القيود التقنية والمالية التي يجب  21ذلك المادة األراضي القابلة للتعمير كما تحدد 

 أن ترافق إنجاز عملية التحويل حتما. 

وإجراءاته عل طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في اإلطار نفسه  وتحدد كيفيات التحويل

 خرى".وفي األصناف األ

وأما بالنس ة للراض  الوالهية األ رى متوسوة الاصب وضعيوة الاصب، ف   تحويلنا لصنك 

عمار ، وهذا دو  تمييا مين اله47)األراض  الماملة للتعمير يكو  بموجب مرسوا صادر عن ميلل الوزرا 

 الواله  العموم  أو  العمار  الواله  المملوة ملكية  اصة.

ليااوري مي ا مين األراض  الوالهية الت  ال تا   األهكاا، أ  المضرع اوعليه يت حو ما لنذه 

لتحويلنا إلى صنك األراض  الماملة للتعمير وبالتال  إلى إل ا  تصنيونا،إال بموجب عانو  صادر عن 

 الماتصة، ويتعل  األمر باألراض  الاص ة جدا أو الاص ة ذاو المردودية العالية وتتمت  السلوة التضريعية

ب والت  يكو  ب مكانياو فالهية معت رة ، وبين األراض  الوالهية األ رى متوسوة الاصب أوضعيوة الاص

رع عد اعتمد لتحويلنا لصنك األراض  الماملة للتعمير صدور مرسوا عن ميلل الوزرا ، وبذلك يكو  المض
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وذلك منا  على تصنيونا من  ر  ف  هذا التمييا على معيار اليودة والمردودية للراض  الوالهية المعنية، 

 .ه48)ؤ را  بموجب التنظي الليا  الوالوية على مستوى الوالياو، والت  ت  ض ونا م

نا  صريحة تسل  وهذا ف ال  على عدا عاملية ال نا  على األراض  الوالهية إال بموجب ر صة م

ر وه  ال نا ، السيما إذا كانت هسب األككال والضروط الت  تحددها األهكاا التضريعية المتعلمة بالتعمي

 .ه49)األراض  الوالهية  ص ة جدا أو  ص ة

، تتعل  ه50)2009نوفم ر 11مؤر ة ف   533لإلكارة فمد صدرو ف  هذا الصدد تعليمة وزارية رع  

، إال أنه  الفا  25-90من المانو  رع   36ض  الوالهية تو يما ألهكاا المادة بعدا إل ا  تصنيك األرا

تل   أهكاا التعليمة  2010أمري   13مؤر ة ف   244صدرو تعليمة وزارية أ رى تحم  رع   لذلك فمد

 ، وتؤكد على أ  إل ا  تصنيك األراض  الوالهية سيت  تحديده الهما بموجب تعليمة تصدر533السابمة رع  

 .ه51)عن الوزير األول

 19مؤر ة ف   01عليمة الوزارية رع  ، صدرو الت244وعليه ف نه تو يما ألهكاا التعليمة الوزارية رع  

ا  تصنيك األراض  الوالهية الست اللنا ألغراي ال نا ، سوا  كانت هذه تحدد كيوياو إل  2010أمري  

، كما نصت هذه التعليمة على أ  ه52)يط العمران األراض  دا لة ف  المحيط العمران  أو  ارجة عن المح

ت  من  ر  لينة تمنية يرأسنا مما  وزارة الوالهة والتنمية دراسة ملواو تصنيك األراض  الوالهية سي

، كما  اعت رو هذه التعليمة ه53)ى أنيت  النو  بالمرار النناو  من  ر  ميلل وزاري مضترةالريوية، عل

الوزارية أ  هذا اسجرا  هو إجرا  استاناويمؤعت ت رره عدا وفرة األوعية العمارية الست اللنا ألغراي ال نا ، 

يث ال يا   إل ا  تصنيك األراض  الوالهية من تاريي صدور هذه التعليمة إال وف  أهكامنا ف  انتظار بح



 2018العدد السابع ديسمرب                                             اسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسي
5  

 
181 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

منه  91و 15و  14يت من التوجيه الواله ،السيما أهكاا المواد  16-08تعدي  أهكاا المانو  رع  

 .25-90من المانو  رع   36و  35و  34المستوهاة من أهكاا المواد 

الدولة إلى إجرا  عملياو اعتواع جا  من أراض  المستامراو  ن ذلك فمد عمدوكما أنه ف ال ع

ير األول من أج  تل ية الحاجياو ال رورية الوالهية، وذلك بموجب ميرد تعليمة وزارية صادرة عن الوز 

  هيث   ما ألهكاا هذه التعليمة ف نه يت  الوص  ف  إل ا ،ه54)المرت وة بانياز مضاري  عمومية للتنمية

رن الهما بموجب مرسوا تنويذي، وتت  هيازة تصنيك أري فالهية معينة بموجب عرار والو  ع   أ  يك

، مما يعن  أ  هذه األهكاا المنصو  علينا ه55)ونا وممرر التعوي األراض  فور إعداد ممر إل ا  تصني

ج عن األهكاا والم ادا بموجب هذه التعليمة والمتعلمة ب ل ا  تصنيك األراض  الوالهية ه  استانا  تار 

ف ال الراساة المنصو  علينا بموجب عانو  التوجيه العماري وعانو  التوجيه الواله  كماعدة عامة، وهذا 

  الدولة ف  استرجاع أراضينا الوالهية الممنوهة للمنتيين الوالهيين ف  إ ار عانو  المستامراو على ه

من المانو   53هاليا، وذلك بموجب أهكاا المادة  03-10سابماا المانو  رع   19-87الوالهية رع  

ألغراي الست اللنا  ،ه56)1998يت من عانو  المالية لسنة  1997ديسم ر  31مؤرو ف   02-97رع 

والذي  ال نا . مدل الليو  إلى إجرا  ناع الملكية )ناع ملكية الح  العين  العماري الممنود للمنتا الواله ه

 سدارة.تعميد وهو ما ال يكو  ف  صالح اتتس  إجرا اته بال ط  وال

تنويذي المذكور أعاله، صدر المرسوا ال 02-97من المانو  رع   53وعليه ف نه تو يما ألهكاا المادة 

يحدد كروط وكيوياو استرجاع األراض  الوالهية التابعة  2003س تم ر  16مؤرو ف   313-03رع  

،هيث ت  بموجب هذه االهكاا انتناة هرمة هذه األراض  ه57) للمالة الو نية المدمية ف  المواع العمران

باست اللنا لل نا  مدل الوالهة الست اللنا ألغراي انياز المضاري  التنموية وتحويلنا عن  ابعنا الواله  
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من المانو  رع   91و 15، وأهكاا المادتين 25-90من المانو  رع   36 الفا للمانو  السيما أهكاا المادة 

 .ه58)سالو  الذكر 08-16

 03-10المطلب الثاني : في إطار القانون رقم 

م دأ هماية العمار الواله   -على غرار هماية األراض  الوالهية الااصة -كر ن المضرع اليااوري 

سالك الذكر المل ى  19-87العموم  التاب  للدولة، السيما بموجب أهكاا عانو  المستامراو الوالهية رع  

سابما إلى ه  امتياز، عن  والذي ت  بموج ه تحوي  ه  االنتواع الداو  03-10الحال  رع   بموجب المانو  

 ري  إلااا المستامر بالادمة الضاصية والم اكرة  للراض  التابعة للمستامرة الوالهية فردية كانت أو 

 الفرع الثاني(.)وكذا م دأ هظر ت يير األراضيالوالهية عن وجنتنا الوالهية )الفرع األول(،جماعية 

 باشرة لألرض الفالحيةالفرع األول: تكريس مبدأ الخدمة الشخصية والم

يحدد كروط وكيوياو است الل األراض  الوالهية التابعة  03-10ألاا المضرع بموجب المانو  رع  

ة للمالة الااصة للدولة المستامر صاهب ه  االمتياز  الممنود له ف  ظ  هذا المانو ، ب رورة إدار 

 3، وعد أكدو على هذا الم دأ المادة ه59)يةالمستامرة الوالهية فردية كانت أو جماعية بصوة م اكرة وكاص

يحدد كيوياو تو ي  هذا المانو ، مما يعن  أ   326-10من دفتر الضروط المرف  بالمرسوا التنويذي رع  

ري الوالهية، دو  أ  يعند المستامر صاهب االمتياز ملاا عانونا  بالادمة الضاصية والوعلية لل

د االمتياز الممنود له نتيية إ الله باهد أه  االلتااماتالمانونية الملماة باست اللنا ل يره تحت  اولة فسي عم

 على عاتمه.

وعد أهسن المضرع ما فع  عندما ألاا المستامر الواله  باسدارة الضاصية والوعلية للمستامرة الوالهية 

تابعة للمواع العموم  هذا ب ية عو  الوريمتماما على المتنوعين الكتساب أراي فالهيةالت  ينتم  إلينا، و 
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دو  المياا بادمتنا بصوة كاصية وم اكرة،أو معا ف  تاجيرها لل ير من ال ا ن، كما هدث ف  ظ  تو ي  

وجب المانو  وهو ما أث ته الواع ، وهو األمر الذي توون له المضرع بم 19-87أهكاا المانو  السام  رع  

سي  عمد االمتياز  الممنود للمستامر وبالورق الحال   تحت  اولة ه  الرابوة العمدية عن  ري  ف

 .ه60)اسدارية

 الفرع الثاني: حظر تغيير األراضي الفالحية عل وجهتها الفالحية

سنا من أه  الم ادا الت  كر  ،ه61)يعت ر م دأ هظر تحوي  األراض  الوالهية عن  ابعنا الواله 

يت من  16-08، وكذلك المانو  رع  ه62)يت من التوجيه العماري المعدل والمتم  25-90المانو  رع  

 03-10بموجب المانو  رع   ه64)المل ى 19-87، وعانو  المستامراو الوالهية رع  ه63)التوجيه الواله 

من أج  هماية األراض  منه، لذلك فنو م دأ عانون  ملاا  للمستامر الواله ، وهذا  29السيما المادة 

الوالهية إلى وجنة أ رى ال صلة لنا بالوالهية، كا  يت  است اللنا الوالهية وعدا تحويلنا عن وجنتنا 

 ألغراي ال نا ، مما يؤدي ذلك إلى إلحاعال ررا الوادد منذه األراض  وبالمصلحة العامة للميتم .

ية تؤدي إلى تحويلنا عن  ابعنا الواله  وعليه ف   أي ممارسة غير عانونية تمل األراض  الواله

لى اس الق، بحيث يترتب علينا فسي عمد االمتياز الممنود للمستامر الواله  على هذه ا عغير مسمود من

األراض ، وهو األثر  المانون  نوسه الذي يترتب ف  هالة عدا است الله لنذه األراض   الل فترة سنة 

 لراض  واألمالة السوحية.ه، أوالتاجير من ال ا ن ل1واهدة)

او فمد ت  التاكيد على هذه األهكاا بموجب دفتر الضروط المرف  لذلك ف نه لاوورة هذه الممارس

والمم عمن  ر  المستامر صاهب االمتياز والمدير الوالو  للديوا   326-10بالمرسوا التنويذي رع  

 على ما يل ف  3ا03متياز، هيث نصت المادة الو ن  للراض  الوالهية، والذي يسل  للمستامر م  عمد اال
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 تامر صاهب االمتياز  بما يات ف" يتعند المس

 م اكرة وكاصية للمستامرة  إدارة -

 االعتنا  باألراض  الممنوهة له والعم  على إثمارها -

 المحافظة على الوجنة الوالهية للراض   -

 صلة بالنضا او الوالهية  أال يستعم  م ان  المستامرة إال من أج  أهدا  ذاو -

 السوحية الممامة فينا من ال ا ن ...". عدا تاجير األراض  واألمالة -

إال أ  الواع  أث ت  ال  ذلك، هيث ت  التعدي على األراض  الوالهية بال نا  علينا مما أدى إلى ت يير 

ضك  ف  كيوية التعام  م  هذه وجنتنا الوالهية، السيما مننا أراض  المستامراو الوالهية، وهو  ما  رد م

تحوي  ه  االنتواع الداو  إلى ه  امتياز  من  ر  الديوا  الو ن  للراض   الوضعية أثنا  دراسة ملواو

،أدى ذلك إلى إهالة ملواو المعنيين إلى اللينة التمنية الماتصة 03-10الوالهية تو يما ألهكاا المانو  رع  

 06ليمة رع   ذلك فمد بميت هذه الملواو عالمة ل اية صدور  التعن رغ، لكه65)مرواسة الوال  للنظر فينا

تامر مدراسة هذه الملواو بعد أ  تاكدو السلواو العمومية با  ظاهرة األمنية  ه66)2012ا11ا06مؤر ة ف  

غير المضروعة أص حت واععا ملموسا ييب التعام  معه، وذلك هسب عالعة ال نا بالمستامرة المعنية، وأال 

األمنية ال عالعة لنا بالمستامرة الوالهية ف   التعام  ر باراضينا ، وأما ف  هالة ما إذا كانت هذه ي 

معنايعود للدولة، ما ل  يكن ذلك متوا ؤ من المستامرين الوالهيين، هيث ف  هذه الحالة تل ى عمود االمتياز 

 اوية أماا اليناو الم اوية الماتصة الممنوهة لن ا عمود االنتواع الداو  سام ، ف ال عن المتابعة الم

   ب هدى أه  االلتااماو التعاعدية وهو عدا تحوي  األراض  الوالهية عن  ابعنا الواله .س اللن
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هذا بالنس ة للعمار العموم ، وأما العمار الواله  الاا  فمد ت  هو ا  ر التعدي عليه متياوته 

حدد عواعد ي 2008يوليو  20مؤرو ف  15-08ا المانو  رع  واست الله ألغراي ال نا ، وهو ما أكده ضمني

،هيث نص على أنه من مين األمنية غير الماملة للتسوية تلك الت  ت  ه67)موابمة ال ناياو وإتماا انيازها

يحدد  2008مؤرو ف  أول س تم ر  04-08، وأكده أي ا المانو  رع  ه68)إنيازها على األراض  الوالهية

الة الااصة للدولة والموجنة النياز االمتياز على األراض  الوالهية التابعة للمكروط وكيوياو منح 

، ه70)، والذي رغ  هظر انياز المضاري  االستامارية ف  إ ار تو ي  أهكاا هذا المانو  ه69)مضاري  استامارية

اعيةه وهتى ف  إال إنه ث ت انياز ما  هذه المضاري  السيما ذاتالواب  التياري والصناع  )المنا   الصن

 ية تابعة للملكيةالعمارية الوالهية الااصة وعلى أراض  الملكية العامة.ا ونة األ يرة على أراي فاله

 سلطة التصرف في األراضي الفالحية المبحث الثاني : تقييد

المعدل والمتم  م دأ  25-90صحيح أ  المضرع اليااوري عد كرن بموجب عانو  التوجيه العماري رع  

ن  ل  ة المعامالو العمارية بعد تمييدها لمدة  ولية واهتكارها لصالح الدولة واليماعاو المحلية، لذلك فهري

ا، إال أنه بالنس ة للراض  تعد تا   ألي عيد أو كر عدا الضروط الواجب توافرها ف  العمود موجه عا

النياز المعاملة العمارية المعنية  الوالهية على وجه الاصو  فمد أها نا المضرع بيملة من الضروط والميود

 .)المطلب الثاني(،تحت  اولة اعت ار المعاملة العمارية با لة وعديمةاألثر المانون )المطلب األول(

 لعقارية على األراضي الفالحيةالمطلب األول : شروط إنجاز المعامالت ا

ك األراض  الوالهية ه  لمال 25-90أعوى المضرع اليااوري بموجب عانو  التوجيه العماري رع  

 يعنا أو ه تنا أو التنازل عننا ... الي، إال أ  ذلك ال ييب أ  إجرا  كتى أنواعالتصرفاو المانونية، سوا  م

لعمارية المعنية، وهذا  الفا للراض  العمرانية والماملة للتعمير يت  إال وف  كروط وعيود ستماا المعاملة ا
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ا   له العمود موجه عاا،وهذا بالتمييا مين األراض  هدفه المحافظة والت  أص حت ال تا   إال لما ت

ال غير،وهذه الضروط تتما  ف  وجوب إنياز المعامالو العمارية على  على األراض  الوالهية وهمايتنا

)الفرع لوالهية ف  الضك  الرسم ، وأ  ال تلح  المعاملة العمارية ضررا باألراض  الوالهية األراض  ا

 )الفرع الثاني(.وأ  ال يت  تياوتنا إلى أع  من المساهة المرجعية المسمود منا عانونا  األول(،

 الرسميالفرع األول: وجوب إنجاز المعامالت العقارية على األراضي الفالحية في الشكل 

أ  تت  المعامالو العمارية  25-90من عانو  التوجيه العماري رع   55ييب   ما ألهكاا  المادة 

د إنيازها علعاألراض  الوالهية ف  الضك  الرسم  لدى الموث  تحت  اولة ال وال  ، وهذا تو يما المرا

  تا   هذه العمود ف ال عن ، كما ييب أه71)اا التضريعاو والتنظيماو المعمول منا ف  هذا الميالألهك

  الضنر  العماري ذلك سجرا او التسيي  بمصلحة ال راوب )مصلحة التسيي  والواب ه، و  وعنا سجرا

تو يما للماعدة المانونية بالمحافظة العمارية الماتصة إعليميا النتمال الملكية للمتصر  إليه   ما للمانو ، وهذا 

أي عمد سجرا او الضنر ما ل  يكن محررا ف  الضك  الرسم ، كما ال  الت  موادها أنه ال يمكن أ  يا  

 .ه72)ذا كا  مضنرا بالحوم العماري   ما للمانو  يمكن أ  يحتا به ف  مواجنة ال ير إال إ

ويم  ف  هذه الحالة على الموث  محرر العمد مراعاة تو ي  الضروط المنصو  علينا بموجب المادة 

، أل  األمر يتعل  متصر  وارد على أري فالهية يحمينا المانو  تحت  اولة 25-90من المانو  رع   55

الة أي ا على المحافم العماري مراعاة توفر هذه الضرو المنصو  علينا إل ا  العمد، كما تم  ف  هذه الح

والذي يترتب     المياا بضنر العمد، نظرا لاوورة هذا اسجرا  هصرا بموجب أهكاا المادة المذكورة أعاله ع

 على إثره انتمال الملكية للمتصر  إليه بموة المانو .
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بماملية دا إلحاق المعامالو العمارية المعنية ضررا كما أنه ف ال عن ذلك ف نه ييب مراعاة كرط ع

من  36األراض  الوالهية لالستامار، وال تؤدي إلى ت يير وجنتنا الوالهية،م  مراعاة تو ي  أهكاا المادة 

من هذا المانو ، وه  نول  52وممارسة ه  الضوعة المنصو  عليه بموجب المادة  25-90نو  رع  الما

يت من التوجيه الواله ، هيث نص على أنه ال يمكن تحت  16-08نا المانو  رع  األهكاا الت  أكد علي

الوالهية، إال بعد    موضوعنا األراض  الوالهية واألراض  ذاو الوجنة اولة ال وال  المياا بالتصرفاو الت

و   من هذا المانو ، كما ييب أال ت 13إتماا إجرا او التسيي  ف  األدواو المؤسسة بموجب المادة 

 .ه73)التصرفاو الواععة على األراض  الوالهية واألراض  ذاو الوجنة الوالهية إلى ت يير وجنتنا الوالهية

 الفالحية الفرع الثاني: وجوب مراعاة  مبدأ عدم تجزئة األراضي 

من مين أه  الضروط والميود الواجب مراعاتنا أثنا  إجرا  المعاملة العمارية المعنية على األراض  

منه،أال تؤدي هذه المعاملة إلى تياوة  55الهية   ما ألهكاا عانو  التوجيه العماري السيما المادة الو

يمنا م  مماييل التوجيه العماري، وتو يما راض  الوالهية المعنية متس  ة ف  تكوين أراي عد تتعاري بحاأل

يحدد كروط تياوة  1997ديسم ر  20مؤرو ف   490-97لنذه األهكاا صدر المرسوا التنويذي رع  

، هيث نصت المادة األولى منه على أ  أهكاا هذا المرسوا التنويذي تو   على ك  ه74)األراض  الوالهية

 ، و اصة مننا ما يتعل  موجوب اهتراا المساهة المرجعية األراض  الوالهية منما كا  وضعنا المانون

 .ه75)المحددة بموج ه

اة أهكاا المرسوا التنويذي إلى تياوة األري الوالهية دو  مراعوعليه ف   أي معاملة عمارية تؤدي  

ي تحممه تعد با لة وعديمة األثر المانون ، ويمكن ف  هذه الحالة الموافمة على نم  الملكية الذ 490-97رع  

، م  ممارسة ه  الضوعة العتنا  األري ه76)هذه المعاملة إلى النينة العمومية المؤهلة مدف  ثمن عادل
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، لذلك صدرو عدة مذكراو عن المديرية العامة للمالة الو نية ف  ه77)نية والذي يمتد إلى المياورينالمع

تت من معامالو عمارية يكو  الند   هذا الضا  تحث المحافظين العماريين على عدا إكنار العمود الت 

، وف  الوعت نوسه 490-97مننا إنضا  تاصيصاو غير عانونية تكو  ماالوة ألهكاا المرسوا التنويذي رع  

ية المسمود تحث الموثمين بعدا تحرير عمود تاص األراض  الوالهية يكو  هيمنا  أع  من المساهة المرجع

لو كا  ذلك باصو  عمود عسمة إذا كانت هصة أهد الورثة أع  منا   ما ألهكاا هذا المرسوا،  هتى و 

مما يعن  اسبما  ف  هذه  ،ه78)  المساهة المرجعيةمن المساهة المرجعية المسمود منا، بحياال تتوام  وهي

 الحالة على الضيوع اسج اري بموة المانو  هواظا على األراض  الوالهية.

يت من التوجيه الواله  عد أكد هو ا  ر على هذه  16-08وتيدر اسكارة إلى أ  المانو  رع  

هية واألراض  ذاو الوجنة الوالهية األهكاا، هيث ت  بموج ه من  ك  تصر  واع  على األراض  الوال

التنظي  ، اعتمادا على يؤدي إلى تضكي  مستامراو ذاو مساهاو أع  من الحدود الدنيا الت  تحدد عن  ري  

، وذلك على مستوى ك  ه79)من هذا المانو   8اله  المؤسسة بموجب أهكاا المادة ماوواو التوجيه الو

  من كاننا أ  تضك  اس ار المرجع  ألعمال هوم الو ا او والية، ومنومة، وهتى على المستوى الو ن

، كما ال ييب أ  تؤ ذ بعين االعت ار ك  ما يرد من أعمال عانونية على ه80)الهية والمحافظة عليناالو

ألراض  الوالهية من أعمال ناعلة للملكية، أو تاسيل رهو ، أو ماارعة، أو إييار ...إلي، إذا ل  تسي  أو ا

، وهذا كله مند  معرفة 16-08من هذا المانو  رع   13ونرن الذي سنته وأنضاته أهكاا المادة تميد ف  ال

 تحك  فيه وتت عه مند  همايته.مسار العمار الواله  وال

مي  هموق مضاعة ضنيلة ال تتياوز مساهتنا   - الفا للمانو   -سك فمد أث ت الواع  إال أنه لل

اصة من  ر  وكاالو عمارية وتكريسنا بعمود موثمة النياز ... ألراض  فالهية   2ا300و 2ا200
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، ه81)للمانو   لمعاملة العمارية غير مضروعةمناياو غير عانونية دو  ر صة منا  أو ر صة تياوة ما داا ا

عري الحاوط وكاننا ل  تكن،لذلك تم  على  490-97وهو ما يعن  ضرب باهكاا المرسوا التنويذي رع  

يرة للتاكد ع   تحرير العمود لتصرفاو واععة على أراض  فالهية والتاكد من مدى الموثمين مسؤولية ك 

ع عن كنر ما  هكذا ،كما ييب على المحافظين العماريين االمتناموابمتنا ألهكاا المرسوا سالك الذكر

 عمود ماالوة للمانو .

ة، مما ألح  ذلك ضررا أدتنذه التصرفاو غير المانونية للسك إلى إنضا  أهيا  فوضوية غير عانوني

 يته لالست الل الواله . فادها بالعمار الواله  الذي يحميه المانو ، وبمامل

لوالهية تراع  الضروط المنصو  علينا وأما  إذا كانت المعامالو العمارية المنص ة على األراض  ا

ا المساهة المرجعية ، السيما مننا مراعاة كرط اهترا 25-90من المانو  رع   55بموجب أهكاا المادة 

وصحيحة،  ، ف   هذه المعاملة العمارية عانونية 490-97من المرسوا التنويذي رع   4تو يما ألهكاا المادة 

صاهب الح  دو  المسان بو يعة ف ا او وعدراو األري الوالهية، هيث ال يت ير ف  هذه الحالة سوى 

 .  ه82)فن  تكو  عاملة لإلكنار   ما للمانو  

 25-90مل القانون رقم  55اآلثار القانونية المترتبة على مخالفة أحكام المادة لثاني : المطلب ا

التوجيه العماري المعدل والمتم  يت من  25-90من المانو  رع   55يترتب على ماالوة أهكاا المادة 

العمارية لنذه األراض   بوال  العملية العمارية المعنية لماالوتنا المانو )الورع األوله، من كاننا نم  الملكية

 للنينة العمومية الماولة لنذا ال ري )الورع الاان ه

 الفرع األول: بطالن العملية العقارية المعنية
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منه با لة وعديمة  55ف   ك  معاملة تمت  رعا ألهكاا المادة  25-90  ما ألهكاا المانو  رع  

ن على المعن  مولما بموة المانو ، لذلك ف نه يتعي ، وكاننا ل  تكن لكوننا با لة بوالناه83)األثر المانون 

من هذا المانو  تحت  اولة بوال  العملية  55مراعاة الضروط المنصو  علينا بموجب أهكاا المادة 

رية المعنية، وهذا  الفا للمعامالو العمارية على األراض  العامرة أو الماملة للتعمير والت  ال تا   العما

ضروط المتعلمة باهلية األ را  وإرادتن  وتعيين موضوع االتواعية المحررة ف  كك  ألي كرط آ ر غير ال

 .ه84)عمد رسم    ما للتضري  المعمول به

ة الضروط المانونية المولوبة النياز معامالو العمارية على األراض  كما يتعين على الموثمين مراعا 

من األراض . وف  الممام  أي ا ييب على المحافظين الوالهية أثنا  تحرير العمود المنص ة على هذا النوع 

ن التاكد من اهتراا المعاملة العماريين الماتصين إعليميا عدا إكنار أي عمد موضوعه أراض  فالهية لحي

تحت  اولة  25-90من المانو  رع   55العمارية المعنية للضروط المنصو  علينا بموجب أهكاا المادة 

 لماالوته المانو .عدا إكنار العمد المعن  

 الثاني: نقل الملكية للهيئة العمومية المؤهلة الفرع

األراض  ف نه ف  هالة إجرا  أي معاملة عمارية باصو   25-90تو يما ألهكاا المانو  رع  

من هذا المانو ، ف   هذه المعاملة العمارية المعنية، سوا  كانت ميعا أو  55الوالهية ماالوة ألهكاا المادة 

أو تنازل أو ت ادل أو مماي ة أو  غيرها من التصرفاو المانونية األ رى تعد الغية وال ترتب أي أثر ه ة 

وف  هذه الحالة يمكن الموافمة على نم  الملكية للنينة نا مولما لماالوتنا المانو ، عانون  فن  با لة بوال

 جا  نصناف 25-90 من المانو  رع  2فمرة  56العمومية المؤهلة تو يما ألهكاا المادة 
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" ... ويمكن ف  هذه الحالة، الموافمة على نم  الملكية الذي تحممه هذه المعاملة إلى النينة العمومية 

 معادل".المؤهلة مدف  ثمن 

ويمصد بالنينة العمومية المؤهلة عانونا هو الديوا  الو ن  للراض  الوالهية المستحدث بموجب 

عدل والمتم  سالك الذكر، والذي يؤول إليه ا تصا  اعتنا  األراض  الم 87-96المرسوا التنويذي رع  

الدولة هواظا على هذا النوع من باس  ولحساب الوالهية مح  المعامالو العمارية المض وهة وغير المانونية 

 األراض  نظرا ألهميتنا االعتصادية واالجتماعية.

 خاتمة 

 ض  الوالهية منما كا  وضعنا المانون  عد هظيتنالص ف  نناية هذا ال حث إلى المول با  األرا

ة ذاو العالعة فعال بالحماية المانونية النظرية الالزمة، وذلك عن  ري  إصدار ترسانة من الموانين العماري

تند  إلى تكريل م دأ الحماية المانونية للراض  الوالهية، ويتيلى ذلك ف  أمرين اثنينف وهما هظر  

هية عن  ابعنا الواله  باست اللنا ألغراي ال نا ، وتمييد سلوة التصر  ف  تحوي  األراض  الوال

من  55ينا بموجب أهكاا المادة   علاألراض  الوالهية الااصة دو  مراعاة الضروط والميود المنصو 

يت من التوجيه  16-08من المانو  رع   23يت من التوجيه العماري، وأهكاا المادة  25-90المانو  رع  

 ه ، وهذا نظرا للوظيوة االجتماعية واالعتصادية المنو ة منذه األراض .الوال

الفا للمانو ، بحيث ت  تياوتنا إال أنه  الفا لنذه األهكاا فمد ت  التصر  ف  األراض  الوالهية  

هية وبيعنا عو  أراض  ب ري ال نا  علينا، مما أدى إلى ت يير وجنتنا الوالهية وهذا بالنس ة للراض  الوال

، بعمود توثيمية ت   تحريرها وكنرها 490-97ذاو الملكية الااصة  الفا ألهكاا المرسوا التنويذي رع  

 ، األمر الذيادى اسدارة العامة للمالة الو نية  للتد   بموجب عدة مانو بالحوم العماري  الفا أي ا لل
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ما  هذه التصرفاو غير المانونية، مذكراو صادرة عنناتحث الموثمين والمحافظين العماريين بالكك عن 

 والعم  من أج   وض  هد لما  هذه االنتناكاو الماالوة للمانو .

الملكية الااصة، ف   األراض  الوالهية التابعة للمواع كما أنه على غرار األراض  الوالهية ذاو 

او وزارية بحية عدا وفرة العموم  ل  تسل  ه  األ رى من انتناكنا  الفا للمانو ،وذلك بموجب مير د تعليم

ع  األوعية العمارية الستم ال وتو ين المضاري  العمومية، أو النياز مضاري  استامارية تو يما ألهكاا المانو  ر 

 وغيرها، مما أص حت معه ظاهرة التعدي على األراض  الوالهية أمرا عاديا. 08-04

ة الدستورية للراض  الوالهية، لكن األمر الذي جع  المضرع الدستوري مؤ را يكرن م دأ الحماي

هه ف  األ ير  هوف إلى أي مدى يمكن أ  يظ  انتناة هرمة األراض  الوالهية عاوما السؤال الذي يمكن  ر 

، ف  ظ  تكريل م دأ الحماية الدستورية  -دو  توري  مين األراض  العامة والااصة -نذه الوريمة م

منه، والت   19السيما المادة  2016الدستوري اليديد  لسنة  للراض  الوالهية، وذلك  بموجب التعدي 

ويلنا عن  ابعنا   تحتنص على أ  الدولة تحم  األراض  الوالهية، ودو  أ  تمي ا مين تلك الت  يت

الواله  بمانو  أو بمرسوا، فن  الدولة ت من فعال هماية األراض  الوالهية مستم ال 

منا، أا أ  الوض  ي مى على هاله، وف  هذه الحالة ف نالتعدي  ية المنو ةنظرالوظيوتنااالجتماعية واالعتصاد

، وهو ما ال يمكن تصوره أمدا ف  ظ  ال يكو  فمط على األراض  الوالهية، وإنما على الدستور ف  هد ذاته

 ؟.دولة تدع  أننا دولة المانو  

 نمترد ف  األ ير ما يل ف وعليه ف ننا

األككال، وذلك مرصد عموبة عاسية لردع  ألراض  الوالهية باي كك  منضرورة تيري  التعدي على ا -

 الماالك بموجب عانو  العموباو.
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الموانين واألنظمة الصادرة ف  هذا الميال، أل  المضك  ليل ف  عدا وجود السنر على تو ي   ضرورة -

 المانو  وإنما ف  عدا تو يمه على أري الواع .

لمانونية دو  ر صة منا  صريحة مسلمة من فالهية منما كانت   يعتنا ا هدا ك  منا  ينيا على أري  -

 عمول منا ف  هذا الميال.الينة اسدارية الماتصة   ما للتضريعاو والتنظيماو الم

توعي  عوانين التنينة والتعمير وإعادة النظر ف  بع  نصوصنا، وتوعي  الدور الرعام  على العملية  -

ارها منظومة عاومة مذاتنا بك  هاا وصرامة، السيما اهتراا عواعد ال نا  والتعمير على العمرانية مرمتنا باعت 

لمعن  ر صة صريحة   ما ألهكاا عانو  التوجيه العماري تحت ا األراض  الوالهية والت  تا   لتسلي 

رمة األراض   اولة المتابعة الم اوية وال راماو المالية، وهذا لردع ك  ماالك تسول له نوسه المسان بح

 الوالهية الت  تضك  موردا هيويا مال منازع.

الهوامش

                                                 
 الل عدة سنواو إنتاجا يستنلكه األري الوالهية أو ذاو الوجنة الوالهية ه  ك  أري تنتا متد   اسنسا  سنويا أو  -1

مؤرو ف   25 -90من المانو  رع   4يوا  أو يستنلك ف  الصناعة استنالكا م اكرا أو بعد تحويله، انظر المادة ال ضر أو الح
 .معدل ومتم  1990نوفم ر  18، صادر ف   49يت من التوجيه العماري، ج ر عدد  1990نوفم ر  18

، صادر 49التوجيه العماري، ج ر عدد ، يت من 1990نوفم ر  18مؤرو ف   25-90المانو  رع  من  48انظر المادة  -2
 معدل ومتم  1990نوفم ر  18ف  

 ، المرج  نوسه1990نوفم ر  18مؤرو ف   25-90من المانو  رع   51انظر المادة  -3
 السام ، المرج  1990نوفم ر  18مؤرو ف   25-90من المانو  رع   49انظر المادة  -4
، 78يت من المانو  المدن ، ج ر عدد  1975س تم ر  26مؤرو ف   58-75من األمر رع   690و 674انظر المادتين  -5

 معدل ومتم  1975س تم ر  26صادر ف  
 من المانو  المدن ، المرج  نوسه 692انظر المادة  -6
، صادر 97يت من الاورة الاراعية، ج ر عدد  1971ديسم ر  08مؤرو ف   73-71انظر المادة األولى من األمر رع   -7
 ، المرج  السام .25-90من المانو  رع   75مل ى بموجب المادة  1971وفم ر ن 30ف  
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 ، المرج  السام 25-90من المانو  رع   75انظر المادة  -8
لميلة الم اوية، عدد ، ا2008 ا04ا 23مؤرو ف   448919انظر على س ي  الماال،المحكمة العليا)غ عه، عرار رع    -9
، ميلة المحكمة العليا، عدد  ا ، ج  2008ا07ا16مؤرو ف   423832مرار  رع  ، وال227،   2008، اليااور 01
 .274،   2010، اليااور 3
، يت من التوجيه الواله ، ج ر عدد 2016أوو  03مؤرو ف   16-08من المانو  رع   23و 15و  14انظر المواد  -10
 2008أوو  10، صادر ف  46
، يحدد كروط وكيوياو است الل األراض  الوالهية التابعة للمالة الااصة 2010أوو  15مؤرو ف   03-10عانو  رع   -11

 .2010أوو  18، صادر ف  46للدولة، ج ر عدد 
 ، المرج  نوسه10-03من المانو  رع   29و  28انظر المادتين   -12
ل األراض  الوالهية ، يحدد كيوياو تو ي  ه  االمتياز الست ال2010سم ر دي 23مؤرو ف   326-10امرسوا تنويذي رع  13

 .2010ديسم ر  29، الصادر ف  79التابعة للمالة الااصة للدولة، ج ر عدد 
 ، المرج  نوسه326-10من دفتر الضروط المرف  بالمرسوا التنويذي رع   8و  3ا انظر المادتين 14
ية التابعة للمالة يت من ض ط كيوية است الل األراض  الواله 1987سم ر دي 08مؤرو ف   19-87عانو  رع   - 15

 .مل ى.1987ديسم ر  09، صادر ف  50الو نية وتحديد هموق المنتيين وواج اتن ، ج رع عدد 
الذي ي  ط  19-87من المانو  رع   28يحدد كيوياو تو ي  المادة  1990ف راير  06مؤرو ف   51-90مرسوا رع   -16

 07، صادر ف  06ويحدد هموق المنتيين وواج اتن ، ج ر عدد  است الل األراض  الوالهية التابعة للمالة الو نيةكيوية 
يحدد كروط إعداد العمد اسداري الذي يا ت الحموق العمارية  1990ف راير  06مؤرو ف   50-90، والمرسوا رع  1990ف راير 

 .1990ف راير  07، صادر ف  06، ج ر عدد 19-87  رع  الممنوهة للمنتيين الوالهيين ف  إ ار المانو 
، صادر 49، يت من عانو  العموباو، ج ر عدد 1966جوا   08مؤرو ف   156-66من األمر رع   386انظر المادة  -17
 ، معدل ومتم 1966جوا   11ف  

، والمت من 1966يونيو  8مؤرو ف   155-66يعدل ويتم  األمر رع   2015يوليو  13مؤرو ف   02-15أمر رع   -18
 2015يوليو  23، صادر ف  40عدد  عانو  اسجرا او اليااوية، ج ر

 ، المرج  نوسه02-15مكرر وما بعدها من األمر رع   37انظر المادة  -19
يت من الاورة الاراعية  73-71المعدل والمتم  عندما أل ى األمر رع   25-90وهو ما أكده عانو  التوجيه العماري رع  -20

منه، وكا  من مين كروط عدا  76راض  المؤممة بموجب المادة منه، هيث ت  تكريل م دأ استرجاع األ 75بموجب المادة 
 ممارسة ه  االسترجاع أال تكو  األري الوالهية عد ت  تحوي   ابعنا الواله 
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اض  التابعة للمالة ، يحدد كروط وكيوياو منح االمتياز على األر 2008مؤرو ف  أول س تم ر  04-08أمر رع  -21

 ، المعدل والمتم 2008س تم ر  03، صادر ف  49مضاري  استامارية، ج ر عدد الااصة للدولة والموجنة النياز 
 2فمرة  53يمكن تاجير األراض  الوالهية ولو بعمود عرفية، انظر المادة  25-90هيث  أنه   ما ألهكاا المانو  رع    -22

   السام ، المرج25-90من المانو  رع  
 ، المرج  السام 25-90من المانو  رع   2فمرة 53انظر المادة  -23
، صادر ف  78، يت من تنظي  التوثي ، ج ر عدد 1970ديسم ر  15مؤرو ف   91-70من األمر رع   12انظر المادة  -2
 من المانو  المدن ، المرج  السام . 1مكرر  324، ملعى، والمادة 1970ديسم ر  15
، اليااور 2، ميلة المحكمة العليا، عدد 2002ا07ا17مؤرو ف   233101انظر المحكمة العليا)غ عه، عرار رع   -3

، ميلة المحكمة العليا، عدد 2011ا02ا10مؤرو ف   656494، والمحكمة العليا)غ عه، عرار رع  305،   2004
 ..157،   2011اليااور 1
، 2001الو عة الاانية األول، العمار الواله ، الديوا  الو ن  للك ال التربوية،  ليلى زروع ، التمنياو العمارية، اليا  -4
 4. 
 ، المرج  السام 25-90من المانو  رع   75أنظر المادة  -27
 ، المرج  السام 73-71من األمر رع   28انظر المادة  -28
ك الاا  إلى  وصصة الملك العاا، ، دار عية الييالل ، أزمة العمار الواله  وممترهاو تسويتنا، من تامي  المل -29

 238،   2005وزي ، اليااور الالدونية للنضر والت
على أنهف " تعد أرضا غير مستامرة ف  مونوا هذا المانو  ك  عوعة أري  25-90من المانو  رع   49تنص المادة  -30

 فالهيين متعاع ين على األع ". فالهية تا ت بضنرة علنية أننا ل  تست   است الال فالهيا فعليا مدة موسمين
، ي  ط تضكيلة النينة الااصة وكذلك إجرا او إث او عدا 1997ديسم ر  15مؤرو ف   484-97مرسوا تنويذي رع   -31

 1997ديسم ر  17، صادر ف  83است الل األراض  الوالهية، ج ر عدد 
 ، المرج  السام 51-90مرسوا تنويذي رع    -32
 ، المرج  السام 03-10من المانو  رع   43و 4انظر المادتين   -33
، 326-10من دفتر الضروط المرف  بالمرسوا رع   3، المرج  السام ، والمادة 03-10المانو  رع     29انظر الماد   -34

 ، المرج  السام 51-90من المرسوا التنويذي رع   4المرج  السام ، والمادة 
 ، المرج  السام .484-97من المرسوا التنويذي رع   5انظر المادة  -35
 ، المرج  السام .25-09من المانو  رع   49انظر المادة  -36
 ، المرج  السام 484-97من المرسوا التنويذي رع   6انظر المادة  -37
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 ، المرج  نوسه484-97من المرسوا التنويذي رع   7انظر المادة  -38
، 1996ف راير  24مؤرو ف   87-96لمرسوا التنويذي رع  ت  استحداث الديوا  الو ن  للراض  الوالهية بموجب ا  -39

 ، معدل ومتم 1996ف راير  28، صادر ف  15ضا  الديوا  الو ن  للراض  الوالهية، ج ر عدد ينظ  إن
يرى األستاذ سماعين كامة أنه كا  من الموروي منح هذه اللينة سلوة اتااذ المرار بضا  األس اب الت  يمدمنا المالك   -40
ال أماا المعن  لليو  إلى الم ا  اسداري للوعن ف  هذا هاوا األري الوالهية والت  منعته من است اللنا، م  فتح الميأو 

، 2004المرار، انظر، سماعين كامة، النظاا المانون  اليااوري للتوجيه العماري، دراسة وصوية تحليلية، دار هومة، اليااور 
  248. 

، السيما فيما يتعل  25 -90من المانو  رع   51االو الت  تايرها أهكاا  هذه المادة رع  ألكار تواصي  هول اسكك -41
بحالت ف وض  األري غير المست لة هيا االستامار لحساب المالك وعلى نومته، وهالة عرضنا للتاجير، راج  رابح سعدا ، 

عماري اليااوري، مذكرة لني  كنادة الماجستير، جامعة سعد الميود الواردة على الملكية العمارية الااصة ف  ظ  عانو  التوجيه ال
 .52،   2010ب بال ليدة، كلية الحموق، دهل
 ، المرج  السام .25-90من المانو  رع   52انظر المادة  -42
 ، المرج  السام ,25-90من المانو  رع   3فمرة  52انظر المادة  -43
نادة ماجستير، المحلية لحماية األراض  الوالهية والعمرانية، مذكرة لني  ك نورة سعيدان ، أدواو تد   الدولة واليماعاو  -44

 . 52،   2001-2000تاصص عانو  عماري وزراع ، كلية الحموق، جامعة سعد دهلب ال ليدة، اليااور 
إصدار ، يت من 1976ديسم ر  22مؤرو ف   97-76الصادر بموجب األمر رع   1976من دستور  16انظر المادة  -45

 1976نوفم ر  24، صادر ف  94دستور اليمنورية اليااورية الديممرا ية الضع ية، ج ر عدد 
 ، المرج  السام .2016من التعدي  الدستوري لسنة  19انظر المادة  -46
 ، المرج  السام 16-08من المانو  رع   15انظر المادة  -47
يحدد المنا   ذاو اسمكانياو الوالهية  الت  يعتمد علينا  2012مارن  19مؤر و   124-12مرسوا تنويذي رع    -48

ب استاوة ألمالة الدولة بعنوا  ه  االمتياز على األراض  الوالهية التابعة للمالة الااصة للدولة ، ج ر عدد كاسان لحسا
 .2012مارن  25، صادر ف  17
 لسام ، المرج  ا25-90من المانو  رع   35و  34انظر المادتين   -49
تو ي  م دأ عدا إل ا  تصنيك األراض  الوالهية ، تتعل  م2009 ا11 ا11مؤر ة ف   533مننا التعليمة الوزارية رع   -50

 إال بمانو  ، صادرة عن الوزير األول.
 مؤر ة ف  533صادرة عن الوزير األول ، تل   أهكاا التعليمة رع   2010 ا04ا13مؤر ة ف   244تعليمة وزارية رع   -51
 ، المرج  السام .2009ا11ا11
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تحدد كيوياو إل ا  تصنيك األراض   2010 ا04ا19مؤر ة ف   01رع  التعليمة الوزارية عن الوزير األول  انظر -52

 الوالهية الست اللنا ألغراي ال نا  سوا  كانت هذه األراض  دا لة ف  المحيط العمران  أو  ارجة عن المحيط العمران 
ت من إل ا  تصنيك ، ي2012أكتوبر  24مؤرو ف   370-12الماال ال الحصر المرسوا التنويذي رع   انظر على س ي   -53

 2012، صادر ف  أكتوبر 7عو  أراض  فالهية وتاصيصنا النياز مضاري  عمومية تنموية، ج ر عدد 
ة الحاجياو ال رورية تتعل  باعتواع أراض  فالهية من أج  تل ي 2013 ا05ا12مؤر ة ف   02تعليمة وزارية رع   -54

 وزير األول.المرت وة بانياز مضاري  عمومية للتنمية، صادرة عن ال
أي تعوي  المنتيين الوالهيين على فمدانن  ه  االنتواع الداو  سابماا ه  االمتياز هاليا الممنود لن   ف  إ ار المانو  -55
 27مؤرو  11-91هذا تو يما ألهكاا عانو  ناع الملكية رع  باعت اره ه  عين  عماري عام  للناع   ما للمانو ، و  03-10رع  
معدل  1911ماي  08، صادر ف  21المواعد المتعلمة مناع الملكية من أج  المنوعة العمومية، ج ر عدد  ، يحدد1991أمري  
 ومتم 

، ج ر عدد 1998، يت من عانو  المالية لسنة 1997ديسم ر  31مؤرو ف   02-97من المانو  رع   53انظر المادة -56
 .1998ديسم ر  31، صادر ف  89
، يحدد كروط وكيوياو استرجاع األراض  الوالهية التابعة 2003س تم ر  16مؤرو ف   313-03مرسوا تنويذي رع    -57

 .2003س تم ر  21، صادر ف  57للمالة الو نية المدمية ف  محيط عمران ، ج ر عدد 
ه ، كلية الحماية المانونية للملكية الااصة ف  اليااور ، رسالة لني  درجة الدكتورا ألكار تواصي  راج ، لعضاش محمد ،  -58

 و ما بعدها . 446،    2016الحموق ، جامعة مولود معمري تياي وزو ، اليااور 
 المل ى، المرج  السام . 19-87من المانو  رع   21، تماملنا المادة 03-10من المانو  رع   22انظر المادة -59
، 326-10بالمرسوا التنويذي رع   من دفتر الضروط الملح  8و 3، والمادة 03-10من المانو  رع   29نظر المادة ا -60

 المرج  السام 
عندما يستعم  وعا ها ل ري ال نا ،  25-90تومد األراض    يعتنا الوالهية هسب مونوا عانو  التوجيه العماري رع    -61

ل عن  ري  أدواو التعمير المصادق علينا عانونا، انظر المادة وعندما تت ير وجنتنا الوالهية وتح -95رع    من األمر 3و 
، صادر ف  55، ج ر عدد 1990نوفم ر  18مؤرو ف   25-90، يعدل ويتم  المانو  رع  1995س تم ر  25مؤرو ف   26
 1995س تم ر  27
 ، المرج  السام 25-90وما بعدها من المانو  رع   33انظر المادة -62
، 46يت من التوجيه الواله ، ج ر عدد ، 2008أوو  03مؤرو ف   16-08وما بعده من المانو  رع   21انظر المادة  -63

 2008أوو  10صادر ف  
 ، المرج  السام .19-87من المانو  رع   18انظر المادة  -64
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 ، المرج  نوسه326-10من المرسوا التنويذي رع   6و  5انظر المادتين  -65
از) مضك  األمنية غير تتعل  متحوي  ه  االنتواع الداو  إلى ه  امتي 2012ا11ا6مؤر ة ف   06تعليمة رع   -66

 المضروعةه، صادرة عن اسدارة العامة للمالة الو نية.
، صادر ف  44، يحدد عواعد موابمة ال ناياو، وإتماا انيازها، ج ر عدد 2008يوليو  20مؤرو ف   15-08عانو  رع   -67
 .2008أوو  03
 ، المرج  نوسه15-08من المانو  رع   16انظر المادة  -68
 ، المرج  السام 04-08  عانو  رع  -69
 ، المرج  نوسه04-08المانو  رع  من  2انظر المادة   -70
 من المانو  المدن ، المرج  السام . 1مكرر  324، والمادة  91-70من األمر رع   12انظر المادة  -71
راض  العاا يت من إعداد مسح األ 1975نوفم ر  12مؤرو ف   74-75وما بعدها من األمر رع   16المادة انظر  -72

من المانو  المدن ،  793، معدل ومتم ، والمادة 1975نوفم ر  18، صادر ف  92وتاسيل السي  العماري، ج ر عدد 
 المرج  السام 

 المرج  السام .، 16-08وما بعدها من المانو  رع   22انظر المادة -73
، 84األراض  الوالهية ، ج ر عدد يحدد كروط تياوة  1997ديسم ر  20مؤرو ف   490-97مرسوا تنويذي رع   -74

 .1997ديسم ر  21صادر ف  
 ، المرج  نوسه490-97من المرسوا التنويذي رع   3انظر المادة  -75
 ، المرج  السام 25-90من المانو  رع   56انظر المادة  -76
 ، المرج  نوسه25-90من المانو  رع   57ظر المادة ان -77
تت من إكنار العمود المت منة التنازل على  2014 ا04ا21مؤر ة ف   4270انظر على س ي  الماال مذكرة رع   -78

 هموق مضاعة على أراض  فالهية، صادرة عن اسدارة العامة للمالة الو نية.
 المرج  السام  ،16-08من المانو  رع   23انظر المادة  -79
 ، المرج  السام 16-08من المانو  رع   8انظر المادة  -80
تتعل  بالتنازل عن األراض  الوالهية، صادرة عن اسدارة العامة  2009مارن  18مؤر ة ف   04319رع   انظر مذكرة -81

 للمالة الو نية.
 ، المرج  السام 04319انظر مذكرة رع   -82
 ، المرج  السام 25-90نو  رع  من الما 56انظر  المادة  -83
 ، المرج  نوسه25-90من المانو  رع   74انظر  المادة -84
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 المراجع

 أوال: الكتب

سماعين كامة، النظاا المانون  اليااوري للتوجيه العماري، دراصة وصوية وتحليلية، دار هومة للو اعة  -1

  2004والنضر والتوزي ، اليااور 

ليلى زروع ، التمنياو العمارية )اليا  األوله، العمار الواله ، الديوا  الو ن  للك ال التربوية، الو عة  -2

  2001نية الاا

يالل ، أزمة العمار الواله  وممترهاو تسويتنا، من تامي  الملك الاا  إلى  وصصة الملك عية الي -3

 .2005العاا، دار الالدونية للو اعة والنضر والتوزي ، اليااور 

 ثانيا:الرسائل و المذكرات الجامعية

درجة دكتوراه ف  اليااور، رسالة لني  لعضاش محمد، الحماية المانونية للملكية العمارية الااصة ف   -1

العلوا، تاصص عانو ، جامعة مولود معمري، كلية الحموق والعلوا السياسية، تياي وزو، اليااور جانو  

2016  

دراسة  -نورة سعدان ، أدواو تد   الدولة واليماعاو المحلية لحماية األراض  الوالهية والعمرانية -2

كنادة الماجستير، تاصص عانو  عماري وزراع ، ، مذكرة لني   -ااوري تحليلية على ضو  المانو  الي

 2005جامعة سعد دهلب بال ليدة، كلية الحموق جوا  

رابح سلما ، الميود الواردة على الملكية العمارية الااصة ف  ظ  عانو  التوجيه العماري اليااوري، مذكرة  -3

   2010دة، كلية الحموق فيوري ال ليجامعة سعد دهلب   عماري وزراع ، لني  كنادة ماجستير، تاصص عانو 

 ثالثا: النصوص القانونية
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 الدساتير: -1

، يت من إصدار 1976ديسم ر  22مؤرو ف   97-76الصادر بموجب األمر رع   1976دستور  -1

 1976نوفم ر 24، صادر ف  94دستور اليمنورية اليااورية الديممرا ية الضع ية، ج ر عدد 

، 2016مارن  6مؤرو ف   01-16الصادر بموجب المانو  رع   2016الدستوري لسنة  التعدي  -2

 .2016مارن  7، صادر ف  14يت من التعدي  الدستوري، ج ر عدد 

 النصوص التشريعية: -2

، صادر ف  49، يت من عانو  العموباو، ج ر عدد 1966جوا   08مؤرو ف   156 – 66أمر رع   -1

  معدل ومتم 1966جوا   11

 15، صادر ف  78، يت من تنظي  التوثي ، ج ر عدد 1970ديسم ر  15مؤرو ف   91-70أمررع  -2

 مل ى 1970ديسم ر 

، 97، يت من الاورة الاراعية، ج ر عدد 1971نوفم ر  08مؤرو ف  مؤرو ف   73-71أمر رع   -3

 مل ى 1971نوفم ر  30صادر ف  

، صادر ف  78مدن ، ج ر عدد ت من المانو  ال، ي1975س تم ر  26مؤرو ف   58-75أمر رع   -4

 ، معدل ومتم .1975س تم ر  30

، يت من إعداد مسح األراض  العاا وتاسيل 1975نوفم ر  12مؤرو ف  مؤرو ف   74-75أمر رع  -5

 معدل ومتم  1975نوفم ر  18، صادر ف  92السي  العماري، ج رعدد 

است الل األراض  الوالهية التابعة ت من ض ط كيوية ، ي1987ديسم ر  08مؤرو ف   19-87مانو  ال -6

 مل ى 1987ديسم ر  09، صادر ف  50للمالة الو نية وتحديد هموق المنتيين وواج اتن ، ج ر عدد 
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، صادر ف  49، يت من التوجيه العماري، ج ر عدد 1990نوفم ر  18مؤرو ف   25-90عانو  رع   -7

 ، معدل ومتم  1990نوفم ر  18

، يحدد المواعد المتعلمة مناع الملكية من أج  المنوعة 1991أمري   27رو ف  مؤ  11-91و  رع  عان -8

 معدل ومتم  1991ماي  08، صادر ف  21العمومية، ج ر عدد 

يت من التوجيه  25-90يعدل ويتم  المانو  رع   1995س تم ر  25مؤرو ف   26-95أمر رع   -9

 .1995 تم رس  27، صادر ف  55العماري، ج ر عدد 

، 89، ج ر عدد 1998، يت من عانو  المالية لسنة 1997ديسم ر  31مؤرو ف   02-97عانو  رع   -10

 1997ديسم ر  31صادر ف  

الذي يحدد كروط وكيوياو منح االمتياز على  2008مؤرو ف  أول س تم ر  04-08عانو  رع  -11

، 49مضاري  استامارية، ج ر عدد جنة النياز األراض  الوالهية التابعة للمالة الااصة للدولة والمو 

 معدل ومتم . 2008س تم ر  03صادر ف  

، 44، يحدد موابمة ال ناياو وإتماا انيازها، ج ر عدد 2015يوليو  20مؤرو  15-08عانو  رع   –12

 ، معدل ومتم  2008أوو  03صادر ف  

، صادر 46ر عدد الواله ، ج ، يت من التوجيه 2008أوو  03مؤرو ف  ف   16-08عانو  رع   -13

 . 2008أوو  10ف  

، يعدل ويتم  األمر 2015يوليو سنة  23مؤرو ف   02-10مؤرو ف  عانو  رع   03-10عانو  رع   -14

، صادر 40والمت من عانو  اسجرا او اليااوية، ج ر عدد  1966يونيو سنة  08مؤرو ف   155-66رع  

 .2015يوليو سنة  23ف  
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 ظيمية:النصوص التن -3

من المانو   28، يحدد كيوياو تو ي  المادة 1990ف راير  06مؤرو ف  مؤرو ف   51-90رسوا رع  م -1

 1990ف راير  07، صادر ف  06، ج ر عدد 1987ديسم ر  08، مؤرو ف  19-87رع  

، ي  ط تضكيلة النينة الااصة وكذلك 1997ديسم ر  15مؤرو ف   484-97مرسوا  تنويذي رع   -2

 1997ديسم ر  17، صادر ف  83ا است الل األراض  الوالهية، ج ر عدد او إث او عدإجرا 

، يحدد كروط تياوة األراض  الوالهية، ج 1997ديسم ر  20مؤرو ف   490-97مرسوا تنويذي رع   -3

 1997ديسم ر  21، صادر ف  84ر عدد 

المتياز تو ي  ه  ا ، يحدد كيوياو2010ديسم ر  23مؤرو ف   326-10مرسوا تنويذي رع   -4

 .2010ديسم ر  29، صادر ف  79الست الل األراض  الوالهية التابعة ألمالة الدولة الااصة، ج ر عدد 

يحدد المنا   ذاو اسمكانياو الوالهية الت   2012مارن  19مؤرو ف   124-12مرسوا تنويذي رع   -5

األراض  الوالهية التابعة للمالة متياز على يعتمد علينا كاسان لحساب إتاوة أمالة الدولة بعنوا  ه  اال

 . 2012مارن  15، 17الااصة للدولة، ج ر عدد 

، يت من إل ا  تصنيك عو  أراي فالهية 2012أكتوبر  24مؤرو ف   370 -12مرسوا تنويذي رع   -6

 .2012أكتوبر  24، صادر ف  7وتاصيصنا النياز مضاري  عمومية تنموية، ج ر عدد

 وزارية ومذكرات صادرة عل اإلدارة العامة لألمالك الوطنية:ات رابعا: تعليم

تتعل  باسترجاع األراض  الوالهية  الست اللنا  2010ا04ا19مؤر ة ف   001تعليمة وزارية رع    -1

 ألغراي انياز المضاري  العمومية للتنمية، صادرة عن الوزير األول
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ل  ب ككاالو تحوي  ه  االنتواع الداو  إلى ه  تتع، 2012ا11ا06مؤر ة ف   06تعليمة وزارية رع   -2

 امتياز)مضكلة األمنية الممامة على أراض  المستامراو الوالهية، صادرة عن وزير الوالهة

تتعل  باعتواع أراض  فالهية من أج  تل ية  2013ا05ا12مؤر ة ف   02تعليمة وزارية رع    -3

 ية للتنمية، صادرة عن الوزير األول.مومالحاجياو ال رورية المرت وة ب نياز مضاري  ع

تتعل  بالتنازل على األراض  الوالهية التابعة للمالة  2009 ا03ا18مؤرو ف   04319مذكرة رع   -4

 الااصة للدولة

تت من إكنار العمود المت منة التنازل عن هموق  2014 ا04ا21مؤر ة ف   4270مذكرة رع   -5

 مضاعة على أراض  فالهية.

 قرارات القوائية الصادرة عل المحكمة العليا:ال خامسا:

، 2، ميلة المحكمة العليا، عدد 2002ا7ا17مؤرو ف   23301المحكمة العليا )غ عه، عرار رع   -1

 308-305،     2004اليااور 

، 01، الميلة الم اوية، عدد 2008 ا04ا 23مؤرو ف   448919المحكمة العليا)غ عه، عرار رع   -2

 230 -227،     2008اليااور 

، ميلة المحكمة العليا، عدد  2008ا07ا16مؤرو ف   423832المحكمة العليا)غ عه، عرار رع    -3

 277 -274،     2010، اليااور 3 ا ، ج 

، 1، ميلة المحكمة العليا، عدد 2011ا02ا10مؤرو ف   56492المحكمة العليا )غ عه، عرار رع   -4

 .160-157 ،    2011اليااور 
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 دور لجنة تنظيم البورصة في ضب  السو  البورصي الجزائري 

 الدكتور سبتي عبد القادر 

 أستاذ محاضر عس "ب"

 المديةجامعة  -كلية الحموق والعلوا السياسية 

Résumé ; 

     La Commission D, organisation et de Surveillance des Opérations de 

Bourse est sans doute l'un des organes les plus médiatiques de la place boursière 

algérienne. Créé par le décret législative N0 93/10 du 23 Mai 1993, modifié et 

amendé par la loi N0 03/04 du 19 Février 2003,  il a acquis son statut médiatique 

grâce notamment à ses enquêtes sur les délits d'initiés qui peuvent entacher la 

réputation de la Bourse d, Alger. C'est en effet à la C.O.S.O.B. qu'appartient le rôle 

de surveillance des marchés. Mais là ne s'arrête pas le rôle de cette autorité 

administrative indépendante. Les rôles de la C.O.S.O.B. sont au nombre de 3, à 

savoir : la protection de l'épargne, l'information des investisseurs et le bon 

fonctionnement des marchés boursiers.  

   Donc, une question se pose pour savoir si la Commission des Opérations de 

Bourse dispose toujours ses rôles et pouvoirs ?  Notamment a l’ère du nouveau rôle 

de l’Etat pour régularisé le secteur économique, et bien sûre le marché boursier. 
 

 ملخص

تعت ر لينة تنظي  ومراع ة عملياو ال ورصة مدو  كك من مين أك ر اليناو الت  تتد   ف  الساهة 

ماي  23المؤرو ف  10ا93استحدثت بموجب المرسوا التضريع  رع  المالية ال ورصية اليااورية، والت  

http://www.edubourse.com/
http://www.edubourse.com/
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يث ال تتوعك ارية مستملة، هسلوة إد وه  2003فيوري  19ل04ا03المعدل والمتم  بالمانو  رع  1993

منمتنا على عملية ال  ط والمراع ة فحسب، وإنما تموا مدور هاا جدا يتما  ف  هماية االد ار، هماية 

 المستامرين ف  المي  المنمولة، وضما  السير الحسن للسوق ال ورص .

و  الناا أا الاا فعال مدورها ول حث ما إذا كا  المانو  اليااوري ف  هذا الضا  يمكن اللينة من المي

عمنا متحلي  النصو  المانونية ذاو الصلة بالموضوع،  اصة م  مروز الوجه اليديد لدور الدولة ف  ض ط 

 النضاط االعتصادي ومن ث  السوق ال ورص .

 مقدمة:

 لمد ازدهرو األسواق نتيية ازدهار الم ادالو التيارية يوا بعد يوا  اصة م  توور الوساو     

ت  ساعدو على ذلك، هيث أ  إك اع هاجاو األفراد عد فري نوسه باستعمال اسنسا  لعدة التكنولوجية ال

وساو  للم ادالو المتعلمة بالسل  والادماو من عمالو ووساو  الدف  وصوال إلى ال ورصاو تحت تاثير 

الت  أص حت  ر السوق الماليةاالعتصاد الرأسمال  والعولمة وهرية التيارة والمنافسة، مما أدى إلى ازدها

 موردا ماليا ي ا  إلى الموارد األ رى.

وإذا كانت السوق المالية من المواهي  االعتصادية، فا  المضرع يؤ رها من الناهية المانونية عن  ري  

 .منح التر يص للسلوة التنويذية لتنظي  هذه األسواق المالية عن  ري  مراع ة المتعاملين والمتد لين فينا

ها من الدول لياو إلى تنظي  هذه السوق وض ونا عن  ري  إنضا  سلوة ض ط واليااور ك ير 

وهذا  (1)10ا93مستملة تسمى ملينة تنظي  عملياو ال ورصة ومراع تنا، وذلك بموجب المرسوا التضريع  رع  

ن تدريي  للدولة ماستيابة لوض  عانون  جديد عرفته اليااور ف  هذه الوترة، آل وهو تكريل االنسحاب ال

تنظي  السوق المالية، وبما  منمة ال  ط االعتصادي ف  يد الدولة ف  محاولة إهداث إصالهاو اعتصادية 
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، مدأو باستماللية المؤسساو العمومية االعتصادية وإ  اعنا للمانو  التياري وتووير المواع  (2)عميمة

باسضافة إلى المرسوا التضريع  الذي ينظ  مورصة . (4)، وتنظي  المعامالو الااصة بالمي  المنمولةه3)ال نك 

 السام  الذكر، وغيرها كاير. 1993المي  المنمولة لسنة 

وبذلك مدا المضرع يؤ ر السوق ال ورصية اليااورية م  إنضا  هذه النينة المستملة عن السلوة 

وير هذه السوق، نتيية لى توالتنويذية. إال أ  الممارساو الواسعة لدى الحكومة ف  ذلك الوعت أثرو ع

تد لنا ف  صالهياو هذه اللينة نظرا لحساسية هذا المواع المال  الناا وتاثيره على المواعاو األ رى. 

 وكذلك الوراغاو المانونية الت  ت  تداركنا م  مرور الامن، واستاال  الدرون من التيربة الوتية.

االعتصاد اليااوري وسوق األوراق المالية  يضندهإلى أ  التوور الذي  أهمية موضوع البحثوتكمن  

على وجه الاصو  ف  السنواو األ يرة يضير إلى أ  اليااور مؤهلة لتحت  مكانا هاما ضمن األسواق 

ومن هنا يص ح استكمال اس ار المانون  والمؤسس  ل  ط النضاط ال ورص  ضرورة لرف  المالية الصاعدة، 

 عدراو و كوا ة مورصة اليااور.

وعليه سنحاول ال حث ف  مالومة مناا وصالهياو لينة ض ط ال ورصة ومراع تنا من  الل  رد 

ه  اس ار المانون  الاا  بالسوق ال ورص  كا  لمياا لينة تنظي  عملياو ال ورصة  فالتالي اسككال

 وومراع تنا ب  ط هذه السوق وه  المضاك  الت  تعي  استامار األوراق المالية ف  اليااور

ولإلجابة على هذا اسككال عسمنا هذه الدراسة إلى م حاينف األول نعري فيه اس ار المانون  للينة  

مراع ة ال ورصة للسوق ال ورص ، أما الم حث الاان ف فمد مينا فيه كيوية تد   اللينة ل  ط السوق 

 ال ورص .

 ةالمبحث األول: اإلطار القانوني للجنة ضب  ومراقبة عمليات البورص
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عت ر لينة تنظي  عملياو ال ورصة ومراع تنا سلوة إدارية مستملة منمتنا تنظي  السوق ال ورص ، ت

منح لنا هذه المنمة لتنظي  سوق المي  المنمولة   04ا03المعدل بالمانو   10ا93فالمرسوا التضريع  رع  

د ار المستامر ف  المي  المنمولة ومراع تنا وفوي لنا هذا المانو  إمكانية تمنين مياالو جد هامة لحماية اال

المتعل  بال ورصة، سو   04ا03.  كما ا  هذه اللينة تصدر عراراو فردية تو يمية للمانو  (5)وكوافيتنا

 ن يننا من  الل عري اس ار الع وي والوظيو  لنذه اللينة.

 المطلب األول: اإلطار العووي للجنة تنظيم ومراقبة البورصة

من األع ا  يعينو  هسب عدراتن  ف  الميالين المال   من الرويل وميموعةتتكو  هذه اللينة 

ماتلوة تتما  ف  ك  من وزير العدل، الوزير المكلك بالمالية، الوزير وال ورص ، بعد اعتراهن  من جناو 

المكلك بالتعلي  العال ، محافم منك اليااور، المصك الو ن  للا را ، المحاس ين ومحافظ  الحساباو 

 .(6)المحاس ين المعتمدينو 

 الفرع األول: رئيس لجنة ضب  ومراقبة البورصة

ورصة ومراع تنا لمدة أرب  سنواو بموجب مرسوا تنويذي يتاذ ف  يعين رويل لينة تنظي  عملياو ال 

. هيث سيعت ر الرويل موال  للحكومة ومنوذ (7)ميلل الحكومة منا  على اعتراد الوزير المكلك بالمالية

ة يوه  موجود استماللية نس ية عن اليناز ا، هذا من جنة ومن جنة أ رى تحديد المدة النياميسياستن

كما نضير انه ل  يحدث أي ت يير ف  المانو  اليديد فيما ياص تعيين رويل اللينة، وال يمكن ، (8)التنويذي

لاوا منن  جسي ، أو  عال رويل اللينة ع   نناية عندته وذلك ف  هالتين فمط، ف  هالة ارتكاب الرويل

 ل واستمالليته. ، وهذا ما سينمص من امتيازاو الروي(9)لظرو  استاناوية تعري رسميا ف  ميلل الحكومة

 الفرع الثاني: أعواء لجنة مراقبة البورصة
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لمد منح المضرع للينة ض ط عملياو ال ورصة ومراع تنا صالهية تحديد الوضعية المانونية 

الرويل باعت اره  ليسوا من الموظوين السامين ف  الدولة، وتموا اللينة  تلوو  عن. وه  يا(10)لمستادمينا

. هذا وتنورد الحكومة متعيين (11)المستادمين وتصنيون  بمرار من الرويل بعد استضارة اللينةمتحديد رواتب 

محددة عانونا ما  أع ا  اللينة، إال انه ال يمكننا ترعيتن  أو عالن  ال  منامن  تمارن  الل عندة نيامية

الت  تحك  األع ا  ال كما أ  النصو  المانونية  ه12)يكرن استماللية هذه اللينة من الناهية الع وية

توه  متلم  أع ا  اللينة ألية تعليماو من أية جنة سوا  كانت تضريعية أو تنويذية. وبممارنة هذه اللينة 

تتميا متوزي  سلوة تعيين أع ا  لينة ال ورصة م  لينة عملياو ال ورصة الورنسية نيد هذه األ يرة 

محكمة النم ، ناوب رويل ميلل الدولة، الرويل األول الورنسية مين عدة هيناو تتما  ف  الرويل األول ل

لديوا  المحاس او، رويل ميلل الضيوو، رويل الميلل الو ن ، رويل الميلل الو ن  االعتصادي 

وبذلك نالهم عدا تد   لينة عملياو ال ورصة الورنسية ف  تعيين  ،ه13)واالجتماع ، و محافم منك فرنسا

اع  بالنس ة للينة ال ورصة اليااورية. كما انه كا  على المضرع اليااوري أع ا  اللينة على  ال  ما هو و 

 النص على ا تصا  تعيين أع ا  لينة ال ورصة إلى السلواو الاالث، التضريعية، التنويذية، الم اوية.

 اني: اإلطار الوظيفي للجنة تنظيم ومراقبة البورصةب الثالمطل

ي  أعمال أو عراراو فردية، مننا منح التاكيراو واعتماد  ول المانو  للينة مناا تمارسنا عن  ر 

الوسوا  وهيناو التوظيك اليماع  للمي  المنمولة وع ول المي  ف  ال ورصة، وكلنا عراراو عاملة للتنويذ الووري 

ما ييع  هذه اللينة سلوة هميمية ف  ميال ض ط السوق ال ورص . فاس ار الموضوع  والم اكر، 

  جدا ومامن ب  ار إجراو  محك  ي رهن على سلوة واستماللية لينة ض ط ومراع ة عملياو لصالهياتنا واس

 ال ورصة.
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 الفرع األول: اإلطار الموضوعي لصالحيات اللجنة 

صالهياو تنظيمية وأ رى  نة صالهياو اللينة نيدها تضير إلىباستمرا  النصو  المانونية المت م

 فردية.

منح المضرع اليااوري للينة ض ط ومراع ة عملياو ال ورصة سلوة إصدار –التنظيمية أوال: الصالحيات 

. وإذا كانت السلوة التنظيمية ميد رويل الحكومة   ما لنص ه14)أنظمة لتسيير السوق ال ورص  وض وه

مر الذي دستور فا  اللينة تتمت  بسلوة التنظي  بموجب تووي  من المانو  المنضا لنا، األال من 125المادة 

ي و  الضرعية الدستورية لسلوتنا التنظيمية. وتموا اللينة متنظي  سير سوق المي  المنمولة، وت ين التمنياو 

 المتعلمة على وجه الاصو  ما يل ف

 عملياو ال ورصةر ون األموال الت  يمكن استامارها ف  -

 اعتماد الوسوا  ف  عملياو ال ورصة والمواعد المو مة علين -

 ط والمواعد المتعلمة متسيير نظاا التسوية وتسلي  السنداوالضرو -

 الضروط الااصة باهلية األعوا  المر ص لن  ب جرا  مواوضاو ف  ميال ال ورصة-

 اسصدار ف  أوساط اليمنور-

 تحديد أسعارهااوي بضاننا وكو نا وتعلي  ع ول المي  المنمولة للتو-

 تنظي  عملياو المماصة-

 العمومية لضرا  المي  المنمولةالعروي -

 .(15)المياا دوريا منضر المعلوماو الت  تاص الضركاو المحددة أسعار عيمتنا-
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هذه األنظمة وما األنظمة الصادرة ف  هذا الميال إال تو يما لنصو  تضريعية وتنظيمية، كما انه ال تتمت  

 .(16)وإصدارها ف  اليريدة الرسميةباية عوة عانونية ملامة إال بعد مصادعة وزير المالية علينا 

إذا كانت اللينة تصدر أنظمة ماتلوة لماا  ة جمنورا عري ا يتما  ف  ك   –ثانيا: الصالحيات الفردية 

ال يمنعنا من إصدار عراراو فردية تو يما  المتعاملين منذه السوق، النياك ، المصدرين، المستامرين، فا  هذا

 .(17)ألنظمتنا

 طار اإلجرائي لصالحيات اللجنة الفرع الثاني: اإل

يمت   ال حث ف  اس ار اسجراو  لصالهياو اللينة التورق إلى كيوية إعرار أنظمة اللينة أوال ث  

 تا ير عراراتنا الوردية .

لصادرة عن اللينة لموافمة وزير المالية، هيث نصت نظمة اتا   األ–أوال : كيفية إقرار أنظمة اللجنة 

على انه )) يواف  على اللواوح الت  تسننا اللينة عن  ري  التنظي   10ا93من المرسوا رع   32المادة 

وتنضر ف  اليريدة الرسمية لليمنورية اليااورية الديممرا ية الضع ية مضووعة منص الموافمةهه.، هيث يت ين 

هذا من جنة، وا  هذا   موافمة وزير المالية كرط لنضر أنظمة اللينة ف  اليريدة الرسمية من النص أ

 التا ير اسجراو  ألنظمة اللينة يظنر لنا ت عية سلوة اللينة إلى السلوة التنويذية من جنة أ رى.

وت ل نا هيث ف  مسالة  تصدر اللينة عراراو فردية وتنوذ بعد نضرها :ثانيا: اإلطار اإلجرائي للقرارات الفردية

اللينة الت  تنظر ف  مدى توفره على كروط االلتحاق منذه المننة، هيث االعتماد أماا  االعتماد، يودع  لب

تصدر اللينة عرارا باالعتماد لممارسة نضاط الوسا ة ف  ال ورصة ف  هالة اسيياب، وهذا المرار عام  

 .(18)للوعن

 لوب  السو  البورصي المبحث الثاني: كيفية تدخل اللجنة
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اللينة ييسد فعال مدى عم  واتساع تد   الدولة ف  الميال ال ورص    هذا التا ير المانون  لنذه إ

عموما، وف  ميال األوراق المالية بضك   ا ، ولنذه اللينة دور رعام  واس  جدا، وااله  من ذلك أنه 

 ضروريا. ينتن  بمتابعاو تادي ية أماا لينة ال ورصة متى رأو ذلك

 لرقابيالمطلب األول: ضب  السو  عل طريق النشاط ا

 ول المضرع للينة ض ط ومراع ة عملياو ال وصة صالهية السنر على السير الحسن للسوق المالية 

 وعلى هماية المد رين والمستامرين فينا، هيث تراعب اللينة ك  من المتد لين ف  السوق والمنتياو المالية.

 في السو  البورصيابة المتعامليل الفرع األول: رق

وق ال ورص  تموا اللينة بانتما  المتد لين فينا واسكرا  على منحن  ر ص ف  إ ار رعابة الس

االعتماد منا  على الضروط المولوبة عانونا، هيث ال ييوز إجرا  أية مواوضاو تتناول عيما منمولة مم ولة ف  

وط وتحدد الوحة اللينة كر  ي  وسوا  ف  عملياو ال ورصة.ال ورصة إال دا   ال ورصة ذاتنا وعن  ر 

. هذا وتسنر اللينة على رعابة ضما  امن السوق (19)تحمي  عملياو التداول هذه وكذلك صوة المتد لين

 .(20)ال ورص  وهماية المد رين من الماا ر الت  تتعري لنا السوق ال ورص 

 الفرع الثاني: رقابة المنتجات المالية 

التاكيرة المس مة للضركة الراغ ة ف   رد عيمنا المنمولة ينة مراع ة عملياو ال ورصة منح نونا للياول عا

على اليمنور ب ري االكتتاب فينا، وهذا ب ية ضما  إعالا اليمنور السيما معرفة ميموعة من المعلوماو 

 . (21)يازهاهول مصدر المي  المنمولة، وضعيته المالية، نضا ه، موضوع العملية المراد ان
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الواردة على المي  المنمولة ومدى اهتراا وتو ي  اسجرا او المانونية من  هذا وتراعب اللينة العملياو

ع   مصدر هذه المي . كما تموا اللينة بمراع ة ك  من يوجه معلومة غير صحيحة لليمنور تؤثر ف  سعر 

 .(22)المي  المنمولة

وي على نضر تمارير دورية سنوية تحت 02-2000ع  عد ألامت اللينة كذلك من  الل النظاا ر و 

يوما على األكار ع   اجتماع اليمعية  30اليداول المالية السنوية، وتمرير مندوبو الحساباو وذلك  الل 

 العامة العادية للمساهمين، كما تنضر هذه التمارير ف  جريدة أو عدة جراود ذاو توزي  و ن .

ف  العملياو الااصة  ص يساه وسوا  ف  عملياو ال ورصة وك  كاكما تموا اللينة متحميماو م  ال

 .ه23)بالمي  المنمولة أو ك  كاص يدير مستنداو مالية

 المطلب الثاني: ضب  السو  تحكيميا وتأديبيا

إلى جانب المنمة اسدارية للينة ف  ض ط السوق ال ورص  تستعم  اللينة ميكانياماو هامة تساعد 

التحكيمية والتادي ية وه  سلوة تنورد منا هذه والت  تتما  ف  استعمال سلوتنا على ض ط السوق أكار، 

وعليه سو  ن ين تد   اللينة ل  ط السوق عن . (24)اللينة عن باع  سلواو ال  ط المستملة األ رى 

  ري  التحكي  مين المتعاملين أوال، ث  ن حث كيوية استعمال اللينة لسلوتنا التادي ية.

 لطة التحكيميةاستعمال الس الفرع األول:

اعت ر المضرع اليااوري التحكي  اتواق يلتاا بموج ه األ را  ف  عمد متص  بحموق لن  مول  لمد 

. وبذلك يعت ر التحكي  وف  (25)التصر  فينا لعري النااعاو الت  عد تاار بضا  هذا العمد على التحكي 

به لينة ال ورصة فنو أما بالنس ة للتحكي  الذي تموا عانو  اسجرا او المدنية واسدارية كر ا ا تياريا 

إج اري، هيث تاتص ال رفة التحكيمية لدراسة أي نااع تمن  عن توسير الموانين واللواوح السارية على 
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. وبذلك تنظر اللينة ف  النااع التمن  المتعل  بعملياو ال ورصة كا تصا  أصي  لنا، (26)عملياو ال ورصة

 لنصو  التنظيمية.ف  هين كا  يمصد ا

ر ال رفة التحكيمية عن  ري  الوسيط ف  عملياو ال ورصة وتستعين اللينة هنا بالمواعد هذا ويت  إ وا

السيما   يعة الحك  وعري ادعا او أ را   و  اسجرا او المدنية واسداريةالمتعلمة بالتحكي  ف  عان

المضرع إ  كا  هك  . ك  ل  ي ين (27)فيه الاصومة، وتحيث هك  التحكي  هتى يحوز هيية الض   المم  

 .(28)التحكي  عام  للوعن الم او  أا ال ف  هين يمكن الوعن ف  عراراو ال رفة الواصلة ف  الميال التادي  

 الفرع الثاني: استعمال السلطة التأديبية

ص ، تتما  هناة نتيية   يعية لدع  الدور الرعام  للينة ال ورصة على المتعاملين ف  السوق ال ور 

اا  ف  هالة ما إذا رأو اللينة ا تالل ف  تسيير المي  المنمولة وتداولنا، هذا ما يترج  المسؤولية ف  توعي  ج

التادي ية للمتعاملين أماا لينة ال ورصة، لذلك منحنا المضرع نظاما عانونيا لتمكيننا المياا مدور فعال واييام  

، وعليه يورد التسا ل عن 10ا93من المرسوا التضريع  رع   53ف  هذا الميال وذلك من  الل المادة 

 اس ار الموضوع  للمسؤولية التادي ية أماا اللينة وما ه  إجرا اتناو

 أوال: اإلطار الموضوعي للمسؤولية التأديبية 

 ول المضرع لينة ض ط ال ورصة إمكانية توعي  الياا  على نوعين، إما تو ي  إجرا او أولية ) 

 والتوبييه وإما أ  تمرر عموباو تادي ية. اسنذار

وه  إجرا او تند  إلى التصحيح والننوي موضعية الوسيط والمتعام  ف  أ/ اإلجراءات األولية:  

. ويعت ر هذا اسجرا  ذو بعد وعاو  وليل عمام ، وهو ع ارة عن عموبة (29)ال ورصة وتحذيره )اسنذاره
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لينة عامت ب نذار واهد فمط ضد المتعاملين ف  السوق معنوية، هيث نضير ف  هذا الميال أ  ال

 .(30)ال ورص 

تتنوع هذه العموباو مين السال ة للحرية والعموباو المالية هيث إذا  الك ب/ العقوبات التأديبية:  

وسيط مال  ومتعام  ف  السوق ال ورص  إهدى األهكاا المانونية أو التنظيمية المتعلمة بممارسة نضا ه، أو 

متا  لإلنذار أو التحذير الموجه إليه من  ر  اللينة فانه ب مكاننا أ  تصدر ف  همه عموباو تادي ية ل  ي

 ه  كما يل ف

وه  تتما  ف  هظر النضاط كله أو  03ا55نصت على هذه العموباو المادة العقوبات السالبة للحقو :  /1

لياو ال ورصة، وكذلك ف  ه  مسيري كركاو جاوه مؤعتا أو نناويا، وتوع  هذه العموبة على الوسوا  ف  عم

. وهذا أمر منوم  ييع  لينة ال ورصة (31)االستامار ذاو الرأسمال المت ير والصنادي  المضتركة للتوظيك

تليا إلينا نظرا لماالوة المتعاملين ف  السوق ال ورص  لمواعد عانونية أو تنظيمية ف  ميال نضاط من 

 أنضوتنا.

او يمكن كذلك لل رفة التادي ية أ  تصدر عموبة  ويرة تتما  ف  سحب موبالعباسضافة إلى هذه 

االعتماد، الذي ت  منحه من  رفنا، مما يعري المتعام  ف  السوق ال ورص  إلى التصوية إذا كا  يمارن 

 النضاط ال ورص  دو  نضا او أ رى.

ا من  الل توعي  عموباو مالية ي يتاديمكن مسا لة المتعاملين ف  السوق ال ورص   العقوبات المالية: /2

ه ماليين دينار، 10بضك  يكم  العموباو السام  ذكرها، هيث بامكا  اللينة النو  ب رامة مالية تمدر بعضرة)

 .(32)أو بم لا يساوي الربح المحتم  تحميمه من  الل الاوا المرتكب
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ن والمننيين المعنيين إمكانية المتعاملي اسجرا او ال حث عنتمت   هذه  ثانيا: إجراءات المساءلة التأديبية:

منع ،  10ا93من المرسوا التضريع  رع   57بالمرار التادي   الوعن فيه أا ال، هيث أجامت على ذلك المادة 

أي على ا تصا  ال رفة اسدارية لدى الميلل الم او  بالنظر ف  الوعن باسل ا  ضد المراراو الصادرة 

، هيث أص حت عراراو ال رفة  04ا03عديلنا بموجب المانو  رع  أ  هذه المادة ت  تفة التادي ية، إال عن ال ر 

الواصلة ف  الميال التادي   عاملة للوعن باسل ا  أماا ميلل الدولة  الل أج  كنر واهد من تاريي ت ليا 

 .(33)المرار موضوع االهتياج

روفة من عيب أوجه اسل ا  المع الوعن يؤسل على أهدمتى كا  األمر يتعل  مدعوى اسل ا  فا  و 

 عدا اال تصا ، وعدا اهتراا اسجرا او، واالنحرا  ف  استعمال السلوة وكذلك عيب ماالوة المانو .

أما بضا  التظل  المس   فانه أماا غياب نص يوري ذلك فا  المعاعب معوى من هذا الضرط. لكن  

سيما إذا تعل  األمر بسحب تنويذية من عدمه، الر اللينة بالموة الاأل ور من ذلك هو مسالة كمول عرا

االعتماد، هيث ييب أ  نمكن المعاعب من توعيك  تنويذ عرار اللينة إذا تعل  األمر بالمسان بحموق 

المتعاملين ف  ال ورصة والحوا  على االستمرار العاا للسوق ال ورص  الت  تتولب إجرا او سريعة ومنظمة  

 .عانونا

نظمة لل ورصة ل  نيد نص يمرر وعك تنويذ المرار الموعو  فيه، و  المانونية الموباستمراونا للنص

من عانو  اسجرا او المدنية واسدارية. باسضافة  833األمر الذي يحيلنا إلى المواعد العامة السيما المادة 

فة ف  التادي ية غير مالو إلى ذلك ف ننا نسي  تد   لينة ض ط ال ورصة ف  وض  عواعد الاصومة 

اوية ما يؤثر على هموق الدفاع ف  هذا الميال،  اصة عندما تتعمد اللينة عدا نضر الاصومة الم 

 أنظمتنا الااصة مذلك.
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 خاتمة:

نالص ف  األ ير إلى أ  السوق ال ورص  اليااوري يعد بماابة المرآة الحميمية لالعتصاد اليااوري وما 

 ضاة.و وهو سوق هديث النيضنده من ت يراو وتوورا

وإذا كا  السوق ال ورص  مصدرا للموال الت  تحتاجنا الضركاو لتموي  أنضوتنا اسنتاجية والادماتية 

وهو ركياة أساسية لعملية النمو االعتصادي، فانه يم  على عات  الدولة اليااورية االهتماا بضك  ك ير منذه 

 السوق ورف  كوا تنا وفعاليتنا.

بضا  الياا او التادي ية، عدا الوضود، وكذلك  ها المضرع اليااوري ى النصو  الت  أوردونالهم عل

كو  هذه التدامير توري ليل على الوسيط ف  عملياو ال ورصة وإنما على الضركاو الت  يت  تداول أوراعنا 

كا  عليه تحديدها  المالية ف  السوق ال ورص ، كما ل  ي ين المضرع المدة الامنية للتوعك عن النضاط، هيث

   تني  عننا.منعا للمالبساو الت

 ومن أج  ذلك نمترد بما يل ف

توزي  اال تصا  ف  تعيين أع ا  لينة ال ورصة مين ك  من السلوة التنويذية ، التضريعية، الم اوية.  -

 والميلل الو ن  االعتصادي واالجتماع .

ة ه  يل لينة ض ط ال ورصبموج نا يت  منح روالمتعل  م ورصة المي   04ا03إضافة مادة للمانو   -

تحريك الدعوى اليااوية بضا  اليراو  المرتك ة بالماالوة ألهكاا هذا المانو  ونصوصه التو يمية، م  إمكانية 

 استعمال ه  التصالح ف  هذه اليراو  ف  أي مرهلة كانت علينا الدعوى.

 و الصادرة تنويذا له.أهكاا هذا المانو  والمرارااتااذ ما يلاا من إجرا او لمتابعة تنويذ -
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مراع ة السوق ال ورص  للتاكد من أ  التعام  يت  على أوراق مالية سليمة، و أنة غير مضوب بال ش أو -

 .النصب ، أو االهتيال ، أو االست الل ، أو الم ارباو الوهمية

ورص  وعلى  لين والعاملين ف  السوق ال ييب أ  تموا لينة ض ط ال ورصة باسكرا  على تدريب المتعام-

 رف  كوا تن .

 .الرعابة على األسواق ل ما  المنافسة والضوافية ف  تمدي  الادماو المالية -

التعاو  والتنسي  م  هيناو الرعابة المالية غير المصرفية ف  الاارج بما يسن  ف  تووير وساو  ونظ  -

 .الرعابة ورف  كوا تنا وأهكامنا

أو تنظ  عم  هيناو الرعابة المالية ف   يمعياو والمنظماو الت  تيم ال والتعاو  والتنسي  م  الاالتص -

العال  بما يرف  كوا ة لينة ال ورصة والننوي با تصاصاتنا   ما ألهسن وأف   الممارساو الدولية ف  هذا 

 ييب على مورصة اليااور أ  تنوتح على ال ورصاو العالم  - الميال.

المعدل والمتم  للمرسوا  04ا03لرغ  من صدور عانو  رع  تاا نود اسكارة إلى أنه باوف  الا

إال انه يتس  بالمرونة الكافية الت  تمكن لينة ض ط عملياو ال ورصة ومراع تنا من 10ا93التضريع  رع 

ره من  الل ما إضافة المواعد وال وابط الالزمة لتحمي  الرعابة الركيدة وض ط السوق وتوويره ودع  استمرا

الوصول إلى أف   أدا  ممكن للسوق ال ورص  اليااوري.  راو أو أنظمة ، ك  ذلك مند تصدره من عرا

والت  تع ر عن الوجه اليديد لدور  -لينة ض ط ال ورصة–وه  منمة ثميلة موكلة للسلوة اسدارية المستملة 

 الدولة ف  ض ط السوق ال ورص .

 قائمة المراجع:
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 23الصادر ف   34، المتعل  م ورصة المي  المنمولة، ج ر،عدد 1993ماي  23المؤرو  10ا93المرسوا التضريع  رع   - 1

 .2003فيوري  19، الصادر ف  11، ج ر، عدد2003فيوري  17المؤرو ف   04ا03معدل ومتم  بالمانو   1993ماي 
، المت من المانو  التوجين  للمؤسساو 1988و ف  جانو  المؤر  01ا88مدأو هذه اسصالهاو بصدور المانو  رع   - 2

 ، مل ى.  1988جانو   12، الصادر ف  02العمومية االعتصادية، ج ر، عدد
 تعل  بالنمد والمري الم 11ا03، المل ى بالمانو  1990لسنة  16، ج ر عدد1990افري   14المؤرو ف   10ا90المانو  - 3
، المت من تنظي  المعامالو الااصة بالمي  المنمولة، ج ر، 1991ماي  28المؤرو ف   169ا91المرسوا التنويذي رع   - 4

 .1991جوا   ا01، الصادر ف  26عدد
  المنمولة، المؤرو المتعل  م ورصة المي 04ا03المعدل والمتم  بالمانو   10ا93من المرسوا التضريع  رع  30أنظر المادة  -5
 .2003ا02ا19ر ف  الصاد 11، ج.ر عدد 203فيوري  17ف  

 . المرج  السام .04ا03المعدلة بموجب المانو   10ا93من المرسوا التضريع  رع   22المادة  -6
المرسوا التضريع  من  29و 12،22المت من تو ي  المواد  1994يونيو  13المؤرو ف   175-94المرسوا التنويذي رع   -7
 .1994ا06ا26، الصادر ف  41صة المي  المنمولة، ج.ر عدد ، والمتعل  م ور 1993مايو  23المؤرو ف   10-93رع 

 السام  الذكر أ  وظيوة رويل اللينة وظيوة عليا ف  الدولة. 175-94من المرسوا التنويذي رع   04اعت رو المادة  -8
 السام  الذكر. 175-94ويذي رع  من المرسوا التن 03أنظر المادة  -9

 السام  الذكر. 10ا93ريع  رع  من المرسوا التض 29انظر المادة  -10
المت من تنظي  وسير المصالح اسدارية  2000ا09ا28المؤرو ف   03-2000من نظاا اللينة رع   07راج  المادة  -11

 .2001ا12ا31ادر ف  ، الص08والتمنية للينة تنظي  عملياو ال ورصة ومراع تنا، ج.ر عدد 
12 - ZOUAIMIA Rachid, ((les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique)), REVUE Idara    N028,2004. 
13-THOMASSET-Pierre Sylvie, L, autorité de régulation boursière face aux garanties 
processuelles fondamentales, L.G.D.J ? Paris, 2003, p.87. 

 السام  الذكر. 10ا93من المرسوا التضريع  رع  31المادة  أنظر -14
 نول المرج . 10ا93من المرسوا التضريع  رع   31أنظر المادة  -15
 السام  الذكر. 10ا93من المرسوا التضريع  رع   32أنظر المادة  --16

17- Art 25 du règlement intérieure de la COSOB. ((les instructions sait des actes qui précisent par 
des règles  de fond et de procédures, les conditions dans les décisions de la commission sont 
appliquées)).                                                                                                       

 السام  الذكر. 10ا93ا التضريع  رع  من المرسو  07أنظر المادة -18
 السام  الذكر 10ا93من المرسوا التضريع  رع   05أنظر المادة  -19
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 السام  الذكر. 04ا03من المانو   41المادة  -20
يتعل  باسعالا  1996ا06ا22المؤرو ف   02ا96لياو ال ورصة ومراع تنا رع  من نظاا لينة تنظي  عم 03أنظر المادة  -21

، الصادر 33ضره من  ر  الضركاو والنيناو الت  تليا عالنية إلى االد ار عند إصدارها عيما منمولة، ج.ر عدد الواجب ن
، الصادر ف  22. ج ر عدد 2004ا07ا08المؤرو ف   ا01ا04المعدل والمتم  بالنظاا رع   1997ا60ا01ف  
 .2005ا03ا27
 السام  الذكر . 04ا03انو  رع  المعدل بالم 10ا93من المرسوا رع   60أنظر المادة  - 22
 السام  الذكر. 10ا93من المرسوا رع   37المادة  -23

24 -ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005,p129. 

 . 2008ة واسدارية  لسنة من عانو  اسجرا او المدني 1007انظر المادة  -25
 المرج  السام . 10ا93من المرسوا التضريع  رع   52أنظر المادة   -26
 م .وما بعدها من تمنين اسجرا او المدنية واسدارية، المرج  السا 1025راج  المواد  - 27
 ، المرج  السام .04ا03من المانو   18راج  المادة  -28
 المرج  السام . 10ا93ضريع  رع  من المرسوا الت 55راج  المادة  -29
توات  نصيرةف المركا المانون  للينة تنظي  ومراع ة عملياو ال ورصة، مذكرة لني  كنادة الماجستير، كلية الحموق، جامعة   -30

 .142،  2005مولود معمري، تياي وزو 
الصادر ف   03لمنمولة، ج ر عدد المتعل  منيناو التوظيك اليماع  للمي  ا 08ا96ك  األمر رع   30أنظر المادة  -31
 .1996ا01ا14
 المرج  السام . 10ا93من المرسوا التضريع  رع   55راج  المادة -32
 السام .، المرج  04ا03المعدلة بالمانو  رع   57راج  المادة   -33
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ن الجرائم الدولية داخل محاكم السنغال للمقاضاة بشأ األفريقية االستثنائية المنَشَأة الغرف

 تشاد المرتكبة في

 د . بل تغري موسى

 أستاذ محاضر  كلية الحموق 

 جامعة د. يح  فارن المدية

 بس  هللا الرهما  الرهي 

 ملخص

 ال ر  اسفريمية االستاناوية ع ارة عن محكمة أنضنت باتواق مين االتحاد اسفريم  والسن ال للتحمي 

،  1990ديسم ر  01إلى  1982جوا   7والمحاكمة عن اليراو  الدولية الت  ارتك ت ف  تضاد ف  الوترة من 

  تنصيب ال ر  اسفريمية هذه الوترة ه  الت  هك  فينا نظاا الرويل التضادي السام  هسين ه ري وت

 مداكار عاصمة السن ال . 2013ف راير  8غيرالعادية يوا االستاناوية أو 

ال ر  اسفريمية االستاناوية ه  محكمة ذاو  اب  دول  أنضنت باتواق دول  ومدرجة ضمن  ذهوه

اليراو  ضد النظاا الم او  السن ال ، وتاتص بالمحاكمة ف  اليراو  الدولية وه  جريمة اسبادة، و 

  من ناهية اسنسانية، وجراو  الحرب والتعذيب، وتو   م ادا المانو  الدول  اليناو  ذاو الصلة سوا

ه  دولية من  الل التيري  أو المحاكمة، وه  المحكمة اليناوية األولى مين الدول األفريمية منذا الضك ، و 

 ا الذي يمر مرويل مووضية االتحاد اسفريم .تووي نا و ريمة إنضاونا باتواق دول  و ريمة تعيين ع اتن

Abstract: 

The African Extraordinary Chambers is a court established by agreement 

between the African Union and Senegal to investigate and prosecute international 
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crimes committed in Chad from 7 June 1982 to 01 December 1990. This period 

was the time of the regime of the former Chadian President Hissène Habré and the 

inauguration of the Extraordinary African Chambers Or extraordinary events on 8 

February 2013 in Dakar, capital of Senegal.  

The Extraordinary Chambers of Africa are an international tribunal 

established by international agreement and incorporated into the Senegalese 

judicial system. It deals with the prosecution of international crimes of genocide, 

crimes against humanity, war crimes and torture, and applies the relevant 

principles of international criminal law both in terms of criminalization and trial, 

The first criminal court among African countries in this manner, and is an 

international through its mandate and the manner of its establishment by an 

international agreement and the manner of appointing its judges, which goes 

through the Chairperson of the Commission of the African Union. 
 

 مقدمة 

، ليا هذا األ ير إلى داكار 1990 بعد  ل  الرويل التضادي السام  هسين ه ري بانمالب ف  ديسم ر

ة عن جراو  و نية عاصمة السن ال، إال أ  ذلك ل  يمن  من محاولة المت ررين من جراومه  لب محاكم

ه بارتكاب جراو  وانتناكاو يو  دعوى ع اوية ضده ف  السن ال متنمين إياودولية، هيث رف  عدة تضاد

سياس   40000اتنمت لينة التحميماو الو نية التضادية نظاا هسين ه ري بمت   1992 ويرة، وف  ماي 

وتنويذ العماب عليه، كما ل  يمن  ذلك رف  وممارسة التعذيب المنني ، إال أ  ذلك ل  يوصله إلى المحاكمة 

ف  داكار عاصمة السن ال أول ككوى ضد هسين  2000جانو   26ف     عة من ال حايا التضاديينس

جويلية  4ه ري الذي اتن  بممارسة التعذيب وارتكاب جراو  ضد اسنسانية، لتعلن محكمة استننا  داكار ف  

 و  الت  ل  ترتكب دا   السن ال.عدا ا تصاصنا ف  النظر ف  اليرا 2000
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 روكس  تمدا ثالثة ملييكيين من أصول تضادية بضكوى ضد هسين ه ري م 2000م ر نوف 30وف  

متنمين إياه بارتكاب جراو  المت  والتعذيب على أسان أ  النظاا ال لييك  يا ذ منظاا اس تصا  العالم  

نية اكمة منوذي جراو  الحرب واليراو  ضد اسنساالذي يسمح للمحاك  ال لييكية بمح 1993الصادر سنة 

تك ت فيه وأيا كانت جنسية المنوذين الموترضين أو ال حايا، وبعد أرب  وجراو  اسبادة أيا كا  المكا  الذي ار 

سنواو من التحمي  ف  ذلك ت  اتناا الرويل السام  بارتكاب جراو  ضد اسنسانية، وجراو  هرب، وممارسة 

 2005نوفم ر   لييكا عرارا دوليا متوعيوه، وف  وير للمانو  الدول  اسنسان ، وعد أصدرو مالتعذيب و رق 

اعتملت السلواو السن الية هسين ه ري بعد موال ة ملييكا متسليمنا إياه ث  أ ل  سراهه بعد عضرة أياا، 

 ن ملييكا.وأعلنت محكمة استننا  داكار عن عدا ا تصاصنا ف  النظر ف   لب التسلي  الممدا م

ال هول التدامير الواجب اتااذها ف  استحاد األفريم  من ع   السن  ت  إمالغ 2006 ال أنه ف  جويليةإ

ع ية هسين ه ري  اصة بعد تصاعد الموعك الدملوماس  مين ملييكا والسن ال، لذا  الب استحاد اسفريم  

  اعتمدو السن ال عانونا يسمح بمتابعة مرتك  السن ال بمحاكمة هسين ه ري ب س  إفريميا، وف  العاا المم  

أمل ت ملييكا محكمة العدل الدولية و ل ت  2009 الد، وف  فيوري اليراو  الدولية وإ  ت  ارتكامنا  ارج ال

 إما مترهي  أو تسلي  هسين ه ري. مننا إعادة النظر ف  التااا السن ال

، هكمنا الذي جا  فيه أنه هCEDEAO(1، أصدرو محكمة سيداو 2010نوفم ر عاا   18وف  

، ييب محاكمة هسين ه ري من ع   محكمة  اصة ذاو  اب  الموانين م دأ عدا رجعية لتينب انتناة

عية، دول ، واتو    را  استحاد اسفريم  باسجماع   ما للمانو  الدول  على هذا المرار تحميما لم دأ عدا الرج

ود النص، ويحظر واعتمد الم دأ صراهة من أنه ال ينو   على األفعال الت  ارتك نا هسين ه ري ع   وج

أ  جراو  التعذيب، وجراو  هرب وجراو  بالوع  المانو  الدول  التمليدي والعرف   ما  هذا التوجه، على اعت ار 
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و  اب  دول ، لذا صدر المرار عن هذه ضد اسنسانيةه  جراو  دولية تاتص بالمحاكمة علينا محاك  ذا

ا ة دا   محاك  السن ال للمماضاة بضا  اليراو  الدولية المحكمة  ب نضا  ال ر  اسفريمية االستاناوية الم نض 

، وذلك من  الل  ل  منية جديدة ف  إ ار نظاا العدالة السن ال ، والت  سو  ت   ه2)المرتك ة ف  تضاد

نو  الدول  اليناو ، ولكن سيت  ذلك على أسان عانو  اسجرا او السن ال  وال نية ع اة أفريميين وتو   الما

 ه3)ة الماومة للحد من التكاليك ومايًدا من التا يرالتحتي

المرتك ة بصورة ناينة وفعالة امرا اتواق مين ومن أج  السع  لمحاكمة المسنولين عن اليراو  الدولية 

فريم  من أج  إنضا  هذه ال ر  االستاناوية دا   النظاا السن ال  ف  هكومة السن ال ومنظمة استحاد اس

الماض  ب رورة  2012ا07ا20استنادا إلى هك  محكمة العدل الدولية الصادر ف  وذلك  2012ا10ا31

أمرو محكمة ، وجمي  المسؤولين عن اليراو  الدولية المرتك ة ف  إعلي  تضاد، هيث ه4)ه ري  محاكمة هسين

دولية السن ال بمحاكمة الرويل التضادي السام  هسين ه ري أو تسليمنا لليناو الماتصة العدل ال

  .ه5)حاكمتهبم

وبنا  على هذا االتواق ت  التاكيد على ضرورة تو ي  المانو  الدول  اليناو  وعانو  العموباو وعانو  

االستاناوية، لذا ف   التسا ل الذي يحيط منذه الدراسة يتعل  اسجرا او اليااوية السن الية أماا هذه ال ر  

النوع المستحدث من المحاك و، وما مدى عدرة هذه ال ر  بمدى عدرة منظمة استحاد اسفريم  على إنضا  هذا 

 .عدالة اليناوية الدوليةوعلى تحمي  منمتنا الم اوية والمانونية لتحمي  متول او ال

 األفريقية االستثنائية ي إلنشاء للغرفأوال : األساس القانون

ممرر اليمعية العامة ف   استمدو هذه ال ر  االستاناوية أساسنا المانون  من عدة نظ  عانونية مننا

، ه6)د من المانو  التاسيس  لإلتحاد اسفريم ا04ة على المادة استحاد اسفريم  والذي استند ف  فمرته الاالا
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عواعد المانو  الدول  اليناو  ذاو الصلة  اصة اتواعية األم  المتحدة لمن  التعذيب لعاا مضيرا ف  ذلك إلى و

ص  مضاوراتنا م  الدول والمؤسساتالضريكةوجمنورية اد اسفريم  أ  تواويول منمووضيةاالتح، ه7)1984

ا السند ، هيث كك  هذه8)السرعة وجه على ه ري  هسين السن الومعيمنوريةرواندامن أجل ما  محاكمة

المانون  الدعامة المنظماتية سنضاونا  اصة أ    يعة هذه  المحكمة استدعت هذا التد   من اليمعية 

 تحاد اسفريم .العامة لإل

كما ت  االستناد إلى عرار محكمة العدل لليماعة االعتصادية لدول غرب إفريميا المؤرو ف  

ه ري أماا أي جناز ع او  يكو  له اال تصا  والذي يم   ب رورة محاكمة هسين  2010ا10ا18

وهو مسعى  ل تضاد،، على اعت ار أ  السن ال ع و فينا وليه9)منظر اليراو  الدولية المرتك ة من  رفه

لتاسيل هذا اليناز الم او  بعيدا عن رغ ة وإرادة دولة جنسية المتن  هسين ه ري، وبعيدا عن توام  ذلك 

 كمنا المانو  الدول  اليناو .م  المواعد الدولية الت  يح

باصو  إلاامية المتابعة لحسين  2012ا07ا20ي ا  إليه عرار محكمة العدل الدولية المؤرو ف  

أودعت ملييكا ككوى لدى محكمة العدل الدول  ،هيث ه01)ي ف  الم ية المعروفة بم ية ملييكا والسن اله ر 

ف  األراض   1990ي األس   الذي يمي  منذسنة ضد السن ال ف  إ ار ع ية هسين ه ري الرويل التضاد

بم ادرة السن ال السن الية، وأودعت الحكومة ال لييكية هذه الضكوى ل ما  عدا السماد لحسين ه ري 

لإلعامة ف  ملدآ ر ووجنت إلى هسين ه ري تنمة التورط ف  جراو  هرب وجراو  ضد اسنسانية إثر دعاوى 

، و ل ت المحكمة من السن ال أ  تيع  ه11)أصول تضادية ف  ملييكاه موا نو  ملييكيو  من رفعنا ضد

اونا ووفما للصول والمواعد الدولية ا تصا  محاكمنا يتال ا م  إمكانية محاكمة هسين ه ري أماا ع 

اولة عانو  العموباو السن ال  ومننا ما  اصة أنه ارتكب جملة من اليراو  مننا ما يمكن أ  يم   تحت  
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  دولية وف  ممت ياو نظاا روما األساس  للمحكمة اليناوية الدولية  اصة اليراو  ضد اسنسانية يضك  جراو

 .ه12)وجريمة التعذيب

العدل الدولية وهصول السن ال على أسان عانو  دول  تما  ف  عراراو محكمة  محكمةر وبعد عرا

 السن الو محكمة العدل الدولية، جا  دورها ف  ال حث عن أسان ف  تضريعاتنا الو نية، لذا انولمت  يميةإعل

مدًأ بمؤتمر ر سا  دول وهكوماو االتحاد األفريم  الذي  لب من  االتحاد األفريم بيدية ف  التواوي م  

وذلك باالكتراة م   1990و1982مين تضادالسن ال تحلي  إجرا او المالهماو لليراو  الت  وععت ف  

ها بما يتو  م  أهمية ستور ، إال أ  ذلك كا  ييد سنده ف  ضرورة تعدي  السن ال لدمووضية االتحاد األفريم 

ووععت على وثيمة  دستورهاوأس مية محاكمنا ف  محاكمة هسين ه ري، لتموا  بعد ذلك السن ال متعدي  

ا  محكمة  اصة دا   النظاا الم او  إنض باصو  2012أوو  22معاهدة م  االتحاد األوروب  ف  

السن ال ، وه  سابمة عانونية جعلت من عرار محكمة العدل الدولية مصدرا أساسيا سيياد هذا النوع من 

المحاك  ذاو الضك  النيين، إال أننا نرى وجوده عد يحم  العدالة ولكن نرجو أ  تعم  على انتناكاو كايرة 

 ا  يمكن تو يمنا على ما يحدث ف  مورما وفلسوين وغيرها. ، كوععت ف  منا   عدة من العال

كما كك  االتواق الم را مين االتحاد اسفريم  وهكومة السن ال أه  أسل إنضا  هذه ال ر  االستاناوية 

مدكار، هيث كا  هو المؤسل لنذا النوع من الم ا  اليناو  ف  إفريميا،  2012أكتوبر  22والم را ف   

االتواق ك  الاووط التوجينية والم ادا واألسل الت  ستموا علينا هذه ال ر  االستاناوية  هيث هدد هذا

 اصة ما تعل  متنظي  عم  هذه ال ر  ومياانيتنا وهصانة ع اتنا ونيامتنا، وكيوية ضما  اهتراا عواعد 

 . ه31)المحاكمة العادلة أمامنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
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سنت السن ال عانونا يسمح ب نضا  هذه المؤسسة الم اوية الااصة دا   منظومتنا 2012ديسم رف  و 

تحت 2013فيوري   8، ومننا افتتحت أعمالنا ف 2013جانو   30ق على نظامنا ف الم اوية والت  ُصود

اس  ال ر  األفريمية االستاناوية، وهسب عدة   را  ف  العدالة اليناوية الدولية ف   هذه ال ر  ه  محاك  

 .ه41)سمة عالميةمعولمة أي أننا أص ح لنا 

 ة االستثنائية وأجهزتهاثانيا:  إختصاصات الغرف األفريقي

محكمة دولية لمحاكمة األكاا   أي ال ر  األفريمية االستاناوية تموا بالوظاوك الت  تؤدينا

المسنولين عن اليراو  الدولية ولكن ف  إ ار نظاا ع او  سهدى الدول األع ا  ف  استحاد اسفريم  وه  

، وتمارن 1990 ديسم ر 1و 1982جوا   7 مين ما ال، هذه اليراو  مرتك ة ف  دولة تضاد ف  الوترة السن

ل ر  عملنا وا تصاصاتنا وفمًا ألهكاا النظاا األساس  الموضوع ف  إ ار االتواق الم را مين هكومة هذه ا

 لمانو  السن ال .السن ال واستحاد اسفريم ، ولنا عدة ا تصاصاو وضعت بعد تعدي  الدستور وا

أكتوبر  22أ من االتواعية الم رمة ف  ريمية االستاناوية جا ا ال يتيا ويعد النظاا األساس  لل ر  اسف

مين هكومة جمنورية السن ال واالتحاد األفريم ، وتحدد الالوحة الملحمة منذه االتواعية تضكيلة وعواعد  2012

و غير من الموانين السن الية الت  عد تنو   على الحاال سير عم  هذه ال ر ، ويستمد هذا النظاا جذوره

مادة تيم  مين نصو  تحدد ا تصا   37االستاناوية من الواردة فيه، ويتكو  النظاا األساس  لل ر  

هذه ال ر  وتضكيلنا، وم ادا المانو  الدول  اليناو  المو مة وكذا ماتلك األجناة اسدارية المكلوة متسيير 

 نا بالم ا  السن ال  وباسجرا او المت عة أمامه.ال ر  وعالعت

 اختصاصات الغرف األفريقية االستثنائية-1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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ذكر النظاا األساس  لنذه ال ر  الملح  باالتواق الم را مين السن ال واالتحاد اسفريم  أنه تمارن 

بارتكاب اليراو  المحددة ال ر  اال تصا  المادي واسعليم  والامن  والضاص  على األكاا  المتنمين 

وهذه اليراو  ه  جريمة اسبادة  ،ه51)منه 8إلى  04ين ف  المواد من ف  هذا النظاا األساس  كما هو م 

، ورهنا باهكاا النظاا األساس  ف نه بالنس ة اليماعية واليراو  ضد اسنسانية وجراو  الحرب وجراو  التعذيب

اولنا متابعة ومحاكمة المسنولين األساسين فمط عن اليراو  لال تصا  النوع  فلل ر  ا تصا  جديد ي

الدولية الت  صدعت علينا تضاد وهذا وفما للمادة  واالنتناكاو الاويرة للمانو  الدول  واألعرا  واالتواعياو

ما من نظامنا األساس  تو يما لم دأ الضرعية اليناوية وتحميما لمتول او العدالة اليناوية الدولية، مين 1ا03

د والسن ال معا هذا المنحى تول ته   يعة هذه أكار االتواق إلى االتواعياو المصادق علينا من  ر  تضا

لسماد متدا   ا تصاصاو المحاك  الو نية السن الية م  ا تصا  هذه ال ر ، وهو ما ال ر  لعدا ا

 .ه61)يتو  وهذا المسعىهممته السن ال إثر تعدي  عانوننا اليناو  وعانو  اسجرا او اليااوية بما 

 ففبالنسبة لإلختصاص الشخصي

سلوة مماضاة وفما ألهكاا النظاا األساس  الاا  منا األكاا  المسنولين وأمرز  ل ر لنذه اف

من نظامنا األساس ، نظرا  04المادة الذين ُيضت ه ف  تحم لن  المسؤولية عن اليراو  الت  تضملنا المادة 

كما تاتص ال ر   ،71لية المتنمين،   ما لنظامنا األساس  وللمانو  السن ال ليسامة اليراو  ودرجة مسؤو 

بمحاكمة األكاا  الو يعيين فمط، الذين عاموا بالتضيي  أو التاويط أو التح ير أو األمر أو التحري  

فاعلين أو من النظاا األساس  لل ر ، وسوا  كانوا  08إلى المادة  05أو التنويذ لليراو  المحددة ف  المادة 

 .ه81)كركا  فينا
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 نين ف  اليريمة، ويمن  نظاا مضاركين بصورة مادية أو المتواوتاتص كذلك بمتابعة األكاا  ال

ال ر  إمكانية هصول المتن  على العوو عن مسؤوليته اليناوية بس ب صوته الرسمية، م  على العكل ال 

أهد تابعيه، فتصر  المر ون بامر من الرويل ال ي رأ المسنول اسداري من المسؤولية الواععة أصال بس ب 

تاويك عموبته فمط وذلك هسب  المسؤولية عن المتن ، م  ينظر إليه كس ب ربما عد يؤدي إلىيعن  إل ا  

 .من النظاا األساس  10المادة 

الحكومة أو ف  أعلى مناصب الدولة  كما ال تمن  المكانة الرسمية للمتن  سوا  كا  رويل دولة أو ف 

، وال تعويه من المسؤولية اليناوية وال من توعي  العماب عليه   ما لما أكارو من المحاكمة أماا هذه ال ر 

يل األعلى مانعا من موان  المسؤولية من النظاا األساس  لل ر ، كما ال يعت ر أمر الرو 03ا10إليه المادة 

ا الحك  ورد ف  المادة ب اسباهة الممررة ف  أي من الموانين الو نية أو الدولية، وهذوالعماب وال س  ا من أس ا

من النظاا األساس  لل ر  وهو تحمي  لما هو موجود ف  عواعد المانو  الدول  اليناو  و اصة  5ا10

 ناوية الدولية.النظاا األساس  للمحكمة الي

 أما بالنسبة لالختصاص النوعي أو الموضوعي

ه ال ر  بالنظر ف  جريمة اسبادة اليماعية واليراو  ضد اسنسانية وجراو  الحرب والتعذيب ص هذفتات

كما هو محدد ف  نظامنا األساس ، ومن المعلوا أ  هذه اليراو  ال تسمط بالتمادا، لذا ت  توعي  ا تصا  

مو   ف نه وفما ألهكاا ، وفيما يتعل  بالمانو  ال1990وعاا  1982جراو  وععت مين عاا  هذه ال ر  عن

اك  ذاو الواب  الدول  تو   ال ر  نظامنا األساس  وف  النظاا األساس  المستوهى من لواوح المح

  ما تنص الحاالو الت  ل  ينص علينا النظاا األساس  ترج  ال ر  إلى تو ي  المانو  السن ال  وذلك وف

 .من النظاا األساس  16و  9، 4المواد عليه 

http://www.forumchambresafricaines.org/docs/StatutCAE.pdf
http://www.forumchambresafricaines.org/docs/StatutCAE.pdf
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وعد ُذكر هذا اال تصا  ف  المادة الرابعة بصوة ميملة متعداد اليراو  الدا لة ف  ا تصا  هذه 

 05مواد واليراو  ضد اسنسانية وجراو  الحرب والتعذيب، مينما فصلت ال ال ر  وه  جريمة اسبادة اليماعية

 لى التوال فهذه اليراو  متعداد األفعال المكونة لنا وه  ع 08إلى 

ف  فمرتنا األولى من النظاا األساس  ال ر  هذه اليريمة بكوننا  05ف هددو المادة جريمة اإلبادة الجماعية

دينية  الم ا  وتدمير ك  أو جا  من جماعة و نية أو إثنية أو عرعية أوإهدى األفعال الت  تند  إلى 

 ب هدى األفعال التاليةف

 القتل العمد ألفراد الجماعة:  -  أ

وما  1948وهذا ما ياتلك عما جا و به اتواعية من  جريمة اسبادة اليماعية والمعاع ة علينا لعاا 

من النظاا  05ة اليناوية الدولية من هيث أ  هذه المادة من النظاا األساس  للمحكم 06جا و به المادة 

صد اليناو  الاا  ف  هذه اليريمة   لل ر  االستاناوية هددو المت  بالمت  العمد بالتورق إلى الماألساس

إزا  تعريونا لنا، وهذا تاامنا م  يتول ه المانو  اليناو  السن ال  ف  هذا الصدد، باست عاد بع  هاالو 

 .ه91)ااضعة للمانو  الو ن  السن ال المت  ال

 معين، فالمن  عدد ى لى المت  يص  يضترط أ  ال كا  وإ  اليماع ، ت الم وعوع ضرورة منا ويمصد

 اليماعة لك  ك  أفراد ه  المتلى يكو   أ  يعن  ال هنا والمت  عددها، كا  أيا جماعة على المت  يم  أ 

 المادي لنا. الركن يتوفر

 .إلحا  ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة  -ب

 االعتدا او ذلك جانب إلى تضتم  إذ لليماعة، الياو  أو الكل  ى المت لع اسبادة أعمال تمتصر ال

 ذلك يتحم  وعد أوالعملية، اليسدية سالمتن  ف  أع اونا وتصيب تلك اليماعة على تم  الت  اليسيمة



 2018العدد السابع ديسمرب                                                      يةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياس
7 

 
230 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

والحيا،  والتعذيب والتضويه، كال رب، اليماعة على الم اكر المعنوي  أو الماديالمنر  أنواع بع  بممارسة

 معينة باعمال المياا على أو إج اره  األوبنة ونضر م  الذي هو وسيلة ممارسة اليماعة النتماون ،إصابة العو 

 اليماعة يومد عم  ك  تعن  هنا ومرع ة، فاسبادة عاسية مواعك إلى تعري ن  أو المواد بع  ب عواون  أو

 .ه02)الحياة ف    يعالو على االستمرار عادرة غير تص ح بحيث كاصيتنا يضوه أو هويتنا

 .جزئياً  إهالكها الفعلي كليًا أو  إخواع الجماعة عمدًا ألحوال معيشية يقصد بها   -ج 

 اليماعة أفراد إ  اع ميرد عند تمك وإنما ال دن ، اسيذا  أو المت  تتاذ صورة ال وهذه الوسيلة

 على وإج اره  اليماعة ذلك بحصر الحياة، ويحدث ف  الو يع  االستمرار من عاسية تمنعنا لظرو  معيضية

 وبالتال  ميدبة منومة ف  العيش إج اره  على أو محددة منا ية ظرو  ظ  ف  أو معينة مينة ف  العيش

 والما . الارع من  ال مكا  ف  اسعامة ال و  ، كوري للموو اليماعة تعري 

 .فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة  -د

 يترتب الذي يؤدي إلى هرما  اليماعة من عنصر التكاثر والتاايد، إذر ومن  المواليد وذلك بمن  التكاث

 دو   ويحول اليماعة أع ا  مين والتوالد والتكاثر التناس  يمن  ألنه ألع اونا، وبوينة تدرييية إبادة عليه

 واستمراره . نموه 

 .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري   -هـ

 كا  هذا إذا ما ذلك بعد ويستوي  بيذوره ، الصلة متموعة أ رى  نضاة األ وال  هؤال ينضا بحيث 

 الرعاية من هذه تيرده  جماعة إلى أو واالجتماعية، والامافية الصحية الرعاية لن  تكو  جماعة إلى ت  النم 

 ه12)عاسية أا ال معيضية لظرو  فيه يتعرضو   مكا  إلى أو
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جملة من من النظاا األساس  لل ر   06فمد هددو المادة ية: أما بالنسبة للجريمة ضد اإلنسان

من النظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية باال  ما هذ  ف   07األفعال تتوام  م  ما هددته المادة 

من النظاا األساس  لل ر   هيث هذفت السين واالسترعاق كصورة من صور اليريمة ضد  06المادة 

ن  ولصعوبة تحمي  ال ري من ذلك ية تحمي  ذلك بصورة دعيمة أماا أجناة الم ا  الو اسنسانية لعدا إمكان

مواسوة آلياو التحمي  المعتمدة ف  الم ا  السن ال ،  وهذ  التعذيب ألنه ُأدرج كيريمة مستملة كما 

 سنرى، وهذه األفعال ه ف 

حم  المسري، أو التعمي  المسري أو أي االغتصاب أو االستع اد الينس  أو اسكراه على ال  ا ، أو ال  -أ 

 .أككال العنك الينس  على ما  هذه الدرجة من الاوورةكك  آ ر من 

 المت  العمد -ب

 اسبادة -ج

 النو   -د

 جريمة الوص  العنصري  -هج

واضوناد أية جماعة محددة أو ميموع محدد من السكا  ألس اب سياسية أو عرفية  اسهانة واالستع اد-ي 

 .ه22)الينلية أو إثنية أو ثمافية أو دينية، أو متعلمة منوع أو عوم

على األفعال المكونة لنا تحت من النظاا األساس  لل ر    07فمد نصت المادة  أما جرائم الحرب

عاعدة أ  هذه األفعال ال ترتكب إال من المواو المسلحة للدولة هتى يتحم  الركن الدول  لنا ويمكن 

اى من إنضا  هذه ال ر ، والت  الم ا  السن ال  على أننا جراو  هرب، وتحم  الم  المحاكمة علينا أماا

 تتعل  بانتناة هموق المدنيين والممتلكاو المدنية وهماية األسرى واألفعال المكونة لنذه اليريمة ه ف
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 المت  العمد. –أ 

 التعذيب و المعاملة الإلنسانية. -ب

 و  م رر عسكري.هدا واالستيال  على الممتلكاو د –ج 

 آ رين محميين بالمانو  الدول  اسنسان . تمييد وه ل أسير هرب وأي أكاا  -د

 هرما  أسير هرب أو أي كاص أ ر من همه ف  محاكمة عادلة ونظامية. -هج 

 أ ذ الرهاون. –ي 

 1949كما تاتص هذه ال ر  بالنظر ف  انتناكاو المادة الاالاة المضتركة مين اتواعياو جنيك لعاا 

المتعل  بالنااعاو المسلحة غير الدولية وذلك متعداد  1977وكذا انتناكاو مروتوكول جنيك الاان  لعاا 

 جملة من األفعال على النحو التال ف

االنتناكاو الماسة بحياة األكاا  وصحتن  اليسدية والعملية  اصة المت  والتعذيب وكذا متر األع ا   –أ 

 ى.وك  العموباو اليسدية األ ر 

 العماب اليماع . -ب

 أ ذ الرهاون. -ج

 اسرهاب.أفعال  -د

 ج االنتناكاو الماسة بكرامة اسنسا  والمنينة.- 

 الننب. –هج 

 اسعداماو دو  محاكماو عانونية ونظامية عادلة. -ي
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تعمد إلحاق من النظاا األساس  لل ر  وهو  08فمد ورد النص عليه ف  المادة أما جريمة التعذيب 

سيورته؛ ولكن ال  يدة، سوا  مدنيا أو عمليا، بضاص موجود تحت إكرا  المتن  أوديد أو معاناة كدأل  ك

يضم  التعذيب أي أل  أو معاناة ينيما  فحسب عن عموباو عانونية أو يكونا  جا ا مننا أو نتيية لنا وف  

 منه. 09المادة  يراو  الدولية ف م  التاكيد على عاعدة عدا تمادا هذه المتول او المانو ، 

فمد هددو المادة األولى من النظاا األساس  لل ر  الوترة  أما بالنسبة لإلختصاص الزماني والمكاني

 1982ا06ا07الامنية المحددة العت ار اليراو  دا لة ف  ا تصاصنا وه  اليراو  المرتك ة ف  الوترة مين 

 ايا واليراو  المحددة ف    الرويس  ف  المهسين ه ري المتن وه  فترة هك  الرويل  1990ا12ا01وبين 

ا تصا  هذه ال ر ، وا تصاصنا الي راف  فيمتصر على اليراو  الدولية المرتك ة ف  جمنورية تضاد ف  

عند الرويل السام  هسين ه ري، فن  مكلوة مجمتابعة ومحاكمة المسنول أو المسنولين األساسيين عن 

ا  الدولية وكذا االتواعياو الدولية الت  صادعت علينا و  الدول  واألعر او الاويرة للماناليراو  واالنتناك

 .ه32)جمنورية تضاد، والت  ت  ارتكامنا باألراض  التضادية ف  الوترة المحددة ف  عرار اسنضا 

 اإلفريقية : أجهزة الغرف االستثنائية02

هيث األجناة حاك  الدولية من ذا العديد من المهذه ال ر  تض ه المحاك  المدولة أو الماتلوة وك

المكونة لنا، وتتكو  ال ر  اسفريمية االستاناوية بالمحاك  السن الية من أربعة غر ، ونيابة عامة، وإدارة 

تسيي  مركاية، وإدارة، و لية إعالمية، ف ما أ  الم ايا مازالت ف  مرهلة التحمي ، ت  ف  الوعت الراهن 

اا، أما غرفة اليناياو وغرفة االستننا  فسيت  تضكيلنما حمي  وغرفة االتنمط وهما غرفة التتعيين غرفتين ف

 بعد انتنا  التحمي  واسهالة إلى المحاكمة.
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ع اة تحمي  مكلوين سن الي  الينسية وعاضيين  04تتالك من   :غرفة التحقيق اإلفريقية غير العادية

حاد األفريم  باعتراد من وزير العدل السن اليويرأن مديلين سن اليين أي ا يت  تعيينن  من ع   رويل لينة االت

 هذه ال رفة هاليا السيد جا  كاندي.

ع اة مكلوين سن الي   03تتالك من  :غرفة االتهام اإلفريقية غير العادية التابعة لمحكمة استئناف داكار 

  باعتراد من وزير العدل الينسية وعاض  مدي  سن ال  أي ا يت  تعيينن  من ع   رويل لينة االتحاد األفريم

 السن ال  ويرأسنا هاليا السيد هسن اندياي.

غير ع و ف  فسو  تتالك بعد تعييننا من رويل ينتم  ل لد آ ر غرفة الجنايات اإلفريقية غير العادية 

االتحاد األفريم ، وعاضيين مكلوين، وعاضيين مديلين سن اليين يت  تعيينن  من ع   رويل لينة االتحاد 

 .فريم  باعتراد من وزير العدل السن ال األ

سو  تتالك بعد تعييننا من رويل ينتم  ل لد آ ر غير ع و ف   غرفة االستئناف اإلفريقية غير العادية:

 ، وعاضيين مكلوين، وعاضيين مديلين سن اليين يت  تعيينن  من ع   رويل لينة االتحاد االتحاد األفريم

 .ل السن ال األفريم  باعتراد من وزير العد

ه  اليناز المكلك بالمتابعة وتحريك الدعوى العامة أماا ال ر  األفريمية ويت  تعيين ك  من  :النيابة العامة

  رويل لينة االتحاد األفريم  باعتراد من وزير العدل السن ال ، وتتما  المدع  العاا ونوابه الاالثة من ع 

ر اليلساو وهو المسنول عن فتح التحميماو والناوب العاا لنذه مناا النيابة العامة ف  توجيه االتناا وه و 

 .ه42)نوال ر  هاليا هو م اك  فال

يتولى مساعدة ال ر  األفريمية ويتكو  من كتاب ال  ط الم او  المكلوين وثالثة كاتب مداو   قلم المحكمة:

  الكت ة ف  غرفة التحمي ، واثنين يت  تعيينن  من ع   وزير العدل السن ال ، ويت  تعيين اثنين من مين هؤال
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ريمية غير العادية هاليا ه  ميتر ف  النيابة العامة وواهد ف  غرفة االتناماو، والكات ة الرويسة لل ر  األف

 انداي ماكورا ديوب يس .

  ف تعنى اسدارة باليوانب غير الم اوية لل ر  األفريمية ومننا الحماية، والتوجيه، وتنسي  التماياإلدارة

ة استحاد الدملوماس ، والتسيير اسداري والمال  واسعالم ، ويت  تعيين المدير اسداري من ع   رويل لين

فريم ، ويتولى مساعدته مسنول إداري ومال  والالية اسعالمية لل ر  األفريمية والمدير اسداري لل ر  اس

 .ه52)األفريمية هاليا هو السير عل  با

 اإلفريقية ستثنائيةاكمة أمام الغرف االثالثا: إجراءات المح

النيابة العامة وعمليا، تصرفت النيابة دا   ال ر  اسفريمية ال يمكن تحريك المالهماو إال من ع   

لولب   العامة منا  على الضكاوى الممدمة ف  السن ال وبنا  على العناصر األ رى الت  استواعت جمعنا

لمدع  من غرفة التحمي  التصريح بوتح تحمي  ضد المضت ه الرويس  فتح المالهماو الم اوية، وتلم ى ا

 .ه62 )2013يلية هسين ه ري و مسة أكاا  آ رين، ف  جو 

ويمود ع اة التحمي  جمي  التحميماو على الميدا  ف  إ ار ليا  ع اوية دولية تعم  ف  تضاد، 

وف   نن  رجال كر ة سن اليو  وتضاديو ،وي حث الم اة أدلة إدانة أو أدلة ت روة األكاا  المتنمين ويعاو 

ماو  ارج تضاد وأ  ييمعوا عناصر أدلة من إ ار هذه الم ايا يستوي  ع اة التحمي  أي ا أ  يموموا متحمي

الدول الت  عامت فينا سلواو ع اوية بعم  أول  كما هدث ف  ملييكا، وبما أ  ال ر  اسفريمية عد أنضنت 

ك  دولة ع و علينا االلتااا باصو  تنويذ مذكراو اعتمال المضت ه من   من ع   االتحاد اسفريم  ف  

 او  الدول  ف   أي دولة تتلمى مذكرة اعتمال أصدرتنا ال ر  اسفريمية ملامة وجل ن ، وف  إ ار التعاو  الم

 . ه72)متنويذها
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نياد العملية الم اوية، ويعد التعاو  الم او  الماو  مين ال ر  اسفريمية وتضاد أمرا غاية األهمية س

السن ال، ف موجب هذه  منورية تضاد وجمنوريةمين ج 2013ماي  3وعد ت  منذا الصدد إمراا اتواعية ف  

االتواعية تعند الورفا  على ت ادل المساعداو الم اوية والمانونية على عدر اسمكا  لصالح ال ر  اسفريمية 

ال و  على اس ار  اصة ت ادل إجرا او المرافعاو مين هاتين بالمحاك  السن الية، وتسلط هذه االتواعية 

ة العامة أو المحووظة؛ والحصول على الضناداو أو إه ار الضنود الدولتين، بما فيه إهالة الوثاو  الرسمي

أماا ع اة ال ر  األفريمية وترهي  السينا  الذين يمالو  أماا الم اة كضنود؛ وهصانة وهماية الضنود 

 .ه82)وتوجيه ال ر  األفريمية لإلنابة الم اوية ف  األراض  التضادية والا را ،

المشتبه بهم في   االتهام بمحكمة االستئناف بأنجمينا بتوجيه االتهام إلىوحاليا شرعت غرفة 

تورطهم مع حسيل حبري في ارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وترسلهم بقرار إلى محكمة 

ا، لتتم محاكمتهم وفقا للقانون وتأمر في انتظار محاكمتهم إما باعتقالهم عبر أمر الجنايات بأنجمين

رت بالقبض أنه ال توجد تهم ضد المتهميل تأمر غرفة االتهام   والحبس على المتهم، وفي حالة  أنها قد 

 الحقتهم.بإطال  سراحهم إذا لم يكونوا يالحقون في قوايا أخرى، أما الذيل وجهت إليهم التهم فستتم م

ميل والوحايا وسماع ليبدأ المدعي العام في مرافعاته ويقدم أدلة اإلدانة لتفتتح فترة مرافعة المته

ويعتر  النظاا الشهود ومناقشة األدلة واستجواب المتهميل في الجلسة ليتم بعدها التداول وإصدار الحكم، 

والت  ي ا  إلينا عواعد المانو  الدول  الت  األساس  لل ر  اسفريمية بك  عواعد هموق المحاكمة العادلة، 

حموق اسنسا  والضعوب والميااق الدول  الاا  بالحموق ق اسفريم  لان امت على نحو أ ص من المياا

المدنية والسياسية ومننا ه  الحصول على محاكمة مستملة ومحايدة، وه  اس وار بو يعة وأس اب االتناا، 
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نيالو الالزمة لدفاعه، وه  الماول كاصيا أماا المحكمة، وه  الحصول وه  الحصول على الوعت والتس

 .ه92)ا تياره على مساعدة مداف  من

وفما للنظاا األساس  تنتن  اسجرا او ف  هالتين، وهماإذا عررو غرفة التحمي  ف  نناية عملنا أ  و 

اسفريمية لليلساو، إذ  يص ح هذا ال ميال للمتابعة، أو إذا ل  يوجد استننا  للمرار الذي أصدرته ال رفة 

 مية.المرار نناويا وي   هدا سجرا او ووالية ال ر  اسفري

منه يحدد السين المؤبد كحد أعصى للعموبة إذا ت  ت رير ذلك  24النظاا األساس  لل ر  ف  المادة و

ال ر  اسفريمية بالاوورة المصوى لليريمة والوض  الضاص  للُمدا ، ف اًل عن عموبة السين، وتستوي  

رة الوواود واألموال والممتلكاو أ  ت يك غرامة محددة وفمًا للمعايير الممررة بالمانو  السن ال ، ومصاد

 .الناتية بضك  م اكر أو غير م اكر من اليريمة، دو  إضرار بحموق ا  رين بحسن نية

ا ف  السن ال بسيو  هذا ال لد، إذا وم دويًا ف   العموباو الممررة ف  إ ار ال ر  اسفريمية يت  تنويذه

التحاد اسفريم  وعَّ  م  السن ال اتواعية تنويذ ا ف  ملد آ ر ع و بااعت ت الظرو  ذلك، ويمكن تنويذه

العموباو، ويستوي  رويل دولة ال لد الذي يت  فيه ع ا  العموبة، بموافمة رويل مووضية االتحاد اسفريم ، 

ر  عووًا عن الضاص ا لُمدا  إذا أم ى ثلا  عموبته أو إذا ُوجدو أس اب إنسانية ضرورية ت رر أ  ُيصدِّ

انم ا  مدة العموبة، كما أ  النظاا األساس  يمرر با  األكاا  المعتملين ف  إ ار إ الق سراهه دو  

 ال ر  اسفريمية ييب أ  يم وا عموبتن  ف  أماكن مصممة وفما للمعايير الدولية، وعد منت السن ال سيناً 

 . يستييب على نحو أف   لنذه المعايير عكل سيوننا الموجودة

أما باصو  التعوي او فمد عرر النظاا األساس  إنضا  صندوق لصالح ال حايا يتلمى أمواله من 

ت رعاو إرادية من الحكوماو والمؤسساو الدولية والمنظماو غير الحكومية والمصادر األ رى الت  ترغب 
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يا، ووفما وياص التعوي  أولنك الذين تضكلوا كور  مدن  وأي ا ك  ال حا ف  تمدي  دع  لل حايا،

للنظاا األساس  ف   اسصالهاو أو ج ر ال رر يمكن أ  ُتمن ح لل حايا بضك  فردي أو جماع  سوا  

األساس ، وهناة  من النظاا 27المادة كاركوا أو ل  يضاركوا ف  اسجرا او أماا ال ر  اسفريمية، وذلك وف  

ثالثة أنواع من اسصالهاو يمكن المياا منا وفما للنظاا األساس  وه  االسترداد، التعوي او، ورد االعت ار، 

 ه.من 28المادة وذلك هسب 

 خاتمة

صدار األهكاا يت  ه  ال ر  اسفريمية غير العادية بعد إ من النظاا األساس  37المادة هسب 

ر  يت  هوم الملواو ف  مكتب كاتب محكمة و الماتصة منا، وبعد النو  بح  ال النناوية ف  اسجرا ا

االستننا  مداكار وسو  تنت  المحاك  الو نية السن الية بيمي  المساو  الت  ستورأ بعد نناية اسجرا  أماا 

 ال ر  اسفريمية االستاناوية.

ا  المحاك  الو نية أكار من المحكمة وا تصاصنا يتمارب م  ا تص ومنه نستنتا أ  كك  هذه

الدول   اصة المحاك  الااصة كمحكمة يوغسالفيا السابمة أو محكمة رواندا أو المحاك  المدولة  الم ا 

كمحكمة سيراليو  وكم وديا وتيمور الضرعية وهذا ييع  من  ريمة نضاتنا تن ؤ بمآلنا  اصة مدى ارت ا نا 

لتسلي  على المحاكمة وهو ما باجتناد ع او  دول  ييع  أس مية ا مين ملييكا والسن ال والذي س   هلهمنااع 

ل  يراع ف  ع ية الحال المعروضة على هذه ال ر  نتيية للو يعة الااصة لليراو  ومكا  ارتكامنا وكذا 

 األكاا  مح  المتابعة.

اف  ل  نعندها هذه الم ية منوع من الضوافية والتو كما الهظنا هر  االتحاد اسفريم  على التعام  م  

إنضا  محاك  لنا كمحكمة رواندا هيث تصدى لنذه الم ية ف  فترة وجياة رغ  أ   ف  ع ايا مضامنة س  

http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/docs/StatutCAE.pdf
http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/docs/StatutCAE.pdf
http://www.forumchambresafricaines.org/docs/StatutCAE.pdf
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اليراو  ارتك ت ف  ثمانينياو المر  الماض  إال أننا الهظنا تواعله معنا وكا  النااع انتنى أو على وكك 

 االنتنا .

من الم ادا لى اليراو  واغو  التورق إلى كاير عدا دعة النظاا األساس  الذي ركا عكما لوهم 

المانونية كم دأ ال جريمة وال عموبة إال منص وذلك لو يا  االتواق الم را مين السن ال واالتحاد اسفريم  على 

 المنظماو الدولية.   تصور واضح لمصير العدالة اليناوية الدولية على محك العالعاو الدولية وا تصاصاو

ذا النوع من المحاك  إذا ث تت نياعته على الكاير من اليراو  المرتك ة أو يت  توعي  ه لذا نمترد أ 

الت  ارتك ت  اصة ف  مورما أين ارتك ت ك  أنواع اليراو  الدولية من اسبادة إلى اليراو  ضد اسنسانية إلى 

حاكمة المادة والمسنولين عن كلك أنوسنا ال حث عن آلية دولية لمجراو  الحرب إلى التونير العرع  دو  أ  ن

يراو   اصة أ  الركن الدول  ف  هذه اليراو  متوفر ال يحتاج إلى دلي ، وأ  ك  تلك األفعال يت  هذه ال

بم اركة الدولة ومؤسساتنا، وك  الصور وما يعري ف  وساو  اسعالا كا  سث او التن  والتحرة للمحاكمة 

 ك .ماب علينا ولو منذا النوع من المحاوالع

 قائمة المراجع
من المعاهدة   15و  6وفما ألهكاا المادتين  CEDEAOأنضنت محكمة العدل للميتم  أو ما يسمى بمحكمة سيداو -1

 .المنمحة لليماعة االعتصادية لدول غرب أفريميا إيكوان
-Tribunal de la Communauté, LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DE LA 
CEDEAO, lien électronique, consulte le 01/10/2016 

cedeao/-la-de-communaute-la-de-justice-de-cour-http://www.ihrda.org/fr/2015/05/la 
االتحاد ن تواق ميأسست بامةمحكه   Chambres africaines extraordinaires بالورنسيةال ر  األفريمية االستاناوية  -2

ثنا  فترة هك  هذه المدة تم  أ1990ديسم ر 1و1982يويون 7مين تضادلالعترا  بيراو  دولية وععت ف   والسن ال األفريم 
  8وال ر  األفريمية االستاناوية ت  افتتاهنا ف 2015يوليو  20، الذي مدأو محاكمته ف  هسين ه ري لرويل التضادي ا

هو المدير الحال  لل ر  األفريمية االستاناوية ف  المحاك    )Ciré Aly Bâهيري عل  باس، والماض  دكارف   2013ف راير
 .السن الية

http://www.ihrda.org/fr/2015/05/la-cour-de-justice-de-la-communaute-de-la-cedeao/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
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–3Chambres Africaines Extraordinaires, lien électronique, consulte le 01/10/2016 
http://www.chambresafricaines.org/index.php/presentation-des-chambres/contexte-de-
creation.html 

كة الاورية فرولينا ف  الس عيناو، تملد منصب رويل سنة وهو الرويل الاالث ليمنورية تضاد، ع و الحر  74هسين ه ري  -4
، 1982يونيو  7إلى أ  أ اد مرويسه السام  عوكون  وداي ف   (FAN)الوزرا  لمدة عصيرة، ث  رويسا لمواو الضمال المسلحة 

 ر عاا . وف  األول من ديسم(DDS)، أسل الرويل هسين ه ري بمرسوا رواس  إدارة التوثي  واألمن 1983يناير  26ف  
اتنمت  1992 ينرال إدريل دي   بالرويل هسين ه ري، بعدها منحته السن ال ه  الليو  السياس ، وف  العااأ اد ال 1990

لينة التحميماو الو نية التضادية إدارة االستا اراو بكوننا اليناز الذي مارن المم  السياس  آنذاة والمسنول عن المت  
لرويل التضادي السام  وإدارة التوثي  واألمن أمرز مواض  الم ية الموتوهة أماا ال ر  األفريمية والتعذيب، ويعت ر الرابط مين ا

وأمرو بح سه مؤعتا ف  زناانة  اصة به ف  سين  2013جويلية عاا  3هيث وجنت له هذه األ يرة االتناا ف  االستاناوية 
 معسكر مانوي  مداكار.

دولة السن ال. وبنذه الصوة تحظى مدع  االتحاد  إنضا  االتحاد اسفريم ، باتواق م  ال ر  األفريمية االستاناوية ه  من -5
لصعيد المال  ، ف   الدول والمؤسساو التالية عد تمدمت هتى اليوا مدع  مادي، وه  االتحاد اسفريم  وكركاوه، فعلى ا

 ملييكا، ألمانيا، لوكسم ورج،  هولندا.اسفريم ، االتحاد األورب ، تضاد، الوالياو المتحدة األمريكية، فرنسا، 
ام  أو تسليمه، ممال منضور على الرابط اسلكترون ، محكمة العدل الدولية تحك  على السن ال بمحاكمة الرويل التضادي الس -6

 . 2016ا10ا01ا ل  عليه متاريي 
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16964#.V-rABcnEt_k- 

وعرضت للتوعي  اه ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العموبة الماسية أو الالإنسانية أو المنينة  اعتمدو ية مناتواع-7
تاريي   1984كانو  األولاديسم ر  10المؤرو ف   46ا39والتصدي  واالن ماا بموجب عرار اليمعية العامة  للم  المتحدة 

 1ا 27ألهكاا المادة  ، وفما1987هايرا ايونيه  26مد  النواذف 
-http://hrlibrary.umn.edu/arab/b039.html 

 .2012جانو   29أديل ابابا  18العادية  مؤتمر استحاد اسفريم  الدورة -8
http://au.int/en/sites/default/files/decisions/9649-assembly_au_dec_391_-_415_xviii_a.pdf 
9-Accord UA-Senegal Chambres africaines extraordinaires, lien électronique, consulte le 
01/10/2016 
http://www.chambresafricaines.org/pdf/Accord%20UA-
Senegal%20Chambres%20africaines%20extra%20Aout%202012.pdf 
10- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRETS, AVIS 
CONSULTATIFS ET ORDONNANCES.  QUESTIONS CONCERNANT L’OBLIGATION 
DE POURSUIVRE OU D’EXTRADER. (BELGIQUE c. Sénégal) ARRÊT DU 20 JUILLET 
2012- lien électronique, consulte le 01/10/2016 
http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17065.pdf 

http://www.chambresafricaines.org/index.php/presentation-des-chambres/contexte-de-creation.html


 2018العدد السابع ديسمرب                                                      يةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياس
7 

 
241 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

دل الدولية، ممال منضور على الموع  اسلكترون ، ا ل  عليه متاريي ملييكا ترف  ككوى ضد السن ال لدى محكمة الع - 11
 http://www.panapress.com. 2016ا10ا01

12- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES Arrêts, AVIS CONSULTATIFS 
ET ORDONNANCES.  QUESTIONS CONCERNANT L’OBLIGATION DE POURSUIVRE 
OU D’EXTRADER. (BELGIQUE c. Sénégal) ARRÊT DU 20 JUILLET 2012-op. cit. 

 .2016ا10ا01،ممال منضور على  الرابط اسلكترون ، ا ل  عليه متاريي ال ر  األفريمية االستاناوية-13
http://www.chambresafricaines.org/index.php/presentation-des-chambres.html 
14-Ibid. 
15- statut des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour  la 
poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7/06/1982 au 
01/12/1990 , lien électronique, consulte le 20/09/2016 
http://www.chambresafricaines.org/pdf/Accord%20UA-
Senegal%20Chambres%20africaines%20extra%20Aout%202012.pdf 
16 - statut des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour  la 
poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7/06/1982 au 
01/12/1990, op, cit. 

ترون ، ا ل  عليه المادة الاانية المعنونة بالتنظي ، مدرجة ف  االتواق الم را مين السن ال و االتحاد اسفريم ، الرابط اسلك -17
 .2016ا09ا26متاريي 

-statut des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour  la 
poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7/06/1982 au 
01/12/1990, op, cit. 

 ألساس  لل ر .من النظاا ا 01ا10أنظر المادة  -18
 من النظاا األساس  لل ر . 05المادة  -19
اصص المانو  الدول ، كليةالحموق، د. محمدالصالحروا ، اليريمةالدولية فيالمانونالدولياليناو ، رسالةدكتوراهويالعلوا، ت -20

 208.   2009جامعةمنتوريمسنوينة، 
  اليناوية الدولية، الو عة األولى، منضوراو الحل   اليناو ، أه  اليراو  الدولية، المحاكعليع دالمادرالمنوج ،المانو  الدول   -21

 .137،  2001الحموعية، ميروو، 
 .من النظاا األساس  لل ر  06المادة  -22
 .1620ا09ا20تاسيل ال ر  اسفريمية غير العادية بالمحاك  السن الية، الرابط اسلكترون ، ا ل  عليه متاريي  -23

http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/ 
24 - Le Parquet général des chambres africaines, , lien électronique, consulte le 20/09/2016 
http://www.chambresafricaines.org/index.php/presentation-des-chambres/parquet-general/533-
parquet-g%C3%A9n%C3%A9ral-des-chambres-africaines-extraordinaires.html 

 .2016ا09ا19ممال منضور على الرابط اسلكترون ، ا ل  عليه متاريي ، ال ر  اسفريمية غير العادية-25

http://www.chambresafricaines.org/index.php/presentation-des-chambres.html
http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/
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http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8
1/?lang=ar 
26-Responsabilité pénale individuelle,lien électronique, consulte le 20/09/2016 
http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/le-statut/ 

 206ا10ا01المدعو  بالح  المدن ، ممال منضور على الموع  اسلكترون ، ا ل  عليه متاريي  - 27
 http://www.forumchambresafricaines.org 

 .2016ا10ا02، الرابط اسلكترون ، ا ل  عليه متاريي،  ال، تضاد  الم او  السناتواعية التعاو -28
http://www.forumchambresafricaines.org/docs/AccordCooperationJudiciaireSenegalTchad.pdf 
29-les victimes attendent des indemnisations, lien électronique, consulte le 20/09/2016. 
http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/a-sarh-les-victimes-attendent-des-
indemnisations/

http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/le-statut/
http://www.forumchambresafricaines.org/docs/AccordCooperationJudiciaireSenegalTchad.pdf
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 انتهاكات القوانيل المنظمة للنزاعات المسلحة 

 "بيل التجريم والعقاب"

 الدكتور أسامة غربي

 أستاذ محاضر "أ"

 بالمديةجامعة يحى فارن كلية الحموق والعلوا السياسية 

 ملخص: 

ر جراو  الحرب من أبض  اليراو  الت  ترتكجب اثنجا  هالجة النجااع المسجلح وهج  تجات  بالماالوجة لمواعجد ت تع

المججانو  الججدول  اسنسججان  المججنظ  لسججير العمليججاو العداويججة، هججذه المواعججد التجج  عامججت م لورتنججا الججدول والمنظمججاو 

 لسام . الدولية بعد االهوال الت   لوتنا الحروب ف  ا

 1949المنظمجة للمجانو  الجدول  اسنسججان  و اصجة مننجا اتواعيجاو جنيجك األربج  لعججاا تواعيجاو كمجا أ  اال

أتججت بعججدد مججن األفعججال التجج  فجج  هالججة ارتكامنججا اثنججا  النججااع المسججلح ف ننججا تضججك  انتناكججا جسججيمنا لنججا، وبالتججال  

عالججب  هججذه االنتناكججاو فجج ول  الينججاو  لوضجج  وجججب توعيجج  العمججاب علججى مرتك ينججا. ومججن هنججا جججا  المججانو  الججد

ججججراو  الحجججرب والجججنص علجججى  جججرق متابعجججة ومعاع جججة مرتك ينجججا مجججن  جججالل األنظمجججة األساسجججية للمحجججاك  اليناويجججة 

 الدولية.

 جراو  الحرب، المانو  الدول ، الم ا  الدول ، النااع المسلح، اليريمة الدولية.الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract: 

War crimes are considered the most heinous crimes committed during armed 

conflict and are in violation of the rules of international humanitarian law 
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governing the conduct of hostilities. These rules have been formulated by States 

and international organizations after the horrors of wars. 

The conventions governing international humanitarian law, in particular the 

four Geneva Conventions of 1949, have resulted in a number of acts which, if 

committed during the armed conflict, constitute a grave violation of them, and 

therefore the perpetrators must be punished. Hence, the international criminal law 

to put these violations in the form of war crimes and the provision of ways to 

follow up and punish the perpetrators through the statutes of the international 

criminal courts. 

Keywords: war crimes, international law, international justice, armed 

conflict, international crime. 

 مقدمة: 

إ  الحججرب هجج  هالججة عججدا  مسججلح مججين  ججرفين متنججازعين، يسججتعم  فينججا كجج   ججر  جميجج  مججا لديججه مججن 

و لوري إرادته على ال ير، أو هج  هالجة عجدا  تنضجا مجين دولتجين وساو  الدمار للدفاع عن مصالحه وهموعه، أ

تحاول فيه كج  دولجة إهجراز النصجر أو أكار وتنن  هالة السالا ميننما، وتستادا فينا المواو المسلحة ف  نااع 

. وبالتججال  فججالنااع ه1)علججى أعججداونا، ومججن ثجج  فججري إرادتنججا علججين  وإمججال  كججرو نا الماتلوججة مججن أججج  السججالا 

المسججلح فجج  المججانو  الججدول  التمليججدي ال يكججو  إال مججين الججدول، أمججا النججااع المسججلح مججين بعجج  اليماعججاو دا جج  

 . ه2)ي يموا به إعلي  ثاور ضد هكومة الدولة التاب  لنا ال يعت ر هربا دولية دولة معينة، أو النااع المسلح الذ

 ت فولذلك ف   عناصر الحرب تتلاص ف  ا 

 عياا هالة النااع المسلح. -

 مين دول تضترة فيه بمواتنا المسلحة. -

 هد  تحمي  النصر على األعدا . -
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 دا  المسلح.توافر نية است دال العالعاو السلمية إلى هالة الع -

نالهججم اليججوا مججيال إلججى التوسجج  فجج  مججدلول الحججرب بحيججث يا جج  لحكجج  النججااع المسججلح الججدول  كجج  عتججال 

النوججاق. وعججد هاولججت المججؤتمراو والمنظمججاو الدوليججة فجج  العصججر الحججديث أ  ت جج  عانونججا لتنظججي   مسججلح واسجج 

 . ه3)العملياو الحربية 

حجرب فج  ذا االتياه، عندما عافت عن األ جذ بمونجوا اله 1949وعد أيدو اتواعياو جنيك األرب  لسنة 

بمونججوا الحججرب الوعليججة التجج  يتحججدد معيارهججا الومججه التمليججدي بكوننججا هالججة عانونيججة مضججرو ة، وانتنججت إلججى األ ججذ 

بميججاا االكججت اة الوعلجج  فجج  ميججدا  المعركججة، فججال تعنجج  بال ججرورة أ  يكججو  أ رافنججا دوال ذاو أغججراي تسججتند  

 ا على هساب األ رى.     تحمي  سياستن

وا  توورو الحروب وكارو مواهيمنا وتنوعت أركا  اليريمة فينا، ويعت ر النص على ججراو  الحجرب سج

فجج  العججر  الججدول  أو االتواعيججاو الدوليججة مججن ع يجج  الميججود الججواردة علججى اسججتعمال هجج  الحججرب ب يججة الحججد مججن 

ير الييضججا  وفجج  عججانو  معججين ل جج ط هججذه األفعججال إ العججه وإسجج اغ مسججحة إنسججانية عليججه، فننججا يتعججين أ  يسجج

  .ه4)وتنظيمنا

عرفجججة التوجججور التجججاريا  لمجججوانين تنظجججي  وسجججنعالا هجججذه الدراسجججة فججج  ثجججالث موالجججب، األول متماججج  فججج  م

الحرب، ث  نتورق إلى تعريل جراو  الحجرب كمولجب ثجان ، أمجا المولجب الاالجث فيتماج  فج  معرفجة أركجا  هجذه 

 اليريمة.

 ر التاريخي لقوانيل تنظيم الحربول : التطو المطلب األ 

" إلجى ثجالث م جادا تاريايجة هجددو توجور عجوانين الحجرب، األول أ  المماتج   Lauterbachأكار الوميجه " 

يمكنججه أ  يسججتادا أي كميججة وأي نججوع مججن المججوة يعت رهججا ضججرورية لتحميجج  هايمججة العججدو. أمججا الاججان  فنججو الم ججدأ 
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أ إنسججانية فجج   أي عنججك غيججر ضججروري لتحميجج  ذلججك النججد  ييججب أ  يمنجج . والم ججد الماوجج  بانججه نظججرا العت ججاراو

. هجذه الم جادا مجدأو بعج  معانينجا فج  الظنجور فج  ه 5)الاالث تما  ف  تينب بع   جرق الاجداع والت جلي  

" Suarez" و"Vattelو" " Grotius“أوا ججججر المججججرو  الوسججججوى نتييججججة لتججججاثير المسججججيحية وأعججججوال الوالسججججوة، أماججججال 

  ماتلجك األمج  االم دأ الماضج  بج ". ويرى هذا األ ير أ  عانو  الضعوب إنما يستند إلى ذلكMontesquieuو"

 ييب أ  تسعى إلى تحمي  أك ر عدر من الاير ف  وعت السل  وأع  عدر من ال رر وعت الحرب. 

ة ف نججه يمكججن تمسججي  وإذا كججا  لنججا أ  نتت جج  المراهجج  الماتلوججة التجج  مججرو منججا الحججروب فجج  تججاريي اسنسججاني

العصجججر الوسجججيط، ثججج  العصجججر الحجججديث. إضجججافة الجججى  تلجججك المراهججج  إلجججى أربججج ف مرهلجججة العصجججر المجججدي ، ومرهلجججة

 العصر الحال ، وهذا ما سنعاليه ف  الوروع ا تية الذكر 

 الفرع األول: مرحلة العصر القديم  

يسجتعم  المنتصجر كج  مجا لديجه كانت الحرب ف  الماض  فوضى ال تا   لمانو ، تندر فينجا الجدما  و 

ول أ  الحججرب فجج  األزمنججة المديمججة كانججت ال تا جج  لماعججدة وال . وعليججه يمكججن المججه6)مججن ظلجج  وتعسججك وانتمججاا 

تحكمنججا أي عيججود، فكججا  المتحججاربو  يسججتادمو  كجج  أسججاليب المسججوة والوهضججية تيججاه أعججداون  ب جج  النظججر عججن 

. ف ميجرد إعجال  ه7)انت الحرب مضروعة ومح ذة فج  هجذا العصجر كونن  من المماتلين أو غير المماتلين، فمد ك

هالة العدا  بالعنك، فكجا  التجدمير نتييتنجا ينصجب علجى أي كج  ، هيجث عيج  عننجا أننجا هجرب  الحرب تنتضر

 الك  ضد الك ، وظ  هذا هو  اب  الحرب ف  التاريي المدي  كله.

 الفرع الثاني: مرحلة العصر الوسي  
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ية التجج  أمججرو بالحرمججة والضججومة، ف النسجج ة للينوديججة نيججد أ  العنججد بالججدياناو السججماو يججرت ط هججذا العصججر 

المدي  عيد الحرب ومن  عت  النسا  واأل وال، ولكن ذلك ل  يو   عمليا عند الينود، إذ الاامت ف  التاريي أنن  

 ر المماتلين. ما كانوا يورعو  ف  الحرب مين النسا  واأل وال، المماتلين وغي

بالنسجج ة للجدين المسججيح  فنجاوال عججن دعوتججه بالتسجامح والرهمججة كانجت الكنيسججة تصجدر األوامججر الدينيججة ا أمج

. فلجج  تكججن الديانججة المسججيحية تييججا العنججك فجج  العالعججاو ه8)التجج  تعوجج  اهتمامججا بمسججاعدة المرضججى واليرهججى 

تر  منجا فج  عة أو العادلة معأ  الحرب المضرو  اسنسانية، فالمسيحية ال تمر الحروب على وجه اس الق، ميد

الججدين المسججيح . وعججد اتينججت األفكججار إلججى تلويججك عسججوة الحججرب، فيججا و م ججادا الوروسججية ت جج  لنججا عواعججد 

 مستمدة من الضر  والضنامة ف  معاملة العدو. 

تعجر  الحجرب دو  أ  ننسى المكانة الرويسية لإلسالا ف  وض  عوانين الحجرب، فالضجريعة اسسجالمية ال 

اليناد الذي يعت جر مضجروع إذا تجوافرو أسج ابه وهاالتجه. فمجد اعت جرو الضجريعة أ    يعجة  انية، وإنما تعر العدو 

ال ضجججر تسجججتدع  التكجججري  واالهتجججراا، وأ  همجججوق المجججر  فججج  الحيجججاة والكرامجججة والسجججعادة والحريجججة والوكجججر واليسجججد 

دا تعجذيب اليرهجى سسجالمية يمت ج  عجوضجعته الضجريعة ا . فالتكري  الجذيه9)م مونة وال ييوز التعدي علينا 

والمرضى أو عت  األسرى أو تضويه األجساا، كما يوجب دفن جاث عتلى العدو هماية لنا. كما يمت   إ جراج 

 . ه 10)من ليل له دور ف  العملياو العسكرية من نواق المتال، كال عوا  من النسا  والص ار والضيوو 

ة للورد والت  تتما  ف  هج  اسنسجا  فج  ا  الحموق الضاصيدورا منما ف  ضم وعد لعب اسسالا أي ا

الحيججاة وفجج  الحريججة وعججدا تعري ججه للتعججذيب أو المعججامالو الماسججية، وعججدا جججواز المجج   عليججه ونويججه وه سججه 

 .ه11)تعسوا ...



 2018العدد السابع ديسمرب                                                        جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
8 

 
248 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

لعضججرين مالمججا وإذا كنججا نججتكل  عججن عواعججد أوردهججا الميتمجج  الججدول  فجج  ننايججة المججر  التاسجج  عضججر والمججر  ا

ريعة اسسججالمية مجج  مججد  نججاول المججرآ  وتو يمججاو الرسججول صججلى هللا عليججه وسججل  والالوججا  ى الهمججا، فجج   الضججسججنر 

الراكدين ومج  اجتنجاد الومنجا ، سج مت الميتمج  الجدول  بجاكار مجن ألجك عجاا، ونمجول أ  هجذه الضجريعة ال جرا  عجد 

وعجا تلجك المواعجد سج مت منجا هيمجا ونالمحكمجة الضجاملة أتت ف  ميال النااعاو المسلحة بميموعجة مجن المواعجد 

 .  ه12)الت  هملتنا إلينا عواعد المانو  الدول  المعاصر 

 الفرع الثالث: مرحلة العصر الحديث 

مداية من هذا العصر مدأو تظنر الييوش النظامية الت  تا ج  للتعليمجاو العسجكرية أثنجا  المتجال، فمجد 

أول األمججر ثجج  بعججد ذلججك مججن  ججالل  اججة مججن  ججالل العججر فجج  صججورتنا الحدي وجججدو عججوانين النااعججاو المسججلحة

التمنين التدريي ، وعد مذلت أول محاولة لتنظي  فكرة الحرب والحد مننا دا ج  الميتمج  األوربج  المسجيح  مجن 

 . ه13)، الت  وععتنا ك  الدول األوربية آنذاة 1648 الل معاهدة وستواليا سنة 

ك المر  التاس  عضجر إلجى انجدالع الحجرب ل الوترة من منتصتمدما واضحا  ال وعد تمدمت جنود التمنين

والتجج  ع ججت متحججري  المرصججنة، إضججافة  1856العالميججة األولججى، هيججث مججدأو هججذه الينججود باتواعيججة بججاريل لعججاا 

التجج   1864. ثجج  تلجت ذلججك معاهججدة جنيجك لعججاا ه14) إلجى أننججا وضججعت عواعجد  اصججة بالسججل  وال  جاو  المنربججة

. وهججذه االتواعيججة وجججدو مصججدرها ممججا سججم  " ه15)  سججاهاو المتججال ن يصججامو  بيججرود فججعلجج  بججالينود الججذيتت

التجج  منحججت لليرهججى واألسججرى والمرضججى همايججة مميججاة أثنججا   1863" لعججاا code Libber مدونججة لي ججر" أو "

م ع  الم ادا كوججوب االعتجرا  بحيجاد سجياراو اسسجعا  والمستضجوياو  1864الحروب. وعد جا و اتواعية 

لعسجججججكرية التججججج  ييجججججب أ  تحتجججججرا وتصجججججا   المجججججا كجججججا  منجججججا مجججججري  أو ججججججريح، ووججججججوب همايجججججة المجججججوظوين ا
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"  اسججتاداا المنامجج  Petersbourg Saintهظجرو وثيمججة أو إعجال  "  1868. وفج  سججنة ه 16) والمسجتادمين فينججا

 اع  من وز  معين والمنام  الحارعة ف  الحروب.

  منججا ا عمججد فجج  مروكسجج 1871و 1870روسججيا فجج  عججام  وعلججى إثججر الحججرب التجج  نضجج ت مججين فرنسججا وب

يجة مجن المجؤتمر وضج  ميموعجة كجاملة مجن دولة، وكانجت ال ا 15على م ادرة من روسيا مؤتمر دول  ه رته 

األنظمججة والمججوانين المتعلمججة بالنااعججاو المسججلحة، ولكججن هججذا المججؤتمر لجج  يججنيح وذلججك بسجج ب عججدا موافمججة الججدول 

 تام  وعدا تعاو  مريوانيا.المضاركة على ال يا  الا

ثنججا  أ 1899. فوجج  سججنة 1907و 1899ثجج  جججا و مججؤتمراو السججل  التجج  عمججدو فجج  الهججاي فجج  عججام  

المؤتمر األول ت  تناول مواضي  الح  السلم  للنااعاو الدولية، وأي ا عجوانين وعجاداو الحجرب ال ريجة والحجرب 

او، بمجا فج  ذلجك عصجك المجد  غيجر المحصجنة ال حرية، وصدرو عن المؤتمر إعالناو تحظر بع  الممارس

 . ه17)ا " بالمنام ، واستاداا ال ازاو السامة والرصا  لين الرأن أو رصا  "دمد

عمججد المججؤتمر الاججان  الججذي عجججالا نوججل المواضججي  تمري ججا وأضججا  عججددا مججن الوثجججاو   1907وفجج  عججاا 

لحججججرب، وزرع األل ججججاا التجججج  تنويججججر المتعلمججججة بجججج دارة الحججججروب وكججججننا وأوضججججاع السججججون التياريججججة عنججججد نضججججوب ا

محايججدة وعالعتنججا بالججدول أوتوماتيكيججا عنججد ارتوججاا جسجج  منججا، وأي ججا تجج  الججنص علججى همججوق وواج ججاو الججدول ال

 .ه18)المتحاربة 

 الفرع الرابع: مرحلة العصر الحالي

ولججى، لكججن العججت عججوانين النااعججاو المسججلحة كجج  هججذا االهتمججاا  ججالل فتججرة مججا ع جج  الحججرب العالميججة األ لمججد

رة لنجذه االتواعيججاو. لكججن أثنجا  هججذه الحجرب لججوهم إهمججال وإعجراي لمواعججدها، إضجافة إلججى عججدا ان جماا دول كايجج

هجول  1925روتوكجول جنيجك هذا األمر ل  يدا  ويال، فسرعا  مجا عجادو رود التمنجين وكجا  ذلجك مدايجة مجن م
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هججول معاملججة جرهججى  1929يتججا جنيججك لعججاا تحججري  اسججتعمال ال ججازاو السججامة واألسججلحة اليرثوميججة، أي ججا اتواع

هجول اسجتعمال ال واصجاو ال حريجة ضجد  1936سجنة ومرضى وأسرى الحرب، إضافة إلجى مروتوكجول لنجد  فج  

 .   ه19)السون التيارية 

انيججة محججاوالو لوضجج  معاهججداو عانونيججة جديججدة لسججد الا ججراو الواسججعة كمججا جججرو بعججد الحججرب العالميججة الا

نااعججاو المسجلحة. فمججد نيجح المججؤتمر الدملوماسجج  الجذي عمججد فج  جنيججك  جالل الوتججرة مججن الموججودة فجج  عجوانين ال

 ف  وض  مسوداو أرب  اتواعياو رويسيةف  1949أوو  12ي  إلى افر  21

 ال جرهى ومرضى المواو المسلحة ف  الميدا .اتواعية جنيك األولى والااصة متحسين ه -

 ار.جرهى ومرضى وغرعى المواو المسلحة ف  ال ح اتواعية جنيك الاانية الااصة متحسين هال -

 اتواعية جنيك الاالاة الااصة بمعاملة أسرى الحرب. -

 اتواعية جنيك الرابعة الااصة بحماية األكاا  المدنيين ف  وعت الحرب. -

تعت ججر  وججوة ك ججرى للمججاا فجج  توججور عججانو  النااعججاو  1949وهيججث أ  اتواعيججاو جنيججك األربعججة لسججنة 

، إال أنججه سججرعا  مججا ت ينججت أوجججه المصججور والججنمص فينججا، وذلججك لعججدة أسجج اب مججن ميننججا أ  هججذه ه20)المسججلحة 

  يتعججذر معنججا تمييججا االتواعيججاو لجج  تعججد تتناسججب مجج  األ وججار الناجمججة عججن اسججتاداا األسججلحة المتوججورة، والتجج

إعرارهجا فج  وعجت ال زالجت  المدنيين عن العسكريين ف  كاير من األهيا ، عالوة على أ  هذه االتواعيجاو عجد تج 

و جججا و مع ججرة عججن الوكججر فيججه الكايججر مججن الضججعوب تججنن تحججت سججيورة االسججتعمار، ومججن ثجج  فجج   هججذه االتواعيججا

االججث دور فجج  صججياغتنا، وبالتججال  ف ننججا توتمججد إلججى معاليججة ال ربجج  إزا  عججانو  الحججرب ولجج  يكججن لججدول العججال  ال

 8التورق إليه  الل المؤتمر الدملوماس  المنعمد ف  جنيك ف   الم ايا المتعلمة بحروب التحرير. ك  هذا ت 

، األول متعلجج  بحمايججة 1949ين إضججافيين إلججى اتواعيججاو جنيججك الججذي انتنججى ب ضججافة مروتوكججول 1977جججوا  



 2018العدد السابع ديسمرب                                                        جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
8 

 
251 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

المسلحة الدولية، والاان  متعل  بحماية ضحايا المنازعاو المسلحة ال ير دوليجة. وبنجا ا عليجه  ضحايا النااعاو

 .ه21)روب التحرير من  الل المؤتمر الدملوماس  ف  داورة النااع المسلح الدول د لت ه

مجج   1980بعججد ذلججك صججدرو معاهججدة األمجج  المتحججدة هججول هظججر وتمييججد بعجج  األسججلحة التمليديججة لعججاا 

لتمنجين تحججري  األسجلحة الكيماويجة، إضججافة  1993ججانو   13كوالتنجا األربج ، واتواعيججة بجاريل الموععجة فجج  مروتو 

 .  ه22) هول األل اا الم ادة للفراد 1998س تم ر  18" الم رمة ف   Ottawaإلى اتواعية " 

 الـمـطلب الـثـانـي : تـعـريـف جـرائـم الـحـرب

عنججدما انججدلعت الحججرب العالميججة الاانيججة لجج  يكججن لججدى الججدول والمسججنولين والعسججكريين معرفججة ك يججرة بمواعججد 

ارتك ججت ميججازر وأهججداث داميججة وف ججاو  أظنججرو مججوا ن ال ججعك فجج  هججذا  عججانو  النااعججاو المسججلحة، فاثنا هججا

مادة األهيا  للدول المتحاربجة   الما 1945المانو ، وف  المحكمة العسكرية الت  عمدو ف  " نورم ورغ " سنة 

 . ه23)موصون  ميرم  هرب أماا محكمة دولية، وبالتال  استم  العال  مذهول إلى ما أذي  عن جراو  الحرب 

رى األستاذ مصووى كام  كحاتة أنه ييب اهتراا عواعد عانو  النااعاو المسلحة ومراعاتنجا بكج  دعجة يو 

الاروج علينا وانتناكنجا يعجد جريمجة مجن ججراو  المجانو  الجدول   ف  جمي  الظرو  واألهوال  الل الحرب، وأ 

سجوا   اب، فننجاة عجدة تعريوجاو لنج. وه  الت  يمكجن تسجميتنا ججراو  الحجر ه24)يوع  على ممترفنا العماب المالو 

 ر  هيناو ومنظماو دولية وهذا ما سنعاليه ف  هذا المولب. تعريواو فمنية أو اتواعية أو من 

 لتعريف الفقهي لجرائم الحربالفرع األول: ا

أعوججججى الومنججججا  تعريوججججاو ماتلوججججة ليججججراو  الحججججرب، فيعرفنججججا األسججججتاذ ع ججججد الوتججججاد ميججججوم  هيججججازي باننججججا 

ضد الموانين واألعرا  الت  تحك  سلوة الدول والمواو المتحاربة واألفراد ف  هالجة الحجرب، وعجد  "ماالواو تم 

 . ه25)اا  عد يكونوا من المدنيين أو العسكريين " كاا  أو الممتلكاو، وهؤال  األكتم  على األ
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من النان مجن  عرفنا أي ا األستاذ جيرهارد فا  غال  باننا "أي عم  عد يعاعب عليه الينود أو غيره 

لوجة للمجانو  الجدول  ولمجوانين ملجد ع   العدو عند الم   علجى مرتكجب الماالوجة، وهج  األعمجال التج  ترتكجب ماا

علجججى أمجججر  ك عجججوانين الحجججرب والتججج  ترتكججب منجججا يريمججة، وكجججذلك األعمجججال التججج  تاججالالضججاص الجججذي يرتكجججب ال

 . ه26)ولمصلحة ال لد الذي ينتم  إليه الميرا"

وس  كايرا ف  نواق جريمجة الحجرب فيعلنجا كج  ماالوجة للمجانو  الجدول ،  ا التعريل أنهويالهم على هذ

النااعججاو المسججلحة والمججوانين اسنسججانية. وعججد اعت ججر أي ججا ونحججن نمججول أ  هججذه اليريمججة ال تتعججدى نوججاق عججوانين 

 با  اال تصا  بمعاع ة ميرم  الحرب يكو  للدولة العدو فمط.

انتناكججاو عججوانين "فجج  كتابججه المججانو  الججدول  اسنسججان  باننججا   Abdelwahab Biad��وذ  يعرفنججا كمججا 

، ويالهججم ه27)يججك األربجج  وال روتوكججول األول " وأعججرا  الحججرب المتمالججة فجج  االنتناكججاو اليسججيمة التواعيججاو جن

ال يجر على هذا التعريل أنه جعج  ججراو  الحجرب متمالجة فمجط فج  االنتناكجاو اليسجيمة، فجاعت ر أ  االنتناكجاو 

جسججيمة ال تضجججك  جججراو  هجججرب، ولكججن يعجججاب عليجججه أ  هصججر اليجججراو  فجج  الماالوجججاو المتعلمججة فمجججط باتواعيجججاو 

، و تياه  االتواعيجاو األ جرى المكونجة لمجانو  1977ا ال روتوكول األول لعاا وأي  1949جنيك األرب  لعاا 

 .  ه28) النااعاو المسلحة والت  س   ذكرها

نججا " انتناكججاو عججوانين وأعججرا  الحججرب بججافتراي عيججاا هججرب مججين دولججة وأ ججرى هنججاة أي ججا مججن عرفنججا بان

 . ه29)ماو " وافتراي وجود أعرا  وعوانين ين    اهتراا ما تورضه من التاا

 الفرع الثاني: التعريف اإلتفاقي لجرائم الحرب

ججججراو ، عجججنن مججج  الحجججرب العالميجججة األولجججى، ع لجججت بعججج  الجججدول اعت جججار انتناكجججاو معينجججة لمجججوانين الحجججرب 

. وعر  ميااق محكمة نجورم رغ العسجكرية الدوليجة لعجاا 1907وسنة  1899معظمنا ف  اتواعياو الهاي لسنة 
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ننا " انتناكاو عوانين الحرب وأعرافنا، بمجا فج  ذلجك عتج  مجدنيين فج  أراضج  محتلجة أو جراو  الحرب با 1945

ن ، عتجج  رهجاون، سجلب ملكيججة  اصجة، والتججدمير إسجا ة معجاملتن  أو إبعججاده ، عتج  أسجرى هججرب أو إسجا ة معجاملت

 ال ير ضروري عسكريا". 

  عالمجة علجى أول ت جمين لوجاع  والت  عننت المانو  الجدول  اسنسجان 1949كما كا  التواعياو جنيك 

من جراو  الحرب او ما يسمى " بالاروق المانونية اليسيمة لالتواعياو "، فاالتواعياو األربج  تحتجوي علجى سجرد 

 51مجن االتواعيجة األولجى، والمجادة  50وعة ك يرة من اليراو  التج  تعت جر ججراو  هجرب، والجواردة فج  المجادة لميم

 من االتواعية الرابعة.  147من االتواعية الاالاة، والمادة  130ادة من االتواعية الاانية، والم

ضججير إلينججا المججادة السججابمة مججن االتواعيججة األولججى تججنص علججى أ  " الماالوججاو اليسججيمة التجج  ت 50فالمججادة 

ه  الت  تت من أهجد األفعجال التاليجة إذا اعترفجت ضجد أكجاا  محميجين أو ممتلكجاو محميجة باالتواعيجةف المتج  

ل  الحياة، تعمد إهجداث آالا كجديدة أو العمد، التعذيب أو المعاملة الإلنسانية، بما ف  ذلك التيارب الااصة بع

أو بالصججحة، تججدمير الممتلكججاو أو االسججتيال  علينججا فجج  نوججاق واسجج  ال  االضججورار الاويججر بالسججالمة ال دنيججة

 ت رره ال روراو الحربية، وبوريمة غير مضروعة وتعسوية "،وسيات  التورق لتوصي  هذه اليراو  الهما. 

 ن الدوليالفرع الثالث: تعريف لجنة القانو

عن لينة المانو  الدول  عد عجر  ججراو  إ  مضروع عانو  اليراو  المالة بسل  اسنسانية وأمننا الصادر 

منججه باننججا " كجج  ماالوججة  ويججرة لالتواعيججاو والمواعججد واألعججرا  المو مججة علججى المنازعججاو  13الحججرب فجج  المججادة 

ع  األفعال الت  تضك  جراو  هرب، فمسمتنا علجى المسلحة الدولية وغير الدولية "، وعد أضافت هذه المادة ب

ى األكجاا  والممتلكجاو كالمتج  والتعجذيب والمعاملجة الإلنسجانية...  وأي جا علجى أسان أفعال محظورة تمج  علج

 أسان االستعمال ال ير مضروع للسلحة. 
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"الماالواو الت  تعاعب علينجا من ك  التعاريل الت  س   التورق إلينا نستالص أ  جراو  الحرب ه  

 ترة العدا  ضد أفراد معينين أو ممتلكاو معينجة أوعوانين وأعرا  النااعاو المسلحة، والت  يت  ارتكامنا  الل ف

 ". ومن  الل هذا التعريل يمكن أ  يحدد لنا عدة عناصر ف  جريمة الحربفضد الميتم  الدول  كك 

 .ه30)ة مين دولتين أو سلوتين أ  تكو  هناة هالة عدا  أو هرب عاوم -

 أ  يتعل  العم  الميرا بحالة العدا  الماومة مين الورفين. -

 أ  يضك  العم  الميرا  رعا لمواعد عانو  النااعاو المسلحة.  -

 أ  يكو  هناة عنصر دول  ف  الموضوع وإال عدو المسالة دا لية بحتة. -

من السلوة العامة، كا  يكو  جنديا أو موظوا ف  جريمة الحرب ال يموا منا إال كاص يملك جا ا  -

 .ه31)إدارة االهتالل 

 المحاكم الجنائية الدولية الفرع الرابع: تعريف 

لمججد هججددو المججادة الاانيججة إلججى غايججة المججادة الاامسججة مججن النظججاا األساسجج  لمحكمججة يوغسججالفيا السججابمة 

الموضوع  ماالث  واوك من اليراو ف جراو  الحرب، اال تصا   1993المنضاة من ع   ميلل االمن عاا 

 عسمتنا إلى  اووتينف 3و 2او  الحرب فنيد أ  المادة جراو  اسبادة، اليراو  ضد اسنسانية. وبالنس ة لير 

 53و  50والواردة ف  نصو  المواد  1949اليراو  المت منة الاروق اليسيمة التواعياو جنيك  -أ

من االتواعية الاالاة،  130من االتواعية الاانية والمادة  51و 44فة إلى المادتين من االتواعية األولى، إضا

 تواعية الرابعة وه  تضم ف من اال 147والمادة 

 المت  العمد؛  -

 التعذيب؛ -
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المعاملة ال ير إنسانية، وتد   ف  ذلك التيارب ال يولوجية وتعمد تس يب آالا كديدة أو اعتدا   -

 نسا  أو صحته؛ وير على جس  اس

 تدمير الممتلكاو أو مصادرتنا على نواق واس  دو  ضرورة عسكرية وعلى نحو غير مضروع؛ -

 إهداث آالا ك رى عمدا؛ -

 التاريب الواس  للموال؛ -

 إكراه أسير أو كاص مدن  على الادمة ف  عواو معادية؛ -

 هرما  أسير هرب أو مدن  من محاكمة عادلة؛ -

 مضروع للمدنيين أو ه سن  موجه غير مضروع؛ رد أو نم  غير  -

 أ ذ الرهاون؛ -

 سو  استعمال عل  الصليب األهمر؛ -

 اكاو عوانين وأعرا  الحرب وه  تضم فانتن -ب

 استعمال األسلحة السامة أو ما يماثلنا والت  تس ب آالما غير ضرورية؛ -

 هدا المد  والمرى مدو  ضرورة عسكرية؛ -

إلما  المنام  باي  ريمة على المد  والمرى الماهولة بالمدنيين أو الت  ليل لنا وسيلة النيوا أو  -

 دفاعية.

دمير أو تاريب أماكن الع ادة والتعلي  وا ثار التارياية والونية والعلمية والمؤسساو مصادرة أو ت -

 اسنسانية والمستضوياو. إضافة إلى ننب الممتلكاو العامة والااصة. 
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أي ججا فجج  النظججاا األساسجج  لمحكمججة روانججدا المنضججاة هجج  األ ججرى مججن  ججر  ميلججل االمججن عججاا  وعججد جججا 

كمججة بيججراو  الحججرب وهججذا فجج  المججادة الاالاججة منججه، والتجج  تججد   االنتناكججاو الججنص علججى ا تصججا  المح 1994

اججان  لعججاا وأي ججا انتناكججاو ال روتوكججول ال 1949مضججتركة مججن اتواعيججاو جنيججك األربجج  لعججاا ، 3اليسججيمة لمججادة 

 وه ف  1949الملح  باتواعياو جنيك  1977

 مي  أككاله؛ االعتدا  على الحياة والسالمة ال دنية، وبااصة المت  بي -

 المعاملة الماسية والتعذيب؛ -

 أ ذ الرهاون؛ -

 االعتدا  على الكرامة الضاصية؛ -

 الحرما  من المحاكمة العادلة؛ -

 الياا او اليناوية؛ -

 هاب؛أعمال اسر  -

 واالغتصاب واسكراه على الدعارة؛ -

 الرق وتيارة الرعي  بيمي  صورها؛ -

 السلب والننب؛ -

 كاب أي من األفعال المذكورة؛التنديد بارت -

فيججا  فجج  المججادة  1998وامججا باصججو  المحكمججة اليناويججة الدوليججة المنضججاة بموجججب اتواعيججة رومججا لعججاا 

 عسمتنا الى عدد من الوناو ومن مين هذه األفعالف  الاامنة مننا تعداد ليراو  الحرب والت 

 عمدا ب هداث معاناة كديدة أو إصاباو  ويرة؛    المت  العمد والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية والمياا  -
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 باليس  أو بالصحة واالعتدا  على كرامة الضاص، وبااصة المعاملة المنينة؛   

 و واالستيال  علينا دو  م رر ال رورة عسكرية؛ إلحاق تدمير واس  النواق بالممتلكا -

 و  عواو دولة معادية؛إرغاا أسير هرب أو أي كاص مضمول بالحماية على الادمة ف  صو -

 هرما  أي أسير هرب أو أي كاص مضمول بالحماية من همه ف  المحاكمة العادلة؛  -

 الرهاون؛ اسبعاد أو النم  غير المضروعين أو الح ل غير المضروع وأ ذ -

 تعمد توجيه هيماو ضد السكا  المدنيين والمنضآو مدنية الت  ال تضك  أهدافا عسكرية؛        -

د كن هيماو ضد موظوين أو منضآو أو مواد أو وهداو أو مرك او ف  منمة من مناا تعم -

 المساعدة اسنسانية أو هوم السالا؛

سيسور عن  ساور ف  األرواد أو إصاباو مين المدنيين تعمد كن هيوا م  العل  با  هذا النيوا  -

ة يكو  إفرا ًا واضحًا بالميان إلى أو عن إلحاق ضرر باهدا  مدنية أو إهداث ضرر كديد لل ينة الو يعي

 ميم  المكاسب العسكرية المتوععة؛

 سكرية؛مناجمة أو عصك المد  أو المرى أو المساكن أو م ان  العال والت  ال تكو  أهدافًا ع -

 عت  أو جرد ممات  ألمى سالهه أو ل  تعد لديه وسيلة للدفاع أو استسل  ماتارًا؛ -

وعل  العدو أو كارته العسكرية أو زيه العسكري أو عل  األم  المتحدة  إسا ة استعمال عل  الندنة -

 ن ؛وأزياونا وكذلك الضعاراو الممياة التواعياو جنيك، مما يسور عن عت  األفراد أو إصامت

 نم  السكا  المدنيين من وإلى األري المحتلة؛ -

ية أو التارياية أو المستضوياو تعمد توجيه النيماو ضد الم ان  الدينية أو التعليمية أو الاير  -

 والم ان  والمواد والوهداو الو ية، كريوة أال تكو  تلك األماكن مستادمة ألغراي عسكرية؛     
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حت سلوة الور  الاص  للتضويه ال دن  وإجرا  التيارب الو ية إ  اع األكاا  الموجودين ت -

 والعلمية مدو  م رر    .

 عادية أو جيش معاد أو إصامتن  غدرًا؛عت  أفراد منتمين إلى دولة م -

تدمير ممتلكاو العدو أو االستيال  علينا ما ل  يكن هذا التدمير أو االستيال  مما تحتمه ضروراو  -

 الحرب؛   

 أنه لن ي مى أهد على عيد الحياة؛ إعال  -

 إعال  أ  هموق ودعاوى رعايا الور  المعادي مل اة أو غير مم ولة ف  أي محكمة؛ -

 إج ار رعايا الدولة المعادية على االكتراة ف  عملياو هربية موجنة ضد ملده ؛ -

                  ننب أي ملدة أو مكا  هتى لو ت  االستيال  عليه عنوة؛                     -

استاداا السموا أو األسلحة المسممة وال ازاو الاانمة أو السامة أو الرصاصاو الت  تتمدد أو  -

وح بسنولة ف  اليس  ال ضرى، أو األسلحة أو المذاوك أو المواد الت  تس ب بو يعتنا أضرارا زاودة أو تتس

 للمنازعاو المسلحة؛آالما ال لاوا لنا، أو تكو  عضواوية بالماالوة لمانو  

 االغتصاب أو االستع اد الينس  أو اسكراه على ال  ا  أو الحم  المسري؛ -

ن  أو أكاا  آ رين متمتعين بحماية سضوا  الحصانة من العملياو است الل وجود كاص مد -

 العسكرية على نماط أو منا   أو عواو عسكرية معينة؛

 ب الحرب بحرمانن  من المواد الت  ال غنى عننا ل ماون ؛تعمد تيوي  المدنيين كاسلوب من أسالي -

 ا ف  المواو المسلحة.تينيد األ وال دو  الاامسة عضرة من العمر إلااميا أو  وعي -

 المـطـلب الـثـالـث : أركــان جـرائـم الـحـرب
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ل ركجن إ  جراو  الحرب ما  ك  جريمة دولية تتكو  من ركن مادي وركن معنوي وركن دول ، وبجا تال

 واهد من هذه األركا  تعد اليريمة غير عاومة، وستت  دراسة ك  ركن من هذه األركا  ف  فرع مستم .    

 ول: الركل المادي  الفرع األ 

إ  الجججركن المجججادي فججج  اليريمجججة الدوليجججة عامجججة يتماججج  فججج  السجججلوة أو العمججج  أو الوعججج  المحظجججور الجججذي 

. ونيجد أ  الجركن المجادي فج  ججراو  الحجرب يتكجو  مجن ه32)يعرضنا للاوريصيب المصالح الدولية ب رر أو 

 الت  تح رها عوانين وأعرا  الحرب. عنصرين األولف توافر هالة هرب والاان  هو ارتكاب أهد األفعال

 عياا هالة الحرب  -أوال

انتناوجججه، والحجججرب إ  ججججراو  الحجججرب ال تمججج  إال أثنجججا  نضجججوب النجججااع المسجججلح، فجججال تمججج  ع ججج  مجججد ه أو بعجججد 

تتحم  بك  عتال مت جادل مجين المجواو المسجلحة ألكاجر مجن دولجة بمصجد إننجا  مجا ميننجا مجن عالعجاو سجلمية، هجذا 

مونججوا الججواعع . أمججا المونججوا المججانون  ف نججه يسججتلاا باسضججافة إلججى ذلججك صججدور إعججال  رسججم  مججن فيمججا ياججص ال

 . ه33) جانب إهدى الدول المتحاربة يعلن هالة النااع المسلح

هنججاة ا ججتال  عججوي هججول المونججومين المججانون  والججواعع  أي التمييججا مججين النججااع المسججلح بمعنججاه المججادي 

مجانون ، فمجد ذهجب اغلجب الومنجا  إلجى اعت جار أ  اسعجال  الرسجم  للحجرب غيجر الزا، والنااع المسجلح بجالمعنى ال

  هو عم  من أعمجال المياملجة الدوليجة النجد  فالع رة ه  م د  العملياو الحربية، فاعت روا أ  اسعال  الرسم

ال يوجرق مجين النتجاوا . أما ع جا  المحجاك  ال ريوانيجة ف نجه ه34)األساس  منه هو تن يه السكا  إلى مداية الحرب 

المترت جججة علجججى هجججاتين الحجججالتين، سجججوا  وججججدو الحجججرب بمعناهجججا المجججادي أو بجججالمعنى المجججانون . ولجججذلك فالنتجججاوا 

اهدة، وعد عال الم ا  األمريك  ف  مناس او عديدة أنه " عد تنض   أي دولة ف  هجرب غيجر المترت ة علينما و 
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  كانجججت الحجججرب معلنجججة أا غيجججر حجججرب الوعليجججة تكجججو  واهجججدة، سجججوامعلنجججة ... ومججج  ذلجججك فججج   النتجججاوا المانونيجججة لل

 .ه35)"معلنة

نجه ال يضجترط تجوافر ويم  الركن المادي سجوا  مجن عسجكري أو مجدن  أو مجن لجه منصجب فج  الدولجة، أي أ

. وأي ا ال نيد التورعة مين إ  كا  الليو  إلى الحرب مضجروعا كمجا لجو كجا  دفجاع ه36)صوة معينة ف  اليان  

 ليو  غير مضروع كحرب العدوا ، فو  كال الحالتين تكو  األفعال المحظورة تضك  جراو  هرب. كرع ، أو

 ارتكاب أهد األفعال المحظورة دوليا -ثانيا

نو  الججدول  اسنسججان  ه ججر الليججو  إلججى األعمججال الاويججرة التجج  ال تورضججنا ال ججروراو الحربيججة، إ  المججا

سجج   لنججا التوججرق إلججى أ  المواثيجج  الدوليججة عججد تكولججت متيججري  عججدد  أو التجج  لنججا عججوة تدميريججة غيججر محججدودة. وعججد

، 1907-1899هجججاي ، ومجججرورا باتواعيجججاو ال1864ك يجججر مجججن سجججلوكياو الممجججاتلين مدايجججة مجججن اتواعيجججة جنيجججك 

، التج  وضجعت تمريجرا 1919إضافة إلى تمرير لينة المسؤولياو الت  أنضاو بعد الحرب العالميجة األولجى سجنة 

  تضك  جراو  هرب. فعال 32يت من 

أي ا نيد النظاا األساس  لمحكمة نورم جورغ الجذي كجند مدايجة عنجد جديجد فيمجا ياجص تمريجر المسجؤولية 

والتج  هجددو جميج   1949الحرب، ث  بعد ذلك جا و اتواعياو جنيك األرب  لعاا الوردية على ارتكاب جراو  

األنظمججة األساسججية للمحججاك  اليناويججة الدوليججة. كجج   الماالوججاو اليسججيمة لمججوانين النااعججاو المسججلحة، وصججوال إلججى

وانين األفعجججال التججج  وردو فججج  االتواعيجججاو السجججالوة الجججذكر ججججا و علجججى سججج ي  الماجججال ال الحصجججر وذلجججك أل  عججج

وأعرا  الحرب يحددها العر  الدول  الذي هو ف  توجور مسجتمر هسجب مجا يليجا إليجه المتحجاربو  مجن وسجاو  

 . ه37)ه التمدا العلم  ف  ميال التسلح جديدة وكذلك م  ما يكضك عن
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وماال هذه األفعالف المت  اليماع ، استعمال المسوة ضد المدنيين وتيويعن ، و وك النسا  سكجراهنن 

ال  جججا ، واعتمجججال المجججدنيين مججج  إ  جججاعن  لظجججرو  غيجججر إنسجججانية، مصجججادرة األمجججوال، والتعجججذيب، تجججدمير علجججى 

تياريجججة، وإسجججا ة معاملجججة اليرهجججى واألسجججرى واسجججتعمال أسجججلحة ومجججواد أو المنضجججآو المدنيجججة والسجججون المدنيجججة أو ال

 ممذوفاو ضارة ونضر األوبنة...  

مججن النظججاا األساسجج  للمحكمججة اليناويججة الدوليججة التجج   8 ونيججد توصججيال ك يججرا لنججذه اليججراو  ضججمن المججادة

 فناوف 4نصت على األفعال الت  تعد جراو  هرب والت  ه  

 .1949  الت  تما  انتناكاو جسيمة التواعياو جنيك األرب  لعاا الونة األولىف اليراو

رية علجججى المنازعجججاو الونجججة الاانيجججةف هججج  اليجججراو  التججج  تماججج  انتناكجججاو  ويجججرة للمجججوانين واألعجججرا  السجججا

 المسلحة الدولية.

للمجادة الونة الاالاةف ه  اليراو  الت  تم  فج  هالجة نجااع مسجلح غيجر دولج  والتج  تماج  انتناكجاو جسجيمة 

 1977مضتركة ف  اتواعياو جنيك األرب ، وال روتوكول الاان  لعاا  3

 الفرع الثاني: الركل المعنوي 

يمصد بالركن المعنوي اليانب الضاص  أو النوسج  فج  اليريمجة، فجال تمجوا اليريمجة بميجرد عيجاا الواععجة 

. فيججراو  ه38)ارت ا ججا معنويججا أو أدميججا الماديججة، إذ المججد مججن أ  تصججدر هججذه الواععججة عججن إرادة فاعلنججا وتججرت ط بججه 

عاا فمط الجذي يتكجو  مجن العلج  واسرادة. الحرب تتولب توافر المصد اليناو  الذي هو ف  هذه الحالة المصد ال

فييب أ  ينصر  إلى الدولة الممالة بضاص عادتنجا أ  مجا تاتيجه مجن أفعجال إنمجا ينوجوي علجى ماالوجة لمجوانين 

أ  تنصر  إرادتنا إلى ذلك. وبالتال  إذا انتوجى هجذا العلج  انتوجى المصجد الينجاو   وعاداو الحروب، كما ين   

 وال تم  اليريمة. 
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ال يكو  أ  يدف  اليان  بعدا علمه بحظر ذلك الوع  أو عجدا مصجادعة الدولجة علجى المعاهجدة التج  كما 

اهججداو ومواثيجج  الحججرب ال ت ججمنت تيججري  ذلججك الوعجج ، فججالعر  السججاود يمنجج  هججذا، فعججدا توعيجج  الدولججة علججى مع

لمواثي  الدولية إنما يدل علجى ي رر األفعال المحظورة الت  تموا منا الدولة. م  إ  عدا التوعي  على ما  هذه ا

سجججو  نيجججة الدولجججة، فالدولجججة ال تكتوججج  فمجججط بجججالتوعي  علجججى المعاهجججدة مججج  ييجججب علينجججا تنويجججذها وبالتجججال  مالهمجججة 

 .ه39)المنتنكين لالتواعية 

ط الجججركن المعنجججوي لميجججاا هجججذه اليريمجججة وترتيجججب المسجججؤولية يعجججد ضجججمانا لتحميججج  العدالجججة، التججج  إ  اكجججترا

ليججاا  علججى الماوجج ، وال يعججد ماونججا إال مججن عججاا ب رادتججه بارتكججاب الوعجج  الميججرا، فحيججث تمت جج  بججا  يوعجج  ا

 تتوجه إرادة الواع  لماالوة المانو  بارتكامنا الواععة الميرمة تعد إرادة منحرفة.

يججرى الججدكتور هسججنين ع يججد أ  نيججة إننججا  العالعججاو السججلمية مججين الججدول المتحاربججة تعت ججر عصججدا  اصججا و 

د النتييجججة اسجراميجججة، فيمجججول أ  ججججراو  الحجججرب بعجججد أ  تحمججج  كججج  مننجججا النتييجججة اسجراميجججة هسجججب ييجججاوز ميجججر 

. لكننجا نيجد أ  ه40)الوديجة    يعتنا، فييمعنا بعد ذلك غري بعيد يياوز تلك النتيية أال وهو إننجا  العالعجاو

وليججة أثنججا  نصججنا علججى جججراو  إننججا  العالعججاو السججلمية ال يججد   فجج  تكججوين اليريمججة، وال تتولججب المعاهججداو الد

الحججرب ماجج  هججذا المصججد الاججا . وبالتججال  فجج   نيججة إننججا  العالعججاو الوديججة ال تعت ججر عصججدا  اصججا وإنمججا هجج  

وجج  لججذلك تججوافر عنصججري العلجج  واسرادة لميججاا الججركن المعنججوي فجج  ميججرد أثججر الهجج  الرتكججاب جججراو  الحججرب، فيك

 جراو  الحرب. 

  الفرع الثالث: الركل الدولي

إ  اكتراط الركن الدول  معنجاه عيجاا اليريمجة منجا ا علجى تاوجيط مجدمر مجن دولجة أو ميموعجة مجن الجدول 

ذا تصجججر  هجججؤال  باسججج  دولجججتن  فجججيمكن أ  تمجججوا بالوعججج  الدولجججة فججج  هجججد ذاتنجججا أو األكجججاا  العجججاديو ، هجججذا إ
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. ه41)وبوسججاوله الضاصججية  واسججتعانوا منججا وبوسججاولنا. هيججث أنججه ال يمكججن للوججرد أ  يرتكججب جريمججة هججرب بموججرده

وي ججيك الججدكتور هسججنين ع يججد كججر ا أ ججر يتماجج  فجج  أ  كجج  مججن المعتججدي والمعتججدى عليججه ييججب أ  يكججو  

ذا وععجت اليريمجة مجن و نج  علجى و نج  فجال يمجوا الجركن كالهما منتميا لدولة متحاربة م  األ رى، وبالتجال  إ

 .ه42)الدول  

الملحج  باتواعيجاو جنيجك األربج ، كجا  اعت جار الجركن  1977وع   صجدور مروتوكجول جنيجك الاجان  لعجاا 

الدول  ينو   على الدول فمط، بحيث كا  يارج من ذلك هاالو النااع المسلح مين دولجة وجماعجاو معارضجة 

و مين فناو متنجاهرة دا ج  الدولجة. وفج  هجذا اس جار يجرى األسجتاذ علج  ع جد المجادر المنجوج  أو هركة تحرير أ

ماالوجججاو فججج  هجججذا النجججااع ال تعت جججر ججججراو  هجججرب، وذلجججك بصجججوة أ  عواعجججد وعجججوانين النااعجججاو بانجججه إذا ارتك جججت 

فججج  النااعجججاو . وهجججذا الجججرأي منتمجججد، بصجججوة أ  ججججراو  الحجججرب ه43)المسجججلحة ال تو ججج  علجججى ماججج  هجججذه النااعجججاو 

 . 1949الدا لية ممننة وميرمة بموجب المادة الاالاة مضتركة من اتواعياو جنيك األرب  لعاا 

أمججا بعججد صججدور ال روتوكججول السججالك الججذكر الججذي اعت ججر النااعججاو المتعلمججة بحركججاو التحججرر والحججروب 

وعجوانين النااعجاو المسجلحة علجى الدا لية ه  نااعاو دولية، الض   الذي أدى رسميا إلى المجول متو يج  عواعجد 

 .               ه44)  ر جريمة هرب يعاعب مرتك ناهذا النوع من النااعاو، فاي فع  يرتكب أثناونا ماالوة لنذه الموانين يعت

                                                                                                                                                                                                         خاتمة:                                                                                                         

لججة األولججى مججن الوصججول الججى مججا يسججمى إ  الججنص علججى انتناكججاو المججانو  الججدول  اسنسججان  يضججك  المره

االكتوججا  مججذكر المواعججد وانتناكاتنججا فمججط بانسججنة الحججرب، بمعنججى جعجج  الحججرب أكاججر إنسججانية. غيججر انججه ال يمكججن 

 وانما وجب من تيري  هذه األفعال وضما  معاع ة مرتك ينا.
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الجدول  الينجاو  وتوعيج  وهنا يظنر الدور الك ير الذي يع ه الم ا  الجدول  الينجاو  فج  تكجريل المجانو  

أهججد، فكجج  المحججاك  التجج  انضججاها فكججرة العمججاب عججن انتناكججاو المججانو  الججدول  اسنسججان  والججذي هججو امججر ال ينكججره 

الميتمج  الجدول  مجدآ مجن المحجاك  العسجكرية )نورم جورغ و وكيجوه أو المحجاك  المنضجاة مجن  جر  ميلجل االمجن 

اويججة الدوليججة الحاليججة كرسججت فكججرو العدالججة الدوليججة اليناويججة، مججن )روانججدا ويوغسججالفيا سججابماه او المحكمججة الين

رتكب جريمة هرب، وهذا ع ر ماتلجك النااعجاو المسجلحة التج  تمج  فج   الل ضما  متابعة ومعاع ة ك  من ا

 العال .
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 الجريمة اإللكترونية على الجريمة المنظمةتأثير 

 الدكتور: فرعون محمد

 اه ف  العلواالرت ة العلميةف دكتور 

 -جامعة سيدي ملع ان –التاصص ف عانو  المنازعاوا كلية الحموق والعلوا السياسية 

 ملخص 

و ولمد كا  من نتاج التوور التكنولوج  ظنور أدواو وا تراعاو و دماو جديدة فى ماتلك المياال

رونية تاتلك عن نتا عن الاورة التكنولوجية ظنور نوع جديد من المعامالو يسمى المعامالو اسلكت

 .المعامالو التمليدية الت  نعرفنا من هيث ال ينة الت  تت  فينا هذه المعامالو

كذلك للتوس  التياري مين الدول وعولمة اعتصادياو الدول وما نتا عننا من عولمة الامافة و  نتيية

دود الدولية اليريمة، هذا ما عي  بظنور منظماو  ويرة تعم  على مستوى دول  ومنظ  متياوزة الح

وماترعة ألكار من دولة ومعتمدة استراتييياو معينة وتحالواو مين المنظماو اسجرامية الو نية والاارجية 

تية م  العصاباو لوري السيورة على الدول  اصة ف  ظ  تحالك الماصصين ف  ميال المعلوما

افة أككالنا وبدو  تمييا مين المتمدمة اسجرامية المنظمة، مما جعلنا من أك ر التحدياو الت  تواجه الدول بك

 مننا والمتالوة.

 جريمة إلكترونية، تحدياو الميتم  الدول ، اليريمة المنظمة، هماية عانونية. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  

It was a product of the emergence of tools and technological inventions and 

new services in various areas and technological revolution has resulted in the 

emergence of a new type of transaction called electronic transactions differ from 
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traditional transactions that we know in terms of the environment where these 

transactions.  

As a result of the expansion of trade between the States and the globalization 

of economies and the resulting globalization of culture and crime, that's what 

precipitated the emergence of serious organisations working on an international 

level and organized beyond international borders and infiltrated more than one 

State and supported specific strategies and alliances between national criminal 

organizations And exert control over foreign countries especially in light of ad 

litem in Informatics Alliance with organized criminal gangs. Making it one of the 

biggest challenges facing all countries without distinction between developed and 

underdeveloped. 

Through the above problem arises: to what extent can online crime impact on 

organized crime? 

keywords: electronic crime, organized crime, the international community 

challenges, legal protection. 
 

 مقدمة

كا  للتمدا التمن  واستاداا الحاسوب ا ل  واالنترنت ماايا وإييامياو ، ف   له كما هو كا  ك  إذا 

االكتضافاو واال تراعاو اليديدة مضاك  وسل ياو، من ميننا ظنور صور جديدة من اليراو  ل  تكن معروفة 

لومات  الذي بممدوره استاداا ف  الماض ، إلى جانب ظنور مضاك  عانونية وفمنية مننا فكرة الميرا المع

الوساو  التمنية الحدياة  ليتوص  إلى أنظمة الحاسب ا ل  ف  أي مكا  ف  العال  ، إلى جانب فكرة المال 

أيا كا  موضوعنا، والاور األك ر أ   المعلومات  )غير الماديه المتما  ف  ال راما والمعلوماو وال ياناو

اع  اليراو  تعتمد علينا للوصول إلى أهدافنا كما هو الضا  بالنس ة هذه اليريمة أص حت عاعدة  لوية ل 
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لليريمة المنظمة الت  أص حت تعتمد على الوساو  التكنولوجية الحدياة ف  المياا باعمالنا فن  ف  توور 

ينود الم ذولة سوا  على  الصعيد الدول  أو المستوى اسعليم  لميامنة مستمر، ك  ذلك أدى إلى تعدد ال

ذا الاور؛ فعلى الصعيد الدول  عمدو األم  المتحدة العديد من المؤتمراو لمواجنة اليراو  اسلكترونية ه

وإصدار الكاير من التوصياو، فو  المؤتمر الساب  للم  المتحدة الاا  بمكافحة اليريمة ومعاملة 

باعت ارها من اليراو  المتعدية يرمين أكار المؤتمر إلى جراو  الحاسوب ا ل  والصعوباو المتعلمة منا  الم

 الحدود ذاو الواب  االعتصادي.

 ومن  الل ما س   تاار اسككالية التاليةف

 إلى أي مدى يمكل للجريمة اإللكترونية التأثير على الجريمة المنظمة ؟  

 الية عدة تسا الو من ميننا ال حث عن العالعة مين اليريمتين وإلى أي هدهيث تتورع عن هذه اسكك

 توصلت الينود الدولية والو نية لميامنة هذه اليراو . 

 المبحث األول: ماهية الجريمة اإللكترونية

راف    ترج  أهمية موضوع اليراو  اسلكترونية ف  االنتضار الواس  لنذا النوع من اليراو  والذي

  هذا من جنة، ومن جنة داا الواس  للمعامالو االلكترونية على الصعيد الدول  واسعليم  والو ناالستا

أ رى فمد أص حت اليريمة االلكترونية ُمتالزمة م  التوور السري  والناو  ف  ميال تكنولوجيا االتصاالو 

 والمعلوماو.

 المطلب األول: مفهوم الجرائم اإللكترونية.

منمنما إ تلوت تسميتنا ه  ية أو جراو  الحاسوب واسنترنت أو اليريمة الساْي ِّري ة أو اليريمة اسلكترون

 را  اليريمة من ميرا عاا بارتكاب اليريمة و ضحية الذيمد يكو  أالتمليدية فى  او تضابه معالير جراو  ت
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وع  اليريمة فو  كاص   يع  أو كاص اعت اري وأداة ومكا  اليريمة. وهنا يكمن اال تالفالحميم  مين ن

ة وأي امكا  اليريمة الذي ال يتولب انتمال اليان  إليه انتماال اليريمة االلكترونية األداة ذاو تمنية عالي

هميميا ولكن ف  الكاير منتلك اليراو  ف   اليريمة تت  عن بعد باستاداا  ووط وك كاو االتصال مين 

 .ه1)اليان  ومكا  اليريمة

 سارة إلى أ   2000 مارن عاا 22يلون تايما فى عددها الصادر فى هذا وتضير ميلة لون ان

الضركاو االميريكية وهدها من جرا  الممارساو الت  تتعري لنا والت  تندرج تحت مند اليريمة االلكترونية 

% 62مليار دوالر سنويا، وللتاكيدعلى جانب عد ت وله الكاير من مؤسساو األعمال فا  نس ة  10بحوال  

%ه من  38ينما تضك  النس ة ال اعية )ك اليراو  تحدث مناارج المؤسسة وعن  ري  ك كة االنترنت ممن تل

 تلكالاساور من ممارساو تحدث من دا   المؤسساو ذاتنا.

األ رى ذاو التاثيراو الماتلوة سرعة مياناو بواعاو االوتما  الضاصية والد ول  ومن اليراو 

وأي ا الد ول  الكترونية سرعة األسرار الضاصية والعملية الموجودة بصورةعلعالحساباو ال نكية وتعديلنا و 

وأي ا مث األفكار الندامة أو الم ادة ليماعاو أو  على المواع  وعواعد ال ياناو وت يير أو سرعة محتوياتنا

 .و الفهوالتضنير بالضاصياو العادية والعامة ورموز الدين والسياسة  هكوماو بعيننا وأي ا السب والمذ 

 لدكتور محمود نييب هسن  اليريمة " باننا فع وبالنظر فينواق المانو  اليناو ، يعر  األستاذ ا

 .ه2)"غير مضروع صادر عن إرادة جناوية يمرر لنا المانو  عموبة أو تدميرًا اهترازياً 

عت ار أ  موضوع وي دو أنه ال اتواق مين الومنا  هول مصولح للداللة على هذه الظاهرة المستحدثة ، با

نًا إلى أهد مكوناو النظاا المعلومات  أو كا   اليريمة اسلكترونية ياتلك بحسب ما إذا كا  االعتدا  موجَّ
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ة ذاو   يعة  اصة ، تمنية وعامرة للحدود وسيلة لتنويذ جراو   معينة ، فاليريمة اسلكترونية كظاهرة إجرامي

 .ه3)المعلومات  تتعل  ف  ال الب بما يسمى المانو  اليناو 

كما يت  تعريل اليريمة اسلكترونية مين اليراو  الت  ترتكب مواسوة الحاسوب إلى اليراو  الت  ترتكب 

أننا اليراو  الت  ترتكب باستاداا باي نوع من المعداو الرعمية وتعريل اليراو  اسلكترونية با تصار على 

 .ه4)الحاسوب والض كاو والمعداو التمنية ما  اليوال

وتعتمد تعاريل اليريمة اسلكترون  ف  ال الب على ال ري من استاداا هذا المصولح وتضم  عددا 

اليريمة اسلكترونية محددًا من األعمال ضد السرية والنااهة وتوافر مياناو الكم يوتر أو أنظمة ويما  جوهر 

ية أو تحمي  مكاسب مالية أبعد من هذا الوصك وم  ذلك، فاألعمال ذاو الصلة بالحاسوب ألغراي كاص

أو ضرر بما ف  ذلك أككال اليراو  المتصلة بالنوية واألفعال المتعلمة بمحتوياو الكم يوتر جميعنا تم  

 . ”اليريمة اسلكترونية“ضمن معنى أوس  لمصولح 

عوبة وض  تعريل لظاهرة هذه اليريمة وهصرها ف  ميال ضي ، إال أ  مكتب تميي  التمنية ورغ  ص

والياو المتحدة األمريكية عرفنا من  الل تعريل الحاسوب ا ل  باننا " اليراو  الت  تموا فينا مياناو ف  ال

 الحاسب ا ل  وال راما المعلوماتية مدور رويس "

جمي  األفعال الماالوة للجمانو  ف” راد جراو  االنترنت على أننجا لمد عر  الدكتور ع د الوتاد م

واسوة الحاسوب ا ل  من  الل ك كة االنترنت وه  تتولب إلماا  ا  متمنياو والضريعة والت  ترتكب م

الحاسوب ا ل  و نظ  المعلوماو سوا  الرتكامنا أو للتحمي  فينا ويمصد منا أي ا أي نضاط عير مضروع 

  كما مكو  أو أكار من مكوناو االنترنت ما  مواع  االنترنت وغر  المحادثة أو ال ريد االلكترون ناك  ف 

 .ه5)تسمى كذلك ف  هذا اس ار باليراو  السي يرية أو السي رانية لتعلمنا بالعال  االفتراض 
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تعل  ك  سلوة غير مضروع أو غير مسمود به فيما ي” وعد عرفتنا الدكتورة هدى عضموش باننا 

 .ه6)”بالمعالية ا لية لل ياناو أو نم  هذه ال ياناو

ك  سلوة غير مضروع أو غير أ الع  أو ” باننا ” العتصادي والتنمية ويعرفنا   را  منظمة التعاو  ا

 . ” غير مصرد به يتعل  بالمعالية ا لية لل ياناو أو نملنا

ونية باليراو  المتصلة متكنولوجياو اسعالا وعد اصولح المضرع اليااوري على تسمية اليراو  االلكتر 

، على أننا جراو  2009غضت  05المؤرو ف   04-09 من المانو   02واالتصال، وعرفنا بموجب المادة 

المسان بانظمة المعالية ا لية للمعوياو ا لية المحددة ف  عانو  العموباو وأي جريمة أ رى ترتكب أو 

 .ه7)علوماتية أو نظاا لالتصاالو االلكترونيةيسن  ارتكامنا عن  ري  منظومة م

نيوا ليراو  الحاسب ا ل   ت منف السوو على مياناو أعر و وزارة العدل األمريكية تص 2000ف  عاا 

التسيي  الصوت  ه وعملياو المرصنة،   –أألفالا  -الحاسب، واالتيار بكلمة السر، وهموق الو   ) ال راما 

التيارية باستاداا الحاسب، وتاوير الماركاو التيارية باستاداا الحاسب، وتاوير العملة وسرعة األسرار 

سب، والصور الواضحة واست الل األ وال، واالهتيال مواسوة ك كة اسنترنت ، واسزعاج عن باستاداا الحا

أو األسلحة النارية أو  ري  ك كة اسنترنت، وتنديداو المنام  مواسوة ك كة اسنترنت، واالتيار بالمتويراو 

اليراو  المعلوماتية ف  المادراو، وغسي  األموال ع ر ك كة اسنترنت، وصنك مكتب التحميماو الويدرال  

إلى س   جراو  ه ف اعتحاماو ك كة النواتك العامة أو الااصة مواسوة الحاسب، واعتحاماو  2000أمري  

ة المؤر ة على بع  المواع  باسنترنت أو اليناو، ك كة الحاسب الرويسية ألي جنة، واعتحاماو السري

 .ه8)اع ، وبراما الحاسب المسروعةوانتناكاو سالمة الض كة المعلومانية، والتيسل الصن
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ورغ  الوارق مين ميدا  جراو  الحاسب ا ل  وميدا  جراو  اسنترنت، ف ينما  تتحم  األولى  باالعتدا  

وبراميه والمعلوماو الماانة به، ف   جراو  اسنترنت تتحم  منم   على ميموعة األدواو المكونة للحاسب

اسب ع ر  ووط الناتك أو الض كاو الو اوية، إال أ  الواع  التمن  أدى المعلوماو وال ياناو مين أجناة الح

 .ه9) (Cybercrime)إلى اندماج الميدانين ) الحوس ة واالتصاالو ه وظنور مصولح 

وروبية ليراو  الحاسب ا ل  واسنترنت المسماة باتواعية مودابست بضا  اسجراا واكتملت االتواعية األ

على  مسة عناوين ، األربعة األول  تناولت أربعة  2001ا 11ا23الموععة ف   ،(Cybercrime)الكون  

ت   أنواع من اليراو  ه  ف اليراو  الت  تمل سرية وأمن وسالمة وتوفير مياناو الحاسب ومنظوماته وه  

والتد   غير المضروع ف   -والتد   ف  ال ياناو  -واسعراي غير المضروع  -)الد ول غير المضروع 

وإسا ة استاداا األجناة ه، واليراو  المتصلة بالحاسب ا ل  وت   ) جريمة التاوير المتعلمة  -لمنظومة ا

لمواد اسباهية لل وال ) اسنتاج أو وجريمة التدليل المتعلمة بالحاسب ه، واليراو  المتصلة با -بالحاسب 

اليراو  المتصلة باالعتدا او الواععة على النضر غير المضروع للمواد اسباهية وصور األ وال الواضحة ه، و 

الملكية الوكرية والحموق المرت وة منا ) الو   والنضر ه؛ والعنوا  الاامل  صص للمسؤولية وللياا او، 

بضا  الضروع واالكتراة، وأي ا الياا او أو التدمير وذلك   ما لالتواعياو أو  وهو يضتم  على منود إضافية

 .ه10)ياة بالنس ة لمسؤولية األكاا  المعنويةالمعايير الدولية الحد

 :الجريمةاإللكترونية  المطلب الثاني: خصائص

األ رى ومن مين أه  هذه تتميا اليريمة اسلكترونية باصاوص وصواو تمياها عن غيرها من اليراو  

 الاصاوص ما يل ف
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أنظمة الحاسب ا ل  تسن  له يتميا اليان  ف  اليريمة اسلكترونية بمناراو تمنية عالية ف  ميال – 1

هيث يمتلك هذا الميرا من المناراو ما يؤهله للمياا متعدي  وتووير ف   الولوج والحصول على المعلوماو

مالهمه وتت   أعماله اسجرامية من  الل الض كاو أو دا   أجناة األنظمة األمنية هتى ال يمكن 

  .ه11)الحواسيب

أو المتسللو  وه  عادًة  ” Hackers ” المعلوماتية ، فنناة الناكارز تتعدد أنماط اليناة ف  اليريمة -2

مواع  معينة للحصول ميرمو  محترفو  يست لو    راتن  وإمكانياتن  ف  ميال تمنية المعلوماو للتسل  إلى 

 .على معلوماو سرية أو تاريب وإتال  نظاا معين وإلحاق الاساور به بمصد االنتماا أو االمتااز

سوا  كا  من النواة أو المحترفين وعادًة ما يستادا ميرمو هذا ” الماترعو  “ ” Crackers ” الكراكرزوهناة 

ميمًا ألهدا  غير كرعية كالحصول على معلوماو سرية النمط عدراتن  الونية ف  ا تراق األنظمة واألجناة تح

 . ” Malecions hackers ” روساوأو للمياا باعمال تاري ية. إلي وهناة العاماو  بالضوراو ومؤلوو الوي

اليريمة اسلكترونية ذاو بعد دول   أي أننا عامرة للحدود ، فن  عد تتياوز الحدود الي رافية باعت ار أ  -3

وهو ما ياير ف  كاير من األهيا  تحدياو عانونية إدارية فنية ، م    ع ر الض كة المعلوماتيةتنويذها يت  

 .يما فيما يتعل  ب جرا او المالهمة اليناويةبضا  مواجنتنا الس  وسياسية

ه  جريمة ال تتولب الرتكامنا العنك وال استعمال األدواو الاويرة كاألسلحة وغيرها، فالمياا منذه -4

 ة ال تحتاج إال إلى لمساو أزرار تنوذ بسرعة.اليريم

ع  وساو  اسث او التمليدية غير ه  جريمة صع ة اسث او لعدا وجود ا ثار المادية التمليدية وهذا ما ج -5 

كافية، مما أدى إلى ال حث عن أدلة فعالة سث اتنا، كاستاراج ال صماو الصوتية أو استعمال ك كية العين 

 .ه12)داا وساو  آلية سريعةوم اهاتنا باستا



 2018العدد السابع ديسمرب                                                         السياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية و 
9 

 
275 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

دو أكار جذبا نظرا لما تماله سوق الكم يوتر واسنترنت من ثروة ك يرة للميرمين أو اسجراا المنظ ، فمد غ-6

الستامار األموال وغسلنا وتوظيك الكاير مننا ف  تووير تمنياو وأساليب تمكن الد ول إلى الض كاو وسرعة 

ال نوة أو اعتراي العملياو المالية وتحويال مسارها أو استاداا أرعاا المعلوماو وبيعنا أوسرعة 

 الي.…ال واعاو

الوصول إليه هيث يسن  محو الدلي  من كاكة الكم يوتر سرعة محو الدلي  وتوفر وساو  تمنية تعرع  -8

وة على ف  زمن عياس  باستعمال ال راما الماصصة لذلك، إذ يت  عادة ف  لمح ال صر وبميرد لمسة  ا 

لوهة المواتيح بيناز الحاسوب على اعت ار أ  اليريمة تت  ف  صورة أوامر تصدر إلى اليناز، وما إ  

كضك هتى ي ادر ب ل ا  هذه األوامر، األمر الذي ييع  كضك اليريمة وتحديد يحل اليان  با  أمره سين

 .ه13)مرتك ينا،أمر ف  غاية الصعوبة 

 الجريمة المنظمة بالجريمة اإللكترونيةالمبحث الثاني: عالقة 

لمد أص حت النيماو اسلكترونية مصدر تنديد هميميا العتصادياو الدول، ول  تعد هذه اليراو  تمتصر 

سرعة أموال ال نوة أو األفراد، م  اجتاهت عواعاو جديدة على غرار أمن الموان ، الت  عد تتعري  على

نظمة أو اسرهاميين أو هتى الدول المعادية، وذكر بع  الا را  لنيماو  ويرة من عصاباو اليريمة الم

دراو مما جعلنا تص ح من مين أ  األرباد ال امة الت  تحممنا اليراو  اسلكترونية تياوزو أرباد تيارة الما

 أه  موارد اليريمة المنظمة.

 المطلب األول: تعريف الجريمة المنظمة

" اليريمة المنظمة جريمة متنوعة و معمدة من األنضوة وعرفنا الدكتور مصووى  اهر بموله ف 

مضروعة تنيمن علينا اسجرامية والعملياو السريعة واسعة النواق المتعلمة بالعديد من السل  والادماو غير ال
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عصاباو بال ة الموة والتنظي ، ت   آال  الميرمين من ماتلك الينسياو، وتت  بمدر ك ير من االهترا  

وعوة ال وش، وتستند  تحمي  الربح المال  واكتساب الموة والنووذ باستاداا أساليب عديدة  واالستمرارية

 .ه14)وماتلوة

فحة اليريمة المنظمة ع ر الو نية تحديد استاداا ع ارة "جماعة كما هاولت اتواعية األم  المتحدة لمكا

ا  أو أكار، موجودة لوترة من " جماعة ذاو هيك  تنظيم ، مؤلوة من ثالثة أكاإجرامية منظمة" بكوننا 

الامن وتعم  بصورة مت افرة مند  ارتكاب واهدة أو أكار من اليراو  الاويرة أو األفعال الميرمة وفما لنذه 

 .ه15)واعية، من أج  الحصول، بضك  م اكر أو غير م اكر، على منوعة مالية أو منوعة مادية أ رى االت

المتحدة المضار إليه أعاله أ  اليريمة المنظمة تتميا بالسماو ويمكن أ  نستنتا من تعريل األم  

  التاليةف

ك ف  س ي  تحمي  غاياتنا، أ  اليريمة المنظمة ه  جريمة  ويرة كايرا ما تنووي على استاداا العن - 1

  عن والممصود بالاوورة هنا هو أ  تكو  هذه األفعال يعاعب على ارتكامنا بالحرما  من الحرية لمدة ال تم

 أرب  سنواو.

إ  هذه اليراو  ليست جراو  فردية، م  تموا منا جماعاو إجرامية منظمة بمعنى أ  هذه اليماعاو  - 2

 كويننا منوع من االستمرارية.تتوفر على هيك  تنظيم  ويتس  ت

اف  يكو  الند  من المياا باليريمة المنظمة ف  األسان تحمي  مناف  مالية أو الحصول على أية من - 3

مادية أ رى، فاليريمة المنظمة تموا على هساباو عمالنية، فن  تتيه دوما هيث توجد األموال، وهيث يوجد 

 اباو الربح والاسارة .أع  عدر من الماا ر، ألننا م نية على هس
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ين تتس  اليريمة المنظمة بمرونتنا الواومة ف  عدرتنا على تاو  هدود الدولة والعم  على تينيد الواعل - 4

ف  دول عدة، وتنظي  ك كاو إجرامية تعم  على المستوى الو ن  أو الماري ومننا الت  يوول نضا نا العال  

 .ه16)أجم  

 ارن فينا اليريمة المنظمة نضا نافومن مين أه  المياالو الت  تم

 غس  األموال والركوة والوساد اسداريوالمال .  .1

 األنضوة غير المضروعة بالمواد المادرة. .2

 ربح غير المضروع ف  سوق األوراعالمالية.ال .3

 انتناة هموق الملكية الوكرية وعرصنة المنتياو وسرعة العالماو التيارية.  .4

 بالو ا  السي ران  ما  تاوير ال واعاو ال نكية واالوتمانية واعتحاا وسرعةاليراو  المعلوماتية المرت وة  .5

لك من اليراو  الت  يوسح التوور التكنولوج  أمامنا الحساباو ال نكية وال راما المعلوماتية إلى غير ذ

 آفاعا واسعة .

 المطلب الثاني: عالقة الجريمة االلكترونية بالجريمة المنظمة

عندما استعم  نوع من الويرون الذي ًعر  باس  "بمة الحب" ف   2000اا ما هدث ف  أوا ر ع

محاولة للوصول إلى كلماو السر للحساباو ف  يونيو  منك أو  سويتارالند، وف  ما ال يم  عن مصرفين 

 انوا فاعلوها، فن آ رين ف  الوالياو المتحدة، وم  إ  المصة ل  تل  اهتمامًا يذكر، ول  يعر  بال  ط من ك

تعو  مصداعية أك ر للنظرية الماولة با  اليريمة المنظمة توور عالعاو م  معتدين ص ار منرة ف  تمنياو 

الكم يوتر، واألمر الذي يمكن أ  نتوع  هصوله هو ما يمكن تسميته ت دي  منا   "الصالهياو المانونية". 

سو  تنول  من  -اليريمة المنظمة عندما ترت ط ب -ة فال كك أ  اليراو  المتعلمة بالض كاو اسلكتروني
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منا   ال يوجد فينا إال الملي  إ  وجد، من الموانين الموجنة لمحاربة اليراو  الت  ترتكب ع ر الض كاو 

اسلكترونية أو المنا   الت  ال تملك عدراو تذكر على تو ي  الموانين الم ادة لليراو  الت  ترتكب ع ر 

ا أهد الدرون الت  عدمنا فيرون "بمة الحب". وم  أ  الويرون انتضر رونية. هيث كا  هذالض كاو اسلكت

ف  العال  أجم  وكلك المؤسساو التيارية آال  الماليين من الدوالراو، فعندما تمكن ما رو مكتب 

ه ليل هناة من التحميماو الويدرال  من تحديد هوية مرتكب العم ، وكا   ال ًا ف  الول ين، اكتضووا أي ًا أن

و  يمكن من  الله محاكمة المرتكب، بعد ذلك عمدو دولة الول ين إلى إصدار عوانين تحر ا اليراو  الت  عان

 ُترتكب ع ر الض كاو اسلكترونية، وت عتنا ف  هذا السياق دول أ رى.

لكترونية، ومن وجنة نظر جماعاو اليريمة المنظمة، توفر ك كة اسنترنت، كما يوفر نمو التيارة اس

تكو  تكنولوجيا  أ جديدة من األهدا  للت ل   وممارسة النووذ، وهو اهتمال يضير إلى وجوب  ميموعة

اسنترنت وكركاو  دماو اسنترنت هذرة بصورة  اصة هول الضركا  المحتملين والداعمين الماليين لنا . 

 و  وعنا وملكيتنا لرعابة هكومية.

عن أك ر عملياو  (yahoo)كركة ياهوو، هيث كضوت 2016سنة كما هو الضا  ف  س تم ر من 

عرصنة وسرعة لماعدة مياناو مستادمينا، هذه العملية ُتعت ر من أك ر عملياو المرصنة ف  التاريي لضركة 

مليو  مستادا، و ف  ديسم ر من نول السنة تعرضت  500تمنية، هيث هص  المراصنة على مياناو أكار 

مياناو أكار من مليار مستادا عد ت  االستيال  علينا  أ رى هيث أعلنت با  الضركة نوسنا، لصدمة

وأص حت معروضة لل ي  ، مننا كلماو السر وأسنلة األما  وأرعاا هواتك وتواريي ميالد، هذه الحوادث 

 .ه17) و ت من أسن  الضركة األمريكية اعتصاديا وإعالميًا بضك  ملحو 
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ية ف  التاريي، سرق  اللنا عراصنة رون من أك ر جريمة إلكترون كما كضك محممو  عما يعتمدو  أنه

العديد من منوة دول العال  )كملت مصار  ف  اليابا  والصين والوالياو المتحدة، مرورًا بمصار  ف  

ثورة ف  عال  اليريمة “الدول األوروبيةه، ما يص  إلى مليار دوالر، وه  العملية الت  وصوت باننا 

عالمة فارعة على مداية مرهلة جديدة ف  ثورة النضاط اسجرام  اسلكترون ، ، وهذه السرعة تضك  ” اسلكترونية

 .ه18)هيث يسرق المستادمو  األموال م اكرة من ال نوة ويتين و  المستادمين العاديين

الترابط مين اليريمة المنظمة وك كة اسنترنت ليل   يعيًا فمط، ولكنه ترابط من المرجح له  والمؤكد أ 

 يتوور إلى هد أبعد ف  المستم  . يادهر وا  أ 

وت يي   وعد ساهمت التيارة الحرة ووساو  االتصال السريعة ف  تسني  المياا بانضوة مالية معمدة

منحو مليار دوالر من عواود اليريمة يت  تحويلنا إلكترونيًا ك  يوا من األموال ع ر الحدود الو نية، بما يمدر 

مليار دوالر من  500و 300كما عدر الا را  أنه يت  ت يي  ما يتراود مين  الل األسواق المالية العالمية، 

 .ه19)العواود غير المضروعة من  الل األسواق الدولية لرأن المال ك  عاا

األموال ال يعت ر ف  هد ذاته  ورا على االعتصاد العالم  واألسواق المالية م اكرة، وإذا كا  ت يي  

يمكن أ  ينتا عنه من آثار و يمة، هيث يعاد استامار العواود غير  إال أ  مكمن الاور فيه هو ما

د تتعري المضروعة ف  أعمال الوساد والتاثير السل   على المواعاو الضرعية للميتم ، وعلى نواق أوس ؛ ع

معه كرعية النظ  السياسية واالجتماعية للماا ر من جرا  ذلك، ومن هنا كانت أهمية دراستنا ف  ربط 

اليريمة اسلكترونية م  اليريمة المنظمة ومكافحة ت يي  األموال، ذلك أ  تلك المواجنة تما  أهد  مواجنة

السلواو الماومة على تنويذ المانو  عدرة أه  أدواو اسعالل من فعالية جماعاو اليريمة المنظمة وإعوا  

 .أك ر ف  مواردتن 
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 جريمة المنظمةالمطلب الثالث: الجهود الدولية والمحلية لمكافحة ال

لمد أث ت الواع  أ  ك  دولة منوردة ال تستوي  الم ا  على اليريمة، ي ا  إلى ذلك مسالة هروب 

جرامية إلى دولة أ رى مند  التالص من المتابعاو الميرمين من الدولة الت  ارتك وا فينا أعمالن  اس

الميرمين والم   علين  ف  أي ملد كانوا الم اوية، وهنا تظنر مسالة التعاو  والتنسي  مين الدول لتعاعب 

 فيه.

 الفرع األول: الجهود الدولية

اليراو  باعت ارها ظاهرة تد   ف  نواق ميموعة  1975لمد مدأو دراسة اليريمة المنظمة ف  عاا 

الت  ارتك ت ف  الوالياو المتحدة والت  عرفت باس  )جراو  رجال األعماله، وبعد أ  اكتس ت اليريمة 

مة كينًا فضينًا  صاوصنا المتعلمة بالاوورة والعدوا  وظنورها ف  كاير من األوساط االجتماعية المنظ

لمواجنة ماا رها، إلى أ  عمد بمدينة والسياسية؛ أص حت لنا ذاتية  اصة، وتوجنت عندها الينود الدولية 

بالتوعي  على اتواعية المؤتمر الدملوماس  الاا   2000من ديسم ر من عاا  12بالميرو اسيوالية ف  

األم  المتحدة لمكافحة اليريمة المنظمة العامرة للحدود اسعليمية، وأت عت منا ال روتوكوالو الاالثة المكملة 

ول مننا بمن  وعم  ومعاع ة االتيار باألكاا  وبااصة النسا  واأل وال؛ لالتواعية، والت  ياتص األ

ن  ري  ال ر وال حر واليو؛ والاالث يتعل  بمكافحة صن  والاان  يتعل  بمكافحة تنريب المناجرين ع

ناتنا والذ يرة واالتيار منا بصورة غير مضروعة، والت  صي ت ف  الوترة م ا األسلحة النارية وأجااونا ومكو 

مواسوة اللينة الااصة الت  ككلتنا اليمعية العاا للم  المتحدة بالمرار  2000وأكتوبر  1999مين يناير 

 .1998الصادر ف  ديسم ر  111ا53رع  
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لمد كا  التوعي  على اتواعية األم  المتحدة لمكافحة اليريمة المنظمة وليد جنود م نية ومناعضاو 

  المتحدة، والت  هياو إلى عمد المؤتمر الوزاري العالم  ف  عاا ودراساو للجناة المتاصصة ف  األم

يمية، والذي اكترة فيه ممالو  سياسيو  و  را  دوليو  من هول اليريمة المنظمة العامرة للحدود اسعل 1994

، وصودق عليه من  ر  اليمعية 1994إيواليا س تم ر -دولة، وعمد اجتماع تح يري ف  بالميرو 142

 .ه20)2000نوفم ر سنة  15تحدة متاريي نظمة األم  المالعامة لم

اله  لليمعية العاا للم  المتحدة وكا  من أمرز ما ت  التوص  إليه ف  المؤتمر وف  االجتماع ال

الوثيمتا  الااصتا  باسعال  السياس ، و وة العم  الدولية ضد اليريمة المنظمة العامرة للحدود اسعليمية، 

أظنرتا الحاجة واألهمية المصوى والعاجلة لك  محاولة دولية لمكافحة اليريمة المنظمة، ت   ف  واللتا  

 .ه21)بالتنظيماو اسجرامية هتى يتسن ى تحمي  المكافحة الواعلة لنااعت ارها الاصاوص المتعلمة 

اسجرا او وباصو  المسؤولية اليناوية عن اسجراا المنظ ؛ نصت االتواعية على أ  تتاذ ك  دولة 

ال رورية باالتواق م  الم ادا المانونية المعمول منا لتحديد مسؤولية األكاا  االعت ارية الذين يضتركو  

يراو  اليسيمة الصادرة عن جماعة اسجراا المنظ  وف  اليراو  األ رى الت  تنص علينا المواد ف  ال

أو مدنيًة أو إداريًة دو  المسان بالمسؤولية  ه من االتواعية، وعد تكو  تلك المسؤولية جناويةً 5،6،8،23)

م ادا المانونية المعمول منا ف  اليناوية للكاا  الو يعيين الذين ارتك وا اليراو ، وكذلك دو  المسان بال

 الدولة الور  ف  االتواعية.

تحمي  من تعت ر مواد االتواعية المتعلمة باعمال ال حث اليناو  المضترة والتضريعاو الااصة بالكما 

أه  األهكاا الااصة متوعي  جنود مكافحة اسجراا المنظ  على المستويين الو ن  والدول ،  اصة ألننا 

األ را  فرصة عمد االتواعاو أو التواه  الاناو  أو متعدد األ را  تياه المساو  الااصة توفر للدول 
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مند  إنضا  أجناة مضتركة للتحمي ، على بال حث اليناو  أو اسجرا او الم اوية ف  دولة أو أكار، وذلك 

 .ه22)ي  على أراضيناأ  توض  ف  االعت ار االهتراا التاا والكام  لسيادة الدولة الور  الت  يت  التحم

وتيدر اسكارة إلى منظومة اتصاالو األنتربول العالمية والت  ظنرو الحاجة لنا م  ال عك المتاايد 

بالنس ة للميرمين هيث تاايدو أهمية االتصاالو الضر ية الوعالة ع ر الحدود أكار لمعنى الحدود الو نية 

ية ف  تمكين أجناة الضر ة ف  العال  من ت ادل من أي وعت م ى و تتما  إهدى مناا األنتربول األساس

  " i-24ا7المعلوماو بضك  ٱمن و فعال، وعد  ور األنتربول منظومة االتصاالو الضر ية العالمية " 

لوص  أجناة إنواذ المانو  ف  ال لدا  األع ا ، األمر الذي يتيح للمستادمين المر ص لن  ت ادل ال ياناو 

 .ه23)ن  والوصول إلى عواعد مياناو المنظمة و دماتنا على مدار الساعةالضر ية النامة فيما مين

صلة فيما ميننا لكننا تؤدي فالمنظومة تتيح للمحممين الربط مين معلوماو ت دو للوهلة األولى غير مت

إلى تيسير التحميماو و المساعدة ف  ه  اليراو  . و بالتال  فنذه المنظومة تت من معلوماو عن الميرمين 

وعد أص حت كندا متاريي . وثاو  السور والمرك او المسروعة وال صماو واألعمال الونية المسروعة ...اليو 

لمنظومة ، والى هد ا   ت  وص  جمي  ال لدا  األع ا ، أول ملد يت  وصله منذه ا 2003جانو   20

لعديد من ال لدا  عررو وبالرغ  من أ  المنظومة تنصب أساسا ف  المكاتب المركاية الو نية ، إال أ  ا

 وضعنا أي ا ف  المواع  اسستراتييية كمراكا الحدود والمواراو وأجناة اليمارة ..الي

 الفرع الثاني: جهود الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة واإللكترونية 

إ  اليااور ك يرها من الدول، تعان  من أ وار اليريمة المنظمة والت  استوحلت بس ب الوض  

من  الذي مرو به  الل العضرية السودا ، وما صاه نا من إ تالالو أمنية واعتصادية واجتماعية، مما األ

 ر ملدا  ص ًا تنمو فيه ما  هذه اليراو  الت  تتاعل  والظرو  غير المستمرة لل لدا .جع  اليااو
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ن الو ن  ومما يدل على استضرا  ظاهرة اليريمة المنظمة ف  اليااور، هو تسيي  مصالح األم

ة، ف عد . والدولة منتمة بضك  ك ير منذه الظاهر ه.15)ملوًا سنويًا ف  ع ايا اليريمة المنظمة 1300سهصاوية 

اتواعية األم  المتحدة لمكافحة اليريمة المنظمة ع ر الو نية الت  صودق علينا من  ر  اليمعية العامة 

، لتؤكد با  2002لك االتواعية ف  ف راير ، صادعت اليااور م  التحوظاو على ت2000نوفم ر  15ف  

يريمة المنظمة، والت  تعر  ه  األ رى المسؤولين ف  ال لد مؤمنو  بمدى أهم ية التعاو  الدول  لمكافحة ال

توورًا ف  األساليب واألنماط با  راد م  التمدا التكنولوج  الحاص  ف  كتى الميادين، و اصة ف  الميالين 

ولمد صادعت اليااور ف  هذا اس ار داومًا على اتواعياو ك ينة تند  إلى تموي  االعتصادي والمال . 

ما ه وبااصة تيارة المادراو وظاهرة اسرهاب الت  عانت كايرًا من ويالتنا، أنضوة اسجراا المنظ  بضتى أن

ادراو والمؤثراو ومن مين تلك االتواعياو نذكر اتواعية األم  المتحدة لمكافحة االتيار غير المضروعة بالم

اب بالماهرة ، وكذا االتواعية العربية لمكافحة اسره1995وصودق علينا ف  يناير  1988العملية ف  ديسم ر 

، وأي ًا اتواعية منظمة الوهدة اسفريمية للوعاية 1998والمصادق علينا ف  ديسم ر  1998ف  أمري  

، وكذلك االتواعية الدولية لمم  2000نا ف  أمري  والمصادق علي 1999ومكافحة اسرهاب باليااور ف  يوليو 

 .ه24)2000يااور ف  ديسم ر والت  صودق علينا من  ر  ال 1999تموي  اسرهاب ف  ديسم ر 

-04من عانو  العموباو بممت ى المانو  رع   177و  176إ  المضرع اليااوري ف  تعديله للمادتين 

معية األكرار إلى الينح، وكذا ما نصت عليه المادة ، ف نه وس  ميال ج 2004ا10/11المؤرو ف   15

بمسؤولية الضاص المعنوية جناويا و هذا ما ل  يكو  موجودا ف  التضري  اليااوري، ويعت ر  01مكرر  177

 هذا تلميحا أو تصريحا معنويا باليريمة المنظمة.
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ا منه ف   المضرع اليااوري تعت ر اليااور جاا علما باوورة هذه اليريمة على الميتم  الدول  الذي و 

ك ح اليريمة المنظمة وعد تما    متعديالو ف  بع  الموانين وكذا سن عوانين وذلك لمحاصرة عاا إجرا  

 ذلك ف  ا ت ف

وذلك  15/11/2000بمصادعة اليااور على اتواعية األم  المتحدة الااصة باليريمة المنظمة ليوا 

المت من التصدي  متحوم على محتوى  05/02/2002ف  المؤرو  55-02رع   منا ا على المرسوا

 –االتواعية، وبعد المصادعة بسنتين تيسدو اهتماماو المضرع اليااوري باوورة هذه الظاهرة اسجرامية 

هيث نص علينا صراهة ف  التعدي  الذي مل عانو  اسجرا او اليااوية ،عانو  رع   -اليريمة المنظمة

هيث مل  ،40، المادة37مكرر، المادة 08المادة وذلك ف  المواد   10/11/2004:لمواف  لا 04-14

 النماط التاليةف التعدي 

 ق.إ.ج  37متمديد ا تصا  وكي  اليمنورية  -

 ق.إ.ج  40متمديد ا تصا  عاض  التحمي   -

 مكرر  40تمديد ا تصا  المحاك  و اليناو الم اوية ا -

                 مكرر 8معدا انم ا  الدعوى العمومية بالتمادا  -

 مكرر الومرة 8عدا انم ا  الدعوى المدنية للموال ة بالتعوي  عن ال رر الناج  ا -

 .4-3-2-14مكرر  /65مكرر م65 المتابعة اليااوية للضاص المعنوي ا -

  عانو  اسجرا او اليااوية وكذا عانو  العموباو فوبعد التعديالو األت  أجراها المضرع اليااوري على 

باصو  هذه اليريمة الاويرة الت  تمتد و تتضعب ف نه ت  إجرا    ،ه25)394. 389. 177. 176المواد 

حيث مس  2006ديسم ر  20 المؤرو ف  22 /06رقمتعدي  عانو  اسجرا او اليااوية مرة أ رى تحت 
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مة أو الحد لك تماكيا م  توجنه ف  الم ا  على اليريمة المنظوذ. 65. 51. 47. 45. 44. 16المواد 

 مننا على أع  تمدير.

كما نيد أ  اليااور ركاو ف  التصدي لظاهرة اسجراا اسلكترون  على تاصيص المس  الساب  مكرر 

تحت عنوا  "المسان بانظمة المعالية ا لية  للمعوياو " جملة من  15-04من عانو  العموباو رع  

عالية ا لية للمعوياو، وتا د هذه األفعال إما وصك مواعد هدد من  اللنا ك  األفعال الماسة منظ  المال

 اسعتدا  على نظ  المعالية ا لية أو وصك اسعتدا  على معوياو نظاا المعالية ا لية. 

ية مكرر فيما تعل  بالد ول غير المر ص إلى منظمومة المعالية ا ل 394وذلك ف  المواد 

معوياو  بوري  ال ش إلى نظاا المعالية ا لية  فيما تعل  ب د ال 1مكرر 394للمعوياو والمادة 

 للمعوياو.

المت من تعدي  عانو   22-06كما عاا المضرع باستحداث ميموعة من التدامير اسجراوية ف  المانو  

ما  ف  تسيي  استصاالو اسلكترونية اسجر او اليااوية تدامير تتعل  بالتحمي  ف  اليراو  اسلكترونية تت

 وما بعدها. 5مكرر  65و المادة  47. 45اسضافة لعملية التسرب ف  المواد ومراع تنا ب

إلى جانب وض  المضرع اليااوري هماية  اصة ل رناما الحاسب ا ل  من  الل إد النا ضمن 

ؤلك والحموق المياورة موصك المت من  هموق الم 5-03هموق المؤلك والحموق المياورة ف  األمر 

 .ه26)و اسعالا ا ل المصنك المحم  لمصنوا

 الخاتمة 

بالرغ  من الينود الم ذولة ف  ميال مكافحة اليريمة المنظمة من  الل التصدي ليراو  المعلوماتية 

وتيويك مناب  التموي  للت ي  والم ا  على اليماعاو اسجرامية ، إال أ  المضوار أماا هذه المواجنة ي مى 
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المنظمة تموا متووير أسالي نا وتنوي  أو الترا  ، فعصاباو اليريمة   ويال يتس  باالستمرارية وعدا االنمواع

أنماط جراومنا بضك  سري  سرعة التمدا التكنولوج  والعلم ، مما يستدع  اليمظة الداومة وال حث المستمر 

لمنظمة لتعايا ذلك اليند الم ذول إلى هد ا  ، وتيدر اسكارة هنا إلى العالعة مين التواص  مين  اليريمة ا

او ت يي  األموال الت  تعت ر من الوساو  اليديدة ، والت  يست لنا اسجراا المنظ  وباع  اليراو  ما  عملي

لتموية نوسه واستمرار نضا ه، مند  تعايا مواععه وتسني  تسلله إلى مراكا النووذ والسلوة ف  الميتم ، 

إضافة إلى  بصوتن  من ك ار رجال األعمال ،والسع  إلى اكتساب زعماوه المكانة االجتماعية المرموعة 

 هماية أموال العصابة من المصادرة .
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 العقار والتنمية المستدامة
 

 

 

 الملخص:

 جمي  وتضم للدولة  االعتصادي الكيا  من تن   مستمرة ديناميكية عمليةالمستدامة التنمية  تعد

 والمراكا األدوار وتعدي  االجتماعية واالعتصادية منيةاأل ت دي  تند  إلى موردة كعملية فن  االتياهاو،

 وبنا  ،االعتصادية المعوياو ف  الت يير وتوجيننا ب ية رصدها بعد اليوانب المتعددة اسمكاناو وتحريك

األجيال المستم لية، ومن أمرز هذه األمنية نيد العمار الذي  يلعب دورًا  العصرية وضما  هموق  الدولة دعاو 

ف  تحمي  التنمية المستدامة باعت ارهاألرضية األساسية الت  تنول  مننا ماتلك المضاري  العمومية ف   بارزاً 

األوعية العمارية ال رورية  وذلك من  الل توفير  االعتصادية والسياهية والعمرانية،ماتلك المياالو 

لحيوية والمنا   الصناعية والسياهية سهداث وإعامة المضروعاو وال نياو التحتية المنيكلة للميال المراف  ا

 .والمنضآو العامة

  لمات المفتاحية:كال

 ال نياو التحتية . االجتماعية واالعتصادية، التنمية المستدامة، العمار،التنمية، ديناميكية، األمنية 
 

Summary: 

Sustainable development is an ongoing dynamic process derived from the 

economic entity of the state and include all directions, they are regularly as a 

 ة: آمنة وزانيالباحث
 lmdسنة ثالاة دكتوراه 

 نظاا جااو  وسياسة جناوية معاصرة.
 كلية الحموق والعلوا السياسية
 جامعة محمد  ي ر بسكرة

 الباحث: محمد األميل نويري 
 lmdسنة أولى دكتوراه 
 عانو   ا 

 كلية الحموق والعلوا السياسية
 جامعة العرب  الت س  ت سة 
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process aimed at switching social and economic structures and changing roles and 

centers and the moving multiple aspects of potential after monitoring and guidance 

to change economic dataand construction of the foundations of a modern state and 

to guarantee the rights of future generations, beteween these buildings, we find the 

property that plays a leading role in achieving sustainable development as the land 

of base from which various public projects in various economic, tourist and urban 

areas, through the provision of necessary real estate vessels to bring about the 

implementation of projects and infrastructure structures such as vital facilities, 

industrial areas , tourism and public facilities. 

keywords: 

Development, dynamic, social and economic buildings, sustainable 

development, real estate, infrastructures. 
 

 مقدمة : 

االجتماعية  الحياة ف  أساسية على اعت اره عاعدة للتنمية، الديناميك  العمار المحرة يعت ر

 ا  ر، عن أهدهما فص  يتصور ال إذ ك يرًا، ارت اً ا باألري الرت اط اسنسا  وذلك ونظراً  واالعتصادية،

ر لتوفي األفراد إال  ر  من األري هذه من عوعة عن ال حث وما استمراره ، وفينا أكلن  ومننا فعلينا يره 

 ال رزق لل ومصدر كاروة نويسة العمار عيمة أدرة أ  منذ  اصة الكاملة، العيش ووساو  الحياة ضروراو

 .له ماي 

 هيث من واالستمرار االستمرار على المدرة ذاو التنمية ه  المستدامة وعلى اعت ار أ  التنمية

 الل االعتماد على العمار الذي يعد   للموارد الو يعية، ف   تحميمنا لنذا الم ت ى يتيلى من استادامنا

 الوعا  فنو ،بماتلك أبعادها المستدامة للتنمية أساسية ورافعة المواعاو الحيوية لك  استراتيي  إنتاج عام 
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 المضاري  أرضية النوالق يعت ر كما الض  ، لور  والموفر للد   والمدر المنتا االستامار لتضيي  الرويس 

 والسياهية. واالجتماعية والوالهية المياالو االعتصادية  تلك في  االستامارية

ه   ل ما  أساسية آلية وهو العمران ، لتعمير والتاويطا ميال ف  الدولة وسيلة هو لعمار أنا كما

تحسين  الراميةإلى العمومية السياساو تنويذ ف  مدور فعال يساه  فالعمار وبالتال  السكن، ف  الموا نين

التحوالو  ضو  على وذلك التنموية، الحركية ف  كما يساه  الومر، ومحاربة الموا نين عيش ظرو 

 تعرفنا اليااور . الت  المتسارعة يةوالديم راف االعتصادية

 هذا ف و ،استعماالته وتنظي  العمار ض ط ميال دو   عمومية سياسة أي نياد تصور يمكن لنذا فال

 ض ط ب ية الميال وتدمير تنينة إلى العمران  والتاويط والتنينة التعمير ميال اس ار تند  الدولة،ف 

 لمستدامة . الح ري وتحميمنا للتنمية ا والتوس  النمو

 ومل هنا يدور تساؤلنا حول: فيم تتمثل الصلة الرابطة بيل العقار والتنمية المستدامة؟  

 وانوالعا من هذه اسككالية ارتاينا تمسي  موضوع المدا لة إلى محورين ف

 مونوا التنمية المستدامة. المحور األول :

 العمار وعالعته بالتنمية المستدامة.  المحور الثاني :

 لمحور األول : مفهوم التنمية المستدامةا

 هذا العى فمد والسياسية وال ينية، واالجتماعية االعتصادية التنمية إلى المستدامة التنمية مصولح يضير

 مين المواضي  من فنو تعريل  ا ، فلك  واالتياهاو،  را  هولنا وا تلوت التعاريل من العديد المونوا

الميادين، لنذا تورعنا من  الل هذا المحور إلى تعريل  ماتلك ف  ال اهاين هتمااوا  انت اه العت الت  المنمة

 التنمية المستدامة وت يا   صاوصنا، ث  تناولنا أبعادها واألهدا  الت  تسعى إلى تحميمناف
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 أوال : تعريف التنمية المستدامة 

عليه  متو  تعريل يوجد ال إذ لتنموي ا الوكر ف  م تكراً  أو جديدا مونوما المستدامة التنمية مونوا يعت ر

 مصولح التنمية من ك  تعريل تحديد ين    المصولح لتعريل هذا وللتورق  المصولح، لنذا بالنس ة عالمياً 

 هداف ك  على االستدامة ومصولح

 إلى تند  وسياسية وثمافية واجتماعية اعتصادية مستمرة كاملة ف" التنمية ه  عمليةالتنمية تعريف /1

 أسان وعلى الميتم  أفراد جمي  مساهمة  الل من وذلك ورفاهيتن  األفراد هياة ف  مستمر تمدا تحمي 

 .(1)لعاوداتنا"  العادل التوزي 

 المنوعة تحمي  هو وتدف  الامن مرور م  االستنالة يم  أال ضما  ف" االستدامة ه تعريف االستدامة/2

 .(2)العامة"

 على والمحافظة والمستم   الحاضر ألجيال الو يعية الموارد ة"استمراري أنناف على كذلك تعر  كما

  صاوصنا".

 دو   الحاضر اهتياجاو تل   الت  ه  المستدامة عاس ف" التنمية مصووى الدكتور  الد يعرفنا كما

 .(3)اهتياجاتنا" تل ية على المادمة األجيال بمدراو اس الل

 لليمي  األساسية ا التنمية الت  تم   متل ية الحاجاووالتنمية بانن لل ينة العالمية اللينة وعرفتنا

تضي  أنما ا استنالكية  الت  المي  ونضر أف   هياة سرضا   موهاتن  إلى أماا الميتم  الورصة وتوسي 

 . (4)معمول" بضك  الميتم  إلى تحميمناضمن هدود اسمكاناو ال ينية الت  يتول  

تنا اللينة العالمية للتنمية المستدامة ف  تمريرها المعنو  فمد عرف التنمية المستدامةأما باصو  

على أنناف"التنمية الت  ت من  1987"بمستم لنا المضترة " هيث وضعت تعريوا للتنمية المستدامة عاا 
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ف  المعيضة بمستوى  المادمة األجيال هموق  على التعدي عدا االستيابة الهتياجاو اليي  الحاضر م 

 .(5)أمكن" إ    أو يوافمهالحال اليي  يعادل

 التكنولوجية التنمية ومناه  االستامار وتوجيناو الموارد است الل فينا يتناغ  "عملية أي اف وه 

 اسنسا  بحاجياو للوفا  والمستم   الحاضر إمكاناو من كال يعاز نحو على المؤسساو وت يير

 .(6)وتولعاته"

 التواز   باهتياجاو الحاضر وتحم  المستدامة تو  لتنميةا أ  المول فامكننا التعاري  هذه ك   الل ومن

 الموارد استيوا  هاجياتن ، وذلك من  الل واست الل من المم لة األجيال لتمكين المستم   متول او وبين مينه

 ال أنه المم لة، بحيث متول او األجيال وضما  بعيدة، زمنية لمدة إبماونا ومحاولة عمالنية بوريمة الو يعية

 الموارد هالة وف  المتيددة، المورد غير هالة ف  الااصة الموارد واالستاداا االست الل هذا تياوز كنيم

 األج ،  ويلة زمنية لوترة لتست   لنذه الموارد داو  وجودب محاولة م  استادامنا ف  تركيد ييب المتيددة

 الو يدة للعالعة وذلك مين  عيا إلى ديتؤ  مناس ة ال بوريمة الحالتين كلتا ف  الموارد هذه تستادا أ  وييب

 .وال ينة المستدامة التنمية مين

 ومن التنمية وصور أككال من غيرها عن تمياها الت  الاصاوص من ميموعة المستدامة وللتنمية

 :استاالصنا فيما يل  يمكن المونوا لنذا وضعت الت  التعاريل  الل

 ف  زيادة ف  المتمالة االعتصادية الحياة مياالو ي جم ف  ت يراو إهداث تعن  المستدامة *التنمية

 متيددة كانت سوا  الو يعية الموارد على الحوا  وكذلك الحميم  الد   ف  الورد نصيب متوسط كمية

 .لنا العمالن  باالست الل متيددة غير أو
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 ال ين  التواز   حمي مت وال ينة الميتم  فناو مين االجتماعية العدالة متحمي  ذلك االجتماع  اليانب أما

 .للميتم  االجتماع  اليانب على لينعكل

 والمستم  ، الحاضر وهاجاو أمان  تل   ومستم ال هاضرة داومة تنمية ه  المستدامة * التنمية

 على االعتماد م  للميتم  المتاايدة الحاجياو لت وية المواعاو جمي  ف  التنمية لتحمي  تسعى فالدولة

 .المستم لية األجيال هاجياو ل ما   لياووا والورق  المضاري 

 على وتم  الدولة عواعاو جمي  ف  وذلك مضتركة ومسؤولية كاملة تنمية ه  المستدامة *التنمية

 .اتااذ المرار عملية ف  المساهمة مستوياتنا بماتلك الدولة عات 

 واالعتصادية ياسيةالس الدراساو  الل من وذلك عالم ، مصولح المستدامة التنمية مصولح *يعت ر

 .المستدامة التنمية ييسد مونوا إدراج ف  ساهمت الت  والامافية

 إ ار ف  ال ع  بع نا م  ومتدا لة متضابكة واعتصادية واجتماعية مينية أبعاد المستدامة *للتنمية

 .والتركيد التنظي  بال  وو يتس  تواعل 

 .علينا تموا وم ادا فعالة لياوآ  الل من لتحميمنا تسعى أهدا  المستدامة * للتمنية

 تحمي  ل ما  متيددة غير أو متيددة كانت سوا  الموارد الست الل عمالنية  رق  المستدامة *للتنمية

 .اليوانب ماتلك مين التواز  

 ترت ط إذ  ردية العالعة وهذه أ رى  ناهية من والتنمية ناهية من ال ينة مين تكاملية عالعة *وجود

 الماتلوة. المواعاو جمي  ف  كاملة تنمية لتحمي  وتوافمية ليةتكام عالعة ميننما

 ثانيا: أبعاد التنمية المستدامة.

 ف(7)للتنمية المستدامة ثالثة تتعل  باليان   االعتصادي وال ين  واالجتماع  
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 البعد االقتصادي:  /1

من  الل توفير مموماو  تعن  االستدامة استمرارية وتعظي  الرفاه االعتصادي أل ول فترة زمنية ممكنة

 والتعلي .    الرفاه اسنسان  باف   نوعية ما ف الوعاا والمسكن والنم  والمل ل والصحة

 البعد البيئي: /2

يركا ال عد ال ين  للتنمية على مراعاة الحدود ال ينية بحيث لك  نظاا مين  هدود معينة ال يمكن  

 تياوزها من االستنالة واالستناا .

ة تياوز تلك الحدود ف نه يؤدي إلى تدهور النظاا ال ين  وعلى هذا األسان ييب وض  أما ف  هال

أماا االستنالة والنمو السكان  والتلوث وأنماط اسنتاج السينة واستناا  المياه وعو  ال اباو وانيرا  الحدود 

 التربة.

 البعد االجتماعي: /3

اسنسا  يضك  جوهر التنمية وهدفنا النناو  من يركا ال عد االجتماع  للتنمية المستدامة على أ   

ي  المحتاجين لنا باسضافة إلى مكافحة الومر وتوفير الادماو  الل االهتماا بالعدالة االجتماعية إلى جم

االجتماعية إلى جمي  المحتاجين لنا باسضافة إلى ضما  الديممرا ية من  الل مضاركة الضعوب باتااذ 

 المرار بك  كوافية.

 لثا :أهداف التنمية المستدامة ثا

 مي  جملة من األهدا  وه فتسعى التنمية المستدامة من  الل آلياتنا ومحتواها إلى تح

 تحقيق نوعية حياة أفول للسكان:  /1
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من  الل التركيا على العالعاو مين نضا او السكا  وال ينة، وتتعام  م  النظ  الو يعية  وذلك

نسا ، وذلك عن  ري  مماييل الحوا  على نوعية ال ينة واسصالد والتنينة ومحتواها على أسان هياة اس

   العالعة ف  األ ير عالعة تكام  وانسياا.وتعم  على أ  تكو 

 تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئة القائمة:  /2

د هلول تحم  ذلك من  الل تنمية إهساسن  بالمسؤولية اتياهنا وهان  على المضاركة الوعالة ف  إييا

  مية المستديمةمناس ة لنا من  الل مضاركتن  ف  إعداد وتنويذ ومتابعة وتمدي  مراما ومضاري  التن

 تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد:  /3

وهنا تتعام  التنمية م  الموارد على أننا موارد محدودة لذلك تحول دو  استناافنا أو تدميرها وتعم  

  ونا بضك  عمالن .على استادامنا وتوظي

 إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأوليات المجتمع:  /4

وذلك ب ت اع  ريمة تالو  إمكانياته وتسمح متحمي  التواز  الذي مواسوته يمكن توعي  التنمية 

 االعتصادية، والسيورة على جمي  المضكالو ال ينية.

 تحقيق نمو اقتصادي تقني:  /5

ضم  الموارد الو يعية وال ينية، وهذا مدوره يتولب تووير سمال الو يع  الذي يبحيث يحافم على الرأ

مؤسساو وبنية تحتية وإدارة مالومة للماا ر والتمل او لتؤكد المساواة ف  تماس  الارواو مين األجيال 

 المتعاع ة وف  اليي  نوسه.

 وعالقته بالتنمية المستدامة.  المحور الثاني: العقار
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 كعملية فن  االتياهاو، جمي  وتضم  الكيا  من تن   مستمرة ديناميكية عملية بانواعنا التنمية تعد

 المتعددة اسمكاناو وتحريك والمراكا األدوار وتعدي  االجتماعية واالعتصادية األمنية ت دي  تند  إلى موردة

 دعاو  وبنا  الميميةو  االعتصادية المعوياو ف  الت يير هد  تحمي  وتوجيننا نحو رصدها بعد اليوانب

العصرية ومن أمرز هذه األمنية نيد العمار الذي يلعب دورًا بارزًا ف  تحمي  التنمية المستدامة. لنذا  الدولة

 تورعنا من  الل هذا المحور )أواله إلى مونوا العمار ث  إلى عالعته بالتنمية المستدامة )ثانياه .  

 أوال: مفهوم العقار. 

 العقار: تعريف /1

 آ ر مكا  إلى منه للنم  عام  غير تيعله موضعية ف  مكانه المستمر الاامت يعر  العماربانهف"الض  

 .(8)تلك" دو  

 أو  لمتنا أص  من ذلك كا  سوا  االستمرار لصوة الحاواة الاامتة كما تعر  علىف "أننا األكيا 

 (9) ل ". أو تلك يعترينا أ  دو   نملنا يمكن ال صان ، بصن 

 ما ف   مننا، نم  أجاا  جاز وإذا بحياها، وث اتنا الستمرارها نظرا للعمار، المناسب الماال ه  واألري

 . صاورها أو أتربتنا بع  انتااع أو سوحنا متوتيت ذلك يكو  

 فيه وثامت بحياه مستمر ك   "ك  بانهف المدن  المانو   من 683 المادة ف  العمار المضرع وعد عر 

 ."منمول فنو ك   من ذلك ماعدا وك  عمار، فنو تلك دو   من نمله يمكن ال

 العقارات: أنواع ا2

 نتناولنا بالتاصيص وعماراو لموضوعنا ت عا وعماراو بو يعتنا العماراو،عماراو من أنواع ثالثة توجد

 : يل  ما وف 
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 بطبيعتها: * العقارات

 الي،...األكيار الم ان ، ألراض ،ا فتضم  (10)متنملة غير ثامتة وضعية لنا الت  المادية األكيا  ه 

 األمنية األري رملية، وتضم  أو هيرية أرضا أو لل نا  أو للاراعة معدة تكو   أ  ف  فرق  ال للري بالنس ة

 مالكنا، إلى النظر دو   با ننا عماراو ف  أو األري على والمستمرة الاامتة األكيا  فوعنا، وتعد المضيدة

 يميمنا الت  فاألمنية عليه، الممامة األري مالك غير مالكنا كا  إ  ماريةالع   يعتنا ف  يؤثر ال فنذا

 ف  وثامتة مستمرة ألننا بو يعتنا عماراو تعت ر المؤجرة األري على المالك من متر يص المستاجر

 .(11)األري.

 حتنات أو األري سوح على سوا  علينا الممامة المنضآو جمي  فتضم  بو يعتنا عماراو الم ان  وتعد

 (12).فينا وثامتا مستمرا هياا وتتاذ األري ف  ما تة ألننا وا بار واليسور والمصان  كالمساكن

 موضوعها: بحسب *العقارات

 على عين  ه  ك  عماريا ماال يعت ر ": أ  على اليااوري  المدن  المانو   من 684 المادة عرفتنا

 األصلية العينية عمار"، فالحموق  على عين  ح ب تتعل  دعوى  ك  وكذلك الملكية، ه  ذلك ف  بما عمار

 الرسم ، كالرهن األ رى  الت عية العينية والحموق  االستعمال، وه  هماالرتواق هماالنتواع، الملكية، كح 

 موضوعنا كا  ف ذا عمارا، موضوعنا كو   عمار كلنا تعد االمتياز، وه  التاصيص، ه  الحيازي، الرهن

 (31)فتعد من منموالو. منموال

 : بالتخصيص *العقارات

 ع   من وتاصيصه الست الله نظرا العمار صوة له منح بو يعته منمول هو بالتاصيص العمار إ 

 العمارف من النوع هذا تعريل المدن  المانو   من 683 المادة من الاانية الومرة ف  ورد .عماره لادمة مالكه
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 عمارا يعت ر است الله أو العمار هذا  دمته على دارص يملكه عمار ف  صاه ه ي عه الذي المنمول أ  "غير

 عرعلة أي لمن  واست الله لادمته أعدو الت  المنموالو على العمار أهكاا كموال جسد فالمضرع بالتاصيص"،

 . العمار منوعة تعو 

 ثانيا : عالقة العقار بالتنمية المستدامة 

 لك  استراتيي  إنتاج عام  أنه اعت ار على التنمية، منظومة ف  هيويا دورا يلعب العمار أ  كك ال

 .(14)بماتلك أبعادها المستدامة للتنمية أساسية ورافعة المواعاو الحيوية

أرضية  يعت ر كما الض  ، لور  والموفر للد   والمدر المنتا االستامار لتضيي  الرويس  الوعا  فنو

 والسياهية و الوالهية واالجتماعية ديةالمياالو االعتصا ماتلك ف  االستامارية المضاري  النوالق

 أساسية آلية وهو العمران ، التعمير والتاويط ميال ف  الدولة وسيلة هو العمار أ  إلي كما….والادماتية

 الرامية العمومية السياساو تنويذ ف  مدور فعال يساه  فالعمار السكن، وبالتال  ف  الموا نينه   ل ما 

 ضو  على وذلك التنموية، الحركية ف  كما يساه  الومر، ومحاربة نينالموا  عيش تحسين ظرو  إلى

 (15) تعرفنا اليااور الت  المتسارعة والديم رافية التحوالو االعتصادية

 هذا ف و ،استعماالته وتنظي  العمار ض ط ميال دو   عمومية سياسة أي نياد تصور يمكن لنذا فال

 ض ط ب ية الميال وتدمير تنينة إلى العمران ، والتاويط لتنينةوا التعمير ميال ف  اس ار تند  الدولة،

 الح ري. والتوس  النمو

 و ل  السكنية، ال راما إنعاش منه ينول  محورية، هيث مكانة السكن مستوى  على العمار يحت  كما

من  ميموعة  الل من السكن ميال ف  الدولة الصدد، تتد   هذا وف  الح رية واألعواب اليديدة المد 

 أنواعه، بضتى الالو  غير الم ا  على السكن عن  ري  والومر النضاكة إلى محاربة تند  الت  التدامير،
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وذلك  الصناع  كالمواع ال لد ف  الحيوية ك  المواعاو ف  االستامار تنمية ف  منما دورا يلعب فالعمار لنذا

وذلك  وكذلك بالنس ة للمواع السياه  الصناعية، والمنا   الصناعية التحتية عن  ري  إنياز ال نياو

ه  عن الوال السياهية، وكذا االهتماا بالمواع المنتاهاو المرك او والونادق وانياز السياهية المراف  متدعي 

 .(16) الوالهين عيش ظرو  وتحسين المروية  ري  دع  التنمية

 الدارية والعماراو ال ناياو المراف  العمومية ماتلك سنياز آلية يعت ر فالعمار ذلك، عالوة على

 .التربوية والصحية كالمنضآو

 ه  المستدامة اعت ار أ  التنميةالعالمية، على  األنظمة ف  ثامتة هميمة بالعمار التنمية ارت اط كما أ 

 ويعت ر العمار عام  للموارد الو يعية، استادامنا هيث من واالستمرار االستمرار على المدرة ذاو التنمية

 الوعا  فنو ،بماتلك أبعادها المستدامة للتنمية أساسية ورافعة المواعاو الحيوية لك  استراتيي  إنتاج

 المضاري  أرضية النوالق يعت ر كما الض  ، لور  والموفر للد   والمدر المنتا االستامار لتضيي  الرويس 

 .(17) سياهيةوال و الوالهية واالجتماعية المياالو االعتصادية ماتلك ف  االستامارية

ه   ل ما  أساسية آلية وهو العمران ، التعمير والتاويط ميال ف  الدولة وسيلة هو العمار أ  كما

تحسين  إلى الرامية العمومية السياساو تنويذ ف  مدور فعال يساه  فالعمار وبالتال  السكن، ف  الموا نين

التحوالو  ضو  على وذلك التنموية، الحركية ف  كما يساه  الومر، ومحاربة الموا نين عيش ظرو 

 تعرفنا اليااور . الت  المتسارعة والديم رافية االعتصادية

 خاتمة :

دورًا بارزًا ف  تحمي  التنمية المستدامة باعت اره األرضية األساسية الت  تنول  مننا يلعب العمار 

وذلك من  الل توفير  عمرانية،ماتلك المضاري  العمومية ف  ماتلك المياالو االعتصادية والسياهية وال
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يال كالمراف  الحيوية األوعية العمارية ال رورية سهداث وإعامة المضروعاو وال نياو التحتية المنيكلة للم 

 .والمنا   الصناعية والسياهية والمنضآو العامة

ت من وعلى هذا األسان سعت الدولة بضتى الس   إلى االهتماا أكار بالسياساو العمارية، انولم 

والت  لع ت دورا كابحا  تضايص واع  العمار العموم  ودوره ف  التنمية ف  ظ  الصعوباو الت  تضندها

لتكو  ف   دمة   وتحسين المنظومة العمارية  مية، وتحمي  هذه الس   ال يتسنى إال ب صالدلعملية التن

 .التنمية االعتصادية واالجتماعية المنضودة
 

 :الهوامش
عاس  ، إدارة ال ينة والتنمية المستدامة ف  ظ  العولمة المعاصرة ، جامعة الدول العربية ، الماهرة ،مصر،  الد مصووى (1)

2007  ،19. 
ع د هللا   ابة ، رابح موعرة ،الوعاو  االعتصادية ، العولمة االعتصادية ، التنمية المستدامة ، جامعة اسسكندرية ،مصر، (2)

2009  ،15. 
 .20  ،المرج  السام  ،   الد مصووى عاس(3)

)4(Marie Claude SMOUTS, Le développement durable, Editions Armand Colin, France, 2005, 
p4.  

 .11،  1987تمرير اللينة العالمية لل ينة والتنمية ، مستم لنا المضترة ، األم  المتحدة نيويورة ، (5)
 .323م  ،   ع د هللا   ابة ورابح موعرة ، المرج  السا(6)
 .189،  2003، األرد  ، باتر محمد عل  وردا ، ماا ر العولمة على التنمية المستدامة ، األهلية للنضر والتوزي  (7)
 . 5،   2000اليااور، هومه،الو عة األولى، دار العمارية، الملكية نم  باكا، همدي عمر(8)
 منضاة عاا، موجه الملكية ه  والحموق، واألموال األصلية يةالعين الحموق  المدن ، المانو   كرد مرس ، دكام  مح (9) 

 .37   2005 سنة مصر، المعار ،
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 ومية في اإلعالم المحلي المسموع في الجزائر: الواقع والمأمولالخدمة العم
 

 الدكتورة: حدادي وليدة

 أستاذة محاضرة "أ" 

 2-واالتصال جامعةمحمد لمين دباغين سويكعس  علوا اسعالا 
 

 ملخص:

كند اسعالا المسموع ف  اليااور رغ  أنه ال ياال جا ا تابعا للدولة تحوالو عديدة، مست جوان ه 

انونية والمؤسساتية والمالية، هيث انتنيت اليااور سياسة إعالمية تند  إلى تحمي  الت وية الضاملة الم

ومتنوعة تستييب لمتول او المرف  العاا، من  الل تضيي  اسعالا المحل   لل الد، وتمدي  مرمية عامة

تاد اسعالم  وظنور اسعالا العمومية، إال أ  االنو الادمة ضما  أج  منودع  التنوع الاماف  والل وي، 

موم  اليديد يتولب إعادة النظر ف  تو ي  الادمة العمومية ف  اسعالا المسموع اليااوري متوفير ميال ع

 تواصل  هر ومستم .

 الادمة العمومية.  اسذاعة المحلية، ع،اسعالا المحل  المسمو  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract : 

The audio media in Algeria witnessed a number of changes regardless the fact 

that it still is a part of the country; this changes included all its institutional, 

financial, and legal aspects. Algeria relied on media policy, which seeks to 

accomplish a full cover of the country, and to provide a general, miscellaneous 

programming, which reacts to the needs of the public utility, through encouraging 

local media, supporting cultural, and language diversity in order to guarantee the 
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public service. However, this media openness and the rise of the new media 

demand a reconsideration in the application of the public service in the Algerian 

audio media, by providing a public communicative field that is free and 

independent.   

Keywords: local audio media, local radio, Public service  

 :قدمــةم

يعت ر اسعالا المسموع من أه  مؤسساو التنضنة االجتماعية، الت  تلعب دورا هاما وفعاال ف  عملية 

بو   ما يمتاز به من عدرة على واالرتما بالسلوكالورديواالجتماع ، تكوين المي  واألفكار واالتياهاو، 

ير فين ،  اصة م  ظنور العديد لضراوح االجتماعية على ا تال  مستوياتن  وتوجناتن  والتاثماا  ة ك  ا

من اسذاعاو المحلية الت  ت و  ك  التراب الو ن ، وتوسي  الميال الامن  والمكان  لل ث اسذاع ، 

سة كواهدة من  صوصا م  التووراو التكنولوجية الحدياة الت  ساهمت ف  عودة اسذاعة إلى ساهة المناف

 من  اللمط م  صار ب مكاننا معالية المواضي  الماتلوة، أه  وساو  اسعالا، فل  تعد وسيلة للترفيه ف

 التاميك واسعالا والتوعية والتربية والتنمية، الت  تصب ف   دمة جمنور المستمعين، من  الل تمدي  مراما

 الامافية بمستوياتن  واالرتما  الواس ، واالجتماعية واالتصالية لليمنوروالنوسية  الوكرية للحاجياو تستييب

باستاداا أساليب جذابة وتمنياو متوورة للتاثير  لح ارية، وك  هذا يندرج ضمن مونوا الادمة العموميةوا

 المعال  واألهدا ، "أ  في  ارسياسةإعالميةمحددةف  اتياهاو وعي  وسلوكاو المستمعين، فن  تستوي  

 ما هدود ف  ونمله يثالحد العال  مالهظة بالعم  على للميتم ، الح ارية المالمح تضكي  ف  تساه 

 إلى يتلماها بمن والوصول استيعامنا من الذي يمكن واألسلوب وبالضك  وأفكار، كمعلوماو اليماهير يناسب

 .ه1)و موها" فكرا يعيضه الذي العصر واع  مستوى 
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اسعالا العموم  ومننا اسذاعاو المحلية، ف  نم  وت ادل ويرت ط تيسيد الادمة العمومية أساسا مدور 

 آفاعن  وتوسي  اليماهير لدى المعرفة مياالو زيادة ف  األساس  تعد العام  واألفكار، الت  لمعلوماوا

تتولب اتصاال فعاال وتواصال داوما ومستمرا مين ف  عملية التنمية، الت   واكتراكن  للت يير وتم لن  ومداركن 

الو ن ، ودفعنا للمضاركة اسييامية ف  عملية ماتلك كراوح الميتم ، لترسيي الضعور لدينا باالنتما  والوال  

من  الل إعالا صادق وموضوع ، يع ر عن  اتااذ المراراو، لتحمي  التكام  السياس  واالجتماع ،

وا نين، ويوتح لن  الميال با تال  توجناتن  الوكرية والسياسية سمدا  آراون ، اهتماماو وانض االو الم

   نحو ماتلك الم ايا السياسية واالجتماعية والامافية. والتع ير عن أفكاره  واتياهاتن

 ومنه سنسعى من  الل هذه الورعة ال حاية لإلجابة على التسا الو ا تيةف

 و وما مونوا الادمة العموميةوما مونوا اسعالا المسموع المحل  -

اسب المحممة ف  س ي  وما ه  التووراو الت  كندها اسعالا المحل  المسموع ف  اليااور وعالعتنا بالمك -

 تحسين الادمة العمومية ف  واع  اسذاعة اليااوريةو

وسيورة وما ه  الس   الكويلة متحسين الادمة العمومية ف  الميال السمع  ف  اليااور ف  ظ  تعدد  -

 مصادر المعلوماو الموتوهة واليديدةو 

 تحديد المفاهيم األساسية: -أوال

 معينة بمنومة باالهتماا ياتص النواق محدود اسعالا من هو نوع:مفهوم اإلعالم المحلي المسموع-1

 سكانه اهتياجاو  دمة مستندفا المحل  الميتم  ذلك واععيا لامافة انعكاسا ويما ، محليا ميتمعا يما 

 .ه2)ومضاركتن  ع ر وساو  اسعالا المسموعة تواعلن  ومحمما



 2018العدد السابع ديسمرب                                                        ونية والسياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القان
11 

 
308 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

على أننا أهد روافد اسعالا المحل  الذي ين ا  من مينة  تعر  اسذاعة المحلية مفهوم اإلذاعة المحلية: -2

رت ا ا معينة ومحددة، ويوجه إلى جماعة بعيننا ترت ط م  بع نا ال ع ، بحيث يص ح اسعالا مرت وا ا

وثيما بحاجة هؤال  النان ومتصال مامافة ال ينة المحلية وظروفنا الواععية، مما ييعله انعكاسا للتراث الاماف  

  ف  هذه ال ينة، بحيث تكو  عيمنا الامافية واالجتماعية واالعتصادية والسياسية أسلوب وكك  والميم

 .ه3)وم مو  اسعالا المحل 

 ظنر مونوا الادمة العامة أو الادمة العمومية ف  وساو  اسعالا ألول مرة العمومية:مفهوم الخدمة  -3

. 1927" عاا BBC  اس  هينة اسذاعة ال ريوانية "ف  مريوانيا بعد إنضا  المؤسسة العمومية، الت  تحم

 الذي نالت بو لهوالتلوايو ، وليل بالصحافة المكتوبة. ونظاا الادمة العامة  ولنذا أص ح ممرونا باسذاعة

BBC  الت  إذا انعدمت فمد المونوا  كنرة عالمية ومصداعية لدى جمنورها، يرتكا أساسا على الم ادا العامة

 :نهداللته وه  كو 

 .يعكل إجماعا و نيا، ليل على ك  ك   وإنما على المساو  األساسية واليوهرية ) الاوامت الو نيةه -

 .الحماية من أي ض وط سياسية أو تياريةيمول نوسه منوسه ب ري  -

 يتيه إلى جمي  أفراد الموا نين ب   النظرعن موععن  الي راف  أو االجتماع ، من  الل ضما  -

 .والتكيك لمساواة ا المستمرة، الادمة

 .يموا موظيوة اسعالا والتربية والترفيه -

 مث الرود المننية لدى الم ل ين. -

 .ملكية للميموعة الو نية -

 .ه4)الامافة الو نية بيمي  مموماتنا و اصة الل ة والمي  الح اريةيعكل  -



 2018العدد السابع ديسمرب                                                        ونية والسياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القان
11 

 
309 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

ليمي  األفراد ف   ومنه فمونوا الادمة العمومية يت من هموالو عانونية ترت ط ب تاهة الور  المتكافنة

هرية االتصال والح  ف  اسعالا، م  المحافظة على الاصوصية المحلية، وهو مونوا يعد منذا التوجه 

 .ه5)محايدا وموضوعيا وأعرب إلى الو ن، إال أنه ياتلط م  مونوا المصلحة العامة األعرب إلى السلوة

 العمومية: الخدمة اإلعالم المحلي المسموع ومهام -ثانيا

الوظيوة اس  ارية  اسعالا المحل  المسموع ف  إ ار الادمة العمومية عدة وظاوك، تضم ؤدي ي

لي ، التربية، التاميكه، ووظيوة التوجيه واسركاد، والوظيوة الترفينية، ووظيوة الضرد ووظيوة نم  التراث ) التع

ة على غرار وف  ظ  العولمة ت ول  اسذاعاو المحليوالتوسير، والوظيوة التنموية، 

 مروز نتيية تو يمنا، و رق  أساليب المؤسساتاسعالميةالعمومية األ رى بمنامالادمةالعمومية، الت  ت يرو

 السوق. وتتما  ف ف وتاثيراو اليديد اسعالا ميتم 

 :والثقافية االجتماعية والسياسية الرواب  تقوية -

 ونماذج المي  تحم  الت  والتيارب ج المرا تتواجد هيث منتدى، تضك  أ  اسعالا وساو  لك  يمكن

فمدو،  الت  المضتركة السوسيوثمافية المي  من ميموعة األع ، على الميتمعاو، من  الل إصالد

 االنسياا. على عوتنا من الك ير اليا  ف  عصر المعلوماو فمدو فالميتمعاو

 :الثقافي والتنوع الوطنية الثقافات على الحفاظ -

 الو نية الامافاو مساندة ف  منما دورا تلعب العمومية أ  اسعالمية مؤسساوف  ظ  العولمة يمكن لل

 .العالمية للامافاو السري  التوس  جرا  التالك ، من علينا والحوا وترعيتنا 

 :واألفراد األقلية الجماعات خدمة -
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 ياوهاج إرضا  م  ميملنا، ف  اليماعة هاجياو إرضا  فمط ليل العمومية الادمة مناا مين من

 المواع إلى تنتم  الت  اسعالا لوساو  بالنس ة للتحمي  عاملة غير المنمة هذه ذاته. وتعت ر هد ف  الورد

 :من  الل منا المياا العمومية اسعالا لوساو  يمكن وبالتال  السوق العالم ، مستوى  على الاا 

 األعلية اليماعاو هاجياو ض تر  أ   "العمومية الملكياو" دور تلعب الت  اسعالا لوساو  يمكن أنه -

 ال راما بعري الااصةه، االهتياجاو ذوي  واألكاا  الل وية الامافية، الينوية، )اليماعاو الدينية،

 من النوع هذا تموي  مصادر النعداا نظرا الاا ، المواع ف  لنا مساهة تيد أ  يمكن ال الت 

 اسعالا وساو  مناا تحمي  ف  عنصرا أساسيا السوق، فراغاو ف  مل  المن  الدور هذا يعت رو  ال راما،

 .العمومية

 على إضافية عروي تمدي  العمومية اسعالمية المؤسساو على الرعمنة، هيث عن ناتية جديدة منمة -

 .(6)لل ث اليديدة المنواو ك كاو

أل   العمومية، ومراجعة أدوارها بانتظاا، اسعالا وأهدا  وساو  بمناا التعريل ويتولب تحمي  ذلك

باستمرار،  يت ير العمومية اسعالا مؤسساو فيه تعم  الذي اس ار ييع  داو ، مما تتوور بضك  التكنولوجيا

العموم ،  للنماشكافية  مساهاو اليمنور، وضما  م  المستمر واالتصال اال ت ار الداو  وذلك من  الل

 .يتحم  أ  يمكن ال المؤسسة ر   من المسورة للهدا  واليماهيري  العاا الدع  ف   اتصال ف دو  

 المسموع ومساعي ضمان الخدمة العمومية في الجزائر:تطور اإلعالم المحلي  -ثالثا

انتنيت اليااور سياسة إعالمية تند  إلى تحمي  الت وية الضاملة لل الد، ووض  جملة من النصو  

، ث  1982منه عانو  اسعالا لعاا المانونية والتنظيمية من أج  تنظي  اسعالا ف  اليااور، وهذا ما ت 
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الذي يمر م دأ التعددية اسعالمية، وذلك من أج  تا ير العم   1990أفري  عانو  اسعالا الصادر ف  

 اسعالم  وإنياد منامه.

 فه7)وعد تمحورو السياسة اسعالمية اليااورية لإلذاعة ف  ثالثة اتياهاو ه 

الماصصة للامافة بالنس ة لإلعالا بعد االستمالل ضعيوة، ف  ف لمد كانت المياانية اإلعانة الحكومية -أ

، إال أ  %50، وفيما ياص المياانية الماصصة لإلذاعة فكانت 1966هين مدأو ف  التحسن منذ سنة 

، أي  %79وصلت إلى  1978النس ة أ ذو ف  التاايد بالممارنة م  الوساو  اسعالمية األ رى، فو  سنة 

اسعانة الماصصة و  دينار، ويعت ر هذا الم لا ضاما جدا، إذا ما عور  بم لا ملي 159بم لا ممداره 

مليو  دينار فمط، وت مى اسعانة الحكومية المورد  7.53للصحافة المكتوبة، والذي عدر ف  نول السنة مج 

 الوهيد لمؤسساو اسذاعة والتليوايو ، هيث يوظك أغل نا ف  توسي  ك كاو اسرسال. 

، هيث أنضاو محوتا  1966ف مدأ اهتماا السلواو متوسي  ك كاو اسذاعة منذ اإلذاعة توسيع شبكات -ب

جديدتا  لإلرسال، األولى بعين ال ي ا  عرب عسنوينة، والاانية عرب وهرا ، وكانت هاتا  المحوتا  ترسال  

وصلت نس ة كيلوواط، ومحوة أعوى م وكاوي على الموجة المصيرة، وعد  500على الموجة المتوسوة بموة 

، هتى وصلت  ارج هدود %100ما مل ت ف  اللي  ، مين%98المنا   الت  يصلنا ال ث ف  الننار إلى 

 الو ن، وتذي  ماالث ل او العربية واألمازي ية والورنسية.

ف مذلت اليااور المينوداو لتوفير األجناة، وجعلنا ف  متناول اليمي ، إذ انتشار استعمال أجهزة الراديو -ت

، أين 1972ث  تصنيعنا امتدا ا من  سياسة مركاة أوال على استيراد هذه األجناة م  تحديد سعرها،أعيمت 

 ارتو  عدد األجناة إلى هوال  ثالث ماليين جناز.



 2018العدد السابع ديسمرب                                                        ونية والسياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القان
11 

 
312 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

كما فرضت التحوالو الت  هدثت ف  ميال السمع  ف  العال  وما أفرزته من تدف  معلومات  ك ير 

جا الي رافية والسياسية والامافية بو   التووراو التكنولوجية بس ب ظنور عنواو متعددة تتياوز الحوا

نا الاماف ، وذلك الحاصلة، تكيك الدول م  هذا الوض  وتساير إمكانياتنا للحوا  على  صوصيتنا وكيان

متيسيد مضاري   اصة باسذاعاو المحلية، الت  تعم  على نضر الامافة المحلية وإهيا  التراث الاماف  ف  

 اعلنا م  ميتم  محل  تتناس   صاوصه من الناهية االعتصادية والامافية واالجتماعية.   إ ار تو

هيث كا  مث اسذاعة الو نية يتوعك ف  فو  اليااور تعت ر فكرة إنضا  اسذاعاو المحلية جديدة، 

، وف  ك  منتصك اللي ، وأماا هذا الوض  الذي نتا عنه غياب صوو اسذاعة اليااورية ف  اليااور نوسنا

منومة الم رب العرب ، كانت مداية ال ث الينوي ل رناما "م رب الضعوب" ف  الوترة ما بعد ال ث المركاي 

ل اس ار أعويت فترة مث جنوي لمسنوينة وبنول الحي  الامن ، ولمدة ست ساعاو من وهرا  وف  نو

 .ه8)1975وكا  ذلك نناية 

اليااور بس ب عواو  عانونية وسياسية على الرغ  من  وعد تا رو فكرة إنضا  اسذاعاو المحلية ف 

فمط وص  عدد  وجود إمكانياو ك يرة ف  ميال التينيااو المتعلمة بال ث اسذاع  واستم اله، فو  الامانيناو

أجناة االستم ال عضرة ماليين جناز راديو وهوال  مليون  جناز تليوايون ، وهذا ما يعكل تمدا اليااور ف  

 .ه9)بالنظر إلى الوترة المصيرة من استماللنا هذا الميال

ر وعد انولمت اسذاعاو المحلية ف  اليااور بعد االنوتاد السياس  واسعالم  الذي أعمب أهداث أكتوب

، هيث كند عواع اسعالا عدة ت ييراو أساسنا التعددية اسعالمية وهرية التع ير، وهو ما تيسد ف  1988

على أ  " تتولى أجناة اسذاعة الصوتية المسموعة التابعة  13نص ف  المادة الذي  1990عانو  اسعالا 

عمال ك  اللنياو الضع ية لت ليا للمواع العاا ف  عناتنا المتاصصة مث الامافاو الضع ية، والتكو  باست
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عن  ري  وترسيي الوهدة الو نية والمي  اسسالمية ف  الميتم  اليااوري، تحدد كيوياو تو ي  هذا اسجرا  

 .ه10)التنظي "

أفري   20وتعت ر إذاعة بضار )إذاعة الساورةه أولى اسذاعاو المحلية ف  اليااور الت  انولمت ف  

ماي من نول السنة، لتتوالى فيما بعد  9والواهاو )ورعلةه ف   1991ماي  8 ، ث  تلتنا متيية ف 1991

 28إذاعة مننا  29إلى  2004ص  عددها عاا سلسلة انوالق المحواو اسذاعية الينوية ف  اليااور، لي

إذاعة ت ث مرامينا فعليا، وواهدة مضروع جاها مكتم  ينتظر إكارة االنوالق )إذاعة سوق أهرانه. وعد 

ت اسذاعاو األولى على  ول الحدود لمواجنة المنافسة الاارجية لل لدا  الضميمة بعدها عممت على وزع

سذاعة الو نية أماا الا   الناو  من اسعالا األجن  ، مما جعلنا تسعى كام  التراب الو ن  لت وية عيا ا

، ك عالا م اد لل او إلى تاسيل إذاعاو فرعية عاومة مذاتنا لتكوين جمنور  ا  منا دا   الو ن

اسعالم  الاارج  من جنة، ولم   الوراغ اسعالم  الذي يعان  منه اسعالا المحل  من جنة أ رى. 

اعة الو نية المسؤول الوهيد على تاسيل اسذاعاو الينوية من هيث اسنتاج والتنظي  وتعت ر اسذ

 .ه11)والتسيير

 فه12)اليااور، ما يات ومن مين أس اب إنضا  اسذاعاو المحلية ف  

الت يراو العديدة الت  أفرزتنا التعددية فرضت على المواع السمع  ال صري و اصة اسذاع  الذي ال   -

 راو ك رى أ  يمترب أكار من الموا ن، من  الل فتح إذاعاو محلية ف  الوالياو الدا لية.يتولب استاما

 الميدا  اسعالم .ظنور الصحافة الااصة الت  أهدثت ت ييراو جذرية ف    -

الرغ ة ف  فك العالة الامافية واسعالمية عن المنا   الدا لية الناوية، هتى تكو  هافاا جديدا ف    -

 ية ف  كافة المياالو.التنمية المحل
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الول او الت  مياو هذه الوترة من اليناو المعنية سنضا  هياك  مث تسمح ب يصال صوتنا إلى   -

 المنا   ال عيدة.

وعد أكارو ال اهاة مسعودة جودي ف  دراستنا، إلى أنه نظريا ت  إنضا  اسذاعاو المحلية ف  اليااور 

"، والمحافظة على التراث المحل ، غير أ  اعدة المرب من الموا نلتل ية هاجاو إعالمية وثمافية، لتيسيد "ع

الدراسة الميدانية مينت أ  المنول  ف  إنضا  اسذاعاو المحلية ل  يكن مؤسسا ال على المستوى التضريع  

)السند المانون ه، وال على المستوى العمل  )التمن ه، فمد ت  إنضا  اسذاعاو المحلية بمرار إداري أصدره 

 .ه13)العمومية لإلذاعة المسموعةالمدير العاا للمؤسسة 

ويمكن المول أ  التيربة اليااورية ف  ميدا  ال ث اسذاع  المحل  كانت مسايرة للوض  العاا أكار من 

الحاجة إلى إعالا سمع  محل ، ذلك أننا تد   ف  إ ار الادمة العمومية، كما تعت ر فروع عن المؤسسة 

 الو نية لإلذاعة.

ه بع  ال عك بس ب عدا تينيا المحواو 1994-1991لية ف  مدايتنا )وعد عرفت اسذاعة المح 

بمرتكااو إرسال بموة كافية، لتيسيد المناا الموكلة إلينا واعتصرو الوساو  الت  وفرها المواع آنذاة على 

و لإلنتاج و لية توفير المعداو األولية   ما لتصور موهد ليمي  المحواو، أي أستوديو لل ث وأستودي

يب و لية للماج ووهدة للري ورتاج وك  اسمداداو العادية كالواعة والتكييك والنندسة الصوتية والنم ، للترك

، ومنه فنذه المرهلة إضافة إلى غياب التصور األول  للهدا  ه14)ه إذاعاو محلية  اللنا07وعد ت  إنضا  )

 و المادية وال ضرية والتينيااو. ك  المؤ رة واسمكانياوال راما تمياو بالنمص الك ير ف  ميال النيا

ه كا  توجه المسؤولين نحو توسي  الحي  الامن  لل ث دو  إد ال 2000-1995وف  مرهلة تالية )

مدأ االهتماا بميال اسعالا  2005-2001تعديالو على المعوياو التمنية الت  ت  إي اهنا سابما، وف  
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من  الل السع  لتحمي  أهدا  محددة تادا ديمومة منول  إعالم  وثماف   المحل  المسموع وأهدافه من

الادمة العمومية عن  ري  االستامار المكاك ف  مرتكااو اسرسال، وتوظيك التكنولوجيا الحدياة لإلعالا 

ار واالتصال ورسكلة المستادمين ت عا للمماييل المننية العصرية وتووير األساليب التواعلية، وهذا ف  إ 

إذاعة   48مج عددها يمدر والت  إذاعتنا المحلية، على تحوز والية ك  وهاليا .ه15)واليةإنضا  إذاعة ف  ك  

 .محلية

وبذلك أص حت اسذاعة المحلية ف  اليااور أهد أه  عناصر عواع االتصال اليواري، بالنظر إلى 

واستعمال اللنياو نوع وبسا ة الل ة توسعنا الي راف  ونس ة االستماع إلينا وبرامينا الت  تمتاز بالت

 المحلية، ما يساه  ف  نضر المعرفة والوع  باألهداث والم ايا الت  تن  الميتم  المحل .

 إهدى من المالية مواردها على هاليا العمومية ومننا اسذاعة اليااورية اسعالمية وتتحص  المؤسساو

 الوعتف نول ف  كلنا أو مننا الاالثة المصادر

ل واستم ال اسذاعة والتلوايو  "الرسوا"، والت  تيم  من  ر  المؤسسة الو نية اوداو هموق استعماع -

 إلى المال  المورد هذا للكنربا  وال از ضمن فاتورة االكتراة وتوض  بصندوعاا  بالااينة العمومية. ويعود

ال لدا   من العديد فرضت هيث للراديو، بالنس ة 1922 سنة العمومية، اسعالمية المؤسساو ظنور مداية

 للراديو بالنس ة 1933 من مد ا و صصتنا والراديو، التلوايو   التلم  كيناز أجناة على  اصة رسوما

 .العمومية المنواو لتموي  مراما

 ف  تد   الت  للمياانية اسكنار كمورد أد   الحر االعتصادي النظاا التياري، فو  ظ  عاوداو اسكنار -

 سسة اسعالمية العمومية.المؤ تسيير 
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 الدولة، وف  إلى  اصة مننا اسعالمية العمومية، المؤسساو معظ  تنتم  الحكومية، هيث المالية الموارد -

 الدولةف إلى المنسوبة اسعالا وساو  أنواع عن للتحدث ماتلوة مواهي  ثالث هذا الصدد، توجد

  دمة هدفنا مراما لتمدي  العمومية الااينة صنادي  من يةلمالا مواردها تستمد الت  العمومية اسعالا وساو -

 .للضعب المصالح العامة

 تمدا تمويلنا، ف  العمومية الااينة صنادي  أي ا وتستعم  الدولة إلى تنسب الت  العمومية اسعالا وساو -

 .األولى بالدرجة ومصالحنا الدولة  دمة إلى ال راما النادفة

 الااينة صنادي  من المالية مواردها وتستمد ال لد ف  الحاك  للحاب ملكا ه  الت  الحكومية اسعالا وساو -

 ف  األولى واهد، وعت ف  اللتين نضاتا الحكومية اسعالمية نوعين من الوساو  أي ا، هيث يوجد العمومية

 نول  الحكومة، وف عن مستملة لكننا عمومية كملكية اسعالا وساو  معظ  هيث نضاو ال ربية أوروبا

 وت مى أهدافنا تادا هيث للدولة ملكا سابما السوفييت  االتحاد ف  اسعالا العمومية وساو  اعت رو الوعت

 المستعمراو، ف  جيدة بصوة ينيح ل  فيما نضاته، ملدا  ف  األوروب  نياها وعد هم  النوع .وصايتنا تحت

 تحت اسعالا بم  المستعمراو، هذه تماللاس بعد وهتى ال لدا ، هذه ف  التع ير هرية مستوى  تملص بس ب

 .ه16) دمتنا وف  الحكومة رعابة

 الفواء السمعي العمومي في الجزائر: واقع وآفا  -رابعا

هيث  -كما وضحنا ذلك سابما–ال كك أ  اسذاعة وال ااسذاع  ف  اليااور كندا توورا ملحوظا 

لمنا   اليااورية، بما فينا الناوية،  اصة ف  ظ  استواعت اسذاعة اليااورية بك  أنما نا أ  ت و  كام  ا

مية االجتماعية والامافية ما أتاهته التووراو التكنولوجية من امتيازاو، وأ  تلعب دورا أساسيا ف  التن

للميتم ، وتضيي  اسنتاج المحل ،  اصة م  االنتضار الناا لإلذاعاو المحلية ف  ك  والياو الو ن، الذي 
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ة، عري ة من الموا ن وانض االته واهتماماته، مند  الحوا  على الاصوصية الامافية فتح ف ا او جديد

 المنددة ف  عصر العولمة اسعالمية.

رو ماتلك التضريعاو اليااورية مؤسسة اسذاعة مرفما عموميا ي ول  بمناا الادمةالعمومية، وعد اعت 

 تعم  الموا نين، ليمي  أساس  ه    اسعالاه أ ف "الحمو2ف  المادة ) 1982هيث جا  ف  عانوناسعالا 

أول ذكر لمصولح ، وهو جوهر الادمة العمومية، كما جا  فيه "وموضوع  كام  إعالا تحمي  على الدولة

الت  نصت على أ "تتولى الدولة اهتكار الادمة العمومية لإلذاعة والتلواة  ه29الادمة العمومية ف  المادة )

اع السمع  ال صري ف  اليااور، اهتكار الادمة العمومية يكو  من  ر  الو نية"، أي أ  تسيير عو

  الرام  إلى تحسين وتنظي  المصالح العمومية ه أنه "ال يضك  النمد ال نا122وجا  ف  المادة ) الدولة.

لإلدال  مدلوه  ف    الصحويين  وسيرها جريمة من جراو  المذ "، وهذا يعن  أ  المضرع فتح ال اب أماا

 .ه17)سين الادمة العمومية من أج  ترعية عواع اسعالاتح

مستملة من الناهية  سةكمؤس كليا التلوايو   هينة عن اسذاعة الو نية بوص  1986كما ع ى مرسوا 

العمومية، من  الل  الادمة التنظيمية والمالية والتمنية، وأوك  إلينا جملة من المناا، الت  تندرج ضمن

لتوعية مين الموا نين، والحوا  على عيمن  ومموماتن  الو نية ورف  مستواه  السع  لنضر الامافة وا

 .ه18)التكوين 

ضرورة  دمة ه  الموا ن ف  اسعالا، وتكريل م ادا الادمة إلى  1990وأكار عانو  اسعالا 

ة المسموعة ه أنهف "تتولى أجناة اسذاعة الصوتي13العمومية ف  العديد من المواد، مننا ما جا  ف  المادة )

التابعة للمواع العاا ف  عناتنا المتاصصة مث الامافاو الضع ية، والتكو  باستعمال ك  اللنياو الضع ية 

 .ه19)يا وترسيي الوهدة الو نية والمي  العربية اسسالمية ف  الميتم  اليااوري"للت ل
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ص حت اسذاعة أ  1991أفري  20الصادر ف   103 – 91المرسوا التنويذي رع  ووف  المرسوا 

اليااورية مؤسسةعمومية تتمت  بواب  صناعيوتياري، وتا   اللتااماو االستمرارية وتكييوالادمة العمومية 

ه من هذا المرسوا على 6الضروط والكيوياو المحددة ف  دفتر الضروط العامة، هيث نصت المادة ) ضمن

  : ه20)أنمناماسذاعة، تتما  ف 

 أو الو نية بالحياة المتعلمة اسذاعية وال راما والحصص التحميماو لك   والنم ال ث  ري  عن اسعالا -

 .الدولية أو أو المحلية الينوية

 .لنا الالهمة والنصو  الدستورية اللهكاا وف  التعددية ضما  -

 إنما  عصد االجتماعية، الوناو لماتلك والامافة والترفيه التربية باهتياجاو إمكانياتنا هدود ف  الوفا  -

 .الموا نين لدى وتووير الم ادرة معارفنا

 .وبانا الوكرية األعمال إنتاج تنمية ف  المساهمة -

 .التواص  توسي  ف  الس   بيمي  التعددي، والمساهمة السياق ف  االجتماع  التواص  تضيي  -

 .عيتناوتر  مكوناتنا بيمي  الو نية الامافة وتووير منا، والننوي وتوويرها الو نية الل ة عن الدفاع -

 وهوم والتكنولوجياو التمنياو توور م  والتكيك وتنميتنا وصيانتنا اسنتاجية وساولنا باست الل المياا -

 المحووظاو اسذاعية.

 13ف  زروال الت  صدرو اليمين السام  للرويل 17 رع  الرواسية التعليمة جا  ف  ومن أه  ما

 عن الو ن  التراب ك  يضم  هتى والتلواي   اسذاع ال ث لنضا او دف  ، "ضرورة إعوا 1997نوفم ر

 كافة ت وية أو منم  يسمح الذي ميننا فيما التكام  نم نوع المحلية، و ل  اسذاعاو ك كة توسي   ري 
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 والتلواي، اسذاع  ال ث متووير أوس  أف  إعوا  ف  م  التوكير الو ن ، بكام  التراب المتعلمة المعلوماو

 .ه21)الاارج" نحو الاماف  وتنوعنا صوو اليااور نم  عصد ألعمار الصناعيةا  ري  عن نمله يسمح بما

من أ  الادمة العمومية تعت ر  2012يناير  12المؤرو ف   05-12كما جا  ف  عانو  اسعالا رع  

نضاط   ه، الت  نصت على "أنه يمارن2مناا وم ادا ممارسة اسعالا ف  اليااور، وذلك ف  المادة )

ظ  اهتراا   وف ة ف  إ ار أهكاا هذا المانو  الع وي، والتضري  التنظيم  المعمول منما، اسعالا بحري

ه على أ  أنضوة اسعالا 5ميموعة من الم ادا منناف مناا والتااماو الادمة العمومية". وتنص المادة )

 على الاصو  تساه  فيما يات ف

 التربية والترفيه والمعار  العلمية والتمنية.االستيابة لحاجاو الموا ن ف  ميال اسعالا والامافة و  -

 وري وعي  الديممرا ية وهموق اسنسا  والتسامح ون ذ العنك والعنصرية.ترعية م ادا النظاا اليمن -

 ترعية رود الموا نة وثمافة الحوار. -

 ااوري.ترعية الامافة الو نية وإكعاعنا ف  ظ  اهتراا التنوع الل وي والاماف  الذي يميا الميتم  الي -

 والعدالة والسل .المساهمة ف  الحوار مين ثمافاو العال  الماومة على م ادا الرع   -

ه من نول المانو  على أ  "النضاط السمع  ال صري ع ر االنترنت يتما  ف  إنتاج 70ونصت المادة )

 .ه22)م مو  أصل  موجه للصالح العاا"

لإلذاعة  كمنمة أساسية سعالم  اليااوري لكن رغ  التاكيد على الادمة العمومية ف  التضري  ا

نظرا  عمومية، كمصلحة اعت ارها يمكن ال العمومية الت  الادماو بع  تمدااليااورية، إال أننا ف  الواع  

 والتسيير. هيث أنه ال رمية مستوى  على الحرية وعدا والتحيا و رق تمويلنما، الحكومة تمارسنا للرعابةالت 
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 متوفرمننا،  المنتظر الدور وتلعب عمومية  دمة  اب  اسذاعة على أننا ذاومؤسسة  على الحك  يمكن

 فه23)العوام  ا تية

 ف  الضمولية الو ن ، وتتما  التراب ك  ع ر الموا نين جمي   دمة العمومية اسذاعة علىالشمولية:  -1

 االجتماعية االتن ه عن النظر ب   واهد، مستوى  ف  الموا نين جمي  ي   كونه وديممرا   هد  عادل

 .يستادموننا النان أغلب جع  ومحاولة األكاا  ك  إلى التوجه العامة المصلحة توري كما أومدا لين .

الحصص،  أنواع  رقف ماالث األع  على متنوعة  دماو تمدا أ  العمومية اسذاعة على ييب :التنوع – 2

 : الل من وذلك المدروسة، والمواضي  اليمنور،

 أنواع على تحتوي  مراما متمدي  اليمنور اهتماماو ماتلك تعكل أ  العمومية مصلحةال على ييب -

 .الموضوعية األ رى  الحصص إلى األ  ار موجا من مداية من الحصص ماتلوة

 ك  مل إلى العامة المصالح تند  لذا موال ه، تاتلك فمط معين ليمنور ال راما بع  تاصص عد -

 .أنواعنا بماتلك الحصص جمي   الل من م  فمط واهدة هصة  الل وليل من اليمنور

 النماش وتاير تعكل ماتلوة مواضي  اليمنوربتمدي  اهتماماو تتياوب م  العمومية أ  اسذاعة تستوي  -

 كانوا سوا  يماهيرلا الراديو ع ر المذاعة بال راما تستمط عندما والعمومية التنوع ويتكام  .وسط الميتم 

 .للمؤسسة العمومية مصلحةبال ك ار ينتمو   أو ك ا 

 كما هرية، بك  أفكاره عن اسنسا   اللنا من يع ر ف ا او العمومية المصالح تعت راالستقاللية:  -3

 توفرو االستماللية إذا إال ممكن غير ال نا ، وهذا والنمد والرأي األ  ار تسري  هيث أي ا ملتمياو تعت ر

 من توري والمعلوماو األ  ار كانت ف ذا والتيارية، السياسية ال  و او  وورة من المؤسساو وهرية

 اليمنور. فنذا يؤدي إلى فمدا  ثمة الدولة،  ر 
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 المصالح عن تتميا العموم  الراديو  ر  من الممدمة الادماو أ  على العام  هذا يحك الخصوصية: -4

 عند األ رى  المصالح و دماو المصالح هذه  دماو مين الورق  اليمنور الميدا . ويميا نول من األ رى 

 هصصنا. ونوع ال راما عري

 فادا  الادمة العمومية ف  اسذاعة عموما واسذاعاو المحلية على وجه الاصو  يرت ط متمدي 

والترفيه، بحيث يعكل ك  انض االو واهتياجاو  والتاميك والتربية اسعالا  ري  عن م مو  إذاع 

 تكو   وثمافيا، ويتولب ذلك أ  وسياسيا عتصادياا لمنيمنةا الو ماو اليمنور، دو  ت ليب  دمة مصالح

 أوتيارية، ل ما  إعالا صادق وموضوع . سياسية ض وط أية من محمية المؤسسة

 المنتوج تتولب أكار من تووير العمومية بالادمة المتعلمة لمنمتنا اسذاعة اليااورية ومنه فتادية

العتنا   مياانياو هامة اليااور، وتاصيص ومنيااو باعمال ريلوالتع والاماف  والترفين ، اسعالم  التربوي 

 االتصال وزير أكد ال ث، هيث أوعاو وتمديد ال راميية الض كاو تووير ف  والمساهمة عصرية، مث وساو 

 محلية، مضاري  لوتح إذاعاو تنويذ أج  من مذلتنا الدولة اليااورية الت  الينود على موكرزازة الركيد ع د

 تحمي  ف  إسنامنا  الل من وذلك المعلوماو، ميتم  ف  أساسيا سي مى عنصرا الذي اسذاعة ردو  وعلى

الحصول ب نصا   من اليمي  لتمكين وسيلة أف   الرعمنة، إال أ  عال  ف  والتنمية االجتماع  االنسياا

 اسعالا ف  ياير اليااور، ف  ةاسعالمي التيربة ضو  العمومية، فو  الادمة ف  تتما  المعلوماو على

 هذه معايير أه  على توفرها النعداا العامة الادمة أدا  وظيوة فضله ف  بس ب فع  كايرة، ردود العاا المواع

 تموا ال وه  معت ر، نمد أي مدو   عننا وتداف  سياساتنا ت لا السلوة، وألننا عن االستماللية أهمنا الوظيوة،

 الر ى  جمي  على باس الع لليمنور تسمح الرسمية، هتى النظر المناع ة لوجناو وا را  األفكار منم 

 – هكوم  إعالا وجود ف  يكمن ال العيب الصدد أ  هذا التاكيد ف  والمد من والتوجناو السياسية الماتلوة،
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 وعدا العمومية الادمة كعار رف  ف  يكمن العيب وإنما – فيه اليااور توجد الذي التوور لمستوى  نظرا

العاا،  الصالح السلوة باس  الدفاع عن أفعال لرعابة الحارن دور ا يعي  م ادراو اسمداع وممارسةتو يمه، م

 .ه24)العمومية الادمة مسمى تحت تاثير وسيلة فيكو  

الكنربا   استنالة على كرسوا جي ه من الموا ن يدفعنا الت  ال راوب أموال من فاسذاعة تستويد

توتمد وال ترعى إلى نم  الوض  االجتماع  الحميم  للموا ن   دمة تمدي   ف  ممام ،سنوية وال از كمياانية

واالنض االو األساسية له، ف  ظ  السيورة الكاملة للحكومة، رغ  األهمية ال ال ة لإلذاعة المحلية لدى 

 موا ن ممارنة موساو  اسعالا األ رى.الميتم  المحل ، الت  تمنحنا إمكانية التمرب أكار من ال

ظ  التووراو التكنولوجية المتالهمة ف  ميال اسعالا واالتصال، وظنور اسعالا اليديد ك دي   وف 

مدو  رعيب، الذي أضحى هسب ما تؤكده الدراساو وال حوث العلمية متنوسا هاما لممارسة النمد والتع ير عن 

عصور اسعالا الحكوم  أساس  لتيسيد مونوا الادمة العمومية، ف  ظ  ، كضرط ماتلك التوجناو الوكرية

التمليدي  اصة عن ت وية عدد من الم ايا الت  تض   اهتماا الرأي العاا بس ب السيورة الكاملة على 

توجناته من الحكوماو بالضك  الذي يادا مصالحنا، أص ح لااما وضرورة هتمية تورضنا الظرو  السياسية 

 مومية ف  اسعالا اليااوري عموما والسمع   صوصا.ية اليديدة إعادة النظر ف  تو ي  الادمة العواسعالم

فالواع  أ  اليااور ل  تؤسل ف  مرهلة االنوتاد اسعالم  سذاعاو هرة، لكننا عمدو إلى تدكين 

حت وساو  اسعالا إذاعاو جنوية ومحلية، الت  يمكن لنا أ  تلعب دورا ف  تمدي  الادمة العمومية إذا من

تع ير، والت  ين    أ  تسير من ع   محترفين تحوذه  رود الضوافية ف  التسيير العمومية مايدا من هرية ال

 .ه25)ورود الدفاع عن الحرياو الديممرا ية
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هيث تعت ر اليااور من مين هذه الدول، الت  ال تاال تسيور على المواع السمع  منذ االستمالل إلى 

ى إذاعاو أ رى متنوعة، الت  تلتاا بالادمة إذاعة محلية جااورية، إضافة إل 48ورغ  وجود يومنا هذا، 

، إال أننا توتمد إلى التحرر من الوصاية النصوصالتضريعيةالعمومية والح  ف  اسعالا واالتصال ف  ك  

 الحكومية، وهو ما يتناع  م  م ادا الادمة العمومية.

 خاتمة:

تؤدي إلى تحمي  التنمية من أه  مناا اسعالا المحل  المسموع، الت   تعت ر الادمة العمومية

الضاملة،من  الل تمدي  ال راما الت  تض   الحاجاو والدواف  الحميمية للمستمعين، وفتح الميال واسعا أماا 

ية اليمنور للمضاركة وإمدا  الرأي و رد االنض االو، هيث ال يمكن لإلذاعاو المحلية أ  تساه  ف  عمل

ارت وت بالمضاك  اليومية المعاكة للموا ن لتحمي  المصلحة العامة، التنمية بك  أبعادها ومياالتنا، إال إذا 

 مدى على السياسة اسعالمية، كما يتوعك ماوواو ضمن لنا تعوى الت  األهمية مدى علىوهذا يتوعك 

منا كنماة وص  مين  المنوط الدور للعب الوسيلة منذه لالرتما  اسعالم  المواع على الماومين هر 

المنيااو  عن تم  المدن  والسلواو المحلية، من  الل تنوير وتوعية الرأي العاا والدفاعالموا ن والمي

 مين العالعة أ  التنمية. ذلك باوواو ك  الموى الواعلة لإلسراع وتنظي  والدعوة إلى الت يير، الح ارية

 الت  األسل أه  أل  ع وية، عالعة ه  المحلية الميتمعاو تنمية طو و وبراما اسعالم ، التاويط

 الحكوماو ت ذلنا الت  الينود ف  بواعلية للمساهمة أفراده توجيه ه  الميتم  تنمية مننا علينا يتركا

 المحل  ميتمعن  تنمية ف  فعال مدور للمياا وتضييعن  معيضتن ، مستوى  لتحسين أوالمحلية المركاية

 مينتن . بمضكالو إدراة ووع  على ليكونوا وتوعيتن 
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 ت و م دأ الادمة العمومية وضماننا، من  الل الم ادرة إلى إنضا  عنواو إذاعية اليااور  وعد انتنيت

كام  التراب الو ن ، وتتماكى م  التنوع الل وي والاماف  للو ن، وتعكل تنوعا مرامييا راف  باستمرار 

نية، وإمراز التراث المحل  الاوط التنموية، وساه  ف  تا يت السل  المدن  وترعية التراث ومكوناو النوية الو 

اعن عرب ف  إ ار تعايا اسعالا اليواري، متنوعاته، وساه  ف  مرافمة اهتماماو الموا نين والتواع  معن

إضافة إلى تووير األرضياو التمنية الااصة باسذاعة، والت  ساهمت ف  تسني  ربونا باسنترنت والناتك 

وساعد ف  تحسن الادمة العمومية بضكلملحو ،إال أ     اليااوري،ما أعوى دفعا عويا لإلعالا السمع النمال،

وية بع  الم ايا ذاو الواب  السياس ، هيث ت يب ت وية نضا او المعارضة اسذاعة ت مى مميدة ف  ت 

وأ  ارها بس ب الاط االفتتاه ، مما ييعلنا توتمر إلى إعالا صادق وموضوع ، يؤدي إلى غياب الامة م  

العا من ه  الموا ن ف  اسعالا، الذي أعرته الموانين، كم دأ أساس  لتمدي   دمة عمومية اليمنور، انو

هميمية، توري على المؤسساو العمومية عموما توسي  هم  الحرياو، وإنتاج مراما تستييب لماتلك 

ذهال راما، اهتياجاو وتولعاتافراد الميتم ، بك  موضوعية ومصداعية، وتضييعن  علعالمضاركةفينانض االو و 

ية اصة،  صوصا ف  فاليمنور الذي يعد مندافع  ال راوب، له الح  ف  االستوادة من مراما ذاو نوع

ظ  التووراو التكنولوجية والسياسية واسعالمية الناولة، الت  توري االنتمال من وضعية اسذاعة الحكومية 

و  للصالح العاا، أوبع ارة أ رى  دمة اليمنور، إلى إذاعةالادمة العامة، بما يعنيه هذا النظاا من تحمي  الن

 يرة عننيمنتنا على المواع وتحكمنا ف  الم امين وال رمية، مدل التميد متوجناو السلوة وتال  هذه األ

الرأي والتع ير وفتح ا فاق للمضاركة التعددية من  ر  جمي  الواعلين السياسيين  وإتاهة الور  لحرية

ك  ديممرا   ف  إدارة الضا  العاا، انوالعا من أهمية اسعالا ومسؤوليته االجتماعية والماموين والميتم  بض

 العيةف   ل  سلوة الرأي العاا المادر على مراع ةومحاس ة المسؤولين، وال يتحم  ذلك إال مدممر ة واأل
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وتوفير االستماللية اسعالا العموم ، ليموا مدوره الحميم  المتما  ف  الادمة العمومية ونضر الوكر الحر 

ل النووذ وغيرها من الم ايا الت  تن  للصحويين، هتعيموموا مدوره  ف  ف ح ع ايا الوساد واالست داد واست ال

 الرأي العاا المحل  والو ن .

 :الهوامش

                                                 
 .146و والتلوايو ، دارالوكرالعرب ، الماهرة،)د.وه، ف.عدل  سيد محمد رضافال نا  الدرام  ف  الرادي1
 .80،  ف 2004اسعالا المحل  وع ايا الميتم ، دار المعرفة اليامعية، مصر، .  ارق أهمد السيدف 2
 .162،  ف2004، 2. منى سعيد هديدي وسلوى إماا عل ف اسعالا والميتم ، الدار المصرية الل نانية، الماهرة، ط3
ية ف  اليااور السمعية ال صرية س ف الح  ف  اسعالا من  الل الموانين والنصو  التنظيمية للمؤسساو اسعالم. بضرى مدا4
، 3-وكالة األن ا ، رسالة ماجستير ف  اسعالا واالتصال، إكرا ف أهمد عظيم ، جامعة اليااور –الصحافة المكتوبة  –

 .79،  ف2012ا2011
ذاعاو م  اليااوري ف  ظ  غياب فتح المواع وسيادة منو  الادمة العمومية، ميلة اسالتليوايو  العمو . موهنية عويف 5

 .50ف ،  2011، 2العربية، ميلة فصلية تصدر عن اتحاد إذاعاو الدول العربية، العدد 
لتليوايو  . نور الندى موزعاوف التسيير المال  للمؤسساو السمعية ال صرية العمومية )دراسة هالةف المؤسسة العمومية ل6

،   2011ا2010، 3اسعالا واالتصال، جامعة اليااور ه، رسالة ماجستير غير منضورة ف  علوا 2010-2000اليااوري 
 .31-30 ف 

 .97،  ف1991. زهير إهددا ف المد   إلى علوا اسعالا واالتصال، ديوا  المو وعاو اليامعية، اليااور، 7
 .138،  ف2008، 1والسمعية ال صرية ف  اليااور، دار الالدونية، اليااور،ط. نور الدين توات ف الصحافة المكتوبة 8
ه، الميلة اليااورية لالتصال، 1990-1979. صالح من موزةف السياسة اسعالمية اليااورية )منولماو النظرية والممارسة 9

 .41،  ف1996، اليااور، جوا  13عدد 
 .1990اليريدة الرسمية، عانو  اسعالا  . اليمنورية اليااورية الديممرا ية الضع ية،10
 .138السام ،  ف . نور الدين توات ف المرج 11
 .141. المرج  نوسه،   12
. مسعودة جوديف تيربة اسعالا المحل  ف  اليااور، رسالة ماجستير غير منضورة، عس  علوا اسعالا واالتصال، جامعة 13

 .87،  ف2003اليااور، 
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عة سكيكدة نموذجاه، رسالة عة المحلية ف  ترسيي النوية الامافية ليمنور المستمعين ) جمنور إذا . كاوي ليلياف دور اسذا 14

 .50 ف،2009-2008ماجستير غير منضورة، عس  علوا اسعالا واالتصال، جامعة اليااور، 
 .50. المرج  نوسه،   ف 15
 .7.نور الندى موزعاوف المرج  السام ،  ف16
 .1982ديممرا ية الضع ية، اليريدة الرسمية، عانو  اسعالا . اليمنورية اليااورية ال17
 اليمنورية اليااورية الديممرا ية الضع ية.، 1986المؤرو ف  أول يوليو  146-86المرسوا رع   اليريدة الرسمية، .18
 .1990. اليمنورية اليااورية الديممرا ية الضع ية، اليريدة الرسمية، عانو  اسعالا 19
 20لإلذاعة،  العمومية بالمؤسسة الاا  ساس األ اليااورية الديممرا ية الضع ية، اليريدة الرسمية، المانو  . اليمنورية 20

 .632-629،    ف 1991أفري  
 .22-10اليااور،    ف والامافة، االتصال وزارة ،1997نوفم ر  13متاريي الصادرة  17رع  الرواسية . التعليمة21
 .2012الرسمية، عانو  اسعالا  اليريدة مرا ية،الديم اليااورية . اليمنورية22
 .26-25. نور الندى موزعاوف المرج  السام ،    ف 23
 .45-44. المرج  نوسه،    ف24
.هسين عادريف دور وساو  اسعالا ف  تعمي  الل ة العربية ف  اليااور، ميلة العلوا اسنسانية، جامعة محمد  ي ر، بسكرة، 25
 .88،  ف2004، فيوري 5ع
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 مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير في ضوء القانون الدولي العام

 اإلسم واللقب: خويل بلخير

 باليلوةصوةف أستاذ مؤعت بيامعة زيا  عاكور ال

 جامعة يح  فارن بالمدية -نظاا كالسيك  –المستوى العلم ف السنة الرابعة دكتوراه 

 ملخص :

إ  ه  الضعوب ف  المساواة أ ذ ردها  ويال من الامن إلى أ  أعر كاهد الحموق األساسية واليماعية 

أه  النتاوا الت  ترت ت ي هموق لإلنسا  أو الضعوب.إذ أ  من للضعوب والت  مدوننا ال يمكن الحديث عن أ

على ه  الضعوب ف  المساواة هو الح  ف  تمرير المصير. وعد توور هذا الح  إلى أ  أص ح أهد الم ادا 

 األساسية ف  المانو  الدول .

نيله بالورق وعد ثار اليدل هول مضروعية استاداا الموة من أج  ني  ه  تمرير المصير إذا ل  يت  

هروب التحرير مح  هماية المانو  الدول  اسنسان  بالرغ  من تحري  الموة ف   السليمة . وأص ح مماتل 

 المانو  الدول  أو التنديد باستادامنا.

 المصير ; تقرير;  الحق ; القوة ;الكلمات الدالة : المشروعية 
 

Abstract: 

The right of peoples to equality has taken a long time to be recognized as one 

of the fundamental and collective rights of peoples without which no human or 

human rights can be spoken. One of the most important consequences of the right 

of peoples to equality is the right to self-determination, No people have the right to 

rule or enslave another people. This right has evolved into one of the fundamental 

principles of international law.                                                                                           
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There has been controversy over the legality of the use of force to achieve the 

right to self-determination if it is not properly obtained. Warriors of liberation have 

become the protectors of international humanitarian law despite the prohibition of 

force or the threat of force in international law. 

Keywords: legality; Power ; Right; report; Destiny 

 : مقدمة

إ  ه  الضعوب ف  المساواة أ ذ ردها  ويال من الامن إلى أ  ُأعر كاهد الحموق األساسية واليماعية 

وا الت  ترت ت هموق لإلنسا  أوللضعوب؛ إذ أ  من أه  النتاللضعوب والت  مدوننا ال يمكن الحديث عن أي 

على ه  الضعوب ف  المساواة هو الح  ف  تمرير المصير، وعد توور هذا الح  إلى أ  أص ح أهد الم ادا 

 األساسية ف  المانو  الدول  .

  يت  نيله وعد ثار اليدل الومن  هول مضروعية استاداا الموة من أج  ني  ه  تمرير المصير إذا ل

روب التحرير مح  هماية المانو  الدول  اسنسان  بالرغ  من تحري  بالورق السلمية، وأص ح مماتل  ه

 استاداا الموة ف  المانو  الدول  أوالتنديد باستادامنا .

العالعاو وألمى ه  تمرير المصير مامله على الحياة المانونية والسياسية الدولية وأص ح يضك  محور 

هالت  السل  أو الحرب، مما كا  دافعا لنا لس ر أغوار هذ  المانونية الدولية بعد الحرب العالمية الاانية ف 

المونوا من الناهية المانونية الميردة ف  محاولة للوصول إلى تون  الحدود الت  يدور فينا ك  من ه  تمرير 

ية هتى يمكن لنا تحديد المعايير المانونية ف  ذلك. وه  المصير وكذلك استاداا الموة من الناهية الموضوع

د ميننا عالعة أا ه  ميرد  آرا  سياسية ال عالعة لنا بالمانو  الدول و ومن ث  ييب وضعنا ف  هذا توج

 اس ار و التعا   معنا وفما لذلك .

 أهمية البحث :
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للضعوب الت  تعيش تحت عنر تكمن أهمية هذا ال حث ف  إمراز أهمية ه  تمرير المصير بالنس ة 

الح  من  الل م ادا المانو  الدول  وميااق األم  المتحدة باعت اره أهد  وسيورة االستعمار، وف  إظنار هذا

أه  م ادا هموق االنسا ، ومن أه  الم ايا اليوهرية الت  ييب أ  توض  على سل  األولوياو ف  الحم  

 التعليم  وف  الميال السياس  .

 بحث :مشكلة ال

ة من  الل االستوتا ، لكن إذا أنكرو الموة إ  ممارسة ه  تمرير المصير يكو  غال ا بالورق السلمي

المنيمنة على السلوة دا   الوهدة السياسية الت  يعيش فينا كعب معين، أو الموة االستعمارية تو ي  هذا 

الضعوب أ  تمارسه بالكواد المسلح الس ي  الودي وأنكرو على الضعوب همنا ف  تمرير مصيرها، ف   لنذه 

 ى مضروعية استاداا الموة بضا  تمرير المصيرووهنا ياور التسا ل. ما مد

 هدف البحث :

يند  هذا ال حث إلى إضنار ه  تمرير المصير كاهد الحموق االساسية واليماعية للضعوب الت  

ل عناية واهتماا الومه والمانو  مدوننا ال يمكن الحديث عن أي هموق لإلنسا  أوالضعوب، وذلك من  ال

 الموة المسلحة بضا  تمرير هذا الح  .الدوليين بموضوع استاداا 

 منهج البحث :

ولمعالية اسككالية الموروهة اعتمدنا على عدة مناها، مننا المننا التاريا  هيث التورق إلى توور 

صو  التحليل  عند دراسة الو يعة المانونية ه  تمرير المصير ف  المانو  الدول ، كما ت  اعتماد المننا الو 

 ر ومدى مضروعية استاداا الموة بضانه .لح  تمرير المصي

 خطة البحث :
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على هذه المناها واسجابة على اسككالية عالينا الموضوع من  الل م حاين على النحو  وباالعتماد

 يالمبحث األول : حق تقريرالمصير وفقا ألحكام القانون الدولا ت ف

 المولب االول ف  مونوا ه  تمرير المصير

 الو يعة المانونية لح  تمرير المصيرالمولب الاان  ف 

 المبحث الثاني : مشروعية استخدام القوة في القانون الدولي

 المولب االول ف استاداا الموة وفما ألهكاا ميااق األم  المتحدة

 ني  ه  تمرير المصيرالمولب الاان  ف مضروعية استاداا الموة من أج  

 ام القانون الدوليالمبحث األول: حق تقرير المصير وفقا ألحك

إ  الح  ف  تمرير المصير يعن  أ  يكو  لك  كعب السلوة العليا ف  تمرير مصيره دو  تد   

 .[1]أجن  ، ولنذا الح  جوانب دا لية و أ رى دولية

 ويلة من الامن؛ إذ نادى به العديد من الموكرين وعد ظ  ه  تمرير المصير م دأ نظري لوترة 

 . 1789الم ادا الت  نادو منا الاورة الورنسية عاا  والوالسوة، وكا  من أه 

وعد مرز الح  ف  تمرير المصير كم دأ سياس ، ث  توور إلى أ  فرضته الظرو  واألوضاع الدولية 

أثنا  الحرب العالمية األولى  ''تومان ولسو  '' كح  عانون ، وهظ  مدع  وتاييد من ع   الرويل األمريك 

 . [2]1918لدول المتحالوة وكا  أهد الم ادا الت  أعلننا عاا للحصول على دع  الضعوب ل

كما ت منه إعال  السالا الذي أعلنته الحكومة السوفياتية بعد ثورة أكتوبر؛ هيث أ عر لكافة كعوب 

بضا  كافة هركاو التحرير ف   1920عاا  ''لينين''ما أعلنه اسم را ورية الروسية ه  تمرير مصيرها، ك

 . [3]المستعمراو
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وبالرغ  من عوة الدف  الت  أهرزها ه  تمرير المصير أثنا  الحرب العالمية األولى، إال أ   عند عص ة 

األم  ل  يضر صراهة إلى م دأ ه  الضعوب ف  تمرير مصيرها وإ  اعترفت به النصو  ضمنيا من  الل 

 . [4]صنا على نظاا االنتداب ووض  األعلياون

الاانية مدأ م دأ تمرير المصير يض   ريمه كاهد م ادا المانو  الدول ،  إال أنه ومنذ الحرب العالمية

ي وجوده كاهد عواعد المانو  الدول  ا مرة وذلك من  الل التوور المانون  لنذا الم دأ. فمد وجد مكانه  ورسَّ

فيوري  14ف   ''تضرك ''ورويل وزرا  مريوانيا ''روزفلت''الذي أعلنه الرويل األمريك  ف  تصريح األ لنو  

،كما أنه ورد ف  كافة التصريحاو الت  صدرو بعد ذلك؛ إذ أكار إليه تصريح األم  المتحدة عاا 1941عاا 

ف   ، وف  مؤتمر يالوا1944، وف  مؤتمر دوم رتو  أوكل ف  عاا 1943، وتصريح موسكو عاا 1942

هج  تمرير المصير كح  عانون  ملاا ، وكجا  ذلك مجماابة المجمدمجاو الجتج  أرسجت مج دأ 1945فيوري عاا 

وليل م دأ سياسيا، والت  ت  تتويينا ب عرار ميااق األم  المتحدة ف  مؤتمر سا  فرانسسكو عاا 

الت  تموا علينا األم  المتحدة الذي نص ف  مادته األولى الت  هددو األهدا  والم ادا األساسية [5]1945

-11من الميااق، أما فصول هذا األ ير من  55أ رى ف  المادة ، وت  التاكيد عليه مرة [6]على هذا الح 

والااصة باألعالي  غير المتمتعة بالحك  الذات  فن  األ رى تؤكد على م دأ ه  تمرير المصير ولو  13

 .[7]الح  ووجوب اهترامه على المستوى الدول  بصورة غير م اكرة، كما تؤكد على وجود هذا

بح  تمرير المصير نظرا الرتواع جذوة الن ال من أج  التحرر من  وعد استمر االهتماا الدول 

االستعمار واالستع اد األجن  ،إذ أعرو األم  المتحدة العديد من المراراو الت  أعوت لنذا الم دأ سندا عانونيا 

 .[8]1960ديسم ر  14ف   1514ستمالل لل لدا  والضعوب المستعمرة بالمراركا  أهمنا، إعال  منح اال



 2018العدد السابع ديسمرب                                                         املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة 
12 

 
334 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

،الى [9]كما أصدر ميلل األمن العديد من المراراو الت  أكد فينا على ه  الضعوب ف  تمرير مصيرها

جانب محكمة العدل الدولية الت  رسات هذا الم دأ ف  العديد من عراراتنا وأرآونا االستضارية، كا  أهمنا 

، والوتوى الااصة بالصحرا  1971عاافتواها بضا  استمرار وجود جنوب إفريميا ف  نامي يا )إفريميا الينوبيةه 

، الت  أكدو ف  ك  مننما على أنه ه  للضعوب، وكما أنه ف  الوتوى 1975ال ربية الت  أصدرتنا عاا 

على ه  الضعب الولسوين  ف   الااصة باليدار العازل الااصة باألراض  الولسوينية المحتلة عد أكدو

 ياو المرار المذكور .تمرير المصير وف  العديد من المواع  ف  هيا

 المطلب االول : مفهوم حق تقرير المصير  

ي رز مونوا ه  تمرير المصير من  الل التووراو والظرو  الت  مر منا؛ إذ أ  ه  الضعوب ف  

ثامتا ف  ا تيار نظامنا السياس  واالعتصادي واالجتماع  تمرير مصيرها يعن  أ  ليمي   الضعوب هما 

 .[10]د   أجن  ومركاها الدول  دو  ت

 ووفما لذلك ف   مونوا ه  تمرير المصير يستوجب ف

ف وججود كعججوب واععة تحجت الجسيوجرة االسجتعجماريجة، أي وجججود كعججوب  جاضجعة السجتعجمار أججنج    أوال

 وسيجورتجه واست الله.

د، أوتندما م  دولة أ رى تمكين تلك الضعوب من التع ير الحر هول مستم لنا، بحيث يمكننا أ  تتحثانيا : 

 .[11]مستملة، أو أ  تحص  على استماللنا الاا ، أو أي مركا ترت يه لنوسنا

ومن ضمن اسككالياو الت  تاور بضا  ه  تمرير المصير، ه  ماهية اليماعاو الت  تتمت  بح  

ضعب، وعد ثار هذا المصير، فاليدل الومن  يدور مين اصوالهين لك  مننما مونومه، وهما األمة وال تمرير

اليدل نتيية الستاداا نصين لك  من االصوالهين لإلكارة إلى ه  تمرير المصير. وكانت ال داية ف  عند 
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لدولة العامانية فيما إ  بع  اليماعاو الت  كانت تت   ا''الت  نصت على 3ا22عص ة األم  ف  المادة 

نا أمما مستملة ''. كما أ  ميااق األم  المتحدة عد م ى عد مل ت من الرع  والتمدا ليستواع معنا االعترا  م

'' ضرورة إنما  العالعاو الودية مين األم  على أسل اهتراا  2ا1أكار إلى ه  تمرير المصير ف  المادة 

 الضعوب وأ  يكو  لك  مننا تمرير مصيرها''.  الم دأ الذي يم   بالتسوية ف  الحموق مين

ما ورد ف  عند عص ة األم  وبماما ورد ف  ميااق األم  المتحدة وعلى ضو  ذلك ف ننا إذا أ ذنا ب

فو  عند العص ة ت  الربط مين االعترا  وبين األم  المستملة،  ،[12]يمكن المول أ  تعريل األم  ه  ''الدول''

؛ إذ أننا ه  الت  تتصك باالستمالل مما يعن  اكتسامنا للضاصية المانونية عن وهذا يعن  مال كك الدول

 غيرها من الكياناو األ رى، وكذلك ف    الدول ال تكتم  كاصيتنا المانونية الدولية إال بعد االعترا  منا. 

ه للدول الماومة وهذا ما ذكره ميااق األم  المتحدة '' إنما  العالعاو الودية مين األم '' وهو  واب موج

ة م  الضعوب والكياناو األ رى الت  ل  أ  تموا هذه العالعاو الدولية مين الدول على أسل من المساوا 

تحص  على استماللنا، وكذلك همنا ف  تمرير مصيرها. وعلى ذلك ف   األم  ه  الدول وهذا ما تؤكده ك  

 ه  للدول فمط المكتملة السيادة. من األم  المتحدة وكذلك عص ة األم  ف  ع وية ك  مننا إذ

يا عن غيرها مروابط مضتركة من وهدة المصير، ووهدة أما الضعوب فن  اليماعاو ال ضرية والت  تتم

االعلي ،وتعم  من أج  ني  ه  تمرير المصير، وهذا ما يمكن استاالصه من  الل التيربة الدولية ف  

 التعا يم  ه  تمرير المصير.

  لذي يكو  له الح  ف  تمرير المصير، ه  أفراد اليماعة اسعليمية الذين يرت وو أما مونوا الضعب ا

 بميموعة من الروابط العامة من تاريي، ول ة، وتماليد، وعاداو مضتركة ويتولعو  إلى مصير ومستم   واهد.
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السيادة فحسب، م  وبالرغ  من أ   م دأ ه  تمرير المصير م دأ دول ، إال أنه ال يتعل  مدول كاملة 

األولى من ميااق االم  المتحدة يمر  با   يتعل  بالضعوب واألم ، فاسعال  الوارد ف  الومرة الاانية من المادة

الضعوب ه  الماا  ة منذا الح ، و يمنحنا هموعا أ رى أهمنا الح  ف  الن ال من أج  ني  هذا الح ، 

 .[13]ي التااماو على الدول باهتراا هذا الح وهمنا ف  تحديد وضعنا دو  تد   أجن   كمايور 

 قرير المصيرالمطلب الثاني : الطبيعة القانونية لحق ت

ثار اليدل هول الو يعة المانونية لح  تمرير المصير، ه  هو ه  أا م دأ و علما أ  ميااق األم  

 المتحدة أص ا عليه هاتين الصوتين.

المتحدة بضا  الميمة المانونية لح  تمرير المصير؛ إذ ظ   إال أ  األمر ا تلك بعد إعرار ميااق االم 

إلاامية ه  تمرير المصيروعدا اعت اره هما عانونيا، وذهب فري  آ ر الى فريما من الومه يصر على عدا 

 .[14]اعت اره هما عانونيا ملاما

الذي صاهب وبالنظر إلى توور ه  تمرير المصير ومنذ االرهاصاو األولى، يالهم التردد الك ير 

سيادة، وعلى ذلك ل  أرآ  بع  الدول على اعت ار أنه غام  يصعب تحديد الممصود به، كما أنه يمل ال

، وكايعنا ف  ذلك جا  من [15]تكن لتم   م دأ تمرير مصير على أنه م دأ عانون  وإنما على أنه م دأ سياس 

ألم  المتحدة؛ هيث اعت رمن وجنة نظر هذا الومه الدول  نظرا لالعت اراو السابمة هتى بعد صدور ميااق ا

الدا لية للدول وهذا ما تحر مه الومرة السابعة من المادة  اليا  من الومه على أنه يضك  تد ال ف  الضؤو  

ويذهب أنصار هذا الرأي إلى المول بانه ليل لح  تمرير المصير سوى  ،[16]الاانية من ميااق االم  المتحدة

 علية أي عيمة عانونية ملامة، إذ أ  الميااق ع  ر عنه أهيانا بصي ة الم دأ وليل الح ، عيمة أدمية وال يترتب

 . [17]وعلى ذلك ف   ما ذكر ف  الميااق ل  يرد إال على س ي  الحكمة والموعظة الحسنة
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 إال أ  غال ية الومنا  تؤكد على الميمة المانونية الملامة لح  الضعوب ف  تمرير مصيرها، ويذهب هذا

ر استاداا الموة ف  الرأي إلى أ  الح  ف  تمرير المصير ب دراجه ف  ميااق األم  المتحدة وتحري  هذا األ ي

العالعاو الدولية، وف  الضرعية الدولية لحموق االنسا ، وانحسار هركة االستعمار عد غدا من الم ادا 

أ الع ، وذلك لوجود  د ميرد م دأ سياس ، أواالساسية لليماعة الدولية ذاو الو يعة المانونية الملامة ول  يع

  وبين الحوا  على السل  واألمن الدوليين، ومن ث  ف   هذا الح  الصلة الموية والرابوة المتينة مين هذا الح

يتمت  بصوة مادوجة ذاو   يعة عانونية ملامة وذاو بعد سياس ، وهذا ال ي عك من الموة االلاامية لنذه 

 .[18]والم اداالحموق 

ية كماعدة ه  فمن جنة يعت ر ''م دأ'' من ناهية؛ أنه عاعدة تتورع عننا العديد من المواعد التوصيل

الضعوب ف  السيورة على ثرواتنا، ومن جنة يعت ر كذلك ه ، أي مح  هماية عانونية. وعلى ذلك ف   ه  

مت  منول الموة االلاامية، ومن ث  ييب توسير تمرير المصير يعت ر أساسا للعديد من الحموق المتورعة عنه وتت

 .[19]الحموق السياسية واالعتصادية والامافية هذا الم دأ وفما لنذه األسل الت  تتورع عنه بما فينا

وبالنظر ألهمية ه  تمرير المصير ف  المانو  الدول  ف نه يستح  أ  يوصك بانه عاعدة من المواعد 

المادة األولى، والمادة ، و [20]من إتواعة فينيا لمانو  المعاهداو 53عنه المادة  الدولية ا مرة وفما لما ع  رو

  المتحدة، كما ورد ذكر هذا الح  ف  المادة األولى المضتركة من العندين الدوليين لعاا من ميااق األم 55

، الاا  1960ا الذي اتاذته اليمعية العامة عا 1514، ومن األهمية بمكا  اسكارة إلى المرار رع 1966

عمرة عد نالت ب عال  منح االستمالل لل لدا  والضعوب المستعمرة،  اصة وأ   معظ  دول العال  المست

 . [21]استماللنا وأص حت أع ا  ف  اليماعة الدولية تو يما لنذا الم دأ
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عراراتنا، سوا   هذا؛ باسظافة الى أ   اليمعية العامة للم  المتحدة أكدو على هذا الم دأ ف  العديد من

ينية، أوف  العديد من بضا  بع  الم ايا الت  تناولتنا ف  عراراتنا وي رز ذلك واضحا بضا  الم ية الولسو

المراراو األ رى ذاو الو يعة الماعدية، كالمرار الاا  ب عال  م ادا المانو  الدول  المتعلمة بالعالعاو 

نوفم رعاا  4متاريي   25ا2625المتحدة كما ف  المرار رع   الودية والتعاو  مين الدول   ما لميااق األم 

1974[22]. 

كد المركا المانون  الذي يتمت  به ه  تمرير المصير بانه من المواعد إ  هذه التووراو المانونية تؤ 

 الدولية ا مرة مم ا يترتب على ذلك ف

إليه لينة المانو  الدول  التابعة للم   إ  ماالوة عاعدة تمرير المصير يما  جريمة دولية، وهذا ما ذه ت -1

اة التااا دول  ذوأهمية أساسية لحماية ه  تمرير انتن'' المتحدة؛  هيث ذكرو أنه من مين اليراو  الدولية 

 .[23]المصير ما  تاسيل أو إبما  الحك  االستعماري بالموة''

كما وأ  من ه  الضعوب أ  تعم  على ني  هذا الح  بكافة الس   السلمية، وإذا ل  تستو  فلنا الح   -2

 . [24]المانون  ف  الكواد المسلح من أج  إعمال هذا الح 

عماال لنصو  معاهدة فيينا لمانو  المعاهداو، ف   أي معاهدة دولية يت  إمرامنا ماالوة لح  تمرير وإ  -3

 .[25]تكو  با لة بوالنا مولماالمصير ف ننا 

 المبحث الثاني : مشروعية استخدام القوة في القانون الدولي

عالعاو الدولية، أوالتنديد منا إ  من أه  إنيازاو ميااق األم  المتحدة هو تحري  استاداا الموة ف  ال

 إال ف  بع  الحاالو االستاناوية والمحددة على س ي  الحصر.
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اا الموة ف  العصر الحديث هو الن ال من أج  ني  ه  تمرير المصير، وما ومن أه  مظاهر استاد

 ياير اليدل هو استاداا الموة بضا  ني  ه  تمرير المصير وأسانيده المانونية . 

 ول : استخدام القوة وفقا ألحكام ميثا  األمم المتحدة   المطلب األ 

ه  الوتح وه  التد   ومضروعية ا ثار الناجمة الكك أ  مواهي  المانو  الدول  التمليدي كانت تضر ع 

. وعد جرو محاوالو لميامنة استاداا الموة و اصة ف  عند عص ة األم  ولكننا [26]عن هذهالحروب 

تحري  الحرب تحريما عاما، واستمرو هذه الينود من ع   الدول لتحري  الحرب ف  فضلت ف  الوصول إلى 

 ول األمريكية والدول األروبية وهذا ما نلمسه من  الل فالعالعاو الدولية  اصة من ع   الد

؛ هيث اعترفت الدول الميتمعة با  الحرب العدوانية جريمة ضد االنسانية، وأننا 1928عرار هافانا عاا  -*

 ير مضروعة وتعندو جمي  دول أمريكا الالتينية بالليو  إلى الوساو  السلمية لح  مضاكلنا.غ

، الذي هرا الحرب العدوانية مين الدول الموععة عليه، كما ألامنا بعدا 1933عاا الميااق األرجنتين  -*

 الليو  إلى الحرب كوسيلة لح  مضاكلنا هتى م  الدول األ رى .

، الذي وض  مضروع هموق وواج او الدول الموععة عليه، كما أعر م دأ عدا 1933و مؤتمر مونتويدي  -*

 التد   ف  كؤو  الدول الالتينية .

، الذي أكد عدا التد   ف  كؤو  الدول األمريكية وتحري  استاداا الموة كوسيلة 1938مؤتمر ليما عاا -*

 .  [27]لتنويذ السياسة المومية أوالدولية

 ألوروبية فكانت على النحو ا ت  فأماجنود الدول ا

صراهة ن ذ الحروب والليو  إلينا ؛ إذ أعلنت الدول المضاركة فيه أننا تعلن 1928ميااق مريا  كيلوج عاا -*

 .[28]لتسوية المنازعاو
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، وت  التوعي  على ميااق األم  المتحدة ف  نول السنة 1945وبعد انتنا  الحرب العالمية الاانية عاا

النصو  الواردة فيه يالهم أنه ت  تحري  استاداا الموة أوالتنديد ا التنويذ، وبالنظر إلى ود وله هي

اق العالعاو الدولية تحريما عاما، مما أهدث ت ييرا جوهريا ف  مواهي  المانو  الدول  باستادامنا ف  نو

 .[29]التمليدي من هيث إجازته الستاداا  الموة ف  تسوية المنازعاو مين الدول

ال أ  هذا التحري  الستاداا الموة عد وردو عليه استانا او على س ي  الحصر، كما ف  هالة الدفاع إ

من ميااق األم  المتحدة، أوكما ف  هالة التدامير المتاذة من ع   ميلل األمن  51جب المادة الضرع  بمو 

هددها ميااق األم   نا او الت من هذا الميااق. وتيدر االكارة إلى أ  هذه االستا 43وفما ألهكاا المادة 

ا الموة هو ملاا للدول األع ا  المتحدة الستاداا الموة ال ييوز التوس  فينا، كما أ  هذا التمييد ف  استادا

 والدول غير األع ا  ف  األم  المتحدة. 

 المطلب الثاني : مشروعية استخدام القوة مل أجل نيل حق تقرير المصير

عد هددو المضروعية لني  ه  تمرير المصير وفمًا ألسلوب االستوتا  تحت  إ  تيربة األم  المتحدة

 ما  عدا تحريل نتاوينا، أوأسلوب المماومة المسلحة ضد عوى إكرا  جناو محايدة كاألم  المتحدة ل

االستعمار والتسلط األجن  ، وه  ما تعر  بحركاو التحرر الو ن  الت  تستند إلى ه  الضعب ف  استعادة 

مه الم تصب، وتستمد كياننا من تامين اليماهير لنا، هتى ولو كانت ال تسيور على اسعلي  أو على إعلي

 . [30]جا  منه

والحميمة أ  الومه والمانو  الدول  عد تعددو لديه المصولحاو للتع ير عن ظاهرة هروب التحرير،وإ  

 . [31]المماومة الضع ية المسلحة كا  الومه العرب  عد هدد مراده ف  مصولحين هما هروب التحرير أو
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التحرير يعن  ''النضاط المسلح وأيًا كا  المصولح الذي يضير إلى هروب التحرير، ف   مونوا هرب 

 .[32]الذي تموا به عناصر كع ية ف  مواجنة سلوة تموا ب او أري الو ن أو اهتالله''

اانية لحروب التحريربعد ظنورالعديد إال أ   هركاو التحرر الو نية فرضت مونوا أوس  بعد الحرب ال

وغدو تما  تكتاًل هامًا ف  الميتم  مننا للحصول على همنا ف  تمرير المصير، والتالص من االستعمار 

الدول  استواعت أ  توري مواهي  وعواعد دولية جديدة تؤكد على ه  الضعوب ف  تمريرمصيرها، توجت 

ب ل ا  االستعمار ومنح  1960العامة للم  المتحدة عاا  الصادر عت اليمعية 1514هذه الينود بالمرار 

الضع ية المسلحة من أج  التحرر الو ن  وني  ه  تمرير  الضعوب استماللنا، ومن ث  أص حت المماومة

 المصير جا  ال يتياأ من هروب التحرر.

لت  وضعنا أما مدى مضروعية هروب التحريرف   أه  المحواو الرويسية كانت ميموعة التعليماو ا

، إلى [33]يدا لحك  جيوكنا ف  الم 1863''فرانسيل لي ير'' والت  أصدرتنا هكومة الوالياو المتحدة عاا 

، هيث ُوضعت مضروعاو وتداميرتعتر  بح  الضعوب ف  الن ة 1874جانب مؤتمر مروكس  عاا 

ولكنه من جانب آ ر ل  اليماهيرية ف  وجه ال او الاارج  وهذا ما دف  الدول الك رى لرف  المضروع، 

 .[34]سلوة االهتالل يعتر  بح  الضعوب ف  موجنة عواو االهتالل إذا ت  اهتالل اسعلي  ورسات فيه

إذا كا  هذا المضروع عد فض  من هيث عدا إعراره، إال أ  الدول هاولت ات اع ما جا  به من تعليماو، 

وذلك من  الل النصو  الواردة فينا، هيث  1949وكا  له أعظ  األثر ف  اتواعياو جنيك األربعة لعاا 

علي  المحت ، واعُتر  لن  بصوة مماتلين، وبنذا ت  ا تلك الوض  المانون  ألفراد المماومة العاملين ف  اس

االعترا  بضرعية الن ال والكواد ضد االهتالل األجن   وهذا ما ت منته االتواعية الاالاة من اتواعياو 

ذه االتواعياو تما  عواعد عانونية كارعة عرفية ملامة لليمي  بعد تصدي  وان ماا ،علما أ   ه[35]جنيك
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إلينا. على أ  أه  مايميا هذه االتواعياو ه  هماية المماتلين ف  اسعلي  المحت  ف  وجه جمي  دول العال  

 ا يعد توورا هاما .وهذ [36]االهتالل ومعاملتن  أسرى هرب إذا توافرو ف  هؤال  المماتلين الضروط الواردة

المؤيد لمضروعية لمد كا  لتواع  االهداث على المستوى العالم ، وكذلك التوور الوكري والنظري و

المماومة ضد االهتالل، وامتداد هركة المماومة على مستوى العال  لمواجنة االستعمار أثره ف  هصول العديد 

واع أ  يحدث ت ييرا ف  بعص المواهي  المانونية، من الدول على استماللنا وأص حت تضك  تكتال هاما است

ال من أج  تحميممه، ولع  أمرز الميادين الت  ظنر  اصة فيما يتعل  بح  تمرير المصير ومضروعية الن 

 .[37]أثر ذلك فينا ه  األم  المتحدة ولينة الصليب األهمر الدولية

ر من  الل األهكاا الواردة ف  فمن جنة؛ أعوى ميااق األم  اهتماما  اصا بح  تمرير المصي

وكا  الميااق بماابة منولما استمرو  إذ تحول هذا الح  من م دأ سياس  إلى ه  عانون  ملاا، ؛[38]الميااق

جنود األم  المتحدة من بعده لتكريل هذا الح ، فاصدرو العديد من المراراو المتعلمة بح  تمرير المصير، 

الصادر  1514  هذا الح ، ولع  أه  هذه المراراو، كا  المراروه  الضعوب ف  الن ال من أج  تحمي

 1966ا12ا13الصادرف  2189نح الضعوب استماللنا، والمرارهول إل ا  االستعمار وم 1960ا12ا14ف 

الذي أعر ه  ومضروعية كواد الضعوب الااضعة لالستعمار من أج  ه  تمرير المصير، وعرار اليمعية 

هول تحري  األعمال المسرية ضد الضعوب المناضلة ف  س ي   1970ا12ا25الصادر ف   2625العامة 

الذي اعت ر استاداا الموة من ع   الضعوب  1972ا12ا19الصادر ف   2936تمرير المصير، وكذلك المرار

 ف  س ي  تحرير نوسنا من االستعمار استاداما مضروعا .

ا ج ارة ف  س ي  تووير وإنما  المانو  ومن جنة ثانيةمذلت اللينة الدولية للصليب األهمر جنود

د المضاركين ف  هروب التحرير الو ن ، الدول  اسنسان ، بحيث ساهمت ف  تمديد الحماية إلى األفرا
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أوأعمال المماومة الضع ية واعت اره  كمماتليين. وعد ت  تتويا هذا اليند بما ورد ف  العديد من مؤتمراو 

وكر المانون  الذي انعكل على عراراو األم  المتحدة والنظرياو المانونية ف  الصليب المتعددة الت  تاثرو بال

 ف [39]هذا الم مار أهمنا

 . 1969س تم ر، 13-6المؤتمر الدول  الحادي والعضرين للصليب األهمر إسون ول  -*

النااعاو مؤتمر الا را  الحكوميين للعم  على إنما  وتووير المانو  الدول  االس ان  المو   على  -*

 .1971جويلية،  12ماي  24المسلحة، الدورة األولى، جنيك 

 ه.1972ماي،  3ورة الاانية، جنيك مؤتمر الا را  الحكوميين الد -*

 .1977مؤتمر الا را  الدملوماسيين مدورتيه الاالاة والرابعة، جنيك، -*

يين إضافيين التواعياو ويعت ر أه  تتويا لينود الصليب األهمر ف  هذا الميال إلحاق مروتوكول

يث أ    بضك  واضح ،ه 4ا1،  اصة ما ورد ف  ال روتوكول اسضاف  األول ف  المادة 1977جنيك عاا

 .[40]ال ل ل فيه هروب التحرير لمواعد المانو  الدول  اسنسان  آ ذا بعين االعت ار   يعة هذه الحروب

 خاتمة

ى ميااق األم  المتحدة ونصوصه م اكرة، ومن نلاص من ذلك أ  مضروعية هروب التحرير تستند إل

و اصة ه  الدفاع الضرع ، والح  ف  تمرير المصير،  الل النصو  الت  تييا استادا الموة استانا ا 

 وعليه ف   من أه  النتاوا الت  ت  رصدها ه  ف

  ه  ع ارة عن إ   عراراو األم  المتحدة الت  أعوت الح  للضعوب ف  الن ال من أج  التحرير الو ن -1

 ما لميااق األم  المتحدة . عراراو توسيرية وتوضيحية باج زة استاداا الموة بضا  ه  تمرير المصير، تو ي
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توور الح  المانون  الستاداا الموة بضا  ه  تمرير المصير، فمن مواجنة ال او الى الن ة اليماهيرية،  -2

واعياو جنيك وبنول الضروط المنصو  علينا بالنس ة ث  مماومة االهتالل الت  ت  التاكيد علينا ف  ات

 للييوش النظامية .

رع  ورد ف  الميااق عاما، كما وأ  م دأ ه  تمرير المصير ورد من دو  تحديد ا   ه  الدفاع الض -3

 لم مونه، إال أ  المراراو الصادرة عن اليمعية العامة عد أعوت توسيرا لك  مننا . 

 المقترحات :

يكو  هناة إعاده نظر من ع   أع ا  المنظمة الدولية باصو  ه  الضعب الولسوين  ييب أ   -1

والصحراوي ف  تمرير المصير، والعم  على إعادة تنظيمه وض وه بصوره تكو  عدا تعسك الدول المالكة 

لضعب وين  والح  الويتو واست اللنا على وجه ميحك وماالك ألهكاا وعواعد المانو  الدول ، فالضعب الولس

 . الصحراوي هما الضع ا  الوهيدا  ف  العال  اللذا  ال يااال  يرز ا  تحت االهتالل والسيورة األجن ة 

بمدر ما يتصور ال ع  با  النااع معمد ف  فلسوين والصحرا  ال ربية فانا أتصوره بسيوا وسن   -2

ة الت  تتحم  متو ي  الم دأ الذي الدولي الوصول لوريمة هله، ويكمن ذلك ف  ع ول جمي  األ را  بالضرعية

 امتازو به ك  األعالي  الت  كانت تحت استعمار مميا، أال وهو استوتا  ه  تمرير المصير .

فلسوين  تياه السل   دورها عن تكك أ  المتحدة األم  على ييب م  اليكو ، وهده المراراو إصدار إ  -3

  . الموة استاداا إلى األمر اهتاج وإ  الواع  أري على فع  إلى عراراتنا مترجمة ذلك ويت  ،والصحرا  ال ربية

 اهلوامش 
 . 263،   1987، الو عة الاالاة، دار الننظة العربية، الماهرة، -النظرية العامة  -صالد الدين عامر، التنظي  الدول ،-1
، 1970مصرية للمانو  الدول ، الماهرة، الدول ، اليمعية الدراساو ف  المانو   -عاوضة راتب، مضروعية المماومة المسلحة،-2
 209. 

 .  210نول المرج ،  ،  -3
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 . 266صالد الدين عامر، مرج  سام ،    -4
أنظر ف  توور ه  تمرير المصير، يوسك محمد المراعين، ه  تمرير المصير للضعب الولسوين ، دار الالي  للنضر،  -5

 وما بعدها. 15،  ، 1983عما ، 
 لاانية من المادة األولى من ميااق األم  المتحدة .راج  الومرة ا -6
،   1986ضعوب، المؤسسة الو نية للكتاب، اليااور، أنظر توصيال ف  ذلكف عمر سعد هللا، تمرير المصير السياس  لل -7
 وما بعدها. 57
 .93،   1989ع د العايا سرها ، ممدمة لدراسة الدولة الولسوينية، دار النن ة العربية، الماهرة،  -8
 .170راج  أه  هذه المراروف نول المرج ،    -9
 .271صالد الدين عامر، مرج  سام ،    -10
 .217ج  سام ،   عاوضة راتب، مر  -11
 . 213نول المرج ،    -12
 . 97-96ع د العايا سرها ، مرج  سام ،    -31
، 1991، عاا 47المصرية للمانو  الدول ، عدد هساا أهمد هنداوي، ه  الضعب الولسوين  ف  تمرير المصير،اليمعية -14
  93. 
 .337  1993محمد  لعت ال نيم ، الوسيط ف  عانو  السالا، منضاة المعار ،  -15
 .339نول المرج ،    -16

17- Acobban, National self- Detarmination Oxford University press, 1945; p.4. 
 . 310عمر سعد هللا، مرج  سام ،  ،  -18
 . 271صالد الدين عامر، مرج  سام ،     -19
 . 96هساا أهمد هنداوي، مرج  سام ،   -20
، 36،1980عصاا الدين هوان، الحك  الذات  وهموق السيادة، وتمرير المصير،اليمعية المصرية للمانو  الدول ، عدد،  -12
 15-17. 
 .98هساا أهمد هنداوي، مرج  سام ،    -22
 . 21وان، مرج  سام ،   عصاا الدين ه -32
 .97هساا أهمد هنداوي، مرج  سام ،  ،  -24
 . 1969تواعية فيينا لمانو  المعاهداو لعاا من ا 53راج  المادة   -25
لتواصي  اكار عن التوور التاريا  لظاهرة الحرب وتنظيمناف انظر عال  الدين  ماس ، استاداا الموة ف  المانو   -26

 وما بعدها. 22،  ، 1988لامافية، ب داد، الدول ، دار الضؤو  ا
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 .60عال  الدين  ماس ، مرج  سام ،    -27
 . 60نول المرج ،    -28
 .217،   1974مويد كناب، المنظماو الدولية، مدو  ذكر دار نضر، الماهرة،  -29
 . 349 لعت ال نيم ، مرج  سام ،    -30
 . 25صالد الدين عامر، مرج  سام ،    -31
 . 173  الدين  ماس ، مرج  سام ،   عال -32

33- Jean Pictet, Development and principles if I.H.L.D.I,Geneva,1985,p.p.22-23. 
 . 128صالد الدين عامر، مرج  سام ،    -34
 راج  المادة الرابعة من االتواعية الاالاة من اتواعياو جنيك الااصة باسرى الحرب . -35
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 وما بعدها . 188 ، 
40- Jean Pictet, op, cit;p.41.  
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 دور االستقرار التشريعي في تحسيل مناخ االستثمار االجنبي في الجزائر

 جمال بل مامي

 دكتوراه  الب 

 يح  فارن بالمديةتاصص المانو  العاا جامعة 

 الملخص: 

يعت ر م دأ االستمرار التضريع  من الم ادا النامة الت  تساه  ف  جذب االستامار األجن  ، لما له من 

أهمية ك يرة على الحماية المانونية للمستامر االجن  ، وكذا تاثيره على التنمية االعتصادية على الدولة 

 عاعدة.المت

 الى االككاالو الت  يايرها م  إعوا  هلول لتلك المضاك .كما تورعنا ف  هذا الموضوع 

 الكلماو الموتاهيةف االستمرار التضريع ، االستامار االجن  ، الحماية المانونية

Abstract: 

the principle of legislative stability of important principles that contribute to 

attracting foreign investment, because of its great importance to legal protection 

for foreign investors, as well as its impact on the economic development of the 

Contracting State. As discussed in this thread to shenanigans by giving solutions to 

those problems. 

 Keywords: stability, foreign investment, legal protection 

 مقدمة:

يعت ر المال عصب الحياة، لنذا سارعت الدول وع ر ماتلك تضريعاتنا الى تنظيمه، وعد توور االمر 

نمية االعتصادية، بعد ذلك الى كيوية استمواب وجذب ر ون االموال االجن ية واستامارها، مند  تحمي  الت
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الى تمنين نصو  عانونية متعلمة متووير االستامار وهمايته، ومن  الل  لنذا الس ب تعم  العديد من الدول

تمدي  ضماناو للمستامرين االجانب، من أهمنا االستمرار التضريع ، الذي ب يابه يضك   ورا ك يرا يندد 

موال. وعليه نورد االككالية ا تيةف الى أي مدي االستامار االجن  ، وكذا يحد من استمواب ر ون اال

 اه  االستمرار التضريع  ف  تحسين مناو االستامار االجن   ف  اليااورويس

 ولإلجابة على هذه االككالية عمنا متمسي  هذا ال حث الى أربعة عناصرف 

 مونوا االستمرار التضريع  -

 مونوا االستامار االجن   -

 هامة لحماية االستامار االجن   االستمرار التضريع  ك مانة -

 لى ماالوة االستمرار التضريع ا ثار المترت ة ع -

 أوال: مفهوم االستقرار التشريعي

يرت ط مونوا االستمرار التضريع  ارت ا ا وثيما بمونوا االمن المانون ، الذي يعد ال ينة المانونية 

 المالية، هذه اال يرة الت  لنا عالعة م اكرة باالستامار.المناس ة لحماية هموق وهريا االفراد وذممن  

 سنتورق ف  هذا العنصر الىف وعليه

 تعريف االستقرار التشريعي -1

وردو العديد من التعاريل الواردة باصو  م دا االستمرار التضريع  سوا  منذا المصولح أو 

 بمصولحاو أ رى كالا او التضريع .

أي  االستمرار التضريع  بانه " ذلك الضرط الذي تتعند الدولة بممت اه بعدا تو ي وعليه يمصد بم دأ 

تضري  جديد على العمد الذي ت رمه الدولة بممت اه بعدا تو ي  أي تضري  جديد أو الوحة جديدة على العمد 

 ".ه1)الذي ت رمه م  الضركة االجن ية
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لمستامر من ماا ر التضري  من ناهية تعدي  العمد يعر  أنه "أداة عانونية تت  من  اللنا هماية اكما 

 .ه2)لدولة ف  التضري  والذي يحد من سلواتنا التضريعية ولكن ال ييردها مننا"بسن تضري  جديد ع ر تيميد ا

وعليه مما س   ذكره من تعاريل هول م دأ االستمرار التضريع  ف نه يمكننا إمدا  تعريل له، بانه يما  

ضريع  ا االستامار االجن   دو   ور يندد مضروعه االستاماري، من هيث االستمرار التضمانه هامة لتحوي

 الذي يوض  ف  منود اتواعية االستامار.

باسضافة الى ذلك ف ننا نرى با  هذا الم دأ ال يما  عيدا على سيادة الدولة ف  ممارستنا لوظاوونا، أل  

ي مى ه يل التضري  الاا  باالستامار أو تنظي  العمود هذا االمر ال ينو   على ك  المياالو ، وإنما 

 .ه3)أ رافنا أجن   الدولية الت  يكو  أهد

 أنواع مبدأ االستقرار التشريعي -2

 يظنر م دأ االستمرار التضريع  ف  إهدى الصورتينف

ال نود الواردة وهنا يتيلى م دأ االستمرار التضريع  ف  م دأ االستمرار التضريع  وف  كروط االتواعيةف  -أ

ت  االستامار فينا، وتت من االتواعية ف  االتواعية، مين  ر  المستامر االجن  ،  والدولة الم يوة الت  ي

صراهة على التعاو  الذي يسري على االتواعية عند نضوب الاال ، والنااع، هو المانو  باهكامه 

من عانو   24،  وتنص المادة ه4)  يورأ عليناوعواعده النافذة فمط وعت االمراا م  است عاد أي تعدي  اله

   ك   ال  مين المستامر االجن   والدولة اليااورية يتس ب منصنا " يا 2016ترعية االستامار لسنة 

به المستامر، أو اتاذته الدولة اليااورية ف  همة لليناو الم اوية اليااورية الماتصة إعليميا، اال ف  

أو متعددة اال را  أمرمتنا الدولة اليااورية تتعل  بالمصالحة أو التحكي ، أو  هالة وجود اتواعية ثناوية،

 ه5)هالة وجود اتواق م  المستامر ينص على مند تسوية يسمح للورفين باالتواق على تحكي   ا "ف  
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ف ه  نصو  تضريعية ترد ف  صلب تضريعاو م دأ االستمرار التضريع  وفما للضروط التضريعية -ب

الدولة الت  ستد    رفا ف  عمد، أو إتواق دول  م  كاص أجن    ا ، بممت اه تتعند الدولة ف  

وف  هذا  ،ه6)واجنة هذا اال ير باننا ال تعدل أو تل    عانوننا واجب التو ي  على العمد أو االتواقم

اجعة أو إل ا  الت  تنص " ال تسري االثار الناجمة عن مر  09-16من عانو   22الصدد نيد المادة 

إال إذا  لب المستامر هذا المانو  الت  عد تورأ مستم ال على االستامار المنيا ف  إ ار هذا المانو  

 .ه7)ذلك صراهة"

 ثانيا: مفهوم االستثمار االجنبي

 تعريف االستثمار االجنبي: -1

وعليه يمكننا تعريل ال كك أ  مونوا االستامار هو أهد صور االد ار المكو  الرويس  لرأن المال، 

ف  االنتاج واالضافة  االستامار بانه"  ل  وتكوين لرأن المال، هيث يستادا المال المد ر ف  المساهمة

 .ه8)الى ر ون االموال العينية اال رى الاامتة"

وهو أي ا ك  تصر  يموا به الضاص يؤدي إلى إنضا  ه  معين أو نم  ملكية هذا الح  من 

  يعد استامارا ك  عملية كرا  عمار مملوة من ع   لضاص آ ر، أو ورعة مالية كاص الى آ ر، ومن ث

رغ  أ  جوهر الضرا  ف  الحالتين يتعل  مرأسمال كا  موجودا من ع  ، ول  يترتب س   تداولنا ف  السوق، 

 على كرا  الضاص له، إال بميرد نم  ملكية الض   الم اع من يد الى أ رى، دو  أ  يحم  ذلك إضافة

 .ه9)هميمية لإلعتصاد الموم 

 أهمية االستثمار االجنبي -2

ا له من عالعة ف  موضوع انتماالو ر ون االموال يحظى موضوع االستامار باهمية بال ة  اصة لم

االجن ية ع ر دول العال ، ولما يماله ذلك من تاثير ك ير على معدل النمو االعتصادي ف  تلك الدول و اصة 
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همة ف  تموي   وط التنمية منا، ولذلك فن  تعم  على جذب االستامار االجن   النامية مننا ، للمسا

 .ه10)إلينا

هذا الصدد داوما ما تسعى جاهدة من  الل نصوصنا التضريعية الرامية إلى استمواب واليااور ف  

 فه11)ر ون االموال االجن ية من  الل فتح ميال االستامار وذلك للس اب التالية

االستاماراو االجن ية ف  توفير كتلة نمدية ضامة من العملة الصع ة الت  تؤثر إييابا على تساه   •

 إلسناا ف  عملية التنمية.االعتصاد الو ن  ل

تساعد االستاماراو االجن ية على تدريب الكوادر لتص  الى مستوى اال اراو المؤهلة ، وذلك للم ا   •

 نية والمساهمة ف  رف  أجور العمال.على ظاهرة ال والة و ل  فر  للعمالة الو 

 لجزائرثالثا: االستقرار التشريعي كومانة هامة لتحسيل االستثمار االجنبي في ا

 أهمية االستقرار التشريعي في جذب االستثمار االجنبي -1

يعت ر االستمرار التضريع  أمرا منما ف  تحسين ميال االستامار األجن   الم اكر،  اصة وأ  

ياس  والتضريع  هو مراد  سناواي معدل الماا ر الت  يمكن أ  يتعري لنا المضروع االستمرار الس

 .ه12)من اليانب الربح االستاماري وما يؤثر عليه 

عالج المنازعاو ه13)ومن ث  ف   االستمرار التضريع  يعد ضرورة ملحة لال  مينة عانونية، عادرة على

صادي أثنا   عيامه بانضوة ماتلوة ، كما أ   ل  مينة عانونية الم اوية،  الت  عد يتعري لنا المضروع  االعت

  باالستمرار التضريع  وال عد عن ال موي، وعدا الضوافية، جذابة لإلستامار األجن   ، ال مد لنا وأ  تتس

ويلاا أي ا إنضا  جناز ع او   صارا ومنظ   وسري ، هتى ي ت ف  ع ايا المضروعاو االستامارية 

وبة، باالضافة إلى ذلك ف نه يتعين على التضريعاو المتعلمة باالستامار األجن   أ  تالو من بالسرعة المول

لى ك نة األضرار باموال المستامر، وأصوله كح  الدولة ف  تامي  هذه المضروعاو، أي نصو  تنووي ع
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ه من أهمية ف  جذب أو االستيال  علينا ل ري المنوعة العامة، وعد ينو  ك  ذلك االستمرار التضريع  لما ل

 االستامار األجن  .

 على االستثمار االجنبي مدى احترام المشرع الجزائري لمبدأ االستقرار التشريعي وانعكاساته-2

ما يالهم على المضرع اليااوري باصو  عانو  االستامار، أنه كند العديد من الت يراو الت  

صاه ته ف  ك  فترة من الوتراو الت  ت  ت ييره بمانو  آ ر لإلستامار ، كذلك اي ا نيد أ  التوور 

 نا مرو بمرهلتين هماف التضريع  لموانين االستامار الت  عرفتنا الدولة اليااورية أن

وه  تتميا بالنظاا االكتراك  أو باالعتصاد الم ل  أو السوق الم لمة،  الت  ل  يكن  المرهلة االولىف -أ

ميال االستامار يحظى ب ماناو تحوياية للمستامرين األجانب من ميننا االستمرار التضريع  وكذا 

 دفالت  نظمت االستامار نيمسالة التامي  والضوعة والمصادرة ، من  الل الموانين 

 1963عانو  االستاماراو لسنة  •

 1966عانو  االستاماراو لسنة  •

 .1982المانو  المتعل  باالستامار االعتصادي الاا  الو ن  لسنة  •

 .1986المانو  المتعل  متاسيل الضركاو الماتلوة االعتصاد وسيرها العاا  •

 .1988الااصة الو نية لسنة المانو  المتعل  متوجيه االستاماراو االعتصادية  •

مرهلة االنوتاد االعتصادي والعم  على جذب وتووير االستامار من  الل الموانين  المرهلة الاانيةف -ب

 التاليةف

 .1990المانو  المتعل  بالنمد والمري لسنة  •

 .1993عانو  االستاماراو وتحرير سياسة االستامار لسنة  •

 .2001مار لسنة المتعل  متووير االستا 03-01األمر رع   •
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 المتعل  متووير االستامار. 08-06ع  االمر ر  •

 المتعل  مترعية االستامار. 09-16المانو   •

من  الل ما س   ذكره من نصو  عانونية منظمة لمانو  االستامار ، ف نه يمكننا المول با  المضرع 

المستمرة، األمر الذي نونية  اليااوري ل  يحافم على م دأ االستمرار التضريع  وذلك لحركية النصو  الما

جع  من المستامرين االجانب ال يح ذو  فكرة االستامار ف  اليااور هذا من جنة، ومن جنة أ رى، كك  

عدا االستمرار السياس  الذي مرو به الدولة اليااورية عاوما آ ر أماا االستامار االجن   ل ياب ال ينة 

الدارية  الت  تعرفنا االدارة اليااورية من ميروعرا ية وفساد عوباو االمناس ة له، باسضافة الى العراعي  والص

 إداري، جع  المستامر االجن   ال يح ذ فكرة االستامار ف  اليااور.

وعليه نستضك با  م دأ االستمرار التضريع  م دأ ضروري ، المد من اهترامه هتى يت  توعي  سياسة 

ك  فعال ف  تحمي  التنمية االعتصادية، ف  ظ  مينة ال ر بضجذب االستامار االجن  ، الذي يساه  هو ا

 عانونية مناس ة تساعد على االستامار االجن   ف  اليااور.

 رابعا: اآلثار المترتبة على مخالفة االستقرار التشريعي

 وهنا نميا مين جان ينف موعك الومه وموعك المضرع اليااوري 

 ى عدم احترام مبدأ االستقرار التشريعي:ترتب علرأي الفقه القانوني في مسألة الجزاء الم -1

 فه14)ا تلك الومه ف  هذه الم ية وانمس  الى ثالث اتياهاو

ف يرى أنصار هذا االتياه با  ماالوة الدولة لنذه ال مانة ال يرتب علينا أي أثر عانون ، االتياه االول

يسري على العمد ب   النظر عن ديد بحك  ممارستنا لسلوتنا وسيادتنا، الت  تاولنا ه  إصدار تضري  ج

 ال نود الواردة ف  العمد السام .
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ف يرى أنصار هذا االتياه، با  وجود كرط االستمرار التضريع  يعت ر عيدا على سلوة االتياه الاان 

 الدولة ف  إجرا  أي تعدي  للمانو  الذي ينظ  العمد استنادا لم دأ العمد كريعة المتعاعدين.

و اتياه توفيم  ينول  من ه  الدولة ف  أ  تصدر تعديالو على المانو  المنظ  ف وهاالتياه الاالث

لعمد االستامار، عندما تمت   المصلحة العامة ذلك، هتى وإ  كا  يؤدي الى  رق م دأ االستمرار 

التضريع ، لكن يظنر أثره عند ذلك الحين ف  ممدار التعوي  المناسب، ألنه يكو  أكار من التعوي  

 ادي، بحيث أنه يكو  كامال للاسارة الت  لحمته وما فاته من كسب، عند تمديره من الينة الم اوية.عتياال

 موقف المشرع الجزائري بالنسبة لحالة مخالفة مبدأ االستقرار التشريعي -2

وأما باصو  موعك المضرع اليااوري، المد من المول بانه منذ االنوتاد االعتصادي سعى المضرع 

تكريل م دأ االستمرار التضريع ، بالنس ة الى العمود الم رمة م  المستامرين االجانب، وذلك الى اليااوري 

، ه15)12-93من المرسوا التضريع   39مند  تحويا وترعية االستامار ف  اليااور، إنوالعا من نص المادة 

المتعل  ه17)09-16من المانو   22، الى غاية نص المادة ه16)03-01من االمر 15وكذا نص المادة 

 مترعية االستامار.

إال أ  ذلك ل  يمن  المضرع اليااوري با  ينص على س ي  االستانا ، وف  إ ار تحمي  المصلحة 

العامة الت  تيسدها الدولة اليااورية أ  تعم  أو أ  تموا على عدا اهتراا م دأ االستمرار التضريع  ف  ا ار 

عيامنا بعملية االستيال  أو ناع الملكية م  اكتراط تعوي  عادل  ك مكانيةممارستنا لسيادتنا التضريعية، 

 .09-16المتعلمة بمانو  ترعية االستامار  23ومنصك، وهذا ما نصت علية الومرة الاانية من المادة 

 خاتمة:

من  الل ما س   ذكره ف  هذا ال حث الموسوا مدور االستمرار التضريع  ف  تحسين مناو االستامار 

ف  اليااور، ف نه يمكننا المول  با  م دأ االستمرار التضريع   يضك  ضمانه جد هامة للمستامر األجن   
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االجن   للعم  على أري الدولة المست يوة، األمر الذي يساعد على تنم  ر ون االموال الت  تؤثر على 

ستامار االجن   من  الل ناسب لإلالتنمية االعتصادية ف  الدولة، واليااور ف  هذا الميال تحاول  ل  جو م

 تكريل م دأ االستمرار التضريع  لحماية االستامار االجن   ف  اليااور من  الل عانو  ترعية االستامار.

 كما أننا ف  هذا الصدد نرى ميموعة من االعتراهاو منناف

لسرعة ضرورة إنضا  جناز ع او  صارا ومنظ  وسري  هتى ي ت ف  المضروعاو االستامارية با -

 مولوبة.ال

محاربة الوساد االداري الذي يؤثر سل ا على جذب المستامرين  االجانب الى اليااور. العم  على  -

اسنما  من التعديالو المستمرة للنصو  المانونية المتعلمة باالستامار من زاوية تحمي  األمن المانون  ف  

 اليااور.

 :الهوامش

                                                 
 .111،   2006عمود ال ترول، دار النن ة العربية، سراج هسين أمو زيد، التحكي  ف  1
 .322،   2001النن ة العربية،  هويظة السيد الحداد، العمود الم رمة مين الدولة واالكاا  االجن ية، دار2
الميلد ميلة رسالة الحموق،  غسا  ع يد محمد المعموري، كرط الا او التضريع  ودوره ف  التحكي  ف  عمود ال ترول،-3

 .172،   2009االول، العدد الاان ، كلية الحموق، جامعة كربال ، 
 .173المرج  نوسه،   -4
 المتعل  بمانو  ترعية االستامار 09-16من المانو   24أنظر المادة -5
 .173غسا  ع يد محمد المعموري، المرج  السام ،   -6
 امار.المتعل  متووير االست 09-16من عانو   22أنظر المادة -7
 .201سوزي عدل  ناكد، محاضراو ف  االعتصاد السياس ، دار المو وعاو اليامعية،   -8
 .27،   1967سعد ماهر هماة، الممدمة ف  اعتصادياو الت عية والتنمية، دار المعار  مصر، -9

، 2012لمو وعاو اليامعية، جن   الم اكر، دار ااا ميدي عوية، االلياو المانونية واالعتصادية لتحويا االستامار االوس-10
 34. 
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 لي  هسين  لي ، دور ر ون االموال االجن ية ف  تنمية االعتصادياو المتالوة م  دراسة  اصة ب علي  مصر، رسالة -11

 .140،   1960دكتوراه، كلية الحموق، جامعة الماهرة، مصر، 
 .201،   2006النن ة العربية، الماهرة، لدولية، دار محمد امراهي  الضافع ، العالعاو االعتصادية ا-12
 .97وساا ميدي عوية، المرج  السام ،   -13
ميلة رسالة الحموق، العدد الاالث،  -دراسة ممارنة –أنظر الى  ارق كاظ  عيي ، الميمة المانونية لضرط الا او التضريع   -14

 .12الى  8،   من 2011
 .12-93  رسوا التضريعمن الم 39أنظر الى نص المادة  -15
 المتعل  متووير االستامار. 03-01من االمر  15أنظر الى نص المادة  -16
 المتعل  مترعية االستامار. 09-16من المانو   22أنظر الى نص المادة -17
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 2006هسين أمو زيد، التحكي  ف  عمود ال ترول، دار النن ة العربية، سراج  -2
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 ي النظام القانوني للموثق في التشريع الجزائر 

 الدكتورة: جامع مليكة

 أستاذ محاضر قسم "ب"  

 معهد الحقو  والعلوم السياسية 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف
 

 الملخص باللغة العربية

يتد   الموث  ف  توثي  المحرراو الرسمية مما ييع  المحرر الموث  هية على الكافة بما دو  فيه، 

ة  ري  الوعن ا أهكاا الم ا ، فال ييوز التضكيك فيه إال بسلو وييع  له عوة ف  اسث او تعادل ف  عيمتن

بالتاوير، كما يلاا تد   الموث  بالنس ة للمحرراو العرفية فيما يتعل  بالتصدي  على توعيعاو ذوي الضا  

ق ا، ك  ذلك جع  مننة التوثي  أهد األنظمة المانونية  328فينا أو إث او تاريانا عمال بممت ياو المادة 

الموث  موظوا عموميا منمته تسيير مرف  التوثي  مراعيا ت  تساه  ف  تحمي  االستمرار المانون . ويعت ر ال

ف  ذلك الموانين واألنظمة الموروضة عليه بك  أمانة وصدق، وانحرافه على هذا المسار يرتب مسؤوليته 

 لية عانونيةمسؤو   ؛ضابط عموم  ؛ننة هرةم ؛الموث الدالة:  الكلمات     المانونية.
 

Abstract in English 

Contracts entered into by the notary are considered official and must be 

considered as an argument against all persons stated therein, their probative force 

is equal to the value of judgments of the judiciary, His argument can only be 

refuted by the challenge counterfeiting. 

It also requires the intervention of the notary in respect of customary texts 

relating to the ratification of the signatures of the persons concerned or the proof of 



 2018العدد السابع ديسمرب                                                    جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
14 

 
360 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

their history in accordance with the requirements of article 328 of the Civil Code, 

All that makes the profession one of the legal systems contributing to the 

achievement of legal stability. 

As a result, the notary is considered a public officer responsible for the 

management of the notary office entrusted to him taking into account the laws and 

regulations imposed on him in all honesty and sincerity, and the violation of that 

would place his legal responsibility. 

Keywords : notary ; Free career; public officer; legal responsibility 

 مقدمة

ف  الميتم ، نظرا للدور المنوط منا إذ تلعب دورا منما ف   ر مننة التوثي  من المناا األساسيةتعت 

 تكريل فكرة األمن واسستمرار المانون  للمعامالو المانونية ف  أي ميتم .

أو ما يعر  اليوا  الحر االعتصاد نظاا على الماومة الميتمعاو ف لذلك تكتس  وظيوة ومرف  التوثي  

العمود الومري للحركة اسعتصادية، التيارية  ، إذ يضك  مرف  التوثي أهمية بال ة إعتصاد السوق  منظاا

والعالعاو االعتصادية  المعامالووالصناعية ف  هذه الميتمعاو باعت اره أهد أه  األدواو المانونية لتنظي  

مية المعمول منا من جنة، وضما  هكاا التضريعية والتنظيمين أفراد الميتم  ومؤسساته، وانسيامنا م  األ

 أك ر عدر ممكن من الامة واسوتما  مين المتعاملين والمتعاعدين من جنة ثانية.

 بضتى المعامالو ع ةامر  من تمكننا العمومية السلوة يد ف  فعالة أداة  أ رى  جنة من تضك  كما

 كانت ولذلك، العمومية الااينة اودةلو والمستحمة علينا المترت ة الي اوية والحموق  الرسوا وتحصي  أنواعنا

 علينا وي و  دااألفر  تصرفاو ب ث او يموا الموث  أ  إذ اس الق، على المنن أ ور من التوثي  مننة

 .(1)إلي...المؤسساو وتاسيل واالعمار  لملكية الناعلة تلك التصرفاو هذه أه  ولع  الرسمية، الصوة



 2018العدد السابع ديسمرب                                                    جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
14 

 
361 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

بمننة التوثي  والدلي  على ذلك أ ول آية وردو ف  المرآ  وعد اهتمت الضراو  السماوية ع   الوضعية 

 ﴿ي االكري  والمعروفة بآية المداينة، والت  تعت ر أسان نظاا التوثي  ف  اسسالا، هيث عال س حانه وتعالى 

ْيٍن إِّل ى   اي ْنُتْ  مِّد  ُنوا إِّذ ا ت د  ين  آم  ا الَّذِّ ْلي كْ  أ يُّن  مًّى ف اْكُتُ وُه ۚ و  ٍ  ُمس  ْدلِّ أ ج  اتٌِّب بِّاْلع   .(2)﴾...ُتْب م ْين ُكْ  ك 

من جنته اهت  المضرع اليااوري بمننة التوثي  و صنا متنظي   ا  ف  المنظومة المانونية، ويتيلى 

 صالهياوهيث هدد بممت اه  02-06ذلك من  الل تنظيمه لمننة الموث  بممت ى المانو  الحال  رع  

 الدولة ومن هينا   المانو  من سلوته يستمد وث مال كو  "ن الاصوصية، م وواج اته الت  تمتاز بض   الموث 

 وفري العامة السلوة ع   من مووي الموث  أ  على ، هيث نص المانو  أهيانا استواق ومن آ ر هينا

 وياااج أا مدنيا أا كا  تادي يا المنن  الموث   وا ف   لذلك وترتي االتااماو،  الحموق  هذه ممام عليه 

 ال رر مدى وتصور وظيوته  وورة ف  يكمن األول فإثنا  لس  ين ال سيط النين بالاوا ليل  صوصا

 دهاأر  ما غير على ميا  وتدوين كتابة ف  ياوا أ  المدنية الناهية من ماال فيكو  العمال ، عد يصيب الذي

 أو للحماو   ييرهت عند ويةااالي الناهية من أو المدى، بعيدةمن أضرار  عليه يترتب وما الضا  أصحاب

 عموم  ضابطهو  نماوإ عاديا كاصا ليل أنه والاان  .لديه المودعة الرسمية العمود أو للموال ت ديده

 ،بالتاوير الوعن ري   بسلوة إال أعماله ف  للوعن س ي  وال العامة السلوة من جا  ف  باسستامار مووي

 .(3)ل ياعل مصالحه عريي مما سلوكه ف  الم رور يوض  عد ومتعب كاق  ري  وهو

سنحاول اسجابة على إككالية موادها إلى أي مدى  02-06 أهكاا المانو  ت عا لذلك، وعلى ضو  

  وف  المضرع اليااوري ف  ض ط التنظي  المانون  لمننة التوثي و.
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وسنحاول معالية هذه اسككالية إنوالعا من ثالثة محاور، ناصص المحور األول سعوا  ن ذة عن 

موث ، ونعالا ف  المحور الاان  اس ار الموضوع  لمننة الموث ، أما المحور توور التضريع  لمننة الال

 الاالث ناصصه للمسؤولية المانونية للموث .

 المحور األول: التطور التشريعي لمهنة الموثق

ا الحال  إال أ  تنظيمن ص المضرع اليااوري مننة التوثي  متنظي   ا  ف  المنظومة المانونية، 

 ياتلك عما كا  عليه  الل الوترة االستعمارية.

 . الوظيفة التوثيقية قبل اإلستقالل 1

نظامين ماتلوينف  1962إلى  1830عرفت الوظيوة التوثيمية  الل الوترة االستعمارية الممتدة من 

  الضرعية والذي أبم  النظاا الذي كا  عاوما ع   االهتالل والذي يو   على األهال   اليااوريين ف  المحاك

، ونظاا جديد ينظ  مننة التوثي  هسب عانو  فاتنور الذي د   هيا 1970ا12ا31العم  منا إلى غاية 

مكاتب التوثي  العموم  الذي والمعرو  منظاا  1842ا12ا30التنويذ باليااور بموجب عرار صادر متاريي 

اب الاا  ف  إ ار التضريعاو والتنظيماو يو   على الورنسيين ويتولى تسييره موثمو  عموميو  للحس

. ميد أ  ت ن  السلواو اسستعمارية نظاا اسزدواجية ف  تحرير العمود ل  يكن الند  منه إال (4)الورنسية

 االستيوانية.التورعة مين اليااوريين والورنسيين ألهدا  

 الوظيفة التوثيقية بعد اإلستقالل . 2

 1962ديسم ر  31المؤرو ف   157-62مت ياو المرسوا رع  بعد اسستمالل م اكرة  وعمال بم

والرام  إلى تمديد سريا  العم  بالنصو  الورنسية ماعدا ما ياالك مننا السيادة الو نية، فمد استمر العم  

ج  الموثمين الورنسيين الذي ه  محلن  موثمو  وكتاب ض ط جااوريين، أعم ه منظاا االزدواجية رغ  رهي  
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إل ا  وإلحاق مكاتب الموثمين والسماد المت من  1966ا10ا25المؤرو ف   319-66وا رع  صدور المرس

األوروبيو  ، هيث ألح  مكاتب التوثي  الضاغرة الت  ره  عننا الموثمو  (5)لكتاب ال  ط بممارسة منامن 

 1970ا12ا15المؤرو  91-70بمكاتب مسيرة من  ر  موثمين جااوريين، إلى أ  صججججدر األمر رع  

ب دماج ا تصا  المحاك   (7)، الذي أل ى نظاا اسزدواجية ف  العم  التوثيم (6)المت من تنظي  التوثي 

  توثي  العمود إلى مكاتب توثي  الضرعية ف  ميال المنازعاو ف  المحاك  العادية، كما أسندو منامنا ف

نضا نا بصوة مستملة إلى غاية صدور تابعة للمحاك  العادية، وأل ت مكاتب التوثي  الت  استمرو تمارن 

، ومن ث    أص ح الموث  (8)األمر المذكور، أين أص حت تحت السلوة السلمية لوكي  اليمنورية لدى المحاك 

ت ا كنريا هسب ما ياوله عانو  الوظيك العموم ، إلى أ  صدر يعين بمرار من وزير العدل ويتلمى را

الذي أل ى األمر المضار إليه  (9)المت من تنظي  التوثي  8819ا07ا12المؤرو ف   27-88المانو  رع  

، ومن أه  التعديالو اليوهرية الت  جا  منا المانو   الفا للمر السام  هو أن ه ناع عن (10)آنوا وه  محله

منه ما يل  "يضك  الموثمو  مننة تمارن للحساب  04وة الموظك، إذ جا  ف  المادة الموث  ص

 الاا ...".

-06أين صدر المانو  رع   2006المذكور أعاله إلى غاية سنة  27-88العم  بالمانو  رع  استمر 

-88والذي ع ى ب ل ا  المانو  رع   (11)المت من تنظي  مننة الموث  2006ا02ا20المؤرو ف   02

 .02-06، وبذلك ستنصب دراستنا هذه على المانو  الحال  رع  (12)27

الموث  من ك  اليوانب، سارع المضرع اليااوري إلى إصدار ماتلك وت وية للتنظي  المانون  لمننة 

غضت  03المؤرو ف   242-08المرسوا التنويذي رع   الااصة منذه المننة أهمنافالنصو  التنظيمية 

، المعدل (13)االلتحاق بمننة الموث  وممارستنا ونظامنا التادي   وعواعد تنظيمنا المت من كروط 2008
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 243-08، المرسوا التنويذي رع  (14)2018مارن  05المؤرو ف   84-18التنويذي رع   والمتم  بالمرسوا

 03المؤرو ف  244-08، المرسوا التنويذي رع  (15)المت من أتعاب الموث  2008غضت  03المؤرو ف 

المؤرو ف   245-08والمرسوا التنويذي رع   (16)المت من مسك محاس ة الموث  ومراجعتنا 2008 غضت

  .(17)المت من تسيير األركيك التوثيم  وهوظه 0082غضت  03

 المحور الثاني: اإلطار الموضوعي لمهنة الموثق

 المضرع أها نا لذلك، المانونية المنظومة ف هامة  مكانة لنا الت  المنن من التوثي  مننة تعد

  اصة عصد ض ونا ووض  أهكامنا. بمواعداليااوري 

 الموثقمفهوم مهنة  .1

 الورع سنسلط ال و  على تعريل مننة الموث  وتحديد منامه.من  الل هذا 

 تعريف مهنة الموثق 1.1

 فنو ثوثيما الض    ووث   األمر، أهك  بمعنى فع  وز   على رباع ه  وث  ) لوع  مصدر هو ل ة التوثي 

 وثاعنا أهك  بمعنى الدابة ثمتو  ويمال ،بالوثيمة أ ذ أي أمره ف  وتوث  الحك ، أي الض   والوثي  ، موث

 .(18)واستما  اسهكاا والتوثي  ،بضدة

 ماواوااللتا  والتصرفاو العمود إث او كيوية ف  ي حث الذي العل  ذلكهو  أما اصوالها فالتوثي 

 ميموعة ، أو هو (19)تياجالها وجه على المعامالو ف  تت  الت  والمكاتب والسيالو لحياا ف  ونحوها

 صوة ميننا فيما العمد يكسب لك  ،المتعاعدين  لب على منا ا متمييدها وث الم يموا الت  المانونية  اورااسج

 يتص  الذي الوعت من عانونية  اواإجر ن م الموث  به يموا ما جمي  التوثي ب يمصد بذلكو  ،الرسمية العمود
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 ف  المانونية الموة األ يرة نذههتى يكو  ل معامالتن ، على رسميةلا الص  ة إضوا  ف  غ ينا الر  المتعاملين به

 .(20)ما أ ف  هموعن  يحوم بما ال ير مواجنة

ومعناه إهكاا ربط  ،الاا همتضديد و فتح ) وثَّج  اس  مضت  من الوع أما مصولح الموث  فنو أي ا 

إلي، وبنذا توثي  العالعة مين كاصين أو عاولتين أو كع ين أو ملدين ...  ت    يمال ،الصلة مين الورفين

يدو  مواسوة الكتابة على محرر رسم  التااماو  رفين يا ت فينا ما ت   مين  و منالمعنى فالموث  ه

كاصين من اتواق، وتتيسد الرابوة الت  يدوننا الموث  ف  وثيمة تسمى العمد، وهنا ييب التن يه إلى المعنى 

ن الوع  ت  ممض «NOTAIRE»ف  الل ة العربية ياتلك عن ممامله أو مرادفه ف  الل ة الورنسية، وهو إس  

«noter»   الذي يعن  تسيي  مالهظة منمة على هامش الموضوع، وأصلنا التين  تحت إس«NOTA» ،

ومن هنا يصح المول با  معنى التوثي  ف  الل ة العربية هو أدق تع يرا ووصوا لمننة ودور الموث  ف  الل ة 

 .(21)الورنسية

المت من تنظي  مننة  2006ف راير  20  المؤرو ف 02-06وبالرجوع إلى المانو  اليااوري رع  

منه بانه "الموث  ضابط عموم  مووي  03الموث ، نيد أ  المضرع اليااوري عر  الموث  ف  نص المادة 

من ع   السلوة العمومية يتولى تحرير العمود الت  يضترط فينا المانو  الص  ة الرسمية وكذا العمود الت  

 ".يرغب األكاا  إعوا ها هذه الص  ة

الموث  بانه ضابط عموم ، وال ابط العموم  هو ك   02-06من المانو   03وبذلك اعت رو المادة 

من منحه المانو  هذه الصوة و ولت له الدولة جاً  من صالهيتنا ف  ميال معين، بحيث تعت ر المحرراو 

 وية العمومية ال  ط ل الصادرة عنه والممنورة بالاات  الرسم  كانما صدرو من الدولة م اكرة، ويراد با

والتنظي  العاا لادمة ما، فالموث  يموا مدراسة وتمحيص ما يتلماه من ذوي الضا  من عمود واتواعاو، وي حث 
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ف  مدى انسيامنا والموانين المعمول منا، وبناً  على ذلك يمدا الادمة المولوبة أو يرف  ذلك هس ما 

 .  (22)تمت يه أهكاا المانو  ومصادره

 بات المهنية للموثقاجالو  2.1

 مين تت  الت  الودية المعامالو من بيانب يتكو فنو  الصوة وبنذه الم ا  مساعدي من الموث  يعت ر

 همله أ  كما منا، العم  للموانين الياري  وفما الرسم  الضك  ف  دتن اإر  هسب نينوا الم من كريحة أو فنة

، (23)والمح رين كالمحامين الم ا  مساعدي رار غ على بالحماية يتمت  تيعله العموم  ال ابط لصوة

ولع ارة أ رى  عمودعلى ال الرسمية إضوا   وله المانو  صوة ال  وية ل و  ير منن  الموث وعليه ف

 .الرسم  الضك  ف  غناا إفر  المضرع ألاا الت  التصرفاو ميال ف  ماتصفالموث  

 يل ف  ت عا لذلك يمكن تلايص أه  المناا المنو ة بالموث  فيما

 واجب تسيير مكتب التوثيق: 1.2.1

هيث يسند لك  موث  مكتب عموم  يتولى تسييره لحسابه الاا  وتحت مسؤوليته مراعيا ف  ذلك 

، ال وابط (25)المعدل والمتم  242-08، وعد هدد المرسوا التنويذي رع  (24)الضروط والمماييل المحددة عانونا

من المرسوا التنويذي أ  يكو  مكتب  07هيث اكتر ت المادة  الت  يتعين مراعاتنا ف  مكتب التوثي ،

 التوثي  الوما ومناس ا لممارسة مننة الموث ، وأ  يكو  متمياا عن المحالو الت  تمارن فينا نضا او أ رى. 

الموث  بمسك سيالو ترع  وتؤكر من ع   رويل المحكمة  وضمانا للسير الحسن لمكتب التوثي  يلتاا

السيالو الت  يتعين على  244-08، وعد هدد المرسوا التنويذي رع  (26)ه مداورة ا تصاصناالت  يم  مكت 

 .(27)الموث  مسكنا
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من جنة أ رى يتعين على الموث  دما نسي العمود والنسي التنويذية والمستارجاو الت  يموا متحريرها 

كما يتعين على الموث  إيداع توعيعه تسليمنا باات  الدولة المسل  له من ع   وزير العدل هافم األ تاا، أو 

وعالمته لدى ك  من أمانة ض ط المحكمة والميلل الم او  لمح  تواجد مكت ه وال رفة الينوية 

 .(28)للموثمين

 االلتزام بالسر المهني وبتحسيل مداركه العلمية 2.2.1

ذ  من األ را  أو الموث  بالسر المنن  فال ييوز له نضر أو افضا  أية معلوماو إال ب هيث يلتاا 

 .(29)باعت ا او أو إعوا او منصو  علينا ف  الموانين واألنظمة المعمول به

كما ييب على الموث  أ  يحسن مداركه العلمية، وهو ملاا بالمضاركة ف  أي مرناما تكوين  وبالتحل  

 .(30)ب التوثي ة ف  التكوين، كما عليه أ  يساه  ف  تكوين الموثمين ومستادم  مكاتبالمواظ ة واليدي

 واجــــب إضفاء الرسميـة 3.2.1

 الذي الوهيد االمتياز فنو ،قاس ال على الموث  واج او أه  من للعمود الرسمية إضوا  واجب يعد

 المستلنمة النتيية يضك   إذ ،وتصرفا من عليه أعدموا ما على والامة الومانينة را األ  نوون ف  ي رن

 ترسي  ويعد، وترسيمه العمد تحرير ذلك ف  ووسيلته المتعاعدة  األ را نمي الموث  تد   من والمستن وة

 الموة إعوا  س ي  ف  باداونا يلتاا الت  والوكرية المادية العملية بماابة الموث   ر  من  اتهاإجر  وإتماا العمد

 .(31)وتصريحاتن   ااأل ر  التواق المانونية

يحررها أو يتسلمنا لإليداع ويسنر على تنويذ وف  س ي  ذلك يتولى الموث  هوم العمود الت  

، (32)اسجرا او المنصو  علينا عانونا السيما تسيي  وإعال  ونضر وكنر العمود ف  ا جال المحددة عانونا

، (33)التوثيم  الذي يضم  ميموع الوثاو  الت  يسلمنا أو يعدها بمناس ة أدا  مننتهكما يتولى هوم األركيك 



 2018العدد السابع ديسمرب                                                    جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
14 

 
368 

 ونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فارس ابملديةمتخصصة يف جمال العلوم القانجملة دولية دورية علمية حمكمة 

 

ا ف  مكت ه، وال يمكن هوظنا ف  مكا  آ ر إال مناً  على ر صة مس مة مكتوبة من وهو مسؤول على هوظن

 . (35()34) ر  رويل ال رفة الينوية للموثمين الماتصة

 . شروط مهنة التوثيق2

يت ح أ  الموث  منمته تحرير العمود  02-06من المانو   03لنص المادة  من  الل استمراونا

ق ا عرفت العمد الرسم  بانه "عمد  324نيد المادة  (36)لمانو  المدن الرسمية، وبالرجوع  إلى نصو  ا

يا ت فيه موظك أو ضابط عموم  أو كاص مكلك بادمة عامة ما ت   لديه أو ما تلماه من ذوي الضا  

 وذلك   ما للككال المانونية وف  هدود سلوته وا تصاصاته".

فالموظك العموم  هو وف  هذا الميال  وهتى يكو  العمد رسميا ال مد أ  يحرره موظك عموم ،

السالوة الذكر، وأ  يكو    ما للككال المانونية، هيث  02-06من المانو  رع   03الموث    ما للمادة 

 فري المانو  ف  بع  العمود المياا ب جراونا هتى ت وى على المحرر صوة الرسمية. 

 وفرها ف  المحرر التوثيم .نة وأ رى ين    توممارسة مننة التوثي  يتولب توفر كرو ا لمااولة المن

 شروط االلتحا  مهنة التوثيق   1.2

كرو ا  242-08المت من تنظي  مننة الموث ، وكذا مرسومه التنويذي رع   02-06هدد المانو  رع  

ق ا، ويكو  ماتصا متحرير العمود،  324يتعين توفرها ف  الموث  هتى نعت ره موظوا عاما   ما للمادة 

بمننة الموث  عن  ري  المضاركة ف  المسابمة الت  تنظمنا وزارة العدل للحصول على يث يت  اسلتحاق ه

 كنادة الكوا ة المننية للتوثي  بعد استضارة ال رفة الو نية للموثمين ف  هذا الضا .

 الشروط العامة الواجب توفرها في المترشح لمهنة الموثق 1.1.2

 ب أ  يتوفر ف  المتركح للمسابمة الضروط التاليةفيي 02-06المانو  من  06عمال باهكاا المادة 
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سنة على  25التمت  بالينسية اليااورية، هيازة كنادة الليسانل ف  الحموق أو كنادة معادلة لنا، ملوغ 

 األع ، التمت  بالحموق المدنية والسياسية، التمت  بضروط الكوا ة ال دنية ال رورية لممارسة المننة.

 الخاصة الواجب توفرها في المترشح لمهنة الموثقالشروط  2.1.2

ييب أ  يتوفر ف  المتركح الضروط  242-08من المرسوا التنويذي رع   03استنادا إلى نص المادة 

أال يكو  عد هك   -أال يكو  عد هك  عليه من أج  جناية أو جنحة باستانا  اليراو  غير العمدية،  -التاليةف 

أال يكو  ضابوا عموميا وع  عاله أو  -جنحة اسفالن ول  يرد اعت اره،  ركة من أج عليه كمسير لض

 محاميا كوب اسمه أو عو  دولة عال بممت ى إجرا  تادي   نناو .

 الشروط الواجب توفرها في المحرر التوثيقي 2.2

 ييب أ  يراعى ف  المحرر التوثيم  األوضاع التاليةف

 التوثيقي:الجانب الشكلي للمحرر  1.2.2

ة على الكافة وال يت  الوعن فيه إال  هتى يتمت  المحرر التوثيم  بصوة الرسمية الت  تيعله هي 

 بالتاوير، فال مد أ  تتوفر فيه بع  الضكلياو نوردها ف  ا ت ف

ييب أ  تحرر العمود التوثيمية تحت  اولة ال وال  بالل ة العربية  صياغة العقود باللغة العربية: -

، ول  ينص المضرع اليااوري على (37)ح تسن  عرا ته وبدو  ا تصار أو مياي أو نمصواهد وواض ف  نص

من عانو  التوثي  الت  تنص على أنه  28كك  الكتابة الت  تحرر منا العمود، ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

كات ة أو مو وعة أو با لة ال "تكو  العمود الت  يحتوم منا الموث  تحت مسؤوليته سواٌ  كانت مكتوبة باليد أو

مستنساة باألجناة أو بك  وسيلة أ رى"، يون  من المادة المذكورة أ  المضرع ل  يضترط ككال  اصا للكتابة، 

 فمد تكو  باليد أو ا لة الوابعة. 
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كتابة الم الا والسنة والضنر ويوا التوعي  على العمد بالحرو  أما التواريي األ رى فتكتب  -

 .(38)اباألرعا

تت  المصادعة ف  النامش أو ف  أسو  الصوحاو وعلى الكلماو  مصادقة على اإلحاالت:ال -

 .(39)المضووبة ف  العمد بالتوعي  باألهر  األولى من ع   الموث  واأل را  وعند اسعت ا  الضنود والمترج 

ة مين األسور أو ييب أال يت من العمد أي تحوير أو كتاب كتابة العقد بشكل واضح وبدون حشو: -

إضافة كلماو، وف  هال وجودها ف  العمد فتعت ر با لة، وإذا ت من العمد كلماو مضووبة غير متنازع ف  

عددها فييب أ  تكو  هذه الكلماو مكتوبة بضك  ال يضوبه أي كك أو إلت ان، ويصادق علينا ف  آ ر 

 .(40)العمد

هيث فري المضرع ميموعة من ال ياناو ييب  التي يجب أن يتومنها المحرر التوثيقي: البيانات -

 .02-06من المانو   29أ  يت مننا العمد التوثيم  نصت علينا المادة 

  الجانب الموضوعي للمحرر التوثيقي: 2.2.2

والنوع   يتعين على الموث  عند م اكرته لمنامه التاكد من أننا تد   ضمن ا تصاصه اسعليم 

 وذلك على النحو التال ف 

 الختصاص اإلقليمي للموثقأ. ا

فاس تصا  اسعليم  لمكاتب التوثي  يمتد إلى  02-06من المانو  رع   02استنادا إلى أهكاا المادة 

كام  التراب الو ن ، ويون  من نص المادة أ  الموث  ماتص ف  إمراا العمود ف  جمي  التراب الو ن ، 

رامنا، وهذا أل  الموث  عو  ع او  تاب  إعليميا نتم  إلى داورة  ارج ا تصاصه من أج  إمولكنه ال ي

ال تصا  المحكمة، فال يمكنه االنتمال إلى  ارج داورتنا، كما أ  مونوا اال تصا  الو ن  الوارد ف  
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ر الموث  الذي متعل  بالموا ن وليل بالموث ، فالموا ن هر ف  ا تيا 02-06من المانو  رع   02المادة 

من أي مكا  ع ر التراب الو ن  ولكن العكل غير صحيح، إال ف  هالة وجود  يرغب ف  توثي  عمده لديه

 .(41)عرار من وزير العدل يم   بانتداب موث  ف  داورة أ رى دا   الوالية

 ب. االختصاص النوعي للموثق

ييوز للموث  أ  يحرر عمودا فينا،  المتعل  متنظي  مننة الموث  هاالو ال 02-06هدد المانو  رع  

 و أ رى ال ييوز له ممارسة مننته كموث  ف  هال تواجدها وه فوهاال

 الحاالت التي يمنع فيها الموثق مل تلقي العقود -

 ف(42)يمن  على الموث  تلم  العمود الت 

 لواودته.يت من تدامير  -يكو  فيه  رفا معنيا أو مماال أو مر صا له باية صوة كانت،  ✓

و أية صوة أ رى كانت أهد أعاربه أو أصناره على عمود يعن  أو يكو  فيه وكيال أو متصرفا أ ✓

النسب هتى الدرجة الرابعة، أهد أعاربه أو أصناره تيمعه به عرابة الحواك ، ويد   ف  ذلك الع  

الذين ه  تحت  وامن األو وامن األ ت، وهؤال  األعارب واألصنار التابعين للموث  وكذا األكاا 

نودا ف  العمود الت  يحررها، ف  هين ييوز ألعارب أو أصنار سلوته ال ييوز لن  أ  يكونوا ك

 األ را  المتعاعدة أ  يكونوا كنود إث او.

ال ييوز للموث  الع و ف  ميلل كع   محل  منتاب أ  يستل  العمد الذي تكو  فيه اليماعة  ✓

 فيه.المحلية الت  هو ع و ف  ميلسنا  رفا 

مصرفية، التد   ف  إدارة كركة، المياا بم اربة الكتساب يحظر على الموث  المياا باعمال تيارية،  ✓

العماراو وإعادة ميعنا أو تحوي  الديو  والحموق الميراثية، استعمال أسما  مستعارة، ممارسة مننة 
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يتلماها دو  توكي   السمسرة، أو وكي  أعمال زوجته، السماد لمساعديه بالتد   ف  العمود الت 

 مكتوب. 

 تنافى مع ممارسة مهنة الموثقالحاالت التي ت -

رواسة أهد الميالل الضع ية المحلية  -ف الع وية ف  ال رلما ، (43)تتنافى ممارسة مننة الموث  م 

 ك  مننة هرة أو  اصة. -ك  وظيوة عمومية أو ذاو ت عية،  -المنتا ة، 

معنية ف  أج  أعصاه كنر تين األولى والاانية إمالغ ال رفة الينوية الهذا ويتعين على الموث  ف  الحال

من تاريي م اكرة عندته، الت  تموا متعيين موث  الستاالفه من داورة ا تصا  نول الميلل الم او  

 .(44)ليتولى تصريل األمور اليارية، وف  هال إ الل الموث  بحالة من هاالو التناف  يتعري لعموبة العال

 الختصاص الزماني للموثقج/ ا

 (45)ماتصا وعت تحرير العمد، فال يستوي  م اكرة منامه إال بعد أداوه اليمين ال مد أ  يكو  الموث 

وهصوله على عرار التعيين وإيداع توعيعه وعالمته لدى أمانة ض ط المحكمة والميلل الم او  لمح  تواجده 

مكا   و أوعك ولو مؤعتا أو نم  من مكا  ا تصاصه إلىوال رفة الينوية للموثمين، ف ذا عال عن منامه أ

آ ر كانت العمود الت  يحررها با لة، وبالتال  تنتو  علينا صوة الرسمية لتص ح ميرد عمود عرفية، وعد 

هدد الوص  السادن من ال اب الاان  من المانو  المنظ  لمننة الموث  كيوية إدارة مكتب الموث  ف  هالة 

 إنامته أو ك وره.

عند غياب الموث  أو هصول مان  مؤعت له ييب  :إدارة مكتب التوثيق في حالة المانع المؤقت -

مناً  على تر يص من وزير العدل هافم األ تاا تعيين موث  الستاالفه ياتاره هو أو تمترهه ال رفة الينوية 

وث  الناوب ويضار إلى من نول داورة ا تصا  الميلل الم او ، وتحرر العمود ف  هذه الحالة باس  الم
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ر صة وزير العدل هافم األ تاا على أص  ك  عمد يت  تحريره من ع   الموث  اس  الموث  المستال ك و 

الناوب وإال كا  با ال. وتعيين الموث  الناوب ال يعو  الموث  من المسؤولية المدنية، هيث يظ  مسؤوال عن 

الناوب ماوال مود الت  يموا متحريرها، وتنتن  منمة الموث  األ وا  غير العمدية الت  يرتك نا ناو ه ف  الع

 المان .  

عند ك ور مكتب التوثي  بس ب الوفاة أو العال  إدارة مكتب التوثيق في حالة المانع غير المؤقت: -

أو التوعيك أو ف  غيرها من الحاالو يعين وزير العدل هافم األ تاا موثما مناً  على اعتراد رويل ال رفة 

وتنتن  منامه بعد االنتنا  من إجرا او التصوية أو زوال لو نية للموثمين تسند له منمة تسيير المكتب، ا

المان . واليدير بالذكر أنه ف  هالة وعوع مان  للموث  أو وفاته ع   توعي  العمد الذي تلماه وكا  العمد موععا 

رويل المحكمة مح  تواجد المكتب أ  يامر منا  من ع   األ را  المتعاعدة والضنود، فو  هذه الحالة يمكن ل

على  لب األ را  المعنية أو أهده  متعيين موث  آ ر للتوعي  على هذا العمد، ويعت ر العمد ف  هذه الحالة 

 كانه عد ُوعِّ  من عِّ   الموث  الذي تلماه.

 المحور الثالث: المسؤولية القانونية للموثق

 سنعاليه فيما يل .المانونية للموث  مين المدنية، اليااوية والتادي ية وهذا ما تتوزع المسؤولية 

 . المسؤولية المدنية للموثق1

تعر  المسؤولية باننا االلتااا بالتعوي  الناك  عن الوع  ال ار الذي أثاره المر  باونه، وسميت 

ة أوجه، نذكر مننا م دًأ أساسيا بالمسؤولية المدنية تميياا لنا عن المسؤولية اليااوية، فنما يات لوا  من عد 

ليريمة والعموبة، فيكو  مرتكب اليرا هو المسؤول الوهيد على اليريمة، مينما نيد غير وهو م دأ كاصية ا
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ذلك ف  بع  األهيا  فيما يتعل  بالمسؤولية المدنية، أين يمكن مسا لة كاص آ ر غير الذي صدر منه 

 .(46)ة المت وع عن أعمال تابعهالوع  ال ار ما  هالة مسؤولي

ف  تمكين المت رر من تلم  تعوي  لي ر ال رر الذي لح  به ويتيلى دور المسؤولية المدنية 

بصدد عياا الموث  بمنامه، إال أ  الحديث عن المسؤولية المدنية للموث  تكتنونا العديد من الصعوباو والت  

هيث اعت ره المضرع موظوا عموميا مووي من ع   السلوة تعود أساسا إلى الو يعة الااصة لمننة الموث ، 

. (48)، ومن جنة أ رى تعت ر مننة الموث  مننة هر ة يمارسنا لحسابه الاا  وتحت مسؤوليته(47)العمومية

المعلوا أ  المسؤولية المدنية نوعا  عمدية وتمصيرية، تموا األولى عند اس الل بالتااا تعاعدي أما  فمن

رعة مين المسؤولية العمدية تب نتيية اس الل بالتااا عانون ، ونظرا للهمية المصوى للتوالاانية فن  تتر 

والمسؤولية التمصيرية وما يترتب عننا من هيث إث او الاوا واسعوا  من المسؤولية والت امن مين 

يمكن توععنا  المدينين، وف  كيوية تمدير التعوي  الذي يمتصر ف  األولى على األضرار المتوععة أو كا 

ي ، ويضم  ف  الاانية ك  ضرر متوععا أو غير متوع  وعت العمد، إذا ل  يم  من المدين غضا أو  وا جس

 .(49)ب   النظر عن سو  نية المسؤول

لذلك وجد  ال  فمن  بضا  تحديد   يعة المسؤولية المدنية للموث ، ومرد هذا الاال  راج  إلى 

 ث  عن ذلك مما نتا عنه صعوبة ف  تكييونا.سكوو المانو  المنظ  لمننة المو 

ك  كاص يسال مدنيا عن األ وا  الت  يرتك نا أثنا  تادية منامه وتس ب  فمن المتو  عليه أ 

ضررا لل ير، ولكن الاال  هو هول   يعتنا. فمد يرتكب الموث  هال تادية وظيوته  وا يس ب ضررا 

 ية الت  يسال على ضوونا ه  ه  عمدية أا تمصيريةوللعمي ، وهنا ياور التسا ل هول أهكاا المسؤول

 ت المسؤولية العقدية للموثقمدى ثبو  1.1
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لمياا المسؤولية العمدية للموث  يضترط وجود عمد صحيح سام  مينه وبين زبونه، وأ  ينتا عن اس الل 

وجود عمد سام  بااللتااماو الناكنة عنه ضرر يصيب زبونه ف  مصلحة من مصالحه، أما ف  هال عدا 

 تح  محلنا المسؤولية التمصيرية.ميننما فال ميال للحديث عن المسؤولية العمدية هيث 

ت عا لما تمدا ف ذا توفرو الرابوة التعاعدية مين الموث  وزبونه تكو  عالعة الورفين عمدية ويترتب على 

 اس الل بااللتااماو الناكنة عننا المسؤولية العمدية.

عالعة  ال  فمن  بضا    يعة عالعة الموث  م  زبونه، هيث ذهب اتياه إلى نو  الوعد وجد 

 التعاعدية أصال، مينما ذهب اتياه آ ر إلى تاكيد العالعة التعاعدية مين الموث  وعميله.

 يرتكا هذا االتياه الذي ينو  العالعة التعاعدية مين الموث  وعميله على الحيا التاليةفاالتجاه األول: 

، وإذا رف  تمديمنا (50)هيث اعت ر الموث  ضابوا عموميا ملاا متمدي   دماته اجب تقديم الخدمة:و 

يعري نوسه إلى المسا لة غير العمدية، وعليه من الصعب المول موجود عمد ما دامت هرية التعاعد غير 

و يمن  فينا الموث  عن موجودة، ويعت ر م دأ إلاامية الموث  متمدي   دماته م دأ غير مول  هيث توجد هاال

 حريه ماالوا للموانين واألنظمة المعمول منا.تمدي   دماته، وذلك ف  هالة كا  العمد المولوب ت

الذي يحدد  243-08من المرسوا التنويذي رع   07  ما للمادة التحديد القانوني ألتعاب الموثق: 

صال للادمة ي ين فيه ماتلك العملياو أتعاب الموث ، ف نه ييب على الموث  أ  يسل  األ را  وصال مو

من المرسوا السام  ف نه يمن  على  09يول وا ذلك. واستنادا إلى المادة الحسامية الت  عاا منا هتى ولو ل  

 الموث  أ  يحص  أثنا  تادية مننته على أتعاب غير تلك المنصو  علينا ف  التعريوة الرسمية.
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  ليل له الحرية ف  تحديد أتعابه، وال ييوز له موال ة عمال باهكاا النصو  المتمدمة، فالموث

يحددها المانو ، مما نالص إلى المول أنه من غير الممكن أ  نكو  بصدد عمد ما داا أ   العمي  باتعاب ل 

 المانو  هو الذي يحدد أتعاب الموث .

تم  على عات  الموث ،  هيث هدد المانو  ماتلك االلتااماو الت  التحديد القانوني اللتزامات الموثق:

موث  أو الابو  ف  تمرير هذه االلتااماو أو است عادها، أل  ومن  الل هذه االلتااماو ف نه ال ميال سرادة ال

 المانو  هددها مس ما ول  يتركنا لحرية التعاعد.

ى الحيا يؤيد هذا االتياه العالعة التعاعدية مين الموث  وعميله ويستند ف  ذلك عل االتجاه الثاني:

 التاليةف

عاعد، ألننا تتضك  م اكرة بعد أدا  اليمين، هيث أ  التااا الموث  بادا   دمة ال ينو  وجود هرية الت -

يوتري أ   ميرد أدا  اليمين هو بماابة ع ول الادمة للابو ، فمس  الموث  بالمياا بعمله على أهسن وجه 

 الذي تلامه بادا  منامه كلما ُ لب منه ذلك. 02-06من المانو   08يعن  االستيابة لنص المادة 

موث  مابونه عمد إذعا  كانه كا  بع  العمود كمد التامين، عمد النم  يعت ر العمد الذي يربط ال -

اليوي وال حري، الت  غال ا ما تضتم  على واجب أدا  الادمة عند  ل نا وهذا الورد هو الذي ألاا الموث  

أ  ذلك، كما أ  تحديد المانو  لميمة األتعاب ال ي ير من   يعة الادمة إذ  متمدي  الادمة كلما  لب منه

 .(51) الابو  غير ملاا مدف  األتعاب إلى الموث  بصوته م  ألنه تحص  على  دمة مناً  على  ل ه

أ  التحديد المانون  اللتااماو الموث  ال ينو  إ العا فكرة العمد، وكايرة ه  العمود الت  تت من  -

 اما عانونية من النظاا العاا ال ييوز االتواق على ماالوتنا.أهك
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مدا فنذا االتياه يؤكد وجود عمد مين الموث  وزبونه هو الرأي المرجح، وبذلك   يعة مسؤولية ت عا لما ت

الموث  اتياه زبونه ه  مسؤولية عمدية ما داا توفرو كرو نا وفما للمواعد العامة وه ف وجود عمد صحيح 

 ل بالتااا عمدي.واس ال

لموث  ه  مسؤولية عمدية، إال أنن  ا تلووا وإ  كا  أنصار هذا االتياه عد اتوموا على أ  مسؤولية ا

هول تحديد الو يعة المانونية للعمد الذي يربط الموث  بعميله، فذهب رأي إلى اعت اره من عمود المانو  

لمانو  العاا، وعد أيد بع  الومنا  هذا الرأي الاا ، مينما ذهب رأي آ ر إلى اعت اره عمدا من عمود ا

 را ، هيث كي ك العالعة مين الموث  ومن يوث  له باننا رابوة  دمة عامه األ ير ونادى بانه أف   ا

منا نا اسسناا ف  هسن سير مرف  التوثي  كاهد مراف  الدولة ومؤسساتنا. فالموث  عندما يمدا االستضاراو 

ا يسن  ويكتب العمد وي  وه بالتسيي  ويضنره لدى النيناو العمومية الماتصة إنم ويوحص الوثاو  الممدمة

 م  تلك النيناو ف  تمدي   دمة عامة.

وباعت ار الموث  ضابط عموم  منمته إس اغ الرسمية على العمود الت  يحررها دا   مكت ه، والذي 

نوعا من اسلت ان من هيث هو مكتب عموم  أنض  وفما لمعايير موضوعية لدى المحاك ، ياور 

موث  يمارن مننة هرة و اصة ومستملة، أا أ  اال تصا ، فن  الم ا  المدن  هو الماتص كو  ال

 اال تصا  يرج  إلى الم ا  اسداري كو  الموث  ضابط عموم  يمارن مننته دا   مكتب عموم و.

ه ميلل   ما للمواعد العامة لدعاوى المسؤولية المدنية فاال تصا  يرج  لل م ا  العادي، وهذا ما أكد 

، هيث ع ى أ  5680تحت رع   2002ا02ا11أصدره متاريي الدولة بصوة غير م اكرة بالمرار الذي 

الم ا  اسداري غير ماتص للوص  ف  الوعن المرفوع ف  وثيمتين محررتين من  ر  موث ، كما عرر 

ال ييوز للماض  اسداري أ  ينظر دعوى  بانه 8631ف  عراره رع   2001ا11ا12ميلل الدولة متاريي 
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عود اال تصا  للمحكمة الت  يم  ف  داورتنا مكتب الموث  المدعى تتعل  ب بوال عمد مدن  توثيم  وي

 عليه.

 المسؤولية التقصيرية للموثق 2.1

بال ير، المسؤولية التمصيرية موجه عاا ه  إ الل كاص بما فرضه المانو  من التااا بعدا اسضرار 

 ويمكن أ  تنضا مسؤولية الموث  نتيية فعله الضاص  أو نتيية فع  ال ير.

 المسؤولية التقصيرية للموثق عل فعله الشخصي 1.2.1

إذا كا  الاامت أ  مسؤولية الموث  مسؤولية عمدية تياه زبونه ف ن ه ف  هالة صدور غش أو  وا 

ق ا،  2ا182ؤولية تمصيرية تو يما لممت ياو نص المادة جسي  منه تنملب المسؤولية العمدية للموث  إلى مس

لنص المادة المذكورة أ  المدين )الموث ه عند ارتكابه لاوا جسي  أو غش  هيث يون  من مونوا الماالوة

 ف ن ه يلتاا متعوي  ال رر المتوع  وغير المتوع .

وجد غش أو  وا جسي    ما لما وكما عد يلح  الموث  ضررا مابونه فتتحم  مسؤوليته العمدية إال إذا 

ل  يكو  التعوي  عن ال رر المتوع  وغير المتوع ، تمدا، فتنملب المسؤولية العمدية إلى تمصيرية وبالتا

كذلك عد يلح  الموث  ضررا ب ير الابو  )ال يره فتترتب مسؤوليته التمصيرية تياه ال ير هيث يلتاا 

هتى تموا مسؤولية الموث  التمصيرية ال مد أ  تتوفر أركاننا متعوي  ال رر المتوع  وغير المتوع ، ولكن 

 عة الس  ية، ف ذا انتوت أهد هذه األركا  تنتو  المسؤولية التمصيرية.وه  الاوا، ال رر وعال

إ  هذه األركا  الت  تستوج نا مسؤولية الموث  ليل لنا  صوصياو تمياها عن ما هو ثامت ف  

ل  بالمسؤولية العمدية أو التمصيرية، ف ال على أ  المضرع اليااوري ل  ينص المواعد العامة سواٌ  فيما تع

 اعد  اصة بالمسؤولية المدنية للموث  األمر الذي يوري علينا تو ي  المواعد العامة. على عو 
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 المسؤولية التقصيرية للموثق عل عمل الغير:  2.2.1

من المانو   16لتسيير مكتب التوثي  )المادة يستادا الموث  مستادمين وأكاا  يراه  ضروريين 

اع ة وإمرة الموث ، هيث يكو  له سلوة فعلية ف  رعامتن  ه، ويمارن هؤال  األعوا  منامن  تحت مر 06-02

وتوجينن ، وينتا عن ذلك تحمله المسؤولية هن األضرار الملحمة بال ير نتيية  ونن ، وذلك باعت اره مت وعا 

ديه الذين ه  تابعيه، إال أنه هتى تموا مسؤولية الموث  عن األعمال ال ارة لتابعيه مسؤوال عن أعمال مساع

توفر كر ا ، أولنما عالعة ت عية مين التاب  )المساعده والمت وع )الموث ه، وثانينما ارتكاب المساعد  يتولب

 ق اه. 136فعال ضارا هال تادية وظيوته أو بس  نا أو بمناس تنا )المادة 

كالمري أو ذهابه ف  عولة فيت   (52)عواري تمن  الموث  من أدا  منامه بصوة مؤعتة وعد تموا

وب عنه على النحو الذي س   ميانه، فو  هذه الحالة أي ا يتحم  الموث  المسؤولية عن األ وا  تعيين نا

تحكمنا  ، "وهنا ال يمكن المول أ    يعة هذه المسؤولية التمصيرية(53)غير العمدية الصادرة عن ناو ه

موث  الناوب، فنذا مسؤولية المت وع عن أعمال تابعه لعدا وجود عالعة ت عية مين الموث  المستالك وال

األ ير يعت ر مستمال تماما ف  أدا  منامه ويعم  لحسابه، وإ  كا  يعم  دا   مكتب الموث  المستالك، 

م  هو هر  المضرع على استمرارية  أل  جوهر اسنابة ليل الحوا  على الد   المادي للموث  المستالك

صالحن  إذا غاب الموث  األصل  أو هص  مان  المكتب ف  أدا  الادماو للمتعاملين معه هتى ال تتعو  م

، ويمكن المول أ  مسؤولية الموث  المستالك (54)مؤعت له نظرا للواب  العموم  الذي يتس  به مكتب التوثي 

 صدرها المانو .ف  هذه الصورة ه  مسؤولية تمصيرية م

 . المسؤولية الجزائية للموثق2
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مننة الموث  على أهكاا جااوية  اصة بالموث  باستانا  المتعل  متنظي   02-06ل  ينص المانو  رع  

منه الت  تنص على أنه "دو  اس الل بالمسؤولية اليااوية والمدنية المنصو  علينا  53ما ورد ف  المادة 

تعري الموث  عن ك  تمصير ف  التااماته المننية أو بمناس ة تاديتنا إلى ف  التضري  المعمول به، ي

 ية المنصو  علينا ف  هذا المانو ".العموباو التادي 

يستواد من نص المادة المذكورة أنه لتحديد المسؤولية اليااوية للموث  ما علينا سوى التورق للمواعد 

 العامة الواردة ف  عانو  العموباو.

الت  تنص بانه "يسند لك  موث  مكتب عموم   02-06من المانو  رع   09وبالرجوع إلى المادة 

ولى تسييره لحسابه الاا  وتحت مسؤوليته، ويمكن أ  يسير ف  كك  كركة مدنية أو مكاتب للتوثي  يت

 ميمعة". 

تمعة الت  ليل لنا وبذلك فاألهكاا المو مة على المكتب العموم  الذي يسيره الموث  والمكاتب المي

تمت  بالضاصية الضاصية المعنوية تاتلك عن األهكاا المو مة على الضركاو المدنية المننية الت  ت

 المعنوية.

 مسؤولية الموثق بصفته شخصا طبيعيا 1.2

عد يرتكب الموث   الل تادية منامه  وا جااويا يوجب مسؤوليته اليااوية من  الل  رعه لماعدة 

و ناهية إعترنت بعموبة جااوية، ب تيانه بع  التصرفاو أو األفعال أو األعوال الميرمة السيما عانونية آمرة أ

 مرت وة موظيوته.تلك ال

والمالهم أ  الاوا اليااو  للموث  غال ا ما يكو  ناتيا عن إ الله باهد االلتااماو، ماال ماالوته 

متابعة بيرا إفضا  السر المنن ، كما أ  عيامه اللتاامه بحوم السر المنن  يؤدي إلى وعوعه تحت  اولة ال
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ريمة  يانة األمانة، كما يمكن مؤا ذة الموث  بيرا مت ديد وثاو  بحوزته ب ري هوظنا ينير عنه متابعته بي

 التاوير ف  محرر رسم  عند توافر أركانه وذلك عند إ الله مواجب مراعاة الضكلية المتول ة عانونا.

 (55)ألمالة المتمدمة جا  ذكرها ف  المواعد العامة المتعلمة بمانو  العموباووبو يعة الحال ك  هذه ا

ق ع تنص على جريمة  120مكرر ق ع المتعلمة باال تالن وال در، المادة  119ة )على س ي  الماال الماد

، مكرر ق ع متعلمة بيريمة تساير األموال بوريمة غير عانونية 137استال  لمستنداو ووثاو ، المادة 

ق ع عاليت جريمة ممارسة السلوة  141ق ع الااصة بيريمة استعمال السلوة، المادة  138المادة 

ق ع المتعلمة بيريمة تاوير المحرراو الرسميةه، وغيرها من  125، 124ية ع   تولينا والمادتين العموم

 ر أركاننا.المواد المانونية الت  يمكن تو يمنا باصو  المسؤولية اليااوية للموث  كرط توف

 وه  الت  تضترة فينا جمي  اليراو  وتتما  ف فاألركان العامة:  1.1.2

منه "ال إدانة إال  58م دأ الضرعية ف  المادة  (56)كرن الدستور اليااوري  انوني(:الركل الشرعي )الق

ع "ال  ق 01بممت ى عانو  صادر ع   ارتكاب الوع  الميرا"، وجا  ترديد هذا الم دأ بموجب نص المادة 

 جريمة وال عموبة أو تدمير أمن ب ير عانو ".

ط المحظور الذي يحم  اليريمة، ف ذا كا  تاما وهو المظنر الاارج  المادي للنضا الركل المادي:

 .(57)كانت اليريمة تامة، وإذا وع  عند هد معين وكا  ناعصا كانت اليريمة كروعا

يجججججرا مسؤوليته عن األمر الذي وع  منه، والذي نص على هجججججو أ  يتوافججججججر ف  الم الركل المعنوي:

ولية األدمية ف  كاصه من هيث اسدراة واسرادة ومن هيث تيريمه وعمابه، وذلك متوافججر عناصر المسؤ 

  .(58)الاوا العمدي أو غير العمدي، ومن هيث ارتكاب األمر ب ير ه  يستحمه أو واجب يؤديه
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وه  الت  تنورد منا ك  جريمة على هدى، وف  هذا الصدد فن  تتما  ف  توفر  الخاصة:األركان  2.1.2

التال  تظنر هذه الصوة بمظنر الل نة األساسية ومحور المسؤولية اليااوية صوة ال ابط العموم  للموث ، وب

او  الت  تم  من للموث ، هيث جع  المضرع اليااوري من هذه الصوة ظرفا مضددا للعموبة ف  العديد من الير 

  ر  الموث ، م  أ  لنا أثرا هتى ف  ت ير الوصك المانون  لليريمة بحيث تص ح جناية معاعب علينا،

ق ع الت  تنص على أنه "إذا وععت  يانة األمانة من عاو   379وهذا ما ع ت به على س ي  الماال المادة 

ته أو بمناس تنا فتكو  العموبة السين المؤعت موظيوة عمومية أو موظيوة ع اوية أثنا  م اكرة أعمال وظيو

 من  مل إلى عضر سنواو".

 وثق أسباب انتفاء المساءلة الجزائية للم 3.1.2

بالرجوع إلى المواعد العامة فالمسؤولية اليااوية للموث  تنتو  إذا كامنا مان  من موان  المسؤولية أو 

 س ب من أس اب اسباهة.

ه  ظرو  كاصية ترت ط بالمدرة اسنسانية على اسدراة  ة للموثق:أ. موانع المسؤولية الجزائي

وافرها ت مى صوة اليريمة متوفرة، ولكن تنتو  المسا لة والتمييا، والت  ه  أسان المسؤولية اليااوية وبت

 48)المادة ق عه، اسكراه  47، وهذه الموان  تتما  ف  الينو  )المادة (59)اليااوية م  بما  المسا لة المدنية

ق عه، وبدينيا أ  الموث  يمكن أ  يعترضه الينو  أو اسكراه دو  ص ر  49ق عه وص ر السن )المادة 

 .(60)سنة على األع  25ر إلى الحد األدنى المولوب عانونا لممارسة مننة الموث  وهو السن بالنظ

ورة عانونا دو  أ  تترتب عد يسمح المانو  ف  بع  الحاالو بارتكاب أفعال محظ ب. أسباب اإلباحة:

 ررة، وعد على الماو  منا أي مسا لة جااوية، ذلك أ  هذا الوع  الذي ارتك ه يد   ضمن  اووة األفعال الم

 ق ع. 40و 39عالينا المضرع ف  المادتين 
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 مسؤولية الموثق بصفته شخصا معنويا 2.2

الضك  اكتراة مين الموثمين ف  وساو  عد يمارن الموث  منامه ف  كك  مكاتب ميتمعة وف  هذا 

ته، هيث العم  ما  أجناة الحاسب ا ل ، األمانة....ولكن ال يوجد اكتراة ف  النضاط المنن  ف  هد ذا

ينورد ك  موث  بمكت ه ومسك دفاتره وزباونه وأرباهه، وعليه ال يمكن تو ي  أهكاا المسؤولية اليااوية 

 الفا للموثمين الضركا  الذين يمارسو  منامن  باس  الضركة المدنية للضاص المعنوي لعدا توفر كرو نا، 

ويا، لكن المضرع اليااوري وبممت ى المانو  الت  ثار جدال هول إمكانية مسا لتنا جااويا بصوتنا كاصا معن

هس  الاال  متكريسه  (61)المعدل والمتم  لمانو  العموباو 2004ا11ا10المؤرو ف   15-04رع  

 3مكرر  18 -مكرر 18مكرر ق ع، وعد هددو المواد  51اليااوية للضاص المعنوي ف  المادة للمسؤولية 

 المعنوي. ق ع العموباو الت  يمكن تو يمنا على الضاص

 . المسؤولية اإلدارية للموثق3

 للممت ياو وفما لواج ه المنن  ماالوة ف  أساسا كاصية تتيسد مسؤوليةه   التادي ية المسؤولية

 ،يةمنن مواج او منه إ الال يعدد محددا سل يا أو إيياميا عمال إتيانه عند وذلك ،به المعمول والتنظي  المانونية

  .(62) المنن الاوا وعوع ف  منه مساهمة يعد أو ممت ياتنا على  روجا أو

 األخطاء التأديبية للموثق 1.3

"....يتعري الموث  عن ك  تمصير ف  التااماته على أنه  02-06من المانو   53تنص المادة 

 المننية أو بمناس ة تاديتنا إلى العموباو التادي ية المنصو  علينا ف  هذا المانو ".

المعدل والمتم  على أنه "يمكن أ  تترتب  242-08المرسوا التنويذي رع   من 35كما نصت المادة 

 ...".على ك  إ الل من الموث  مواج اته عموبة تادي ية
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يستواد من نص المادة أ  المضرع ل  يحدد األ وا  التادي ية الت  يمكن أ  يرتك نا الموث ، وإنما 

وال  (63)يا يستوجب مسا لته التادي ية، هذه الواج او كايرةاعت ر ك  إ الل بالواج او المننية يضك   وا تادي 

يمكن هصر نواعنا، وبذلك ترة األمر للسلوة التمديرية لميالل التاديب ه  الت  تحدد ما يد   ضمن 

 نواق األ وا  التادي ية أا ال.

 المضرع ع   من والياا اليمين وجه على تحدد ول  تعر  ل  التوثيمية التادي ية فاأل وا  لذلك وترتي ا

 جنة، من التادي ية األ وا  وتحديد هصر صعوبة إلى أساسا يرج  ذلك ف  الس ب ولع ، التوثي  عانو   ف 

 أهيانا، الم ا  وأهكاا الومه سجتناد ذلك تارة التعاريل متحديد ينت  ال عادة المضرع ف   أ رى  جنة ومن

 اليناوية األنظمة أو العموباو، عانو   ف  والممرر "نص مدو   جريمة ال "با  يم   الذي الم دأ ف   ولنذا

 الواع  ف  محددة ليست التادي ية فاأل وا  التاديب، ميال ف  ع   من ذلك إلى أكرنا كما له وجود ال األ رى 

 وما الوع ، سامةج لدرجة تمديرها هسب ت اكره التادي ية للسلوة متروة أمر ذلك وإنما نوعا، أو را هص

 .(64)الماتص الم ا  رعابة تحت الحال بو يعة وذلك ، اجا  من يستوج ه

 الدعوى التأديبية 2.3

 عن مسؤول غير أنه تعن  ال منا يتمت  الت  النس ية واالستماللية الموث  منا المووي السلوة إ 

 توفير على يعم  عادة المانو   أ  من الرغ  وعلى ،التوثي  مننة ممت ياو على  روجا تضك  الت  األعمال

 م  يتو  سلوة على السير الممام  ف  منه يتولب عد ف نه ، بس  نا أو مننته تادية أثنا  للموث  ماناوال 

 أ  فالمد مننيا  وا يضك  عم  الموث  من وع  ما إذا أنه فيه كك ال ومما ،وتماليدها متنااوكر  المننة كر 

 .(65)واهد أ  ف  وتادي ية ع اوية مسؤولية مسنوال يكو  
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تسليط عموبة على الموث  تتناسب م  الاوا التادي   الذي ارتك ه، بما  لة التادي ية إلى وتند  المسا

يحم  ردع باع  زمال ه ف  المننة، كما تند  إلى إج اره  على اهتراا المواعد المنظمة للمننة والسنر على 

ر منمة، وتنتن  ب صداهسن تو ي  المانو ، وت اكر الدعوى التادي ية أماا جناو أوك  لنا المضرع هذه ال

 .  (66)عرار يت من عموبة تادي ية أو ال را ة

 هيث ت اكر الدعوى التادي ية أماا اليناو التاليةف 

أع ا   07هيث ينضا على مستوى ك  غرفة جنوية ميلل تادي   يتكو  من  المجلس التأديبي: 1.2.3

. (67)للتيديد مرة واهدةثالثة سنواو عاملة من مينن  رويل ال رفة رويسا، هذه األ يرة ينتاب أع ا ها لمدة 

أما أع ا  الميلل التادي   فيت  انتاامن  من  ر  نظراون  بالتصويت السري من مين أع ا  ال رفة 

 .(68)الينوية وفما للكيوياو المحددة ف  النظاا الدا ل  لل رفة

داورة لموثمين التابعين لوياتص الميلل التادي   لل رفة الينوية بالنظر ف  الم ايا التادي ية ل 

 .(69)ا تصاصنا

صالهياو الميلل التادي   وكيوية إ واره ومدة  02-06من المانو   62-56وعد هددو المواد 

 تمادا الدعوى التادي ية.

 اللجنة الوطنية للطعل  2.2.3

ة على أنه "لوزير العدل هافم األ تاا ولرويل ال رفة الو ني 02-06من المانو   60تنص المادة 

والموث  المعن  الح  ف  الوعن ف  عراراو الميل  التادي   أماا اللينة الو نية للوعن، وذلك ف  للموثمين 

 ه يوما إمتدا  من تاريي ت ليا المرار".30أج  ثالثين )
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وياتص الميلل التادي   المعدل والمتم  " 242-08من المرسوا التنويذي رع   36كما نصت المادة 

م ايا التادي ية للموثمين التابعين لداورة ا تصاصنا وتكو  عراراته للوعن أماا النظر ف  اللل رفة الينوية ب

 اللينة الو نية للوعن".

تكريسا للنصو  المتمدمة نص المضرع على إنضا  لينة و نية للوعن تكلك بالوص  ف  الوعو  

ع اة مرت ة  04أساسيين وأع ا   08الممدمة ضد عراراو الميلل التادي  ، وتتضك  هذه اللينة من 

موثمين تاتاره   04مستضار بالمحكمة العليا يعينن  وزير العدل هافم األ تاا من مينن  رويل اللينة، و

ع اة اهتيا يين منول الرت ة ويعين أي ا  04ال رفة الو نية للموثمين، كما يعين وزير العدل هافم األ تاا 

 .(70)مين بصوتن  أع ا  اهتيا يينموث 04 نية مماال له أماا اللينة، وتاتار ال رفة الو 

هذا وتحدد فترة الع وية للرويل واألع ا  األساسيين واسهتيا يين ماالثة سنواو عاملة للتيديد مرة 

 .(71)واهدة، ويكو  ممر هذه اللينة بمدينة اليااور بمرار صادر من وزير العدل هافم األ تاا

أماا اللينة وكيوية فصلنا ف  المرار التادي  ، ا او الوعن من المانو  إجر  66-64وعد هددو المواد 

على أ  يت  ت ليا عراراتنا عن  ري  رسالة م مونة م  اسكعار باسستالا إلى وزير العدل هافم األ تاا 

ورويل ال رفة الو نية للموثمين ف  هالة تمديمه  عنا، وإلى الموث  المعن  م  إعالا ال رفة الو نية مذلك، 

عراراو اللينة الو نية أماا ميلل الدولة إال أ  هذا الوعن ليل له أثرا موعوا لتنويذ عراراو ز الوعن ف  وييو 

 .(72)اللينة

 العقوبة التأديبية 3.3

العموبة التادي ية ه  ع ارة عن جاا  تادي   يسلط على الموث  عند ارتكابه  وا تادي يا ناتا عن 

 اس الل مواج اته المننية.
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األ وا  التادي ية ال تستلاا م دأ الضرعية م  ه  متروكة للسلوة ميلل التاديب لتحديد ت وإذا كان

الحاالو الت  تعت ر إ الال مواج او مننية، ف نه على النمي  من ذلك فالعموبة التادي ية تا   لم دأ 

 مانونية.الالضرعية، فال مد من وجود النص المانون  الذي يحدد هذه العموباو مس ما ف  المنظومة 

أنه "العموباو التادي ية الت  يمكن أ  يتعري لنا  02-06من المانو   54تو يما لذلك نصت المادة 

 ه أكنر، العال".6الموث  ه ف اسنذار، التوبيي، التوعيك عن ممارسة المننة لمدة أعصاها ستة )

يمكن توعيعنا إال بعد  الهيث يا   الموث  سهدى العموباو التادي ية متى ارتكب  وا مننيا، ولكن 

يوما كاملة من  15االستماع إليه، أو بعد استدعاوه ولكنه ل  يمتا  لذلك، هيث يستدعى ف  أج  أعصاه 

التاريي المحدد لماوله أماا سلوة التاديب عن  ري  رسالة م مونة م  االكعار باالستالا، أو عن  ري  

 .(73)وسه أو مواسوة محاميه أو ممالهمنمح ر ع او ، ويمكنه اال الع على ملوه التادي   

 ةالخاتم

هاولنا من  الل هذه الدراسة تسليط ال و  على النظاا المانون  لمننة الموث ، والذي يعت ر ضابوا 

عموميا يموا بادمة عامة، وبالتال  يمكن أ  يعت ر من األجناة المساعدة للدولة كونه يساه  ف  تحصي  

ة العمومية، وي و  الرسمية على العمود مما يسمح باستمرار المعامالو وبعث الااينالرسوا والحموق لصالح 

الومانينة ف  نوون المتعاملين أل  محرره  محصن وال يمكن الوعن فيه إال بالتاوير، وال ياوى على أهد 

او أ  سلوة هذا الوري  يكتنوه العديد من الصعوباو ف ال على أنه كاق ومتعب، وغيرها من الواج 

 رى الملماة على عات  الموث  والت  تساه  ف  إرسا  األمن المانون ، ما داا أ  الموث  يمارسنا مراعيا األ

 ف  ذلك الموانين  واألنظمة المعمول منا.
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ت عا لذلك ف ذا جانب الموث  الصواب وأ   بالتااماته المننية ف   ذلك يعرضه للمسا لة المدنية 

 ادي ية.لة التواليناوية ف ال على المسا 

عن إرادته  02-06من المانو   61و 53وهسنا فع  المضرع اليااوري عندما ع ر بموجب المادتين 

، وبالتال    وع الموث  للمسا لة التادي ية أماا النيناو الماول المسؤولياو إستمالل ف  ت ن  م دأالصريحة 

 .ل صحيحلنا ذلك ال يعويه من المسا لة المدنية أو اليااوية ، والعك

هذا وإ  كا  المضرع اهت  بمعالية المسؤولية التادي ية للموث  ف  المانو  المنظ  للمننة وكذا مرسومه 

المعدل والمتم ، إال أنه ل  ينظ  عواعد المسؤولية المدنية واليااوية ف  المانو  رع   242-08التنويذي رع  

رجوع إلى المواعد العامة الواردة ف  ينا الالمت من تنظي  مننة الموث ، األمر الذي يوري عل 06-02

 المانو  المدن  وعانو  العموباو.

وف  نواق المسؤولية المدنية فمد وجدو صعوبة ف  تحديد نواق أي مسؤولية يسال على أساسنا 

الموث ، ه  على أسان المسؤولية العمدية أو التمصيرية، وهنا يمكننا المول ما داا يوجد عمد مين الموث  

   الموث  باهد التااماته فال  ال  ف  أ  المسؤولية المترت ة ف  هذه الحالة على عات  الموث  ونه وأوزب

ه  المسؤولية العمدية، وال ييوز الايار مين المسؤوليتين ماداا أ  كروط المسؤولية العمدية متوفرة وه  

 وجود عمد صحيح وإ الل بالتااا عمدي.

تمصيرية، هذه األ يرة عد تترتب عن فعله الضاص  أو عن فع   فالمسؤولية تكو  أما إذا ل  يوجد عمد 

تابعيه على أسان المواعد العامة المتعلمة بمسؤولية المت وع عن أعمال التاب ، وهذا األمر ال يورد أي 

  هالة إككال، إال أ  التسا ل يورد عند مسا لة الموث  على األ وا  غير العمدية الت  يرتك نا ناو ه ف

 لمؤعت، والت  ال يمكن أ  تكو  م نية على عالعة الت عية إنما أساسنا نص المانو .المان  ا
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ف ال على ما تمدا ف ننا نؤيد موعك المضرع اليااوري ف  اعت اره صوة ال  وية العمومية ظرفا مضددا 

 للعموبة اليناوية، وأثرا ف  ت يير الوصك المانون  لليريمة.

ه ل  يحدد األ وا  المننية ول  يعط أمالة علينا، وإنما اعت ر أ  ب على المضرع أنمن جنة أ رى يعا

 ك  إ الل بالواج او المننية يضك   وا تادي يا يرج  تمديره لسلوة التاديب. 
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 جرائم العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة

Crimes de violence sexuelle contre les femmes 

pendant les conflits armés 

 بلهادي حميد،الدكتور: 

 أستاد مساعد عس  "أ"،

 كلية الحموق والعلوا السياسية،

 2جامعة ال ليدة 

 الملخص

تضك  المرأة الحلمة األضعك  الل النااعاو المسلحة، وذلك يعود لتكويننا الوايولوج ، وعا وتنا 

بحرماننا من  لم اكر على جسدها، وعد تتعري لإلعتدا  غير الم اكراليياكة، فن  عد تتعري لإلعتدا  ا

مموماو الحياة، وعد يكو  هذا اسعتدا  أكد ألما. وإ  أمرز ما تتعري له المرأة أثنا  النااعاو المسلحة جراو  

ره العنك الينس ، الذي أص ح ع ارة عن إستراتييية من إستراتييياو الحرب، سذالل الور  ا  ر، وإج ا

على بع  اليماعاو ف  بع  األهيا . لذلك فمد إهتمت على اسستسالا، أو للتاثير على التكوين العرع  

العديد من استواعياو الدولية منذه اليراو ، كما أ  النظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية نص علينا، 

 وجع  لنا عدة آلياو من أج  النظر فينا.

 و ، العنك، الينس ، النااعاو، المسلحةف جراالكلمات المفتاحية

Résumé: 

     Les femmes sont le maillon le plus faible des guerres armées en raison de 

leur constitution physiologique et de leur passion: elles peuvent être directement 

agressées et indirectement agressées en les privant des éléments de la vie, ce qui 
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peut être plus douloureux. La caractéristique la plus importante des femmes dans 

les conflits armés est le crime de violence sexuelle, qui est devenu une l’une des 

stratégies  de guerre, pour humilier l'autre partie, la forcer à se rendre ou pour 

influencer la composition ethnique de certains groupes. Par conséquent, de 

nombreuses conventions internationales ont été concernées par ces crimes, et le 

Statut de la Cour pénale internationale (CPI) leur a fourni plusieurs mécanismes 

pour leur examen. 
 

 مقدمة

اهتمت منا الضراو  السماوية،  الت  المسلحة، من الموضوعاو عاوا مسالة هماية النسا  ف  النا تعت ر 

وتناولنا ماتلك الموكرو  وال اهاو  باعت ار المرأة اليانب ال عيك ف  النازعاو المسلحة، والمؤثر على 

كي  سذاللمومنا، ألننا تما  تتعري هذه األ يرة إلى االنتناة والتنالمماتلين ومعنوياتن ، فكايرا ما  نوسية

 كر  الميتم .

وعد ظلت المرأة ال حية األولى  الل النصك األول منالمر  الماض ، وبس ب تمدا المي  اسنسانية 

إمراا  إهتدى الميتم  الدول  إلى ضرورةوض  عواعد عانونية لحماية المرأة ف  النااعاو المسلحة، عن  ري 

او الدولية الت  جرمت بع  األفعال الت  يرتك نا أفراد المواو المسلحة، أو العديد من المعاهداو واستواعي

أي أكاا  آ ري على النسا ، والت  من كاننا اسعتدا  على كر  المرأة وإعت ارها. ولع  من أمرز هذه 

 األفعال تلك الت  توصك بيراو  العنك الينس .

أنالميتم  الدول  الملاا وض  العديد من المعاهداو الدولية لحماية المرأة فيالنااعاو  وعلى الرغ  من

المسلحة، إال أ  هذه األ يرة ال زالت ف  بع  األهيا  تعت ر هد  للتنكي  واسذالل من ع   اليماعاو 

عت ارواجنة للضر  لميتمعاو من إ المتنازعة، نظرا لو يعتنا ك مرأة من جنة، ونظرا لما تماله المرأة ف  ا
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واأل الق والمي  اسنسانية. وما اليراو  الت  وععت ف  ا ونة األ يرة بحمن  ف  منا   النااعاو المسلحة ف  

 إفريميا وآسيا وبع  الدول العربية لدلي  على ذلك.

يناوية دد المحاك  الورغ  تعدد ا لياو المانونية الدولية من معاهداو وإتواعياو وتضريعاو و نية، وتع

ورغ  وجود المحكمة اليناوية  -الت  أنضاو ألج  ال ري –الدولية سوا  المحاك  العسكرية، أو الااصة 

الدولية الداومة، إال أ  جراو  العنك الينس  ضد النسا  المرتكب أثنا  النااعاو المسلحة ال تاال، م  

 او منومة معينة ألج  أسر ألهيا  هدفا لت اعوت ف  بع  المنا  ، هتى أص حت تعت ر ف  بع  ا

 النسا ، أو أ ذهن كرهاون، سذالل الور  ا  ر، أو للتاثير عليه معنويا. 

وعد إرتاينا لدراسة ماتلك اليراو  الينسية المرتك ة على النسا  ف  فتراو الحروب وماتلك النااعاو  

ما الطبيعة القانونية لجرائم العنف  ةفككالية التاليالمسلحة ف  ماتلك بماع العال  فانه ييدر منا أ  نورد اس

الجنسي ضد النساء المرتكب أثناء النزاعات المسلحة، وما مدى فعالية مختلف الوثائق الدولية التي تهتم 

بحماية النساء مل هذه الجرائم ؟ وهل يمكل للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمل على الحد منها؟ ومتابعة 

 رائم؟مرتكبي هذه الج

اول اسجابة عن هذه اسككالية على محورين أساسيين، بحيث ن حث ف  األول عن الو يعة سو  نح 

المانونية ليراو  العنك الينس  ضد النسا  ف  النااعاو المسلحة، أما ف  المحور الاان  سو  نحاول إمراز 

 د التال فإ تصا  المحكمة اليناوية الدولية ف  نظر هذه اليراو  ، وذلك وف  الور 

 الطبيعة القانونية لجرائم العنف الجنسي ضد النساء  -1

ف اسضافة لليراو   أولى النظاا األساس  للمحكمة اليناوية النسا  اهتماما  اصا في ع  مواده، لمد

الدولية الت  ترتكب دو  تمييا مين النسا والرجال هناة جراو  ترتكب بح  النسا ، وه  ما تسمى بيراو  
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توافرو موترضاو هذه اليريمة  النظاا األساس  للمحكمة جراو  ضد اسنسانية إذا ما عدها إذ العنك الينس 

 الحرب الواردة ف  المادة الاامنة. توافرو موترضاو جراو بحسب المادة السابعة كما أنه عدها جراو  هرب ذا 

 مفهوم جرائم العنف الجنسي ضد المرأة -1-1

سا  ف  سلوكنا المادي عدة صور، أو ترتكب اليريمة تا ذ جراو  العنك الينس  المرتك ة ضد الن

أة، لذلك تا ذ هذه بورعة ماتلوة، إال أ  موضوعنا واهد، والمتما  ف  اسعتدا  الينس  ضد أنوثة المر 

 اليراو  عدة مواهي ، لذلك سو  نحاول تعريونا، ع   أ  ن ين ماتلك صورها وذلك وف  ما يل ف

 يتعريف جرائم العنف الجنس -1-1-1

يستادا مصولح " العنك الينس  " لوصك األفعال ذاو الواب  الينس  الموروضة بالموة أو اسكراه، 

العنك أو اسكراه أو االهتياز أو االضوناد النوس  أو إسا ة استعمال من ع ي  ما يني  عن الاو  من 

ل ال ينة المسرية أو عيا رج  أو امرأة أو فتى أو فتاة. وكذلك يعد است ال -السلوة الموجه ضد أية ضحية 

 ال حية عن إمدا  الرضا ككاًل من أككال اسكراه. ويضم  العنك الينس ف االغتصاب أو االستع اد الينس 

أو الدعارة المسرية أو الحم  غير اسرادي أو التعمي  المسري، أو أي كك  آ ر من أككال العنك الينس  

 .ه1)ذاو الاوورة المماثلة

ا  هذه األعمال بضك  منوص ؛ فن  تضك  جا ا من نمط من سو  المعاملة ونادرا ما تحدث م

و والننب. ويمكن استاداا العنك الينس  كضك  والعنك، والذي يضم  المت  وتينيد األ وال وتدمير الممتلكا

من أككال االنتماا، أو لال  أجوا  من الاو ، أو كضك  من أككال التعذيب. ويمكن أي ا أ  يستادا 

 .ممننا، كوسيلة من وساو  الحرب، تند  إلى تدمير النسيا االجتماع بضك  

 ائيتعريف جريمة العنف الجنسي في القانون الدولي الجن -1-1-1-1
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النظاا األساس  للمحكمة  لمد وردو جراو  العنك الينس  ضد النسا  ف  النااعاو المسلحة ف  أهكاا

ذه اليراو ، م  إكتوى بالنص علينا ف  المادة السابعة منه، أ  تعر  هميرمة دو  لية كافعال اليناوية الدو 

اليراو  األ رى الت  تاتص منا وأعوى وصوا فمط لدرجة الاوورة الت  تحدثنا هذه اليريمة كساور 

 دنية ية و الضاصية لل حية أو بسالمتنا المة اسنساناان بالكر ت ة بالمسثار المتر المحكمة، من هيث ا 

إال سية، اسنا األأركانالمرتك ة ضد النسا ، و لميت من و  الينسية ال للير ير تت من أي تع فل ، ه2)والعملية

للمحكمة فمد ت منت العديد من األهكاا الااصة منذه  او ية و عواعد االثاواالجر أنه وبالرجوع إلى المواعد

م  م   ضحايا اليريمة، اليراو ، سوا  فيما تعل  مننا باسث او، أو  رق التحمي  فينا، أو كيوية التعا

 .ه3)وكنود اسث او

لينس  من هيث العنك او  ايب و جر يمة التعذا  جر ين أركجمعت مالدولية إال أ  جمي  االتواعياو 

ممننية ضمن  وة الدولة أو األفراد المتنازعة سذالل وإهانة الور  ا  ر من أج  إعت ارها كوسيلة

 نوي عليه.المعلوماو، أو التاثير المع الحصول على

 تعريف جريمة العنف الجنسي في القانون الدولي اإلنساني -1-1-1-2

يعالا المانو  الدول  اسنسان  هاالو النااعاو المسلحة واسهتالل العسكري، وك  ما يت   الل هذه 

ريل النااعاو من أفعال ماالوة للمانو  الدول ، ويعت ر المانو  الدول  اسنسان  المانو  المرجع  ف  تع

لمانو  ف  ال داية على تمييد ما يمكن اليراو  العنك الينس  المرتك ة أثنا  النااعاو المسلحة، وعد ركا هذا ا

أ  تموا به وساو  المتال)ما يسمى بمانو  الهايه ما تحول فيما بعد إلى إتواعياو جنيك األرب ، 

حايا النااعاو المسلحة،  اصة ، ليص ح التركيا على هماية ض1977وال روتوكولين اسضافيين لعاا 
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إذ أ  الميتم  الدول  إعتمد كايرا على عواعد  ،ه4)والمتاليةالمدنيين غير المضاركين ف  العملياو الحربية 

 المانو  الدول  اسنسان  ف  تيري  هذه اليراو .  

 تعريف جريمة العنف الجنسي في القانون المقارن  -1-1-1-3

م  متعريل جراو  العنك الينس  المرتك ة ضد النسا  كيريمة ضد إ  التضريعاو الممارنة ل  ت 

را لو ية و صوصية هذه اليراو  ف  هد ذاتنا، كوننا تتما  ف  عدة صور متضامنة ف  اسنسانية، نظ

موضوعنا، وماتلوة ف   رق تنويذها، ال ري مننا، وال رر الذي يمكن أ  تحدثه ف  ال حية، لذلك نيد 

ة ك  جريمة مارنة ل  تتناول جريمة العنك الينس  كيريمة عاومة مذاتنا، م  تناولتنا بصوأغلب التضريعاو الم

 على هدة، كيراو  هتك العري، اسجناي، الحم  المسري، التحرش الينس ، ال  ا ، وغيرها.

منه ف عت ر أ   222فنيد أ  عانو  العموباو الورنس  نص على جريمة اسغتصاب ف  المادةف 

ض  هذه الصور ك  إيالج جنس  يرتكب إما بوع  العنك أو اسكراه أو التنديد أو الم اغتة ت اسغتصاب هو

 . ه5)ركنا من أركا  اليريمة، كما فع  اسغتصاب الرج  والمرأة على هد سوا 

أما المضرع المصري فمد نص على بع  اليراو  ت من ماتلك جراو  العنك الينس  الت  ترتكب 

سغتصاب، هتك العري، التحرش، وك  أككال العنك الينس  األ رى، فيع  أه  ضد المرأة، كيريمة ا

 . ه6)مضترة لنذه اليراو  هو" مواععة أناى ب ير رضاها" ركن

أما المضرع الم رب  فمد إت   ف  تعريل جريمة اسغتصاب المضرع المصري، وجع  له نول المونوا 

 .ه7)ونول األركا  

ي نيد أنه إعت ر جراو  العري من أبض  جراو  الضر  وإعت ار وبالرجوع إلى المضرع اليااور 

األكاا ، إال أنه ل  يعر  هذه اليراو  م  إكتوى بالنص " ك  من إرتكب جناية هتك العري يعاعب 
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ما بالسين المؤعت من  مل سنواو إلى عضر سنواو"، وأعوى لليريمة وصك اليناية بصريح الع ارة، م

ااوري لاوورة اليريمة، وليسامة ال رر الذي يمكن أ  تحدثه لل حية،  اصة يدل على إدراة المضرع الي

 . ه8)إذا كانت ال حية عاصرة إذا ضاعك العموبة بحدينا

والالفت لإلنت اه أ  التضريعاو الممارنة ل  تتورق إلى جراو  العنك المرتك ة ضد النسا  أثنا  النااعاو 

 العادية. ا نصت على اليريمة ف  الظرو المسلحة، إنم

 صور جريمة العنف الجنسي ضد المرأة عل بعض الجرائم المشابهة لها -1-1-2

 جريمة اإلغتصاب -1-1-2-1

لكرامة وكر  ال حية، والمد أ  نضيربداية إلعا  جريمة االغتصاب يمكن أ   ايعد االغتصاب انتناك

ت جريمة االغتصاب ف  ا ونة ترتكب بح  الرج  والمرأة ولكن غال ا ما تكونالمرأة ضحيتنا، وعد أص ح

األ يرة من أكد اليراو   وورة، هيث أص حتيت  ع ر سياسة منظمة يكو  الند  مننا التونير العرع  وهذا 

 .ه9)ماكندناه ف  النااع المسلح ف  يوغسالفيا السابمة

اس ، من وثيمة أركا  اليراو  الملحمة منظاا رومااألس  5 -زا1/7ويتحم  اسغتصاب وفما للمادةف

باعتدا  المتن  على جسد كاص آ ر با  يات  سلوكا ينضا عنه إيالج ع و جنسيو  أي جا  من جسد 

جس  أو أي ع و آ ر من اليسد فيضرج ال حية أو ف  جنازها التناسل  ال حية، أو ينضا عنه إيالج أي 

 منما كا  ذلك اسيالج  ويوا.

اب بصوتنيريمة ضد اسنسانية ف  المادةف ولذلك نص النظاا األساس  صراهة على تيري  االغتص

 ب.ا2ا8المادةف  وبصوته جريمة هرب ف  زا1ا7

 جريمة الحمل القسري  -1-1-2-2
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من النظاا األساس  للمحكمة على أنهف إكراه المرأة علعالحم   7مرة الاانية من المادةف لمد عرفت الو

ن العرع  ألية ميموعة منالسكا ، أو ارتكاب عسرا وعلى الوالدة غير المضروعة بمصد التاثير على التكوي

مل بالموانين انتناكاو  ويرة أ رى للمانو  الدول . وال ييوز باي هال توسير هذاالتعريل على نحو ي

م رراو   ية للمياا منذا الوع  لتعلمه بصحة المري   الو نية المتعلمة بالحم ،ويارج عن هذا المونوا وجود

ذا المونوا هو إكراه المرأةعلى الحم  عسرا، وعلى الوالدة غير المضروعة بمصد والحم  المسري من وعالجه.

 .ه10) ، أو ارتكاب انتناكاو  ويرة أ رى للمانو  الدول التاثير على التكوين العرع  ألية ميموعة من السكا

لمسري وتضك  جريمة الحم  ا كما نصت المادة الاامنة على هذه اليريمة واعت رتنا من جراو  الحرب،

من  وأداة للتونير العرع ، وذلك من  الل إج ار النسا  على الحم  عسرا ف  أوعاو النااعاو المسلحة وسيلة

اسذالل وإيماع أعصى درجاو األل  النوسيعلى الواووة المست عوة،  من أج  ينتمو  إلى عرق آ ر، رجال

 باسضافة إلى عملية التونير العرع  نوسنا.

 عقيم القسري جريمة الت -1-1-2-3

من وثيمة أركا  اليراو  الملحمة منظامروما  5-زا1/7ويمصد بيريمة التعمي  المسري وفما للمادة 

األساس ، أ  يحرا الواع  كاصا أو أكار من المدرة ال يولوجية على اسنياب،بضر ا  ال يكو  لذلك 

التييتلمى الضاص المعن  أو التصر  ما يسوغه   يا، أو ال يكو  عد أماله عالج ف  أهد المستضوياو 

 يكن عد صدر بموافمة هميمية منه.األكاا  المعنيو  عالجا فينا، ول  

  جريمة اإلكراه على البغاء -1-1-2-4

تعد جريمة اسكراه على ال  ا  جريمة ضد اسنسانية وجريمة هرب حسب النظاماألساس  للمحكمة، هيث 

باستنصال األع ا ال يولوجية المسؤولة عن التناس  دو  أ   تم  جريمة التعمي  المسري إذا ما عاماليان 
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مدو  رضا  المين   ك رورة   ية أو ضرورة ناتية عن مرضسريري أو غيره على أ  يت  ذلك هنا يكو  

مد من اسكارة إلى أ  هذه  ، واله11)للاداع واالهتيال هالة كو  هذا الرضا  ناتا عن التعري عليه، أو ف 

 ونير العرع  ف  ال وسنةوالمرأة على السوا ، وعد إرتك ت ف  نواق سياسة الت بح  الرج  اليريمة عد ترتكب

ويمصد منا عياا اليان  ب رغاا كاص أو أكار على ممارسة أفعالينسية، تحت التنديد  .ه12)والنرسك

ية، أو باستعمال الموة أو استعمالنا، أو موض  ال حية تحت أعمال عنك أوإكراه، اهتياز، أو ض وط نوس

يكو  من كاننا جع  المين  عليه عاجاا عن التع ير إسا ة استعمال السلوة، أو غيرها من التصرفاو الت  

عن إرادته الحميمية، وأ  يموا الياني الحصول على أموال أو فواود أ رى مماا عياا المين  عليه بممارسة هذه 

 .ه13)حصول على ما  هذه الوواود أو تلك األموالاألفعال الينسية، أوألس اب مرت وة منا، أو كا  يتوع  ال

يريمة من اليراو  الت  تحط من كرامة الضاص هيث يص حمح  لالغتصاب ممام  فاودة وتعد هذه ال

تعود على من يوظوه ف  ذلك، ومما ياير االست رابا  هذه اليريمة ل  ترد ف  مواثي  المحاك  الدولية السابمة، 

على ال  ا نتيية  اليناوية الدولية تدارة هذا النمص ونص على جريمة اسكراه  لكن النظاا األساسيللمحكمة

ز من المادة ا1االرتكاب المتكور والمتاايد لما  هذه اليريمة الاويرة، وعد جا  النص علينا ف  الومرةف

 .ه14)من المادة الاامنة كيريمة هرب 22لاا2الومرةف السابعة كيريمة ضد اسنسانية وف 

 جريمة اإلستعباد الجنسي -1-1-2-5

من نول الوثيمة، إلعممارسة المتن   2-زا1/7ينصر  مونوا جريمة اسستع اد الينس  وفما للمادة 

لكافة السلواو فيما يتص  بح  الملكية على كاص أو أكار ما  كرا  أو ميعاو إعارة أو مماي ة هذا 

هذه اليريمة ل  مت  بالحرية، ويالهم أ  الضاص، أو األكاا ، أو أ  يوري علين  هرمانا مماثال منالت
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تظنر صراهة ف  أية وثيمة دولية، هيث كانتتندرج ضمنا تحت جريمة االسترعاق، وتعد هذه ه  المرة األولى 

 .ه15)الذي تنكر فينا هذه اليريمةف  وثيمة دولية

و نه كا  ينظر كما أ  النظاا األساس  لمحكمة يوغسالفيا ل  يت من جريمة االستع اد الينس ، ولذلك

الذي كا  يدير  Stankov))إلى اليراو  الت  ينو   علينا هذا الوصك على أننا جريمة استرعاق، فمد أدين 

يسيمة و رق عوانين و أعرا  ميتاسسالم  ك يت للدعارة باالسترعاق،إضافة إلى االغتصاب واالنتناكاو ال

 العنك الينس  ف  اللي  ويي ر  على العم وب ر الحرب، هيث كانالنسوة يتعرضن لالغتصاب وغيره من ض

 .ه16)المنال  ف  الننار، كما ث ت أ  المتن  كا  عد باع بع  النسوة لينود آ رين

 التكييف القانوني لجرائم العنف الجنسي ضد النساء -1-2

جراو  العنك الينس  ضد النسا  صورا ماتلوة، فمد تعت ر جريمة ضد اسنسانية نظرا لل رر تا ذ 

ي تحدثه بال حية، واألسلوب الممننا ف  إرتكامنا، كما عد تا ذ هذه اليراو  وصك جراو  الحرب إذا ما الذ

باسظافة إلى أننا  إرتك ت أثنا  وبس ب العملياو الحربية، أو كانت هذه األعمال هد  سرتكاب اليريمة،

 ن ين أركاننا وف  ما يل فتعت ر جريمة إبادة جماعية، وسو نتورق إلى تكييك هذه اليريمة، ع   أ  

 التكييف القانوني لجرائم العنف الجنسي ضد النساء في القانون الدولي 1-2-1

بس  نا، فحينا تعد من لمد أوصا  جراو  العنك الينس  المرتك ة ضد النسا  أثنا  النااعاو المسلة أو 

ما صنونا النظاا األساس  ضمن اليراو  ضد اسنسانية، وهينا آ ر تعد صورة من صور جراو  الحرب، ك

للمحكمة اليناوية الدولية، كما أننا تعت ر من جراو  اسبادة اليماعية نظرا لتضامننا منذه األ يرة، وسو  ن ين 

 ذلك وف  التال ف

 نسي كجرائم ضد اإلنسانيةجرائم العنف الج -1-2-1-1
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او الدولية ذاو الضا  الت  هصلت نظرا لإلنتناكاو اليسيمة للمانو  الدول  اسنسان ، ولإلتواعي     

 الل الحرب العالمية الاانية، ويوغسالفيا السابمة، ورواندا، وغيرها من المنا   الت  كندو هروبا، أو 

مرتك ة ضد النسا  أثنا  تلك الحروب ترتم  إلى مصك نااعاو مسلحة، جع  من جراو  العنك الينس  ال

ا ف  إرتكامنا، ونواعنا الواس ،من جنة، وال رر الت  عد تحدثه جراو  ضد اسنسانية، نظرا للسلوب المنتن

 من جنة أ رى.

فمد إعت رو المحكمة اليناوية الدولية ليوغسالفيا السابمة با  جراو  العنك الينس  ضد النسا  الت   

نما ك ت ضد مسلم  ال وسنة، وغيره  من األعراق، جراو  ضد اسنسانية، وذلك ف  ع ية )تادييتشه، ميإرت

إكتر ت رواندا  لمياا اليريمة أ  تكو  األفعال المكونة لنا ف  إ ار  وة مدمرة سبادة جماعة معينة، وأ  

 .ه17)يكو  الواع  على عل  بالنيوا الماوط له، أثنا  النااعاو المسلحة

ية إذا والعنك الينس  وفما ألهكاا النظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية يضك  جريمة ضد اسنسان

عاا الضاص ب رتكاب أي فع  ذو   يعة جنسية ضد كاص آ ر، أو أكار أو يرغ  الضاص على ممارسة 

لنوس ، أو ب ست الل مينة فع  ذي   يعة جنسية ب ستعمال الموة أو التنديد أو اسكراه عسرا ، أو اسضوناد ا

 عة من النظاا األساس .. وعد جا  ذكر هذه اليراو  على س ي  الحصر ف  المادة السابه18)عسرية

 جرائم العنف الجنسي كجرائم حرب: -1-2-1-2

ي   النظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية االغتصاب وأككال العنك الينس  األ رى ضمن 

ن عند ارتكامنا كيا  من اعتدا  واس  النواق أو ممننا ضد أي سكا  مدنيين. وعد عاومة جراو  الحرب كذلك

وأككال العنك الينس  الماتلوة جراو  دولية أ رى. وعد يعد االغتصاب ماااًل واضًحا على يضك  االغتصاب 

عترافاو من التعذيب، على س ي  الماال إذا أعدا عليه أهد المسؤولين الحكوميين بضك  متعمد للحصول على ا 
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كا  إجراً ا عسرًيا ال حية. ويعد العنك الينس  ككاًل من أككال اسبادة جماعية، عل  س ي  الماال إذا 

يستند  من  اسنياب دا   الميموعة من  الل تضويه األع ا  التناسلية أو التعمي  على س ي  الماال. 

الميتمعاو الذكورية، على س ي  الماال  ويمكن أ  يكو  االغتصاب أيً ا إجرا  يستند  من  اسنياب ف 

ة عرعية أ رى هتى تنيب  وال ينسب عند عياا رج  من جماعة عرعية ما متاصيب امرأة من جماع

وتضك  ك  هالة اغتصاب ترتكب أثنا  نااع مسلح أو تكو  ذاو صلة به، جريمة هرب وين     ليماعته.

  على الدواا انتناًكا لصكوة المانو  الدول  لحموق محاكمة مرتك نا. وعالوة على ذلك، يعد العنك الينس

  نية أو الدينية أو التمليدية.اسنسا  والكاير من ميموعاو الموانين الو 

على إدراج جريمة اسغتصاب واسسترعاق الينس   2ا7كما نص النظاا األساس  للمحكمة اليناويةف 

من تعريوه لك  من اليراو  ضد اسنسانية وجراو  واسكراه على ال  ا  وأي كك  من أككال العنك الينس  ض

 .ه19)ذلك  الل النااعاو الدولية  وغير الدوليةالحرب الت  يكو  لنا األ تصا  للنظر فينا ، و 

 جرائم العنف الجنسي كجرائم إبادة جماعية -1-2-1-3

 1998ع ية )أكاسيوه سنة لمد أكد الحك  التاريا  الصادر عن المحكمة اليناوية الدولية لرواندا ف  

ير جماعة محمية، ب لحاق أ  اسغتصاب يعد عمال من أعمال اسبادة اليماعية، عندما سيتادا كوسيلة لتدم

 أضرار مدنية وعملية  ويرة بافرادها.

وعد أوضح الحك  أ  اغتصاب امرأة منية أ  تحم   وال من م تص نا من كانه أ  يمن  تلك المرأة  

 .ه20)م  ليماعتناأ  تلد  وال تنت

وهم   وهناة من إعت ر أ  األفعال المنص ة على العنك الينس  الممارن على النسا  من إغتصاب

. أل   رق إرتكاب هذه اليراو  ه21)عسري وإكراه على ال  ا  وغيرها تعت ر من ع ل  أعمال "اسبادة ال يولوجية
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توعيمنن بعماعير تومدهن المدرة على اسنياب، أو يت  بمن  النسا  على الحم  الو يع  لنن، عن  ري  

ت  يكو  المصد مننا هو من  اسنياب إكراهنن على اسجناي عند تحم  الحم ، وغيرها من األفعال ال

 دا   جماعة معينة.

وهسب إعتمادنا ف   جراو  العنك الينس  ضد النسا  أثنا  النااعاو المسلحة تعد من ضمن جراو  

أثنا  وبس ب عياا أعمال هربية، أو من ع   العسكريين المضاركين ف  الحرب، أو أي  الحرب إ  إرتك ت

تعد جراو  ضد اسنسانية إذا إرتك ت بضك  يوه  األسلوب الوهض  ف  أكاا  آ رين تحت إمرتن ، و 

ي معاملة المدنيين أو العسكريين المماتلين أو غير ذلك بمصد إلحاق أك ر عدر ممكن من اسعتدا  اليسد

الينس  والمعنوي بالنسا  ال حايا، أو بالونة اسثنية أو الم لية، أي أ  ترتكب من أفراد جماعة على أفراد 

، وعرق آ ر، كما يمكن أ  تكو  جريمة إبادة، كيراو  الحم  لى جماعة أ رى أو إثنية أ رى تنتم  إ

محاولة إبادة عرق معين من  المسري، أو المن  من اسنياب، ال ري مننا من  تكاثر جماعة معينة، أو

 ال ضر.

 األركان المشتركة لجرائم العنف الجنسي ضد النساء -1-2-2

العنك الينس  وإ تال  صورها، من إغتصاب وهم  عسري، وإكراه على ال  ا  رغ  تعدد جراو  

والركن  ف  أركاننا،  اصة فيما تعل  بالكن المادي -ف  إعتمادنا –وغيرها من اليراو  إال أننا تضترة 

ين المعنوي لنا،  اصة وأننا تعت ر كلنا جراو  دولية لذلك إرتايت أ  أمرز أه  العناصر المضتركة فيما م

ماتلك صور جراو  العنك الينس  ضد المرأة ميتمعة، دو  إمراز ركن ك  جريمة على هدة رغ  اس تال  

 ال سيط مين  رق إرتكاب ك  جريمة على هدة. 

 دي الركل الما -1-2-2-1
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إ  الركن المادي لليريمة الدولية هو نضاط يتما  ف  هركة ع وية صادرة عن إنسا ، لنا مظنرها   

 .ه22)  العال  الاارج ، تحدث أثرا أو تندد بالاور مصالح مرعية بالحماية اليناويةالملمون ف

لمياا  الركن  المادة السابعة من النظاا األساس  للمحكمة اليناوية ف نه يستلااوبمونوا نص      

ان  الصارو المادي ليراو  العنك الينس  ضد النسا  ف  النااعاو المسلحة، المياا ب عمال االعتدا  الالإنس

الذي يمل الميماليوهرية للمرأة، سوا  على جسدها، باسعتدا  علينا جنسيا، وممارسة علينا ك  أككال 

ا  ذلك ب يالج ع و جنس  من  ر  كاص، أو األفعال الت  تد لت ف  نواق اسعتدا  الينس ، سوا  ك

دو  رضاونا كيريمة اسستع اد  إرغامنا على فع  ذلك، كيريمة اسغتصاب،أو إرغامنا على إنياز أي عم 

الينس ، أو إرغامنا على هم   و  ف  أهضاونا بوريمة غير كرعية، كيريمة الحم  المسري، أو إتيا  أي 

 ن  و ، كيريمة التعمي  المسري.فع  من كانه الحيلولة دو  هملنا م

معنوياو النسا  كما ينصب الركن المادي ليراو  العنك الينس  ضد النسا  على التاثير ال الا ب

 .بممارسة األفعال المذكورة أعاله، ها، أو هرماننا من ممارسة هياتنا بصوة   يعية

 النواق أو منني ، وتيدروأفعال الركن المادي لليريمة ييب أ  ترتكب ف  إ ار هيوا واس  

أو  اص معينأ  جسامة الوع  تعد كر ا أساسيا لمياا الركن المادي سوا  كا  واععا على ك اسكارة إلى

ميموعة من األكاا . كما أ  الركن المادي يكو  ف  ال الب ع ارة عن سلوة إييام ، إذ يست عد السلوة 

 .تتولب المياا بعم  بصورة إييامية السل   ف  هذا النوع من اليراو ، أل  هذه اليراو 

 الركل المعنوي  -1-2-2-2

ليريمة، فال تموا اليريمة بميرد عياا الواععة يمصد بالركن المعنوي اليانب الضاص  أو النوس  ف  ا

المادية، إذ ال مد من إ  تصدر هذه الواععة عن إرادة فاعلنا وترت ط به إرت ا ا معنويا أو أدميا، فالركن 
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ة أو العالعة األدمية الت  تربط مادياو المعنوي لليريمةيتما  ف  عياا هذه الرابوة المعنوية أو الصلة النوسي

 .ه23)وسية الواع ، بحيث يكو  الوع  المرتكب هو نتيية إرادة الواع اليريمة من

يلاا لمياا هذه اليراو  الركن المعنوي ليراو  العنك الينس  ضد النسا  أثنا  النااعاو المسلحة العل ، و

 ا به من أعمال ومايمترفه من سلوة ميرا يضك  إعتدا ً واسرادة، و أ  يكو  اليان  على دراية با  ما يمو 

على جنل المرأة وإعت ارها وكرفنا، و رغ  ذلك يصر على إتيا  السلوة وتحمي  النتيية اسجرامية المرجوة، 

فو  جريمة التعمي  المسيري على س ي  الماال ينحصر الركن المعنوي ف  إتياه إرادة اليان  إلى من المرأة 

و عرق معين مذاته، عن  ري  إعوا  أو تنيب أ واال لعضيرة معينة أو جماعة أو  اووة أ من أ  تحم 

 أدوية أو عماعير تمنح همال محمما.

اليريمة وإتياه إرادته الحرة وال يتحم  الركن المعنوي إال عن عل  اليان  بكافة الوعاو  الت  ُتكِّو  

 لتحميمنا، بعيدة عن أي إكراه مادي معنوي. 

 الركل الدولي -1-2-2-3

اليريمة منا  على تاويط مدمر من دولة أو ميموعة من الدول، يمصد بالركن الدول  لليريمة عياا 

بحيث تنوذ اليريمة باسعتماد على عوتنا وعدراتنا ووساولنا الااصة، وه  عدراو ال تتوافر للكاا  

حم  الركن الدول ، إذا ما تصر  هؤال  ب س  الو عيين هتما، وعد ينوذ اليريمة بع  األفراد وم  ذلك يت

 .ه24)  عننا، أو اسستعانة بمدراتنا وتساير وساولناالدولة أو وكال

 عت ار جراو  العنك الينس  الواععة على النسا  أثنا  النااعاو المسلحة تعت ر جراو  دولية، ألننا عد وب

ية،فن  إذ جراو  دولية بو يعتنا لكو  تتاذ صورة جريمة هرب، كما عد تتاذ صورة جريمة ضد اسنسان
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لركن الدول  أ  تكو  اليريمة عد وععت اى علينا تمل ال ضرية جمعا ، ويكو  لتوفر الحموق الت   ُيعتد

 تنويذا لاوة مرسومة من جانب الدولة ضد جماعاو تربون  ديانة أو عميدة موهدة.

 نف الجنسي ضد النساءمدى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم الع -2

وية الدولية بيراو  العنك الينس  ضد النسا ، ييدر منا أ  ع   التورق إلى إ تصاصالمحكمة الينا

نتورق أوال إلى أهكاا المسؤولية اليناوية عن هذه اليراو  أماا المحكمة، سوا  تلك المتعلمة باألفراد، كما 

 وذلك وف  ما يل ف     ييدر منا أ  نتكل  عن أهكاا عدا تمادا اليراو ، 

 لألفراد عل جرائم العنف الجنسي ضد النساء.المسؤولية الجنائية الدولية  -2-1

نظرا لو يعة زمن ومكا  إرتكاب جراو  العنك الينس  ضد النسا ، ف   األكاا  المحتم  إرتكامن  

المسؤولية اليناوية الدولية عن لنذه اليريمة إما أ  يكونوا عادة عسكريين أو جنود، أو أفراد عاديين، وتاتلك 

لممررة للفراد العاديين، إذ أ  النظاا األساس  للمحكمة ت من مسؤولية المادة المادة والر سا  عن تلك ا

والر سا  كما ت من مسؤولية األفراد على هد سوا ، وسو  نحاول إمراز هذا  اليان ين من المسؤولية على 

 النحو ا ت  ميانهف

 نسي مسؤولية القادة العسكرييل عما يرتكبه الجنود مل جرائم العنف الج -2-1-1

إ  المسؤولية اليناوية للفراد ع  المانو  الدول  غال ًا ما تمرر ف  مواجنة المادة أو الر سا ، وه  

، فيترتب على الذين يتاذو  المراراو واألوامر بصوتن  زعما  الدولة أو العاملين ف  أدا   دماتنا األساسية

 ته.أوامره  تلك جراو  دولية أو انتناكاو لحموق اسنسا  وهريا

إ  إثارة مسؤولية المادة أو الاعما  ال يمكن أ  تتحم  عموما إال من  الل الدول المنتصرة الت  

مة تاله  مرتك   اليراو  منن  وتوجه التن  الالزمة إلين ، فليل ل حايا العدوا  أ  ي اكروا هذه الماله
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ر ه  الس ب ف  التوكير بمحاكمة وعد كانت المآس  الت  تعر ضت لنا ال ضرية على مر العصو  بصورة مؤثرة.

 المادة والاعما  المسؤولين عن الميازر الت  يتعري لنا األمريا  غال ًا.

ف  الوترة من وتعد محاكمة الماود األعلى للمواو اليابانية ف  الويلي ين إبا  اهتالل اليابا  للول ين      

 الحديث لماود منذه الرت ة على أسان أول محاكمة وإدانة يضندها التاريي، 1944عاا إلى 1942عااف 

فظاو  من عت  وتعذيب وإغتصاب، وعد استندو إدانته  لميادته من ارتك ه الينود الااضعو   عما مسؤوليته

 .ه25)هذه األعمالعلى أسان فضله ف  السيورة على جنوده ومنعنممن ارتكاب ما  

بضا  مسؤولية المادة عن  لسابمةكما كا  أول هك  أصدرته محكمة ميرم  الحرب ف  يوغوسالفيا ا

وعد صدر الحك   ، Delalic , Mucic,Landzo & Delicارتكاب جراو  عنك جنس  هو هكمنا ف  ع يةف

بحيث أدين بموجب هذا الحك  العديد من عادةالمعسكراو الصربية من ع   المحكمة،  1998ا11ا12ف ف

 .هZeljok meakic(26ومنن  

الذي أعر ف  محاكمة ياماكيتا بضانمسؤولية المواد عن أعمال الينود  وعد ات عت محكمة  وكيو الم دأ

هين  1949األول اسضاف  الملح  باتواعياو جنيك لستة  وتوكول، وأعر الم دأ نوسه ال ر ه27)الااضعين لن 

ت تح يتعين على المادة العسكريين التاكد من أ  أفراد المواو المسلحة الذين يعملو   أنه 87عرر ف  المادة 

األهكاا، وإذا من  أي انتناة لنذه  علين  ويتعين وال روتوكول، االتواعياو بممت ى إمرتن  يعرفو  التااماتن 

 الماتصة. االنتناكاو وإمالغنا إلى السلواو لاا األمر عم 

وتعد األهكاا الت  أصدرتنا محكمة ميرم  الحرب ف  ك  منيوغوسالفيا السابمة ورواندا إعرارا لنذا 

 الماض  بمسؤولية المادة عن أعمااللينود التابعين لن .      الم دأ
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اليناوية الدولية نرى اننمرر مسؤولية المادة والر سا  ا  رين ف  وبالعودة للنظاا األساس  للمحكمة 

ة من جراو  تد   ف  ي،هيث يكو  الماود مسنوال عما يرتك ه الينودالااضعين لسلوته الوعل 28المادةف

 .ه28)مة ومننا جراو  العنك الينس  ضد النسا ا تصاصالمحك

 العنف الجنسيالجنائية لألفراد عل جرائم المسؤولية  -2-1-2

ت المادتا ف من النظاا  7و 5من النظاا األساسيلمحكمة نورم رغ والمادتينف  8و 6لمد نص 

ينا ف  هاتين األساسيلمحكمة  وكيو على أ  األفراد ه  المسؤولو  عن األفعال اليرمية المنصو  عل

ذين يرتك و  اليراو  وليل االتواعيتين. وجا  ف  إهكاا محكمة نورم رغ " إ  األكاا  الو يعيين وهده  ال

الكاوناو النظرية الميردة وال يمكن كوالة تنويذ اهتراا نصو  المانو  الدول  إال بعماب األفراد الو يعيين 

 .ه29)المرتك ين لنذه اليراو "

تر  المانو  الدول  بمسؤولية الورد عن األفعال الت  يرتك نا وتندد المصالح الدولية ومنذ ذلك الحين اع

لة وتعري الميتم  الدول  للاور، وأص حت المسؤولية اليناوية للورد عن اليريمة الدولية مستمرة، الضام

 وتعد م دأ من م ادا المانو  الدول  المعاصر.

وت َّ النص عليه ف  النظاا األساس   ه30)او الدولية هذا الم دأكما أكدو العديد من االتواعياو والمعاهد

 .1994، والمحكمة الدولية لرواندا عاا 1993يوغسالفيا لعاا للمحكمة الدولية اليناوية ل

اليريمة  كما أكد النظاا األساس  للمحكمة الدولية اليناوية على تمرير مسؤولية األفراد عن ارتكاب

 منه. 25دةف الدولية، بموجب نصت الما

أما فيما ياص المسؤولية اليناوية الدولية للفراد عن جراو  العنك الينس  ضد النسا  أثنا  النااعاو 

المسلحة فمد كا  الحك  الصادر عن المحكمة اليناوية الدولية لرواندا ف  ع ية ) أكايسوه هو المرة األولى 
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ك الينس . وكا  من األهمية بمكا  أ    دولية للعنالت  تحاك  فينا محكمة دولية وتدين كاصا متنما بيراو

الدولية ليوغوسالفيا  المانو  الدول  ألول مرة. وكذا الحك  الصادر من المحكمة اليناوية االغتصاب ف  يعر 

،وكانت  1993-1992السابمة ف  ع ية) فوكاه المتعلمة باهتياز نسا  فيمعسكراتلالغتصاب ف  عام  

على وجه الحصر، على جراو  عنك جنس  المرتكب ضدنسا  أثنا   ى الت  تركا،األول تلك ه  المحاكمة

والتعذيب  ين الاالثة باالغتصابمتنمنااع مسلح،وف  هذه باستاداا االغتصاب كاداة ل ث الرعب، وأدانت ال

 وجريمتين ضد اسنسانية، وباالستع اد كيريمة ضداسنسانية. كيريمت  هرب

منه على المسؤولية  25الدولية ليؤكد ف  المادةف ناويةللمحكمة الي ومن ث  جا  النظاا األساس 

اليناوية الوردية هيث يكونالضاص الذي يرتكب جريمة تد   ف  ا تصا  المحكمة مسنوال عننا 

 .ه31)بصوتنالوردية وعرضة للعماب وفما لنذا النظاا األساس 

يضك  ضمانة عانونية ك يرة  الينس  نكإ  تمرير المسؤولية اليناوية الوردية عن ارتكاب جراو  الع

عررو أ  تمرير المسؤولية اليناوية  25لحماية النسا  ضد هذهاليراو ، علما أ  الومرة الرابعةمن المادةف

الوردية ال يؤثر ف  عياممسؤولية الدول بموجب المانو  الدول ، غير أ  هذا النص ال يعن  بضك  من 

فال تعدو مساولنا أ  تكو  مدنية عن  ري  دف  التعوي او كوسيلة  ًا،اسككال إمكا  مساولة الدولة جناوي

سصالد ال رر المترتب على اليريمة الدولية الت  ارتك نا الضاص الذي ينتم  إلينا والذي هك  عليه 

 جناويًا عن هذه اليريمة.

وض  لنا ضوابط يث ولمد كا  النظاا األساس  دعيما نوعا ما ف  معاليته للمسؤولية اليناويةالوردية ه

 ف  تما  فيما يل

 الصوة الرسمية للضاص ال تعويه من العماب وال تعد س  ا تاويك العموبة -
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الحصانة الدولية أو الدا لية ال تمن  من عياا المسؤولية عن ارتكاب اليراومالواردة ف  ا تصا   -

 المحكمة.

الضاص الماوموعال باعماله من  أو ارتكاب أهد األكاا  للوع  ال يعو  رويسه الماود العسكري  -

   ب مكانه أ  يعل .االمسؤولية اليناوية إذا عل  أو ك

يسال الرويل جناويا عن اليراو  الت  عد تد   ف  ا تصا  المحكمة منيانب والمرتك ين لنذه  -

نتيية لعدا ممارسة سيورته على هؤال   اليراو  من جانب آ ر والذين يا عو  لسلوته وسيورته

 .ه32)سين ممارسة سليمةر و الم

 كما عرر النظاا األساس  موان  المسؤولية اليناوية والت  تتما  فيما يل ف

رته على إدراكعدممضروعية أو   يعة سلوكه دإذا كا  الضاص يعان  مرضا أو عصورا عمليا يعدا ع -أ

 رتنه على التحك  ف  سلوكه بما يتماكى معممت ياو المانو .دأو ع

 ضاص ف  هالة سكر مما يومده عدرته على إدراة عدا مضروعية أو  يعة سلوكه.الإذا كا   -ب

و يداف  ف  أو عن كاص آ ر،أإذا كا  الضاص يتصر  على نحو معمول للدفاع عن نوسه  -ج

 هالة جراو  الحرب عن ممتلكاو ال غنى عننا ل ماوه.

ك أو بحدوث ضرر مدنييسي  كيإذا كا  إرتك ت اليريمة عن إكراه ناتا عن تنديد بالموو الو  -د

 .ه33)مستمر ضد ذلك الضاص

 نظر جرائم العنف الجنسي ضد النساء مل قبل المحكمة الجنائية الدولية -2-2

لمد جع  النظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية ف  دي اجته الند  األساس  من إنضا  محكمة 

  الدولية من العماب، وذلك بالنص صراهة على جناوية دولية داومة تعم  على عدا إفالو مرتك   اليراو
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نظر المحكمة لنذه اليراو  عدا تمادا اليراو  الت  تاتص منا المحكمة للتمادا، لذلك ع   التورق إلى كيوية 

ييدر منا أ  نتورق إلى أه  استواعياو الدولية الت  نصت على عدا تمادا جراو  العنك الينس  ضد النسا ، 

 لتال فوذلك وف  الورد ا

 عدم تقادم جرائم العنف الجنسي ضد النساء -2-2-1

رة التعري لإلتواعياو إ  النظر ف  عدا تمادا جراو  العنك الينس  ضد النسا  يستدع  بال رو 

الدولية المتعلمة بعدا تمادا جراو  واليراو  ضد اسنسانية، سعت ارها من أ ور اليراو  الدولية الت  تترتب 

 ليناوية الدولية جرا  ماالوتنا وإنتناة عواعدها.عننا المسؤولية ا

 إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب الجرائم ضد اإلنسانية -2-2-1-1

ت   ،1968نوفم ر سنة  26المؤرو ف ف 23داا2391اليمعية العامة للممالمتحدة رع ف بموجب عرار

ة ضد اسنسانية للتمادا المنصو  عري اتواعية دولية تنص على عدا   وع جراو  الحرب واليراو  المرتك 

اا إلينا االتواعية للتوعي  والتصدي  واالن م الذي ت منته الموانين الو نية الماتلوة، وعد عرضت هذه

تتكوننذه االتواعية من دي اجة وإهدى عضرة مادة، هيث أكدو الدي اجة على أ  جراومالحرب واليراو  ضد 

، ويمكن أ  نستضك ذلك من ه34)ت  يواجننا الميتم  الدول  باسرهاسنسانية من أ ور اليراو  الدولية ال

 نصو  االتواعية هسب مايات ف

 الموضوعي لالتفاقية:السريان  -2-2-1-1-1

هسب نص ف  المادة األولى من إتواعية  عدا تمادا جراو  الحرب واليراو  المرتك ة ضد اسنسانية ف   

 كالتال ف أي تمادا تعد علينااليراو  الت  ال يسري 
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 جراو  الحرب الوارد تعريونا ف  النظاا األساس  لمحكمة نورم رغ العسكريةالدولية، والوارد تاكيدها -

والسيمااليراو  الاويرة، المعددة فياتواعية  ،1946ا02ا13ف  عراري اليمعيةالعامة للم  المتحدة تارييف

 لحماية ضحايا الحرب. 1949جنيك لعاا 

ضد اسنسانية سوا  ف  زمن الحرب أو ف  زمن السل ، والوارد تعريونا ف  النظاا اليراو  المرتك ة  -

ة الدولية،والورد باالعتدا  المسلح أو االهتالل، واألفعال المنافية األساس  لمحكمة نورم رغ العسكري

 1948ية عاا اتواع لإلنسانيةوالناجمةعن سياسة الوص  العنصري وجريمة اسبادة اليماعية الوارد تعريونا ف 

ولو كانت األفعال المذكورة تضك  إ الال بالمانو   بضا  من  جريمة اسبادة اليماعية والمعاع ة علينا هتى

 .ه35)فيه الدا ل  لل لد الذي ارتك ت

، إال ه36)ومن  الل ما تمدا ف   االتواعية أ ذو بمونوا جراو  الحرب وفمماهو عاو  ف  ميااق نورم رغ

نواعاليراو  ضد اسنسانية على النحو المذكور ف  م ادا محكمة نورم رغ نا وسعت من أنه يالهم علينا أن

 .ه37)الت  عننتنالينة المانو  الدول  إذ أضافت إلينا جريمت  الوص  العنصري وإبادة الينل

 السريان الزماني لالتفاقية: -2-2-1-1-2

النظر عن وعت ارتكامنا سانية بصر  ال يسري أي تمادا على جراو  الحربواليراو  المرتك ة ضد اسن

أي سوا  ف  السل  أو ف  الحرب، وهذا ما أعرته المادة األولى من استواعية،  ومما الكك فيه عدا التمادا 

 .ه38)يضك  ضمانة للحموق، وإنصافا ل حايااليراو  الدولية، لذا إستوجب تو ي  الم دأ تو يما عالميا كامال

 الجنسي ضد النساء:لعنف عدم تقادم جرائم ا -2-2-1-2

بالعودة للنظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية ف ننا سنيد أنه عاا علععدة م ادا، كا  من أهمنا 

على أنه" ال تسمط اليراو  الت   29م دأ عدا تمادا اليراو  الدولية الدا لة ف  ا تصاصناهيث نصت المادةف
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"، واستنادا للع ارة األ يرة من هذه المادة )أيا كانت هكامهتد   ف  ا تصاصالمحكمة بالتمادا أيا كانت أ

تنص  29ف. إذا فالمادةه39)العماب أهكامهه لن تستوي  الدوالأل را  وض  عيد زمان  لتحم  الضاص من

بضك  ضمن  على عدا تمادا جراو  العنوالينس   الما أننذه اليراو  تد   ف  ا تصا  المحكمة، علما أ  

 ا أ  تكو  جراو  هرب، أو جراو  ضد اسنسانية كما نكرنا سابما.س  إمجراومالعنك الين

الذي عد جراو  العنك الينس  ضدالمدنيين وبصوة  اصة  1820أ  عرار ميلل األمن رع ف اكم

اسنسانية،و الما عدها المرار كذلك ف نه  ضدالنسا  والت  تت   الل النااعاو المسلحة،جراو  هرب وجراو  ضد

عاملية هذه اليراو  للتمادمو ما التواعية عدا تمادا جراو  الحرب واليراو  ضد اسنسانية لعاا  يعتر  بعدا

اليناوية  من النظاا األساس  للمحكمة 29 وعدا عامليتنا للتمادا أي ا بمنووق المادة منينة، 1968

 .ه40)الدولية

من ين مواثي  المحاك  اليناوية نظاا األساس  للمحكمة اليناوية الدولية كا  الس اق ال والمالهم أ 

الدولية السابمة ف  النص على م دأ عدا تمادا جراو  العنك الينس ، كما أنه وس  من نواق هذا الم دأ، 

  نضير إلى أ  م دأ وبالتاليو نه يعد بح  من ال ماناو المانونية ل حايا تلك اليراو ، ولكن الممام  المد أ

  نواذ النظاماألساس  للمحكمة اليناوية الدولية، وبالتال  ف   جراو  العنك عدا التمادا يسري اعت ارا من مد

رجعية  عدا هذا التاريي لن تا   ال تصا  المحكمة اليناوية الدولية لت يننا م دأ السابمة على الينس 

 بالنس ة لنا ه را على ورق. المانو  وبالتال  سي مى م دأ عدا التمادا

 الجنسي ضد النساء أمام المحكمة الجنائية الدولية نظر جرائم العنف  -2-2-2

حكمة اليناوية الدولية باليراو  الت  تكو  المرأة ضحية لنا، وأعد لنا عدة نظاا األساس  للماللمد إهت  

نصو ، وجرا عدة أفعال الت  تنووي على أعمال العنك الينس  الواع  على النسا ، ف اسضافة إلى 
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  تركب ضد الينسين كيراا المت  والتعذيب وغيرها من اليراو ، هناة جراو   اصة التالدولية  بع اليراو 

ناوية الدولية ف  هيث عددها نظاا المحكمة الي ،العنك الينس  جراو   مل النسا  فمط، تركب ضدهن مات

 )فمرة زه.المادة السابعة

اعد  اصة منا، م  تا   أما عن إجرا او نظر المحكمة لنذه اليراو  فل  ي   النظاا األساس  عو 

 المحكمة. للمواعد واسجرا او الت  تحك  سير الدعوى اليناوية أماا

فتت  إهالة جراو  العنك الينس  بورق اسهالة المنصو  علينا ف  النظاا األساس ، سوا  من ع   

ن ع   ميلل المدع  العاا للمحكمة من تلما  نوسه، أو مناً  على إهالة الدولة الور  ف  المحكمة أو م

كما تا   جراو  العنك الينس  لنول  .ه41)األمن متصرفا بموجب الوص  الساب  من ميااق األم  المتحدة

إجرا او التحمي  من ع   المدع  العاا، سوا  فيما تعل  بح ور المتنمين، أو ب ستيوامن  أو المواجنة أو 

 سماع الضنود.

ب من النظاا ا36ينس  ضد المرأة فمد نصت المادةف إال أنه ونظرا ألهمية وهساسية ع ايا العنك ال

ؤهالو الم اة عند تركيحن  وإنتاامن  مراعاة الدول األ را  الحاجة إلى أ  األساس  على أ  تكو  من م

 يكو  مينن  ع اة ذو   رة عانونية ف  مساو  محددة تضم  العنك ضد النسا  أو األ وال.

لى أ  يعين المدع  العاا مستضارين من ذوي   رة ف  من نول النظاا ع 9ا42كما نصت المادةف 

د األ وال، والعنك مين الينسين، وباصو  عل  المحكمة وتسيي  ومتابعة العنك الينس ، والعنك ض

على أ  ينض  المسي  وهدة للمين  علين  والضنود ضمن عل  المحكمة،   6ا43الم ايا فمد نصت المادةف 

داو مكتب المدع  العاا، تدامير الحماية والترتي او األمنية والمضورة، والمساعوتوفر هذه الوهدة بالتضاور م  

 للضنود والمين  علين  لماولن  أماا المحكمة، وغره  ممن يتعري للاور بس ب إدال  الضنادة.
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وفيما ياص سلواو المدع  العاا ف  التحميماو، ف   المحكمة إتاذو تدامير مناس ة ل ما  فعالية 

علين  والضنود    اليراو  الدا لة ف  إ تصاصنا، من مين هذه التدامير إهتراا مصالح المين التحمي  ف

وظروفن  الضاصية، بما ف  ذلك السن والينل، وأ ذ بعين اسعت ار   يعة اليريمة،  اصة عندما تنووي 

 .ه42)نس ، سوا  ضد النسا  أو األ والاليريمة على عنك ج

 خاتمة:

س  الت  ترتكب ضد النسا  أثنا  النااعاو المسلحة من أ ور اليراو  وأكدها تعد جراو  العنك الين

وععا، نظر ألننا عد تؤثر على ال حية بصوة م اكرة، كما أننا عد تؤثر على األسرة، الم يلة، اسثنية،  أو 

الميتم  هتى ال لد باسره، أل  المرأة تعت ر إهدى أه  مموماو هذه الوعالياو، وعد يتعدى ضرر اليريمة 

را لما يني  عننا من إعتدا  صارد على هموق اسنسا  والحرياو الوردية، مما يال  جوا بعدا ظالدول  كك  ن

 اسستمرار وعدا األمن. 

فالعنك ضد المرأة منما كا  نوعه، يعد انتناكا ماا لحموق اسنسا  األساسية، يتياوز الحدود 

لعنك ضد المرأة، ف  السل  كما ف  الحرب، ية. ولنذا ف   ظاهرة االي رافية، الامافية، اسجتماعية واسعتصاد

يحتاج إلى التصدي بك  الوساو ،  اصة عن  ري  الموانين واستواعياو الدولية، وتعايا مونوا المسؤولية 

 ول .  اليناوية لليراو  المرتك ة وعت النااعاو المسلحة، سوا  ف  الموانين الو نية الممارنة، أو ف  المانو  الد
   

 الهوامش

                                                 

دف عل  اليرباوي، و دف عاص   لي ، النااعاو المسلحة وأمن المرأة، معند إمراهي  أمو معند للدراساو الدولية، الو عة   - 1
 .28، فلسوين،   2008األولى، 

 لية.اليناوية الدو النظاا األساس  للمحكمة فمرةفز  من  7المادةف - 2
  اواوية و عواعد االثاالجر أنظر الماعدةف من المواعد - 3
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