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 :مالحظة

  ال تعرب ابلرضورة البحوث واملقاالت اليت تنرش لأحصاهبا عن وهجة رأأي اجملةل أأو اجلامعة، ويتحمل أأحصاهبا

خالل لأحد الباحثني ابلأمانة العلمية وخيضع ذكل ا ىل النصوص القانونية  مواقفهم، وال تتحمل اجملةل  أأي ا 

 املتعلقة ابمللكية الفكرية.

 عالم معنية غري وهيئة اجملةل  الاعتبار، بعني يؤخذ ال النرشررر رشوط خيالف مقال أأي أأن عىل ننبه  اب 

 بذكل. املقال صاحب

 
 
 
 
 
 

 

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

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

  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

 .ات أأو ندواتدورايت أأخرى أأو قدم مكداخةل يف مؤمتر أأو 

   لكمة. 011أأن يرفق البحث مبلخص ابللغة العربية واللغة اال جنلزيية يف حدود 

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

   تقدم البحوث مكتوبة وفق برانمجWord  خبط Arabic Simplified  ابلنس بة للنص ابللغة العربية وخبط  01جحمTimes New   

Roman  01ابلنس بة للنص ابللغة الأجنبية، وتكتب الهوامش حبجم  01جحم. 

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

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

   :تمت مجيع املراسالت عىل الربيد اال لكرتوين للمجةلrevue.almanar@gmail.com  
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The Role Of International Arbitration in the Settlement of Disputes  

 د.امحد طارق ايسني                                                                 د.زايد عبدالوهاب النعيمي

 مدرس القانون الدويل العام                                                             مدرس القانون الدويل العام  

 مركز الدراسات اإلقليمية                                                                  كلية العلوم السياسية  

 جامعة املوصل، العراق                                                            جامعة املوصل، العراق          

 املستخلص

تعد منازعات احلدود من أدق املنازعات الدولية، وقد تطورت هذه املنازعات مع تطور العالقات، وزايدة الدول،     
وأي إخفاق يف  ل متجاورة تربطهم عالقات اترخيية،ونظرا ألمهيتها، فالبد من حلها ابلوسائل السلمية، فهي تتعلق بدو 

 حلها ، سيؤدي إىل استخدام القوة بني الطرفني وهذا ال ميكن تقبله يف ظل القانون الدويل.

ثور احد الوسائل السلمية، ودوره يف حل منازعات احلدود، اليت ت يسلط البحث الضوء على التحكيم الدويل،بوصفه    
بني أشخاص القانون الدويل، وتطوره ابلشكل الذي جيعل منه وسيله فاعله، بواسطة قضاة يتم اختيارهم هلذا الغرض، 

  واستنادا إىل قواعد يلزم احرتامها وتطبيقها وفقا لقواعد القانون الدويل العام.

Abstract 

      Border disputes are the most delicate dispute. These disputes have been 

developed with the development of countries and their importance 

In view of their importance, it is necessary to resolve peaceful means related to 

neighboring countries and any collapse that will lead to the ues of force between 

them. 

        The research highlights on the role of the Of International Arbitration are one 

of the peaceful means and its role in resolving the border disputes that arise among 

the people of the international law and its development in such away as to make  it 

effective by judges chosen  for this purpose. It is based on the rules of the public 

international law that must be respected and applied.  
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 املقدمة
تعد منازعات احلدود من أهم املنازعات وأكثرها شيوعا يف اجملتمع الدويل ،وتثري تلك املنازعات ذات    

الطبيعة القانونية إشكاليات تتعلق ابلسيادة واالختصاص الوطين للدولة، وتقوم على أساس ادعاء أن لكل 
ًا عن وقفا للحل السلمي بعيددولة احلق املطلق يف املنطقة حمل النزاع ، ولذلك وجب أن يكون هناك م
إىل التحكيم،  1121-1911استخدام القوة العسكرية، واللجوء إىل احلرب، وقد أشارت اتفاقيتا الهاي 

ابعتباره من الوسائل السلمية حلل املنازعات الدولية، ويدخل ضمنها منازعات احلدود الدولية، وجاء 
( من ميثاق األمم 33دويل بصورة خاصة، يف املادة )التأكيد على الوسائل السلمية عموما، والتحكيم ال

 املتحدة.
 أمهية البحث

تشكل املنازعات احلدودية إحدى أهم املشاكل اليت تثور يف ظل اجملتمع الدويل، وقد كان للقانون الدويل   
دة عدد ايبقواعده العرفية واالتفاقية، الدور يف حسم الكثري من هذه املنازعات، إال إن التطور الدويل، وز 

 الدول، أدى إىل تطور مفهوم هذه النوع من املنازعات .

وعلى هذا األساس يبني البحث أمهية دور التحكيم بصورة خاصة، يف حل هذا النزاع، لكونه احد    
الوسائل السلمية يف حلها فضال على انه يعاجل  تلك املنازعات ابتفاق األطراف وفق إرادهتم ما يعطي 

 حللول سلمية وفق قواعد القانون الدويل. فرصة حنو التوصل

 مشكلة البحث
تربز مشكلة احلدود الدولية من خالل غياب االتفاقات اليت تنظم موضوع احلدود، وقد تنشا املشكلة       

حني ينكر احد األطراف، ما تضمنته االتفاقية احلدودية، أو يتم تفسريها بشكل خمالف للواقع ومن هناك 
 دود، وتتطلب حال سلميا هلا، ولذلك، مشكلة البحث تنطلق من حاحيتني:تبدأ إشكالية احل

مدى قدرة الواثئق والصكوك الدولية على حتديد ورسم احلدود الدولية مبا ال يدع جماال إلاثرة النزاع  األوىل:
 مستقبال

 مدى اعتماد آليات وضماحات لتطبيق وإعمال النصوص االتفاقية اخلاصة ابحلدود. اثنيا :
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 نطاق البحث
اشتمل البحث على مفهوم التحكيم الدويل وأنواعه وتطوره، وكذلك مفهوم احلدود الدولية ،واملنازعات    

اليت تثور بسببها، فضال عن التنظيم القانوين للمنازعات احلدودية، وتطبيق لبعض املنازعات اليت جرى 
لتحكيم املوضوعية واإلجرائية اخلاصة اب حلها وفق التحكيم الدويل، لذلك فان نطاق البحث مشل اجلوانب

 الدويل عرب اإلشارة إىل تطبيق بعض املنازعات وحلها 

 أهداف البحث

يهدف البحث إىل بيان دور التحكيم الدويل بوصفة احد احللول السلمية للمنازعات الدولية ، ودوره       
 :يف حل املنازعات احلدودية، من خالل األيت

 الدويل وتطورهمفهوم التحكيم  -1
 مفهوم احلدود الدولية  -0
 مفهوم املنازعات احلدودية -3
 بيان التنظيم القانوين ملنازعات احلدود  -4

 منهجية البحث
اعتمد البحث على املنهج الوصفي من خالل اإلشارة إىل مفهوم التحكيم واحلدود والتنظيم القانوين،      

نازعات ل بيان القواعد العامة اجملردة اليت تناولت املكذلك املنهج الوضعي الذي ميثل مرتكزا أساسيا من خال
 احلدودية وحلها عن طريق التحكيم الدويل.

 هيكلية البحث
 قسم البحث إىل مبحثني وستة مطالب وكما أييت    

 ماهية التحكيم الدويل املبحث األول:
 التعريف ابحلدود والية تسوية منازعاهتا الدولية يف ظل التحكيم الدويل املبحث الثاين :
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 التحكيم الدويل ماهية: األولاملبحث 
 أبمهية التحكيم الدويل وحظي، الدوليةللمنازعات  السلمية التسويةيعد التحكيم الدويل احد طرق     

إذا  .خاصةه بصفه واالقليمي احلدوديةبصفه عامه واملنازعات  الدوليةاملنازعات  بتسويةفيما يتعلق  خاصة
 العالقات طبيعةهتدد  خطورةتسوية تشكل أو بقاء هذا النوع من املنازعات دون حل  أنماعلمنا 

 .املتجاورةواستمراريتها بني الدول 
العالقات  يفوقد تؤدي أحياحا غاىل مشاكل قانونيه معقده ميكن هلا أن تسبب املزيد من التوتر     

الدولية،لذلك فأن للتحكيم الدويل أمهيه ودور كبري يف تسوية املنازعات الدولية وخصوصا احلدودية منها 
سواء كانت بريه او حبريه.ومن هذا املنطلق ميكن القول أبن التحكيم الدويل يعد الوسيلة القانونية املثلى يف 

ق عات املتعلقة ابحلدود الدولية،فهو أداه من أدوات حتقيالقانون الدويل حلل النزاعات الدولية خاصة النزا
 العدالة يف النظم القانونية املعاصرة.

وألجل االحاطه الكافية مباهية التحكيم الدويل، سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب ، نتناول يف     
أنواع التحكيم  لبياناملطلب األول تعريف التحكيم الدويل لغة واصطالحا، فيما خنصص املطلب الثاين 

 ومتيزه عن غريه من النظم القانونية املشاهبة، بينما يكون املطلب الثالث عن صور اتفاق التحكيم.

 التعريف ابلتحكيم الدويلاألول: املطلب 

 التحكيم لغة -اوآل

 األمر أي يف التحكيم يف اللغة أييت مبعىن " حكم" من ابب التفعيل بتشديد الكاف مع الفتح ،وحكمه   
فوض إليه احلكم فيه، وحكموه بينهم أي أمروه أن حيكم، ويقال حكمنا فالحا فيما بيننا أي أجزحا حكمه 

 (1)بيننا، وحكمته يف األمر فأحتكم أي جاز فيه حكمه

                                                 
 الشلف،-،رسالة ماجستري،كليه العلوم القانونية واالداريه، جامعه حسيبه بن بوعليالتحكيم يف حل النزاعات الدولية  حممد بواط، (1)

 .14ص ،0221، اجلزائر
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يؤمنون حى فال وربك الوقد ورد ذكر التحكيم يف القران الكرمي يف آايت كثرية منها :قوله تعاىل "     
 (0) "وك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  حيكم

 .(3)"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهاوقوله تعاىل"

 التحكيم يف االصطالح القانوين: -اثنيا

هو قيام األطراف املتنازعة يف مسألة معينه ابالتفاق على إخضاع نزاعهم إىل طرف اثلث خيتارونه حلسم    
هذا النزاع بقرار ملزم هلم .وبعبارة أخرى،هو االتفاق على طرح النزاع على شخص معني أو أشخاص 

 .(4)معينني للفصل فيه دون احملكمة املختصة 

اتفاق التحكيم يف املادة العاشرة منه  1114 لعام01صري رقم يف حني عرف قانون التحكيم امل   
أبنه"اتفاق الطرفني على االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت او ميكن ان تنشأ 
بينهما مبناسبة عالقة قانونيه معينه،عقديه كانت او غري عقديه،سواء كان هذا االتفاق سابقا على قيام 

و مت بعد قيامه ولو كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام جهة قضائية،وسواء مت ابتفاق مستقل النزاع ا
بذاته او ورد يف عقد معني بشأن كل او بعض املنازعات اليت قد تنشأ بني الطرفني أو ورد يف صوره إحالة 

لشرط جزءًا من اترد يف العقد إىل وثيقة تتضمن شرط حتكيم إذا كانت اإلحاله واضحه يف اعتبار هذا 
 (5)العقد

فقد أشار إىل التحكيم ابعتباره احد 1191لعام93أما قانون املرافعات املدنية والتنفيذ العراقي رقم     
(على انه جيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع 051الوسائل القانونية لتسوية املنازعات وقد ذكر يف املادة )

 (9)مجيع املنازعات اليت تنشأ عن تنفيذ عقد معني معني،كما جيوز االتفاق على التحكيم يف

                                                 
 من سوره النساء. 95االيه  (0)
 من سوره النساء. 35االيه (3)
 1،ص0212د.عيد حائل ،اتفاق التحكيم،االكادمييه الدولية للتحكيم،القاهرة، (4)
 .01/4/1114املنشور يف اجلريدة الرمسية يف1114لعام  01نون التحكيم املصري رقم للمزيد من التفصيل :انظر قا (5)
 .1191لعام 93للمزيد انظر: قانون املرافعات املدنيه والتنفيذ العراقي رقم  (9)
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فهو التحكيم اخلاص حبل النزاعات بني  International Arbitrationأما التحكيم الدويل     
الدول وأشخاص القانون الدويل العام،فالتحكيم يكون دوليا من خالل نزاع دويل كتحكميات احلدود 
أمثال حتكيم"طااب" بني مصر وإسرائيل وحتكيم "أيب" بني السودان وجنوب السودان.لذلك يعترب التحكيم 

املتعلقة  1911العام،وحيدد عمله من خالل اتفاقيه الهاي لعام الدويل أسلواب مشروعا يف القانون الدويل 
حبل النزاعات ابلطرق السلمية.وهو بذلك يعد إحدى وسائل التسوية القضائية للنزاعات الدولية،اذ تتكون 

( من الفصل السادس من 33.وقد نصت املادة )(1)التسوية القضائية من التحكيم الدويل والقضاء الدويل
املتحدة على الوسائل السلمية حلل النزاعات وقسمتها إىل ثالثة أنواع:وسائل دبلوماسيه  ميثاق االمم

 .(9)،وسائل سياسيه،ووسائل قضائية واليت يقصد هبا التحكيم والقضاء الدوليان

من اتفاقيه الهاي للعام  (31ولعل افضل تعريف للتحكيم الدويل هو التعريف الوارد يف املادة )    
بتسوية النزاعات الدولية سلميا.اذ عرفته أبنه "تسوية النزاعات بني الدول بواسطة قضاه  ،اخلاصة1121

ختتارهم هي على أساس احرتام القانون،واللجوء إىل التحكيم يستتبع التزاما ابلرضوخ حبسن نيه للقرار 
 .(1)الصادر

ر اساسيه يف مد على عناصومن خالل التدقيق يف مضمون هذا التعريف يتضح ان التحكيم الدويل يعت    
حل النزاعات واملتمثله يف كونه خيضع للقواعد القانونيه اليت تقرر احلقوق وااللتزامات على االطراف 
املتنازعة،وانه وسيله حلل النزاعات على اساس القانون الدويل.وبناء على ذلك فأن التحكيم الدويل الخيتلف 

قانون طريقه قانونيه حلل النزاعات الدولية،،على اساس احرتام العن القضاء الدويل ابملعىن الدقيق،فكالمها 
 (12)1(من نظام حمكمه العدل الدولية39على املاده)1145الدويل،واملوضح يف امللحق الذي أضيف عام 

                                                 
 .11حممد بواط: التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق،ص (1)
 ق االمم املتحده( من الفصل السادس من ميثا33: نص املاده ) (9)
لعام 140واليت انظم العراق اليها مبوجب القانون رقم  1121( من اتفاقيه الهاي لعام 31للمزيد من التفصيل:انظر نص املاده ) (1)

1112. 
 .02حممد بواط: التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق ،ص (12)
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ويف حكم القانون ينصرف لفظ "التحكيم" اىل التحكيم االختياري الذي يتفق عليه الطرفان أبرادهتما     
تولت أجراءته منظمه أومركز دائم للتحكيم او هيئه حتكيم مشكله للفصل يف النزاع احملال اىل احلره،سواء 

 التحكيم،طاملا أن هذه اجلهه أو تلك قد تولت إجراءات التحكيم أبتفاق الطرفني أو بتفويض منها.

نزاع احملال اىل لوتنصرف عباره"هيئه التحكيم" اىل اهليئه املشكلة من حمكم واحد او اكثر للفصل يف ا    
 التحكيم ابتفاق الطرفني،سواء مت تشكيلها قبل نشوء النزاع بينها او بعد نشوئه.

 (11)وتنصرف عباره "طريف التحكيم" اىل اطراف النزاع الذين جلأوا اىل التحكيم ولو كانوا اكثر من إثنني    

 تدخل يف هذه ديد املنازعات اليتفالتحكيم هو طريق اتفاقي يف نشأته ويف حتديد واليه احملكم وحت    
الواليه، وليس للمحكم الفصل يف غريها مما قد ينشأ بني األطراف من منازعات حىت ولو نشأت عن ذات 

 الرابطه القانونيه طاملا مل يشملها االتفاق على التحكيم.

يقلل من مستوى  لذلك فأن التحكيم يطرح حالً يفرض على طريف النزاع حبكم الرتاضي املسبق،وابلتايل    
مشاركه طريف النزاع يف حله، وهو بذلك خيتلف عن وسائل التسوية االخرى كاملفاوضات والوساطة واللتان 
يعتمدان أساسا على اتفاق الطرفني،فإن الدور الرئيسي للتحكيم الدويل يف حل النزاع يكون بطرف اثلث 

 وهو احملكم او هليئة التحكيم املختارة.

الدويل يرتبط بوجود نزاع يراد حسمه دون اللجوء إىل القضاء،فأن مل يكن هناك نزاع فال  اذن التحكيم    
 يوجد حتكيم.

اإلحصائيات على ان التحكيم الدويل أييت يف الدرجة الثالثة بعد املفاوضات والتوفيق   وتشري احدث    
كوسيلة من وسائل حل النزاعات ابلطرق السلمية، ملا حيققه التحكيم الدويل من مزااي ألطراف العالقة 

 القانونية واملتميز ابلسرعة ودميومة العالقات الودية بني األطراف.

                                                 
-19ص ،0221ي والدويل،اجمللد االول،دار حممود للنشر والتوزيع،القاهره،د.حممد عبد احلميد االلفي ،موسوعه التحكيم احملل (11)

11. 



 2017العدد األول جوان                                                                            القانونية والسياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات 
         1 

 
8 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

 ع التحكيم ومتييزه عن غريه من النظم القانونية املشاهبةانوا : املطلب الثاين

 الفرع االول: أنواع التحكيم

 التحكيم الوطين والتحكيم االجنيب والدويل -1

يقصد ابلتحكيم الوطين هو التحكيم املتعلق بقضااي وطنيه داخليه ومن مجيع جوانبها أطرافا وموضوعاً     
ارج يتفق طرفاه على عدم إخضاعه للقانون الداخلي وجيري عاده خوسبباً. اما التحكيم األجنيب فهو الذي 

 احلدود الوطنية.

اما التحكيم الدويل فيقصد به ذلك التحكيم الذي يتفق فيه طرفا التحكيم على اللجوء اىل منظمه حتكيم 
 ه واحده.لدائمه او مركز للتحكيم،وعاده يكون التحكيم دوليا اذا ما كان موضوع النزاع يرتبط إبكثر من دو 

 التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري -2

االصل يف التحكيم أنه اختياري يقوم على اراده االطراف،ومع ذلك توجد بعض حاالت التحكيم     
  (10)اإلجباري جيرب فيها املتنازعان على اللجوء اىل حل منازعاهتم أمام هيئه التحكيم

 

 التحكيم احلر والتحكيم املؤسسي -8

ه هو التحكيم الذي تنعقد فيه هيئه التحكيم حلسم نزاع حمدد أي حاالت فردي ابلتحكيم احلر املقصود    
وفيه يقوم أطراف النزاع بتنظيم عمليه التحكيم منذ بدايتها حىت هنايتها بصدور حكم التحكيم مبعىن أن 

زمانه  نالطرفني يتوالن ابرام اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع أوبعده وخيتاران اعضاء هيئه التحكيم وحيددا
ومكانه ولغته والقواعد االجرائيه اليت حتكم خصومه التحكيم والقانون واجب التطبيق على موضوع 

 النزاع،وكل ذلك دون اخلضوع الشراف مركز دائم او مؤسسه دائمه للتحكيم.

                                                 
 .15-11ص االكادمييه الدولية للتحكيم مصدر سابق، د. عيد حائل : إتفاق التحكيم، (10)
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 هأما التحكيم املؤسسي،فيه يتفق الطرفان على ان يتم التحكيم يف إطار مركز دائم للتحكيم أو مؤسس    
حتكيميه دائمه سواء كانت وطنيه أودوليه فيتم التحكيم وفقا لنظام املركز واجراءاته وان من اهم مامييز 
التحكيم املؤسسي وجود قوائم إبمساء احملكمني املختصني يف خمتلف املنازعات،ومن حاحيه اخرى يوجد 

 لديها لوائح إجرائيه للتحكيم واملساعده يف تنفيذ حكم التحكيم

 العادي والتحكيم املطلق التحكيم -4

املقصود ابلتحكيم العادي اومايسمى التحكيم ابلقانون هو التحكيم الذي تلتزم فيه هيئه التحكيم     
ابلفصل يف النزاع وفقا لقواعد القانون املوضوعي او االجرائي والذي مت حتديده من قبل االطراف او من 

قيد فيه تحكيم ابلصلح(فيقصد به التحكيم الذي اليتقبل هيئه التحكيم ذاهتا،اما التحكيم املطلق)ال
 احملكمون بقواعد القانون املوضوعي عند الفصل يف النزاع اذ ميكن الفصل وفقا لقواعد العداله واالنصاف.

ان االصل يف اجراءات التحكيم ان تتم تطبيقا لقواعد القانون بينما التحكيم ابلصلح هو االستثناء مما     
 (13) يه يف االتفاق صراحه ويفسر هذا االتفاق عاده تفسرياً ضيقاً يتوجب النص عل

 .الفرع الثاين: متييز التحكيم عن غريه من النظم القانونية املشاهبة

 التمييز بني التحكيم والقضاء -1

ة موظف عام له والي القضاء هو سلطه من سلطات الدولة ألعامه يقوم عليها مرفق عام،والقاضي    
قضائية دائمة يصدر أحكاما قضائية وال يتقاضى أجراً على عمله من اخلصوم ،وليس للمتقاضني اختيار 
القاضي الذي يفصل يف النزاع. أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ مبقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت قاصر 

كم املنوط ائية مؤقتة تنتهي إبصداره احلعلى نزاع معني بنطاق حمدد يقوم عليه شخص عادي له والية قض
 .(14)به إصداره

                                                 
 .41د. حممد عبد احلميد األلفي،مصدر سابق،ص (13)
 .921،ص0212العطية، القانون الدويل العام، دار ابن األثري للطباعة والنشر ،جامعه املوصل، د. .عصام (14)
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 التمييز بني التحكيم والوساطة -2

الوساطة والتوفيق مثل التحكيم من وسائل تسوية املنازعات لكنهما خيتلفان يف كون التحكيم هو تنظيم     
ما تكون وسيله  عادهقضائي له أحكام عامه متاثل األحكام القضائية وقابله للتنفيذ اجلربي،أما الوساطة 

لتقريب وجهات النظر وتنتهي بتحرير حمضر يوقع من قبل اخلصوم والوسيط وال يكون ملزم للطرفني كونه 
 عقدا عادايً ليس له أاثر األحكام القضائية.

 التمييز بني التحكيم والصلح -8

نواحي  تلفان منالتحكيم والصلح كالمها ينشأ عن عقد ويتم من خالهلما حسم النزاع والكنهما خي    
 عده امهها:

حمل عقد الصلح هو تسوية النزاع القائم بني الطرفني مباشره بواسطه الطرفني نفسيهما دون تدخل  -أ
أي طرف اثلث. اما حمل عقد التحكيم فهو اختيار حمكم او حمكمني للفصل يف النزاع وعدم عرضه 

 على أي قضاء حملي.

جراءات ملزم للطرفني ويكون تنفيذه جرباًي وفقًا لالالتحكيم ينتهي حبكم ينهي النزاع ويكون  -ب
ره احملدده.أما الصلح فينتهي مبجرد التنازل املتبادل ويكون اتفاق الصلح قابال للتنفيذ كما يف العقود بصو 

 عامه.

عاده احملكم يفوض بنظر النزاع بصوره حتقق العدالة لألطراف املتنازعة،أما الصلح فيه يتم تنازل  -ت
 (15)تنازعة كل طرف عن جزء من حقه مقابل أن يتم الصلحاألطراف امل

 التمييز بني التحكيم والوكالة -4

مدين( فالوكالة ختول 991الوكالة هي عقد يلزم مبقتضاه الوكيل أبن يقوم بعمل قانوين حلساب املوكل)م    
الوكيل سلطه النيابة يف التصرف عن املوكل دون ان يصدر أحكاما أو حيل نزاعاً.وبناء على ذلك فاحملكم 

                                                 
 .14االكادمييه الدولية للتحكيم مصدر سابق،ص د.عيد حائل: إتفاق التحكيم، (15)
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م إصدار أي تعليمات ليس هلله صفه القاضي مبجرد اختياره وقبوله ملهنته وال يتدخل اخلصوم يف عمله و 
فهو الوحيد الذي ينظر اخلصومة وإصدار احلكم،بينما الوكيل فإنه يعمل ابسم وحلساب موكله وال حيق له 

 .(19)التصرف اال ملصلحه املوكل،وعليه االلتزام بتعليمات املوكل وحبدود الوكالة واال كان مسؤوالً 

 صور اتفاق التحكيم: املطلب الثالث

 التحكيم )االتفاق السابق للتحكيم( أوال :شرط

القصد من شرط التحكيم االتفاق بني اطراف عالقة عاديه معينه على تسوية ماقد ينشأ عنها من نزاع     
يف املستقبل بواسطه التحكيم فشرط التحكيم يسمى ابلتحكيم اإلجباري وهو التحكيم الذي يواجه نزاعا 

 ا يتخذ االتفاق السابق ابللجوء للتحكيم صوره شرط جلوء اىلحمتمال مل ينشأبعد وقد الينشأ.وعاده م
 التحكيم او صوره معاهده حتكيم متخصصة.

إن هذا الشرط من اهم صور االتفاق ابللجوء اىل التحكيم،وقد استمد امسه من أنه أيخذ يف العمل     
اىل توخي نشأه  يف الواقع صوره شرط من شروط العقد االصلي توقعا الحتمال قيام نزاع بشأنه،اذ انه يتجه

النزاعات الدولية ذاهتا،كما أن لوجوده يف املعاهدات املتعدده االطراف أمهيه يف ضمان التناسق وتكامل 
 .(11)نظام املعاهدة يف حدود معينه

الشرط اخلاص ابللجوء اىل التحكيم واملوضوع بنص املعاهدة يكون الغرض منه عاده إحالة النزاع احملتمل     
اطرافها للتحكيم الدويل،وعاده يكون النزاع متعلق بنفس املعاهدة،ويف معظم احلاالت يدرج هذا الشرط  بني

 ضمن املعاهدات الثنائية كتلك املتعلقه ابلتجارة أو بتعزيز السلم أو تلك اليت تنظم احلدود الدولية.

ي تلك اليت أ من غري استثناء،ما الشرط العام ابللجوء للتحكيم الدويل عاده يكون جلميع النزاعات أ   
 تنشأمن جراء تطبيق املعاهدة اليت تضمنته.

                                                 
 .من القانون املدين العراقي 991انظر :نص املاده  (19)
 .01، منشأه املعارف،االسكندريه، ص5اإلجباري، ط.امحد ابو الوفا، التحكيم االختياري و  د. (11)
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أحياحا قد تضم املعاهدة شرطًا عامًا وخاصًا يف نفس الوقت ابللجوء للتحكيم الدويل ،وذلك عندما     
يكون نص احد بنود املعاهدة متضمن شرطا خاصا ابللجوء اىل التحكيم،او قد يكون النص يف املعاهدة 

 .(19)يف أحاله أي دعوى اىل حمكمه حتكيم دوليه عاما

قد اثر خالف يف الفقه حول مدى اعتبار شرط التحكيم مستقال عن االتفاق الوارد به أم أنه يعد بنداً     
 من بنود هذا االتفاق؟

قيل أن شرط التحكيم هو احد بنود العقد او املعاهدة فإن بطالن العقد او املعاهدة يرتتب عليه  اذا    
بطالن شرط التحكيم او انقضاءه ابلفسخ، واذا قلنا أنه ميثل إتفاقًا مستقاًل عن العقد او املعاهدة فال 

 يتضمنه. يرتبط مصريه مبصري العقد ويبقى قائماً رغم انقضاء العقد او املعاهدة الذي

وفقًا للرأي الراجح يف الفقه وما استقر عليه القضاء أن شرط التحكيم له موضوع خاص هو الفصل     
يف النزاع الذي قد ينشأ يف املستقبل بواسطه هيئه التحكيم،وهو موضوع خمتلف عن موضوع العقد 

أن مصري العقد او  تب عليهاواملعاهدة، وابلتايل فهو شرط مستقل بذاته أي أن استقالل شرط التحكيم يرت 
املعاهدة اليؤثر على مصري شرط التحكيم واليؤثر على واليه هيئه التحكيم بنظر النزاع طاملا كان شرط 
التحكيم صحيحاً يف ذاته،والعكس كذلك فأن زوال شرط التحكيم اليؤثر يف العقد او ابملعاهدة طاملا كان 

 .(11)لكل منها استقالليه خاصة متيزه

طالقاً من ذلك فأن التحكيم ال يكون أال عمالً إراداي،وأن الطرفني املتنازعني إذ يربمان فيما بينهما وان    
امنا يتوخيان  -إتفاق التحكيم ويركنان اليه حلل خالفاهتما خاصة ما كان منهما قائما عند ابرام هذا االتفاق

ل إهناء نزاعهم ا الفصل فيه مبا يكفعرض موضوع حمدد من قبلها على هيئه من احملكمني تتوىل إبرادهتم
 بطريقه ميسره يف إجراءاهتا وتكلفتها وزماهنا،ليكون التحكيم بذلك نظاماً بدالً عن القضاء.

                                                 
 59-51حممد بواط : التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق ،ص (19)
 .19د.عيد حائل،: إتفاق التحكيم،االكادمييه الدولية للتحكيم، مصدر سابق،،ص (11)
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وبصوره عامه اذا اتفق على شرط التحكيم الحقًا البرام االتفاق األصلي فإن الشرط يكون مستقالً     
 ذاته. ه من اسباب البطالن طاملا كان هذا الشرط صحيحاً يفمتاماً عن االتفاق االصلي واليتأثر مبا يعرتي

 اثنيا : مشارطه التحكيم

(االتفاق على التحكيم الذي يتم بني compromisيقصد مبشارطه التحكيم او وثيقه التحكيم)    
 األطراف يف عالقة قانونيه بعد قيام النزاع بينهم عن هذه العالقة.

تباره االتفاق عدداً من الشروط الشكليه واملوضوعية لكي ينتج آاثره القانونية ابعويلزم أن يتوافر يف هذا     
 .(02)الوثيقة األساسيه يف التحكيم

يعد اتفاق التحكيم معاهده دوليه إذا ابرم بني شخصني من اشخاص القانون الدويل بغض النظر عن     
قانون خصني أحدمها أوكالمها من غري أشخاص الالصوره اليت قد يصاغ فيها.أما إذا ابرم هذا االتفاق بني ش

الدويل ،فإنه بغض النظر عن مسماه يعد عقداً خيضع ألحكام العقود يف القانون الداخلي اخلاص وفق ما 
 .(01)يقرره العقد

إن أساس التمييز بني أملشارطه عن الشرط أهنا تتم بعد نشوء النزاع فعاًل وتتضمن املوضوعات اليت     
التحكيم بشكل دقيق وتفصيلي وبعبارة أخرى فإن مشارطه التحكيم تواجه نزاعًا حااًل قائماً تطرح على 

موجوداً عكس الشرط الذي يواجه نزاعاً حمتماًل قد يثور وقد ال يثور يف املستقبل ، أي أن شرط التحكيم 
حكيم هو ه التيقرر مبدأ اللجوء اىل التحكيم حلسم ما قد ينشأ من نزاع. وعلى ذلك فإن سبب مشارط

 النزاع الناشئ بني األطراف أما حملها فهو املسائل اليت يشملها التحكيم.

كما وميكن ان تربم مشارطه التحكيم دون أن يسبقها شرط التحكيم كما ميكن أن تربم مسبوقة هبذا     
الشرط ويكون إبرامها نفاذا هلذا الشرط السابق االتفاق عليه، وهنا يكون حمل التحكيم هو املنازعات 

                                                 
 .41د.امحد ابو الوفا: التحكيم االختياري واالجباري، مصدر سابق، ،ص (02)
 .50حممد بواط : التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق ،ص (01)
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ه دد منازعات حمددألناشئه عن العقد او املعاهدة الذي ورد به شرط التحكيم إال إذا كان الشرط قد ح
 .(00)فيجب أن تقتصر أملشارطه على هذه املنازعات فقط

ومبا إن مشارطه التحكيم او وثيقة التحكيم هو اتفاق الحق على اخلالف او النزاع فإنه يشرتط توافر     
الشروط االساسيه لصحة أملشارطه منها الشروط الشكلية واملوضوعية واليت متثل األساس الذي ميكن 

 ناد اليه عند االلتجاء إىل التحكيم الدويل كوسيلة حلسم وإهناء النزاعات الداخلية والدولية.اإلس

حسب إطراف اتفاق التحكيم فإن هذا االتفاق ميكن ان يكون معاهده او عقد وان الشروط الشكلية     
اليت يتعني  روطاملتطلبة لصحته هي ذاهتا الشروط العامه لصحة املعاهدات الدولية او العقود،تلك الش

البحث عنها يف األحكام ألعامه للقانون الدويل اخلاصة إببرام املعاهدات وكذلك يف املبادئ العامة القانون 
 بشأن إبرام العقود ،ويف نصوص القانون الداخلي لكل من األطراف املعنية خاصة أشخاص القانون الدويل.

ن العيوب هي أهم ما مييز تلك الشروط وان انعدامها إن توافر الشروط الشكلية من أهليه والسالمة م    
او فقدان احد تلك العناصر يفقد اطرافها احلق يف اللجوء اىل التحكيم كوسيله حلل اخلالفات واملنازعات 

 .(03)الدولية

اما الشروط املوضوعية املطلوبة الستكمال مشارطه التحكيم فهي تعتمد على اراده االطراف،طاملا أن     
راف احلق يف أن تضع يف االتفاق املسائل اليت تراها ضرورية ومالئمه، فهناك بعض العناصر االساسيه لالط

اليت البد أن تتوافر يف مشارطه التحكيم وامهها حتديد موضوع النزاع فهذا الشرط يكون الزماً عندما يتخذ 
ذه احلاله ان حيدد عل اذ جيب يف هاالتفاق على التحكيم صوره املشارطه مبعىن ان يكون النزاع قد وقع ابلف

 الطرفان يف مشارطه التحكيم املسائل املتنازع عليها وإال كانت املشارطه ابطله.

اما إذا اخذ االتفاق صوره شرط التحكيم فيكفي أن يرد ذكر املسائل احملتمل نشوء النزاع فيها وتعرض     
 فض أي نزاع  على التحكيم بصوره عامه كالنص على أن التحكيم هو وسيله

                                                 
 .11د.عيد حائل: إتفاق التحكيم،االكادمييه الدولية للتحكيم ، مصدر سابق،ص (00)
 .54حممد بواط : التحكيم يف حل النزاعات الدولية، ،مصدر سابق ،ص (03)
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ينشأ عن تفسري أو تنفيذ هذا العقد او املعاهدة،ويف هذه احلالة جيب حتديد موضوع النزاع يف بيان     
 الدعوى الذي يقدمه احملتكم عند بدء إجراءات التحكيم.

ومن الشروط املوضوعية للمشارطه هو تنظيم حمكمه التحكيم وسلطاهتا واملتمثلة يف اختيار احملكم أو     
حملكمني، وال يثري طريقه هذا االختيار أي امهيه طاملا أن ذلك اليثري أي لبس او غموض من حيث حتديد ا

 مهام وسلطات العضو املعني كمحكم. 

اما القواعد املعتمدة للتحكيم فقد يتفق األطراف على اعتماد قواعد معينه او ترك األمر هليئه التحكيم     
 .(04)ملبادئ العدل واإلنصاف وهي من العوامل املساعدة يف القانون او حملكمه التحكيم الفصل وفقاً 

إن التحديد النهائي للمسائل املتنازع عليها واليت يتحدد على أساسها والية هيئه التحكيم يتم الحقاً     
 على ضوء ما يقدمه اخلصوم من طلبات أثناء سري اخلصومة مع مراعاة كوهنا ضمن حدود املشارطه.

بصوره عامه ان التحكيم يتضح بصوره أوضح وأدق من خالل معاهدات التحكيم املتخصصة واليت     
هي ابألصل معاهده دوليه تربم بني األطراف املعنية حلل نزاعاهتا عن طريق التحكيم،تلك املعاهدة ذات 

 األهداف واملبادئ احملددة ابلوسائل السلمية للتسوية واليت من ضمنها التحكيم الدويل.

ان املعاهدات الدائمة للتحكيم هلا خصائص معينه متيزها عن غريها من املعاهدات من حيث انشاءها     
تنظيماً متكاماًل وشاماًل للتحكيم الدويل، وابلرغم من ذلك فأن للمشارطه أمهيه عند نشوء كل نزاع على 

وع، اما ايه فقط من املوضحده كون االجراءات املنصوص عليها يف معاهده التحكيم الدائمه حتقق الغ
املشارطه فأهنا متكن االطراف من حتديد الشروط واالجراءات اليت يتعني أن تتبع يف التحكيم بصوره خمتلفه 

 .(05)عن ماهو حمدد يف معاهدات التحكيم الدائمه

                                                 
 .91واالجباري،  مصدر سابق،صد.امحد ابو الوفا: التحكيم االختياري  (04)
 .92ص حممد بواط: التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق، (05)
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شرط  ىوجدير ابلذكر أن بطالن مشارطه التحكيم لعدم حتديد املسائل اليت يشملها التحكيم اليؤثر عل    
التحكيم،كما ان البطالن الحيول دون حتديد هذه املسائل إبتفاق الحق يضم للمشارطه ويؤدي اىل 

 تصحيحها.

كما أن هناك نوع أخر يضاف للشرط واملشارطه وهو التحكيم ابالحاله وهو صوره جديدة من صور     
كيم بصوره قد يتضمن شرط التحاتفاق التحكيم،أساس عمله يتمثل فيما إذا أحال األطراف إىل وثيقة أو ع

واضحة أصبح هذا الشرط جزءاً من العقد مث عدلت الوثيقة أوالعقد احملال إليه فأن أي تعديل للوثيقة احملال 
إليها يطرأ بعد االحاله ال يكون له أي أثر على خضوع األطراف للتحكيم، وذلك ألن هذا التعديل خارج 

 .(09)عن حدود إرادهتم

 التعريف ابحلدود والية تسوية منازعاهتا الدولية يف ظل التحكيم الدويلاملبحث الثاين: 

ية منازعتها الدول بتسو  بينا سلفا ان التحكيم الدويل من الوسائل السلمية اليت تقوم على أساسها    
بصورة عامة ومنازعات احلدود بشكل خاص، ويكون وفق أسس ومعايري تلجا إليها الدول هدفها  الدولية

فض املنازعات القائمة بسبب مسائل معينة ، وقبل بيان الدور الذي يؤديه التحكيم يف منازعات احلدود 
 مطلب اثن ،مث يف البد من التعريف ابحلدود ،وما يتعلق هبا يف مطلب أول وبيان مفهوم املنازعات الدولية

 بيان دور التحكيم يف مطلب اثلث ،وكما أييت:

 التعريف ابحلدود الدولية: املطلب األول

البد من بيان وتعريف مفهوم احلدود الدولية لغة واصطالحا ومتييزها عن ما خيتلط مع املصطلح من    
 مصطلحات وكما أييت :

 تعريف احلدود الدولية :أوال
 .(01)حلاجز او الفاصل بني شيئنياحلد يف اللغة: ا    

                                                 
 .01ص االكادمييه الدولية للتحكيم مصدر سابق، نقال عن د.عيد حائل، اتفاق التحكيم، (09)
 .142بريوت ،ص ،3ابن منظور: لسان العرب،ج (01)
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ويف اصطالح القانون: اخلطوط الومهية على سطح األرض اليت تفصل إقليم دولة عن دولة أخرى،     
 .(09)ويعرفها البعض:اخلط الذي يعني النطاق الذي يستطيع أن متارس فيه الدولة سيادهتا

ويعرفها البعض: خطوط ترسم على اخلرائط لتبني األراضي اليت متارس فيها سلطتها،ويدخل ضمن     
أراضي الدولة رقعتها السياسية املسطحات املائية اليت تقع داخلها سواء أكانت حبريات أو اهنار او قنوات 

علو ،وعند هذه اليت ت ،وكذلك أجزاء البحار اليت جتاور شاطئها وتعرف ابملياه اإلقليمية ،وطبقات اجلو
 .(01)اخلطوط تنتهي سيادة الدولة،وتبدأ سيادة أخرى،مبا هلا من نظم خاصة وقوانني خمتلفة

وغين عن القول، إن احلد الذي يفصل وحيجز ومينع اختالط الدول عرب احلدود ،فانه ابملقابل متارس     
يدخل حق االنتفاع هبا واستغالهلا، و  الدولة سيادهتا على كامل حدودها وختضعها لسلطاهنا، ويكون هلا

ضمن هذا النطاق األرضي واجلوي والبحري أيضا، وعلى كل حال ،فان احلدود الدولية يف مجيع حاالهتا 
 (32)حتدد اجملال الذي متارس فيه الدولة سيادهتا ونظمها وبراجمها يف إطارها القانوين

 اضع لسيادة دولة من الدول وللحدود أمهية سياسيةوتعني احلدود الدولية،النطاق اإلقليمي للجزء اخل    
 قانونية ،وما يرتتب عليها من ممارسة االختصاص الوطين داخل حدودها. 

واحلدود قد تكون طبيعية وقد تكون صناعية وقد تكون حسابية ، أما احلدود الطبيعية فهي اجلبال     
سوار بني إقليم دولتني كاألعمدة واألبراج واألواألهنار والبحريات ،والصناعية هي العالمات اليت توضع 

واألجسام العائمة ،وقد تكون احلدود حسابية كخطوط الطول والعرضـ يتفق عليها عادة الدول فيما بينهم 
 .(31)وتكون يف األراضي غري املكتشفة

 
 

                                                 
 13،ص1،1190الدويل العام ومنازعات احلدود ،ط د.فيصل عبدالرمحن علي:القانون (09)
 .339-319،ص5،1191د.علي صادق ابو هيف:القانون الدويل العام، منشاة املعارف، ابإلسكندرية ،ط (01)
 .1-9،ص0،0229.عبالناصر ابو زيد: منازعات احلدود الدولية ،دراسة تطبيقية( دار النهضة العربية ،ط د. (32)
 014،ص0221القانون الدويل املعاصر،بدون مكان طبع،د.عمر عدس:مبادئ  (31)
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 متييز احلدود عما خيالطها: اثنيا
الغاية الرئيسة من وراء بيان مفهوم احلدود الدولية ومتييزها عما خيتلط هبا هو تضييق املفهوم حبيث ال     

يشمل أيه مصطلحات أخرى قد ختتلط بيه ،ويرتتب على ذلك بيان األثر املرتتب على أية خمالفة قد حتدث 
 ما اخللط بني احلدود وبني ملسالة احلدود الدولية أو موضوع املعاهدة املتصلة هبا ،ولذلك وجب عدم

 يشاهبها من مسميات واصطالحات ،وسنعرض لبعض هذه املصطلحات:

 احلدود والتخوم -1

هناك اختالف بني مفهومي احلدود والتخوم ،فاحلدود خطوط ومهية موضوعة أبنواعها ،أما التخوم     
،ويعرف (30)رية أو ارضفهي وكما تعرف لغة الفصل بني األراضي من احلدود واملعامل،وهي منتهى كل ق

البعض التخوم أبهنا منطقة أو مساحة واسعة من األرض مرتوكة يف كثري من األحيان بسبب عدم صالحيتها 
للسكن ،والتخوم حسب هذا املفهوم ،املنطقة واملساحة من األرض اليت تفصل بني مناطق مأهولة وقد 

 ناطق غري مملوكة ألحد،وتستطيع اجلماعاتتكون على شكل أحزمة أو مساحات من الظواهر الطبيعية أو م
  (33)اجملاورة أن حتتلها وتضمها إىل إقليمها خشية اجلماعات األخرى

 :وميكن التفريق بني احلدود والتخوم من خالل األيت    

الوضوح: ميكن القول أن احلدود تكون واضحة املعامل وهي ذات معىن أوسع من التخوم، يف حني أن -أ
 ضحة وميكن أن تدخل ضمن احلدود.التخوم غري وا

الثبات واالستقرار: تتميز التخوم ابلثبات والتماسك وهي على عكس احلدود اليت تكون غري ذلك  -ب
 فقد جيري عليها تغيري وقد تنتقل بسهولة إذا ما أرادت الدول املتجاورة ذلك،   

                                                 
 .41،ص1111د.صاحل حممد حممود: التحكيم يف املنازعات احلدودية،دار الفكر العريب،القاهرة ، (30)
ركز مل د.حسني عبدالرمحن سليمان:احلدود الدولية واملياه اإلقليمية، مفهومها والقواعد املنظمة هلا،حبث مقدم اىل الندوة العلمية (33)

 01،ص0221الدراسات والبحوث،جامعة حايف العربية للعلوم األمنية ،أبو ظيب،
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احلدود ميكن أن تكون طبيعية أو صناعية أو حسابية أما التخوم فهي طبيعية ابألساس ألدخل إلرادة -ت
 اإلنسان يف حتديدها 

دور كل منهما: يرى البعض أن التخوم تشكل منطقة دفاعية حتيط ابلدولة ومتنع االعتداءات الواقع  -ث
فهي غري ذلك،فاخلط احلدودي، ال ميكن أن عليها على أساس أهنا منطقة وواسعة وحاجزة، أما احلدود 

 .(34)يشكل خطا دفاعيا مينع اعتداء الدول األخرى

 أوجه التشابه بني احلدود والتخوم 

إننا وإذ نقر مبا ذهب إليه البعض من التمايز بني احلدود والتخوم، اال إننا نرى هناك تقارب ابملفهوم     
كة يف املعىن ولكن ميكن أن نصل ايل حد وجود نقاط مشرت  بني كال املصطلحني ال يصل ايل حد الرتادف

 بينهما 

ميكن أن تشكل التخوم جزءا أصيال وأساسيا من احلدود ومن مث فان ميكن للحدود أن تضم ختوما  -أ
هلا والعكس غري صحيح فال ميكن أن تكون احلدود جزءا منة التخوم ولكن العالقة بينهما مرتابطة على 

 هذا األساس

بعض التخوم تتصل ابحلدود وتكون جزءا منها فان أي تغيري يتصل ابحلدود يعين أن مادامت   -ب
 التغيري مشل التخوم أيضا بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف هذا اجملال .

يرى البعض أن التخوم ظاهرة ال دخل إلرادة اإلنسان فيها ، وهذا الغالب،وحنن نؤيده، إال انه ال   -ت
ذا كانت التخوم جزءا من احلدود فان أي تدخل لرسم احلدود بن الدول فان ينطبق على كل احلاالت ،فإ

التخوم ستظهر أيضا ضمن هذا االجراء ومن مث تكون التخوم، وظاهرة تدخل اإلنسان إبحداثها نتيجة 
 ارتباطها ابلتغيري احلاصل على احلدود

                                                 
 .13د.عبد الناصر أبو زيد: منازعات احلدود الدولية، مصدر سابق، ص (34)
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إن التخوم اليت تعد جزءا من احلدود ميكن أن تشكل حدودا دفاعية ومن مث فان هذا الوصف   -ث
ينسحب على احلدود خصوصا إذا كانت كال من احلدود والتخوم ظواهر طبيعية مل يتدخل اإلنسان 

 بوضعهما .وما يقال عن التخوم يعترب ابلضرورة وبصورة ضمنية شامال ملعىن احلدود يف هذا اجملال . 

أن التخوم ما هي إال نتيجة لتحديد احلدود ،إذ لوال وجود احلدود  وأخريا ميكننا القول يف هذا اجملال،   
 بني الدول ملا ظهرت مفاهيم كالتخوم ،لذلك فهي توجد بوجود احلدود وتنعدم ابنعدامها.

 احلدود وخط اهلدنة -2

 (39)نتيجة توقف العمليات العسكرية (35)هناك مصطلح مشابه بن احلدود وبني مفهوم )خط اهلدنة(    
راف النزاع )اخلط الذي يقيمه أط ، وهو مرتتب على  احلروب والنزاعات املسلحة ،وميكننا تعريفه أبنه:

 بعيد توقف إطالق النار بينهم تعبريا عن الوصول إىل خط متفق عليه بينهما(.

 أوجه االختالف بني احلدود وخط اهلدنة 

 ومستمر،أما خط اهلدنة فهو مؤقت وزائل،احلدود مفهوم دائم   -أ

يتم حتديد خط احلدود يف ظل اتفاقيات تعقدها الدول األطراف وقت السلم هدفها تثبيت حدود    -ب
الدول وبيان حقوقها والتزاماهتا أما خط اهلدنة ،فهو خط يقام نتيجة توقف األعمال العسكرية أي 

 انه يكون مرتبطا بوجود احلرب.

ن اعتباره حدا يفصل بني الدول، على عكس خط احلدود فهو يفصل بني خط اهلدنة ال ميك -ت
 دولتني متجاورتني.

                                                 
 .15املصدر السابق، ص (35)

فاق ابتاحلرب  تعلق اتفاقيات اهلدنة عمليات : اليتاهلدنة اب 1121االتفاقية اخلاصة ابحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية اتفاقية الهاي  (39
ت, شريطة أن يتم يف أي وقمتبادل بني األطراف املتحاربة وجيوز ألطراف النزاع, يف حالة عدم حتديد مدة اهلدنة, استئناف العمليات 

 .إنذار العدو يف األجل املتفق عليه, وفقاً لشروط اهلدنة
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 احلدود وخط وقف إطالق النار -8

يذهب البعض إىل التفريق بني خط احلدود وخط وقف إطالق النار ،إذ ينشا األخري نتيجة اتفاق     
وقف العمل قة معينة وقف القتال وتالقادة نتيجة ضرورات العمليات احلربية وظروف أحوال احلرب،يف منط

 (31)احلريب الجناز أغراض معينة كإخالء اجلرحى وغري ذلك

صر فاملنت، ونرى أن خط وقف إطالق النار ال ميكن عده خطا حدوداي وفقا ألحكام القانون الدويل    
ال يرتتب و  وال يرتتب على وجوده أية حقوق يف املستقبل،إذ جيوز للطرفني جتاوزه، يقف خارج حدوده،

 على هذا التجاوز أية مسؤولية دولية.

خالصة رأينا، إن خط اهلدنة ووقف إطالق النار خطوط دولية يضعها األطراف أثناء وبعد العمليات     
العسكرية ،وهي نتيجة تلك العمليات ،وال ميكن االعرتاف هبا خطوطا دولية وال ميكن العمل هبا إال بصورة 

ة عن احلدود الدولية اليت توضع مبوجب اتفاقيات دولية وقت السلم وترتب املسؤوليمؤقتة وال تكون بديال 
 على املخالف ألعمال االتفاقية.

 أمهية احلدود الدولية 

إن موضوع احلدود من املوضوعات اهلامة جدا، واليت جيب أن تعاجل بدقة ابلغة،الن احلدود تتعلق     
 الدول،وال نبالغ ابلقول إذا ما قلنا أن للحدود أمهية قد تؤدي إىل ابلسيادة ،فاحلدود هلا أمهية يف عالقات

، (39)نشوب احلرب بني الدول املتجاورة بسبب عدم حتديدها أو ختطيطها أو غياب االتفاقيات الدولية
ولكل دولة حدود تعني نطاقها اإلقليمي األرضي واجلوي والبحري ،وهلا أمهية سياسية وقانونية كربى،الن 

متارس سيادهتا داخل حدودها،وعند احلدود تنتهي سيادة دولة لتبدأ سيادة دولة أخرى،ولذلك، الدول 
فالقانون الدويل سواء بقواعده العرفية ،أم االتفاقية يهتم مبوضوع احلدود، وبدون تنظيم احلدود قانونيا سيقود 

-1195لباكستان واهلند إىل نزاعات واألمثلة على ذلك كثري،كالنزاع املسلح بني اهلند والصني، وا

                                                 
 .15أبو زيد: منازعات احلدود الدولية، مصدر سابق، ص د.عبدالناصر (31)
 .91ص مصدر سابق، د.صاحل حممد بدر: التحكيم يف املنازعات الدولية، (39)
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كذلك النزاع بني إثيوبيا والصومال ،وغريها من النزاعات احلدودية، لذلك تلجا الدول لعقد 1111
 االتفاقيات الدولية وحتديد احلدود ،وتشكل االتفاقية ضمانة كبرية الستقرار العالقات الدولية .

  : ثالثة أقسام عموما وهيوميكن القول أن للحدود أنواع ختتلف حسب الفقه الدويل إىل    

حدود يعرتف هبا اجملتمع الدويل : وهذا النوع هو الغالب يف القانون الدويل، إذ إهنا حدود وضعت  أوال:
 مبوجب االتفاقيات الدولية لذلك بدت مستقرة واعرتف اجملتمع الدويل هبا

رتف بتلك احلدود،فثمة دول ال تعحدود ال تعرتف هبا الدول كافة : هذا النوع هو الوسط بني أنواع  اثنيا:
احلدود مع اعرتاف دول أخرى هبا ،وسبب عدم اعرتاف بعض الدول ،فقد تتغري احلدود ألسباب سياسية 
مثاهلا حدود بولندا وأملانيا إذ تغري وصفها على حساب أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل،أو قد تزال حدود 

 .(31)ثاهلا حدود االحتاد السوفييت السابقدول أو مناطقها وأصبحت ضمن دول أخرى م

تة مثاهلا تريدا حدودا غري اثب والدولة داخلها أقيمت يف وضع غري قانوين، اثلثا:حدود غري معرت هبا،
 إسرائيل(.)

 املنازعات الدولية بسبب احلدود : املطلب الثاين

يز بني الدولية عموما وبيان التميملنازعات احلدودية فالبد من تعريف املنازعات اقبل بيان مفهوم     
 املنازعات السياسية والقانونية وكما اييت:

 تعريف املنازعات الدولية : أوال

ية ومنازعات منازعات سياس: نوعني ميكن تقسيم املنازعات عموما إىل ،فقه القانون الدويل استنادا إىل    
من هذه املنازعات وسائل خاص بتسويتها ،وقد اختلف الفقه الدويل حول معيار التمييز  قانونية ،ولكل

                                                 
 .52-41ص د.عبدالناصر ابو زيد: منازعات احلدود الدولية، مصدر سابق، (31)
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، (42)بني املنازعات بنوعيها ،إال ان الرأي الفقهي الغالب،قد أبدى توضيحا فيما خيص املنازعات القانونية
 على األيت: من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية اذ نصت (41)(39ابالستناد إىل نص املادة )

 املنازعات املتعلقة بتفسري املعاهدات الدولية . -1
 املنازعات املتعلقة أبية مسالة من مسائل القانون الدويل. -0
 املنازعات املتعلقة بتحقيق واقعة إذا ثبت إهنا كانت خرقا لاللتزام الدويل. -3
. وعموما (40)األطراف املتنازعة املنازعات املتعلقة بتحديد مقدار التعويض الواقع على طرف  من -4

يف  ،لقانون الدويلستنادا إىل قواعد ا،فاملنازعات القانونية تعاجل بطريقة التحكيم الدويل والقضاء الدويل ا
حني أن املنازعات السياسية ألحتل إال عن طريق الوسائل الدبلوماسية ،على أن ذلك ليس بقاعدة، إذ 

 (43)ئل سياسية أو حل املنازعات السياسية عن طريق القضاء الدويلميكن حل املنازعات القانونية بوسا
والنزاع بشكل عام ميكن تعريفه أبنه:"خالف بني دولتني على مسالة قانونية أو حادث معني بسبب     

 (44)تعارض وجهات نظرمها القانونية أو مصاحلهما"

ية أو تناقض أو تعارض للطروحات والنزاع ميكن أن يعرف أبنه خالف حول نقطة قانونية أو واقع   
 .(45)القانونية أو املنافع بني الدولتني"

 )دول وكما هو معلوم فالنزاع لكي يكون دوليا جيب أن يكون أطرافه أشخاص القانون الدويل   
ومنظمات(، الن النزاع الذي ال يكون احد طرفيه شخصا من أشخاص القانون الدويل ال يعد نزاعا دوليا، 
بل نزاعا داخليا،وجيب لكي حيدث النزاع الدويل ان يكون هناك واقعة معارضة او راي مناقض من دولة 

ر ويعاكس و تفسريها تفسريا يغاياىل الدولة األخرى يف املسائل اليت تدخل حمل النزاع أو رمبا إنكارها ا

                                                 
 .94-93، ص 1302معن عبدالقادر ال زكراي:تسوية املنازعات الدولية ،دار صقر للنشر، (42)
 .عداد معايري املنازعات القانونية، حول ت1145-1111اىل نفس املعىن أشارت املادة الثالثة عشر من عهد عصبة االمم  (41)
 .1145( من النظام األساس حملكمة العدل الدولية 39حول التمييز بني املنازعات القانونية والسياسية ينظر املادة ) (40)
 .94ال زكراي: تسوية املنازعات الدولية، مصدر سابق، صمعن عبدالقادر  (43)
 .093،ص1191بريوت، ترمجة شكر هللا خليفة، األهلية للنشر والتوزيع، شارل روسو:القانون الدويل العام، (44)
 .11ص ،1119 لبنان، دراسة قانونية يف علم النزاعات ،الدار الوطنية للدراسات، د.كمال محاد:النزاعات الدولية، (45)
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التفسري الذي تبنته الدول األخرى،أو استعمال وسائل مادية او قانونية إلثبات صحة االدعاء لكل طرف 
 من أطراف النزاع 

ويذهب بعض من الكتاب اىل إعطاء أمثلة حول املنازعة بوصفها ركن جوهري يف حالة النزاع وقد تتخذ    
 :شكاال منهاا

 ق يف وجهات النظرعدم االتفا -1
 اعرتاض احد االطراف على اجراء او راي لطرف اخر خبصوص موضوع النزاع -0
 انكار ادعاء الطرف االخر من جانب الطرف االخر -3
 .(49)تفسري احد األطراف تفسريا مغايرا -4

ا فان ابقي م 3-0ومع تقديرحا للرأي ،نرى انه يفسر املنازعات تفسريا واسعا،ومع استثناء احلالتني     
 ذكر ال يدخل ضمن مفهوم النزاع الدويل بل هو رمبا موقف..وليس نزاع 

 املنازعات احلدودية: اثنيا

يب على ترتيب األثر االجيايب أو السل من املعلوم وكما أسلفنا ان للحدود أمهية سياسة وقانونية ،وهلا    
العالقات بني الدول ،خصوصا الدول اليت تعاين من عالقات اترخيية مع دولة أو عدة دول،عرب احلدود،وغين 
عن البيان، فللحدود األمهية يف حتديد نطاق السيادة هلذا يكون أتثريها كبريا وتثري النزاعات الدولية ،وإذا 

 النزاعات احلدودية ال مكننا الفصل بني عدة أنواع وهي كاأليت:أردحا التعمق يف موضوع 

 أوال: املنازعات احلدودية األرضية 

وهي املنازعات اليت تتعلق حبقوق الدول واختصاصاهتا يف امتالك قطعة ارض  بعينها ،والواضح ان هذا     
ني دولتني ساحة من األرض تقع بالنوع  األول او الفرضية األوىل من املنازعات يتعلق ابلتملك الفعلي مل

                                                 
 .11-19املصدر السابق، ص (49)
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متجاورتني وتدعي كل منها أحقيتها لتلك األرض وعائديتها هلا دون األخرى، فالوقع املتحقق هو االدعاء 
 واإلنكار من الطرفني .

 (41)اثنيا: املنازعات املوقعية

، ورمبا يؤدي دوهذا النوع من املنازعات يتعلق بعد االتفاق على تفسري معاهدات بوصف مواقع احلدو     
هذا النوع من املنازعات مع سابقه من النزع االول اىل تعديل معاهدات احلدود الدولية يف املستقبل ،يف 
هذه احلالة فان مرحلة النزاع برأينا مل تصل اىل غايتها ومل تتحقق فعلياُ بل كل ما هناك ان الطرفني يف موقف 

الدولية اخلاصة ابحلدود،ولكن مرحلة إنكار احلقوق  وليس نزاع ،اذ ان االختالف يف تفسري املعاهدة
 وااللتزامات هلذه املرحلة هي بداية النزاع احلقيقي،وهذا ما نراه .

 (49)اثلثا: املنازعات الوظيفية

وهي طريقة استخدام الدولة حلدود الكمارك أو نقطة للمهاجرين وهذه املنازعة برأينا إجرائية،أكثر منها     
 لغ األمهية اليت تبلغها سابقتيها .نظرية ،وليست ب

 عناصر املنازعات احلدودية 

إىل اإلشارة إىل عناصر أساسية يف  (41)فضال عما ذكرحاه من أنواع املنازعات احلدودية، يذهب البعض    
 النزاعات احلدودية لكي يتصف أبنه نزاع حدودي يف مفهومه القانوين وهذه العناصر 

أوال: أن يكون النزاع متعلقا مبسالة من الوقائع أو بوقائع معينة وليس جمرد اختالف يف وجهات النظر     
بني الدول املعنية ابلنزاع ،أي جيب أن يكون هناك اختالف بني وقائع املنازعة أساسا ،الن االختالف يف 

 وجهات النظر ال ترقى إىل مفهوم املنازعة الدولية .

                                                 
 .13ص املصدر السابق، (41)
 .13ص املصدر السابق، (49)
 ،0219د.حادية عبدالفتاح السيد:التسوية السلمية لنزاعات احلدود يف أفريقيا يف إطار التحكيم الدويل،دار املكتب العريب للمعارف، (41)

 .19 ص
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يكون التعبري عن النزاع احلدودي يف نطاق العالقات الرمسية والدبلوماسية للدول  جيب أن اثنيا:    
األطراف،فمجرد التصرحيات ال تكفي للقول بوجود نزاع حدودي ،فالبد من وجود تعبريا رمسيا عن واقعة 

مسية مثل ) ر آو عدة وقائع وجيب التعبري عنها من السلطة املختصة يف الدولة املعنية عرب الوسائل والطرق ال
 جملس الوزراء أو وزارة اخلارجية او غريها(.

اثلثا: أن تدفع الدولة أو الدول األخرى بعدم صحة ما ورد يف ادعاءات الدولة املدعية،فما هو واضح     
أن جمرد التعبري عن الواقعة ال يعد نزاعا مامل يقابله إنكار من الدولة األخرى املعنية واإلنكار هنا يعين عدم 

 حة االدعاء الذي تقدمت به الدولة أصال وعدم االعرتاف هلا أبي حق حمل النزاع.ص

من خالل ذلك ميكننا بيان أن للنزاع أنواع، وعناصر البد من توافرها لتحديد النزاع ومتييزه عن غريه،     
ول، ابعتبار دوتكييف النزاع مبا له من اثر على الدول األطراف سواء يف مواجهة الطرف األخر أو بقية ال

 احلدود مسالة تؤثر على السيادة الوطنية.

وال ميكن القول ان أتثري املنازعات احلدودية يقف إىل مسالة السيادة الوطنية بل يتعداه إىل مواضيع     
، إذ تنظر نظر (52)ذات صلة ابلسيادة كتأثريها على ما يعرف يف القانون الدويل بــــ ) نظرية االختصاص(

إىل السيادة على إهنا جمموعة اختصاصات وتقرتب من النظرية اليت جتعل من اإلقليم حمال االختصاص 
للسيادة و يستخدم للداللة على سلطة التأثري يف املصاحل القانونية ويشمل، االختصاص بوضع القواعد 

ارس والقوانني واختصاص ابلقضاء واختصاص ابلتنفيذ، لبيان املدى الذي تستطيع فيه الدولة أن مت
رسم قد أشارت معاهدات احلدود اىل بيان و اختصاصاهتا كي ال تعدى تطبيق القانون الوطين  خارجه، و

عاهدات املاحلدود ابلشكل الذي اليعد تعداي على حدود االختصاص الوطين لكل دول دولة مثل 
، ومعاهدة يباملعقودة بني اهلند وابكستان حول كشمري،ومعاهدات احلدود بني السودان ومصر حول حال

 احلدود بني إثيوبيا واريرتاي حول مثلث ابدمي.

                                                 
-02،ص11، ص0221متد إقليميا والقانون الدويل،دار النهضة العربية  ،القاهرة ،نقال عن: د.حممود حجازي: االختصاص امل (52)

01. 
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 Territorial) واملنازعات اإلقليمية،املنازعات احلدوديةويف هذا اجملال، مثة فرق بني     
Dispute فاملنازعات احلدودية، ختص مسار احلد الفاصل بني دولتني، اما املنازعات اإلقليمية هو ،)

ن دولة ما حني تنتزع منطقة معينة من دولة أخرى جارهتا نتيجة مليزة فيها وتكو  الذي ينشا حول منطقة جتاه
ومن أمثلة املنازعات اإلقليمية او النزاع املتعلق  (51)هذه املنطقة سبب املنازعة وتعرف ابملنازعات اإلقليمية

يالند، وقد بينت  اي واتابلسيادة ،اخلالف الذي أثري أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية ) املعبد( يف كمبود
كمبوداي أن التكييف القانوين للنزاع اخلاص حينها نزاعا لتعيني احلدود ،وليس إقليميا او نزاعا على 
السيادة،والغرض من هذا التكييف إلبعاد أية مربرات لسيادة اتيالند على املعبد،وكذلك اإلشكالية املتعلقة 

ضت فاسو ،وقد عرض النزاع على حمكمة العدل الدولية اليت رف ابلنزاع الذ اثر بني مجهورية مايل وبوركينا
التمييز بني نوعي النزاع اذا أشارت يف التكييف اخلاص بقرارها ان االختالف بني النزاع احلدودي والنزاع 

 .(50)اإلقليمي اختالف يف الدرجة فقط وليس يف النوع

 التنظيم القانوين ملنازعات احلدود الدولية: اثلثا

يقصد ابلتنظيم القانوين جمموعة اإلجراءات القانونية الدولية اليت تتبعها الدول فيما بينها للحد من     
 منازعات احلدود ،اذ يشكل العرف واملعاهدات الدولية ابرز قواعد تنظيم املنازعات.

 اوال: العرف الدويل

ة، ونظر موضوع املنازعات احلدوديكان للعرف الدويل وما يزال دورا يف تنظيم العالقة بني الدول يف     
) قواعد  للعرف لتطور واقع العالقات الدولية واتساع الدول وقيام املنازعات ، فكان البد من ان يكون

القانون الدويل العريف(وضع قواعد تتناسب مع تلك اإلشكاليات املعقدة واملتطورة، ولذلك أسهم العرف 

                                                 
التسوية التحكيمية للمنازعات احلدودية واإلقليمية ،أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية  كوسة عمار: القيمة القانونية للخرائط  يف (51)

،ص، ينظر كذلك د.حادية عبدالفتاح السيد: التسوية السلمية لنزاعات احلدود يف افريقيا 0211احلقوق،جامعة عباس فرحات،اجلزائر،
 19،مصدر سابق،ص

 .4تسوية التحكيمية للمنازعات احلدودية واإلقليمية،مصدر سابق،صكوسة عمار: القيمة القانونية للخرائط  يف ال (50)
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 الفقه وطبقتها الدول،والغاية من ذلك وضع حد ملشكلة املنازعاتالدويل يف حل منازعات احلدود وقد اقرها 
 احلدودية ومن أهم هذه القواعد العرفية مااييت :

اذا كانت احلدود سلسلة جبلية ،كان خط احلدود بني الدولتني أما اخلط املمتد من أعلى قمم اجلبال  -1
 دود الفرنسية االيطالية .، او خط تقسيم املياه ، ومثاهلا احلدود االسبانية الفرنسية واحل

إذا كانت احلدود تتمثل ابلنهر الذي جيري بني الدولتني،فن خط احلدود يتبع منتصف النهر، إذا كان  -0
إذا كان النهر غري ذلك ،مثاله احلدود الفرنسية األملانية يف  (53)النهر صاحلا للمالحة،وخط التالوك

 هنر الراين

ود قسم تقسيما متساواي فيما بينهما ومثال هذه احلالة احلدإذا وجدت حبرية بني الدولتني فنها ت -3
 السويسرية الفرنسية يف حبرية ليما.

 .(54)إذا كان هناك جسر فوق النهر ويصل بني الدولتني احلدوديتني كان احلد يف منتصف اجلسر -4

إن ما نلحظه يف هذه القواعد إهنا مل تقنن ومل يتفق الدول مجيعا على العمل هبا، ولكن يؤخذ هبا     
بوصفها قواعد عرفيه، إال إهنا تبقى قواعد غري آمرة جيوز االتفاق على خالفها أو العمل بغريها حسب 

 مصاحل الدول احلدودية .

 اثنيا : االتفاقيات الدولية 

الدولية مصدرا رئيسا للقانون الدويل ،يف عموم مواضيع القانون الدويل ومنها منازعات متثل املعاهدة     
احلدود، ويشكل غياب املعاهدات الدولية، أو إنكارها بعد إقرارها، من احد أطرافها احد املشاكل اليت 

                                                 
خط منتصف أعمق نقطة يف اجملرى املالحي للنهر وعد من األعراف الدولية املعتمدة يف حتديد خط احلدود بني  خط الثالوك: (53)

 بغداد، ،نيةطاملكتبة الو  شط العرب،الدوافع اخلفية وراء مشكلة  دولتني يتصل هبما جمرى مائي. ينظر: خورشيد شوكت راوندوي:
 .01ص ،1111

 انون الدويل املعاصر،)الكتاب الثاين( الق القواعد العرفية اخلاصة ابحلدود نقال عن: د.عبالكرمي علوان:الوسيط يف القانون الدويل العام (54)
 .54،ص0221عمان  دار الثقافة للنشر والتوزيع،
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ع أن ن املتوق، كذلك عدم وجود املعاهدة يف ظل وجود قواعد عرفية تنظم احلدود، فم (55)تثري املنازعات
يشكل غياب املعاهدة الدولية بداية لالزمات أو النزعات احلدودية ،وعلى هذا األساس تلعب املعاهدة 
الدولية الدور األهم يف موضوع احلدود بني الدول، ومن املعلوم أن إرادة الدول تلعب دورا يف عقد املعاهدات 

دة وم بدور التأكيد والتخصيص، وخيتلف دور املعاه،وتقوم اغلب الدول بعقد املعاهدات اذ تق(59)احلدودية
يف حتديد احلدود فالبعض منها يكون منشئا للحدود خصوصا الدول اليت تكون حدودها ) البحر(، إذ ال 
ميثل البحر حدا يف كل احلاالت ،وكذلك اجلزر املنفصلة عن ابقي إقليم الدولة يتبع للدولة والجدال يف 

 بني جزئي الدولة كما هو حال تركيا. ذلك،ورمبا كان البحر يفصل

فاحلدود تضعها املعاهدات   وتستند  (51)ويرى البعض أن عبارة احلدود الطبيعية ال معىن قانوين هلا    
املعاهدات الدولية يف حتديد احلدود إىل كثري من العوامل أبرزها الوصف الوارد يف معاهدة حدود سابقة أو 

 .(59)ائييف قرار حتكيمي أو يف حكم قض

وتستخدم اخلرائط يف بعض معاهدات احلدود للتأكيد، إذ وبعد التطور على رسم اخلريطة احلدودية     
أدى لتحديد حدود الدول بشكل دقيق سواء يف نصوص املعاهدة اخلاصة ابملعاهدة أم يف اخلرائط امللحقة 

ياهبا ليت كانت حتدث نتيجة غهبا، ما أصبح معه موضوع املنازعات اقل وجتنب اإلشكاليات القائمة ا

                                                 
 .92حلدود الدولية ،مصدر سابق، صد.عبدالناصر ابو زيد: منازعات ا (55)
اتفاقية فيينا بشأن خالفة الدول ( 11ال تتاثر املعاهدات احلدودية أبية تغيريات سياسية أو تطورات  للدول وهذا ما أكدته املادة )  (59)

 إذ نصت على األيت ، 1119بأ 03وقعت يف فيينا ،  يف املعاهدات
 خالفة الدول ال تؤثر على مثل هذا النحو: 

 )أ( احلدود اليت وضعتها معاهدة،
 )ب( االلتزامات واحلقوق أنشئ مبوجب معاهدة واملتعلقة بنظام من احلدود

 .121،ص 0221، 0د.غازي صباريين: الوجيز يف القانون الدويل العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ط (51)
نشأت بسبب احلدود والشك حول حتديد اخلطوط الفاصلة ،فقد استقر العمل  ملا كانت العديد من املنازعات ميكن أن تنشا أو قد (59)

عيني ( عن املستعمر،وهذا املبدأ طبقته القارة األمريكية  يف بداية القرن التاسع عشر لتاحلدود املوروثةالدويل على ضرورة إتباع مبدأ ) 
 قضية د طبق القضاء الدويل هذا املبدأ يف كثري من األحوال منها يفاحلدود الدولية ابلنسبة للدول املستقلة عن االحتالل االسباين ،وق

،دار النهضة العربية 5د. امحد أبو الوفا:الوسيط يف القانون الدويل العام، طالسلفادور وهندوراس  مع تدخل نيكاراكوا... للمزيد ينظر: 
 .049،ص0212،القاهرة ،
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وأصبحت تنهض إىل جانب املعاهدات الدولية دليال يف مسالة تنظيم موضوع احلدود ومثاهلا االتفاقيات 
وذلك من  1129اخلاصة بتحديد وتنظيم احلدود بني الدولة اخلديوية املصرية، وبني الدولة العثمانية عام 

اي  ورأس الثقب واملنطقة الشمالية، كذلك معاهدة فرساجل تثبيت حقوق مصر احلدودية  يف منطقة طااب
خبصوص شرط السالم مع تركيا على أساس ختلي األخرية عن كل حقوقها  1102أب  12اليت وقعت بني 

اليت نسخت معاهدة فرساي ومبوجبها تنازلت  1103أيلول  03وأسانيدها يف مصر،ومعاهدة لوزان يف 
 .(51)ة األقاليم اليت تقع خارج حدودها حسبما أقرته املعاهدةتركيا عن حقوقها وأسانيدها على كاف

وقعت سبع معاهدات دولية منها معاهدة ضمان حدود الفرنسية  1105كذلك ميثاق لوكارنو عام     
األملانية ، واحلدود األملانية البلجيكية بني كل من أملانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايطاليا ،كذلك اتفاقية 

بني اريرتاي  0222حزيران  19،واتفاقية اجلزائر املوقعة يف 1115ر املوقعة بني العراق وإيران عام اجلزائ
وإثيوبيا حلل لنزاع احلدودي بينهما ،وتسوية املنازعات بني اليمن واريرتاي ابعتبارها احدث اتفاق حتكيمي 

 . (92)1115حدودي حبري بسبب النزاع الحتالل اريرتاي جزيرة حنيش اليمنية عام

لقد أصبح موضوع احلدود عبارة عن خطوط حمددة ومعينة على اخلرائط بوضوح، وأحياحا على الطبيعة     
،ما استلزم وضعها يف معاهدات دولية والبد أن نذكر أن أول معاهدة حدود وقعت يف العصر احلديث 

( بني الدولة العثمانية والفارسية، وشكلت هذه املعاهدة منعطفا  1931) عام( 91)هي معاهدة ) زهاب(
كبريا يف اتريخ احلدود ابعتبارها من أول واهم املعاهدات الدولية للحدود، وتلتها معاهدة وستفاليا عام 

( اليت نتج عنها نوعا جديدا من العالقات بني الدول األوروبية مبنية على االعرتاف املتبادل 1949)
 .(90)يادة كل دولة ومتضمنة حتديد مساحة كل دولة وبيان احلدود الفاصلة بني الدول املتجاورة لس

                                                 
 .35-34د.حسني عبدالرمحن سليمان: احلدود الدولية واملياه اإلقليمية ،مفهومها والقواعد املنظمة مصدر سابق، ص (51)
 .35-34املصدر السابق،ص (92)
وهي مدينة حدودية قدمية، قريبة من مدينة درتنك، كانت من ألوية مدينة بغداد، مث دجمت مع لواء درنة وابجاالن يف القرن التاسع  (91)

سربيل اليوم بـــــ ) املنطقة ، وتعرف ر، ويعد واحدا من أهم املواقع احلدودية احلصينة يف العراق فهو يسيطر على طريق املواصالت يفعش
زهاب( للمزيد ينظر: سوسن صبيح محدان، أثر العالقات احلدودية بني العراق وإيران يف إعادة التوزيع االداري للمدن احلدودية، جملة 

 .15ص ، 0212(49) دددايىل، الع
 .134ص ،0211،  45أمال بلحمييت: مشكلة احلدود كمحدد للعالقات اجلزائرية املغربية، جملة املستقبل العريب، العدد  (90)
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وعلى العموم بعد االتفاق على عقد املعاهدة الدولية بني الدول املعنية والتوصل إىل حل سواء يف وقت     
ط الالزمة ،فيما د ووضع اخلرائالسلم أو ما بعد اللجوء للقوة ،تقوم جلنة تسمى جلنة التحديد يف رسم احلدو 

تقوم جلنة أخرى تسمى جلنة وضع عالمات احلدود على األرض، وجيب أن يكون اخلط اثبتا مستمرا، 
ويرتتب على ذلك مسالة الوضع القانوين للمناطق القريبة من احلدود واليت تقع على حدود كل من الدولتني، 

مبوجبها  لك ابتفاق يربم بني الدولتني املعنيتني ،مينحإذ تبقى عالقات السكان احلدودية قائمة وينظم ذ
 .(93)تسهيالت متعلقة ابملرور، وانتقال األشخاص واألشياء، إىل املناطق الواقعة على احلدود

اىل  (94)والبد من القول ان عملية التحديد احلدود تسبق عملية الرتسيم ، اذ وكما ويذهب البعض    
اسيتني ومها احلدود الدويل متر عند إنشائها مبرحلتني أسوالرتسيم للحدود ، ف التمييز بني مفهومي التحديد

 .مرحلة التحديد أو التعني والرتسيم

والتحديد عملية قانونية يتم مبوجبها بيان الوصف الدقيق خلط احلدود يف السند القانوين املنشئ له،     
صة ابحلدود، بروتوكول ملحق ابتفاقية خا حدودية أووهذه العملية تظهر بصورة جلية عرب توقعيع معاهدة 

فهي عملية تعقب النزاع وتسبق الرتسيم للحدود ، ولذلك فقد ينشا التحديد عن طريق اتفاق الدول 
رار دولية، أو ق األطراف، او عن طريق قرار حتكيمي أو قضائي صادر عن حمكمة حتكيم أو حمكمة عدل

أو قرار إداري صادر من السلطة االستعمارية ) واملقصود هبا احلدود  صادر من جلنة مشرتكة لتعني احلدود
املوروثة ( كما أوضحنا ذلك سلفا، وخيتص بتحديد احلدود خرباء القانون الدويل العام واملسئولون عن إدارة 

 العالقات الدولية لبلداهنم كوهنا تتعلق بقواعد القانون الدويل .

  ية او هي التطبيق الفعلي لعملية التحديد، ويذهب الرأي إىل إهنا عمليةإما الرتسيم فهو عملية إجرائ    
 من خالهلا، وضع خط احلدود الذي مت وصفه يف السند القانوين فنية خالصة تعقب عملية التحديد يتم

املنشئ له على الطبيعة وتعريفه بواسطة العالمات احلدودية املادية، أو أي عالمات أخرى تدل عليه، ويقوم 

                                                 
 049،ص 0212، دار النهضة العربية ،القاهرة ،5د. امحد ابو الوفا:الوسيط يف القانون الدويل العام،ط (93)
م اإلنسانية ،اجمللد و عبد هللا عمران: عملية ترسيم احلدود الدولية واملنازعات النامجة عنها، جملة اببل للعل د. صدام الفتالوي وهاين (94)

 .34 ص ،0221، 1، العدد11
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كان يطلق عليها   الرتسيم، بعد أن بتنفيذها يف الوقت احلاضر جلان فنية مشرتكة متخصصة تسمى بلجان
 .(95)خطأ بلجان التحديد، و ذلك بسبب اخللط بني مصطلحي الرتسيم والتحديد

ألمثلة ا وابلرغم ذلك قد تصل الدول إىل عقد اتفاقية حدود ومن مث تقوم إبلغائها إبعالن احلرب،ومن    
،ما أدى لقيام احلرب 1133التارخيية التجاء أملانيا إىل تعديل حدودها مع بولندا ابستخدام القوة عام 

 واليت ألغيت ابحلرب العراقية اإليرانية. 1115العاملية الثانية، كذلك اتفاقية اجلزائر عام 

 دور التحكيم يف حل النزاعات احلدودية: املطلب الثالث

ذكرحا أن التحكيم وسيلة حلل املنازعات احلدودية اليت قد  تثور بني الدول األطراف بواسطة قضاة يتم      
اختيارهم واستنادا إىل قواعد القانون الدويل العام،واليت على أطراف النزاع احرتامها وتطبيقها ،ومن املفرتض 

ويتعهدون   طرف اثلث يتم تعيينه واختيارهمن خالل عملية التحكيم أن يتفق األطراف على أن يعهدوا إىل
ابحرتامه ،ويتضمن اتفاق التحكيم القانون الواجب التطبيق على املنازعة حمل التحكيم وقد يكون االتفاق 
بتطبيق قواعد معينة أو مصادر القانون الدويل أو قواعد معينة تلتزم هبا احملكمة، وتطبقها، أو من خالل 

 .  (99)التكوين الودي حلل النزاع القائم سلطة للمحكمة يطلق عليها

بعد أن يعقد الطرفان اتفاقا على إحالة النزاع إىل التحكيم فال بد من حتديد هيا حتكيم : هيئة التحكيم
وتتكون هيا التحكيم عموما من عدد معني من احملكمني ويتم االتفاق على موضوع النزاع والزمن املستغرق 

التحكيم وحمل انعقاد التحكيم وصالحية احملكمني  واملبلغ الواجب إيداعه من  واللغة املستخدمة من هيئة 
  (91)كل طرف لتنفيذ أليه التحكيم

إىل أن التحكيم بدا يتطور شيئا فشيئا ومل يقتصر على منط أو  (99)يذهب البعض :أمناط هيئة التحكيم
  :ىل نقطتني أساسيتنيصورة واحدة ،وبرأينا فان هذا التطور يف صور التحكيم إمنا يرجع إ

                                                 
 .35-34املصدر السابق ص  (95)
 .991ص د.امحد ابو الوفا: الوسيط يف القانون الدويل،مصدر سابق، (99)
 .11ص تسوية املنازعات الدولية ،مصدر سابق، معن عبدالقادر ال زكراي : (91)
 .99حممد بواط: التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق، ص (99)
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أن الدول شجعت واجتهت إىل التحكيم ابعتباره وسيلة سلمية مهمة حلل النزاعات احلدودية  :األوىل 
  .خاصة واملنازعات الدولية بصورة عامة

أن رغبة الدول بتطوير التحكيم وصوره إمنا يعود إىل تطور واقع املنازعات الدولية مبا جعل صوره  اثنيا :
 تطور تلقائيا تالفيا ألية عيوب قد تشوب الطرق والصور األوىل للتحكيم 

  :وميكن بيان ثالثة أمناط للتحكيم كما أييت

 التحكيم الفردي: -1

يها ابلتحكيم الفردي أو التحكيم بقاض واحد،وتعد هذه الصورة األوىل للتحكيم الدويل يطلق عل    
الصورة أقدم أنواع التحكيم الدويل ، ويف هذه الصورة يلجا طرفا النزاع إىل شخص يعهدون إليه إبجراء 
التحكيم  وقد يكون ملك أو رئيس دولة ، وميكن إعطاء مثال على هذه احلالة قيام امللك ادوارد السابع 

فضال عن اختيار امللكة إليزابيث يف التحكيم بني نفس ( 91) 1121نتني وتشيلي عام ابلتحكيم بني األرج
من املنطقة املتنازع عليها ومنح الباقي  %11وقد قررت أحقية األرجنتني مبساحة  1199الدولتني عام 

املكسيك و ، ومت اختيار ملك ايطاليا ابلتحكيم بني فرنسا  (12)لشيلي وقد التزمت كل منهما ابحلكم الصادر
، كذلك النزاع بني اليمن والسعودية  على جبل ارو، احلدودي (11)1131بشان جزيرة كلريتون عام 

بينهما،وقد قام ملك السعودية عبدالعزيز بن سعود بناءا على طلب  ملك اليمن االمام وكان ذلك عام 
ني نيكاراكوا النزاع ب كذلك وقد فصل امللك عبدالعزيز ابلقضية ابحقية اليمن يف تلك املنطقة 1130

  . (10)الذي صدر فيه احلكم من ملك اسبانيا 1129وهندوراس عام 

 وهذا النوع من التحكيم قد تضاؤل بسبب التطور يف واقع العالقات الدولية واتساعها وتعدد مصاحلها.    

                                                 
 .91املصدر السابق،ص  (91)
 .11د.عبدالناصر ابو زيد:منازعات احلدود الدولية،مصدر سابق، ص (12)
 .91حممد بواط: التحكيم يف حل النزاعات الدولية ،مصدر سابق،ص (11)
 .11د.عبدالناصر ابو زيد: منازعات احلدود الدولية ،مصدر سابق،ص  (10)
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 التحكيم بواسطة جلان خمتلطة -2

جاء النوع الثاين من التحكيم الدويل بعد أن شهد النوع األول تراجعا وقد تطور هذا النوع من خالل     
مرحلتني متميزتني األوىل من خالل التحكيم عرب جلنة دبلوماسية وقد كانت هذه الطريقة وكما يرى البعض 

ا حدة األمريكية وبريطاني( اليت عقدت بني الوالايت املتJay Treatyإهنا ردة فعل على معاهدة جاي )
 بعد الثورة األمريكية  1114عام 

أما التطور الثاين فكان ابجتاه اللجان املختلطة، إذ تتكون اللجان من عدد فردي بني  ثالثة إىل مخسة     
حمكمني وقد سامهت هذه املرحلة بتطور التحكيم وانتقاله إىل مرحلة أفضل من خالل تطبيق القواعد 

( Minsk) ان حيادية جلان التحكيم واختيار أعضائها ومن أمثلة هذه الطريقة بروتوكولاملوضوعية لضم
، إذ أقيمت جلنة خمتلطة للتحكيم من ثالثة حمكمني روس وثالث بولنديني  لبحث القضااي 1101عام 

 .(13) اليت قد تثريها مسالة احلدود

وبرأينا فالطريقة الثانية، سواء من خل اللجنة الدبلوماسية، أو اللجان املختلطة التحكمية ميثل تطورا      
موضوعيا يف موضوع التحكيم وقد عمل هذا النوع على االنتقال بسهولة إىل ما يعرف مبحكمة التحكيم 

حلتني األوىل ل مرحلة وسط بني املر ، فاالنتقال من مرحلة التحكيم الفردي إىل مرحلة اللجان املختلطة ميث
والثالثة ، وقد سامهت هذه الطريقة برأينا يف تطور قواعد التحكيم املوضوعية وتطور قواعد التحكيم اإلجرائية 

 من خالل زايدة عدد احملكمني أوال ، وتضمني عدد احملكمني يف االتفاقيات أو الربوتوكوالت اثنيا .

 احملكمة اجلماعية  -8

الثالثة واملتطورة من أمناط التحكيم وصوره، اختيار حمكمة للتحكيم، وتتكون احملكمة من قضاة  املرحلة    
مشهود هلم ابلنزاهة، وتتكون من مخسة أفراد كل طرف خيتار حمكما أما الثالثة اآلخرين، فيكونوا قضاة 

                                                 
 .91مصدر سابق، ص حممد بواط: التحكيم يف حل النزاعات الدولية، (13)
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مريكية ت املتحدة األحمايدين، وقد طبق هذا النمط أو الصورة من التحكيم النزاع احلدودي بني الوالاي
 .(14)وبريطانيا يف قضية االلباما

 وبرأينا ميثل هذا النوع أو النط تطورا كبريا يف أليه التحكيم واجرائته وموضوعه وهو بداية لرتسيخ مفهوم     
التحكيم الدويل، واعتماده بصورة أساسية كونه اقرب إىل املنازعات الدولية عموما واملنازعات احلدودية 

خاص ،وهذه الطريقة ساعدت الدول على حسم الكثري من قضااي احلدود بفرتة زمنية اقل وأبعدت  بشكل
األطراف عن اللجوء إىل آية استخدام للقوة يؤثر على عالقاهتم الدولية ، وساهم التحكيم الدويل يف حسم  

نزاع البحريين ا اجملال، الكثري من املنازعات الدولية اخلاصة ابحلدود ومن ابرز األمثلة اليت نسوقها يف هذ
حوار وفشت والديبل وقطعة جراده ، وجزر جنان والزايرة ، وقد ادعت قطر سيادهتا القطري حول جزر 

على جزر حوار وعلى فشت والديبل وقطعة جراده وّعدمها من املرتفعات اليت تغمرها مياه املد وتنحسر 
جزر حنيش بني اريرتاي واليمن بعد احتالل  كذلك ساهم التحكيم يف حل مشكلة .(15)عنها عند اجلزر

قوة اريرتية للجزيرة ،وبعد اجلهود الكبرية للدول مثل فرنسا وإثيوبيا تعهد الطرفان بعدم اللجوء إىل القوة 
املسلحة ، وأعلن طرفا النزاع إهنما حيتفظان أبسانيد وأدله إلثبات حجة ادعائهما،وقد أحيلت القضية إىل 

كلت حمكمة من مخس قضاة بينهم قاضي مصري عن اليمن وقد أصدرت احملكمة التحكيم الدويل وتش
على ضوء ما قدمه الطرفني من أسانيد قانونية وغريها وأعطت لليمن معظم جزر  1119حكمها يف 

 .(19)وأعطت الريرتاي جزيرة واحدة هي حمبكة 31أرخبيل اجلزيرة وعددها 

 اخلامتة
 مجلة من النتائج والتوصيات وكما أييت :من خالل البحث فقد توصلنا إىل     

                                                 
 .12ص املصدر السابق، (14)
كدول مستقلة وظهور النفط كعامل اقتصادي أسهم يف أتجيج اخلالف احلدودي بني البلدين   1111مع بروز قطر والبحرين عام  (15)

إىل مواجهة عسكرية واليت مت احتوائيا من خالل جهود الوساطة العربية ، اال ان اجلهود مل تفلح يف حل النزاع  1199والذي تطور عام 
واضح التعاون االقتصادي والتنموي بني البلدين لعقود طويلة فضاًل عن ما استنزفوا هذا النزاع من ثروات احلدودي الذي عرقل وبشكل 

..للمزيد ينظر د.جميد محيد شهاب: الرتسيم النهائي للحدود السياسية بين قطر والبحرين  ومستقبل العالقة بينهما، جملة آداب الكوفة 
 .112، 121( ص،ص 5العدد ) –

 .111-119الناصر ابو زيد: منازعات احلدود الدولية ،مصدر سابق،ص د.عبد (19)
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 أوال: النتائج
  :من خالل البحث توصل الباحثان إىل النتائج اآلتية    

إن للتحكيم الدور االجيايب واملهم يف حل املنازعات احلدودية خصوصا وانه يقوم على أساس اتفاق  -1
لنزاع، ونظرا توافقي يرضي طريف ااألطراف على اختيار من يقوم مبهم التحكيم من اجل التوصل إىل حل 

 33وكذلك ميثاق األمم املتحدة يف املادة  1121-1911ألمهيته فقد أشارت إليه اتفاقيته الهاي 
 من امليثاق.

متثل املنازعات احلدودية أهم وأدق املنازعات الدولية الهنا تقوم على أساس رغبة كل طرف يف  -0
ها األمر ذاته من الطرف األخر ،وهذا النوع له حساسيته منطقة معينة أبدلة وأسانيد وادعاءات يقابل

ووضعه اخلاص كونه ينشا بني دول متجاورة هلا عالقات سياسية واقتصادية واجتماعية ،واي ختلف يف 
 الوسائل السلمية معناها قيام احلرب بينهما.

 اختيار مث تطور مفهوم التحكيم فبعد أن كان يعتمد على اتفاق األطراف على اختيار فرد ومن -3
جلنة من شخصني او ثالثة أصبح التطور يف اختيار عدة أشخاص وتضمني هذا االتفاق يف معاهدات 
احلدود من اجل توفري احلماية القانونية لألطراف يف حالة قيام نزاع والرجوع مبا تضمنته املعاهدة إىل 

 التحكيم بوصفه شرطا أساسيا يف حالة قيام النزاع.

 قيام املنازعات احلدودية يتمثل يف غياب املعاهدات احلدودية الالزمة حلل إن السبب الرئيس يف -4
هذه املشكلة مما يرتتب عليه الوصول إىل حالة النزاع وتطوره ابلشكل الذي قد يؤدي إىل استخدام القوة 

. 

عاجل التحكيم الدويل الكثري من املنازعات احلدودية ومت حلها سلميا بعيدا عن التدخل العسكري  -5
واستخدام القوة واللجوء إىل احلرب مما يشري إىل فاعليته يف هذا اجملال ،بل وميكن القول أن الكثري من 

 املنازعات احلدودية مت حسمها عن طريق التحكيم لدوره البارز يف هذا اجملال .
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 التوصيات
لية فال بد من وضع دو بعد أن توصل الباحثان إىل النتائج املرتتبة على دور التحكيم يف حل املنازعات ال

 عدد من التوصيات اخلاصة ابلبحث وهي كما أييت :

ضرورة قيام الدول بوضع معاهدات احلدود من خالل حتديد احلدود وترسيمها مبا يضمن عدم  -1
وجود منازعات يف املستقبل وان يضمن يف املعاهدات وجود بند خاص ابلتحكيم مبا يعين الزاميته يف حالة 

 حصول أي نزاع .

تفعيل دور حمكمة التحكيم الدولية مبا يضمن جلوء األطراف إليها بشكل دائم ومستمر وتكون  -0
 احملكمة ضمانة لتطبيق التحكيم الدويل على األطراف لتحقيق العدالة مبا يتفق وقواعد القانون الدويل.

هد حنو ميضرورة جتاوز العقبات أو السلبيات اليت تعيب وتعيق تطور موضوع التحكيم الدويل مبا  -3
ظهور دور التحكيم الدويل بشكل أفضل كوسيلة سلمية حلل املنازعات احلدودية خاصة واملنازعات 

 الدولية بصورة عامة.

جيب أن يكون احد أطراف التحكيم عربيا إذا تعلق النزاع بني احد الدول العربية وغريها حىت يكون  -4
ا ألطراف وعد ضياع حقوقهم وهدرها يف هذللدول العربية موقفهم وجهودهم يف بيان احلدود للدول ا

 اجملال ..

ضرورة تشكيل حمكمة حتكيم عربية تعىن مبسائل احلدود الدولية بني الدول العربية دون جلوء الدول  -5
  العربية يف نزاعاهتا إىل حمكمة التحكيم الدولية أو اختيار حمكمني من غري العرب.

 

  
 

  



 2017وان العدد األول ج                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
                                                                                                02 

 
38 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

 أثر احلصاانت الدبلوماسية اليت يتمتع هبا رؤساء الدول على املسؤولية عن ارتكاب جرائم دولية 2

 اجمليد أمحد د. أبكر علي عبد                                                                         
 أستاذ مساعد                                                                          

 كلية القانون والشريعة                                                                            
 السودان –جامعة نياال                                                                            

 :املستخلص
تناولت الدراسة أثر احلصاحات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا رؤساء الدول على املسؤولية عن ارتكاب جرائم دولية ،      

اقيات للرؤساء منذ القدم مبوجب العرف ومن مث االتف تالدبلوماسية واليت ثبتاحلصاحات نبعت أمهية الدراسة من أن 
الدولية ، إال أن يف ظل املتغريات الدولية املعاصرة ومسألة حقوق اإلنسان ، أصبح رئيس الدولة مسؤول جنائياً يف حال 

تع هبا الرؤساء لوماسية اليت يتمحول مدى أتثري احلصاحات الدبتورطه ابرتكاب جرائم دولية. تتمحور مشكلة الدراسة 
جرائم دولية.  قليم أجنيب على املسؤولية الدولية عن ارتكابإواليت تيسر هلم القيام أبعباء مسؤولياهتم أثناء وجودهم يف 

أن مسألة احملاكم اجلنائية الدولية و  متسليط الضوء على احلصاحات الدبلوماسية ومدى حجيتها أماهدفت الدراسة إىل 
ت ومسؤولية رئيس الدولة اجلنائية عن ارتكاب جرائم دولية تظل من املسائل الدقيقة وتتسم بشئ من الضبابية. احلصاحا
املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستقرائي واملنهج التارخيي. توصلت الدراسة إىل عدد من نتائج أمهها ،  باحثإتبع ال

م يتمتع هبا رؤساء الدول 1191قية فيينا للعالقات الدبلوماسية سنة احلصاحات الدبلوماسية واليت نصت عليها اتفاأن 
اخلضوع للقضاء اإلقليمي يف حال وجودهم يف إقليم أجنيب تكرمياً هلم وللدول اليت ميثلوهنا وليست هلا أي حجية  عدم من

اء احلصاحات مهها ، عدم اعطأما احملاكم اجلنائية الدولية يف حال االهتام ابرتكاب جرائم دولية. خرجت بعدة توصيات أ
 الدبلوماسية أي حجية يف حال ارتكاب اجلرائم الدولية واليت متس األمن والسلم الدوليني.

 جرائم دولية –املسؤولية الدولية  –رؤساء الدول  –الدبلوماسية  –احلصاحات  الكلمات املفتاحية :
Abstract: 

The impact of the diplomatic immunity that protects the leaders of states from being responsible 

for their international crimes is the topic of this study. 

 The importance of the study is derived from discussing a diplomatic immunities that were 

inherited by custom and later on by international agreements , are no longer working  in the light 

of the international contemporary changes and human rights issue , in case  they were found 

involved in international crimes.                                    

The study revolves around the extend of the effects of this diplomatic immunities on the 

international responsibility when committing international crimes in case of their being on foreign 

land .The study aimed at focusing on the argumentation of the diplomatic immunities before 

international criminal courts, furthermore, The issue of immunities and the responsibility of the 

head of state for committing of international crimes remains sensitive and a matter of uncertainty. 
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The analytical descriptive method, the inductive and the historical one, were adopted in the study. 

The study end-product arrived at a number of results, the most important is that, the diplomatic 

immunities mentioned  by Geneva agreement of diplomatic relations for 1961 which protects 

heads of states from being  investigated by regional courts,  honoring them and their states, this 

agreement is valueless before international criminal courts, in case of being accused by committing 

international crimes. Finally, the study recommends that diplomatic immunities are not to be given 

any authority in case of facing committing international crimes, affecting the international peace 

and security. 

Keywords: Immunities: - Diplomacy - Heads of States - International responsibility - 

International crimes. 
  

 مقدمة
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدحا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.

رئيس الدولة هو رمز السلطة العامة يف دولته وهو الذي ميثل دولته يف عالقاهتا مع الدول األخرى يف      
احمليط الدويل فقد عين القانون الدويل ابحاطة رئيس الدولة مبجموعة من احلصاحات تيسر له القيام أبعباء 

صرف إىل عدم صانة الشخصّية اليت يناحلقليم أجنيب ومن بني هذه احلصاحات إمسؤولياته أثناء وجوده يف 
جواز خضوعه للمساءلة أمام احملاكم األجنبية بصفة مطلقة. وهذه احلصانة مقررة يف احلقيقة للدولة اليت 
ميثلها هذا الشخص ، ولذلك فإّن هذه احلصانة تبقى سارية املفعول ما بقي هذا الشخص يف منصبه 

كنه من أداء عمله الذي يتمتع هبا حىّت مت  وسيلة حلماية الشخصالرمسي ، وتزول عنه ابنتهاء واليته. فهي 
 حبرية وسهولة ، وليست ستاراً أو ذريعة للمخالفة ومن مثّ اإلفالت من املساءلة أو الرقابة القانونية.

وقد أكدت ذلك العديد من االتفاقيات الدولية على أنه ال يتمتع رئيس الدولة وان كان ميارس مهماته     
سية ، أبي حصانة جنائية يف وجه احملاكم اجلنائية الدولية ، وأن حصانة الرئيس اجلنائية ال حتميه من الرائ

احملاكمة أمام احملاكم اجلنائية الدولية وال ميكن الدفع هبا يف وجه اختصاص هذه احملاكم على أنواعها. كما 
اليت تشكل  ة اجلرائم الدولية اي اجلرائمال ميكن الدفع هبا ملنع تطبيق القواعد واألصول املتعلقة مبحاكم

وقد درجت احملاكم اجلنائية الدولية يف كل من يوغسالفيا السابقة  .اعتداء على األمن والسلم الدوليني
لمتهم حىت نه ال يعفي املنصب الرمسي لأورواند على تقرير هذا املبدأ يف النظام األساسي لكل منها ، على 

ولو كان رئيس دولة من املسؤولية اجلنائية او خيفف من العقوبة ، وبقيام احملكمة اجلنائية الدولية استقر يف 
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القانون الدويل اجلنائي مبدأ عدم االعتداد ابحلصانة يف اجلرائم الدولية. فإن الصفة الرمسية للشخص ، سواء 
 ، ال تعفيه أبي حال من األحوال من املسؤولية اجلنائية.  أكان رئيساً لدولة

 وحىت نلقي الضوء بصورة متفحصة رأيُت تقسيم الدراسة إىل مخسة مباحث على النحو التايل:    

 مفهوم احلصانة الدبلوماسية وأنواعهااملبحث األول : 
 قرارهاإاملبحث الثاين : حصانة رؤساء الدول ومربرات 

 مفهوم املسؤولية الدولية اجلنائية  وأمهيتها وأنواعها   املبحث الثالث :
 املبحث الرابع : مفهوم اجلرمية الدولية

 املبحث اخلامس : مدى حجية احلصاحات الدبلوماسية أمام احملاكم اجلنائية الدولية
 مشكلة البحث

تكمن مشكلة الدراسة حول مدى أتثري احلصاحات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا الرؤساء واليت تيسر هلم      
، جرائم دولية ة الدولية عن ارتكابالقيام أبعباء مسؤولياهتم أثناء وجودهم يف اقليم أجنيب على املسؤولي

 لذلك حتاول املشكلة االجابة على األسئلة التالية:
نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  رؤساء على املثول أمامها حىت لو مل توقع دوهلم هل جيرب ال -1

  عليها؟
 هل للحصاحات الدبلوماسية أثر على املسؤولية عن ارتكاب جرائم دولية؟ -0
 هل حيق للمحكمة اجلنائية حماكمة رؤساء الدول لو ارتكبوا جرائم اإلابدة ، أو جرائم ضد اإلنسانية؟ -3
هل رؤساء الدول القائمني على رأس عملهم يف الدولة ، ميكن أن حياكموا أمام حماكم دولّية معينة -4

 .عندما ينعقد االختصاص هلذه احملاكم
 اإلنسان؟ على حقوق الدبلوماسية أثر هل للحصانة -5

  أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة يف أن احلصاحات الدبلوماسية واليت ثبت للرؤساء منذ القدم مبوجب العرف ومن      

مث االتفاقيات الدولية ، إال أن املتغريات الدولية املعاصرة ومسألة حقوق اإلنسان أكسب اجلرائم الدولية 
رطهم ابرتكاب جنائياً يف حال تو  نيؤولاملرتكبة من قبل رؤساء الدول أمهية كربى ، وأصبح رؤساء الدولة مس
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جرائم دولية وهذا ما يتطلب الدراسة ملعرفة مدى أتثري هذه احلصانة على املسؤولية عن ارتكاب جرائم 
 دولية.

 أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل حتقيقة هدفها الرئيسي وهي تسليط الضوء على احلصاحات الدبلوماسية ومدى       

حجيتها أما احملاكم اجلنائية الدولية ، وعلى الرغم من أن قواعد القانون الدويل العام قد نصت على عدم 
ة رؤساء الدولة احلصاحات ومسؤولياالعتداء ابلصفة الرمسية ابلنسبة ملرتكيب اجلرائم الدولية إال أن مسألة 

اجلنائية عن ارتكاب جرائم دولية تظل من املسائل الدقيقة وتتسم بشئ من الضبابية لذلك هتدف الدراسة 
 إيل حتقيق أهداف فرعية وهي:

 معرفة مفهوم احلصاحات الدبلوماسية  وأنواعها ومدى حجيتها -1
 معرفة حصاحات رؤساء الدول ومربراهتا -0
 مفهوم اجلرمية الدولية معرفة -3
 معرفة مفهوم املسؤولية الدولية اجلنائية وأمهيتها وأنواعها -4
 مدى حجية احلصاحات الدبلوماسية أمام احملاكم اجلنائية الدوليةمعرفة  -5

 منهج الدراسة 

 إتبع الباحث الجناز هذه الدراسة املناهج التالية:    

الوصفي التحليلي وذلك من أجل وصف وحتليل أثر احلصاحات الدبلوماسية على املسؤولية  املنهج -1
 الدولية.

 املنهج االستقرائي وذلك حلاجة البحث إىل قرارات واتفاقيات  ذات الصلة مبوضوع البحث.  -0
 املنهج التارخيي ملعرفة احملاكمات اجلنائية الدولية اليت حوكم فيها رؤساء دول. -3
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 : مفهوم احلصانة الدبلوماسية وأنواعهابحث األولامل

 أوالُ : احلصانة لغة  
وأصل هذه الكلمة يدل على احلفظ واحلرز، يقال : حصن املكان  احلصانة مصدر الفعل حُصـن ،     

حيصن حصانة فهو حصني منـُع ، وحصن حصني أي منيع ، كما يطلق احلاصن واحلصان على املرأة 
 من اتصف هبا إبيذاء إىل املتعففة ، فاحلصانة تدل على املنعة وهي العّز والقوة اليت متنع الغري من الوصول

 (2)وأصل احلصانة املنع وذلك قيل مدينة حصينة ودرع حصينة. (1).أو تنقص

 : احلصانة اصطالحا  اثنيا
طلح وإمنا الذي ورد مص مل يرد لفظ احلصانة يف شئ من النصوص الشرعية وال يف لغة الفقهاء ،     

 اإلحصان واحملصن واحملصنة .
 فاإلحصان ومشتقاته يطلق على معان منها :

إن الذين يرمون احملصنات  اإلعفاف عن الزىن وحتصني النفس من الوقوع يف احلرام ، ومنه قوله تعاىل} -1
 فاحملصنات هنا مبعىن العفيفات. (3)الغافالت املؤمنات {

أي ذوات األزواج ، وقوله تعاىل : فإذا  (4)كما يف قوله تعاىل } واحملصنات من النساء {  الزواج -0
 أي زوجّن ، ويقال للمرأة حمصنة ألهنا تستعف ابلزوج عن الزىن . (5)أحصنّ 

احلرية فقد ورد لفظ احملصنات مبعىن احلرائر كما يف قوله تعاىل : }فعليهن نصف ما على احملصنات  -3
 . (6)من العذاب{

سبق نستطيع أن نقول أن املعىن اللغوي للحصانة ال خيتلف عن املفهوم االصطالحي فبالتايل جند  مما     
أن املعاجم اللعربية تتفق أن كلمة حصانة يراد هبا املنع واملنعة أي القوة وهي تشري إىل أن  حتصني الشئ 

ة كما ورد يف القرآن عين العفة واحلرية والطهار حفظه وجعله بعيد املنال وهي تطابق املعىن االصطالحي اليت ت
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دايرهم ألول احلشر ما ظننتم الكرمي ، ومنها قوله تعاىل}

أن خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا فأهتم هللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم الرعب 
 .(7){وأليدى املؤمنني فاعتربوا أيوىل األبصارخيربون بيوهتم أبيديهم 

 

http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn4#_ftn4
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 اثلثا  : احلصانة يف اصطالح القانون الدويل  

احلصانة يف اصطالح القانون الدويل يعىن به يف األصل منح محاية للمبعوث الدبلوماسي هبدف عدم     
فاق اإلنسان يعين االخ، وهي تعين االفالت من العقاب ويف القانون الدويل حلقوق ( 8)التعرض لشخصه

يف حماكمة مرتكيب جرائم انتهاك حقوق اإلنسان ، وهذا يعد انكاراً حلقوق الضحية يف احلصول على العدالة 
 .(9)واالنصاف

 رابعا  : أنواع احلصانة الدبلوماسية 

ص وأحكامه اقسم فقهاء القانون الدويل احلصانة الدبلوماسية إىل أربعة أنواع لكل نوع منها مفهومه اخل     
اليت متيزه عن غريه، وقد تناولت مواد اتفاقية فيينا ـ ابعتبارها غاية ما استقر عليه القانون الدويل يف هذا 

 الشأن ، لكن نقتصر دراستنا حول احلصانة الشخصية واحلصانة القضائية.

 احلصانة الشخصية   -1
اس والكامل ، ويف احلرية دون قيد مع عدم املساحلصانة الشخصية يقصد هبا احلق يف األمان املطلق      

بشخص املبعوث يف أي مناسبة ، وقد أشارت إىل هذا املبدأ اتفاقية فيينا على أن  تكون حرمة شخص 
املبعوث الدبلوماسي مصونة ، وال جيوز إخضاعه ألية صورة من صور القبض أو االعتقال ، وجيب على 

صه أو ام الالئق واختاذ مجيع التدابري املناسبة ملنع أي اعتداء على شخالدولة املعتمد لديها معاملته ابالحرت 
  (10)حريته أو كرامته .

 احلصانة القضائية -2
، ملعتمد لديهاة القضائية للدولة ايقصد ابحلصانة القضائية عدم خضوع السفري أو الدبلوماسي للوالي     

تمتع ابحلصانة فنصت على أن املبعوث الدبلوماسي ي وقد بينت اتفاقية فيينا مدى هذه احلصانة القضائية ،
القضائية فيما يتعلق ابلقضاء اجلنائي لدى الدولة املعتمد لديها ، وكذلك فيما يتعلق بقضائها اإلداري إال 
فيما استثين ، كما يعفى املبعوث الدبلوماسي من اإلدالء ابلشهادة ، وال يتخذ يف حقه أي إجراءات 

 .(11)ت خاصة مع التأكيد على عدم املساس حبرمة شخصه أو منزلهتنفيذية إال يف حاال
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ابستقراء ماتقدم جند أن اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية حتدث عن احلصانة الشخصية والقضائية     
دو من هذه وهذا يعين أن رؤساء الدول أيضاً يستفي للمبعوث الدبلوماسي هبدف متكينه من القيام مبهامه ،

 أصيلني لبالدهم يف عالقاهتم اخلارجية. احلصانة ابعتبارهم ممثلني
 قرارهاإاملبحث الثاين : حصانة رؤساء الدول ومربرات 

رئيس الدولة هو املمثل األعلى لدولته أمام الدول األخرى. وقد أحاط القانون الدويل رئيس الدولة      
جموعة من احلصاحات واالمتيازات أثناء أداء واجباته خارج دولته اليت تكفل له ما جيب لشخصة من مب

االجالل ولدولته من االحرتام، وتقتضي احلصاحات الشخصية لرئيس الدولة عدم جواز التعرض لشخصه 
جيوز التعرض وال  من جانب السلطات احمللية. فال جيوز القبض عليه أو حجزه ألي سبب من األسباب ،

. (12)له أبي تصرف ميس كربايءه أو خيدش شعوره ، ولذلك واجب على السلطات محايته من أي اعتداء
داء على وأي اعت فحماية رؤساء الدول األجنبية تعد قاعدة واضحة ومستقرة يف القانون الدويل العام ،

رؤساء الدول يعترب من األعمال اإلرهابية جيرمها القانون الدويل العام، حسب نصوص اتفاقية جنيف ملنع 
م. وتلتزم الدولة ابالمتناع عن أي سلوك من شأنه خرق 1131ومعاقبة األعمال اإلرهابية املوقعة يف العام 

   .(13)يؤدي لالعتداء على حياة الرئيس األجنيبهذه احلماية سواًء كان سلوكاً إجيابياً أو سلبياً 

وتسأل الدول يف حالة حدوث إعتداء على أي رئيس أجنيب إذا ثبت أهنا مل تقم ببذل العناية الكافية     
حلمايته أو مل تقم بعقاب من صدر عنه الفعل غري املشروع ، وقد أبرز قرار جممع القانون الدويل الصادر يف 

جب الدول يف محاية حياة رؤساء الدول األجنبية ، وأوجب على سلطاهتا أن تتخذ م وا0221ابريس عام 
االجراءات الالزمة ملنع وقوع أي اعتداء على أشخاصهم ، وقد تضمنت كثري من االتفاقات الدولية 

ء ، وقد استقرت قواعد القانون الدويل على محاية رؤسا (14)واإلقليمية والثنائية بنودًا ترسخ هذه احلماية
الدول ضد القبض واالحتجاز. وهو حق مكفول لرؤساء الدول يف كل األحوال ، فال جيوز لسلطات هذه 
الدول القبض عليهم أو احتجازهم سواًء وجدو يف هذه الدول أو كانوا موجودين على أقاليم دوهلم. وهذا 

نبية أرض أي دولة أج ما جاء بقرار جممع القانون الدويل على أن } شخص رئيس الدولة حمل إحرتام على
، وال جيوز أن خيضع للقبض أو احلبس ، وعلى السلطات يف الدولة األجنبية أن تعامله ابالحرتام الواجب 

كما أن اتفاقية األشخاص احملميني   .(15)له وتتخذ االجراءات الالزمة ملنع وقوع أي إعتداء على حريته {
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كومات من جرائم القتل واالختطاف أو تعدي آخر م تسعى حلملية رؤساء الدول واحل1113دولياً لسنة 
 .(16)موجه لشخصهم

ابالضافة للحصانة الشخصية يكاد الفقه الدويل جيمع على أن رئيس الدولة الذي يوجد خارج دولته      
بصورة معلومة لسلطات الدولة االقليمية يتمتع حبصانة جنائية كاملة تعفيه من اخلضوع للقضاء اجلنائي 

ة ، حيث حتظى قاعدة احلصانة الكاملة ملمثلي الدول ضد القضاء اجلنائي ، مبا يشبه االمجاع هلذه الدول
، كما نصت كثري من التشريعات الداخلية الوطنية  (17)على املستوى الفقهي ومستوى املعاهدات الدولية

لسماح برفع ا على حصانة ممثلي الدول األجنبية ضد القضاء اجلنائي. وقد رفضت حمكمة النقض الفرنسية
دعوى قضائية ضد الزعيم اللييب معّمر القّذايف بسبب إهتامه إبسقاط طائرة فرنسية فوق النيجر عام 

م رفضت إحدى احملاكم 0222م. واعتربت أن األعراف الدولية متنع حماكمة رئيس دولة. ويف العام 1191
نبية جايب( وذلك لكونه رئيس دولة أجاألمريكية إختاذ أي إجراءات حملاكمة الرئيس الزمبابوي )روبرت مو 
 .(18)يقرر له القانون الدويل حصاحات ضد احملاكمة أمام القضاء الوطين

وحصانة رئيس الدولة األجنبية ضد القضاء اجلنائي للدول األخرى هي حصانة مطلقة سواًء كانت      
م يف الوالايت حدى احملاكجرامية تتعلق بسلوك رمسي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إتلك املمارسات اإل

والايت س اهلاييت )أرستيد( وقد كان وقتها يف املنفى وكانت الياملتحدة إىل االقرار ابحلصانة املطلقة للرئ
م أصدرت حمكمة العدل الدولية حكماً 0220املتحدة تعرتف به كرئيس شرعي هلاييت ، ويف فرباير 

د أصدر و الدميقراطية ، حيث كان القضاء البلجيكي قخبصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغ
عتقال ضد وزير خارجية الكونغو الدميقراطية )ايبوال دومباس( إلهتامه إبرتكاب جرائم ضد االنسانية امذكرة 

يف رواندا إبابدة التوتسي ، وقد كرس حكم حمكمة العدل الدولية احلصانة املطلقة ملمثلي الدول أمام القضاء 
لدول األخرى ، وعلى رأس هؤالء أييت رئيس الدولة ، كما أن التنازل عن هذه احلصانة قد انقسم اجلنائي ل

الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه احلصاحات. ولكن الراجح وفق االتفاقات الدولية 
 .(19)اً أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته خبصوص هذه احلصاحات، إذا مت البد أن يكون صرحي

اجلدير ابملالحظة مما سبق أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإمنا للدولة ، وقد جرى      
العرف والقانون الدويل والسوابق القضائية وأحكام حمكمة العدل الدولية على احرتامها وعدم املساس هبا 



 2017وان العدد األول ج                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
                                                                                                02 

 
46 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

، كما ال جيوز التنازل عنها إال صراحًة وابلتايل فإن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب إتفاقية ، فالدول 
األطراف يف تلك االتفاقية هي اليت تسري عليها قواعد احملكمة. فالدول املصادقة على االتفاقية قد تتنازل 

لدول ادق على االتفاقية ، فتظل احلصانة لرؤساء اصراحًة عن حصانة رؤسائها ، أما تلك الدول اليت مل تص
من القواعد العرفية يف القانون الدويل وابلتايل ال جيوز ألية دولة أن تتخذ أي إجراءات متس برئيس الدولة 
طاملا كانت تلك الدولة غري موقعة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس 

  .(20)القضاء الوطين للدول حىت لو ارتكب جرائم دولية الدولة مطلقة أمام

 املبحث الثالث : مفهوم املسؤولية الدولية اجلنائية وأمهيتها وأنواعها

 أوال  : مفهوم املسؤولية الدولية

املشتقاة من القانون الروماين إذ ميز  Responderأصل كلمة املسؤولية الدولية مشتقة من عبارة      
)كفيل املدين( وحني ولدت هذه  responsor)املدين( وكلمة  sponorالقانون الروماين بني كلمة 

يل قتصادي ومايل ) قيام كفاالنظرية مل تكن هنالك إشارة إيل اخلطأ ، بل كانت املسؤولية ذات مغزي 
ميكن تعريف املسؤولية الدولية عموماً على أهنا نظام أو مؤسسة . (21)املدين ابألداء يف حالة عسرة املدين (

قانونية مبقتضاها يتوجب على أحد أشخاص القانون الدويل الذي أنزل بعمله غري املشروع ضرراً بشخص 
 (22)آخر من أشخاص اجملتمع الدويل تعويض هذا الشخص.

ى وفق إليها إرتكاب عمل غري مشروع عل كما عرفت أبهنا نظام قانوين مبوجبه تلتزم الدولة املسند      
ويعرفها آخرون أبهنا اإللتزام املفروض (23)القانون الدويل بتعويض الدولة اليت إرتكبت ضدها هذا العمل ،

مبوجب النظام القانوين الدويل على أي شخص من أشخاص القانون الدويل العام بتعويض الشحص الدويل 
، فالنظام القانوين الدويل شأنه شأن (24)ل ما أو اإلمتناع عن عملالذي أصابه الضرر نتيجة للقيام بعم

األنظمة القانونية األخرى يفرض التزامات على أشخاصة وهذه االلتزامات واجبة النفاذ سواء كان مصدرها 
ملختلفة احكماً اتفاقياً أي مثبتاً يف معاهدة أم حكماً عرفياً أم حكماً قررته املبادئ العامة يف النظم القانونية 

ية ، فاذا ختلف الشخص القانوين الدويل عن القيام ابلتزامه ترتب على ختلفه حبكم الضرورة حتمل تبعة املسؤول
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ويتفق الفقة والقضاء الدوليان على أن أساس املسؤولية الدولية هو إسناد  (25)الدولية المتناعه عن الوفاء به
 عد القانون الدويل.الفعل للدولة وعدم مشروعية ذلك الفعل يف ظل قوا

وحنن نتفق مع ما ذهب إلية الفقة والقضاء الدوليان يف أن املسؤولية الدولية هي إسناد فعل غري مشروع     
  لدولة يف ظل قواعد القانون الدويل.

أما املسؤولية الدولية اجلنائية فهي تعين يف رأي البعض مساءلة دولة ما عن ارتكاهبا فعالً يعتربه القانون     
 الدويل جرمية ومعاقبتها من قبل اجملتمع الدويل ابلعقوابت املقررة للجرمية الدولية املرتكبة وخضوعها للجزاءات

، وأما املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد تنشأ على (26)ةاليت تكفل ردعها عن تكرار ارتكاب جرميتها الدولي
عاتق ممثلي الدولة سواء كانوا سياسيني أو عسكريني الذين يرتكبون جرائمهم ابسم الدولة أو أي شخص 
من أشخاص القانون الدويل أو يرتكبون أية انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أثناء تنفيذهم لألعمال 

. إال أن قبول فكرة املسؤولية الدولية (27)هتا أو أي سلوك خاضع للقانون الدويل اجلنائياحلربية أو إدار 
اجلنائية بني فقهاء القانون الدويل مل يكن ابالمجاع ، فقد ذهب جانب فقهي إىل عدم قبول فكرة املسؤولية 

اليت ال ميكنها  إال الدولالدولية اجلنائية يف القانون الدويل وحجتهم يف ذلك أن القانون الدويل ال خياطب 
أن تتحمل مسؤولية جنائية إنطالقاً من مبدأ السيادة اليت جتعل الدولة الختضع لسلطة أعلى منها وابلتايل 

، كما أن الدولة ليست شخصًا طبيعياً  (28)ال ميكن أن تسأل الدولة جنائياً أو تكون حماًل لعقوبة جنائية
ي سؤولية اجلنائية هذا يعين أهنا التقع إال على الشخص الطبيعي الذرادة هي مناط املوابلتايل إذا كانت اإل

، كذلك جند أن من خصائص العقوبة أهنا شخصية وابلتايل توقيع العقوبة على  (29)يتمتع ابإلرادة السليمة
 ر، كما أن معيار العقوبة وجود سلطة عليا خيضع هلا اجملتمع تسه (30)الدولة يتناىف متاماً مع هذه اخلاصية

على تطبيق أحكامه وتوقيع العقاب على املخالفني وهو ما يفتقر إليه القانون الدويل ألهنا قواعد حديثة 
 .(31)نسبياً 

وذهب جانب فقهي آخر وهو الغالب يف فقه القانون الدويل  إىل التسليم مببدأ املسؤولية الدولية اجلنائية     
جرائم القانون الدويل وأن القانون الدويل ال  على أساس أن الدولة هي الشخص الوحيد الذي يرتكب

خياطب إال الدول ، وأن اجلرائم الدولية ال يرتكبها إال املخاطبون من قبل القانون الدويل ، وابلتايل أن الفرد 
،  (32)الطبيعي غري مسؤول جنائيًا فالدولة وحدها هي اليت تتحمل املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الدولية
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رأي تعرض النتقاد شديد من قبل العديد من فقهاء القانون الدويل على إعتبار أن املسؤولية لكن هذا ال
الدولية اجلنائية غري قابل للتطبيق على الدولة ألن العقوابت اجلنائية جتد جمال تطبيقها على الشخص 

ان حبقوقه عرتف لإلنس، لذلك يرى غالبية فقهاء القانون الدويل أنه إذا كان القانون الدويل ي (33)الطبيعي
فانه جيب على الفرد أن حيرتم حقوق اآلخرين وأال يرتكب جرائم بشعة ضد اإلنسانية ، وإال خيضع للعقاب 

، وابلتايل االقرار مببدأ مسؤولية الفرد وحده جيعل الدولة مبنأى من العقاب من خالل التضحية  (34)الدويل
، وهذا ما أمجع عليه  (35)تقدميهم للمحاكمة اجلنائيةببعض أفرادها كمسؤولني عن تلك اجلرائم وذلك ب

الفقه والعمل الدوليان أن املسؤولية عن اجلرائم اليت ارتكبت يف احلربني العامليتني وانتهاكات القانون الدويل 
اقتصرت على الفرد وحده دون الدولة وهو ما يتمثل يف احملاكمات اجلنائية منذ حماكمات نورمبريغ وطوكيو 

 .(36)أخرياً احملكمة اجلنائية الدولية، ويوغسالفيا السابقة ، ورواندا ، و 

 اثنيا  : أمهية املسؤولية الدولية

تكمن أمهية املسؤولية الدولية يف أهنا تعترب األداة القانونية الالزمة لضمان احملافظة على تطبيق قواعد      
د أن قواعد القانون ، كما أهنا تؤك(37)القانون الدويل العام ، وابلتايل تدعيم وتعزيز األمن والتعاون الدويل

الدويل ليست غريبة عن فكرة اجلزاء ، فكل خرق لإللتزامات الدولية جير وراءه مسؤولية الطرف املخالف 
 .(38)اليت تستوجب بدورها تعويض الطرف املتضرر

هلا و ويف تقديري نرى أن للمسؤولية الدولية اجلنائية أمهية كربى يف نطاق العالقات الدولية ألن اقرارها وقب    
 ميكن أن يساهم يف إرساء مبدأ األمن والسلم الدوليني واحرتام حقوق اإلنسان.

 اثلثا  : أنواع املسؤولية الدولية اجلنائية

 نقسم املسؤولة الدولية إىل قسمني:ت     

 وهي التزام تتحمل به الدولة ما ينسب إليها القيام بعمل أو االمتناع عن املسؤولية الدولية املدنية : -1
، أما املسؤولية ( 39)القيام بعمل خالفاً اللتزاماهتا الدولية مما يوجب عليها تعويض الدولة اليت تضررت منه.

 . (40)املدنية لألفراد تتوجه للذمة املالية لإلنسان
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ة دولية سؤولية الدولة عند ارتكاهبا فعالً يعتربه القانون الدويل جرميوهي م املسؤولية الدولية اجلنائية: -0
، اعتبار أن تلك يعتربها اجملتمع  (41)املرتكبةومعاقبتها من قبل اجملتمع الدويل ابلعقوبة املقررة للجرمية الدولية 

الدويل جرائم دولية هتدد السلم العاملي ، وابلتايل تستوجب مواجهتها بشكل مجاعي وإنزال العقاب ابلدولة 
املخالفة ، ومن أمثلة هذه اجلرائم الدولية العدوان واالابدة اجلماعية ، وجرائم احلرب ، كما أن موضوع 

دة الذي جد تقنينه يف الكثري من املواثيق الدولية ويف مقدمتها ميثاق األمم املتحاملسؤولية الدولية اجلنائية و 
يسعى إىل محاية السالم العاملي وحتقيق التعاون بني الدول ، وكذلك يف املعاهدات اخلاصة بتحرمي إابدة 

ه العقاب ضي توجي. وأما املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد تقت(42)اجلنس البشري والدفاع عن ضحااي احلرب
، واملسؤولية تتدرج حبسب جسامة الفعل املرتكب ، فقد  (43)فيها إىل جسد اإلنسان وحريته الشخصية

يكون الفعل املخالفة بسيطة ال يرتتب عليها أي جزاء ، وقد يكون خمالفة جسيمة من شأهنا احداث 
 . (44)يهااالضطراب يف األمن والنظام العام للمجتمع الدويل فينبغي العقاب عل

 مما سبق خنلص إىل أن القانون الدويل اجلنائي ابعتباره فرعاً من القانون الدويل العام، تنص على  توقيع    
العقاب على مرتكب اجلرمية الدولية، وهذا يعين أن القانون الدويل اجلنائي يعرتف مببدأ املسؤولية اجلنائية  
لألفراد عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، وهذه املسؤولية توازي املسؤولية الدولية  للدول وقد تكون  أكثر من 

 ذلك. 

 املبحث الرابع : مفهوم اجلرمي الدولية

يف نطاق القانون الدويل اجلنائي اليوجد تعريف للجرمية الدولية األمر الذي فتح ابب االجتهاد يف      
رفها  عهذه اجلزئية على مصراعيه أمام الفقه الدويل اجلنائي ومن التعريفات اليت وردت  يف هذا الشأن. 

ذ ابسم ذي يطبق و ينفجانب من الفقه أبهنا : " كل سلوك حمظور يقع حتت طائلة اجلزاء اجلنائي ال
اجملموعة الدولية ". و عرفها البعض اآلخر أبهنا : " كل فعل خيالف القانون كونه يضر ابملصاحل اليت حيميها 
هذا القانون يف نطاق العالقات الدولية، و يوصف أبنه عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على    فاعله 

"(45). 
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: " هي كل فعل غري مشروع يقرتفه األفراد مينعه و يعاقب عليه  و يرى آخرون أبن اجلرمية الدولية     
القانون الدويل اجلنائي كونه يضر ابلعالقات الدولية يف اجملتمع الدويل ". أو هي : " تلك اجلرمية اليت يرتتب 

، أو أهنا سلوك ارادي غري مشروع يصدر عن فرد ابسم ( 46)على وقوعها إحلاق الضرر أبكثر من دولة "
، كما ُعرفت أبهنا :  (47)ولة أو تشجيع أو رضا منها ويكون منطوايً على مساس  مبصلحة دولية قانوحاً الد

" فعل غري مشروع يف القانون الدويل ، صادر من شخص ذي إرادة معتربة قانوحا  و متصل على حنو معني 
فة للقانون الدويل تسبب . أو هي كل خمال(48)ابلعالقة بني دولتني أو أكثر و له عقوبة توقع من أجله "

 .(49)أضراراً ابألفراد أو ابجملتمع الدويل بناًء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها

" اعتداءات تقع على القيم أو املصاحل اليت هتم اجلماعة الدولية ككل ، و اليت قررت  أيضاً ُعرفت أهنا :   
محايتها بقواعد القانون الدويل ، سواء من خالل العرف الدويل الذي يدمغ هذه االعتداءات بطابع اجلرمية 

 . (50)تداءات "االعالدولية ، أو من خالل االتفاقيات الدولية اليت تعطي صفة اجلرمية الدولية ملنع هذه 

كما تعرف أبهنا : " كل سوك إنساين يصدر عن فرد ابسم الدولة أو برضاء منها ، صادر عن إرادة       
 .  (51)إجرامية يرتتب عليه املساس مبصلحة دولية مشمولة حبماية القانون الدويل عن طريق اجلزاء اجلنائي "

نطبق ي للمحكمة اجلنائية الدولية أبهنا: " فعل أو امتناع يكما تعرف اجلرمية الدولية يف النظام األساس       
عليه وصف اجلرمية الوارد يف النظام األساسي للمحكمة ، سواء كانت أفعال إابدة أو أفعال ضد اإلنسانية 
أو تلك اليت متثل جرائم حرب. على أن تصدر عن إرادة معتربة قانوحاً ، و ذلك أبن تكون يف إطار دويل 

 . (52)فعل ضمن سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غري حكومية "و يتبىن ال

ابستقراء التعريفات السابقة يتضح لنا أن كل تلك التعريفات أمجعت على أن اجلرمية الدولية هي سلوك     
 سواء أن كان عمل أو امتناع  لو حدث ، يصيب األمن والسلم الدولني  ابلضرر. 

 صاانت الدبلوماسية أمام احملاكم اجلنائية الدوليةاملبحث اخلامس : مدى حجية احل

، ة تستقطب قدراً أكرب من االهتمامأخذت مسألة حصانة رؤساء الدول من الوالية القضائية األجنبي     
ويرتبط هذا األمر إىل حد كبري بتطور مفهوم محاية حقوق اإلنسان فلم يعد اجملتمع الدويل على استعداد 
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يرتكبون هذه اجلرائم من العقاب أايً كان منصبهم الرمسي يف جهاز الدولة ، ويف  للتغاضي عن إفالت من
نفس الوقت ليس مثة شك يف أن حصانة مسؤويل الدول ضرورية للحفاظ على استقرار العالقات بني 

من  الدول ، وكثرياً ما تثري مسألة حصانة رؤساء الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية رد فعل كبري
جانب اجلمهور عندما يتعلق األمر ابهتام هؤالء األشخاص ابرتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 

 .، وذلك كونه يتمتع ابحلصانة القضائية(53)مثل ) التعذيب واالابدة اجلماعية ( وللقانون الدويل اإلنساين

دولية، زائي وألنظمة احملاكم اجلزائية الهذا الكالم، يعترب مناقضًا متامًا لكل قواعد القانون الدويل اجل    
ة فعلى الرغم من احلصانة الدبلوماسية اليت يتمتع هبا الرئيس مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية سن

م ، واحلصانة اجلزائية العادية اليت تؤّكد على حقه يف االنتفاع منها ال يتمتع رئيس الدولة ، وان كان 1191
لرائسية ، وقت حصول احملاكمة أو عند صدور احلكم اجلزائي حبقه، أبي حصانة جزائية يف ميارس مهماته ا

م 0221د يف العام املنعق متر املعهد الدويل حلقوق االنسانوجه احملاكم اجلزائية الدولية ، فهو وفقاً لقرار مؤ 
يت ال توصف ابجلرائم هبا وال يتمتع حبصانة جزائية عادية فيما خيص اجلرائم املنسوبة اليه أو احملكوم عليه

الدولية ، يف هذه احلال ال ميكن توقيفه أو القاء القبض عليه أو مالحقته جزائيا أو تنفيذ حكم جزائي كان 
ع حبصانته راضيها أن تّؤمن محايته وأن تدعه يتمتأقد صدر حبقه من قبل ، وعلى الدولة اليت يتواجد على 

حصانة الرئيس تقوم أمام قضاء دولة أخرى ، وليس أمام احملاكم اجلزائية ، وهذا يعين أن ( 54)اجلزائية هذه
الدولية. وهذا ما جاء يف مؤمتر املعهد الدويل حلقوق االنسان واليت تفيد أبن هذه احلصانة ال يصلح الدفع 

اكم اجلنائية املوجبات املستقاة من ميثاق األمم املتحدة واملنصوص عليها يف احمل هبا ، وال ميكن تطبيقها ازاء
الدولية اخلاصة واحملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، وأن حصانة الرئيس اجلزائية ال حتميه من احملاكمة أمام 
احملاكم اجلزائية الدولية ، وال ميكن الدفع هبا يف وجه اختصاص هذه احملاكم على أنواعها ، كما ال ميكن 

عتداء على علقة مبحاكمة اجلرائم الدولية اي اجلرائم اليت تشكل االدفع هبا ملنع تطبيق القواعد واألصول املت
 (55)األمن والسلم الدوليني )اجلرائم ضد االنسانية ، االابدة اجلماعية ، جرائم احلرب واجلرائم االرهابية(.

اليت  ةهذا يعين أن الصفة الرمسية ليس سبب إابحة يف القانون الدويل العام نظرًا لتلك اجلرائم اخلطري      
ترتكب ضد املدنيني واليت أنكرها اجملتمع الدويل ، وينعقد االختصاص للمحكمة اجلدحائية الدولية سواء 

، ، ويف السياق نفسه (56)انضمت الدولة إليها الدول أم ال وذلك تكريساً ملبدأ عدم اإلفالت من العقاب
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لدول ليست حصانة مطلقة ، م على أن حصانة رؤساء ا1111نصت معاهدة فرساي املوقعة يف العام 
. كذلك فان أنظمة (57)وهي تسقط اذا ما وّجهت اىل الرئيس القائم بوظائفه هتمًا ابرتكاب جرائم دولية

احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة تنص على أن صفة 
ابدة ه وحماكمته جبرائم ضد االنسانية أو جبرائم احلرب واإلرئيس الدولة ال تشكل اي عائق يف وجه مالحقت

 .(58)اجلماعية

وللتأكيد على ان رؤساء الدول الذين توّجه اليهم هتم ارتكاب جرائم دولية ال يتمتعون وال ينتفعون من     
نائية الدولية اجلأي حصانة قضائية جزائية أمام احملاكم اجلنائية الدولية ، جند أن النظام األساسي للمحكمة 

في املنصب الرمسي للمتهم سواء كان رئيس دولة أو حكومة من عليوغسالفيا السابقة نص على أنه ال ي
مايو  11، حيث وجه املدعي العام للمحكمة السيدة لويز أربو يف  (59)املسؤولية اجلنائية أو خيفف العقوبة

سانية هتام عن ارتكاب جرائم ضد اإلنم للرئيس اليوغساليف السابق سلوبدان ميلوسوفيتش اإل1111
م ، وكذلك مبوجب قرار 1141وجرائم اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب ، وإنتهاكات اتفاقيات جنيف سنة 

م مت إنشاء حمكمة جنائية دولية لرواندا حملاكمة األشخاص 9/11/1114يف  155جملس األمن رقم 
، املدعي  (60)نتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنسايناملسؤولني عن جرائم إابدة اجلنس وغريها من اإل

يوليو/ متوز  14العام السابق  للمحكمة اجلنائية الدولية ، لويس مورينو أوكامبو، كان قد طلب بتاريخ 
من غرفة ما قبل احملاكمة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة اليت تنظر يف جرائم احلرب  0229

النسانية واإلابدة اجلماعية املرتكبة يف دارفور أن تصدر مذكرة توقيف حبق الرئيس السوداين واجلناايت ضد ا
تتضمن عشر هتم تتعلق ابإلابدة اجلماعية وجبرائم ضد اإلنسانية وجبرائم حرب. وقالت منظمة العفو الدولية 

 .(61) السودان"إن اإلعالن شكَّل "خطوة مهمة حنو ضمان املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف

اجلدير ابملالحظة أن احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية الدائمة مل أتخذ     
مببدأ احلصانة الدبلوماسية  وال ابلصفات الرمسية لألشخاص املتهمني وهذا ما ورد بديباجة نظام روما 

سره إذ تؤكد أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل أباألساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية 
جيب أال متر دون عقاب وأنه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من ضمن تدابري تتخذ على 

 .(62)الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل
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ذا ما جية أما احملاكم اجلنائية الدولية وهمما تقدم خنلص إىل أن احلصاحات الدبلوماسية ليست هلا ح     
م أن الوضع 1145ورد يف كل أنظمة احملاكم اجلنائية الدولية ، حيث وضحت نظام حمكمة نورمبريغ سنة 

الرمسي للمتهمني سواء كانوا رؤساء دول سوف ال يكون عذراً يعتد به العفائهم من املسؤولية أو لتخفيف 
م  نصت على أن الوضع الرمسي للمتهم لن تكون 1145وكيو سنة العقوبة ، كما أن نظام حمكمة ط

وحدها كافية العفائه من املسؤولية ، ويف السياق نفسه درجت احملاكم اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
على أنه ال يعفي املنصب الرمسي للمتهم سواء كان رئيس دولة من  1114م  ورواندا سنة 1113سنة 

ائية الدولية أو خيفف العقوبة ، ويف هذا الصدد أيضاً أكد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية املسؤولية اجلن
م  أن الصفة الرمسية للشخص سواء كان رئيس دولة ال تعفيه من املسؤولية 1119الدولية الدائمة سنة 

ية للشخص سواء  الرمساجلنائية ، وال حتول احلصاحات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد يرتبط ابلصفة 
كانت يف إطار القانون الوطين أو الدويل دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا الشخص. وهذا يعين 
أن التذرع ابحلصاحات الدبلوماسية واالحتجاج هبا حملها يف املخالفات العادية واليت تقع من رئيس دولة 

دفع ة األشد خطورة موضع االهتمام الدويل ال ميكن  الأثناء وجوده يف إقليم أجنيب ، أما يف اجلرائم الدولي
 ابحلصانة لرفع املسؤولية اجلنائية الدولية.

 اخلامتة

احلمد هلل الذي وفقين يف هذه الدراسة واليت جاءت بعنوان أثر احلصاحات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا     
يات الدراسة توصلت إىل عدد من نتائج والتوصالرؤساء على املسؤولية عن ارتكاب جرائم دولية ومن خالل 

 التالية:

 أوال  : النتائج

أمهية مسألة حقوق اإلنسان يف نطاق العالقات الدولية فتح الباب حملاكمة ومساءلة رؤساء الدول  -1
 جنائياً عن اجلرائم الدولية.

ون االعتداء رؤساء الدول د ماكنية حماكمةإتعترب حمكمة نورمبريغ أوىل احملاكم اليت نصت نظامها على  -0
 ابلصفة الرمسية.
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م يتمتع هبا 1191احلصاحات الدبلوماسية واليت نصت عليها اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية سنة  -3
رؤساء الدول من اخلضوع للقضاء اإلقليمي يف حال وجودهم يف إقليم أجنيب تكرمياً هلم وللدول اليت ميثلوهنا 

 ما احملاكم اجلنائية الدولية يف حال االهتام ابرتكاب جرائم دولية.وليست هلا أي حجية أ

إن التطور الذي شهدهتا القضاء الدويل منذ أتسيس حمكمة نورمبريغ الدولية ومروراً مبحكمة يوغسالفيا  -4
تمتع يالسابقة و حممكة رواندا مث احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة فان مسألة احلصاحات الدبلوماسية اليت 

 هبا الرؤساء أصبحت ال تفيد ومل تعد عائقاً أما مساءلتهم جنائياً كما تعد سبباً لتخفيف العقوبة.

 اثنيا  : التوصيات

 ت الدراسة بعد املناقشة والتحليل بعدة توصيات جنملها يف اآليت:لوص

االهتمام مبسألة محاية حقوق اإلنسان وعدم افالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من  ضرورة -1
 العقوبة وإن كانوا رؤساء الدول أو احلكومات.

على أي حمكمة خاصة تشكل بصدد حماكمة جمرمي احلرب جيب أن ال تعتد ابلصفة الرمسية لألشخاص  -0
 وأن ال يكون ذلك سبب لتخفيف العقوبة.

اعطاء احلصاحات الدبلوماسية أي حجية يف حال ارتكاب اجلرائم الدولية واليت متس األمن والسلم  عدم -3
 الدوليني.

إعادة النظر يف اإلتفاقيات الدولية واليت متنح رؤساء الدول حصاحات دبلوماسية خاصًة اتفاقية فيينا  -4
ك احلصاحات بغرض متكني م بغرض ادراج نص فيها توضح أن تل1191للعالقات الدبلوماسية سنة 

الرؤساء من القيام مبهامهم الرمسية وال ميكن التذرع هبا لالفالت من العقاب يف حال االهتام ابرتكاب جرائم 
 دولية.

أخريًا نوصي بضرورة البحث والدراسة حول موضوع حصاحات رؤساء الدول ومدى حجيتها أمام  -5
القات ؤساء الدول أبن حصاحاهتم وفق اتفاقية فيينا للعاحملاكم اجلنائية الدولية حىت تتضح الرؤية لر 

 الدبلوماسية ال ميكن االحتجاج هبا يف حال االهتام ابرتكاب جرائم دولية.
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اهلوامش:

 مادة ) حسن (. 0/91، معجم مقاييس اللغة  13/111إبن منظور ، لسان العرب  - 1
 .145م ، ص0220،  دار الكتب العلمية ، بريوت ،  13، ج 1مجال الدين أبو الفاضل إبن منظور ، لسان العرب ، ط - 2
 .03سورة النور اآلية  - 3
 .04سورة النساء اآلية  -4
 .05سورة النساء اآلية  -5
 . 05سورة النساء اآلية  -9
 .0سورة احلشر اآلية  - 7
 .401اسية ،  دار العلم للماليني ، صد. علي الشامي ، الدبلوم - 8
 .45م ، ص0211وسيم حسام الدين ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،  - 9

 م1191من إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية سنة  01املادة  - 10
 م .1191من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية سنة  31املادة  - 11
 .43م ، ص1111لقانون الدبلوماسي منشأة املعرف ، االسكندرية ، د. علي صادق أبوهيف ، ا - 12
 م.1131من اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة األعمال االرهابية سنة  0املادة  - 13
م 1113م للبعثات اخلاصة واتفاقية 1191م واتفاقية فيينا للعام 1131منها اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة األعمال اإلرهايب سنة  - 14

م واالتفاقية العربية 1119مع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية. واالتفاقية األوربية ملنع وقمع االرهاب لعام ملنع وق
 .م1111م وإتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع االرهاب ومكافحته لعام 1119ملكافحة االرهاب لعام 

 م.0221يف ابريس سنة من قرار جممع القانون الدويل 1املادة  - 15
، مركز الربوفيسور  9أ.د. البخاري عبد هللا اجلعلي ، قانون البحار والقانون الدبلوماسي وفقًا للفقه والسوابق والتشريع ، ط - 16

 .044م ، 0210البخاري للدراسات القانونية والتدريب ، اخلرطوم شارع احلرية ، 
م، ومشروع 1101م( ومشروع معهد القانون الدويل عام 1191م، 1963م، 1191فيينا سنة  أنظر يف هذا الصدد  اتفاقيات - 17

 م.1195معهد القانون الدويل للعام 
احمللل السياسي د. خالد حسني حممد ، حصاحات رئيس الدولة يف القانون الدويل ، مقال على شبكة االنرتنت بتاريخ  - 18
 م.19/5/0211اتريخ التحميل    .https://web.facebook.comم  32/0/0214
من إتفاقية فينا للبعثات اخلاصة  41م للعالقات الدبلوماسية ، وكذلك نص املادة 1191من إتفاقية فينا  30أنظر نص املادة  - 19

 م.1191للعام 
د ، حصاحات رئيس الدولة يف القانون الدويل ، مقال على شبكة االنرتنت بتاريخ احمللل السياسي د. خالد حسني حمم - 20
 م.19/5/0211اتريخ التحميل    .https://web.facebook.comم  32/0/0214
 .3م ، ص1112غسان اجلندي ، املسؤولية الدولية ، مطبعة التوفيق ، عمان ،  - 21
 .349م ، ص1113، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ،  0د. أمحد سرحال قانون العالقات االدولية ، ط -22

                                                 

https://web.facebook.com/
https://web.facebook.com/
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م ، 1190شارل روسو ، القانون الدويل العا م، ترمجة شكرهللا خليفة وعبد احملسن سعد ، األهلية للنشر والتوزيع ، بريوت،  - 23
 . 121ص
 .30م ، ص1193وي ، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن تلوث البيئة ، جامعة بغداد ،جابر إبراهيم الرا  -24
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،  1د. عبد الكرمي علوان ، الوسيط يف القانون الدويل العام ، الكتاب الثاين ، ط - 25

 .151م ، ص1111
، م0220حلقوق ، جامعة عني الشمس ، ومدى املسؤولية القانونية عنها ، رسالة دكتوراه  كلية اإبراهيم الدراجي ، جرمية العدوان  - 26
 .542ص
 .414م ، ص0212نزار العنبكي ، القانون الدويل اإلنساين ، دار وائل ، عمان ،  - 27
 .125م، ص0221نهضة العربية ، القاهرة ، أجمد هيل ، املسؤولية اجلنائية الفردية الدولية ، أمام القضاء اجلنائي الدويل ، دار ال - 28
 .10م ، ص1111، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1شريف كامل ، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ، ط - 29
 .529سعيد جويلي ، املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون ) اتريخ نشر ( ، ص  - 30
 .145م ، ص1114د. عائشة راتب ، التنظيم الدويل ، دار النهضة العربية القاهرة ،  - 31
 .01م ، ص1115عبد الواحد حممد الفار ، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 32
 .409و401م ، ص ص0211درية ، حممد عبد الغين ، اجلرائم الدولية ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكن - 33
 .111أجمد هيكل ، املسؤولية اجلنائية الفردية الدولية ، أمام القضاء اجلنائي الدويل ، املرجع السابق ، ص - 34
 .13مخ ، ص0221وائل عالم ، مركز الفرد يف النظام القانوين للمسؤولية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 35
 .321، ص 0212، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1أمحد املهتدي ابهلل ، النظرية العامة للقضاء الدويل اجلنائي ، ط - 36
، منشورات اجلامعة املفتوحة ، بنغازي ،  1د. عدحان طه مهدي الدوري ود. عبد األمري العكيلي ، القانون الدويل العام ، ط - 37

 .115م ، ص1110
 .349رحال قانون العالقات االدولية ، مرجع سابق ، صد. أمحد س - 38
، م1191توزيع واالعالن ، طرابلس ، عمر حممد احملمودي ، قضااي معاصرة يف القانون الدويل العام ، الدار اجلماهرية للنشر وال - 39
 .15ص
م ، 1115امعية ، االسكندرية ، ، دار املطبوعات اجل 0، ج 1حممد سامي عبد احلميد ، أصول القانون الدويل العام ، ط - 40
 .351ص
 .15عمر حممد احملمودي ، قضااي معاصرة يف القانون الدويل العام ، املرجع السابق ، ص - 41
 .021د. عدحان طه مهدي الدوري وآخر ، القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص - 42
 .351أصول القانون الدويل العام ، املرجع السابق ،  حممد سامي عبد احلميد ، - 43
 .11عبد الواحد حممد الفار ، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، مرجع سابق ، ص - 44

عبد هللا سليمان سليمان ، عبد هللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية  - 45
 .95اجلزائر، ص
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، القاهرة، 1اجلرائم الدولية، دراسة أتصيلية للجرائم ضد اإلنسانية و السالم  و جرائم احلرب، طحممد عبد املنعم عبد اخلالق ،  - 46
 .19، ص1191سنة 
 .92، م 1114د. حسني إبراهيم عبيد ، اجلرمية الدولية دراسة حتليلية تطبيقية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 47
 .10م ، ص0225عبد الفتاح بيومي حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 48
 .014م ، ص1199د. حممد حمي الدين عوض ، دراسات يف القانون اجلنائي الدويل ،  - 49
 .19عبد الفتاح بيومي حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية ، املرجع نفسه ، ص - 50

 .99م ، ص0224حممود صـاحل العاديل، اجلرمية الدولية، دراسة مقارنة ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية ،  - 51
 .19عبد الفتاح بيومي حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية ، مرجع سابق ، ص - 52
منشور على شبكة االنرتنت رومان كولودكني ، حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية مقال  - 53

http//www.legal.un.org    م.19/5/0211اتريخ التحميل 
م 1/1/0221دريد بشراوي ، حصانة رؤساء الدول يف القانون اجلنائي الدويل ، مقال منشور على شبكة االنرتنت بتاريخ   - 54

http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com  م.15/5/0211، اتريخ التحميل 
 م.0221من القرار الصادر عن مؤمتر املعهد الدويل حلقوق االنسان سنة  11املادة  - 55
ية ، القاهرة ، ، دارالنهضة العرب 1د. عبيد حسنني إبراهيم صاحل ، القضاء الدويل اجلنائي ) اترخه وتطبيقاته ومشروعاته ( ط - 56

 .19م ، ص1111
 م.1111من معاهدة فرساي سنة  001أنظر املادة  - 57
من نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا  1م ، واملادة 1113من نظام احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا سنة  9املادة  - 58

 م.1119للمحكمة اجلنائية الدولية سنة  من النظام األساسي 01م ، وأيضاً املادة 1114السابقة سنة 
 م.1113من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة سنة  09املادة  - 59
-حلوار املتمدنااملسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة عن اجلرمية الدولية ومشكلة احلصاحات يف القانون الدويل ، عبد اجلليل االسدي ،  - 60

اتريخ التحميل  http://www.ahewar.org ، موقع على شبكة االنرتنت  21:22 - 04/  1/  0212 - 0911العدد: 
 م15/5/0211
م 1/1/0221لدول يف القانون اجلنائي الدويل ، مقال منشور على شبكة االنرتنت بتاريخ  دريد بشراوي ، حصانة رؤساء ا - 61

http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com  م. مصدر سابق.15/5/0211، اتريخ التحميل 
 م.1119املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية سنة أنظر ديباجة نظام روما األساسي  -62

 فهرس املصادر واملراجع
 أوال  : القرآن الكرمي

 اثنيا  : كتب اللغة
 مادة ) حسن (. 0/91، معجم مقاييس اللغة  13/111إبن منظور ، لسان العرب  -1
 م.0220،  دار الكتب العلمية ، بريوت ،  13، ج 1الدين أبو الفاضل إبن منظور ، لسان العرب ، ط مجال -0
 

http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2897
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2897
http://www.ahewar.org/
http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/
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 اثلثا  : كتب القانون وشروحه
، مركز الربوفيسور البخاري  9البخاري عبد هللا اجلعلي ، قانون البحار والقانون الدبلوماسي وفقًا للفقه والسوابق والتشريع ، ط -1

 م.0210ونية والتدريب ، اخلرطوم شارع احلرية ، للدراسات القان
 م.0220إبراهيم الدراجي ، جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية عنها ، رسالة دكتوراه  كلية احلقوق ، جامعة عني الشمس ،  -0
 م.1113ريوت ، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ب 0أمحد سرحال قانون العالقات االدولية ، ط -3
 م.0212، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1أمحد املهتدي ابهلل ، النظرية العامة للقضاء الدويل اجلنائي ، ط -4
 م.0221أجمد هيل ، املسؤولية اجلنائية الفردية الدولية ، أمام القضاء اجلنائي الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -5
 م.1193إبراهيم الراوي ، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن تلوث البيئة ، جامعة بغداد ، جابر -9
 م.0221وائل عالم ، مركز الفرد يف النظام القانوين للمسؤولية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -1
 م.0211وسيم حسام الدين ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،  -9
 م.1114حسني إبراهيم عبيد ، اجلرمية الدولية دراسة حتليلية تطبيقية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -1

 م.0224حممود صـاحل العاديل، اجلرمية الدولية، دراسة مقارنة ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية ،  -12
 م.1199، حممد حمي الدين عوض ، دراسات يف القانون اجلنائي الدويل  -11
، القاهرة، 1اجلرائم الدولية ،  دراسة أتصيلية للجرائم ضد اإلنسانية و السالم  و جرائم احلرب ، طحممد عبد املنعم عبد اخلالق ،  -10
 .1191سنة 
 م.0211حممد عبد الغين ، اجلرائم الدولية ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  -13
 م.1115، دار املطبوعات اجلامعية ، االسكندرية ،  0، ج 1ل القانون الدويل العام ، طحممد سامي عبد احلميد ، أصو  -14
 م.0212نزار العنبكي ، القانون الدويل اإلنساين ، دار وائل ، عمان ،  -15
  سعيد جويلي ، املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون ) اتريخ نشر (. -19
 م.1114عائشة راتب ، التنظيم الدويل ، دار النهضة العربية القاهرة ،  -11
 م.1115عبد الواحد حممد الفار ، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -19
 م.0225الفتاح بيومي حجازي ، احملكمة اجلنائية الدولية ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية ،  عبد -11
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1عبد الكرمي علوان ، الوسيط يف القانون الدويل العام ، الكتاب الثاين ، ط -02

 م.1111
 م.1111، دارالنهضة العربية ، القاهرة ،  1 اجلنائي ) اترخه وتطبيقاته ومشروعاته ( طعبيد حسنني إبراهيم صاحل ، القضاء الدويل -01
 عبد هللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ، ديوان املطبوعات اجلامعية عبد هللا سليمان سليمان ،  -00

 اجلزائر ، دون ) اتريخ نشر (.      
 ، دون ) بلد النشر واتريخ النشر (.  ، الدبلوماسية ،  دار العلم للماليني علي الشامي -03
 م1111علي صادق أبوهيف ، القانون الدبلوماسي منشأة املعرف ، االسكندرية ،  -04
 م1110، منشورات اجلامعة املفتوحة ، بنغازي ،  1القانون الدويل العام ، ط عدحان طه مهدي الدوري ود. عبد األمري العكيلي ، -05
 م1191عمر حممد احملمودي ، قضااي معاصرة يف القانون الدويل العام ، الدار اجلماهرية للنشر والتوزيع واالعالن ، طرابلس ،  -09
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 م.1190احملسن سعد ، األهلية للنشر والتوزيع ، بريوت ،شارل روسو ، القانون الدويل العا م ، ترمجة شكرهللا خليفة وعبد  -01
 م.1111، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1شريف كامل ، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ، ط -09
 م.1112غسان اجلندي ، املسؤولية الدولية ، مطبعة التوفيق ، عمان ، -01

 رابعا  : الرسائل اجلامعية
 م0220راجي ، جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية عنها ، رسالة دكتوراه  كلية احلقوق ، جامعة عني الشمس ، إبراهيم الد -1

 خامسا  : االتفاقيات الدولية
 م.1111معاهدة فرساي سنة  -1
 م.1131اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة األعمال االرهابية سنة  -0
 م.1191سنة  إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية -3
 م. 1191اتفاقية فيينا  للبعثات اخلاصة سنة  -4
 م.1113اتفاقية  منع وقمع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية سنة  -5
 م.1119االتفاقية األوربية ملنع وقمع االرهاب لعام  -9
 م.1119االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب لعام  -1
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 وتطبيقاهتا أمام ديوان املظامل السعودي القرائن القضائية
 د. أشرف حممد محامده                                                                    

 أستاذ القانون اإلداري واملايل املساعد                                                             
 السعودية –إلدارة العامة معهد ا                                                               

 
 امللخص:

إن املبدأ العام هو مشروعية األعمال القانونية اإلدارية أي خضوع مجيع األشخاص مبا فيهم السلطة العامة بكل     
هيئاهتا وأجهزهتا للقواعد القانونية السارية املفعول ابلدولة، إال أن اإلدارة يف بعض األحيان تتعسف يف استعماهلا سلطتها 

عن إبلغاء يف قراراهتا املعيبة سواء كانت العيوب اخلارجية أو العيوب الداخلية املمنوحة هلا قانوحا، ما يستوجب الط
ابستعمال وسائل اإلثبات املباشرة والغري املباشرة ومن هذه األخرية القرائن القضائية اليت يستنبط هبا القاضي اإلداري 

اضي رايت الدعوى املرفوعة أمامه، وللقإلثبات وقائع غري معلومة من وقائع معلومة، وذلك إبعمال املنطق من خالل جم
 يف األخري السلطة التقديرية يف قبوهلا أو رفضها حسب قناعته الشخصية.

 القرينة القضائية. -الدعوى اإلدارية  –اإلثبات اإلداري  –القانون اإلداري  - الكلمات الدالة:
The summary: 

They came the principle for a year he is the administrative decisions legitimacy 

which the docile of all persons for what her mouth the general authority is with its 

corporations and equipments for effective legal rules effect by state, that 

administration sometimes she disposes arbitrarily of use of authority granted is to it 

law, that stabbing is being made necessary by cancellation in her disgraceful 

decisions either extern imperfections or internal imperfections were in use of the 

direct evidence means Indirect, and who this latter the spouses judicial which he is 

being derived from the known brass tacks by her the administrative judge is for 

establishing known not brass tacks, and that by acts of the dialectics through events 

of the raised allegation in front of him, and discretionary authority in latter in her 

acceptance is for authority or its refusal calculated its personal satisfaction. 

The indicator words: The Administrative Law - The Administrative Evidence - The 

administrative Suit -The judicial evidence. 
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 مقدمة:

إن مسالة اإلثبات هي من أهم املسائل على اإلطالق اليت يتعرض هلا القاضي مهما كانت نوعية     
الدعوى املطروحة أمامه سواء كانت ذات طابع جزائي أو مدين أو إداري، ففي القانون اإلداري تتم صياغة 

لقضاء اإلداري بنظرها ا نظرية اإلثبات على أساس ظروف هذا القانون وطبيعة الدعوى اإلدارية اليت خيتص
وتطبق بشأهنا نظرية اإلثبات اخلاصة به، وهي تتعلق بروابط إدارية تنشأ بني اإلدارة بوصفها السلطة اإلدارية 

  .العامة وبني األفراد يف ظل مبدأ املشروعية الذي يعين خضوع اإلدارة حلكم القانون

رية وما تتمتع به من امتيازات وسلطات عامة، ونظرًا الن اإلدارة العامة هي طرف يف الدعوى اإلدا    
وحيازهتا للواثئق واملستندات اإلدارية املرتبطة ابلقرار جتعل من عملية إثبات عدم مشروعيته عملية صعبة، 

 إذ قد قيد حق املدعي يف اإلثبات وهو حق مشروع طبقاً للقواعد العامة يف اإلثبات.

 مشكلة الدراسة:
النظام السعودي  يفاإلدارية القانوين املرتتب على القرائن القضائية يف الدعوى تدور حول مدى األثر     

هلا لتحقق فاعليتها يف اإلثبات، وأتثريها على  اإلداري القاضي تقدير من حيث الوسائل القضائية، ومدى
 سري العملية القضائية وإثباهتا. 

 منهج البحث:
نعتمد يف هذا البحث على املنهج التحليلي الوصفي ابالعتماد على النصوص القانونية إضافة     

 لالجتهادات الفقهية والقضائية ذات العالقة ابلبحث يف النظام السعودي.

 وسنتناول دراسة القرائن القضائية من خالل مبحثني على النحو التايل:

 : ماهية القرائن القضائية.املبحث األول

 : أهم التطبيقات للقرائن القضائية أمام ديوان املظامل.املبحث الثاين
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 املبحث األول: ماهية القرائن القضائية

إىل جانب الدور اإلجرائي الذي يضطلع به القاضي اإلداري يف جمال اإلثبات، فإنه يقوم على التوازي     
ن القرائن القانونية لقانونية والقضائية(، ونظراً ألمعه بدور موضوعي واملتمثل يف استخالصه للقرائن بنوعيها )ا

خترج عن نطاق حبثنا، فسوف نركز يف دراستنا على القرائن القضائية ابعتبارها وسيلة من وسائل اإلثبات 
غري املباشرة، فإنه يقتضي منا أوال تعريفها والتمييز بينها وبني مفاهيم أخرى هذا ما سنتناوله يف املطلب 

 .املطلب الثاين فسوف نبني خصائصها وشروطهااألول، أما 

 املطلب األول: مفهوم القرائن القضائية

أورد املنظم السعودي يف نظام املرافعات الشرعية تعريفا للقرائن بوجه عام، وكذلك اجتهد الفقه يف     
ليه يف إوضع تعريفات هلا وإن اختلفت الصياغة يف تعريف إال أن مضموهنا واحد وهذا ما سوف نتطرق 

ع الفرعني التاليني حبيث نتناول يف الفرع األول تعريف القرنية القضائية وخصائصها وشروط حتققها، أما الفر 
 .الثاين سنتناول فيه ما مييز القرينة القضائية عن بعض املفاهيم األخرى

 الفرع األول: تعريف القرائن القضائية

رحاء وأقران،  فعيلة مبعىن مفعولة من االقرتان واملصاحبة، ومجعه قتعرَّف القرائن لغًة مجع َقرينة، على وزن     
 .(1)كذلك معناها احلبل يقرن يوصل به شيئني، والوصل بينهما واملساوي والنظري

كما يطلق لفظ قرينة على الزوجة، وعلى الزوج القرين، ومسيت الزوجة ابلقرينة ألهنا تقارن الزوج أي      
به صاحبه و الزمه، ويقال قرنت  تصاحبه وتالزمه يف حياته، ويقال قارن الشيء ابلشيء مقارنة أي اقرتن

 .(2)الشيء ابلشيء أي وصلته

ه على شيء قريب من املعىن اللغوي، فالقرينة هي ما يستخلصتستخدم كلمة قرينة اصطالحاً للداللة     
 .القاضي من أمر معلوم للدالة على أمر جمهول
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فقد عرفها بعض الفقه اإلسالمي أهنا كل أمارة ظاهرة تقارن شيًئا خفًيا، وتدل عليه، وهي مأخوذة من 
 .(3)املقارنة واملصاحبة

 اىل "وجاؤوا على قميصه بدٍم كذٍب قال بل سولت لكممثال ذلك ما ذُكر يف القرآن الكرمي قال تع    
ّستعاُن على ما تصُفوْن " صدق هللا العظيم

ُ
 .(4)أنفسكم ْأمراً فصرٌب مجيل وهللاُ امل

إن سيدحا يعقوب أعترب سالمة القميص من التمزيق قرينة قوية على أن الذئب مل أيكل يوسف عليه     
 .ذئب يوسف وهو يرتدي القميص، ويسلم القميص من التمزقالسالم، إذ من غري املعقول أن أيكل ال

 العملية هي أدق جمهولة، وبعبارة واألخرى مؤكدة إحدامها واقعتني بني عالقة سوى ليست القرينة    
 املطروحة الفرضيات بني من اختيار إجراء عملية من معلومة واقعة من انطالقاً  القاضي متكن اليت املنطقية
 واقعة اعتبار خالل من وذلك ذاته حد يف اإلثبات تنقل موضوع فهي هنا احتماالً، ومن األكثر الفرضية

 عن أخرى واقعة إىل الوصول أجل من واقعة من تنطلق فالقرينة .أخرى إثبات واقعة جمرد من صحيحة ما
 تقديره من خالل القاضي إليه يتوصل الذي االقتناع وحسب استقراء واستنباطاً  املنطقي طريق االستدالل

 منطقي تقييم بعملية يقوم جيب أن االقتناع، هذا إىل القاضي يتوصل أن قبل لكن .عليه املعروضة للوقائع
 .(5)إثباهتا أو معرفتها املراد الواقعة و العناصر املعروفة بني املنطقية العالقة إثبات إىل طريقها عن ليتوصل

وتعد القرينة القضائية دليل غري مباشر يستخلصه القاضي إبعمال الذهن من ظروف الدعوى املطروحة     
أمامه من خالل الواقعة اليت قام عليها الدليل إلثبات واقعة أخرى هلا عالقة هبا، منهم من يعرفها على أهنا 

و مصدر هذه د إثباهتا، فالقاضي هعالقة منطقية يستنتجها القاضي بني واقعة معلومة وأخرى جمهولة يري
القرينة، وتسمى كذلك ابلقرائن الفعلية أو إقناعيه ألن القاضي يصل إليها من خالل اقتناعه الشخصي أو 

 املوضوعي. 

كذلك هي اليت يستنبطها القضاة من الوقائع املعروضة عليهم مبقتضى ما يتمتعون به من فطنة وذكاء،      
ميكن حصره، حيث أنه يتالزم مع القضاة بغض النظر عن الزمان، فال خيلو زمن  وهذا النوع من القرائن ال

من األزمان من وجود أمثلة على تلك القرائن، مثال ذلك ما روى أنه رفع إىل قاضي إايس بن معاوية رجل 
قال ف استودع غريه ماالً فجحده، فسأله القاضي إلياس فأنكر، فقال للمدعي أين دفعت إليه قال يف الربية،
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وما كان هناك، قال شجرة، قال إليها فلعلك دفنت املال عندها ونسيت فتذكر إذا رأيت شجرة، وقال 
للخصم اجلس حىت يرجع صاحبك، وإلياس يقضي وينظر ساعة ساعة، مث قال له اي هذا أترى صاحبك 

أن حيتفظ  وهللا، وأمر قد بلغ مكان الشجرة، قال ال قال اي عدو هللا إنك خائن، قال أقتلين، قال ال أقتلك
 به حىت جاء الرجل، فقال له إلياس اذهب معه فخذ مالك.

إن هذا النوع من القرائن خيضع للسلطة القاضي التقديرية، فله أن حيكم مبقتضى هذه القرينة مىت اقتنع     
 .(6) هبا، وله أن يطرحها جانباً ويلجأ إىل طرق أكثر إقناعاً 

  ( تعريفًا للقرينة يف نصوص خاصة يف نظام املرافعات الشرعية بقوله إهنادياملنظم السعو وقد أورد )    
 .(7)"النتائج اليت يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة"

 الفرع الثاين: متييز القرائن القضائية عن بعض املفاهيم األخرى

من غري املمكن دراسة مفهوم القرينة القضائية دون التعرض لتقدمي مقارنة بينها وبني مصطلحات     
مشاهبة هلا سواء يف املعىن، أو يف الغاية، قصد من ذلك توضيح أوسع ملفهوم القرينة القضائية، وهذا بتقدمي 

 .مقارنة بينها وبني القرينة القضائية مث بينها وبني الدالئل

 .التمييز بني القرائن القضائية والقرائن القانونيةأوال : 

يكمن الفرق بني القرينة القضائية والقرينة القانونية يف كون القرينة القانونية على حسب تعريف بعض     
شرع من أمر معلوم األدلة فيسوغه يف قاعدة جمرد تطبيق على كل احلاالت 

ُ
فقهاء القانون أبهنا ما يستنبطه امل

 .(8)ولو ظهرت يف بعض األحيان مغايرة للواقع املماثلة

وخنلص أبن القرينة القانونية هي عملية استنتاج بناءً على الغالب واملألوف من واقعة معلومة ملعرفة واقعة     
 .جمهولة جيرهبا املشرع ويقرر نتيجتها بنص قانوين عام وجمرد تيسرياً لإلثبات

ومن مث ميكن أن منيز بني القرائن القانونية والقرائن القضائية، حيث إن القرائن القانونية من عمل املشرع     
وحده فهو الذي خيتار الواقعة الثابتة، وهو الذي جيري عملية االستنباط، فاملشرع يقرر مقدمًا أن بعض 
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ثبت تلك الوقائع أن يرى غري ذلك، بل أنه مىت ت الوقائع تعترب دائماً قرينة على أمور معينة وال جيوز للقاضي
جيب أن يستنتج منها القاضي حتماً ما قرره القانون، أما القرائن القضائية فإهنا ترتك لتقدير القاضي الذي 

 يستخلصها من ظروف الدعوى ومالبساهتا.

لحة إثبات صكذلك قد تكون قاطعة أي ال تقبل إثبات العكس وقد تكون بسيطة ميكن لصاحب امل     
عكسها أي يقتصر أثرها على جمرد نقل عبء اإلثبات، أما القرائن القضائية فإهنا ترتك لتقدير القاضي 
اإلداري، حبيث له كامل التقدير ابألخذ هبا بعني االعتبار، أو أن يهملها فهي بذلك قرينة غري قطعية جاز 

 .فيها اجملادلة

والقرائن القضائية قد تتحول إىل قرائن قانونية إذا ما نص عليها القانون، وبذلك يستقر القضاء على     
األخذ هبا، ومن مث فإن القرائن القانونية ابعتبارها وسيلة لإلعفاء من اإلثبات قد تكون أصلها قرينة قضائية 

 .(9) قامت يف البداية كدليل لإلثبات غري املباشر

 تمييز بني القرائن القضائية والدالئلاثنيا : ال

  .مجع وهي الوقائع املعلومة اليت خيتارها القاضي ليستنبط منها الواقعة اجملهولة الدالئل:

وقيل هي: استنباط للواقع اجملهول املراد إثباته من واقعة أخرى اثبتة مع قابلية هذا االستنتاج للتأويل 
 .(10) واالحتمال

هناك فارق جوهري بني الدالئل والقرائن القضائية، من حيث قوة كل منهما يف اإلثبات، ومن حيث     
 .مدى االتصال بني الواقعة املعلومة ابلواقعة اجملهولة

فمن حيث قوة اإلثبات: فإن القرينة القضائية تكفي بذاهتا حال ثبوت وتوافر شروطها يف حني أن     
 ا إذا ما استند إليها وحدها لدخوهلا يف جمال الشك واالحتمال.الدالئل ال يصح احلكم هب
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أما من حيث االتصال واالرتباط بني الواقعة اجملهولة واألخرى املعلومة الذي تشرتك فيه الدالئل والقرائن:     
ست يففي القرائن القضائية تكون الصلة حبكم الضرورة املنطقية، أما الدالئل فإن الصلة بني الواقعتني ل

 .(11)بقوية وال حتمية

 املطلب الثاين: خصائص وشروط القرائن القضائية

لكي تكون وقائع الدعوى املعروضة على القاضي اإلداري قرينة يستند إليها يف إصدار حكمه، فيتعني     
أن تتوافر يف تلك القرينة جمموع من اخلصائص والشروط، هلذا سوف نربز يف هذا املطالب خصائص القرينة 

 . القضائية يف الفرع األول، أما الفرع الثاين فندرس شروط اإلثبات هبا

 الفرع األول: خصائص القرائن القضائية

 :من خالل تعريفنا للقرائن القضائية ميكن استخالص أهم خصائص املميزة هلا وهي على التوايل    

 :( القرائن القضائية ليست دليال  مباشرا  يف اإلثبات(1

إن القرينة ليست دلياًل مباشرًا يف اإلثبات وإمنا تقوم على استنباط واقعة جمهولة من الواقعة الثابتة     
املعروفة، وتقسم القرائن يف بعض األنظمة إىل قرينة قانونية وهي ما نص القانون على ذلك وهذا ملنع 

القاضي من وقائع الدعوى وظروفها  التحايل على النظـام، وبذلك تكون القرينة القضائية أي ما يستنبطه
  .(12)ومالبساهتا

 ( أن تكون قرينة قوة واضحة:2)

إن كون القرينة دلياًل من أدلة اإلثبات أمام القضاء اإلداري، فإنه البد أن تكون واضحة وذلك حىت     
يتيسر للخصوم االستناد إليها، ويستطيع القاضي أن يعتمد عليها يف إصدار حكمه، وعلى أن يغين شرط 

 .القوة شرط الوضوح، حيث أن قوة دليل على أهنا كانت واضحة

قرائن  قرينة قوية أستند القاضي إليها يف إصدار حكمه، سواء كانت قرينة واحدة أو عدة وكلما كانت    
 .(13) يؤدي اجتماعها إىل توافر هذه القوة
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 :( استحالة حصر القرائن القضائية8

لطبيعة اإن الواضح يف القرائن القضائية هو استحالة حتديد نطاقها، وتكمن الصعوبة يف هذا التحديد إىل    
املوضوعي والذايت فالعنصر املوضوعي هو الواقعة املعلومة املتمثلة يف الدالئل بنوعيها املادي  عنصرمها

واملعنوي فهي عديدة ومتنوعة إذ يستحل حصرها وحتديد جماهلا إذا ختتلف من قضية ألخرى، والعنصر 
 الذايت وهو املتمثل يف االستنتاج املبين على املنطق والعقل.

 :لقضائية دليل استنتاجي( القرائن ا4

إن أبرز ميزة على اإلطالق تتميز هبا القرينة القضائية عن بقية مسائل اإلثبات من اعرتاف أو شهادة     
أو غريها من وسائل اإلثبات األخرى هي كوهنا دليل استنتاجي يقوم القاضي ابلوصول إليه إعمااًل لفكرِه 

كون كانت مادية أو معنوية، واالستنتاج هو العنصر األهم الذي تت  وعقلِه انطالقاً من الدالئل املختلفة سواءً 
منه القرينة القضائية، أما ابلنسبة لبقية األدلة األخرى فإهنا تعرض على القاضي يف ملف الدعوى، وأثناء 

 .(14)املرافعة، ويقوم بتقديرها بعد مناقشتها مع بقية األطراف

 يةالفرع الثاين: شروط حتقق القرائن القضائ

 :يشرتط يف القرينة القضائية لكي حيتج هبا أو يستند إليها القاضي يف إصدار حكمه وهي على التوايل    

: أن تكون قرينة قوية واضحة، وذلك حىت يتيسر للخصوم االستناد إليها، ويستطيع القاضي الشرط األول
 .(15)أن يعتمد عليها يف إصدار حكمه، وال يتقيد بعدد القرائن وال تطابقها

: أن يكون استخالص القرائن من قبل القاضي استخالصًا سائغًا مؤدي فعاًل إىل النتيجة الشرط الثاين
 .(16)اليت ينتهي إليها يف حكمه

: أن تكون هناك صلة بني القرينة الواقعة حمل اإلثبات واحلدث الذي يراد التثبت منه، الشرط الثالث
بات القاضي هبا يتطلب االتصال بني القرينة الواقعة حمل اإلثفاالحتجاج ابلقرينة أمام القضاء أو متسك 

 .(17)إىل ما سيقضي به مباشرة فال يكفي أن يكون االتصال وثيقاً حمكماً، حبي يؤدي استنتاجه
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 الفرع الثالث: عناصر )أركان( القرينة القضائية

 حمل الواقعة داللتها على تنصب ال اإلثبات، إذ يف مباشر غري دليل القضائية القرائن تقدم أن مما يتبني    
 ذلك معىن كان األخرية، ثبتت الواقعة إذا حبيث هلا جماورة أخرى واقعة على تنصب وإمنا مباشرة، اإلثبات

 :القضائية عنصرين للقرينة فإن اإلثبات، وبذلك حمل الواقعة ثبوت

يكون معلوماً لديه واقعة  حيث، وهو الواقعة الثابتة وهذه هي نقطة انطالق القاضي، أوال: عنصر مادي
معينة واثبتة أمامه، فقد تكون اثبتة بشهادة الشهود، أو ابلكتابة، أو عن طريق اإلقرار أو اليمني، سواء  

كانت  إذا مث ومن اثبتة، الواقعة هذه تكون أن فاملهم الدعوى، كانت اثبتة أمام القاضي أم متت خارج
 ألن تكون مصدراً  تصلح فال اثبتة، وغري حمتملة واقعة جمرد منها لالستنباط القاضي اليت اختارها الواقعة

 .منها قرينة الستخالص

 قاضي مهمة هي وهذه املعلومة، الثابتة الواقعة من اجملهولة الواقعة استنباط : وهومعنوي عنصر :اثنيا
 والعقل، املنطق حدود يف ولكن تقديرية من سلطة له مبا القاضي هبا يقوم ذهنية عملية املوضوع، وهي

 .حكمه يف إليها ينتهي اليت النتيجة إىل عقال مؤد استخالص سائغ أبنه عنه يعرب ما وهو

 املبحث الثاين: تطبيقات القرائن القضائية أمام قضاء ديوان املظامل

يستعني قاضي ديوان املظامل ابلعديد من القرائن القضائية يف اإلثبات ألي دعوى قضائية تطرح أمامه،     
ائية ويستلزم اإلثبات هبا؛ حيث أن احلاالت اليت جييز فيها القانون إثباته ابلبينة ميكن إثباته ابلقرينة القض

 .ابلقرائن القضائيةوالعكس صحيح، فما ال يقبل إثباته ابلبينة ال يقبل إثباته 

ومن ذلك تقبل القرائن القضائية كإثبات يف الوقائع املادية والتصرفات القانونية بصفة مطلقة، وال جيوز     
قبول القرائن القضائية يف املسائل غري حمددة القيمة املالية، أو اليت اشتمل عليها دليل كتايب، أو اليت تكون 

يف حالة وقوع مانع على حصوله  لح والكفالة، غري انه جيوز اإلثبات فيهافيها الكتابة شرطاً إلثباهتا كالص
 .(18)على دليل الكتابة بسبب أجنيب ال يد له فيه
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ويف مقدمة هذه القرائن قرائن االحنراف ابلسلطة، وكذلك قرينة اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية، قرينة خطأ     
ك ادية لإلدارة، وقرينة العلم اليقيين ابلقرار اإلداري، وذلاملرفق العام يف حالة التعويض عن األفعال امل

ابإلضافة إىل تطبيقات أخرى للقرينة القضائية واليت ال ميكن حصرها، ومن املستحيل اإلحاطة هبا مجيعاً، 
 .تبعاً لذلك سوف نقتصر يف هذه الدراسة على التعرض ألهم هذه القرائن على وجه اخلصوص

 علم اليقيين ابلقرار اإلدارياملطلب األول: قرينة ال

ويقصد به وصول القرار اإلداري إىل علم األفراد بطريقة مؤكدة عن غري طريق جهة اإلدارة علمًا اتماً     
حيث يظل ، (19)جلميع عناصر القرار اليت متكن صاحب الشأن من حتديد موقفه من القرار بقبوله أو رفضه

رار يغلقه إال فوات ستني يوماً من اتريخ ثبوت علم صاحب الشأن ابلقميعاد رفع دعوى اإللغاء مفتوحاً ال 
املطعون فيه على وجه يقيين مبؤدى القرار وحمتوايته، حبيث يسمح لذي الشأن أن حيدد مركزه فيه وموقفه 

 منه، واالعتداد هبذا التاريخ ال يكون له وجه إال حيث تنعدم إجراءات النشر، وال يتم اإلعالن.

 خذ ابلعلم اليقيين توافر ثالثة شروط:ويشرتط لأل

 أن يكون العلم علماً حقيقياً ال ظنياً وال مفرتضاً. -1

وأن ينطوي هذا العلم على كل عناصر القرار، اليت مُتكِّن صاحب من حتديد مركزه فيه وموقفه من  -0
 القرار من حيث قبوله أو الطعن فيه.

 .(20)معه حساب بدء سراين مدة الطعنوأن يثبت حدوث العلم اليقيين يف اتريخ معني ميكن  -3

سائل وملا كان جيب على الدائرة التحقق من امل"  ومن تطبيقات هذه القرينة قضى ديوان املظامل أبنه    
األولية املتعلقة ب القبول الشكلي قبل تناول املوضوع والسري فيه ابعتبار أن ذلك من النظام العام، فإن 
الثابت من األوراق، ومما ذكره الوكيل يف هذه الدعوى أن املدعي ابشر على املستوى الرابع بتاريخ 

لعلم ابلقرار املتظلم منه حتقق من ذلك التاريخ، ومل يتظلم من القرار إىل هـ، وهبذا فإن ا14/3/1411
هـ،وهذا خمالف للمدد املنصوص عليها 02/1/1401اجلهة اإلدارية وإىل وزارة اخلدمة املدنية إال بتاريخ 

 .(21)يف املادة )الثالثة( من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل" 
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يوان يف حكم آخر أبنه " أما النشر واإلعالن أو العلم اليقيين فهي جمرد إجراءات كذلك قضى الد     
نظم لنقل العلم ابلقرار إىل أصحاب الشأن لكي 

ُ
الحقة على اكتمال هذه األركان وهي إجراءات يتطلبها امل

 خيلتزموا به أو مُيكن االحتجاج به يف مواجهتهم ... ومبا أن القرار حمل الطعن صدر يف اتري
هـ فإن احتساب الطعن عليه من اتريخ العلم ... مما يعين أنه كان على املدعي أن يطعن 04/12/1409

على القرار أمام اجلهة القضائية وهو األمر الذي مل يقم به املدعي إال بتاريخ رفعه لدعواه يف 
 .(22)ولة شكاًل"بهـ وبذلك تعترب دعواه ابلطعن قد فات موعد قبوهلا ومن مث تعترب غري مق01/1/1432

 املطلب الثاين: قرينة االحنراف ابستعمال السلطة

استقر قضاء ديوان املظامل على أن عيب االحنراف يف استعمال السلطة هو أحد عيوب املشروعية     
املنصبة على الغاية من إصدار القرار اإلداري، ويعد من أكثر عيوب القرار اإلداري شيوعاً، ويقع هذا 

تهداف ُمصدر القرار اإلداري حتقيق غاية تبتعد عن املصلحة العامة و جتانبها، وعندما يسعى العيب يف اس
إىل هدف مغاير لألهداف املخصصة له قانوحاً، وكذلك إذا استعمل إجراءات إدارية ال جيوز له استعماهلا 

ن
ُ
م إلصدار ظِّ من أجل حتقيق اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه، وكل هذا خيالف اهلدف الذي حدده امل

، وعليه فإنه يتعني على املدعي أن يقيم الدليل الذي يثبت ويؤكد ادعاؤه ضد جهة اإلدارة، وملا  (23)القرار
كان عبء إقامة الدليل من قبل املدعي أمر عسري، ومن مث فإن القضاء اإلداري أقام عدداً من القرائن اليت 

 .(24)غايتها من وراء إصدار القرارمن شأهنا التشكيك يف نوااي جهة اإلدارة، وسالمة 

ونتناول يف هذا املطلب تطبيقات قرائن عيب االحنراف ابلسلطة أمام قضاء ديوان املظامل السعودي      
وذلك من خالل اإلشارة إىل القرائن املتعلقة بظروف إصدار القرار، وكذلك قرينة التمييز يف املعاملة، وقرينة 

 .طريقة إصدار القرار، وأخرياً قرينة الغلو أو عدم املالئمة الظاهرة انعدام الدافع املعقول، قرينة

 الفرع األول: قرينة الظروف احمليطة إبصدار القرار اإلداري

ملا كان املدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات االحنراف ابلسلطة الذي يتبني من ملف الدعوى، فإنه     
يع وسلطته يف تقدير قيمة العناصر املقدمة اإلثبات جبميكون للقاضي اإلداري مبوجب دوره اإلجيايب 

الوسائل، مبا فيها مضمون القرار املطعون واملراسالت السابقة والالحقة للقرار اإلداري وظروف إصدار 
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القرار، حبيث جيوز له االطالع على ملف القضية ومجيع املراسالت اليت سبقت أو حلقت القرار املطعون 
تكشف عن نوااي جهة اإلدارة، والبياحات واإليضاحات املقدمة من الطرفني، وغريها من  فيه، فهي كثرياً ما

 .(25)إبصدار القرار العناصر والظروف احمليطة

وقد تستدعي احلاجة عند حبث موضوع الدعوى، وبعد إطالع القاضي على األوراق املودعة من قبل     
جهة اإلدارة إىل تكليف جهة اإلدارة املختصة بتقدمي بعض األوراق اإلدارية األخرى، ويف هذا الصدد جاء 

 خرى دون علم مرجعهأبن: "صدور قرار نقل املدعي من مقر عمله إىل مدينة أيف حكم ديوان املظامل 
املباشر، مع ثبوت انضباطه يف العمل، وعدم وجود سبب صحيح للقرار وانتفاء املصلحة منه، وكون الوظيفة 
املنقول إليها املدعي غري مالئمة له ابملخالفة لنظام خدمة األفراد الذي نص على وجوب أن يكون النقل 

 (.26)ول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه"بناء على املصلحة العامة بشرط تالؤم الوظيفة املنق

 الفرع الثاين: قرينة التمييز يف املعاملة )قرينة اإلخالل مببدأ املساواة( 

مقتضى هذه القرينة أن االحنراف يف استعمال السلطة ميكن أن يستنتج من التمييز بني األفراد وعدم     
املساواة يف املعاملة دون أساس أو مربر مشروع، كاالستجابة إىل طلب فئة معينة دون أخرى بغري مربر 

طاق إصدار القرار اإلداري يف نظاهر، أو إصدار قرار ال يطبق إال على فئة معينة دون غريها، أو أن يكون 
سلطة الضبط اإلداري مبنع مجيع املظاهرات فيما عدا إحداها، أو منح ترخيص مبزاولة مهنة معينة للبعض 

 .(27)دون البعض األخر ابلرغم من استيفائهم للشروط القانونية الواجب توافرها ملنح الرتخيص

ها ابمتناعها ويشهد صدقاً خلطأ املدعى عليامل أبن " ومن تطبيقات هذه القرينة ما قضى به ديوان املظ    
عن جتديد الرتاخيص دون االستناد إىل نظام بنّي أهنا تقرر وتؤكد أهنا مسحت داخل اجملمع بتجديد الرتاخيص 
ألنشطة كهرابئي سيارات، وتصليح الرديرتات والشكماحات والبناشر وغيار الزيت، وامليزان اإللكرتوين، 

لراحة أو يف تصنيف األنشطة املقلقة ل –املومأ إليها سلفًا  –مجيعها مصنفة يف الالئحة وهذه األنشطة 
اخلطرة أو املضرة ابلصحة أو البيئة، ... ومع ذلك مسحت ورخصت هلا املدعى عليها دون تطبيق للنظام 

 .  (28)الذي تدعيه، مما يعين أن ما قامت به جمافاة عن احلق وأني عن تطبيق النظام"
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 رع الثالث: قرينة انعدام الدافع املعقول إلصدار القرار الف

وتظهر هذه القرينة عندما يتضح من ظروف احلال عدم وجود دافع أو مربر معقول إلصدار القرار     
 .(29)اإلداري، مما يسهل على املدعي عبء إثبات االحنراف ابلسلطة

ومن تطبيقات قرينة انعدام الدافع املعقول ما قضى به نظام ديوان املظامل أبنه " وملا كان قرار التكليف     
قد صدر بعد التحقيق مع املدعي ومعاقبته ابحلسم وملا كان احملقق قد رأى معاقبته بذلك وإعفائه من 

دعي ونقله إىل نطقة قد تضمن معاقبة املمنصبه حسبما جاء يف تقريره ... وملا كان العرض املرفوع ألمري امل
مركز آخر، وقد رأى مناسبة ذلك حسبما يظهر من شرحه على العرض املرفق منه صورة ابألوراق فإن هذا 
يدل على أن قرار التكليف قرار عقوبة مقنع وتكون املدعى عليها قد عاقبت املدعي بعقوبتني على خمالفة 

 .(30)واحدة متجاوزه بذلك النظام"

وأيضاً ما قضى به الديوان أبنه " وملا كان النقل مل يقرر نظاماً كعقوبة أتديبية وإمنا قرر للمصلحة العامة     
اليت تستهدف ُحسن توزيع عمال املرافق العامة من مكان إىل آخر وعلى أقسامه املختلفة مبا يضمن 

عقوبة أتديبية  –ل الطعن قد صدر عقوبة استمرار سريها ابنتظام واطراد مبا حيقق الغاية، وملا كان القرار حم
بسبب سلوك املدعي وكثرة غيابه، يؤكد ذلك أن القرار حمل الطعن نص على حرمان املدعي من صرف  –

 .  (31)أية ميزة مالية تنتج عن النقل"

 الفرع الرابع: قرينة طريقة إصدار القرار 

ب مقدم إىل جهة اإلدارة، واتضح من ظروف مبقتضى هذه القرينة انه إذا صدر القرار بناًء على طل    
احلال أهنا مل تقم ببحث الطلب قبل إصدار القرار، فإن صدور القرار على هذا النحو يُعد قرينة قضائية 

 .(32)على االحنراف ميكن االستناد إليه يف الطعن يف القرار ابإللغاء

ف قد أتت وحيث الثابت أن الئحة التكلي"  ومن تطبيقات هذه القرينة ما قضى به ديوان املظامل أبنه    
بضوابط تكليف موظف أبعمال وظيفية معينة إىل عمله األصلي أو من دونه ومنها أن ال تزيد مدة التكليف 
عن سنة كحد أقصى بينما قرار املدعى عليه حمل الطعن قد ورد دون حتديد مدة وهذا يرتك مركز املدعي 
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ن حاحية أخرى فإن القرار يف فذلكته قد استخدم نصوصاً نظامية غري مستقر يف عمله هذا من حاحية، وم
ال اتصال هلا بواقع القرار أو موضوعه ... ومل يعدل القرار وبقي بعلته ...، فاملدعي ومن خالل مستنداته 
ينبغي على إدارته إصدارها القرار حبجة أنه مل يكن للمصلحة العامة لسبب وجود عدد كاف من األطباء 

شفى املنقول إليه وهو بذلك يتخلف السبب الذي من أجله كان التكليف من املستشفى املنقول يف املست
 .  (33)منه الذي ليس به من األطباء العدد الكايف"

 الفرع اخلامس: قرينة الغلو أو عدم املالئمة الظاهرة بني اخلطأ واجلزاء 

( على أنه )يراعي يف 34من خالل نص املادة ) (34(هـ1311جاء يف نظام أتديب املوظفني للعام     
توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبًا مع درجة املخالفة مع اعتبار السوابق والظروف 

 املخففة واملشددة املالبسة للمخالفة وذلك يف حدود العقوابت املقررة يف هذا النظام(.

زاء التناسب الظاهر والبنّي، بني جسامة األفعال التأديبية ونوع اجل وتتحقق هذه القرينة يف حالة عدم    
ومقداره، أن الغلو أو عدم التناسب بني اخلطأ أو اجلزاء يعترب قرينة على االحنراف ابلسلطة، فاجلزاء يكون 

 متناسباً مع الفعل، فإذا مل يكن متناسباً مع الفعل فإن ذلك يعترب احنرافاً ابلسلطة.

ذه احلالة بصورة أوضح يف حالة تفرقة جهة اإلدارة يف املعاملة عند تقدم األشخاص إليها تظهر ه    
  .)35)متماثلة، فتستجيب لطلب أحدهم، ويف الوقت ذاته تقوم برفض طلب اآلخر بطلبات

إذا كان الغرض من العقوبة التأديبية حتقق أهدف من خالل اإليالم املادي واملعنوي ملرتكب اخلطأ     
، ويكون هدف العقوبة يف (36)دييب، فإن نوع العقاب ومقداره جيب أن كون متناسب مع هذا اخلطأالتأ

الصادر هبا قرارًا مشوابً  هذه احلالة حتقيق املصلحة العامة، فإن هي احنرفت عن هذا اهلدف ُعدَّ القرار
 .(37)ابالحنراف ابلسلطة

ومن تطبيقات هذه القرينة ما قضى ديوان املظامل أبن " النظام أحاط بسلطة التأديب تقدير اختيار اجلزاء     
ابملواءمة بني درجة العقوبة وبني مناسبتها جلسامة املخالفة وذلك يف حدود النصاب النظامي املقرر مع 

زاء أو تشديده وابلتايل أهنا مربرة لتخفيف اجل النظر يف الظروف املقرتنة ابملخالفة لتحديد الوقائع اليت ترأتي
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فال تثريب عليها يف تقدير املدى الذي يصل إليه العقاب شدًة أو ختفيفاً ابستنباطه من مالبسات املخالفة 
مما تستقل به اجلهة اليت جعل هلا النظام االختصاص بتوقيعه وخوهلا سلطة ال رقابة للقضاء عليها إال إذا 

ال السلطة .... وملا جرت رقابة ديوان املظامل هبيئة قضاء إداري للقرارات اإلدارية وعلى اتسم بسوء استعم
ما جرت عليه أحكامه واطردت إمنا هي رقابة مشروعية ال رقابة مالءمة فليس له أن يزن مناسبة تلك 

د هبا بغري معقب نفر القرارات أو مدى خطورهتا مما يدخل يف نطاق املالءمة التقديرية اليت متلكها اإلدارة وت
 .  (38)ما دام قراراها قد استهدف املصلحة العامة وخال من خمالفة النظام"

 املطلب الثالث: قرينة اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية

يتحدد جمال هذه القرينة أمام القضاء اإلداري، ويتعلق بقواعد املسؤولية عن األضرار النامجة عن األعمال     
ن األصل يف املسؤولية اإلدارية عن األضرار النامجة عن قراراهتا غري املشروعة، أن يقوم املادية، يف حني أ

أساس عدم مشروعية القرار بثبوت أحد العيوب، وختضع هذه العيوب يف اإلثبات للطرق احملددة أمام 
 القضاء اإلداري مبا يتناسب مع كل عيب منه.

 الفرع األول: تعريف قرينة اخلطأ

نة اخلطأ افرتاض خطأ جهة اإلدارة املربر ملسؤوليتها، واحلكم عليها ابلتعويض عن األضرار تعين قري    
، مما يعين أن املسؤولية تقوم على أساس اخلطأ املفرتض، (39)النامجة عن نشاط معني وفقاً للمسؤولية اإلدارية

 مرفقي بوصفها أساسوأساس املسؤولية اإلدارية تقوم على أساس اخلطأ سواًء كان اخلطأ شخصي أو 
 .(40)اخلطأ يف القانون اإلداري لفكرة

 الفرع الثاين: تطبيقات قرينة اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية يف ديوان املظامل

يقع عبء اإلثبات يف جمال اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية بصفة عامة على عاتق الفرد الذي يطالب     
أدعى، إذا عليه أن يلتزم إبثبات عناصر ثالثة  من على البينة يةالشرع للقاعدة اإلدارة ابلتعويض إعماالً 

 .(41)أو عجز عن اإلثبات، فإنه يؤدي إىل خسارة دعواه جمتمعة، فإذا تقاعس
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لذلك قضى ديوان املظامل أبن: "التعويض البد أن يكون عن أضرار حقيقة وواقعية وظاهرة ومنضبطة،     
ومل يقدم املدعي ما ميكن الركون إليه سوى دعواه املرسلة ... األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل رفض هذه 

 .(42)املطالبة"

عامة أن الفرد الذي يطالب اإلدارة ابلتعويض هو  وإذا كان األصل يف جمال املسئولية اإلدارية بصفة    
ملزم إبثبات تلك العناصر الثالثة جمتمعة )إثبات اخلطأ املنسوب لإلدارة، وإثبات الضرر، وعالقة السببية 
بني اخلطأ والضرر(، وقد استقر قضاء ديوان املظامل على أنه يلزم لقيام مسئولية اإلدارة توفر أركان املسئولية 

وقد قضى يف أحد أحكامه أبنه " إذ ال بد من توافر اخلطأ يف جانب املدعى عليها الذي يرتتب الثالثة 
عليه خسارة املدعي لقيمة تلك اإلصالحات املدعاة، كما أنه ال بد من توافر عالقة السببية بني خطأ 

قوم ال املسؤولية اليت ت، واستثناءً من هذا األصل فإنه يف جم(43)املدعى عليها املفرتض والضرر املرتتب عليه"
 على أساس املخاطر "أو حتمل التبعة" ال يلتزم املدعى إبثبات ركن اخلطأ وإمنا يلتزم إبثبات الضرر فقط. 

ومن تطبيقات قرينة اخلطأ ما جاء يف أحكام ديوان املظامل فقد قضى أبنه " وبتطبيق هذه املادة جند أن     
كان من الواجب عليها متابعة وصيانة الشوارع املسؤولية عنها   األمانة قد أخطأت وقصرت يف حتقيقها إذ

ال أن تتعذر وتتحجج بنزول مطر وحنوه خاصًة أهنا ذكرت أن احلفرة وجدت بعد هطول أمطار يوم ...، 
أما الضرر فإنه قد حتقق يف مركبة املدعي، ومبا أرفقه صاحب املركبة يف أوراق القضية من مستندات تثبت  

يار وكذا تسعرية تصليح املركبة لدى الورشة املختصة، األمر الذي يظهر عالقة السببية بني كلفة قطع الغ
خطأ جهة اإلدارة والضرر احلاصل على مركبة املدعي، مما تنتهي معه الدائرة إىل استحقاق املدعي للتعويض 

 .  (44)عامة"لعما تسببت له املدعي عليها يف تفريطها مبا عليها من مسؤوليات يف الطرق للطرق ا

 خامتة

إن للقرائن القضائية دوراً يف إثبات عدم مشروعية أعمال جهة اإلدارة املعيبة يف جمال الدعوى اإلدارية،     
حيث تكون مالذ للقاضي الذي يلجأ إليها إذا مل تسعفه وسائل اإلثبات األخرى يف الوصول حلقيقة 

 .االدعاء
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وذلك ألن القاضي يعتمد على القرائن القضائية يف الوصول إىل تكوين قناعته الشخصية وهذا لعدم     
وجود أدلة األخرى اليت ميكن االعتماد عليها يف غالب األحوال ويف هذه احلالة تظهر األمهية القصوى 

حاحية، ومن حاحية  قة هذا منللقرائن القضائية ابعتبارها الطريق الوحيد عليه يف الوصول إىل إظهار احلقي
 .اثنية يظهر دور القرائن القضائية يف تعزيز وأتكيد األدلة األخرى أو نفيها

نظم      
ُ
ونظرا ملا يتمتع به القاضي اإلداري من سلطة تقديرية واسعة يف جمال اإلثبات، حيث مل يقيده امل

ان ذلك ن وطأة عبء اإلثبات إن ككأصل عام بدليل معني إلثبات واقعة بعينها، حيث ختفف القرائن م
بصفة مؤقتة، إال أنه امللقى على كاهل املدعي بنقل هذا العبء إىل جانب اإلدارة، وإن قد يؤدي إىل إهناء 

 .الدعوى لصاحل املدعي إذا تقاعست اإلدارة أو فشلت يف دحض القرينة إبثبات عكسها

ء  الدعاوى اإلدارية، وذلك من خالل تنظيم عبإن للنظام والقضاء دوران مهمان يف تنظيم اإلثبات يف    
نظم بتقدير القرائن القانونية والنص عليها، 

ُ
اإلثبات، وإعادة التوازن بني طريف الدعوى اإلدارية؛ إذا يقوم امل

ويقوم القاضي ابستخالص القرائن القضائية وبتكليف اإلدارة احلائزة على املستندات بتقدميها، واعتبار 
 .استجابتها قرينة قضائية، وتنقل عبء اإلثبات من كاهل الفرد إىل كاهل اإلدارةتقاعسها وعدم 

وعلى الرغم ما للقرائن القضائية من قدرة يف اإلثبات، إال أن القاضي اإلداري يف ديوان املظامل يتجنبها     
وص القانونية صيف عملية اإلثبات بدليل صعوبة العمل هبا، إذ أن القاضي اإلداري يفضل االستدالل ابلن

لقوة حجيتها على القرائن القضائية اليت تقبل إثبات العكس يف مجيع األحوال، أي إثبات عكسها بكافة 
طرق اإلثبات؛ إذا ال خيفى أن القرائن القضائية يف جمموعها أضعف األدلة فيمكن إثبات ما خيالفها ومبا 

 هو أقوى من ابب أوىل.

 اهلوامش:
 .15، ص2119دار ابن حزم، الرياض،  1ترجيح التعديل والتجريح، ط( عبد العزيز بن صالح أل إبراهيم اللحيدان، قرائن 1
( حممود حممد هاشم، قضاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية، عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود، الرايض، 2

 .311، ص1199
 .124 ص القاهرة، م،1199سنة  العريب، الفكر دار العام، الفقهي املدخل الزرقا، أمحد ( د. مصطفى3
 .19( سورة يوسف أية 4
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تلمسان  –( قوسطم شهرزاد، اإلثبات ابلقرائن يف املادة اإلدارية، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بلقايد 5
 .121م، ص 0219/0211اجلزائر، سنة  –
م، ص 0213، دار الفكر اإلسكندرية،1يف القانون اإلداري والشريعة اإلسالمية، ط( حممد على حممد عطا هللا، اإلثبات ابلقرائن 6

112. 
/ ٢٢/١( بتاريخ ١(، من نظام املرافعات الشرعية السعودي الصادر ابملرسوم امللكي رقم ) م/159-151 – 159( راجع املواد )7

 هـ.١٣٤١
 أبهنا " النتائج اليت يستخلصها القانون أو القاضي من ( مدين1315عرف املشرع الفرنسي القرينة بصفة عامة يف املادة(  -

 واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة".
- Art 1349 " Les presomptions sont des consequences que le loi ou le magistrature d’un fait 

connu a un fait inconnu ".  
يف التشريع اجلزائري وفق آخر التعديالت، دار الفكر العريب، وهران، ( د. حممد زهدور، املوجز يف الطرق املدنية لإلثبات 8

 .95م، ص 1111اجلزائر،
 .155( عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص9

 .101السابق، ص ( حممد علي حممد عطا هللا، اإلثبات ابلقرائن يف القانون اإلداري والشريعة اإلسالمية، املرجع10
 .312( عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، املرجع السابق، ص11
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1( مصطفى عبد العزيز الطراونة، القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار املطعون فيه، ط12

 .59، ص 0211
 .1د علي حممد عطا هللا، املرجع السابق، ص( حمم13
لنشر والتوزيع اجلزائر اجلزائر، موفم ل –وحدة الرغاية  –( مسعود زبدة، القرائن القضائية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية بدون طبعة 14

 .020م، ص0221
ية حة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم السياس( إلياس جوادي، اإلثبات القضائي يف املنازعات اإلدارية "دراسة مقارنة"، أطرو 15
 . 193م، ص 0213/0214بسكره، اجلزائر، سنة  –جامعة حممد خيضر  –
 . 194( إلياس جوادي، مرجع سابق، ص 16
 .55( د. مصطفى عبد العزيز الطراونة، املرجع السابق، ص17
 .95ابق، ص( د. حممد زهور، املوجز يف طرق املدنية لإلثبات، املرجع الس18
 .911م، ص 0229( د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العريب، القاهرة، مجهورية مصر العربية، 19
وما بعدها، د. فؤاد حممد موسى، القرارات اإلدارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية  902( د. سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص 20

 .049م، ص 0225ة، معهد اإلدارة العامة، الرايض، اململكة العربية السعودية، السعودي
 هـ.14/1/1432هـ، بتاريخ 1401/ق( لعام 0041/0( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )21
 هـ.00/1/1431هـ، بتاريخ 1432/ق( لعام 1/ 0111( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )22
 ه.19/9/1432ه، جلسة 1401/ق لعام 1/ 3199املظامل يف القضية رقم:  ( أنظر يف ذلك: حكم ديوان23
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 .931( حممد علي حممد عطا هللا، املرجع السابق، ص24
، د. 15، ص 0222( عايدة شامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية، بدون ط، دار الفتح للتجليد الفين، اإلسكندرية ،25

 .095م، ص 0229راف ابلسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، االحن
 هـ09/5/1401هـ، جلسة 1409/ق لعام 1011/1( حكم ديوان املظامل رقم 26
 .141، ص 0223( هشام عبد املنعم عكاشة، دور القاضي اإلداري يف اإلثبات، بدون ط، دار النهضة العربية، القاهرة،27
 هـ.03/1/1401هـ( بتاريخ 1401/ق لعام 91/5هـ( و)1404/ق لعام 135/1م ديوان املظامل يف القضية رقم )( حك28
  121، ص0229، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1( عبد الرؤوف هاشم بسيوين، قرينة اخلطأ )يف جمال املسئولية اإلدارية(، ط29
 هـ.09/11/1432هـ بتاريخ 1401عام /ق( ل044/5( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )30
 هـ.01/4/1431هـ، بتاريخ 1432/ق( لعام 3311/1( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )31
 .949( حممد علي حممد عطا هللا، املرجع السابق، ص 32
 هـ.19/5/1430هـ، يف اتريخ 1401/ق( لعام 4154/0( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )33
هـ، ونشر مبلحق جريدة أم القرى بعدد ١٤٣١/  ٢/  ١( بتاريخ ٧أتديب املوظفني مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/( صدر نظام 34

 هـ.12/0/1311واتريخ  0395
 .11( د. مصطفى عبد العزيز الطراونة، املرجع السابق، ص 35
 .192السابق، ص ( د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، املرجع 36
 .411( د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، املرجع السابق، ص 37
 هـ.09/11/1432هـ، بتاريخ 1401/ق لعام 044/5( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم 38
 .593داري والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص ( د. حممد علي حممد عطا هللا، اإلثبات ابلقرائن يف القانون اإل39
 100( د. مصطفى عبد العزيز الطراونة، املرجع السابق، ص 40
هـ، 1430/ق( لعام 1909/0، راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )104( د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرجع السابق 41

 هـ.01/10/1433بتاريخ 
هـ، جمموعة األحكام واملبادئ  1402/ق لعام 120/0هـ، يف القضية رقم  1401لعام  1ت// 019( حكم هيئة التدقيق رقم42

 هـ.1104، ص 4اإلدارية، مرجع سابق، ج
هـ، وراجع حكم هيئة التدقيق رقم 3/1/1409هـ بتاريخ 1409/ق( لعام 593/3( راجع حكم ديوان املظامل يف الدعوى رقم )43

هـ، ديوان  1401هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، لعام  1409/ق لعام 334/5هـ يف القضية رقم  1401لعام  1/ت/420
 م.0224، ص4هـ، ج 1432املظامل ،

 هـ.01/10/1433هـ بتاريخ 1430/ق( لعام 1909/0( حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )44
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 محايـة أمـوال القاصـر يف القانون اجلزائري
 د. شيخ سنـاء   د. شيخ نسيمة                                                                  
 أستاذة حماضرة "ب"                                         أستاذة حماضرة "أ"                      

 سانتلم -جبامعة أيب بكر بلقايد    املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب عني تيموشنت                         
 

 مقدمة:
، ويعترب حاقص األهلية إذا جتاوز 1يعترب الشخص عدمي األهلية إذا مل يبلغ من العمر ثالثة عشرة سنة     

، ويف احلالتني ال يستطيع عدميو وحاقصو األهلية أن يباشروا التصرفات 0سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد
القانونية أبنفسهم، أو ال يصلحون ملباشرة بعضها، لذا أخضع القانون هؤالء األشخاص لسلطة أشخاص 
 آخرين تكون هلم سلطة مباشرة هذه التصرفات نيابة عنهم وحلساهبم، وهذا ما يعرف ابلوالية على املال. 

يقصد ابلوالية على املال، سلطة قانونية لشخص معني يف مباشرة التصرفات القانونية ابسم غريه، و     
، وختتلف الوالية على املال عن الوالية على النفس، فاألوىل 3وحلساب هذا الغري مبا ينتج أثره يف حقهم

لق ابلنفس كرتبية الطفل تعتتعلق مبال القاصر من حيث إدارته وبذل اجلهد يف تنميته وصيانته، والثانية ت
 وتعليمه وتزوجيه. 

، حبيث ينوب 4ولقد أخضع املشرع اجلزائري عدميي وحاقصي األهلية ألحكام الوالية والوصاية أو القوامة    
عنهم حائب شرعي، وذلك رعاية ملصاحلهم، ألن الطفل ال ميكنه مباشرة حقوقه بنفسه، إىل أن يبلغ هذا 

من القانون املدين، ومن مت يباشر  42يعترب كامل األهلية طبقا لنص املادة  األخري سن الرشد، وحينئذ
 أمواله ويديرها بنفسه.

إذن، محاية للقاصر، وضع املشرع جمموعة من الضوابط القانونية إلدارة أمواله والتصرف فيها، بعضها      
 دارية. فما مدى كفاية هذهموجود يف قانون األسرة، وبعضها استحدثه قانون اإلجراءات املدنية واإل

 الضوابط القانونية حلماية أموال الطفل؟
 هذا ما سنجيب عنه يف هذه املداخلة، وذلك على النحو التايل:     
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 املبحث األول: احلماية املقررة للقاصر يف ظل أحكام القانون املدين وقانون األسرة

ات لوالية والوصاية أو القوامة، وفقا ملقتضيأخضع املشرع األشخاص عدميي وحاقصي األهلية ألحكام ا    
من القانون املدين اليت جاء نصها كاآليت: " خيضع فاقدو األهلية وحاقصوها، حبسب األحوال،  44املادة 

 ألحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد املقررة يف القانون". 

ام الوالية والوصاية والقوامة يف الكتاب الثاين منه، حتت عنوان: " مث جاء تقنني األسرة منظما ألحك    
 منه.  122إىل  91النيابة الشرعية "، وذلك يف املواد من 

وسنتناول فيما يلي األشخاص الذين حددهم القانون للنيابة عن القاصر، وهم: الويل والوصي والقيم،     
 مث نشري للضوابط اليت وضعها املشرع لتقييد تصرفاهتم. 

 املطلب األول: حتديد األشخاص املكلفني ابلنيابة

، واملقدم حصرهم يف: الويل، والوصيحدد املشرع اجلزائري األشخاص املكلفني ابلنيابة عن القاصر، و      
 وذلك حسب األحوال. 

 الفرع األول: الويل

محاية للقاصر، منح املشرع اجلزائري إدارة أمواله والتصرف فيها للويل، ويقصد به األب، وبعد وفاته     
قال النت من قانون األسرة، لكن الوفاة ليست السبب الوحيد 91/1حتل حمله األم قانوحا، طبقا لنص املادة 

الوالية على القاصر من األب إىل األم، إذ قد تنتقل الوالية لألم واألب حي، يف حاالت معينة تتمثل فيما 
 يلي: 

حالة غياب األب أو حصول مانع له، وقد يكون املانع ماداي كحصول إعاقة جسدية، أو قانونيا كفقدان  -
 . 5ألمور املستعجلة املتعلقة ابألوالداألهلية، يف هذه احلالة حتل األم حمل األب للقيام اب

حالة الطالق: مينح القاضي الوالية ملن أسندت إليه حضانة األوالد، سواء أما أو غريها، ولعل املشرع  -
اجلزائري أراد هبذا التعديل منح القاضي سلطة أكرب يف تقدير مصلحة الطفل النفسية من خالل احلضانة، 
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ل الوالية، فاألصلح حلماية الطفل النفسية هو األصلح حلماية أمواله  إىل جانب مصلحته املالية من خال
 . 9كذلك

 .1حالة عجز الويل، أو احلجر عليه، أو إسقاط الوالية عنه -

جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل ينص يف قانون األسرة على الشروط الواجب توافرها يف الويل،     
من قانون األسرة، واليت اشرتط فقهاؤها يف  000لذا نرجع ألحكام الشريعة اإلسالمية طبقا لنص املادة 

عايته، فال ه غري مفسد وال مفرط يف ر الويل أن يكون ابلغا، عاقال، متحدا يف الدين مع القاصر، أمينا علي
والية لغري ابلغ، وال لغري عاقل، وال سفيه، ألن هؤالء يف حاجة إىل من يتوىل شؤوهنم، فال يصلحون للوالية 

 . 9على غريهم

تثبت والية الويل أاب كان أو أما بقوة القانون، مبعىن أن كال منهما يستمد سلطته من القانون مباشرة     
إىل استصدار حكم من احملكمة لتعيينه أو تثبيته، فيعترب كال منهما وليا قانونيا يستمد سلطته دون حاجة 

من القانون ال من القاضي، ويف ذلك خيتلف الويل عن الوصي، وما دامت والية الويل تثبت بقوة القانون، 
 فيجب عليه القيام هبا، فهي والية مفروضة عليه، فال جيوز له أن يتنحى عنها. 

 : 1والعلة يف ثبوت والية الويل بقوة القانون، وعدم جواز تنحيته عنها ترجع إىل سببني

 ثبوت هذه الوالية بقوة القانون، ألهنا والية طبيعية حبكم صلة الدم املستمدة من القرابة املباشرة. :األول
له ال يستهدف حتقيق  اال تعد هذه الوالية حقا فقط للويل، بل هي تعترب واجبا عليه، ألن ثبوهت :الثاين

 مصلحته، بل يرمي إىل حتقيق مصلحة القاصر املشمول ابلوالية، لذلك يظل وليا ابلرغم عنه. 
من قانون العقوابت على ما يلي: "يعاقب  332وتلك هي العلة اليت جعلت املشرع ينص يف املادة     

دين الذي يرتك مقر أسرته ملدة دج أحد الوال 5222إىل  522ابحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من 
تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية .... وذلك بغري 

 سبب". 
تنتهي الوالية إما بعجز الويل، أو موته، أو احلجر عليه، أو إبسقاط الوالية عنه، وهذا طبقا ملقتضيات     

 ألسرة. من قانون ا 11املادة 



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 4 

 
82 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

 الفرع الثاين: الوصي

 إذا مل يكن للقاصر ويل حسب ما تقدم ذكره، تثبت الوالية للوصي.    

أمه  لتويل شؤون القاصر الذي فقد -أثناء حياهتما –والوصي هو الشخص الذي يعينه األب أو اجلد     
وصي املختار" ويسمى "الأو ثبت عدم قدرته ابلطرق القانونية على تويل شؤونه،كانعدام أهليتهما مثال، 

ألنه معني من طرف األب أو اجلد لإلشراف على أموال أوالده أو أحفاده، وهذا طبقا ملقتضيات املادة 
 من قانون األسرة.  10

منه الشروط الواجب توافرها يف الوصي،  13خالفا ملا رأيناه ابلنسبة للويل، حدد قانون األسرة يف املادة     
الوصي مسلما، عاقال، ابلغا، قادرا أي ميسور احلال، أمينا، حسن التصرف، فإذا واليت قضى أبن يكون 

 . 12مل تتوافر فيه الشروط السابقة، عزله القاضي

هذا وإذا تعدد األوصياء، فللقاضي أن خيتار األصلح منهم إلدارة أموال القاصر والتصرف فيها طبقا     
 من قانون األسرة.  10للمادة 

من  14يف حالة وفاة األب، يرجع أمر تثبيت الوصاية أو رفضها إىل القضاء وفقا ملقتضيات املادة     
 قانون األسرة.

 الفرع الثالث: املقدم 

املقدم هو من يعينه القاضي إلدارة أموال القاصر والتصرف فيها، يف حالة عدم وجود ويل أو وصي     
، أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة، ويسمى "وصي على القاصر، بناء على طلب أحد أقاربه

 القاضي" ألنه معني من طرفه. 

 122ويقوم املقدم مقام الوصي، وخيضع لنفس األحكام اليت خيضع هلا هذا األخري طبقا لنص املادة     
 من قانون األسرة.
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 املطلب الثاين: تقييد تصرفات النائب حبسب نوع التصرف القانوين

رأينا أن املشرع اجلزائري أسند مهمة إدارة أموال القاصر والتصرف فيها ألشخاص حمددين قانوحا، هم:     
الويل، الوصي، املقدم حبسب األحوال، لكنه وضع قيودا على تصرفات هؤالء النواب حبسب نوع التصرف 

 القانوين، وأخضع بعضها إلذن القاضي. 

 ة إلذن النائبالفرع األول: تصرفات القاصر اخلاضع

من قانون األسرة على ما يلي: "من مل يبلغ  90ابلنسبة للقاصر غري املميز، فقد نص املشرع يف املادة     
 من القانون املدين تعترب مجيع تصرفاته ابطلة".  40سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة 

لي: " ال يكون أهال ملباشرة حقوقه من القانون املدين جندها تنص على ما ي 40وابلرجوع إىل املادة     
 املدنية من كان فاقد التمييز لصغر يف السن... .

 يعترب غري مميز من مل يبلغ ثالث عشرة سنة". 

يستفاد من هاتني املادتني، أن الشخص يعترب فاقد التمييز، ومن مت عدمي األهلية، إذا مل يبلغ من العمر     
إلجراء التصرفات، سواء كانت تلك التصرفات تربعا أو اغتناء،  ثالثة عشرة سنة، لذلك يكون غري أهل

 ومن مت تصرفاته ابطلة بطالحا مطلقا، سواء برضا وليه، أو إبذن القاضي، أو بدوهنما. 
من قانون األسرة على ما يلي: "من بلغ سن  93أما ابلنسبة للقاصر املميز، فقد نص املشرع يف املادة     

من القانون املدين، تكون تصرفاته حافذة إذا كانت حافعة له،  43لرشد طبقا للمادة التمييز ومل يبلغ سن ا
وابطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الويل أو الوصي فيما إذا كانت دائرة بني النفع والضرر، 

 ويف حالة النزاع يرفع األمر للقضاء". 

دها تنص على ما يلي: " كل من بلغ سن التمييز ومل يبلغ من القانون املدين جن 43وابلرجوع إىل املادة     
 سن الرشد، يكون حاقص األهلية وفقا ملا يقرره القانون". 

ومل  )سنة 13( يستفاد من هاتني املادتني، أن الشخص يكون حاقص األهلية إذا جتاوز سن التمييز     
ألحكام الوالية أو الوصاية أو  -حبسب األحوال -، ويف هذه احلالة خيضع)سنة 11(يبلغ سن الرشد 
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من القانون املدين، فما هي الضوابط اليت وضعها القانون  44القوامة، ضمن الشروط وفقا لنص املادة 
 ألموال القاصر، والتصرف فيها؟  11إلدارة أموال النائب

ية، الشريعة اإلسالممن قانون األسرة التفرقة اليت قال هبا فقهاء  93اعتمد املشرع اجلزائري يف املادة     
والقائمة على أساس تقسيم التصرفات القانونية اليت قد جيريها حاقص األهلية إىل ثالثة أقسام: تصرفات 

 حافعة نفعا حمضا، وتصرفات ضارة ضررا حمضا، وتصرفات دائرة بني النفع والضرر. 

ة بدون عوض وال القاصر،كاهلبفأما التصرفات النافعة نفعا حمضا، فهي اليت تؤدي إىل الزايدة يف أم    
 بصفته موهواب له، والوصية بصفته موصى له. 

وأما التصرفات الضارة ضررا حمضا، فهي اليت تؤدي إىل افتقار ذمته املالية،كالقيام إبجراء اهلبة بدون     
 أن حيصل على مقابل. 

ىل حتقيق منفعة دي، أحياحا إيف حني أن التصرفات الدائرة بني النفع والضرر، هي التصرفات اليت تؤ     
لناقص األهلية، وأحياحا أخرى إىل إحلاق ضرر بذمته املالية، ومثاله عقد البيع الذي قد يعود ابلنفع على 

 القاصر كما قد يعود عليه ابخلسارة. 
وفقا للتقسيم السابق للتصرفات اليت قد جيريها حاقص األهلية، فإن النائب ينفرد أبعمال اإلدارة     

لتصرفات النافعة نفعا حمضا للقاصر املميز، وذلك دون استئذان القاضي، ألنه ملزم ابلتصرف يف أموال وا
من قانون األسرة، ومبا أن التصرفات النافعة نفعا حمضا  99القاصر تصرف الرجل احلريص طبقا لنص املادة 

 حيحة. تؤدي إىل زايدة أموال الصيب املميز، دون أي التزام يف ذمته، فهي تقع ص

أما ابلنسبة للتصرفات الضارة ابلقاصر ضررا حمضا، فإذا صدرت من حائبه، فإهنا تقع ابطلة ومعدومة،     
إذ ال يرتتب عليها أي أثر، فهي ابطلة بطالحا مطلقا حىت لو أجازها القاصر أو وصيه، ألهنا تنطوي على 

 03تاريخ: يف القرار الصادر عنها ب ضرر مايل حمقق أو متوقع ابلنسبة إليه، وهذا ما أكدته احملكمة العليا
والذي جاء فيه ما يلي: " من املقرر قانوحا أنه ال جيوز للويل التنازل عن حقوق القاصر  1195جانفي 

 لدى الغري". 
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 الفرع الثاين: تصرفات النائب اخلاضعة لإلذن القضائي

لقد اعتربها املشرع يف ع واخلسارة، و التصرفات الدائرة بني النفع والضرر، هي التصرفات اليت حتتمل النف    
من قانون األسرة صحيحة من حيث االنعقاد، غري أن نفاذها يبقى موقوفا على إجازهتا من  93املادة 

طرف الويل أو الوصي أو املقدم، فإن أجازها النائب جازت ونفذت أحكامها، وإن مل جيزها ال ينفذ 
 .10التصرف ملا سيلحق الصغري املميز من ضرر

، فنجد أن املشرع اعترب التصرف الدائر بني النفع والضرر تصرفا 13أما ابلرجوع إىل القانون املدين    
صحيحا حافذا منتجا آلاثره، لكنه قابل لإلبطال ملصلحة القاصر، فإذا أبطل، زال مبا رتبه من نتائج أبثر 

 رجعي من اتريخ إبرامه. 

لذي عن موقف التقنني املدين فيما خيص هذا التصرف ا إذن، يتبني أن موقف تقنني األسرة خيتلف    
 أيخذ حكما مزدوجا، فهو موقوف على اإلجازة يف تقنني األسرة، وقابل لإلبطال يف التقنني املدين.

وزايدة يف محاية القاصر ورعاية مصاحله، أخضع املشرع بعض التصرفات إلذن القاضي، على أن يراعي     
من قانون اإلجراءات  411الضرورة واملصلحة، وقد نص املشرع يف املادة  القاضي يف منح اإلذن حالة

 املدنية واإلدارية على أن مينح الرتخيص من قاضي شؤون األسرة مبوجب أمر على عريضة. 

 من قانون األسرة فيما يلي:  99وتتمثل تصرفات النائب اخلاضعة إلذن القاضي طبقا لنص املادة     
ه، ورهنه، وإجراء املصاحلة: نظرا ألمهية هذه التصرفات، اشرتط املشرع على النائب بيع العقار وقسمت -1

الشرعي عن القاصر، الذي يريد أن يقوم أبحد هذه التصرفات على عقار القاصر، أن يطلب إذحا من 
 رقاضي شؤون األسرة املختص، والذي جيب عليه أن يراعي يف اإلذن حالة الضرورة، واملصلحة، وبيع العقا

 ابملزاد العلين.
 بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة. -0
 استثمار أموال القاصر ابإلقراض، أو االقرتاض أو املسامهة يف شركة.  -3
 إجيار عقار القاصر ملدة تزيد عن ثالثة سنوات، أو متتد لسنة بعد بلوغه سن الرشد.  -4
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 )األحكام املستحدثة (املبحث الثاين: احلماية املقررة للقاصر يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

من أجل حتقيق محاية أكرب للقاصر وأمواله، فإن املشرع اجلزائري، زايدة على الضوابط القانونية املوجودة     
ون اإلجراءات املدنية واإلدارية، بعضها يف قانون األسرة سالفة الذكر، استحدث أحكاما جديدة يف قان

يتعلق بكيفية تعيني النائب الشرعي، وبعضها اآلخر خيص رقابة القاضي على النائب الشرعي، وكيفية 
 حماسبته، وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 

 املطلب األول: يف تعيني الوصي واملقدم

لذي لتويل شؤون القاصر ا -أثناء حياهتما –رأينا أن الوصي هو الشخص الذي يعينه األب أو اجلد     
 فقد أمه، أو ثبت عدم قدرته ابلطرق القانونية على تويل شؤونه. 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن خيطر الوصي، أو ممثل  410/1ولقد اشرتط املشرع يف املادة     
لتثبيت  القاضي -عند وفاة األب -رالنيابة العامة، أو القاصر املميز، أو كل شخص هتمه مصلحة القاص

الوصاية أو رفضها، والقاضي إما أن يثبت الوصي املختار، إذا توافرت فيه الشروط املنصوص عليها يف 
، أو أن يرفض الوصاية، ويف هذه احلالة يعني مقدما حسب 15من قانون األسرة املذكورة آنفا 13املادة 

 .19مجيع اإلجراءات التحفظية يف انتظار تعيني املقدم اإلجراءات اليت سنتناوهلا الحقا، أو يتخذ

 . 11يفصل القاضي يف مجيع املنازعات املتعلقة بتعيني الوصي، أبمر استعجايل قابل جلميع طرق الطعن    

وهنا يظهر االختالف بني نظام الوالية والوصاية، فالوالية تقوم بقوة القانون، أي بدون حاجة لتدخل     
احملكمة  ابلنسبة لتعني الويل، وال ابلنسبة لتثبيته، وذلك خالفا للوصاية اليت ال تثبت إال بتدخلاحملكمة، ال 

لتثبيت الوصي املختار، الذي يكون األب أو اجلد قد اختاره قبل موته، وابلتايل يكون للقاضي سلطة 
ض الوصي مىت مل تتوافر فيه فتقديرية يف تثبيت الوصي إذا توافرت فيه شروط الوصاية املتطلبة قانوحا، أو بر 

الشروط القانونية، ولعل السبب يف ذلك هو رغبة املشرع يف توفري محاية أكرب ألموال الطفل، ذلك أن 
القرابة بني الويل والقاصر هي قرابة دم من الدرجة األوىل، مما جيعله ال يفرط يف حقوق الصغري، ويسعى 

ر من درجة ا، يف حني أن الوصي قد يكون قريبا للقاصلتحقيق مصلحته يف كل التصرفات اليت يقوم هب
 متأخرة، لذا يدقق القاضي يف توافر شروط الوصاية من عدمها، حىت مينحه الوصاية على أموال القاصر. 
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أما ابلنسبة للمقدم، فقد رأينا أن القاضي هو الذي يعينه إلدارة أموال القاصر، يف حالة عدم وجود     
 تبني نصوص قانون األسرة األشخاص الذين تثبت هلم القوامة، بل اكتفت ابلنص ويل أو وصي عليه، ومل

على األشخاص الذين ميكنهم طلب تعيني املقدم وهم: أحد أقارب القاصر، أو من له مصلحة أو النيابة 
 العامة.

على ما يلي: منه  491/1وهذا خالفا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي جاء يف املادة     
"يعني القاضي طبقا ألحكام قانون األسرة، مقدما من بني أقارب القاصر، ويف حالة تعذر ذلك، يعني 

 شخصا آخر خيتاره". 
مفاد هذه املادة، أن املشرع اشرتط أن يكون املقدم من بني أقارب القاصر، دون حتديد درجة القرابة     

ب أن عني شخص آخر خيتاره القاضي، ويف كلتا احلالتني، جيبني املقدم والطفل، ويف حالة تعذر ذلك، ي
 . 19يكون املقدم أهال للقيام بشؤون القاصر، وقادرا على محاية مصاحله

يقدم طلب تعيني املقدم من قبل األشخاص املعينني قانوحا، يف شكل عريضة، أو يف شكل طلبات     
 ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.م 412تقدمها النيابة العامة، وفقا ملقتضيات املادة 

من نفس  411/1يعني القاضي املقدم مبوجب أمر والئي، بعد التأكد من رضائه، طبقا لنص املادة     
 القانون املذكور. 

 املطلب الثاين: رقابة القضاء على تصرفات النائب الشرعي

 أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف من قانون األسرة على ما يلي: " على الويل 99/1نصت املادة     
 الرجل احلريص ويكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام". 

يستفاد من هذه املادة، أن املشرع اجلزائري أوجب على الويل أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف     
الرجل احلريص، أي أن حيافظ على أمواله، وأال يبذرها، ويسرف يف إنفاقها، وإال اعترب مسؤوال، إال أن 

 عدمه.  ريص مناملشرع مل يضع يف قانون األسرة أحكاما تبني مدى تصرف الويل تصرف الرجل احل
 هلذا، تدارك املشرع هذا النقص يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وفقا ملا يلي: 
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 الفرع األول: رقابة القاضي على الويل

يتمتع قاضي شؤون األسرة الذي يقع يف دائرة اختصاصه مكان ممارسة الوالية، بسلطات موسعة يف مراقبة 
على املال، إذ ميكنه إجراء املراقبة تلقائيا، أو بناء على طلب من النيابة العامة، أو أي شخص  11الوالية

 ، وهذا مبوجب دعوى استعجالية.02هتمه مصلحة القاصر
ء مييز القاضي بني حاليت الرقابة استنادا ملعيار املبادرة، فعند قيام القاضي تلقائيا مبراقبة الوالية، أو بنا    

ن النيابة العامة، جيوز له استدعاء كل شخص يرى مساعه مفيدا، أما يف حالة تقدمي طلب على طلب م
 . 01املراقبة من شخص هتمه مصلحة القاصر، فيقع عليه حتمل عبء التكليف ابحلضور

من قانون  459ختضع إدارة أموال القاصر، يف حالة وفاة الوالدين، إىل رقابة القاضي طبقا لنص املادة     
راءات املدنية واإلدارية، وهذا حىت يكون القاضي على علم بوضعية القاصر املالية، قبل تعيني الوصي اإلج

 أو املقدم. 

 الفرع الثاين: رقابة القاضي على الوصي

من قانون األسرة، أسباب انتهاء الوصاية إىل ثالثة: يتعلق األول ابلقاصر،  19رد املشرع يف املادة     
 ي، ويتعلق الثالث ابملهام اليت نشأت الوصاية من أجلها. ويعود الثاين للوص

فتنتهي مهمة الوصي بسبب موت القاصر، ألنه مل يعد هناك مربر للوصاية، أو ببلوغه سن الرشد، ألنه     
 يف هذه احلالة أصبح كامل األهلية. 

عذر عليه القيام مبهمة يت وتنتهي الوصاية بسبب الوصي يف حالة موته، أو زوال أهليته، ويف احلالتني،    
الوصاية، أو يف حالة استقالة الوصي، وقبول هذه االستقالة من احملكمة، مىت كان له عذر مقبول يف التخلي 
عن مهمته، كما تنتهي الوصاية بعزل الويل من قبل احملكمة بناء على طلب من له مصلحة، إذا ثبت من 

 ارة أمواله، أو يهملها. تصرفاته أنه يهدد مصلحة القاصر، كأن يسيء إد

 كما تنتهي الوصاية، إذا انتهت األعمال أو املهام اليت أقيم الوصي من أجلها.      
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ويف كل احلاالت السابقة، يتعني على الوصي أن يسلم األموال املوجودة يف عهدته، وأن يقدم حسااب     
ه يف حال بلغ سن الرشد، أو إىل ورثت عنها ابملستندات إىل من حيل حمله يف مهمته، أو إىل القاصر الذي

موته، يف مدة ال تتجاوز شهرين من اتريخ انتهاء مهمته، وأن يقدم صورة عن احلساب املذكور إىل القضاء، 
 . 00ويف حالة وفاة الوصي أو فقده، فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إىل املعين ابألمر

 . 03وال القاصر من ضرر بسبب تقصريهويكون الوصي مسؤوال عما يلحق أم

 الفرع الثالث: رقابة القاضي على املقدم 

جيب على املقدم، أن يقدم دوراي، وطبقا ملا حيدده القاضي، عرضا من إدارة أموال القاصر، وعن أي     
ة من قانون اإلجراءات املدني 411/0إشكال أو طارئ له عالقة هبذه اإلدارة، وفقا ملقتضيات املادة 

واإلدارية، كما يتعني عليه أن يسلم األموال اليت يف عهدته، ويقدم حسااب عنها ابملستندات إىل من خيلفه، 
أو إىل القاصر الذي رشد، أو إىل ورثته، مثلما هو الشأن ابلنسبة للوصي، ألنه يقوم مقامه، وخيضع لنفس 

 من قانون األسرة.  122األحكام طبقا لنص املادة 

 الشرعي عن تصرفاته يف أموال القاصر حماسبة النائب
بسبب عدم وجود أحكام يف قانون األسرة، فيما خيص حماسبة الويل أو الوصي أو املقدم عن تصرفاته     

إىل  512يف أموال القاصر، نرجع ألحكام دعاوى احلسبة اليت نص عليها املشرع اجلزائري يف املواد من 
 دارية.من قانون اإلجراءات املدنية واإل 511

ميكن طلب تقدمي احلساب حول أموال القاصر أمام اجلهة القضائية اليت عينت األوصياء، وهي قسم     
شؤون األسرة، اليت تطلب من النائب الشرعي، تقدمي احلساب حول أموال القاصر، وتتم احملاسبة بتعيني 

م مبوازنة تلك صروفات، وخيتتقاضي منتدب، حيدد أجال لتقدمي احلساب الذي يتضمن بيان اإليرادات وامل
اإليرادات واملصروفات، مع ختصيص ابب لألموال املطلوب حتصيلها، ويرفق احلساب جبميع املستندات 

 املثبتة. 
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يلزم القاضي النائب الشرعي بتقدمي احلساب شخصيا، أو بواسطة وكيل، خالل أجل حيدده هذا     
زها األجل احملدد، يتم التنفيذ على أمواله اخلاصة بعد حج األخري، فإذا امتنع عن تقدمي احلساب خالل هذا

الستيفاء املبلغ الذي حيدده القاضي، وإذا جتاوزت اإليرادات مقدار املصروفات، عند تقدمي احلساب املوافق 
 عليه، جيوز لطالب احلساب أن يستصدر أمرا تنفيذاي من القاضي املنتدب السرتداد الفائض. 

صوم لتقدمي مالحظاهتم حول احلساب، ويف حالة عدم اتفاقهم، حتال القضية على يتم استدعاء اخل    
اجللسة، أي أهنا تصبح منازعة أبمّت معىن الكلمة، ويف هذه احلالة يتضمن احلكم بيان احلساب ابإليرادات 

من قبل  ةواملصروفات، وال ميكن مراجعة هذا احلكم إال بسبب اخلطأ أو اإلغفال أو التكرار، وتتم املراجع
 . 04القاضي

 اخلامتة: 

من خالل ما سبق، يتبني أن غاية املشرع اجلزائري كانت وما زالت هتدف إىل محاية القاصر، ورعاية     
أمواله من الضياع، لذلك وضع املشرع جمموعة من الضوابط القانونية، سواء يف قانون األسرة، أو يف قانون 

أموال القاصر، والتصرف فيها، فمنح مهمة اإلدارة ألشخاص حمددين اإلجراءات املدنية واإلدارية إلدارة 
قانوحا على سبيل احلصر، ومل يعطهم السلطة املطلقة يف التصرف، بل منح القاضي سلطة واسعة، ودورا 

 مهما يف تعيني النواب الشرعيني، ومراقبتهم، وكذا حماسبتهم عند جتاوز سلطاهتم.     

 اهلوامش:  

من القانون املدين على ما يلي: " ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التمييز لصغر  40املادة  تنص -1
 يف السن... يعترب غري مميز من مل يبلغ ثالث عشرة سنة". 

ية لمن نفس القانون على أنه: " كل من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد... يكون حاقص األه 43تنص املادة  -0
 وفقا ملا يقرره القانون".      

حممد سعيد جعفور، مدخل إىل العلوم القانونية، اجلزء الثاين، دروس يف نظرية احلق، الطبعة األوىل، دار هومه،  -3
 .519، ص 0211اجلزائر، 

 من القانون املدين. 44طبقا لنص املادة  -4
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 من قانون األسرة. 91/0يراجع نص املادة  -5
املؤرخ  25/20من نفس القانون، واملالحظ أنه مت إضافة هذه الفقرة مبوجب األمر رقم  91/3املادة  يراجع نص -9

 . 01/20/0225يف 
 من قانون األسرة. 11انظر املادة  -1
مهدي حممد األكشه، مسؤولية األب املدنية عن األبناء القصر يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار  مجال -9

 . 022، ص 0229اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 . 924 -923حممد سعيد جعفور، املرجع السابق، ص  -1

 من قانون األسرة.  13طبقا لنص املادة  -12
قصد به الويل أو الوصي أو املقدم حبسب األحوال السالف ذكرها، ألن املشرع عندما نتحدث عن الغائب، ن -11

 من قانون األسرة.  122و  15حدد سلطات الويل وأخضع الوصي واملقدم لنفس األحكام طبقا لنص املادتني 
ل شهادة الدكتوراه يحبار حممد، نظرية التصرف القانوين يف القانون املدين اجلزائري ويف الفقه اإلسالمي، رسالة لن -10

 . 052، ص1191يف القانون اخلاص، جامعة اجلزائر، 
 من القانون املدين. 121انظر املادة  -13
 واملتضمن القانون املدين. 0221ماي  13املؤرخ يف  21/25مبوجب القانون رقم  -14
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 410/3طبقا لنص املادة  -15
 من نفس القانون.  410/0املادة طبقا لنص  -19
 من نفس القانون. 410/4طبقا لنص املادة  -11
 من نفس القانون. 491/0يراجع نص املادة  -19
 من نفس القانون. 494يراجع نص املادة  -11
 من نفس القانون. 495يراجع نص املادة  -02
 من نفس القانون. 499انظر املادة  -01
 ن األسرة.من قانو  11انظر املادة  -00
 من نفس القانون.  19انظر املادة  -03
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  519و 515يراجع نص املادتني  -04
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 آللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية من حمكميت يوغسالفيا وروانداا 
 د . بن تغري موسى                                                                     

 أستاذ حماضر "أ"  كلية احلقوق                                                                         
 جامعة د. حيي فارس املدية                                                                        

 ملخص:
اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني ) حمكمة يوغسالفيا  0212لعام  1199أنشأ جملس األمن بقراره 

ورواندا( لالضطالع بعدد من املهام األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
إغالق احملكمتني، مبا يف ذلك حماكمة اهلاربني من العدالة الذين هم من بني أكرب القادة املشتبه يف حتملهم للقدر بعد 

األكرب من املسؤولية عن اجلرائم الدولية، وتوّلت اآللية وفقا لواليتها املسؤولية عن العديد من وظائف حمكمة رواندا 
يتعلق مبجموعة من األنشطة القضائية، وإنفاذ األحكام، وإعادة توطني  اوحمكمة يوغوسالفيا السابقة، مبا يف ذلك م

تستكمل  األشخاص الذين بُرئت ساحتهم والذين أُطلق سراحهم، ومحاية الضحااي والشهود، وإدارة احملفوظات. وإذ
 تقدمها هلا م اليتاحملكمتان أعماهلما وتقلصان حجم عملياهتما تدرجييا، تعتمد اآللية اعتمادا أقل على خدمات الدع

 احملكمتان وهي تواصل عملية إنشاء إدارة صغرية قائمة بذاهتا وخاصة هبا إلهناء مهامها املوكلة هلا.
The Security Council, in its resolution 1966/2010 international mechanism to discharge the 

remaining work to carry out a number of essential functions of the International Criminal Tribunal 

for Rwanda and the International Tribunal for the former Yugoslavia after the closure of the 

tribunals, including the trial of fugitives who are among the top leaders suspected hold them for as 

much as the largest of its responsibility for international crimes, and it assumed the mechanism in 

accordance with its mandate responsibility for many of the functions of the international Criminal 

Tribunal for Rwanda and the international Tribunal for the former Yugoslavia, including with 

respect to a series of judicial activities, and enforcement of judgments, and the resettlement of 

people who were acquitted and released, and the protection of victims and witnesses, and 

management archives. Having completed their work and Tribunals Tqlassan the size of their 

operations gradually rely less automated depending on the support services provided by the two 

Tribunals have a process to establish a small management continues to stand alone and of their 

own to finish the tasks. 

 مقدمة:

الذي  1113ماي  05املؤرخ   901قرار أنشأ جملس األمن كل من حمكميت يوغسالفيا ورواندا ابل    
، الذي أنشأ 1114نوفمرب   9املؤرخ  155احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، والقرار أنشأ 

ني الزمن قاربت العشرين سنة أن هات احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، إال أنه الحظ بعد مرور فرتة من
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احملكمتني الزالتا متارسان اختصاصهما يف حماكمة وعقاب من يثبت انتهاكه لقواعد القانون الدويل 
اإلنساين، خاصة مع التكاليف الباهظة اليت تنفق على احملكمتني، وسعي الدول إىل ضرورة إيقاف 

 التنفيذ.اختصاصهما خاصة مع دخول نظام روما األساسي حيز 

يف جلسته  01/20/0219املؤرخ يف  0091/0219يف القرار وبناء عليه فقد أشار جملس األمن      
 0212ديسمرب 00املعقودة يف  9493الذي اختذه يف جلسته  0212/  1199إىل القرارات  1939

ؤرخ امل 0224لعام  1534، وكذا القرار 0 0223أوت 09املؤرخ  0223لعام  1523، و القرار 1
اذ مجيع التدابري إىل اخت، حيث دعا من خالهلم اجمللس احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني 3 0224مارس 09

أنشطة حماكمات املرحلة االبتدائية ، وإمتام مجيع 0224املمكنة من أجل إهناء التحقيقات حبلول هناية عام 
، معربا 4أو ما مسي إبسرتاتيجية اإلجناز، 0212، وإجناز مجيع األعمال يف عام 0229حبلول هناية عام 

 عن ضرورة اهتمام اآللية مبجمل ما تبقى من احملكمتني بعد إغالقهما.  0091/0219يف القرار

وبعد مرور هذه املدة  احملددة من طرفه الحظ اجمللس عدم اكتمال األعمال يف املواعيد احملددة وعدم      
مة خاصة مع التقارير اليت كانت تصله من األمني العام األممي حول إمتام إجراءات االهتام والقبض واحملاك

عدم قدرة احملكمتني على إمتامها يف األجل احملدد، رغم إشادته ابإلسهام الكبري الذي قدمته احملكمتان 
قانون لللعدالة اجلنائية الدولية وللمساءلة عن اجلرائم الدولية اجلسيمة وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين وا

الدويل حلقوق اإلنسان، ويف إعادة بسط سيادة القانون يف يوغسالفيا السابقة ورواندا، خاصة أن احملكمتني 
بصفتهما إجراءين خاصني يسهمان يف إعادة السالم وصونه، مع قد أنشئتا يف ظروف خاصة وذلك 

عقاب ويل اإلنساين من الأتكديه على مكافحة إفالت املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الد
وضرورة مثول كافة األشخاص الذين أصدرت يف حقهم حمكمة يوغوسالفيا وحمكمة رواندا قرار اهتام أمام 

 .5العدالة

وأمام هذا الوضع ونظرا ملا للوظائف املتبقية للمحكمتني من طابع حمدود يف جوهرها، كان على اجمللس      
تبقية طرف أعضائه وهو ما متثل يف اآللية الدولية لتصريف األعمال امل اللجوء إىل حل قانوين متفق عليه من

للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا ورواندا واليت أنشأها يف شكل هيكل صغري ومؤقت وفعال 
خيتلف عن منوذج احملكمتني، وهلا وظائف يتناقص حجمها مع مرور الوقت نظرا للفرتة اليت حددها اجمللس 
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اآللية إلهناء مهامها ووظيفتها هي إهناء مهام احملكمتني ال غري، وتوظف عددا صغريا من املوظفني  هلذه
يتماشى مع وظائفها احملدودة املدرجة يف النظام األساسي لآللية، لذا وحىت ميكن هذه اآللية من أداء دورها 

تبقية، حسبما عجيل إجنــاز أعماهلــمـا املالفعال فقد طلب من احملكمتني أن تتخذا مجيع التدابري املمكنــة للت
، وأن تعّدا 0214ديسمرب  31موعد ال يتعدى  يف 1199/0212هو منصوص عليه يف القرار 

إلغالقهما وتضمنا انتقاال سلسا إىل اآللية، بوسائل منها إقامة أفرقة متقدمة يف كلتا احملكمتني؛ وأن تواصل 
صاص كل ية للمحكمتني اجلنائيتني اعتبارا من اتريخ بدء عملها، اختاآللية الدولية لتصريف األعمال املتبق

من حمكمة يوغسالفيا وحمكمة رواندا ووظائفهما األساسية وحقوقهما والتزاماهتما، على التوايل، وأن تستمر  
ــة روانـــــدا ـكافة العقود واالتفاقات الدولية اليت أبرمتها األمم املتحدة فيما يتعلق مبحكمة يوغوسالفيـــا وحمكمـ

واليت ال تزال سارية املفعول يف اتريخ البدء ذي الصلة مع اآللية، وأن يتواصل سراين مفعوهلا فيما يتعلق 
ابآللية مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، ويكون مقر اآللية على فرعني أحدمها بالهاي هوالندا ) 

 ل يف اآللية.رواندا(، وتكون اإلنكليزية والفرنسية لغيت العمحمكمة يوغسالفيا( والثاين أروشا بتنزانيا )حمكمة 

غري أن ما يثري التساؤل هو مدى قانونية هذه اآللية يف ضوء قواعد القانون الدويل اجلنائي؟، وقدرة     
هذه اآللية الصغرية احلجم احملددة االختصاصات املقيدة املدة حتقيق ما أتخرت عن اجنازه هيئتان قضائيتان 

 جم حمكمة يوغسالفيا ورواندا؟.حب

 أوال: األساس القانوين إلنشاء اآللية الدولية

هذه اآللية أنشاها جملس األمن استنادا إىل قراراته السابقة الذكر اخلاصة إبنشاء حمكميت يوغسالفيا     
ورواندا وكذا القرارات الالحقة واملتعلقة إبمتام إجراءات االهتام والقبض واحملاكمة والتدرج يف منح االختصاص 

مصادر القانون الدويل، إبعادة اإلشارة إليها  ، وهذا يظهر مدى قوة قراراته اليت جعلها مصدرا من9لآللية
 االختصاص يف كل مرة، كما استند اجمللس على الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ذلك أن

 لضمان متعددة مبقومات األمن جملس وقد ُزوِّد الدوليني، واألمن السلم حفظ هو األمن جمللس  األساسي
 يتسم جيعله من األعضاء حمدد عدد من يتكون فهو ته،ااختصاص وسرعة أداء وممارسة فاعلية قراراته

 اخلمس الكربى الدائمة العضوية فيه، الدول الدوام وجه على يضم وهو األمور، يف البت يف ابلسرعة
 املادة مبوجب األمم املتحدة أعضاء ويلتزم قرار متعلق مبسألة موضوعية، أي إلقرار مجيعا موافقتها ويشرتط
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 هبا دون حتفظ أو مناقشة، ولقراراته وابلعمل األمن جملس لقرارات ابخلضوع عاما التزاما امليثاق من 25
 .1املتحدة األمم فروع من آخر فرع ألي تتوافر ال إلزامية قوة

حيث أصبح من املسلم به يف القانون الدويل أن جلوء اجمللس إىل إصدار قرار وفق الفصل السابع ال     
يستتبع أي معارضة فقهية وال قانونية، وجيعل قراره يف حالة حصانة دائمة وهو ما لوحظ يف كل قراراته 

حول طبيعتها  ال أن تعقيبنا ينصباملتعلقة ابحملاكم اخلاصة، وهو ما ينطبق على قرار إنشاء هذه اآللية،  إ
القانونية فهي ليست جهازا قضائيا اتما وليست جهاز وال فرعا من فروع األجهزة األممية ابلشكل احملدد 
يف امليثاق، وهلا ابملقابل اختصاص قضائي حيث هلا سلطة املقاضاة طبقا للفقرة الثانية من املادة األوىل من 

 .9جديد من األجهزة الرمسية للمنظمة الدولية ميكنه ممارسة هذا االختصاص النظام األساسي لآللية وهو نوع

كما  يطرح التساؤل ملاذا مل يتم إسناد هذه املهمة إىل احملكمتني رغم اختصاصهما األصيل، وهو ما      
، بقوهلا أنه لآللية اختصاص على األشخاص 1199/0212من قرار جملس األمن  11رة قجتيبنا عليه الف

، وهو أن هدف احملكمة كان حماكمة القادة املسؤولني عن اجلرائم الدولية الرتباط 1سؤولني من القادةامل
تصرفاهتم بوجود الركن الدويل يف اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصاص احملكمتني وقد ثبت ذلك أثناء 

األمر ابلنسبة  يني، وكذلكاحملاكمات خاصة أن ميلوزوفيتش كان رئيس دولة يوغسالفيا وكذا قادته العسكر 
حملكمة رواندا، هذا من الناحية القانونية، أما من حاحية العالقات الدولية فإن حماكمة ميلوزوفيتش كرئيس 
دولة،  اجنر عنه يف القانون الدويل تطبيق مبدأ عدم االعتداد ابحلصانة حملاكمة رؤساء الدول وهو مسعى 

لدولية، عمر البشري ، فال أمهية للمحكمتني من حاحية العالقات اسياسي مت تطبيقه على الرئيس السوداين 
 رغم إشادة اجمللس مبا حققته هاتني احملكمتني على صعيد حتقيق السلم واألمن يف الدوليني.

كما لوحظ اعتماد اجمللس على نفس املربرات املقدمة من طرفه يف إنشاء احملكمتني لتربير إنشاء اآللية،      
ذه سابقة فقد حتايل اجمللس على القانون الدويل حىت بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ، لكن مل تكن ه

حيث طلب من األمني العام األممي إبرام اتفاق مع الدول اليت شهدت نزاعات وحرواب أهلية كدولة سرياليون 
 نظرحا ولية، وهذا يفوكمبوداي وتيمور الشرقية من أجل إنشاء حماكم مدولة رغم وجود احملكمة اجلنائية الد

جتاوز للعديد من الضوابط الدولية يف التعامل مع اجلرائم الدولية، خاصة وأن النموذج الذي استحدثه  قد 
 يتم اللجوء إليه مستقبال مما يفقد احملاكم الدولية مكانتها الطبيعية يف القانون الدويل. 
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 املتبقية للمحكمتني اجلنائيتنياثنيا: النظام األساسي لآللية الدولية لتصريف األعمال 

ا اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني تقوم ابلوظائف املتبقية اليت تؤديه     
احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف 

واحملكمة اجلنائية الدولية ملقاضاة األشخاص املسئولني عن  1111نذ سنة إقليم يوغوسالفيا السابقة م
أعمال اإلابدة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا 

ملماثلة يف اواملواطنني الروانديني املسئولني عن ارتكاب أعمال اإلابدة اجلماعية وغريها من االنتهاكات 
، ومتارس اآللية عملها واختصاصاهتا 12 1114ديسمرب 31و 1114جانفي  1أراضي الدول اجملاورة بني 

وفقاً ألحكام النظام األساسي، وهلا عدة اختصاصات استخلفت فيها احملكمتني، دون إمكانية تعديل ما  
رع اآللية ألمم املتحدة وهولندا بشأن فكان موجودا يف األنظمة األساسية للمحكمتني، وقد أُبرم اتفاق بني ا

، ومبجرد بدء نفاذ هذا االتفاق نظمت مجلة أمور منها املسائل املتعلقة 0215فرباير   03يف الهاي يف 
ابلسري السليم ألعمال هذه اآللية يف هولندا، وابشرت أداء مهامها بسالسة وفعالية، وسيهيئ الظروف 

 .11يتهااملواتية الستقرار اآللية واستقالل

 اختصاصات اآللية الدولية-01

ذكر النظام األساسي هلذه اآللية أنه تواصل اآللية االختصاص املادي واإلقليمي والزمين والشخصي     
من النظام األساسي حملكمة  9إىل  1حملكمة يوغوسالفيا وحمكمة رواندا كما هو مبني يف املواد من 

، وكذلك حقوقهما والتزاماهتما، 10لنظام األساسي حملكمة رواندامن ا 1إىل  1يوغوسالفيا ويف املواد من 
رهنا أبحكام هذا النظام األساسي، وابلنسبة لالختصاص النوعي و الزمين و املكاين فليس لآللية أي 
اختصاص جديد غري ما كان من اختصاص احملكمتني واملدرج يف نظامهما األساسي تطبيقا ملبدأ الشرعية 

 ا ملتطلبات العدالة اجلنائية الدولية.اجلنائية وحتقيق

وفقا ألحكام النظام األساسي اخلاص  -أما ابلنسبة لإلختصاص الشخصي: فلآللية سلطة مقاضاة    
األشخاص الذين أصدرت حمكمة يوغوسالفيا أو حمكمة رواندا قرار اهتام بشأهنم والذين هم من أبرز  -هبا

من املادة األوىل من  1ية العظمى عن اجلرائم اليت تشملها الفقرة القادة الذين ُيشتبه يف حتّملهم املسؤول
نظامها األساسي، نظرا جلسامة اجلرائم ودرجة مسؤولية املتهمني، كما هلا سلطة مقاضاة، األشخاص الذين 
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أصدرت حمكمة يوغوسالفيا أو حمكمة رواندا قرار اهتام بشأهنم والذين ليسوا من أبرز القادة الذين تشملهم 
، شرط أن تشرع اآللية يف حماكمة هؤالء األشخاص بنفسها، وفقا ألحكام 13من هذه املادة 0لفقرة ا

النظام األساسي، وبعد أن تكون قد استنفدت كل اجلهود املعقولة إلحالة القضية لسلطات دولة ما كما 
 . 14من النظام األساسي 9تنص على ذلك املادة 

قاضاة،أي شخص يعوق، أو أعاق يف السابق، عن علم ومبلء كما يسمح هلا نظامها األساسي مب     
إرادته، إقامة العدل عن طريق اآللية أو احملكمتني، واعتبار ذلك الشخص منتهكا حلرمتها؛ أو أي شاهد، 
يديل أو أدىل يف السابق، عن علم ومبلء إرادته، بشهادة زور أمام اآللية أو احملكمتني إال أن قبل الشروع 

هؤالء األشخاص، وينبغي أن تنظر اآللية يف إمكانية إحالة القضية لسلطات دولة ما عمال يف حماكمة 
من نظامها األساسي، مع مراعاة مصلحة العدالة ومنفعتها، على أنه ليس لآللية سلطة إصدار  9ابملادة 

 .15أي قرارات اهتام جديدة حبق أشخاص غري األشخاص املشمولني هبذه املادة

 بنظر أما ابلنسبة االختصاص املتزامن:)االختصاص غري االستئثاري أو غري القاصر(فإن    االختصاص    
 هذا يف معها تشرتك فقط بل اآللية على يقتصر األساسي لآللية ال النظام عليها نص اليت اجلرائم

 تنعقد الختصاصهذا ا يف األولوية أن على نص النظام األساسي ولكن الوطنية، احملاكم االختصاص
 الدعوى عليها كانت مرحلة أي يف جيوز لآللية الوطنية احملكمة أمام منظورة الدعوى كانت فإذا لآللية،

 اليت لإلجراءات وفقا إليها وحتيلها الدعوى تلك نظر عن تتوقف أن الوطنية احملكمة من رمسيا تطلب أن
الوطنية اختصاص متزامن يف مقاضاة األشخاص النظام األساسي، لذا فإنه لآللية واحملاكم  عليها ينص

من هذا النظام األساسي، على أن هلا األسبقية على احملاكم الوطنية استنادا إىل هذا  1املشمولني ابملادة 
 0النظام األساسي، وجيوز هلا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اليت تنطوي على شخص مشمول ابلفقرة 

ي أن تطلب رمسيا إىل احملاكم الوطنية التنازل هلا عن اختصاصها وفقا هلذا من النظام األساس 1من املادة 
 .19النظام األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لآللية

واآللية مسؤولة عن رصد القضااي اليت أحيلت إىل هيئات قضائية حملية إلجراء حماكمات بشأهنا،     
القضااي، وعمال ابلنظام األساسي، وابلقواعد اإلجرائية  والرئيس مسؤول عن اإلشراف على رصد هذه

وقواعد اإلثبات وابألحكام القضائية املنطبقة جيوز للمدعي العام وللمتهم يف حاالت معينة، أن يطلب 
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إلغاء اإلحالة قبل أن تصل القضية إىل مرحلة احلكم النهائي يف اإلجراءات احمللية، وجيوز للرئيس يف حالة 
 جيوز له متصرفا من تلقاء ذاته، أن يكلف دائرة ابتدائية أبن تفصل يف إلغاء اإلحالة، لغاء أوتقدمي طلب إ

من النظام  21خاصة ما تعلق بعدم جواز حماكمة ذات الشخص عن جرمية مرتني كما تنص عليه املادة 
 .11األساسي لآللية

ق بقضااي حمالة إىل هيئات قضائية قرارات تتعل 12وخالل الفرتة األوىل لعمل اآللية أصدر الرئيس     
وطنية، وأصدرت دائرة االستئناف قرارا واحدا من هذا النوع، وابإلضافة إىل ذلك أصدرت الدائرة االبتدائية 
يف فرع أروشا ) حمكمة رواندا( قرارا برفض طلب إلغاء إحالة قضية إىل دولة رواندا، وفيما يتصل هبذا 

قرارا وأمرا آخر، ويتوقع أن تتواصل أنشطة اآللية املتعلقة  11أيضا  الطلب، أصدرت الدائرة االبتدائية
 .19القضااي ابلقضااي احملالة إىل اهليئات القضائية الوطنية طوال مدة نظر هذه

فإنه ال جتوز حماكمة شخص أمام حمكمة وطنية على أفعال تشكل انتهاكات جسيمة  1ووفقا للمادة     
للقانون اإلنساين الدويل مبوجب النظام األساسي لآللية، يكون قد مت ابلفعل حماكمته عليها من قبل حمكمة 

من هذا النظام  1ملادة يوغسالفيا أو حمكمة رواندا أو اآللية، وجيوز لآللية حماكمة شخص مشمول اب
األساسي يكون قد حوكم من قبل أمام حمكمة وطنية عن أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين 
الدويل يف وقت الحق، وذلك يف حالتني فقط، ومها إذا كان الفعل الذي حوكم عليه قد وِسَم أبنه جرمية 

ة واالستقالل اعتبارات النزاه احملكمة الوطنية مفتقرة إىلعادية؛ أو إذا كانت إجراءات النظر يف القضية أمام 
النظر،  مل تكن القضية قد استوفت حقها من أو موجهة إىل محاية املتهم من املسؤولية اجلنائية الدولية، أو

وتراعي اآللية، عند النظر يف العقوبة اليت تفرضها على شخص أدين جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف 
نظام األساسي، املدة املنفذة من أي عقوبة تكون قد فرضتها حمكمة وطنية على الشخص ذاته لنفس هذا ال
 الفعل.

أما ابلنسبة للوظائف املنوطة ابآللية الدولية فإنه مت إدراج  عدة وظائف هلا حتت ابب االختصاص يف     
حو يا وحمكمة رواندا، على النمن النظام األساسي، حيث تواصل اآللية وظائف حمكمة يوغسالف 20املادة 

من   9املبني يف النظام األساسي احلايل حتت مسمى الوظائف املتبقية، خالل فرتة عملها، وأشارت املادة  
النظام األساسي لذلك حتت عنوان تنسيق انتقال الوظائف وذلك أبن تتخذ حمكمة يوغوسالفيا وحمكمة 
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لية يف أقرب ة تنسيق انتقال الوظائف املتبقية للمحكمتني إىل اآلرواندا على التوايل الرتتيبات الالزمة لكفال
وقت ممكن، مبا يف ذلك اإلشراف على إنفاذ األحكام، وطلبات املساعدة من جانب السلطات الوطنية، 
وإدارة السجالت واحملفوظات، واعتبارا من اتريخ بدء عمل فرعي اآللية، تنفذ اآللية مجيع املهام القضائية 

 .11الصلة ابلنيابة العامةذات  أو

هذا النموذج من الوظائف قد يعد تفويضا قضائيا لآللية ملمارسة االختصاصات املمنوحة للمحكمتني،     
وهو مزيح بني االختصاص القضائي واإلداري، وهو يشكل قانوحا استمرارية هلذا العمل القضائي، غري 

ية، تتخذها اآللية مقارنة مع أحكام وقرارات احملاكم الدولالسؤال املطروح حول قيمة الوظائف والقرارات اليت 
 .02ا وفق قواعد القانون الدويل اجلنائيوهل تفي ابملطلوب قضاءً 

ما هو حمقق حاليا هو أنه ابلنسبة لباقي االختصاصات األخرى فقد أبقى النظام األساسي لآللية عليها      
ة وبني ة وعدم إحداث اختالل يف القواعد القانونية اجلنائيكما هي دون تغري حتقيقا ملبدأ الشرعية اجلنائي

النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا ورواندا مما يكسب قرارات وأحكام احملكمتني قوة و حجية مطلقة، وهو 
مسعى مرتبط بعدم قدرة اآللية ال من الناحية القانونية وال الوظيفية على حتقيق غري ما رمسه هلا جملس األمن 

حيقق هدف اجمللس ولو يف الشق املتعلق ابإلبقاء على التوافق الذي حصل يف التسعينيات وعلى توازن مما 
القوى الدولية وسيادة الدوليتني دون اإلخالل مببادئ وقواعد القانون الدويل اجلنائي واألحكام الصادرة عن 

 احملكمتني.

 اثلثا: دوائر وأجهزة اآللية الدولية

حمكميت يوغسالفيا ورواندا وكذا العديد من احملاكم الدولية من حيث األجهزة املكونة هذه اآللية تشبه    
 هلا، حيث تتألف من األجهزة التالية:

 .رئيس اآللية الدولية-01

يقوم األمني العام لألمم املتحدة بعد التشاور مع رئيس جملس األمن وقضاة اآللية) الذين سنرى طريقة     
، وحيضر الرئيس يف أحد مقري فرعي اآللية 01بتعيني رئيس متفرغ من بني قضاة اآلليةانتخاهبم وتعيينهم(، 

) مقر الهاي أو مقر أروشا( عند الضرورة ملمارسة وظائفه، ويتوىل رئيس اآللية تصريف األعمال املتبقية 
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 أحالتها اي اليتمن النظام األساسي، وابملسؤولية عن املسائل املتعلقة ابلقضا 9للمحكمتني عماًل ابملادة 
احملكمة إىل احملاكم الوطنية، مثل رصد القضااي مبساعدة من منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية، والنظر 
يف طلبات إلغاء أوامر اإلحالة ويف هذه احلالة جيب على الرئيس البت يف مدى ضرورة تعيني هيئة قضاة 

 من عدمها. 

الل القضائية، عن طائفة من األنشطة اإلشرافية والتمثيلية خ والرئيس مسؤوال ابإلضافة إىل واجباته    
الفرتة األولية، تشمل معاجلة مسائل تتعلق بظروف االحتجاز، ورائسة جملس تنسيق اآللية، وتقدمي التقارير 

 .00إىل جملس األمن واجلمعية العامة، والتواصل مع اجلهات اخلارجية والدبلوماسية املعنية

كلَّف رئيس اآللية دائرة ابتدائية مبهمة النظر يف طلب مقدم إللغاء أمر إحالة قضية ،  0215ماي  13ويف 
، رفضت الدائرة االبتدائية املكلفة الطلَب الذي 0215أكتوبر   00، ويف 03جان أوينكيندي إىل رواندا

وينكيندي أقدمه أوينكيندي إللغاء أمر اإلحالة، وأشارت إىل أهنا مل تقتنع بوجاهة أي شكوى من شكاوى 
وأن الشروط الالزمة إلحالة قضيته مل تعد مستوفاة، وأبن مصلحة العدالة تقتضي أبن يُلغى أمر اإلحالة. 
ومع ذلك، فقد شّددت الدائرة االبتدائية على احلاجة إىل مواصلة رصد قضية أوينكيندي للتأكد من 

ان حمل متابعة مباشرة من طرف اطالع اآللية على أي تغريات قد تطرأ على شروط اإلحالة، وهو ما ك
 .04رئيس اآللية إىل غاية احلكم عليه ابلسجن مدى احلياة

ظل رئيس اآللية متوليا ابلفعل للمهمة اإلدارية واليت متثلت أبرزها يف رصد قضيتني  0213ومنذ عام     
، اكتمل نقل 0214 جانفي 1من قضااي احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واليت ُأحيلتا إىل فرنسا، ومنذ 

املهمة اإلدارية املتمثلة يف رصد القضية الثانية احملالة إىل رواندا )قضية مونياغيشاري(، فيما واصل رئيس 
عينت اآللية موظفًا من احملكمة الدولية  0215أكتوبر  09احملكمة القيام مبهمة الرصد يف فرنسا، ويف 

 .05اآللية فرنسا بدال من رئيس ني احملالتني إىلليوغوسالفيا السابقة كي يستلم مهمة رصد القضيت

كما يكون الرئيس مسؤوال عن تنسيق عمل الدوائر وممارسة مهامها وضبط رزحامة عملها وغريها مما      
أمر تكليف  155يسهل عمل اآللية، وقد أصدر الرئيس، فيما يتصل مبسؤوليته عن تنسيق عمل الدوائر، 

، و 0214م يف عا 91، و 0213يف عام  09، و 0210يف عام  12خالل الفرتة األولية، من بينها 
 99 مسألة إىل فرع أروشا، و 91. ويف اجملموع، مت إسناد 0215يف األشهر العشرة األوىل من عام  50
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إىل فرع الهاي. وابإلضافة إىل تلك املسائل املوصوفة أعاله، فإن الرئيس مسؤول أيضا عن االستعراض 
خالل الفرتة تعلقة بتخفيف األحكام، و اإلداري لقرارات قلم اآللية، وعن بعض الطلبات املتنوعة األخرى امل

قرارا أو أمرا تتعلق ابالستعراض اإلداري أو مبسائل متنوعة أخرى، منها اثنان  11األولية، أصدر الرئيس 
يف فرع  0) 0214، وثالثة يف عام 0213، ومخسة يف فرع أروشا يف عام 0210يف فرع أروشا يف عام 

يف فرع الهاي، وينتظر أن  0215شهر العشرة األوىل من عام يف فرع الهاي(، وواحد يف األ 1أروشا و 
يستمر هذا النشاط القضائي يف فرتات السنتني املقبلة ليواكب مستوايت النشاط القضائي الذي كانت 

 .09عليه احملكمتني

كما خيتص الرئيس ويكون مسؤوال عن اإلشراف على تنفيذ األحكام الصادرة عن اآللية ويشمل ذلك      
ر أوامر حُتدد الدولة اليت سيقضي فيها األشخاص املدانون عقوابهتم، والفصل يف طلبات اإلفراج إصدا

مياثلها من طلبات ختفيف األحكام، ويكون الرئيس مسؤوال، ابإلضافة إىل واجباته القضائية،  املبكر وما
علق بظروف مسائل تت عن طائفة من األنشطة اإلشرافية والتمثيلية خالل الفرتة األولية، تشمل معاجلة

االحتجاز، ورائسة جملس تنسيق اآللية، وتقدمي التقارير إىل جملس األمن واجلمعية العامة، والتواصل مع 
اجلهات اخلارجية والدبلوماسية املعنية، كما ترأس اجتماعني عامني للقضاة ُعقدا عن طريق إجراءات كتابية 

ية وقواعد اإلثبات ومدونة السلوك املهين لقضاة اآللية، عن بعد، مما أفضى إىل اعتماد القواعد اإلجرائ
وابإلضافة إىل ذلك، وابلتشاور مع املدعي العام واملسجل، أصدر الرئيس عددا من التوجيهات اإلجرائية، 

 .01وأشرف على مواصلة إعداد اإلطار القانوين والتنظيمي لآللية

 دوائر اآللية الدولية -02

 04تني كان يعمل هبما قضاة متفرغون، تتألف اآللية من رئيس متفرغ ومن اللخالفا للمحكمتني،     
إال عند الضرورة، وابلرجوع إىل سجل واحد لقضاة منتخبني من جانب يُدعون  قاضيا مستقال آخر ال

، أو يف أحد مقري اآللية مىت اقتضي 09اجلمعية العامة، كي يضطلعوا ابلعمل القضائي لآللية سواء عن بعد
وقد ُدعيت ابلفعل األغلبية العظمي من القضاة املدرجني ابلسجل إىل ممارسة وظائف قضائية تتعلق  األمر،

ق بقضية أو أكثر، ويتوىل الرئيس ابإلضافة إىل املسؤوليات القضائية املنوطة به رائسة دائرة االستئناف وتنسي
 .01عمل الدوائر
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وابليت هناك دائرة ابتدائية لكل فرع من فرعي اآللية، وتعد مسؤولة عن سري إجراءات احملاكمات يف     
حالة إلقاء القبض على أي من الفارين الثالثة املتبقني الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا قرار 

التابعة  دائرة االستئناف التابعة لآللية أو اهتام بشأهنم، وعن سري اإلجراءات يف أي إعادة حماكمة أتمر هبا
ألي من احملكمتني، ويُعنيِّ رئيس اآللية ثالثة قضاة من القائمة لتكوين دائرة ابتدائية ويعنّي رئيس الدائرة 
من بينهم ليتوىل اإلشراف على عمل تلك الدائرة االبتدائية، ويف مجيع الظروف األخرى، مبا فيها إجراء 

من هذا النظام األساسي، ويُعنيِّ الرئيس قاضيا وحيدا من القائمة  1من املادة  4الفقرة  احملاكمات مبوجب
للنظر يف تلك املسألة، وجيوز للرئيس أن يعني قاضيا مناواب من القائمة لكل فرع من فرَعي اآللية يكون 

الهتام وأوامر ارات امتاحا بعد إخطاره يف خالل مهلة قصرية ليعمل قاضيا وحيدا وجيوز أن حُتال إليه قر 
 . 32القبض وغريها من املسائل اليت مل ُتكلف هبا دائرة ابتدائية، لكي يبت فيها

من النظام األساسي لآللية،  10كما توجد دائرة استئناف مشرتكة لفرعي اآللية كليهما ووفقا للمادة      
من هذا النظام األساسي،  1املادة  من 3و  0يف حالة حماكمة يف دعوى مرفوعة أمام اآللية عمال ابلفقرتني 

لغرض النظر يف إحالة تلك الدعوى إىل هيئة قضائية وطنية، ودائرة االستئناف يف اآللية مسؤولة عن  أو
النظر يف دعاوى االستئناف يف القضااي اليت أجنزت قبل بدء العمليات يف كل فرع، ويف أي قضية َعقدت 

 حماكمة. إعادة اآللية هلا حماكمة أو

وقد يكون رئيس اآللية عضوا يف دائرة االستئناف، ويعني أعضاَءها اآلخرين ويتوىل رائسة إجراءاهتا.     
ويف حالة الطعن يف قرار صادر عن قاٍض وحيد، تكون دائرة االستئناف مؤلفة من ثالثة قضاة. ويف حالة 

الة طلب ن مخسة قضاة، ويف حالطعن يف قرار صادر عن دائرة ابتدائية، تكون دائرة االستئناف مؤلفة م
 عن دائرة ابتدائية، يعنّي  من هذا النظام األساسي حلُكم صادر عن قاٍض وحيد أو 04مراجعة وفقا للمادة 

الرئيس ثالثة قضاة لتكوين دائرة ابتدائية تتوىل تلك املراجعة. ويف حالة طلب مراجعة حكم صادر عن دائرة 
ن بني ة ابملراجعة مؤلفة من مخسة قضاة، وجيوز للرئيس أن يعني، ماستئناف، تكون دائرة االستئناف املكلف

قضاة اآللية، قاضيا احتياطيا ليكون حاضرا يف كل مرحلة من مراحل احملاكمة، وليحل حمل قاض مل يعد 
 بوسعه مواصلة عمله يف دائرة اإلستئناف.



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 5 

 
113 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

 منهم من مواطين الدولة نفسها،قاضيا مستقال ولن يكون أكثر من اثنني  05وتكون لآللية قائمة من     
وميكن، ألغراض العضوية يف القائمة، اعتبار شخص من رعااي أكثر من دولة من مواطين الدولة اليت ميارس 
فيها عادة حقوقه املدنية والسياسية، وال حيضر قضاة اآللية يف مقري فرعي اآللية إال عند الضرورة بناء على 

 تتطلب وجودهم، وجيوز القيام بتلك الوظائف من بعيد، خارج مقري طلب الرئيس ملمارسة الوظائف اليت
 فرعي اآللية، قدر املستطاع، وحسبما يقرره الرئيس.

وال يتلقى قضاة اآللية أي أجر أو استحقاقات أخرى عن إدراجهم يف القائمة، وتطبق على القضاة     
خلاصني ط اخلدمة املطبقة على القضاة اعن كل يوم ميارسون فيه وظائفهم لصاحل اآللية نفس أحكام وشرو 

حملكمة العدل الدولية، وتطبق على رئيس اآللية نفس أحكام وشروط اخلدمة املطبقة على قضاة حمكمة 
 العدل الدولية.

من النظام األساسي فإنه يشرتط يف القضاة أن يكونوا على خلق رفيع، وأن تتوفر   1ووفقا للمادة     
أرفع  اهة، وأن يكونوا حائزين على املؤهالت اليت تضعها بلداهنم شرطاً للتعيني يففيهم صفات التجرد والنز 

املناصب القضائية، وسيوىل اعتبار خاص للخربة املكتسبة ابعتبارهم قضاة مبحكمة يوغوسالفيا أو حمكمة 
لقضاة يف جمال ا رواندا، ويوىل االعتبار الواجب يف تشكيل الدائرتني االبتدائيتني ودائرة االستئناف خلربات

 اإلنسان. القانون اجلنائي والقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق

حددت كيفية انتخاب القضاة ، حيث تنتخب اجلمعية العامة قضاة اآللية من قائمة  12كما أن املادة      
الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء يقدمها إليها جملس األمن، حيث يدعو األمني العام 

اليت حتتفظ ببعثات مراقبة دائمة يف مقر األمم املتحدة إىل تسمية مرشحني لتعينيهم كقضاة، يُفضل أن 
 يكونوا من بني أشخاص ذوي خربة كقضاة يف حمكمة يوغوسالفيا وحمكمة رواندا.

نْي اتريخ توجيه األمني العام الدعوة إليها، أن تسمي مرشحَ وجيوز لكل دولة، يف غضون ستني يوماً من     
؛ ويرسل 31من النظام األساسي 1من املادة  1اثنني كحد أقصى يستوفيان املؤهالت املبينة يف الفقرة 

األمني العام الرتشيحات اليت ترد إليه إىل جملس األمن، ويضع جملس األمن قائمة تتضمن ما ال يقل عن 
تارهم من قائمة املرشحني اليت ترد إليه، على أن يوىل االعتبار الواجب للمؤهالت املبينة ثالثني مرشحا خي

والتمثيل الكايف لألنظمة القانونية الرئيسية يف العامل؛ وحييل رئيس جملس األمن  1من املادة  1يف الفقرة 
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قاضيا لآللية،  05قائمة قائمة املرشحني إىل رئيس اجلمعية العامة. وتنتخب اجلمعية العامة من تلك ال
ويُعلن انتخاب املرشحني الذين حيصلون على أغلبية مطلقة من أصوات الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
والدول غري األعضاء اليت حتتفظ ببعثات مراقبة دائمة يف مقر األمم املتحدة، ويف حالة حصول أكثر من 

 عدد طلوبة يُعترب املرشحان اللذان حصال على أكربمرشَحنْي من نفس اجلنسية على أغلبية األصوات امل
 من األصوات منتخبَـنْي.

ويف حالة نشوء شاغر يف القائمة، يقوم األمني العام، بعد التشاور مع رئيسي جملس األمن واجلمعية     
من النظام األساسي  1من املادة  1العامة، بتعيني شخص يكون مستوفيا للمؤهالت احملددة يف الفقرة 

 لفرتة املتبقية من مدة الوظيفة ذات الصلة.ل

وينتخب قضاة اآللية ملدة أربع سنوات، وجيوز لألمني العام إعادة تعيينهم بعد التشاور مع رئيسي جملس     
األمن واجلمعية العامة، وجيوز لألمني العام، يف حالة عدم وجود قضاة متبقني على القائمة، أو إذا مل يتوفر 

للتعيني، وإذا كان من غري املمكن تعيني قاض خيدم حاليا يف اآللية، وبعد أن مت  قاض على القائمة
من املادة  1استكشاف مجيع البدائل العملية، تعيني شخص يكون مستوفيا للمؤهالت احملددة يف الفقرة 

ة يمن النظام األساسي، بناء على طلب من رئيس اآللية وبعد التشاور مع رئيسي جملس األمن واجلمع 1
 العامة، ليعمل بصفة قاٍض يف اآللية.

أنه يتمتع الرئيس واملدعي العام واملسجل ابالمتيازات واحلصاحات واإلعفاءات  01ونصت املادة     
والتسهيالت املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني، وفقا للقانون الدويل، ويتمتع قضاة اآللية بنفس االمتيازات 

 يالت، عند مشاركتهم يف أعمال اآللية.واحلصاحات واإلعفاءات والتسه

 مكتب املدعي العام  -08

يعد املدعى العام وفقا للنظام األساسي لآللية، مسؤوال عن التحقيق وإقامة الدعوى يف القضااي املعروضة     
على اآللية، ويعمل بشكل مستقل كجهاز منفصل من أجهزة اآللية. ويقدم مكتب املدعي العام الدعَم 

العام يف ممارسة وظائفه ومسؤولياته، اليت تشمل تعقب الفارين، ومتثيل االدعاء يف القضااي للمدعى 
واملنازعات القضائية املعروضة على اآللية، ابإلضافة إىل تقدمي املساعدة إىل اهليئات القضائية الوطنية، 
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ة يعيِّنه رَعي اآلليويتألف مكتب املدعي العام حاليا من مدع عام وموظف مسؤول يف مقر كل فرع من ف
، وحيضر املدعي العام، 14من املادة  5املدعي العام، ومن يلزم من موظفني مؤهلني آخرين، وفقا للفقرة 

 .30عند االقتضاء، يف أي من مقّري فرَعي اآللية لالضطالع مبهامه

خصا على عي العام شويعنيِّ جملُس األمن املدعَي العام بناء على ترشيح من األمني العام، ويكون املد    
مستوى أخالقي رفيع ويتمتع أبعلى مستوايت الكفاءة واخلربة يف إجراء التحقيقات ويف حماكمات القضااي 
اجلنائية، ويعمل املدعي العام لفرتة والية مدهتا أربع سنوات وجيوز إعادة تعيينه. وتكون أحكام وشروط 

ألمني العام لألمم املتحدة، ويتوىل املدعي العام خدمة املدعي العام هي نفس أحكام وشروط خدمة وكيل ا
من النظام األساسي وإقامة الدعاوى ضدهم، كما  1مسؤولية التحقيق مع األشخاص املشمولني ابملادة 

لقى تعليمات يت يطلب أو يعمل املدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل من أجهزة اآللية. وال جيوز أن
  .33آخرمن أي مصدر  من أية حكومة أو

وحيتفظ مكتب املدعي العام بعدد صغري من املوظفني يتماشى مع الوظائف احملدودة لآللية، ويعمل      
هؤالء املوظفون يف مقري فرَعي اآللية، وحيتفظ املكتب بقائمة من املوظفني املؤهلني احملتملني، ويفضل أن 

دا، وذلك لتمكني حمكمة روان يوغوسالفيا أويكونوا من املوظفني الذين يتمتعون ابخلربة يف قضااي حمكمة 
املكتب من القيام على وجه السرعة ابستقدام من يلزم من موظفني إضافيني لالضطالع مبهامه. ويعنّي 

 .األمني العام األممي موظفي مكتب املدعي العام بناء على توصية من املدعي العام

قرار االهتام حيث تكون له سلطة إجراء وللمدعي العام اختصاصات تتعلق ابلتحقيق وإعداد     
من النظام األساسي لآللية، وال تكون للمدعي العام سلطة  1التحقيقات مع األشخاص املشمولني ابملادة 

من النظام األساسي، وتكون للمدعي  1إعداد قرارات اهتام جديدة ضد األشخاص غري املشمولني ابملادة 
وز له لضحااي والشهود ومجع األدلة وإجراء التحقيقات يف املوقع، وجيالعام سلطة استجواب املشتبه فيهم وا

 االقتضاء، املساعدة من سلطات الدولة املعنية.  يطلب عند يف اضطالعه بتلك املهام أن

وإذا تقرر أن للقضية وجاهتها الظاهرة، يقوم املدعي العام إبعداد قرار اهتام يتضمن بياحا موجزا ابلوقائع     
للجرائم اليت ُوجهت إىل املتهم هتمة ابرتكاهبا، طبقا للنظام األساسي وحيال قرار االهتام إىل  أو وللجرمية

 .34قاض وحيد يعّينه الرئيس القاضي املناوب أو
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 قلم اآللية الدولية -ج

من النظام األساسي لآللية يكون قلم اآللية مسؤوال عن اإلدارة وعن تقدمي اخلدمات  15ووفق املادة     
لَفرَعي اآللية ويتألف قلم اآللية من مسجل وموظف مسؤول يف مقر كل فرع من فرَعي اآللية، ومن يلزم 

 أي من مقّري فرَعي اآللية من هذه املادة. وحيضر املسجل يف 4من موظفني مؤهلني آخرين، وفقا للفقرة 
حسبما يلزم الضطالعه مبهامه، ويعني األمني العام املسجل لفرتة والية مدهتا أربع سنوات وجيوز إعادة 
تعيينه، وتكون أحكام وشروط خدمة املسجل هي نفس أحكام وشروط خدمة األمني العام املساعد 

 .35املتحدة لألمم

مكتب املدعي الدوائر و  سؤولية عن مجلة أمور منها تقدمي الدعم إىلويتوىل مكتب رئيس قلم اآللية امل    
العام، ويف إدارة احملكمة يف جمملها. ويشمل الدعم اإلداري املوارد البشرية، والشؤون املالية، واالستعانة 
مبصادر لتوفري اخلدمات واألصول وتقدميها، ويشمل الدعم القضائي تقدمي خدمات إدارة شؤون قاعة 

كمة، واخلدمات اللغوية، وخدمات جلب الشهود وإدارة شؤوهنم، وتوفري مرافق وخدمات االحتجاز، احمل
 وإنفاذ األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية للمحكمة.

وحيتفظ قلم اآللية بعدد صغري من املوظفني يتماشى مع الوظائف احملدودة هلا، ويعمل هؤالء املوظفون     
وا من لية، وحيتفظ قلم احملكمة بقائمة من املوظفني املؤهلني احملتملني، ويفضل أن يكونيف مقرَّي فرَعي اآل

ني القلم من حمكمة رواندا، وذلك لتمك املوظفني الذين يتمتعون ابخلربة يف قضااي حمكمة يوغوسالفيا أو
األمني العام  القيام على وجه السرعة ابستقدام من يلزم من موظفني إضافيني لالضطالع مبهامه. ويعنّي 

موظفي قلم احملكمة بناء على توصية من املسجل، وقلم حمكمة مشرتك لفرعي اآللية كليهما، لتقدمي 
 يف ذلك الدوائر واملدعي العام. اخلدمات اإلدارية لآللية، مبا

 رابعا: إجراءات احملاكمة أمام اآللية

نتقالية أنه ساسي لآللية املتعلق ابلرتتيبات االنصت املادة األوىل من املرفق الثاين امللحق ابلنظام األ     
زال معلقة اإلحالة اليت ال ت تتمتع حمكمة يوغوسالفيا ورواندا ابختصاص إهناء مجيع إجراءات احملاكمة أو

لديها اعتبارا من اتريخ بدء عمل َفرعْي اآللية، وإذا كان الشخص اهلارب اهتمته حمكمة يوغوسالفيا وحمكمة 
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 9إذا أمرت دائرة االستئناف إبعادة احملاكمة قبل أكثر من  شهرا، أو 10ملدة تزيد على  رواندا موقوفا
أشهر من اتريخ بدء عمل فرعْي اآللية، يكون حملكمة يوغوسالفيا وحملكمة رواندا، على التوايل، اختصاص 

اخلاصة  د اإلثباتإجراء وإهناء حماكمة هذا الشخص وفقا لنظاميهما األساسيني والقواعد اإلجرائية وقواع
إحالة القضية إىل سلطات دولة ما، حسب االقتضاء، وإذا كان الشخص اهلارب اهتمته حمكمة  هبما، أو

أشهر  9إذا صدر أمر إبعادة حماكمته قبل  أقل، أو شهرا أو 10يوغوسالفيا وحمكمة رواندا موقوفا ملدة 
التوايل،  يوغوسالفيا وحمكمة رواندا، على أقل من اتريخ بدء عمل فرعي اآللية، يقتصر اختصاص حمكمة أو

على حماكمة هذا الشخص وفقا لنظاميهما األساسيني والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة هبما 
 .39إحالة القضية إىل سلطات دولة ما، حسب االقتضاء لإلعداد حملاكمة هذا الشخص، أو

نه لآللية سلطة إحالة القضااي اليت تنطوي على أشخاص من النظام األساسي فإ 9إال أنه وفقا للمادة     
من هذه  3و  0من هذا النظام األساسي لسلطات دولة ما وفقا للفقرتني  1من املادة  3تشملهم الفقرة 

املادة، وهم األشخاص الذين أصدرت حمكمة يوغسالفيا أو حمكمة رواندا قرار اهتام بشأهنم والذين هم من 
من هذه املادة نظرا  1شتبه يف حتملهم املسؤولية العظمى عن اجلرائم اليت تشملها الفقرة أبرز القادة الذين يُ 

جلسامة اجلرائم ودرجة مسؤولية املتهمني، واألشخاص الذين أصدرت حمكمة يوغوسالفيا أو حمكمة رواندا 
 .31قرار اهتام بشأهنم والذين ليسوا من أبرز القادة

من هذا  1من املادة  4قضااي اليت تنطوي على أشخاص تشملهم الفقرة ولآللية أيضا سلطة إحالة ال    
النظام األساسني وجيوز للرئيس، بعد أتكيد قرار االهتام وقبل بدء احملاكمة، بغض النظر عما إذا كان املتهم 

ا م حمتجزا يف عهدة اآللية، تعيني دائرة ابتدائية حتدد ما إذا كان ينبغي إحالة القضية إىل سلطات دولة
ارُتكبت اجلرمية على أراضيها؛ أو اعتقل املتهم فيها؛ أو لديها والية قضائية وراغبة وعلى استعداد كاف 
لقبول هذه القضية، حبيث ينبغي أن حتيل تلك السلطات القضية على الفور إىل احملكمة املختصة إلجراء 

  احملاكمة يف تلك الدولة.

القاضي الوحيد الذي  رار االهتام أبن يقوم القاضي املناوب أوإجراء مراجعة ق 11وقد حددت املادة     
يعينه الرئيس، مبراجعة قرار االهتام، وإذا اقتنع مبا قرره املدعي العام من أن للقضية وجاهتها الظاهرة، يعتمد 

هتام، أن قرار االهتام، وإذا مل يقتنع القاضي بذلك، يُرفض قرار االهتام، وجيوز للقاضي، بعد اعتماد قرار اال
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احتجازهم  تفويضات رمسية ابلقبض على األشخاص أو يصدر، بناء على طلب املدعي العام، أوامر أو
 أية أوامر أخرى تكون الزمة لسري احملاكمات.  ترحيلهم أو تسليمهم أو أو

من النظام األساسي على بدء إجراءات الدعوى والسري فيها أبن يكفل القاضي  19وركزت املادة     
الدائرة االبتدائية اليت جتري احملاكمة، أن تكون احملاكمة عادلة وسريعة وأن تسري اإلجراءات وفقا  وحيد أوال

للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات مع احرتام حقوق املتهم احرتاما كامال وإيالء املراعاة الواجبة حلماية 
 الضحااي والشهود. 

هم اآللية، احتجاز أي شخص اعُتمد قرار اهتامه، ويبلَّغ فورا ابلتويتم بناء على أمر ابلقبض صادر من     
ئيس، بتالوة قاضي الدائرة االبتدائية الذي يعينه الر  املوجهة إليه، وحيال إىل اآللية، ويقوم القاضي الوحيد أو

جه إليه و قرار االهتام وابلتحقق من أن حقوق املتهم موضع احرتام ويستوثق من أن املتهم يفهم االهتام امل
احملاكمة،  الدائرة االبتدائية موعد ويطلب من املتهم الرد على ذلك القرار، وعندئذ حيدد القاضي الوحيد أو

اجللسات  تكون تلك الدائرة االبتدائية أن وتكون جلسات احملاكمة علنية ما مل يقرر القاضي الوحيد أو
 ا.مغلقة وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة هب

الدائرة االبتدائية إبصدار األحكام وفرض العقوابت واجلزاءات  يقوم القاضي الوحيد أو 01ووفقا للمادة     
من هذا النظام األساسي الذين تتهمهم اآللية وتصدر مجيع األحكام  1على األشخاص املشمولني ابملادة 

مستقلة  قضاة، وجيوز تذييلها آبراءعلنا ومشفوعة برأي مكتوب معلل، وتصدر أحكام الدائرة أبغلبية ال
من النظام األساسي  العقوبة املفروضة  00معارضة هلا، أما خبصوص العقوابت فقد حددت املادة  عنها أو

من هذا النظام األساسي على السجن، وتكون  1من املادة  3و 0على األشخاص املشمولني ابلفقرتني 
من هذا النظام األساسي السجن ملدة  1من املادة  4لفقرة العقوبة املفروضة على األشخاص املشمولني اب

 ليهما.ك غرامة مببلغ حيدد يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أو ال تتجاوز سبع سنوات، أو

هو متبع عموما  الدائرة االبتدائية إىل ما ويف ما يتعلق بتحديد مدة السجن، يرجع القاضي الوحيد أو    
فيما يتعلق أبحكام السجن اليت تصدرها حمكمة يوغوسالفيا وتلك اليت تصدرها حمكمة رواندا، على التوايل، 

سامة اجلرم دائية مراعاة عوامل مثل جالدائرة االبت وعند فرض أحكام ابلعقوابت، ينبغي للقاضي الوحيد أو
للدائرة االبتدائية  والظروف الشخصية للفرد املتهم، ابإلضافة إىل عقوبة السجن، جيوز للقاضي الوحيد أو
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فـــي  عائدات يكون قد جرى االستيالء عليها بواسطة سلوك جنائي، مبا إصدار أمر إبعـــادة أيـــة ممتلكات أو
 اه، إلــى مالكيهـــا احلقيقيــني.ذلـك وسائــل اإلكــــر 

إبجراء االستئناف على األحكام الصادر عن الدائرة اإلبتدائية، حيث تنظر  03وقد مسحت املادة     
دائرة االستئناف يف االستئناف املقدم من أشخاص وجه إليهم املدعي العام اهتاما استنادا إىل وقوع خطأ 

أ وقائعي تسبب يف إجهاض العدالة، وجيوز لدائرة االستئناف أن يف مسألة قانونية يبطل القرار؛ أو خط
 الدائرة االبتدائية. تعدل القرارات اليت اختذها القاضي الوحيد أو تنقض أو تثبت أو

حقا آخر يتمثل يف إمكانية إجراء إعادة النظر وذلك عند اكتشاف حقيقة  04كما قررت املادة      
الستئناف دائرة ا الدائرة االبتدائية أو ة شخص أمام القاضي الوحيد، أوجديدة مل تكن معروفة أثناء حماكم

ز اآللية، واليت قد تكون عامال حامسا يف التوصل إىل القرار، وجيو  حمكمة رواندا أو يف حمكمة يوغسالفيا أو
الطلب  اللشخص املتهم أن يقدم إىل اآللية طلبا إلعادة النظر يف احلكم. وجيوز للمدعي العام أن يقدم هذ

غضون عام واحد من يوم صدور احلكم النهائي. وال تقوم الدائرة إبعادة النظر يف احلكم إال إذا اتفق  يف
أغلبية قضاة الدائرة بعد إجراء فحص أويل، على أن احلقيقة اجلديدة، إذا مت إثباهتا، قد تكون عامال حامسا 

 يف التوصل إىل قرار.

لى دائرة االستئناف عدٌد من طلبات إعادة النظر يف أحكام هنائية وخالل الفرتة األولية، ُعرض ع    
أصدرهتا احملكمتان، وطلباٌت ذات صلة تتعلق بتكليف حمامني. وحُق الشخص املدان يف إعادة النظر يف 
حكم هنائي حق أساسي وهو منصوص عليه يف النظام األساسي لآللية، وجيوز أيضا لالدعاء أن يلتمس 

السنة األوىل بعد صدور حكم هنائي، وتتطلب إجراءات إعادة النظر أن حُتدد دائرة إعادة النظر يف 
 انت غريك  إذا كان مقدم الطلب قد وقف على واقعة جديدة االستئناف عتبة متييز يُقرر ابالستناد إليها ما

معروفة إابن اإلجراءات األصلية وتعد كفيلة إذا مت إثباهتا أبن تشكل عنصرا حامسا يف الوصول إىل احلكم، 
 النظر. وإذا مت الوفاء هبذه العتبة، أُِذَن إبعادة النظر يف احلكم، وتُعقد إجراءات إضافية، ويصدر حكم إبعادة

تئناف قرارات أو أوامر بشأن ستة طلبات إعادة وخالل الفرتة األوىل لعمل اآللية أصدرت دائرة االس    
يف فرع الهاي(. كما يُعرض  0يف فرع أروشا و  4نظر أو طلبات ذات صلة تلتمس تكليف حمامني )

عليها يف الوقت احلاضر طلب إضايف إبعادة نظر نشأ عن قضية ختص فرع أروشا، ينتظر االنتهاء منه حبول 
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كفاءة، فقام الرئيس برائسة كل قضية وإبعدادها للمداوالت، يف ، ومت تصريف هذه األمور ب0219هناية 
حني توىل قضاة ال تناط هبم أدوار مزدوجة مباشرة أعماهلم عن بعد، واستنادا إىل اخلربة السابقة، يقدر أن 

، وإذا أُذن 0219تتلقى اآللية ثالثة طلبات إعادة نظر يف السنة خالل فرتات السنتني املقبلة أي يف عام 
عادة النظر، من املقدر أن تستغرق اإلجراءات سنة واحدة من وقت تقدمي الطلب األصلي إلعادة النظر إب

 .31حىت وقت إصدار حكم إبعادة النظر

أما عن إجراءات التنفيذ فإن الرئيس مسؤول عن اإلشراف على تنفيذ األحكام، ويشمل ذلك إصدار     
كر ص املدانون عقوابهتم، والفصل يف طلبات اإلفراج املبأوامر حُتدد الدولة اليت سيقضي فيها األشخا

 45مياثلها من طلبات ختفيف األحكام. وخالل الفرتة األوىل لعمل اآللية أصدر الرئيس ما جمموعه  وما
، أصدر 0210 قرارا وأمرا تتعلق بتنفيذ األحكام، مبا يف ذلك بشأن طلبات ابإلفراج املبكر، ويف عام

، أصدر ستة قرارات 0213عام  رين يتعلقان مبسائل تنفيذ األحكام يف فرع أروشا. ويفالرئيس قرارين أو أم
، أصدر الرئيس 0214يف فرع الهاي(، ويف عام  0يف فرع أروشا و  4أو أوامر تتعلق بتنفيذ األحكام )

، 0215يف فرع الهاي(، وخالل األشهر العشرة األوىل من عام  13يف فرع أروشا و  9قرارا أو أمرا ) 11
 يف فرع الهاي(. 11يف فرع أروشا و  1أمرا تتعلق مبسائل تنفيذ األحكام ) قرارا أو 19أصدر الرئيس 

ومعروض على الرئيس يف الوقت احلاضر عدد من املسائل السرية املتعلقة بتنفيذ األحكام ومن الصعب     
عاون الدولة ة، واالعتماد على تتقدير طول الوقت الالزم حلل هذه املسائل بسبب الطابع احملدد لكل قضي

فيما يتعلق مبعظم هذه القضااي، ومن املتوقع أن تتواصل أنشطة الرئيس املتصلة ابإلشراف على تنفيذ 
 عقوبته. األحكام إىل أن يكون آخر سجني قد قضى فرتة

قائمة  ة منذكرت أنه تنفذ عقوبة السجن يف دولة تعينها اآللي 05أما عن تنفيذ األحكام فإن املادة     
الدول اليت لديها اتفاقات مع األمم املتحدة هلذا الغرض. ويتم السجن حسب القانون الساري يف الدولة 
املعنية، وخيضع إلشراف اآللية، حيث هلا سلطة اإلشراف على تنفيذ األحكام اليت قضت هبا حمكمة 

تحدة مع ألحكام اليت تربمها األمم املاآللية، مبا يف ذلك اتفاقات تنفيذ ا حمكمة رواندا أو يوغسالفيا أو
 الدول األعضاء، ويف غريها من االتفاقات املربمة مع املنظمات الدولية واإلقليمية واهليئات املعنية األخرى. 
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ويتوىل قلم احملكمة، منذ إنشاء كل فرع من فروع اآللية، اإلشراف على تنفيذ األحكام اليت أصدرهتا     
نَـفَّذ األحكام داخل أراضي الدول األعضاء اليت عقدت اتفاقات هلذا الغرض أو اليت احملكمتان واآللية. وتُـ 

 عليهم. قد أبدت استعدادها ألن تقبل، مبوجب ترتيبات أخرى، األشخاص احملكوم

ختفيف األحكام حيث جيوز العفو  من النظام األساسي إمكانية إجراء العفو أو 09وقررت املادة     
أكان ذكرا  اآللية، سواء حمكمة رواندا أو صادر حبق شخص أدانته حمكمة يوغسالفيا أوختفيف احلكم ال أو

أم أنثى، عمال ابلقانون الساري يف الدولة اليت حتتجز يف سجوهنا هذا الشخص وختطر الدولة املعنية اآللية 
حل العدالة  مصاختفيف احلكم إال إذا قرر رئيس اآللية ذلك استنادا إىل وفقا لذلك، وال جيوز العفو أو

 العامة. ومبادئ القانون

 خامتة 

وتلقت اآللية، يف  0212/ 1199تواصل اآللية التقيد ابلوالية املوكلة هلا مبوجب قرار جملس األمن      
حتقيق أهدافها، الدعم من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ومن 

انونية وإدارة الشؤون اإلدارية ابألمانة العامة، ومن مجهورية تنزانيا املتحدة، وهولندا، مكتب الشؤون الق
ورواندا، ودول يوغوسالفيا السابقة، ومن دول فرادى أعضاء يف األمم املتحدة، وهذا الدعم ابلغ األمهية يف 

كفاءة والفعالية من سم ابلاستمرار جناح اآللية، اليت تواصل تركيزها على االضطالع بواليتها على حنو يت
 حيث التكلفة.

وما زالت اآللية تركز بشدة على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف املتبقية يف أقرب وقت، والقيام يف    
نفس الوقت بتقليص حجم املوارد وعدد املوظفني، ولكفالة حتقيق هذه األهداف، سيواصل مكتب املدعي 

ه من تدابري لتقليص الفرتة الزمنية الالزمة إلمتام احملاكمات ودعاوى العام اختاذ ما يقع ضمن اختصاص
فني ختصيص املوارد مبرونة والتعامل الفعال مع تناقص عدد املوظ االستئناف املتبقية، مع االستمرار يف

 وختفيض عددهم.

قليمي، وال سيما إلوال تزال هناك حتدايت كبرية فيما يتعلق مبالحقة مرتكيب جرائم احلرب على الصعيد ا    
ع يف ضوء حجم من إحراز تقدم أسر  بد يف البوسنة واهلرسك، وقد حتققت بعض النتائج اإلجيابية، ولكن ال
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األعمال اليت يتعني إجنازها، وسوف يواصل مكتب املدعي العام العمل مع النظراء وتوفري الدعم لتحسني 
بشأن  أيضا تشجيع حتسني التعاون اإلقليميالصعيد الوطين. وسيواصل  التعامل مع جرائم احلرب على

 مسائل جرائم احلرب، وسريصد التطورات عن كثب بغية حتقيق اآللية ألهدافها.

 قائمة املراجع
 ، الرابط اإللكرتوين.0212ديسمرب 00املؤرخ يف  0212/  1199القرار  -21

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/706/06/PDF/N1070606.pdf?OpenElement 

 ، الرابط اإللكرتوين. 0223أوت 09املؤرخ  0223/  1523القرار   -20
https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/68/PDF/N0348168.pdf?OpenElement 

 ، الرابط االلكرتوين.0224مارس 09املؤرخ  0224/  1534القرار -23
https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/286/27/PDF/N0428627.pdf?OpenElement 

 الرابط اإللكرتوين.،  0219فيفري  01رخ يف املؤ  0091/0219القرار  - 4
https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/055/74/PDF/N1605574.pdf?OpenElement 

الذي يعيد أتكيد ضرورة إنشاء آلية خمصصة  (،S/PRST/2008/47) 0229ديسمرب  11بيان رئيس جملس األمن املؤرخ  - 5
تضطلع بعدد من الوظائف األساسية املنوطة ابحملكمتني، مبا يف ذلك حماكمة اهلاربني من العدالة الذين هم من بني أبرز القادة الذين 

 ُيشتبه يف حتملهم املسؤولية العظمى عن اجلرائم، عقب إغالق احملكمتني.
الذي اختذه يف جلسته  0212لعام  1199والقرار  1939يف جلسته  01/20/0219يف  املؤرخ 0019/0219القرار - 6

 0224لعام  1534وكذا القرار  0223أوت  09املؤرخ  0223لعام  1523و القرار  0212ديسمرب  00املعقودة يف  9493
 .0224مارس  09املؤرخ 

 .01/20/0219املؤرخ يف  0091/0219من قرار اجمللس  21الفقرة  - 7
لآللية سلطة مقاضاة، وفقا ألحكام هذا النظام األساسي، األشخاص الذين أصدرت حمكمة يوغوسالفيا أو حمكمة رواندا قرار  - 08

من هذه املادة نظرا  1اجلرائم اليت تشملها الفقرة اهتام بشأهنم والذين هم من أبرز القادة الذين ُيشتبه يف حتملهم املسؤولية العظمى عن 
 جلسامة اجلرائم ودرجة مسؤولية املتهمني.

 00/10/0212املؤرخ يف  1199/0212قرار جملس األمن  -09
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1966%282010%29&referer=/english

/&Lang=A 
. 0213متوز/يوليه  1ويف فرع الهاي يف  0210بدأت اآللية عملياهتا يف فرع أروشا يف جويلية  0212/ 1199وعمال ابلقرار  - 12

ولدى بدء عمل كل فرع، أصبحت اآللية مسؤولة عن مجلة أمور منها السري يف بعض اإلجراءات القضائية، واإلشراف على تنفيذ 
يف   وإدارة احملفوظات، ونُقلت الوظائف من احملكمتني إىل اآللية بشكل سلس األحكام، وتقدمي املساعدة إىل اهليئات القضائية الوطنية،

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/68/PDF/N0348168.pdf?OpenElement0
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/68/PDF/N0348168.pdf?OpenElement0
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كال الفرعني دون حدوث فجوات يف تقدمي اخلدمات، وكان ذلك مهما بوجه خاص لوظائف معينة من شأن أي اضطراب فيها أن 
 يسفر عن عواقب وخيمة.

–A/70/225األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني، اجلمعية العامة، الدورة السبعون، اآللية الدولية لتصريف  - 11
S/2015/586 ،01/21/021525، مذكرة من األمني العام إىل جملس األمن، ص. 

 و S/25704ومرفق الوثيقة  S/RES/827 (1993)من النظام األساسي حملكمة يوغوسالفيا )) 9إىل  1انظر املواد من  -10
Add.1 (1993 واملواد من ))مرفق القرار من 1إىل  1( النظام األساسي حملكمة رواندا S/RES/955 (1994)).) 

 .31/10/0215وحدد موعد إغالقها يوم  14/10/0215انتهى عمل حمكمة رواندا حبكمها األخري يف  - 13
 من النظام األساسي لآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني. 21أنظر املادة  -14
من هذا النظام  1من املادة  3تنص على أنه لآللية سلطة إحالة القضااي اليت تنطوي على أشخاص تشملهم الفقرة  9املادة  - 15

من هذه املادة، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك. ولآللية أيضا سلطة إحالة  3و  0األساسي لسلطات دولة ما وفقا للفقرتني 
 من هذا النظام األساسي. 1من املادة  4هم الفقرة القضااي اليت تنطوي على أشخاص تشمل

ة يجيوز للرئيس، بعد أتكيد قرار االهتام وقبل بدء احملاكمة، بغض النظر عما إذا كان املتهم حمتجزا يف عهدة اآللية، تعيني دائرة ابتدائ-
 حتدد ما إذا كان ينبغي إحالة القضية إىل سلطات دولة ما:

 يها؛ أوارُتكبت اجلرمية على أراض-أ
 اعتقل املتهم فيها؛ أو -ب
لديها والية قضائية وراغبة وعلى استعداد كاف لقبول هذه القضية، حبيث ينبغي أن حتيل تلك السلطات القضية على الفور إىل -ج

  احملكمة املختصة إلجراء احملاكمة يف تلك الدولة.
 من النظام األساسي لآللية. 25املادة  -19
 ظام األساسي لآللية ختت عنوان عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني.من الن 1املادة  - 11
موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،  0215تشرين الثاين/نوفمرب  11رسالة مؤرخة  - 19

S/2015/884  الرابط اإللكرتوين.49، ص  11/11/0215املؤرخ يف ، 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/884&referer=/english/&Lang=A 

من الرتتيبات االنتقالية، تتوىل آلية تصريف األعمال املتبقية كل دعاوى االستئناف املتعّلقة ابألحكام الصادرة  0وعماًل ابملادة  - 11
ري) ة ابلنظر يف استئناف واحد يتعلق ابحلكم الصادر عن احملكمة يف قضية نغرياابتوا. وابلتايل فاآللية خمتص0210متوز/ يوليه  1بعد 

وهو وزير التخطيط السابق يف رواندا، اهتم ابرتكاب أعمال إابدة مجاعية، والتحريض املباشر والعلين على ارتكاب أعمال إابدة مجاعية، 
عاما (، وهو احلكم الذي أصدرت فيه اآللية ابلفعل حكماً استئنافيا  35واالغتصاب كجرمية ضد اإلنسانية، وحكم عليه ابلسجن ملدة 

، ونظرت آلية تصريف األعمال املتبقية أيضا يف الطعن املقدَّم، يف إطار قضية مونياروغاراما، ضد القرار الصادر 0214ديسمرب 19يف 
 5إبحالة القضية إىل رواندا. وكان القرار الذي صدر يف ، 0210جوان  09عن دائرة اإلحالة يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، يف

عن دائرة االستئناف هو أول قرار يعترب القرارات الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وعن احملكمة الدولية  0210أكتوبر 
 ليوغوسالفيا السابقة ملزمة آللية تصريف األعمال املتبقية.

قرارا وأمرا يف األشهر  03، أصدرت اآللية 0210 ابلفعل زايدة مطردة خالل فرتة وجود اآللية. ففي عام زادت األعمال القضائية - 02
قرارا وأمرا  93، وهي فرتة تشمل األشهر الستة األوىل لعمل فرع الهاي، أصدرت اآللية 0213الستة األوىل لعمل فرع أروشا. ويف عام 
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يف فرع  121قرارا وأمرا ) 112 ، أصدرت اآللية حكما استئنافيا واحدا و0214عام  يف فرع الهاي(. ويف 44يف فرع أروشا و  31)
يف فرع  90قرارا وأمرا ) 111، أصدرت اآللية ابلفعل 0215يف فرع الهاي(. وخالل األشهر العشرة األوىل من عام  91أروشا و 
 يف فرع الهاي(. 91أروشا و 

موجهة إىل األمني العام من طرف رئيس اجمللس، الرابط  01/20/0219رسالة مؤرخة يف تعيني السيد ثيودور مريون رئيسا لآللية  -01
 اإللكرتوين:

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/054/36/PDF/N1605436.pdf?OpenElement 

لية الدولية لتصريف األعمال املتبقية موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس اآل 0215تشرين الثاين/نوفمرب  02رسالة مؤرخة  - 00
 .14للمحكمتني اجلنائيتني، املرجع السابق، ص

القس جان أوينكيندي املتهم بقيادة وتنسيق اهلجمات على أقلية التوتسي خالل عمليات اإلابدة اجلماعية اليت شهدهتا البالد عام  -03
1114. 

 .41ام من طرف رئيس اجمللس ، املرجع السابق، ص موجهة إىل األمني الع 01/20/0219رسالة مؤرخة يف  -04
،  11/11/0215املؤرخ يف  S/2015/884رسالة موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،  - 05

 .49املرجع السابق، ص 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية  0215تشرين الثاين/نوفمرب  02رسالة مؤرخة - 09

 ،الرابط اإللكرتوين. 29، ص S/2015/896 ،02/1/0215للمحكمتني اجلنائيتني، 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/21&referer=/english/&Lang=

A 

 .14املرجع نفسه ، ص  - 01
 0219أاير/مايو  01قائمة قضاة اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني يف  -09

 السيد كارمل أ. أجيوس )مالطة(
 السيد أيدين سفا أكاي )تركيا(

 كلود أنتونييت )فرنسا(   –السيد جان 
 السيدة فلورانس أراي )الكامريون( 

 السيدة سولومي ابلونغي بوسا )أوغندا( 
 السيد إفو نيلسون دي كري ابِتستا روسا )الربتغال(
 السيد خوسيه ريكاردو ديب راداسواليسا )إسبانيا(

 السيد بن إمرسون )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
 انيا(السيد كريستوف فلوغي )أمل

 السيدة غراسياال سوساحا غايت سانتاحا )أوروغواي(
 السيد بريتون هول )جزرالبهاما(

 السيد فاغن بروس جونسن )الدامنرك(
 السيد غبريداو غوستاف كام )بوركينافاسو(
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 السيد ليو داكون )الصني(
 السيد جوزيف إ. تشيوندو ماسانتشي )مجهورية تنـزانيا املتحدة(

 ن )الوالايت املتحدة األمريكية(السيد ثيودور مريو 
 السيد ابكوين جاستيس مولوتو )جنوب أفريقيا(

 السيد يل غ . موثوغا )كينيا(
 السيدة أمينتا لوي رونيين حاغوم )غامبيا(

 السيدة بريسكا مامتبا نياميب )زامبيا(
 السيد ألفونس أوري )هولندا(

 السيد سيمور ابنتون )جامايكا(
 )مجهوريةكوراي(السيد سيون كي ابرك 

 السيد مباراين مامي ريتشاردر اجوهنسون )مدغشقر(
 السيد وليام حسني سيكويل )مجهورية تنزانيا املتحدة(

موّجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن، الرابط اإللكرتوين، اطلع عليه بتاريخ  0219جوان  24رسالة مؤرخة  -
26/29/0219. 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/195/52/PDF/N1619552.pdf?OpenElement 

   .10املرجع نفسه، ص  - 01
، ص اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني، املرجع السابقرسالة موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس  -32
12. 
 املعنونة مبؤهالت القضاة أنه: 1تنص املادة  -31
يشرتط يف القضاة أن يكونوا على خلق رفيع، وأن تتوفر فيهم صفات التجرد والنزاهة، وأن يكونوا حائزين على املؤهالت اليت  - 1

ا أو م شرطاً للتعيني يف أرفع املناصب القضائية. وسيوىل اعتبار خاص للخربة املكتسبة ابعتبارهم قضاة مبحكمة يوغوسالفيتضعها بلداهن
 حمكمة رواندا. 

 يوىل االعتبار الواجب يف تشكيل الدائرتني االبتدائيتني ودائرة االستئناف خلربات القضاة يف جمال القانون اجلنائي والقانون الدويل، - 0
 اإلنسان. مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق

موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املرجع السابق، ص  0215نوفمرب  11رسالة مؤرخة  -30
41. 
مدعي عام واحد  ية للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني، )تعني السيد حسن بو بكر جالو مدعي عام لآللية لتصريف األعمال املتبق - 33

سريج برامريتس مدعيا ، ليعني السيد 01/20/0219سنوات، واليت انتهت يف  24، ملدة 0210مارس  21للمحكمتني(اعتبارا من 
 .32/29/0219إىل غاية  21/23/0219عاما من 

 S/RES/2038ص بتعني السيد حسن بو بكر جالو، ، اخلا 01/20/0210املؤرخ يف  0239/0210قرار جملس األمن   -
 ، الرابط اإللكرتوين:(2012)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/195/52/PDF/N1619552.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/195/52/PDF/N1619552.pdf?OpenElement
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2038%282012%29&Lang=A 

سريج برامريتس مدعيا اخلاص بتعيني السيد  01/20/0219املؤرخ يف  0091/0219قرار جملس األمن  -
 الرابط اإللكرتوين:، S/RES/2269/2016عاما،

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/055/74/PDF/N1605574.pdf?OpenElement 

 من النظام األساسي لآللية.  19من املادة  24الفقرة  - 34
 .49لدولية لرواندا، ص موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس احملكمة اجلنائية ا 0215تشرين الثاين/نوفمرب  11رسالة مؤرخة  -35
 من املرفق الثاين امللحق ابلنظام األساسي لآللية. 0و  1الفقرة  21أنظر املادة  -39
 و من النظام األساسي لآللية. 1الفقرة  1انظر املواد من  - 31
كمتني املتبقية للمح موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس اآللية الدولية لتصريف األعمال 0215نوفمرب  02رسالة مؤرخة  - 39

 .12اجلنائيتني، املرجع السابق، ص 
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 لحماية حقوق المرأة (CDAW) التمييز ضد المرأةآليات لجنة القضاء على 

                      عزيزة بن مجيل د/                                                                                 
              أستاذ حماضر)ب(                                                                                   

  -عنابة –جامعة ابجي خمتار                                                                              
 مللخص:* ا

، على إنشاء جلنة القضاء 1111من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  11نصت املادة      
التمييز ضد املرأة، ملتابعة كل ما تتخذه الدول األعضاء من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريها، من أجل على 

اف للمرأة ويكون من آاثره أو أغراضه إحباط االعرت  ،احليلولة دون أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم على أساس اجلنس
يدان السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي محبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف امليادين 

 آخر. 
)تقدمي االقرتاحات  1111يف سبيل ذلك، متلك اللجنة العديد من اآلليات، منها من نصت عليها اتفاقية      

)تلقي 1111ي لسنة والتوصيات العامة ونظر التقارير الدورية(، ومنها ما هو مستحدث مبوجب الربوتوكول االختيار 
 الشكاوى الفردية وإجراء حتقيقات(.

 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة/ التقارير/ الشكاوى/ التحقيقات. الكلمات الدالة: *
* Abstract: 
       Article 17 of the Convention on the Elimination of All Forms of discrimination 

against Women of 1979 called for the establishment of the Committee on the Elimination of 

discrimination against Women, in order to follow all what the member States decide of the 

legislative, judicial, administrative and other measures, in order to prevent any distinction, 

exclusion or restriction. This latter is because of gender and which has the effect or purpose 

of attenuation or nullifying the recognition of women's human rights and their fundamental 

freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. 

     The Commission hence has a number of mechanisms; of which the one stipulated in 

the 1979 Convention (providing suggestions and general recommendations, and studying the 

periodic reports), and some of which is a novelty under the optional protocol of 1999 

(receiving individual complaints and conducting investigations).  

* Key words: Committee of the Elimination of Discrimination against Women / 

Reports / Complaints / Investigations. 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــة:

، الشرعة 1111تعترب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة منذ اعتمادها يف عام 
العاملية حلقوق مجيع النساء. فبالرغم من اعتماد عدد من االتفاقيات واإلعالحات والقرارات األخرى املتعلقة 
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، 0(1150قوق السياسية للمرأة )، واتفاقية احل1(1151حبقوق املرأة، منها: اتفاقية املساواة يف األجور )
، وإعالن القضاء 3(1190واالتفاقية بشأن الرضا ابلزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج )

، وإعالن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة 4(1191على التمييز ضد املرأة )
 دويل أن املرأة حتتاج إىل صك شامل لضمان حقوقها كاملة..... سرعان ما أدرك اجملتمع ال5(1114)

على ذلك، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة، اليت 
، 34/192اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

فقرة  01، وفقا ألحكام املادة 1191سبتمرب  3، ودخلت حيز النفاذ يف 1111ديسمرب  19املؤرخ يف 
 15اىل  0. حيث هتدف االتفاقية اىل توفري محاية فّعالة للمرأة ضد التمييز. وتنص املواد من 9( منها1)

 على املساواة الكاملة بني املرأة والرجل أمام القانون، ابإلضافة إىل حقوق أخرى.  

من االتفاقية، تتمثل املهمة  11قضاء على التمييز ضد املرأة )سيداو( مبوجب املادة أتسست جلنة ال
األساسية للجنة يف النظر يف مدى التقدم احملرز من الدول األطراف يف تطبيق االتفاقية، كما تقوم بتقدمي 

ات العامة. صيتقارير عن نشاطها سنواي إىل اجلمعية العامة، وهلا عقب ذلك أن تقدم االقرتاحات والتو 
وتتوىل رصد تنفيذ أحكامها بوسائل عدة من بينها نظر التقارير الدورية اليت تتقدم هبا الدول األطراف.  
كما تتلقى الشكاوى الفردية، وتعمد إىل إجراء حتقيقات، بناء على نصوص صرحية مبوجب الربوتوكول 

 االختياري الذي ُأحلق ابالتفاقية.

شكالية الرئيسية التالية:                                                                                       بناء على ما تقدم نطرح اإل
 ما مدى إسهام آليات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف محاية حقوق املرأة وترقيتها؟ 

 إجابة على هذه اإلشكالية، سنتطرق يف حمورين إىل: 

 .                                       1111: آليات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة املنصوص عليها مبوجب اتفاقية احملور األول
 .1111احملور الثاين: آليات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة املستحدثة مبوجب بروتوكول 

 



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 0 

 
119 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

                                          1777ية املنصوص عليها مبوجب اتفاقاحملور األول: آليات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

)اجلزء اخلامس من  11مت تشكيل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب املادة 
 التالية:. وذلك وفقا للمعايري 1االتفاقية(، لتكون اجلهة املعنية بعملية رصد ومراقبة تفعيل االتفاقية

 خبريا، يتم اختيارهم ابالقرتاع السري. 03تتكون اللجنة من  -
 ترشيح اخلرباء يتم من قبل الدول بناء على طلب من االمني العام. -
 يراعى التوزيع اجلغرايف عند اختيار اخلرباء. -
  مدة العضوية أربع سنوات، تبدأ يف اليوم االول من كانون الثاين من السنة التالية النتخاهبم. -
يف حال استقالة أحد االعضاء قبل انتهاء مدته، يتم ابالغ الدولة الطرف اليت ينتمي إليها العضو  -

 املستقيل، لرتشيح البديل يف غضون شهرين ليشغل املنصب للفرتة املتبقية من عضوية سلفه.
عليه ومن مث  ةحييل األمني العام االسم الذي مت اختياره  مرفقا ابلسرية الذاتية، اىل اللجنة للموافق -

  .9يتم اخطار الدول االطراف

 إن اآلليات اليت تضطلع هبا جلنة سيداو، املنصوص عليها مبوجب مواد االتفاقية، هي:

 أوال: آلية التقارير
تتعهد الدول األطراف بعد انضمامها لالتفاقية، إببالغ اللجنة بواسطة تقارير دورية، عن مدى     

حرز ابجتاه التدابري التشريعية. القضائية واإلدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية. ويف 
ُ
التقدم امل

ارها جبميع  كل دورة تعقدها اللجنة، إبخطعدم تقدمي التقارير أو أتخري تقدميها، يقوم األمني العام يفحال 
حاالت عدم تقدمي التقارير واملعلومات اإلضافية اليت تطلبها للجنة، وجيوز للجنة يف هذه احلاالت أن حتيل 
إىل الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني العام، رسالة تذكري تتعلق بتقدمي التقرير أو املعلومات اإلضافية. 

لدولة الطرف التقرير أو املعلومات اإلضافية بعد رسالة التذكري، تشري اللجنة إىل ذلك يف إذا مل تقدم ا
 . 1تقريرها السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة

إن هذه التقارير هي تقارير رمسية تقوم بتحضريها حكومات الدول األطراف، وتلتزم بتقدميها     
منها، وحسب النموذج املقرتح  19لألمني العام لألمم املتحدة حسب ما نصت عليه االتفاقية يف املادة 

 من طرف منظمة األمم املتحدة،  وهناك نوعان من التقارير:
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. 12قرير يقدم يف السنة األوىل اليت تلي تصديق الدولة على االتفاقيةوهو ت :التقرير األويل -أ
ويهدف هذا التقرير إىل توضيح اإلطار الذي ستدخل فيه االتفاقية حيز التطبيق، وذلك بتقدمي صورة دقيقة 
 وشاملة عن اإلطار القانوين السياسي واالجتماعي للدولة، كما يستوجب تقدمي وصف أوضاع النساء فيها.

، توضح من خالهلا 11هي تقارير تتقدم هبا الدولة الطرف كل أربع سنوات :التقارير الدورية -ب
التطور احملرز خالل السنوات األربع املنصرمة بشأن التدابري اليت اختذت من أجل تفعيل االتفاقية، خاصة 

خيصًا ألهم ، وكذلك تشاإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها، والتقدم احملرز يف هذا الصدد
 املعيقات اليت تقف يف وجه تفعيل مواد االتفاقية.

. كما ميكنها 10هذا وميكن للجنة سيداو، طلب تقارير استثنائية من الدول األطراف يف أي وقت
 .13طلب تقارير موازية من الوكاالت املتخصصة يف أي جمال يدخل يف اختصاصها

لتزاماهتا، ئية فقط، بل إن االلتزام بتقدميها يبني مدى وفاء الدول ابإن تقدمي التقارير ليس مبسألة إجرا
 مما يسمح للجنة بتقييم مدى ما حتقق من التزامات، ومبراقبة وحتديد وتقييم االسرتاتيجيات اليت مت اعتمادها،

لتقارير ا األمر الذي يتيح الفرصة للتقدير الدقيق للمشكالت اليت تعيق تطبيق االتفاقية، هلذا فإن إعداد
تعترب فرصة ملراجعة القوانني والسياسات واملمارسات هبدف حتديد مدى االلتزام ابملعايري اليت تنص عليها 

 .14االتفاقية

، كما ميكن أن تُعقد دورات 15تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة، تستغرق كل دورة ثالثة أسابيع
استثنائية للجنة بقرار منها أو بناء على طلب دولة طرف يف االتفاقية. تدعو اللجنة يف املعتاد مثاين دول 

لية، أطراف يف االتفاقية اىل تقدمي تقاريرها كل دورة. تُعطى االفضلية للتقارير املعلقة ملدة طويلة وللتقارير االو 
دورة ني التقارير من حيث العامل اجلغرايف، حيث يتم تشكيل فريق عامل ملا قبل الويراعى حتقيق التوازن ب

من أعضاء جلنة سيداو يتألف من مخسة أشخاص، أحدهم يسمى املقرر الُقطري،  ويراعى حتقيق توزيع 
 جغرايف متوازن.

مع الفريق العامل تتتم مراجعة التقارير الوطنية من قبل الفريق العامل بتنسيق املقرر الُقطري، حيث جي
ملدة مخسة أايم يف جلسات مغلقة قبل الدورة اليت سيجري فيها النظر يف التقارير، حيث يتم حتضري قائمة 
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االسئلة واملسائل. وميتنع أعضاء اللجنة عن املشاركة يف أي جانب من جوانب النظر يف تقارير الدول الذين 
 .19ت احليادهم من رعاايها من أجل احملافظة على أعلى مستواي

 أما املنهجية املتبعة يف النظر يف التقارير، فتتضمن ما يلي:
 مراجعة التقرير. -
إعداد قائمة ابألسئلة واملسائل املتعلقة ابلتقريرُ ترسل اىل الدول يف غضون أسبوع من انتهاء الفريق  -

 من مراجعة التقرير، للرد عليها يف غضون ستة أسابيع.
األطراف اىل لغات االمم املتحدة وتتاح على املوقع  سائل وردود الدولترمجة قائمة االسئلة وامل -

الشبكي ملفوضية حقوق اإلنسان، ينبغي أن يكون رد الدول دقيقا ومقتضباً، وينبغي أن يقدم يف نسخة 
 اليكرتونية، وجيوز احلاق عدد حمدود من الصفحات اإلضافية تقتصر على البياحات اإلحصائية.

ستني مع ممثلي الدولة مقدمة التقرير، حيث تكرس اللجنة جلناقشة التقارير الدورية احلوار البّناء مب -
مفتوحتني مدة كل منها ثالث ساعات للنظر يف التقارير األولية. تبدأ اجللسة بتعليقات استهاللية مقدمة 

عقبها ، يدقيقة. مث يطرح اخلرباء األسئلة على شكل جمموعات 32من الدولة الطرف على أن ال تتجاوز 
 أجوبة الدولة الطرف، مث تليها جمموعة أخرى من االسئلة وهكذا.  

دقائق يف  5-3املداخالت من جلنة اخلرباء ال تتجاوز مداخلتني أو ثالثة مداخالت مدة كل منها 
 .11إطار كل جمموعة، مع تفادي تكرار االسئلة

ب تناوهلا جلسة مغلقة، للنظر يف املسائل الرئيسية اليت جي يف هناية احلوار البناء، تعقد جلنة  اخلرباء
يف املالحظات اخلتامية اليت تبديها للدولة املعنية، وذلك استناداً اىل مالحظات املقرر الُقطري، الذي يعد 

 .19املشروع األول للمالحظات اخلتامية، ومن مث تضعها اللجنة يف صيغتها النهائية يف االجتماعات املغلقة

در اإلشارة إىل أن نتيجة فحص التقارير ومناقشتها، تعد اللجنة بشأهنا تقريرا سنواي يرسل إىل جت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بواسطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، حبيث يتضمن هذا التقرير السنوي 

ر مشفوعة ة التقاريملخصا عن نشاط اللجنة، تقدم من خالله مقرتحات وتوصيات عامة مبنية على دراس
 .11بتعليقات الدول األطراف
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 اثنيا: التوصيات العامة
من النظام الداخلي للجنة، على أن للجنة أن  50من االتفاقية وكذلك املادة  01تنص املادة     

تقدم مقرتحات وتوصيات عامة بناء على دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف. وتوجه يف 
اد التوصيات العامة إىل الدول األطراف، وعادة ما تبني آراء اللجنة يف حمتوى االلتزامات اليت تضطلع املعت

هبا الدول بوصفها أطرافا يف االتفاقية. وتعد اللجنة توصيات عامة بشأن مواد االتفاقية أو بشأن أي مسألة 
د معظمها مزيدًا من االهتمام. وحيد تؤثر على النساء وتعتقد اللجنة أن الدول األطراف ينبغي أن توليها

املسائل اليت تود اللجنة أن جيري تناوهلا يف تقارير الدول األطراف، وتسعى إىل تقدمي توجيه مفصل إىل 
 .02الدول األطراف بشأن التزاماهتا مبوجب االتفاقية واخلطوات الالزمة فيما يتصل ابالمتثال

، حاقشت ارتفاع معدل العنف ضد املرأة، وطلبت 1191 على سبيل املثال، فإن اللجنة، يف دورة عام
 11، اعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم 1110معلومات عن هذه املشكلة من مجيع البلدان. ويف عام 

بشأن العنف ضد املرأة، وطلبت من الدول األطراف أن تدرج يف تقاريرها الدورية إىل اللجنة بياحات 
رأة، ومعلومات عن تقدمي اخلدمات إىل الضحااي، والتدابري التشريعية إحصائية عن حدوث العنف ضد امل

وغريها من التدابري املتخذة حلماية املرأة من العنف يف حياهتا اليومية، مبا يف ذلك محايتها من التحرش يف 
 32، 0214مكان العمل وإساءة املعاملة يف األسرة والعنف اجلنسي. وقد اعتمدت اللجنة، حىت جانفي 

      401.توصية عامة

 1777احملور الثاين: آليات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة املستحدثة مبوجب بروتوكول 
اعتمد هذا الربوتوكول االختياري وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية      

ديسمرب  00دخل حيز النفاذ يف ، و 1111أكتوبر  1بتاريخ  54الدورة الـ  4العامة لألمم املتحدة رقم 
، مُتنح مبوجبها الصالحيات للجنة القضاء 00منه. يتكون من عشرين مادة 19، وفقا ألحكام املادة 0222

على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بتلقي الشكاوي والتبليغات من األفراد أو اجملموعات، أو نيابة عنهم، 
 واليت يزعمون فيها أهنم ضحااي النتهاك أي من احلقوق الواردة يفمبوجب الوالية القضائية للدولة الطرف، 

االتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. تقر الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول ابختصاص اللجنة اخلاصة 
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ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، بتلقي التبليغات املقدمة هلا والنظر فيها. كما توضح مواد الربوتوكول آلية 
 .     03إجراء التحقيق والشروط الواجب استيفائها للنظر يف الشكوى

 أوال: آلية الشكاوى الفردية
نظام الشكاوى الفردية إجراء بدأه العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية مبوجب     

 00لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملادة  14بروتوكوله االختياري، واملادة 
القضاء على مجيع أشكال  من الربوتوكول االختياري التفاقية 0من اتفاقية مناهضة التعذيب و املادة 

 04إلنساناملنصوص عليها يف معاهدات حقوق ا –التمييز ضد املرأة. وميكن لألفراد الذين تُنتهك حقوقهم 
 تقدمي شكوى فردية.   –املذكورة أعاله 

جيب أن تستويف الشكوى شروطاً معينة لتقوم اللجان مبراجعتها. والشروط املنصوص عليها مبوجب 
 ن الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي: م 4و 3املادتني 
 أن تكون التبليغات كتابية، وال جيوز أن تكون جمهولة املصدر، أو متضمنة لعبارات مسيئة.  -1
ال جيوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف يف االتفاقية، ولكنها ليست طرفا يف  -0

  ذا الربوتوكول. ه
 استنفاذ طرق الطعن الداخلية اإلدارية والقضائية. – 3
أن ال تكون الشكوى قد جرت دراستها يف املاضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، مبوجب إجراء  -4

 آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. 
 ية. أن ينصب موضوع الشكوى على مسألة متماشية مع أحكام االتفاق -5
 . 05أن يتم تدعيم موضوع الشكوى أو التبليغ أبدلة كافية -9

بعد دراسة موضوع الشكوى، والتأكد من توفرها على كافة الشروط املطلوبة، وذلك بعد عقد     
اجتماعات مغلقة، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إىل جانب توصياهتا إىل الدولة املعنية مبوضوع الشكوى 

ة، خالل ستة نوذلك بصورة سرية. على ضوء ذلك، يتعني على الدولة الطرف املتلقية أن تقدم إىل اللج
 .  09أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، واملعاجلة، إذا وجدت
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  27اثنيا: آلية التحقيق
 – 9يتعلق هذا اإلجراء فقط مبعاهدتني دوليتني حلقوق اإلنسان: اتفاقية مناهضة التعذيب )املواد 

لكل من  كول اختياري(. وميكنمنها(، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )بروتو  12
جلنيت هاتني املعاهدتني، مببادرة خاصة منها، إجراء حتقيقات إذا ما استلمت معلومات موثوقة تتضمن 

 حقائق حول انتهاكات صارخة لالتفاقيات من قبل دولة طرف. 

ذه اللجنة هإذا ما مت إعالن جلنة االتفاقية أن دولة طرف تقوم بشكل منتظم ابنتهاك لالتفاقية، تقوم 
بدعوة الدول الطرف إىل التعاون وتقدمي معلومات ومالحظات عن املسائل املطلوبة. وقد تُقرر اللجنة تعيني 

 شخص ليقوم بتحقيق سري وتقدمي تقريراً عاجالً عن االنتهاكات اليت مت الكشف عنها. 

رأة أن يتم مبوافقة مليقتضي إجراء حتقيق بناء على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا
الدول " زايرة مناطق الدولة املعنية، لتقوم اللجنة بعد ذلك بدراسة النتائج وإحالتها إىل الدولة الطرف مرفقة 
أبية مالحظات مناسبة. وعندئذ أييت دور الدولة يف الرد على مالحظات اللجنة )يكون لديها عادة مهلة 

 عمومية.يدرج بيان التحقيق يف التقرير السنوي املقدم إىل اجلمعية الستة أشهر للرد(، وعند هناية اإلجراء قد 

ابلرغم أن هذا اإلجراء حيمي سيادة الدولة، ألن السرية وموافقة الدول أمران ضروراين من أجل 
قوق املضي يف التحقيق، فقد ثبتت فعاليته، ألن الزايرات والتحقيقات تعترب وسيلة ردع ألية انتهاكات يف ح

 .09ننياملواط

 اخلامتة:
تمييز العامة، طّورت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال ابإلضافة إىل آلييت التقارير و التوصيات

، وذلك 1111ضد املرأة من آليات رقابتها يف جمال محاية حقوق املرأة املنصوص عليها مبوجب اتفاقية 
ابستحداثها ألليتني جديدتني مها ألية الشكوى والتحقيق وذلك مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق 

 ذي يدلل على مدى احلرص على صون وترقية حقوق املرأة مبوجب هذه االتفاقية.ابالتفاقية، األمر ال

إال أن جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ورغم تعدد أليات الرقابة على حقوق املرأة 
 :ياملتاحة لديها، إال أهنا تالقي العديد من الصعوابت يف جمال عملها، نوجز أهم هذه الصعوابت فيما يل
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، فال 1111انعدام جزاءات رادعة ميكن تسليطها من اللجنة على الدول املخلة أبحكام اتفاقية  -1
متلك اللجنة سوى اصدار مالحظات وتوصيات ال حتوز على أية قوة ملزمة، وكل ما ميكن أن ترتبه 

 هو تكوين فكرة لدى الرأي العام العاملي حول هذه الدول املخلة.
من الربوتوكول االختياري  12اوى والتحقيق، إال أن الدول استنادا للمادة رغم فعالية آلييت الشك  -0

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ميكنها عدم االعرتاف ابختصاص اللجنة 
اجتاهها هباتني اآللتني، وهذا حىت يف حال مصادقتها على الربوتوكول االختياري، مما يطرح التساؤل 

 ستحداث هاتني اآللتني أصال.حول جدوى ا
 الطابع السري لنتائج التحقيقات ونظر الشكاوى. -3
 حمدودية آلية التحقيق، لتوقفها على موافقة الدول املعنية وتعاوهنا. -4

بناء على ذلك، ميكن حوصلت نتائج هذه الدراسة، يف أن اللجنة الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
 ال آليات فاعلة لكنها ليست ابلفّعالة.التمييز ضد املرأة، متلك يف هذا اجمل

 اهلوامش:
، اتريخ بدء النفاذ: 34، يف دورته الـ 1151حزيران/يونيه  01اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف  -1

 .9، طبقا ألحكام املادة 1153ماي  03
( 1-)د 942وعرضت للتوقيع والتصديق االنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  اعتمدت -0
 .9، وفقآ ألحكام املادة 1154جويلية  1، اتريخ بدء النفاذ: 1150ديسمرب    02املؤرخ يف 
 (11-ألف )د 1193لألمم املتحدة  عرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة -3
 .9، وفقا ألحكام املادة 1194ديسمرب  1، اتريخ بدء النفاذ: 1194نوفمرب  1املؤرخ يف 
 1(، املؤرخ يف 00-)د 0093اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -4

 .1191نوفمرب
 14(، املؤرخ يف 01-)د 3319اعتمدت ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -5
 .1114ديسمرب 
، بينما مل تصادق إىل يومنا على الربوتوكول االختياري 1111صادقت اجلزائر على اتفاقية حقوق املرأة سنة  -9

 /http://indicators.ohchr.org أنظر الرابط:امللحق هبا، 
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 :هناك هيئات أخرى فاعلة يف جمال محاية حقوق املرأة، هي -1
 جلنة وضع املرأة(CSW)     
 مكتب املستشارة اخلاصة للقضااي اجلنسانية والنهوض ابملرأة (OSAGI)  
  ابملرأةشعبة النهوض(DAW)  
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة Women)-(UN  

 راجع الرابط:حول مهام هذه اهليئات ونشاطاهتا،       
www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBohttp://

dies.aspx 
 أنظر الرابط: -9

 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx 
 من النظام الداخلي للجنة: 41املادة  -1
الطالع على حمتوايت النظام الداخلي للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أنظر الوثيقة رقم: ل

HRI/GEN/3/Rev.3 :املتعلقة ابلنظم الداخلية اليت اعتمدهتا0229ماي  09، املؤرخة بتاريخ ، 
 .101 -14هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ص ص 

 )أ( من االتفاقية.1فقرة  19املادة  -12
 )ب( من االتفاقية.1فقرة  19املادة  -11
 من النظام الداخلي للجنة. 5فقرة  49املادة  -10
 من االتفاقية. 00املادة  -13
 أنظر كل من:ألكثر تفاصيل حوية التقارير،  -14

أمحد وايف، اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، رسالة دكتوراه، ختصص: قانون دويل وعالقات  -
 وما بعدها. 149، ص 0211/ 0212، 1دولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

السامي، ، مكتب املفوض 1، التنقيح رقم 32األمم املتحدة، نظام معاهدات حقوق اإلنسان، صحيفة وقائع رقم  -
 وما بعدها. 05، ص 0210نيويورك وجنيف، 

، -يةدراسة حتليل–كارم حممود حسني نشوان، آليات محاية حقوق االنسان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -
 وما بعدها. 115، ص 0211مذكرة ماجستري، ختصص قانون عام، كلية احلقوق، جامعة األزهر، غزة، 

 من االتفاقية. 02املادة  -15

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un.org/womenwatch/daw/
http://www.unifem.org/
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx
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، املتضمنة املبادئ التوجيهية 0221/ 9/ 3، املؤرخة يف HRI/GEN/2/Rev.6الوثيقة رقم:  -19
 12املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ص 

 .وما بعدها
 الوثيقة نفسها. -11
 للجنة.من النظام الداخلي  55و 54املاداتن  -19
من الربوتوكول  10من النظام الداخلي للجنة، وكذلك املادة  40من االتفاقية واملادة  1فقرة  01املادة  -11

 االختياري التفاقية منع التمييز ضد املرأة.
، املتضمنة حملة 0223/ 11/ 1، املؤرخة يف CEDAW/C/2004/I/4/Add.1الوثيقة رقم:  -02

 .9للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، ص  عامة عن أساليب العمل احلالية
 أنظر الرابط:  -01

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommend
ations.aspx 

وكول االختياري، إال أنه جيوز ألي دولة طرف أن تقرتح إجراء ال يسمح إببداء أي حتفظات على الربوت -00
من الربوتوكول  19و 11تعديل على هذا الربوتوكول، وأن تودعه لدى األمني العام لألمم املتحدة. أنظر: املادتني 

 االختياري التفاقية منع التمييز ضد املرأة.
 ملصادقة عليه، أو االنضمام إليه، أن تعلن أهنا الجيوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا الربوتوكول، أو ا -03

 من الربوتوكول االختياري. 12تعرتف ابختصاص اللجنة املادة 
 هي: .املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان هناك عشر جلان ترصد تنفيذ -04

( 11999)ترصد تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  :جلنة املعنية حبقوق اإلنسانا -
 وبروتوكوليه االختياريني؛

 ية: ترصد تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
 (؛1199واالجتماعية والثقافية )

ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  :جلنة القضاء على التمييز العنصري -
 (؛1195)

ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  :اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة -
 (؛11111اري )( وبروتوكوهلا االختي1111)

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  :جلنة مناهضة التعذيب -
 (؛1194الالإنسانية أو املهينة )

 (؛0222( وبروتوكوليها االختياريني )1191ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ) جلنة حقوق الطفل: -
ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد  :اللجنة املعنية ابلعمال املهاجرين -
 (؛1112أسرهم )
ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: -

 (؛0229)
ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  :حباالت االختفاء القسرياللجنة املعنية  -
 (؛0229القسري )
 ،اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة -

(: تزور أماكن االحتجاز بغية منع التعذيب 0220املنشأة عماًل ابلربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب )
 .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةوغريه من ضروب 

جتتمع هيئات املعاهدات يف جنيف بسويسرا. وتتلقى مجيع هيئات املعاهدات دعماً من شعبة معاهدات حقوق 
  أنظر كل من: .اإلنسان التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف

 الرابط:    -
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx 

أمحد أبو الوفاء، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة،  -
 وما بعدها. 111، ص 0229هضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، دار الن

 من الربوتوكول االختياري. 4و 3املادتني  -05
 من الربوتوكول االختياري. 1و 9املادتني  -09
 من النظام الداخلي للجنة. 15 -59 ارجع إىل املواد:للمزيد حول آلية الشكوى،    

 حقوق اإلنسان التالية:  بلجان معاهداتيتعلق هذا اإلجراء  -01
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية  02جلنة مناهضة التعذيب )املادة  -

 أو الالإنسانية أو املهينة(.
من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز  9)املادة  لى التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية ابلقضاء ع -

 ضد املرأة(.

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/CEDAWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/CEDAWIndex.aspx
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حقوق األشخاص من الربوتوكول االختياري التفاقية  9)املادة  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -
 ذوي اإلعاقة(.

من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  33)املادة  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري -
 القسري(.
التفاقية  -املتعلق إبجراء البالغات - 0211لسنة  من الربوتوكول االختياري 13)املادة  جلنة حقوق الطفل -

 حقوق الطفل(.
من النظام الداخلي للجنة. 11 -19من الربوتوكول االختياري واملواد  9املادة  -09

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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 النزاعات املسلحة احلماية الدولية للموارد واملنشآت املائية أثناء

 الدكتور/ فخار هشام                                                                                

 أستاذ حماضر قسم "أ"                                                                                 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية  ـ جامعة املدية                                                                          

 امللخص:
تعاين البشرية من ويالت وأضرار النزاعات املسلحة، ومل تتوقف تلك املعاحاة عند حدود اإلضرار ابإلنسان  

وممتلكاته الشخصية بل امتدت إىل ممتلكات الدولة ومرافقها احليوية ومنها موارد املياه واملنشآت املائية وهو ما قد يعرض 
 ة. د ووسائل تكفل محاية هذه املوارد واملنشآت أثناء النزاعات املسلححياة املدنيني للخطر، لذا اقتضى األمر وضع قواع

 موارد املياه ـ املنشآت املائية ـ النزاعات املسلحة. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Human suffering from the scourge of armed conflicts, the damage that suffering did not 

stop at the borders of personal and property damage to human beings, but also extended to the 

property of the State and the vital facilities, including water resources, water installations, which 

endangers the lives of civilians, so it is necessary to elaborate rules and means to ensure the 

protection of these resources and facilities during armed conflicts. 

Keywords: Water Resources -water installations -  Armed conflicts. 

 مقدمة:
كلمة املياه هي املرادف للحياة والصانع هلا، كما أهنا تعترب عصبها على املعمورة ألن اإلنسان ال     

يستطيع أن يعيش بال ماء، وهذا يكفي يف الداللة على أنه من أكرب الضرورات إلقامة احلياة بعد اهلواء، 
 (1)لذا فإن أمهيته قد تفوق أمهية أي نطاق من نطاقات البيئة اإلنسانية.

وقد أوضحت التجارب أبن املنشآت املائية متثل أهدافا حيوية قد يقرر تدمريها مصري املعركة أثناء     
النزاعات املسلحة، فالنزاعات املسلحة قد تسبب آاثرا وخيمة العواقب على السكان املدنيني من خالل 

ة األمم املتحدة صادرة عن هيئتدمري وسائل معيشتهم اليت ميثل املاء عنصرها األساسي، وتشري القرارات ال
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إىل أن األعيان املدنية مبا فيها موارد املياه واملنشآت املائية ذات أثر كبري يف السلم واألمن الدوليني مما 
 (2)يتطلب محاية الوسائل املعيشية اليت ال غىن عنها لبقاء املدنيني أثناء النزاعات املسلحة واالحتالل احلريب،

اؤل حول املسوغ القانوين حلماية املوارد واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة وماهية وهذا ما يدفعنا للتس
الوسائل الكفيلة بتوفري هذه احلماية، خاصة مع وجود ادعاءات من قبل أطراف النزاع حول أحقيتهم بتدمري 

 املوارد واملنشآت املائية اليت متليها الضرورة العسكرية.

 غات القانونية حلماية موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحةاملبحث األول: املسو 

خلق هللا األرض وهيأها ألن تكون بيئة صاحلة لسكىن اإلنسان، يعيش عليها، ويتنفس هواءها، ويشرب     
يمة محمن مائها، ويستغل خرياهتا ألغراضه املختلفة، وقد كانت العالقة بني اإلنسان وبيئته ومواردها 

، وقد تغريت هذه العالقة (3)يسودها التعقل واحلكمة، يستنفع خبرياهتا بقدر حاجته بال إسراف أو تبديد
نتيجة العديد من العوامل أمهها احلروب بني بين البشر، حبيث أصبحت البشرية تعاين من ويالهتا وأضرارها 

نشآت املائية إىل بيئته ومنها موارد املياه واملومل تتوقف تلك املعاحاة عند حدود اإلضرار ابإلنسان بل امتدت 
 واليت تعد سالمتها جزءا من سالمة البيئة وتوازهنا. 

 املطلب األول:احلماية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية الواردة يف ضوء االتفاقيات الدولية.

ول الثاين اإلضايف جتويع املدنيني  من الربوتوك 14من الربوتوكول األول اإلضايف و  54حتظر املاداتن     
كأسلوب من أساليب احلرب، وترتكز احلماية الواردة يف هذين النصني ضمان بقاء السكان املدنيني على 
قيد احلياة وجتنب نزوحهم أو هجرهتم أو جلوئهم، ومينح الربوتوكوالن محاية خاصة هلذا النوع من األعيان 

 (4)هامجتها أو تدمريها، بل تقضي كذلك حبظر نقلها أو تعطيلها،واملواد، حبيث ال يقتصر احلظر على م
ومل ترد هذه اإلضافة األخرية واملهمة يف مشروع الربوتوكول األول بصيغته األصلية، وإمنا أضافها املؤمتر 

، واحلكمة من هذه اإلضافة واضحة، فكل 53الدبلوماسي الذي أعتمد هذا الربوتوكول إىل نص املادة 
طيل لألعيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني سيكون له نفس أثر مهامجتها أو نقل أو تع
ويتمثل هذا األثر حبرمان السكان املدنيني من وسائل حيوية تضمن هلم البقاء أاي كان الباعث  (5)تدمريها،

 ح أو ألي ابعث آخر.إىل ذلك، سواء كان بقصد جتويعهم أو حرماهنم من املياه أو دفعهم إىل النزو 
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ومن املفروغ منه حىت بدون حاجة إىل النص أن موارد املياه واملنشآت املائية وخاصة مرافق مياه الشرب     
وشبكاهتا وأشغال الري تعد من أهم األمثلة اليت ورد النص يف الربوتوكولني على حظر مهامجتها أو تدمريها 

 أو نقلها أو تعطيلها.

الداللة املباشرة على محاية موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة املادة ومن النصوص ذات     
من الربوتوكول الثاين، وذلك حبظر اهلجوم أو استهداف  15من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة  56

شغال اهلندسية األبعض األماكن واملنشآت اليت حتوي قوى خطرة أثناء النزاعات املسلحة، حبيث ال تكون 
أو املنشآت اليت حتوي قوى خطرة أال وهي السدود واجلسور واحملطات النووية لتوليد الطاقة الكهرابئية حمال 

 (6)للهجوم حىت ولو كانت أهدافا عسكرية.

كما ال جيوز تعريض األهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األشغال اهلندسية أو املنشآت أو      
ة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا اهلجوم أن يتسبب يف انطالق قوى خطرة من األشغال على مقرب

 (7)اهلندسية أو املنشآت ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني.

القانون الدويل اإلنساين حيرم االعتداء على األشغال اهلندسية أو  يف ضوء ما سبق ميكننا القول أن    
املنشآت اليت حتوي قوى خطرة ومن أهم أمثلتها املنشآت املائية كالسدود، ألنه يرتتب على املساس هبا 

، ومل يقتصر التحرمي على االعتداء على هذه املنشآت فحسب (8)إحلاق أضرار وأخطار جسيمة ابلسكان
أيضا مهامجة األهداف العسكرية القريبة من هذه املنشآت ومنها السدود، إذا كان من شأن ولكنه حرم 

 ذلك أن يؤدي إىل انطالق قوى خطرة منها تؤدي إىل خسائر فادحة للسكان املدنيني.

وابعتبار املياه من أهم عناصر البيئة الطبيعية فنجد أن نصوص اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين قد     
 55ردت هلا محاية يف هذا الصدد  أثناء النزاعات املسلحة كذلك، وهو ما جتسد من خالل نص املادة أف

فقرة أوىل من الربوتوكول اإلضايف األول الذي يعاجل موضوع محاية البيئة من منظور محاية السكان، أما 
ريق حظر استخدام الذي يستهدف محاية البيئة ذاهتا عن ط 13فقرة  35النص اآلخر فهو نص املادة 

وسائل وأساليب للقتال، يقصد هبا أو يتوقع منها أن تلحق ابلبيئة الطبيعية أضرارا ابلغة واسعة االنتشار 
 (9)وطويلة األمد.
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من الربوتوكول األول جيب أن يقرأ يف جمال محاية موارد املياه  55هذا وجتدر اإلشارة إىل أن نص املادة     
من الربوتوكول األول اليت تقضي ابختاذ التدابري الوقائية  57م مع أحكام املادة واملنشآت املائية ابلتالز 

االحتياطية أثناء اهلجوم على األهداف العسكرية بغية تفادي السكان املدنيني واألشخاص واألعيان املدنية، 
 ( 11)والتحقق عالوة على ذلك من أن األهداف املقصودة ال تتمتع حبماية خاصة.

ة القول يف ما سبق أن نصوص اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين تشكل املصدر الرئيس والفعال وخالص    
للحماية القانونية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة ملا تنطوي عليه من نصوص تكفل 

  وأضرار النزاعات املسلحة. ملوارد املياه واملنشآت املائية قدرا معقوال ومالئما من احلماية ضد خماطر

 املطلب الثاين: احلماية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية الواردة يف ضوء العرف الدويل

يعد العرف املصدر الثاين من حيث األمهية بني مصادر القانون الدويل العام بعد أن كان املصدر  
اين، قنني القواعد القانونية الدولية حيتل املركز الثاألول للقانون الدويل، لكنه اآلن وبعد ازدايد حركة ت

ويكتسب معاجلة موضوع احلماية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة يف ضوء العرف 
الدويل أمهية خاصة، إذ أنه يف ظل عدم وجود اتفاقية خاصة تنظم هذه احلماية، مع وجود بناء قانوين 

ثل يف القانون الدويل اإلنساين حيدد الشروط والقيود املفروضة على الدول املتحاربة أثناء متكامل متم
النزاعات املسلحة، فإن أي خرق هلذه الشروط والقيود سيكون خرقا ملا هو قائم من عرف دويل يكون 

 ملزما جلميع الدول.

شآت املائية أثناء موارد املياه واملنإن استقرار العرف الدويل يف جمال حترمي االنتهاكات اليت تقع على  
النزاعات املسلحة ليس ابألمر اليسري، ألن العرف الدويل كما هو معروف أمر أقل وضوحا من القانون 
املكتوب، ومع ذلك فإن للقواعد العرفية اليت تعىن حبماية موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة 

هذه القواعد من خالل تطور أعراف احلرب اليت أصبحت خالل القرن الثاين  أمهية ابلغة، حبيث نشأت
عشر تعلن أبن االعتداءات اليت تقع على املدنيني وأعياهنم تعد خروجا على القواعد العامة املنظمة للعمليات 

 (11)احلربية.
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ة عامة ومن طوره بصفهذا وقد ساعدت القوانني العسكرية الداخلية للدول على نشأة العرف الدويل وت    
مث نشوء القواعد العرفية املتعلقة إبضفاء احلماية على موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة 
بصفة خاصة، ويعد قانون ليرب أول حماولة جادة لتقنني قوانني وعادات احلرب حيث انه موجه ابخلطاب 

ا ديث عن محاية موارد املياه واملنشآت املائية، فقد أشار هذإىل القوات املسلحة األمريكية، ويف معرض احل
القانون إىل حترمي استخدام السموم يف احلرب على أية صورة كانت، سواء وضعت يف آابر املياه أو الطعام 

 (12)أو األسلحة ووصف هذه األفعال أبهنا خارجة عن قانون وعادات احلرب.

ي إىل القانون الدويل اإلنساين وهي ذات صلة وثيقة ابحلماية فضال عن ذلك فإن هناك قواعد تنتم    
الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة وتعد جزءا من العرف الدويل، من أبرزها شرط 
مارتنز، وينص هذا الشرط على أنه يف حالة عدم وجود قاعدة معينة يف القانون التعاهدي يظل احملاربون 

محى وحتت سلطة القانون العريف ومبادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري العام، ومن مث فهي توفر حدا أدىن  يف
، وهلذا الشرط أمهية خاصة فيما خيص احلماية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية (13)للمعاملة اإلنسانية

وانني ل املوضوعات اليت تتعلق بقوذلك من خالل اإلقرار بعدم وجود نصوص قانونية مكتوبة تغطي ك
احلرب، ومن مث فإن العرف هو املرجع يف حالة عدم وجود اتفاقية حتكم املوضوع بل أن القانون العريف يبقى 

 منطبقا حىت بعد اعتماد قاعدة تعاقدية فيما خيص الدول غري املوقعة عليها.

يه بة يف جمال النزاعات املسلحة، وما تعنكما يؤكد الشرط أعاله أمهية القواعد العرفية غري املكتو      
مصطلحات قوانني اإلنسانية واملبادئ املستقاة من الضمري العام وهو التعبري عن القواعد العرفية، إذ إهنا 
هي املقصد من وراء هذه الكلمات اليت متثل احلد األدىن من النزعة اإلنسانية، فضال عن ان هذه املبادئ 

 إببعاد املدنيني عن النزاعات املسلحة وضمان قدر من احلماية هلم وألعياهنم املدنيةاإلنسانية تقضي مجيعها 
 (14)مبا فيها موارد املياه واملنشآت املائية.

يف ضوء ما سبق نستطيع أن نقرر أبن العرف الدويل حيتل مكانة متميزة يف القانون الدويل اإلنساين،     
عب العرف عد واألحكام اليت مت تدوينها يف االتفاقيات الدولية، ويلفقد ساهم العرف يف بلورة كثري من القوا

الدويل أيضا دورا هاما يف سد النقص الذي ميكن أن يشوب اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، وعليه فإننا 
 نستنتج أبن له دور فعال يف  محاية موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة.
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 لثاين: وسائل محاية املوارد املائية ومنشآت املياه أثناء النزاعات املسلحةاملبحث ا

تعترب مسألة إجياد وسائل فعالة لتنفيذ وتعزيز قواعد احلماية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات     
الذي حيتم  خ األمراملسلحة من املسائل امللحة، ألنه كثريا ما تتعرض هذه القواعد لالنتهاك بشكل صار 

البحث عن وسائل لضمان تطبيق قواعد احلماية ملوارد املياه يف زمن النزاعات املسلحة، واليت تتجسد أساسا 
 يف آليات للحماية، وكذا ثبوت املسؤولية عن انتهاك قواعد احلماية.

 املسلحةاملطلب األول: آليات محاية املوارد املائية ومنشآت املياه أثناء النزاعات 

تتجسد آليات محاية املوارد املائية ومنشآت املياه أثناء النزاعات املسلحة أساسا يف اللجنة الدولية     
للصليب األمحر من خالل دورها يف الرقابة على تطبيق قواعد احلماية اخلاصة ابملوارد واملنشآت املائية، وكذا 

دنيون ور رائد من اجل تقليل ما يتكبده السكان املمنظمات الدفاع املدين وهيئات الغوث اليت تضطلع بد
 من خسائر وأضرار بفعل تدمري موارد املياه واملنشآت املائية.

 أوال: دور اللجنة الدولية للصليب األمحر:

من املسلم به أنه إذا ذكرت مسألة محاية املوارد املائية ومنشآت املياه أثناء النزاعات املسلحة ال بد أن     
لى الفور اللجنة الدولية للصليب األمحر، وما تقدمه منذ إنشائها حىت اآلن من أعمال وأنشطة نتذكر ع

حلماية وإغاثة ضحااي احلروب، وما تبذله من أجل العمل على احرتام القانون الدويل اإلنساين، وال نبالغ 
 (15)إذا قلنا أن وجود العمل اإلنساين، وعملية تقنينه ارتبط بوجود اللجنة.

واللجنة الدولية للصليب األمحر، هي منظمة غري حكومية سويسرية، ولكن عملها ذو طابع دويل،     
دها لتلك اللجنة يف أراضيها، للقيام مبهامها، ألهنا تثق يف حيا -يف العادة–وتسمح األطراف املتحاربة 

الل، واحلياد، واالستق، وتقوم اللجنة على سبعة مبادئ هي: اإلنسانية، وعدم التحيز، (16)وعدم حتيزها
والتطوع، والوحدة، والعاملية، وكل هذه املبادئ اليت تعمل اللجنة وفقها، هتدف ابلدرجة األوىل التخفيف 

 (17)من ويالت وآالم احلرب، وما يرتتب عليها.
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ور د ومبجرد احلديث عن محاية املوارد املائية ومنشآت املياه أثناء النزاعات املسلحة نفكر مباشرة يف     
اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تطبيق اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، والسيما اتفاقيات جنيف 

 (18).1977والربوتوكولني اإلضافيني لعام  1949األربع لعام 

حبيث ال يقتصر عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر لصاحل ضحااي النزاعات املسلحة على التوصيف     
للنزاع فحسب، بل إن اللجنة الدولية تعتمد منهجا للعمل عمليا أكثر منه قانونيا، وهتتم ابملساعدة القانوين 

(، حبيث سلكت 19امللموسة للضحااي كأولوية مقارنة ابالعتبارات القانونية اليت كثريا ما تكون حمل خالف)
، وتتمثل تلك أثناء النزاعات املسلحةاللجنة سبال عدة يف مسعاها حلماية املوارد واملنشآت املائية وتوفريها 

 السبل بتوزيع املياه وإصالح نظم معاجلة وتوزيع مياه الري العام واستقطابه.

واستنادا ملا تقدم فان قيام النزاعات املسلحة واشتداد وطيس املعارك يؤدي إىل أن تصبح مصادر املياه     
دمري املاء يف جمتمعات معادية هلم، ورمبا يتم تمستهدفة عمدا وقد يهجر السكان أيضا منازهلم حبثا عن 

البنية التحتية اليت تزودهم ابملاء أثناء القتال أو تصبح منطقة حمظورة الدخول إليها ألسباب أخرى ومن مث 
نقص املاء يقلل من إنتاج الغذاء ويضاعف من حاالت الفقر واملرض ويدفع على اهلجرات الواسعة ويدمر 

ولة، لذا فإن اللجنة الدولية للصليب األمحر تسعى إىل خفض عدد األشخاص الذين السلطة املعنوية للد
يصابون ابملرض أو ميوتون بسبب اهنيار نظام املاء من خالل توفري املياه على حنو مالئم كما وكيفا للسكان 

حلاجات اب فليس من املفيد يف شيء أن نوزع عليهم مثال أدوية ما دام انه مل يتم الوفاء على حنو كامل
 (21)األساسية من مياه الشرب والغذاء.

واألمثلة على هذا النوع من العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر كثرية، فقد قامت     
اللجنة إبعداد برامج لتوزيع املاء الصاحل للشرب يف العديد من النزاعات املسلحة كالقتال الضاري الذي 

، وكذا حرب اخلليج الثانية، ويف بداية النزاع يف جنوب دارفور 2113صف عام دار يف ليرباي يف منت
، وجتدر اإلشارة إىل أن توزيع املياه 2117وأوائل عام  2116ابلسودان، ويف تشاد الشرقية يف أواخر عام 

لنزاعات ا طبقا هلذا العمل يتميز ابلسرعة والفعالية مع أنه يتطلب جهودا كبرية يف سبيل توزيعها على ضحااي
 املسلحة.
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وتشمل املساعدة اليت تقدمها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جمال أتمني احلصول على املاء إقامة 
مشروعات معقدة ومكلفة خاصة فيما يتعلق بنظم معاجلة وتنقية وتوزيع املاء، إذ تقوم إبصالح منشآت 

خ، بناء وحفر يف نقل املياه املرتبطة مبحطات الض معاجلة املياه وتوزيع الشبكات، أو نظم استخدام اجلاذبية
اآلابر، تسخري مصادر املياه لالستخدامات املختلفة ومحايتها هي وشبكات صرف املياه، وتشييد خزاحات 

 (21)املاء، وتنقية ماء الشرب وتوزيعه.

لدويل اإلنساين ون اويف الوقت نفسه، تواصل اللجنة الدولية حث أطراف النزاع على احرتام قواعد القان    
ومبادئه يف جمال محاية املوارد املائية ومنشآت املياه أثناء النزاعات املسلحة، خاصة وأن إلتزام أطراف 
النزاعات املسلحة ابحرتام والعمل على احرتام أحكام هذا القانون يعد من أهم الضماحات لكفالة 

 (22)تنفيذه.

ن مبوجب نظامها األساسي، ونظام احلركة، بتلقي أية شكوى بشأ واللجنة الدولية للصليب األمحر خمولة    
االنتهاكات اليت تقرتف يف حضور مندوبيها ويدخل يف هذا اإلطار أي انتهاك خيص املوارد املائية ومنشآت 
املياه أثناء النزاعات املسلحة ، وتكون املساعي اليت تبذهلا اللجنة لدى السلطات اليت وجهت إىل أجهزهتا 

، وتتوقف فعالية املساعي السرية اليت (23)ما ابقرتاف مثل هذه االنتهاكات مساع تتم يف نطاق السريةاهتا
 -واليت ميكن أن تتفاوت يف مستواها وشكلها وفقا ألمهية االنتهاك املزعوم–تضطلع هبا اللجنة الدولية 

ل سرية، عدة هي أن املساعي تظعلى عالقات الثقة القائمة بني السلطات واللجنة الدولية، وإذا كانت القا
فإنه ميكن للجنة الدولية مع ذلك، يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة واملتكررة، أن تقدم نداءا إىل اجملتمع 

 (24)الدويل، وأن تعلن عن تلك النداءات أكثر فأكثر، خاصة على مسرح بعض النزاعات اهلامة.

ومن أمثلة ما سبق توجيه اللجنة الدولية للصليب األمحر لنداء عام إىل األطراف املتحاربة يف سراييفو     
حاشدت فيه األطراف املساعدة على استعادة إمدادات املياه يف سراييفو واملنطقة اجملاورة هلا  1995يونيو/

ناشدة ياه هي الركيزة اليت استندت إليها موكانت احملنة اليت مر هبا السكان املدنيون من جراء انقطاع امل
 (25)اللجنة الدولية للصليب األمحر.
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 اثنيا: دور منظمات الدفاع املدين وهيئات الغوث:

يقصد ابلدفاع املدين أداء بعض أو مجيع املهام اإلنسانية الرامية إىل محاية السكان املدنيني ضد أخطار     
(، فاملبدأ الرئيسي واهلدف 26األعمال العدائية أو الكوارث ومساعدهتم على الفواق من آاثرها الفورية)
نية، د يلحق هبم أو األهداف املدالرئيسي واألمسى هو محاية املدنيني وذلك من خالل حصر الدمار الذي ق

ويتضمن الدفاع املدين أعماال وقائية مثل تدريب املدنيني على عمليات اإلغاثة وتركيب أجهزة إنذار 
 (27)واإلعداد والتخطيط للمساعدة الطارئة أو اإلجالء.

لالزمة للبقاء اواهم دور منوط مبنظمات الدفاع املدين طبقا التفاقيات جنيف هو احلفاظ على األعيان     
على قيد احلياة، ومن هذه األعيان املهمة هي املنشآت املائية كافة مبا فيها شبكات مياه الشرب واخلزاحات 
إذ أن تدمري هذه املنشآت والشبكات يتطلب ردودا فعلية وحلوال فورية، الن من شأن أي أتخري يف إصالح 

سبب عواقب مأساوية للسكان ووسائل بقائهم على األعيان املتضررة أو أي عرقلة ألشغال اإلصالح أن ي
قيد احلياة وهو ما كشفت عنه بعض النزاعات احلديثة أو الراهنة من خطورة املشكالت املرتتبة على األضرار 

 (28)اليت تلحق مبخزون املياه ونظم اإلمداد.

ملؤن األساسية املاء من ا فضال عن ذلك فإن الدفاع املدين يقوم بتوفري املؤن يف حاالت الطوارئ ويعد    
اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة، والذي يعد هدفا مهما يف أوقات النزاعات املسلحة 
وميكن أن يلجأ إليه األطراف كسالح إلضعاف الروح املعنوية لدى العسكريني واملدنيني للطرف اآلخر، 

لسكان املدنيني احملرومني من املاء والعمل قدر اإلمكان على أو قد يقصد من خالله اإلابدة اجلماعية ل
إيصال املياه إليهم ابلسرعة املمكنة سواء عرب الشاحنات أو العبوات البالستيكية كما ميكن ملوظفي الدفاع 

، (29)املدين املسامهة مع املنظمات اإلنسانية األخرى من أجل توفري املؤمن ومنها موارد املياه للسكان املدنيني
وحيال كل ما سبق ميكن لنا أن حنلل عمل أفراد الدفاع املدين على أنه عمل يتعني اختاذه ضد آاثر 

 اهلجمات هبدف محاية السكان املدنيني.

هذا وتلعب هيئات اإلغاثة دورا جوهراي يف جمال محاية موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات     
هليئات يهدف أساسا حسب ما حتدده اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن املسلحة، حبيث أن عمل هذه ا
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اإلضافيان هلا إىل ختفيف املعاحاة اليت حتدثها األعمال العدائية ألولئك األشخاص الذين ال يشرتكون يف 
األعمال العدائية، وبتحديد أكثر هتدف إىل ضمان احرتام احتياجات احلماية األساسية اليت تدور حول 

ة، وذلك من خالل توفري املساعدة املادية ابلتزامن مع اإلقرار حبد ادين من الوضع القانوين للسكان حق احليا
 (31)املعرضني للخطر.

واملبدأ األساسي الذي حيكم حق توفري واحلصول على اإلغاثة هو مبدأ حترمي جتويع السكان كوسيلة     
زاع أن تدمر السلع األساسية أو منشآت املياه من وسائل احلرب، ولذلك ال جيوز للدول األطراف يف الن

ومواردها أو متنع املدنيني من احلصول عليها، ويتم التأكيد على ذلك عندما جيد املدنيون أنفسهم يف قبضة 
الطرف اخلصم، والذي قد ينشأ عن احتال األراضي، أو كون املنطقة حماصرة، أو كون األفراد معتقلني أو 

األشياء الضرورية حلياة السكان املدنيني املواد الغذائية سواء على شكل متوينات  حمتجزين وأييت على رأس
 (31)طعام أو حماصيل أو مواشي، ابإلضافة إىل مياه الشرب واملنشآت والتجهيزات وأعمال الري.

اعات ز املطلب الثاين: ثبوت املسؤولية عن انتهاك قواعد احلماية للموارد املائية ومنشآت املياه أثناء الن
 املسلحة

املسؤولية بصفة عامة هي حالة الشخص الذي ارتكب عمال أو قام بتصرف تستوجب املبادئ والقواعد     
، أما املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد عن اجلرائم الدولية فتتشابه مع (32)املطبقة يف اجملتمع املؤاخذة عليه

نائي ة، واليت ظلت اترخييا عبارة عن مزيج من اجلزاء اجلمفهوم القانون اجلنائي الوطين للمسؤولية اجلماعي
والتعويض عن األضرار مبفهوم القانون املدين، مث شهدت تطورا ملحوظا نتيجة ارتكاب اجلرائم اخلطرية من 
قبل األفراد، مثل جرائم احلرب العدوانية، واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلابدة اجلماعية مما أاثر مسؤولية الفرد 

 (33)ئيا.جنا

ولقد أصبحت اجلرمية الدولية يف تطورها احلايل مفهوما مرتبطا أبفعال الشخص الطبيعي )الفرد اجلاين(     
عندما يقوم أبفعال ال إنسانية، وتتعلق بفعل الدولة املخالف للقانون الدويل اإلنساين )الدولة اجلانية(، يف 

 (34)شجيع منها.حالة ما إذا مت الفعل بناء على طلبها أو رضا أو ت
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ويعد تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم     
على قيد احلياة وأييت يف مقدمتها املاء، من جرائم احلرب املتعارف عليها دوليا واملنصوص عليها يف النظام 

 .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

يف هذا الشأن ابن تدمري املوارد واملنشآت املائية عادة ما تكون نتيجة ألوامر صادرة من أفراد ويالحظ     
يتقلدون أعلى املستوايت يف التدرج العسكري، مما جيعل من املتعذر معه على القوات العسكرية أبن تقاوم 

انون كات اجلسيمة لقواعد القهذه األوامر، كما إن رؤساء الدول غالبا ما أيمرون ابلتغاضي عن هذه االنتها 
الدويل اإلنساين، لذا ولكي يتم معاقبة املتهمني احلقيقيني عن اقرتاف هذه اجلرائم من القادة العسكريني 

، حبيث ال ميكن أن يتمسك رؤساء الدول والقادة العسكريني والسياسيني (35)والرؤساء ال بد من مقاضاهتم
 ملسؤولية اجلنائية على أساس املناصب والوظائف.واملدنيني أبوهام احلصانة للتهرب من ا

من نظام روما األساسي بعدم االعتداد ابلصفة الرمسية ملرتكيب اجلرمية، فالصفة  27وقد قضت املادة     
الرمسية ملرتكيب االنتهاكات لقواعد القانون الدويل اإلنساين ال تعفيه من املسؤولية اجلنائية، كما أهنا ال 

هتا سببا لتخفيف العقوبة، وهذا سواء كان مقرتف اجلرمية رئيسا لدولة، أو حكومة، أو تشكل يف حد ذا
عضو يف حكومة، أو برملان أو ممثال منتخب، أو موظفا حكوميا، ومن أجل هذا، فإنه ال حتول احلصاحات 

يث أن إصدار ، حب(36)أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بصفة رمسية للشخص دون متابعته قضائيا
األوامر بتدمري املوارد واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة يكيف على أنه من االنتهاكات اجلسيمة 

 للقانون الدويل اإلنساين اليت تقيم املسؤولية اجلنائية على من أمر هبا. 

د املياه واملنشآت تدمري موار كما تقوم املسؤولية اجلنائية للجنود الذين قاموا بتنفيذ األوامر العسكرية ب     
املائية أثناء النزاعات املسلحة وال ميكن االعتداد حبجة إطاعة األوامر العليا كمانع من موانع املسؤولية، وال 
تنتفي املسؤولية إال إذا ثبت عدم توافر القصد اجلنائي ، والذي يتألف من عنصري العلم واإلرادة، أي العلم 

جرمية طبقا للقانون الدويل، إضافة إىل كون الشخص الذي نفذ األمر قد نفذه بكون األمر الصادر يشكل 
إبرادته، وبدون تدخل ظروف خارجية تؤثر على تلك اإلرادة لتوجهها الوجهة اليت تبغيها، فإذا انتفى 

 (37)إحدى هذين العنصرين انتفى القصد اجلنائي، وابلتايل ال سبيل ملساءلة منفذ األمر.
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إىل جانب املسؤولية اجلنائية لألفراد مسؤولية دولية للدولة، حبيث تعد الدولة مسؤولة عن   هذا وتقوم    
كافة األعمال اليت يقرتفها األشخاص الذين يشكلون جزءا من قواهتا املسلحة، وقد وردت ضماحات نصية 

حرتام قوانني اخلاصة اب 1917من اتفاقية الهاي لعام  13لرتسيخ هذه القاعدة، حبيث وردت يف املادة 
، وهي تطبيق (39)من الربوتوكول اإلضايف األول 91، وأعيد النص عليها يف املادة (38)وأعراف احلرب الربية

للقاعدة العامة بشأن مسؤولية الدولة عن األعمال غري املشروعة دوليا، واليت تعترب الدولة وفقا هلا مسؤولة 
ة، أو جهازا، كأي كيان آخر من السلطات التنفيذي عن تصرفات أجهزهتا، حبيث تعترب القوات املسلحة

التشريعية، أو القضائية للدولة، وينعكس تطبيق هذه القاعدة العامة يف نسبة املسؤولية إىل القانون الدويل 
اإلنساين، يف اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص على وجود مسؤولية على الدولة ابإلضافة إىل ضرورة حماكمة 

، وقد أعيد التأكيد على املبدأ القائل بوجود مسؤولية الدولة (41)رتكاب االنتهاكات اجلسيمةاألفراد على ا
 (41)ابإلضافة إىل املسؤولية اجلنائية الفردية يف الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.

ثناء  موارد املاء واملنشآت املائية أومن هذا املنطلق جند قيام مسؤولية العديد من الدول نتيجة تدمري    
النزاعات املسلحة واليت تكيف كانتهاكات القانون الدويل اإلنساين املنسوبة إليها واليت تشمل االنتهاكات 
املرتكبة من قبل أجهزهتا، مبا يف ذلك قواهتا املسلحة، واالنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو كياحات 

سلطة احلكومية، واالنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو جمموعات تعمل يف فوضتها القيام بقدر من ال
الواقع بناء على تعليماهتا أو حتت إشرافها أو سيطرهتا، وكذا االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو 

  جمموعات خاصة واليت تعرتف هبا الدولة وتتبناها كتصرفات صادرة عنها.

 اخلامتة:
يف اخلتام نقول أن موضوع احلماية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة من     

القضااي احلساسة ملا يثريه من إشكاليات خبصوص املشروعية اليت يدعيها أطراف النزاع يف أحقيته بتدمري 
لية للموارد فضال عن إن موضوع احلماية الدو املوارد واملنشآت املائية واليت أملتها الضرورة العسكرية امللحة، 

واملنشآت املائية يدخل بصورة عامة يف إطار القانون الدويل اإلنساين وهو قانون حديث النشأة، ورغم ما 
تضمنه هذا القانون من قواعد وأحكام ومبادئ حلماية املوارد واملنشآت املائية إال أهنا تعد غري كافية يف 

ء على هذه املوارد واملنشآت األمر الذي يتطلب مزيدا من اجلهود من أجل التوسيع مواجهة خماطر االعتدا
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من أسس احلماية، وكذا تفعيل آليات دولية حملاكمة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم ضد املوارد واملنشآت املائية، 
ارد و واليت تتم من خالل قيام الدول بسن تشريعات لفرض العقوابت على من يرتكب اجلرائم ضد امل

واملنشآت املائية أو أيمر ابرتكاهبا، ومالحقة املتهمني ابرتكاهبا، واألخذ مببدأ االختصاص العاملي يف هذا 
الشأن، كما جيب تفعيل العمل الوقائي أو ما يسمى الدبلوماسية اإلنسانية الوقائية حىت نتفادى االعتداء 

 لحة.على موارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املس

 اهلوامش:
يب ل( د/ فارس زهري جعفر احلسين، احلماية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء النزاعات املسلحة، الطبعة األوىل، منشورات احل1)

 .01، ص0221احلقوقية، بريوت، لبنان، 

 .01-15( املرجع نفسه، ص0)

 ( د/ إبراهيم بن سليمان األحيدب، أمن ومحاية البيئة، ورقة علمية مقدمة يف الندوة العلمية الثانية واألربعون حول أمن ومحاية البيئة3)
،منشور من قبل أكادميية حايف العربية للعلوم األمنية 1119أكتوبر  19-14املنظمة أبكادميية حايف العربية للعلوم األمنية ابلرايض يف 

 .13، ص1119كز الدراسات والبحوث(، الرايض، اململكة العربية السعودية، )مر 

 .351، ص0212( د/ نزار العنبكي، القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 4)

 .351( املرجع نفسه، ص 5)

 من الربوتوكول اإلضايف الثاين. 15ول، واملادة من الربوتوكول اإلضايف األ 21فقرة  59( راجع /املادة 9)

 من الربوتوكول اإلضايف األول. 21فقرة  59( راجع/ املادة 1)

 .334، ص0223( د/ سعيد سامل جويلي، املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 9)

 من الربوتوكول اإلضايف األول. 23قرة ف 35فقرة أوىل، و 55( راجع املواد 1)

 .394( د/ نزار العنبكي، املرجع السابق، ص 12)

 .119-111( د/ فارس زهري جعفر احلسيين، املرجع السابق، ص 11)

 .102( املرجع نفسه، ص 10)

 .090، ص0225اجلزائر، ( د/عمر سعد هللا، معجم يف القانون الدويل املعاصر، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامعية،13)

 .101-102( د/ فارس زهري جعفر احلسيين، املرجع السابق، ص 14)

( د/ إبراهيم أمحد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدويل اإلنساين، دون رقم طبعة، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، 15)
 .111-112، ص0229مصر ، 
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 .39، ص0223يذ القانون الدويل اإلنساين،دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ( د/ سعيد سامل جويلي، تنف19)

( مطبوعة اللجنة الدولية للصليب األمحر، املبادئ األساسية للصليب األمحر واهلالل األمحر، دون رقم طبعة، اللجنة الدولية للصليب 11)
 .20، ص0221األمحر، جنيف، سويسرا ، 

 (18 ) J.D. Chapuis, (Le Rôle et l'action de la croix-rouge et en particulier du comite international 

de la croix-rouge), le droit international humanitaire , centre de recherches et d’études de droit 

humanitaire et des droit de Lhomme , université de clemont , 1987, p 100.   

( ديفيد ديالبرا، )اللجنة الدولية للصليب األمحر والقانون الدويل اإلنساين(، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، تقدمي د/ مفيد 11)
 .319، ص0222شهاب، الطبعة االوىل، دار املستقبل العريب، القاهرة، مصر، 

 .009( د/ فارس زهري جعفر احلسيين، املرجع السابق، ص 02)

 .032-001-009-001( املرجع نفسه، ص 01)
(22) Toni Pfanner, (Mécanismes et méthodes visant à mettre en œuvre le droit international 

humanitaire et apporter protection et assistance aux victimes de la guerre), REVUE 

INTERNATIONALE de la Croix-Rouge, Volume 91 Sélection française2009,CICR, p 108.  

( د/ عامر الزمايل، )آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين(، القانون الدويل اإلنساين دليل التطبيق على الصعيد الوطين، إعداد خنبة 03)
 093، ص0223من املختصني واخلرباء، الطبعة األوىل، دار املستقبل العريب ، القاهرة، مصر، 

 .423ديالبرا، املرجع السابق، ص ( ديفيد 04)
 .039( د/ فارس زهري جعفر احلسيين، املرجع السابق، ص05)
 .031( د/ عمر سعد هللا، املرجع السابق، ص 09)
 .311، ص0229( فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للقانون اإلنساين، الطبعة األوىل، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 01)
 .045-044د/ فارس زهري جعفر احلسيين، املرجع السابق، ص( 09)
 .044( املرجع نفسه، ص01)
 .149( فرانسواز بوشيه سولنييه، املرجع السابق، ص 32)
 .149( املرجع نفسه، ص 31)
م اإلدارية ، جامعة العلو د/ مجال قامسية ، منع التمييز يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان وآاثره ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق و ( 30)

 . 044، ص  0221اجلزائر ، اجلزائر ، 
املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة يوسف بن خدة ، اجلزائر ، ( د/ أمحد بشارة موسى، 33)

 . 21، ص  0221
ع ، ي للجزائر ، بدون رقم طبعة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي( د/ عمر سعد هللا ، القانون الدويل اإلنساين واالحتالل الفرنس34)

 . 101، ص  0221اجلزائر ، 
 .301د/ فارس زهري جعفر احلسيين، املرجع السابق، ص( 35)

 .325، ص0220د/ حممد شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية، دون رقم طبعة، مطابع روز يوسف اجلديدة، مصر،  (36)
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عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرمية الدولية ، دون رقم طبعة، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية، ( د/ 31)
 .  099،ص0220مصر، 

واخلاصة ابحرتام قوانني وأعراف احلرب  1121أكتوبر/تشرين األول  19من اتفاقية الهاي الرابعة املؤرخة يف  23املادة ( راجع/39)
 .الربية

 .1111من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  11( راجع/املادة 31)
من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة  131من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة  50من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة  51( راجع/املادة 42)

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 149
القانون الدويل اإلنساين العريف، اجمللد األول، دون رقم طبعة، اللجنة الدولية  ( أ/ جون ـ ماري هنكريت ، أ/ لويز دوزوالد ـ بك ،41)

 494 – 493، ص  0221للصليب األمحر القاهرة، مصر ،
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 املســتهلك الرقمي و قصور القوانني الكالسيكية الناظمة حلمايته
 درّار نسيمةد/                                        

 أستاذة حماضرة قسم "ب"                                         
 -20وهران -جامعة حممد بن أمحد                                               

 امللخص : 

أاتح اإلقتصاد الرقمي بوضوح فرصًا جديدة مثرية ولكنه طرح أيضًا حتدايت أمام املستهلكني ستتطلب مزيداً من      
اإلهتمام من منظور تنظيمي. إذ يواجه املستهلكون قضااي جديدة حامجة عن توافر تكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت 
على نطاق أوسع من حيث خيارات أوسع لألجهزة واخلدمات والتطبيقات املتاحة على اخلط. ويلزم حتديد تدابري 

ذايت واملبادرات مية، إضافة إىل حلول التنظيم املشرتك والتنظيم الإستباقية، سواء تدابري السياسة العامة والتدابري التنظي
املوجهة حنو تثقيف املستهلكني ومتكينهم، فهذا أمر ضروري حلماية حقوق مجيع املستعملني يف عامل رقمي مفتوح وشفاف 

 وشامل.
Summary:    Enabled digital economy is clearly exciting new opportunities but also 

challenges put in front of consumers will require more attention from a regulatory perspective. As 

consumers are faced with new issues arising from the availability of information and 

communication technologies on a larger scale in terms of a wider choice of devices, services and 

applications available on-line. It needs to be identified proactive measures, both public policy and 

regulatory measures, in addition to co-regulation and self-regulation solutions and initiatives 

geared towards educating consumers and empower them, it is necessary to protect the rights of all 

users in a digital open, transparent and inclusive world. 

 مقدمة:

إن القرن املاضي، كان حقبة شديدة يف الثراء العلمي واخلصوبة املعرفية، وانه كان قرن العلوم حبق. ومن     
نتائجه العلمية املفاهيم واألدوات اليت حققت ثورة املعلومات، اليت مهدت الطريق إىل عصر جديد  ابرز

هو عصر املعلوماتية. ولكل عصر من عصور التحول يف املعرفة اإلنسانية, مفاهيمه وأتثرياته االجتماعية 
 واالقتصادية والسياسية وكذلك القانونية.
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ور العلمي ارتكاب بعض أمناط اجلرائم التقليدية أو املستحدثة وكان من الطبيعي أن يصحب هذا التط
اعتمادا على هذا التطور ولذلك فأننا نصبح حباجة ماسة إىل وضع نظام تشريعي يؤمن محايتنا من أي 

 هتديد.

على أن املخاطر اليت يتعرض هلا املستهلك يف املعامالت اإللكرتونية قد يكون مصدرها املهين و هو     
األقوى يف العالقة التعاقدية الذي كثريا ما يتسم سلوكه ابلغش و التحايل قبل املستهلك. كما قد الطرف 

يقع اخلطر من الغري، كما يف حالة اخرتاق الشبكات اإللكرتونية املنجزة، حيث يتم سرقة املعلومات وإعادة 
ال ، على اإللكرتونية فض استخدامها على حنو يضر ابملستهلك . األمر ، الذي يتطلب محاية املعامالت

أن الدعاية و اإلعالن يف نطاق العقد اإللكرتوين بصفة خاصة قد يلعب دورا عظيما يف إيقاع املستهلك 
يف غلط يدفعه إىل التعاقد دفعا. خاصة إذا ما أخذحا يف االعتبار قوة شبكة االنرتنت من حيث االنتشار، 

يف  ذ بسرعة وسهولة للمستهلك حىت أصبح يشعر أنه حماصرالتأثري، الدعاية، اإلعالن والقدرة على النفا
مسكنه وعمله. ليكتشف بعد  فوات األوان أنه ضحية ملؤامرتني . األوىل ، من وسائل الدعاية واإلعالن 
والثانية، من قبل التاجر أو املنتج صاحب السلعة اليت يسوقها عن طريق االنرتنيت. كل ذلك ، يستوجب 

كرتوين من الغش والتحايل الذي يتعرض له من خالل عقود التجارة اإللكرتونية عرب محاية املستهلك اإلل
 االنرتنت. 

  أوال: مشكلة املقال

برزت مشكلة الدراسة من خالل تلمس الباحث واستشعاره للمخاطر اليت ميكن ان تصيب اجملتمع     
املعنية  سويقية يف اغلب املنظماتجراء بعض املمارسات اخلاطئه من قبل القائمني على أداء االنشطة الت

ابخلدمات والتجارة اإللكرتونية، وقد تزايد اهتمام الباحث بذلك نتيجة احساسه بتقصري تلك املنظمات 
 حنو محاية حقوق املستهلكني.

 -فهذه الدراسة ستقوم ابإلجابة على التساؤالت التالية:

 مان م املساواة يف توفري األمن و األفهل القواعد اجلنائية للمستهلك الكالسيكي قادرة على قد
 للمستهلك االلكرتوين ؟
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 ما هي حقوق املستهلك يف كافة مراحل التعاقد اإللكرتوين؟ 
 .كيفية محاية املستهلك يف جمال اخلدمات والتجارة اإللكرتونية ؟ 

 اثنيا : منهج املقال

الرتكيز على املنهج الوصفي التحليلي، والذى يقوم على اساس الوصف املنظم للحقائق واخلصائص    
 املتعلقة ابملشكلة احملددة وحتليل املضمون بشكل عملي ودقيق لدراسة العالقات يف فروض البحث .

 املبحث األول : املستهلك و مربرات محايته يف احلقل الرقمي 

محاية املستهلكني من املنتجات غري اآلمنة أو ذات النوعية الرديئة، ومن اخلداع  هي حركة تعمل على     
يف الدعاية أو التصنيف أو التغليف، كما حتميهم من اإلجراءات املهنية اليت حتد من املنافسة. ومحاية 

ا هباملستهلك أو حركة املستهلك نشطة يف العديد من الدول، وتشتمل هذه احلركة على نشاطات يقوم 
املستهلكون أنفسهم ابإلضافة لإلجراءات احلكومية. وتسعى هذه احلركة لتأمني معلومات كافية عن البضائع 
حىت يتمّكن املستهلكون من اختاذ قرارات صحيحة يف شراء السلع واخلدمات؛ كما حتاول أن تعّلم املستهلك 

 .1ه البضائع الفاسدةالوسائل الفّعالة للحصول على تعويض عن أي َعَطٍب أو أذًى تسّبب

 املطلب األول : التعريف ابملستهلك الكالسيكي و االلكرتوين 

 الفرع األول : مفهوم املستهلك التقليدي

يف إحدى النشرات الدورية اإلدارية الفرنسية مت تعريف املستهلك عندما يتعلق األمر ابملنتجات" أبنه     
اته من يعوهلم من األشخاص وليس إلعادة بيعها أو ذلك الذي يستخدمها إلشباع حاجاته اخلاصة وحاج

حتويلها أو استخدامها يف نطاق مهنته، أما يف جمال تقدمي اخلدمات فيتعلق األمر ابملستفيدين منها يف 
شكل أعمال على أمواهلم املادية اململوكة هلم سلفا مثل أعمال الصيانة أو اإلصالح أو اخلدمات اليت يكون 

 ا".الشخص مستفيدا منه

املتعلق حبماية املستهلك وقمع  0221لسنة  21-23من قانون رقم  3املشرع اجلزائري اشار يف املادة  
الغش يف اجلزائر. اىل ان املستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتين مبقابل او جماحا سلعة او خدمة 
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ان متكفل ص اخر أو حيو موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية او تلبية حاجة شخ
به. ولعل االبرز يف هذا التعريف هو تاليف النقد الذي وجه اىل القوانني اليت تشرتط يف عقد االستهالك ان 

 2يكون عقد معاوضة.

اما املشرع املغريب فقد عرض لتعريف املستهلك يف قانونه اجلديد حيث اشار اىل ان املقصود ابملستهلك      
ي يقتين أو يستعمل لتلبية حاجياته غري املهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات كل شخص طبيعي أو معنو 

معدة الستعماله الشخصي أو العائلي.  وُيالحظ ان القانون املغريب ورغبة منه يف محاية اكرب عدد من 
املستهلكني ابتعد عن استخدام صفة املسرتي إلسباغها على املستهلك، واستعمل بدال من ذلك صفة 

 3اء او االستعمال ملنتجات او سلع او خدمات.االقتن

 الفرع الثاين : مفهوم املستهلك اإللكرتوين 

هو ذلك الشخص الذي يربم العقود اإللكرتونية املختلفة من شراء وأجيار وقرض وانتفاع وغريها من     
صد من قأجل توفري كل ما حيتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن ي

 ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له اخلربة الفنية ملعاجلة هذه األشياء وإصالحها .

إال انه عرفه من خالل املرسوم التنفيذي  91/20أما املشرع اجلزائري فلم يعرف املستهلك يف القانون قم     
}املستهلك كل شخص  32/21/1112املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش الصادرة يف  12/31رقم 

خصية أو اته الشيقتين بثمن أو جماحا منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسائطي النهائي لسد حاج
حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به { ونفس التعريف نقله املشرع اجلزائري مبوجب القانون اجلديد 

املتعلق ابلقواعد  24/20حلماية املستهلك. وقد عرف املشرع اجلزائري أيضا املستهلك مبوجب القانون 
للبيع أو  نوي يقتين سلعا قدمتاملطبقة على املمارسات التجارية: " املستهلك كل شخص طبيعي أو مع

 يستفيد من خدمات عرضت وجمردة من كل طابع مهين".
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 الفرع الثالث :  حقوق املستهلك  االلكرتوين 

 البند االول : حق املستهلك االلكرتوين يف اإلعالم

املتعلقة  ةيلتزم املتفاوض ابإلعالم او ابإلرشاد أو ابلنصح املتفاوض اآلخر بكافة املعلومات احلقيقي    
ابلعقد, عن مدى مالئمة العملية املطروحة فنيا و تقنيا و ماليا ابعتماده على ضمريه املهين احلي , فال 
 يستغل عدم ختصص املتفاوض يف مسائل فنية أو مالية ليزج به يف عقد ال يناسبه ابال خيفي عنه شيئا و ال

بصري و الشفافية فاوض أن يلتزم ابملصارحة و التيرتكه خمدوعا يف امر يعلم حقيقته مما يستوجب على كل مت
 . 4و النصيحة يف مرحلة تكوين العقد و إبرامه

من  19-11وقد أشار املشرع اجلزائري إىل إلزامية إعالم املستهلك على شكل مبدأ عام يف املادتني     
الغش* على كل و املتعلق حبماية املستهلك و قمع  0221فرياير 05املؤرخ يف  21/23القانون رقم 

متعامل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة ابملنتوج الذي يضعه لالستهالك و يتجلى ذلك ايضا 
الذي حيدد القواعد املطبعة على  09/29/0224املؤرخ يف 24/20من القانون رقم  24مبا ورد يف املادة 

السلع و  م الزابئن أبسعار و تعريفاتاملمارسات التجارية, واليت تقضي أنه يتوىل البائع و جواب اعال
-11-12املؤرخ يف  12/391اخلدمات و بشروط البيع و هو ما اكده املشرع اجلزائري يف املرسوم رقم 

   5املتعلق ابلوسم و تقدمي املواد الغذائية , على وجوب اإلعالم املادي للمستهلك...1112

واخلاص ابملعلوماتية واحلرايت،  1119جانفي  29يف  11وحسب القانون الفرنسي الصادر حتت رقم     
حيق للمستهلك اإلطالع على البياحات اخلاصة به للتحقق منها، وأنه ال جيوز االحتفاظ ابلبياحات اخلاصة 

 .6ببطاقة املصرفية إال خالل املدة الالزمة للتعامل

اجلمارك اليت  باء الضريبية وعلى إعالمه ابألع -يف جمال التجارة اإللكرتونية –وحترص بعض العقود     
يتحملها، وذلك بطريقة مفصلة، مثلما هو احلال يف  بعض العقود األمريكية، بل تصل الرغبة أحياحا إبعالم 

 7املستهلكني ابلقوانني اليت تتعلق حبماية ذلك املستهلك حىت ميكن له الرجوع إليها قبل إبرام العقد.

 ية هي:احلق يف اإلعالم يتضمن ثالث نقاط أساس



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 
151 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

  التبصري و التوضيح ابخلصائص املميزة للسلع أو اخلدمات املعروضة  ابعتبارها الباعث
 الرئيسي لدى املستهلك على التعاقد، ويف إطارهــا يقع املستهلك ضحية للغش والتقليد.

 .التبصري والتوضيح بثمن السلع واخلدمات 
 على بعض البياحات اإللزامية من ذلك التزام البائع بضمان العيوب  التبصري و التوضيح

اخلفية قبل املستهلك، وعدم جواز االتفاق على اإلعفاء من هذا الشرط محاية للمستهلك الذي 
 .8ال يعلم حبقيقة العيوب اخلفية اليت اجتهد املنتج أو التاجر يف إخفائها

يف شأن محاية املستهلك  1113ن الفرنسي الصادر عام من القانو  113/3، 111/0وقد عاجلت املواد  
يف شأن محاية  1119هذه املوضوعات فضال عن بعض النصوص الواردة يف تشريعات صدرت عام 

 .9املستهلك يف فرنسا

 1111وما جتدر اإلشارة إليه أن العقد النموذجي الفرنسي يف شأن التجارة اإللكرتونية الصادر عام     
ما إذا كان املستهلك قد وافق صراحة أو ضمنا على استعمال بياحاته االمسية اليت يتم قد أوجب حتديد 

 .10تلقيها مبناسبة هذا العقد،  اهلدف من ذلك محاية أسرار املستهلك وخصوصياته

حيث تبىن احلق يف محاية  15/10/1111وهو ما مت النص عليه يف التوجيه األورويب الصادر يف    
 املستهلك ومحاية بياحاته الشخصية.

 مما سبق، خنلص إىل أن املتعاقد يف التجارة االلكرتونية  ملزم بتبصري املستهلك عن سلعته أو خدمته اليت   
 ة على حنو حيقق علم كاف وشامل للمستهلك حىت ميكن القول أنيعرضها، وملزم بذكر البياحات اجلوهري

إرادة املستهلك كانت حرة حال تقاعده، وأن اإلخالل هبذا االلتزام يؤدي إىل فسخ العقد يف حالة وقوع 
املستهلك يف غلط أو تدليس، كما ميكن املستهلك الذي أصابه الضرر أن يطالب ابلتعويض عن األضرار 

 .11ويض مقتضىإن كان هلذا التع

 البند الثاين : املستهلك االلكرتوين وحقه يف العدول عن إبرام العقد

ال جدوى من إحاطة املستهلك علما ابلبياحات عن السلع و اخلدامات دون إعطائه وقتا للتفكري قبل     
ك على لاإلقدام على إبرام العقد. حيث يعترب التفكري هو املكمل لإلعالم، و القانون ال جيرب املسته
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التفكري، ولكن يلزم املتعاقد معه أو املهين حسب التعبري الفرنسي الذي يرتك فرصة للمستهلك أن يفكر 
 قبل اإلقدام على التعاقد.

واهلدف من هذا اإللزام للمتعاقد أو املهين قبل املستهلك هو القضاء على ظاهرة شائعة تتمثل يف جلوء     
املستهلك  العقود للمستهلكني إال بعد التوقيع عليها، على حنو حيرم بعض املهنيني إىل رفض تسليم مناذج

هبذه الطريقة من إمكانية للتفكري املسبق يف شروط العقد قبل إبرامه، وهبذا االلتزام يصبح تسليم مناذج 
 العقود إىل املستهلك قبل إبرام العقد أمرا إلزاميا.

 1111جويلية  10عليه القانون الفرنسي الصادر بتاريخ ومن األمثلة احلية على هذا االلتزام ما نص     
( أايم كاملة على األقل بني تلقي 29يف شأن التعليم  ابملراسلة حيث يشري إىل أنه جيب مضي ستة )

 املستهلك )الدارس( للعرض املقدم إليه، وتوقيع هذا العرض وإال كان ابطال.

قراض العقاري و قانون محاية املستهلك لعام يف شأن اإل 1111جويلية  13وما نص عليه قانون     
من  أنه ال بد من توفري مهلة مدهتا عشرة أايم من اتريخ تسليم املقرتض ملشروع القرض املعروض  1113

عليه، وال جيوز للمقرتض جتاوز هذه املدة  و املوافقة على العرض خالل هذه املدة، بل جيب عليه الرتيث 
 هذا العرض.حىت انقضاء املدة مث قبول 

واضح من خالل األمثلة السابقة أن املشرع حياول فرض فرتة إجبارية يتقيد هبا املستهلك للتفكري حىت     
يضمن القانون رضاءه بناء على رؤية وتدبر و يسرى ذلك ابلطبع على عقود التجارة  اإللكرتونية عرب 

 االنرتنيت.

طريق  له احلق يف العدول، ذلك أنه يشرتي السلعة عن كما يرى بعض الفقهاء أن املستهلك االلكرتوين     
االنرتنيت ومل ير السلعة، وإمنا رأى صورهتا على شاشة احلاسب اآليل، فإذا تسلم منوذجا منها كان له حق 
العدول ومن مث إمضاء العقد أو فسخه محاية له من أي تالعب أو تغرير أو تدليس من البائع يف نطاق 

 .التجارة االلكرتونية

وقد أخذ املشرع الفرنسي هبذا االجتاه، الذي يعترب خطوة تدعم مسرية املشرع الفرنسي حنو محاية     
 املستهلك خاصة يف نطاق عقود التجارة االلكرتونية
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يف شأن القرض  1119وعام  1110، 1111إذ نص على ذلك يف قوانني محاية املستهلك عام     
يف شأن عمليات البيع عن بعد.  1199لسنة  01رقم  1199 جانفي 9االستهالكي ، وأخريا قانون 

حيث حيق للمستهلك وبعد تسليم املبيع رده وإرجاعه واسرتداد الثمن خالل سبعة أايم حمسوبة من اتريخ 
 تسليمه املبيع.

نشري يف األخري أن حق العدول يف عقود التجارة االلكرتونية مقررة ملصلحة املستهلك دون غريه، بسبب    
 بيعة هذا العقد .ط

 البند الثالث :  املستهلك االلكرتوين يف مكافحة الشروط التعسفية

املستهلك السرباين هو الطرف الضعيف دائما، لذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي اعتبار هذه العقود       
  مبثابة عقود إذعان حىت يكون للمستهلك احلق يف إبطاهلا أو رد الشروط التعسفية فيها .

العلة يف ذلك ترجع إىل أن هذه العقود يصعب التفاوض يف شأهنا، و ابلتايل فإن أي شرط تعسفي     
 يستطيع املستهلك املطالبة إببطاله ألنه ميثل اعتداء على مصلحته.

هلذا يرى بعض الفقهاء أن عقد التجارة االلكرتونية، هو عقد إذعان ابلنسبة للمستهلك نظرا لظروفه     
دية بوصفه الطرف األضعف يف هذه العالقة أمام الطرف اآلخر الذي يكون غالبا شركات قوية االقتصا

وعمالقة من الناحية االقتصادية هلا قدرة هائلة على اإلعالن و التسويق. من هنا ، فإن اعتبارات العدالة 
 تقتضي النظر إىل املستهلك بوصفه طرفا مذعنا يف عقد التجارة االلكرتونيـة.

احتكار  تشبه على أهنا شركات -التعامالت االلكرتونية –يث أن هذه الشركات العمالقة يف فلك ح    
يف عقود اإلذعان يف مواجهة املستهلك الضعيف يف عقد التجارة االلكرتونية. أاي كانت احلرية املمنوحة له 

شبكة االنرتنيت،  تتم عرب يف املفاضلة بني السلع و اخلدمات املعروضة ، عليه فإن الدعاية اهلائلة اليت
وكذلك القوة االقتصادية للشركات اليت تعرض السلعة أو اخلدمة جتعل املستهلك يف حاجة إىل احلماية، 
وذلك برفع مظاهر اإلذعان اليت يكون قد تعرض هلا ، املتمثلة يف الشروط التعسفية اليت قد جيري تضمينها 

 يف العقد.
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الت املدنية خاصة فيما يتعلق بعقود اإلذعان، حتمي الطرف املذعن بوصفه إن القواعد العامة يف املعام    
الطرف الضعيف يف العقد . هذه القواعد عينها حني تطبق على املستهلك يف عقد التجارة االلكرتونية 
حتقق له محاية كاملة،  سواء تعلق األمر بتفسري شروط العقد، أو ما غمض منه وكذلك فيما يتعلق إببطال 

 ع الشروط اجلائرة عن ذلك املستهلك.ورف

يؤكد  1110جانفي  19من قانون محاية املستهلك الفرنسي الصادر يف  1وابلرجوع إىل نص املادة     
على مدة احلماية .ال شك أن هذا ، ميثل تطورا هاما يف محاية املستهلك يف العقود بصفة عامة ، منها 

 عقود التجارة االلكرتونية.

هذا، فيما خيص الشروط التعسفية. أما فيما خيص احرتام خصوصية املستهلك، فإنه يستوجب احرتام     
سرية البياحات اخلاصة ابلعمالء بوصفهم مستهلكني، وكذلك احرتام حقهم يف اخلصوصية، و يقتضي ذلك 

ياحات املصرفية لبااللتزام بعدم نشر أو بث أي بياحات تتعلق بشخصياهتم أو حياهتم اخلاصة، وكذلك ا
 اخلاصة هبم على سبيل املثال.

وعليه، فإن االحتفاظ على بياحات املستهلك يف التجارة االلكرتونية تورث الثقة يف هذه التجارة طاملا     
أن البياحات يف مأمن من االخرتاق والسرقة ومن مث إساءة استعماهلا. األمر، الذي يؤثر إجيااب على هذه 

 ألشخاص للتعامل فيها.التجارة و يدفع ا

كما تتطلب قوانني التجارة االلكرتونية ضرورة اعتبار واثئق الدعاية و اإلعالن اليت تتم عرب شبكة      
ي، االنرتنيت من الواثئق املكملة للعقود اليت يتم إبرامها لشراء املنتجات, أما ابلنسبة للتعاقد ابلطريق التقليد

صفاهتا ا بني طريف العقد و اليت تتضمن عروضا ابلسلع و اخلدمات. وموافيتم تبادل الواثئق و املستندات م
ومزاايها وهي مرجع عند اخلالف حول تنفيذ العقد يف حني أنه فيما يتعلق ابلتعاقد االلكرتوين تكون 
الدعاية على شبكة االنرتنيت عن السلع و اخلدمات عرب وسائط الكرتونية على شبكة اإلنرتنيت أو عن 

اص أو شرائط، وأنه إبعدام هذه الوسائط يكون كال الطرفني قد افتقدا مرجعا هاما حلل خالفهما طريق أقر 
يف شأن تنفيذ  بنود العقد. لذلك تنص  قوانني التجارة االلكرتونية على ضرورة االحتفاظ على الوسائط 

لقة ابملنتجات اليت املتعااللكرتونية اليت متت الدعاية أو اإلعالن مبقتضاها بوصفها واثئق مكملة للعقود 
 . 12يرغب املستهلك يف شرائها
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 املطلب الثاين : مربرات محاية املسـتهلك اإللكرتوين

إن شبكة اإلنرتنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقين اليت تعتمد على تفاعل املستهلك مع جهاز     
احلاسب، فمن خالهلا ميكن الوصول إىل العديد من السلع واخلدمات بطريقة سهلة، وميثل التطور التقين 

ط التجارية بني حتسني الروابيف هذا اجلانب واقًعا علمًيا أييت كل حلظة ابجلديد، مما ينبغي أن يقود إىل 
 13املزود واملستهلك هبدف احلصول على أفضل أداء للممارسات التجارية اإللكرتونية.

غري أن اجلانب السليب هلذا التطور التقين يتمثل يف قهر املستهلك بطريقة تبدو عدائية، مما ينبغي أن     
يتم يف موطن  بكة اإلنرتنت مقارنة ابلبيع الذييؤثر على الوصف القانوين لعقد التجارة اإللكرتونية عرب ش

وحمل إقامة املستهلك ويتمثل ذلك يف عدم قدرة املستهلك على معاينة املبيع بطريقة حقيقية، أو اإللتقاء 
 14مع املزود يف جملس عقدي تقليدي.

 الفرع األول :  حاجة املستهلك إىل اخلدمات اإللكرتونية: 

إىل اخلدمات اإللكرتونية تنبع من كوهنا توفر منتجات وخدمات ذات جودة فحاجة املستهلك الضرورية     
عالية أبسعار معقولة بسبب كثرة املواقع اإللكرتونية التجارية، وابلتايل زايدة املنافسة بني هذه املواقع على 

اق فإنه ال يتقدمي األفضل للمستهلك، ابإلضافة إىل اخلدمات املمتازة لعمليات ما بعد البيع، ويف هذا الس
توجد فروق جوهرية بني التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية، فأمهية اخلدمات اإللكرتونية املوجودة على 
شبكة اإلنرتنت تزيد من إقبال املستهلكني على هذه اخلدمات، وجتعل من هذه اخلدمات حمور طلب 

 للمستهلك بشكل ملح وواضح.للكثري من املستهلكني، ومن هنا كانت احلاجة للبحث عن محاية 

 الفرع الثاين : إفتقار املستهلك إىل التنوير املعلومايت التكنولوجي 

تعترب شبكة اإلنرتنت املنتشرة حول العامل حافذة مفتوحة أمام املاليني من الناس، فهذه الشبكة متثل     
اشر تتلخص ت والتفاعل املبصالة عرض لكافة املنتجات واخلدمات، فالربيد اإللكرتوين ومواقع اإلنرتن

مجعيها يف هدف واحد أال وهو عرض أنواع متباينة من املنتجات واخلدمات للمستهلك، والتعاقد معه من 
 15خالهلا.
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فقدرة املستهلك على التعامل مع جهاز الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت تسهل عليه الوصول إىل املنتجات     
رق بني ما يسمى إعالم املستهلك والذي هو من حقوق املستهلك واخلدمات اليت يريدها، وهنا جيب أن نف

وبني معرفة املستهلك املعلوماتية بشبكة اإلنرتنت، واليت متثل حد أدىن من أجل وصول املستهلك إىل 
معلومات عن اخلدمات واملنتجات، فاحلد األدىن يعرب عن قدرة املستهلك عن التعامل مع جهاز احلاسب 

اليت  افتقار املستهلك قد ميثل عدم معرفة كبرية بشبكة اإلنرتنت، ابإلضافة إىل املشاكلوشبكة اإلنرتنت، ف
 16قد تواجه املستهلك عند التعمق يف هذه الشبكة.

ويتمثل ذلك من خالل ما يواجه املستهلك من عدم معرفته ملا حيصل أمامه يف الشاشة الصغرية،     
راصنة نرتنت قد يؤدي إىل وقوع املستهلك حبيل وخداع قابإلضافة ملا سبق فإن عدم معرفته بشبكة اإل

اإلنرتنت من خالل املواقع الومهية أو التعاقد الومهي. لذا فإن حاجة املستهلك إىل احلماية يف التسوق 
اإللكرتوين تنبع أيًضا من كون املستهلك الطرف األقل خربة ودراية يف املعامالت التجارية اإللكرتونية، 

 17 املعادلة االقتصادية.واألقل قوة يف

 املبحث الثاين :  احلماية اجلنائية للمستهلك الرقمي

نتج عن التطور االقتصادي واالجتماعي خاصة يف إطار االنفتاح عن األسواق العاملية ظهور شركات     
وأشخاص طبيعية قوية منافسة هدفها السعي لتقدمي خدمات حيتاجها املستهلك ، ترتب على هذا الوضع 

الذي ميلك قوة اقتصادية وبني املستهلك وهو الطرف الضعيف يف  18دم التوازن بني املهين )املتدخل (ع
 العالقة ، عن طريق الغش يف املعامالت التجارية االلكرتونية .

واحلقيقة أن الغش يف املعامالت التجارية  املرتبط ابحلياة االجتماعية نتيجة احلرب األزلية بني النزهاء     
نحرفني ، لذلك جند اجملتمع حيارب هذه الظواهر لتغيري املنكر ، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه ، أن وامل

 الرسول صلى هللا عليـه وسلم قـال :" من غشنا فليس منا " .

وعليه فمرتكب الفعل الضار )الغش( يكون مسؤول من قبل الدولة واجملتمع ، عن طريق عقوبة نوقع     
 ع، هلذا السبب ظهرت آليات ووسائل عديدة ومتنوعة حلماية املستهلك.عليه ابسم اجملتم
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يف هذا الصدد تضمن قانون العقوابت جزاءات توقع على كل شخص يستغل املستهلك بصفة غري     
شرعية عن طريق الغش أو التحايل أو املنافسة غري املشروعة ، إال أن قواعد قانون العقوابت مل تكن كافية 

اية الالزمة للمستهلك مما دفع املشرع للتدخل لسن قانون خاص حبماية املستهلك ، نظم به لتوفري احلم
أحوال املستهلك خللق نوع من التوازن بني املستهلكني واملنتجني من جوانب متعددة منها اجلانب العقايب 

 05/20/0221املوافق ل 1432صفر  01املؤرخ يف  23-21أو اجلزائي ، وهذا مبقتضى القانون رقم 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش .فكيف نظم املشرع أحكام احلماية اجلزائية للمستهلك يف هذا 

 القانون؟وهل تكفي هذه اآلليات اجلزائية لتوفري احلماية املنشودة للمستهلك ؟

 املطلب األول :  احلماية اجلنائية ضد الغش التجاري و الصناعي 

 من طبيعة املواد أو فائدهتا اليت دخل عليها عمل الفاعل، وال هتم الوسيلة "كل فعل من شأنه أن يغري    
اليت جلأ إليها الفاعل يف سبيل حتقيق غايته. فقد يتم الغش إبحالل مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها 

قلل من تفيما يراد إدخال الغش عليه. أو إبنقاص بعض املواد أو إضافة مواد أخرى عليه تزيد من كميته و 
مفعوله، وغري ذلك من الصور اليت ال تدخل حتت حصر. حيث يتفنن الغشاشون يف استنباطها لتحقيق 

 .19أغراضهم ابحلصول على أرابح طائلة وغري مشروعة

 وقد يكون الغش -كما يف حالة اإلضافة أو النقصان أو اخللط  –وقد يقع الغش بفعل اإلنسان     
ان، كما هو الشأن يف حال فساد السلعة نتيجة لطبيعتها كاللحوم و ألسباب خارجية عن إرادة اإلنس

 البيض و اجلنب و غري ذلك.

ويف مجيع األحوال ، فإن جرمية الغش هلا ركنان أحدمها مادي و اآلخر معنوي. حيث يتحقق الركن     
 املادي أبي فعل من األفعال التالية:

  على السعة.الغش أو الشروع فيه، وكذلك الفساد الذي يطرأ 
 . العرض أو الطرح للبيع أو بيع املواد املغشوشة أو الفاسدة 
 .الطرح للبيع أو العرض لـذات الغرض أو بيع املــواد املغشوشــة أو الفاسدة 
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هذا الركن املادي يتوافر حىت يف حالة البيع االلكرتوين، وذلك عن طريق  وما جتدر اإلشارة إليه ،أن    
العرض أو الطرح للبيع من خالل شبكة االنرتنيت ابلنسبة للسلع الفاسدة أو املغشوشة اليت تصل إىل 

 املستهلك الحقا.

إىل حتقيق الواقعة  لنية الغش أي انصراف إرادة الفاع –كما يتحقق الركن املعنوي يف هذه اجلرمية بتوافر     
 20اجلنائية مع العلم بتوافر أركاهنا يف الواقع.

أضف إىل ذلك أن املهين يف عقد البيع االلكرتوين من الصعب تصور جهله حبقيقة العيوب اليت يف     
بضاعته أو املنتج اخلاصة به. ويلحق الغش كذلك، حاالت التقليد يف مراحل اإلنتاج الصناعي، وكذلك 

 المات التجارية املضللة للمستهلك.تقليد الع

 املطلب الثاين: احلماية اجلنائية من جرمية اخلداع أو االحتيال 

اخلداع هو الوسائل االحتيالية اليت يستخدمها الشخص ليوقع غريه يف اخلطأ ، وابلتايل ال يكفي فيه       
يؤثر على طأ املطلوب و الكتمان بل جيب أن تتحقق فيه ممارسات تقع على الشيء نفسه ليحدث اخل

املستهلك من خالل إظهار الشيء على غري حقيقته ، منه فاخلداع قد ينصب على طبيعة املنتوج أو يف 
مكوحات السلعة أو خصائصها اجلوهرية أو يف نوع وكمية املنتوج وأحياحا يكون يف مصدر البضاعة أو 

 21هويتها.

املتعلق حبماية املستهلك وقمع  05/20/0221 املؤرخ يف 23-21أما طبقا لنصوص القانون رقم     
( منه ، عناصر الركن املادي جلرمية خداع أو حماولة خداع 99الغش، فقد حددت املادة الثامنة والستون )

 املستهلك بقيام املتدخل ابألفعال اآلتية: 

اس والعدد وكل ما ياخلداع يف كمية املنتوجات املسلمة إىل املستهلك ، وتنصرف إىل الكيل واحلجم والق   
 يفيد التحديد

 تسليم منتوج غري الذي مت تعيينه مسبقا ، أي تسليم منتوج غري املتفق عليه مسبقا.    

 قابلية استعمال املنتوج ، إذ جيب أن يضمن املتدخل قابلية استعمال املنتوج للغرض الذي اعد من اجله.   



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 
158 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

 اخلداع يف اتريخ ومدد صالحية املنتوج   

 اع يف النتائج املنتظرة من املنتوجاخلد   

 اخلداع يف طرق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال املنتوج.   

كما يالحظ أن املشرع مل يشرتط أن يرتتب على اخلداع إحلاق ضرر ابملستهلك، إذ جمرد ارتكاب      
وليس من  هنا من جرائم اخلطراألفعال املادية السابقة تقوم اجلرمية وبذلك صنف البعض هذه اجلرمية أب

 جرائم الضرر. 

ويعاقب على جرمية حماولة اخلداع بنفس عقابه على اجلرمية التامة .وقد نص املشرع على ظرف مشدد     
 خبصوص جرمية اخلداع، إذ تشدد العقوبة إذا اقرتنت جرمية اخلداع أو حماولة اخلداع ابألفعال اآلتية :

 خرى مزورة أو غري مطابقةالوزن أو الكيل أو أبدوات أ

طرق ترمي إىل التغليط يف عمليات التحليل أو املقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيري عن طريق الغش يف 
تركيب أو وزن أو حجم املنتوج إشارات أو ادعاءات تدليسية .كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات 

 أو إعالحات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.

فكل متدخل يرتكب األفعال السابقة، يكون مرتكبا جلرمية اخلداع يف شكلها البسيط ، أما عندما     
تقرتن بواحد أو أكثر من الظروف السابقة فتشدد العقوبة ، دون إمهال الركن املعنوي لقيام جرمية اخلداع 

 ونعين به القصد واإلدراك الكامل أن الفعل ميثل جرمية معاقب عليها.

وقد يلجأ املنتج أو املوزع عامدا ألجل الرتويج ملنتجاته إىل الدعاية املضللة اليت قد تنطوي يف بعض  هذا    
األحيان على مغالطات علمية هبدف حتقيق قدر كبري من الربح على حساب املستهلك الذي ختدعه هذه 

كة االنرتنيت ن دعاية عرب شبالدعاية, ومن األمثلة على ذلك، ما تلجأ إليه شركات صناعة األلبان اجملففة م
وغريها تفيد أن منتجاهتا هي البديل الكامل للنب األم على حني أن الثابت لدى منظمة الصحة العاملية 
أن ماليني األطفال خاصة يف دول العامل الثالث ميوتون سنواي قبل السنة األوىل من أعمارهم بسبب 

 22اعتمادهم يف التغذية على األلبان الصناعية.
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تشري هذه الوقائع وغريها، أبن جرائم االحتيال أو النصب ميكن وقوعها بطريق االنرتنيت ، حيث متثل     
الطرق االحتيالية فيها يف صورة الدعاية املضللة ملزااي السلعة و الفوائد املرجوة من ورائها طريقا لالستيالء 

 23على نقود املستهلك

تضمن نصوصا حتارب الغش و املخادعة،  1113هلذا جند أن قانون االستهالك الفرنسي الصادر عام     
 101وذلك من أجل محاية املستهلك حيث تضم النصوص طائفتني من األفعال. األوىل، تنظمها املواد 

لط. أما الطائفة  الغوما بعدها وهي تعاقب كل من يقوم ابلدعاية الكاذبة أو تلك اليت من شأهنا اإليقاع يف
وما بعدها، وهي تعاقب على الغش والتدليس، ويف كال الطائفتني فإن  013الثانية، فهي منظمة ابملواد 

املخادع أو مرتكب الغش أو املدلس يعاقب ابحلبس أو الغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني . كما ميكن أن 
 تضاف إليهما عقوابت تكميلية أخرى.

 جلنائية للمستهلك يف املعامالت االلكرتونيةصور احلماية ا  

متتاز هذه الصور ابعتبارها محاية متكاملة للمستهلك يف عقود البيع من خالل االنرتنيت وبصفة خاصة يف 
 األحوال التالية:

 24جترمي فعل الدخول غري املشروع إىل مواقع التجارة االلكرتونية واحلصول على بياحات املستهلك. 
  إمكانية معاقبة اجلاين عند إتالف بياحات املستهلك ابلعقوبة املقررة لإلتالف العمدي للمنقوالت

 بعد التسليم للبياحات و املعلومات ابعتبارها من األموال املنقولة.
 ،محاية وسائل الدفع االلكرتوين من التعدي عليها إىل جمال التجارة االلكرتونية 
 الئتمانية اليت ختص املستهـلك،التعدي على بياحات البطاقة ا 
 .تزوير احملررات االلكرتونية اليت يكون املستهلك طرفا فيها 

وعليه، فإننا جند تشريعات التجارة االلكرتونية تضمنت نصوصا قاطعة يف شأن جترمي أفعال بعينها هبدف 
 .25محاية مصلحة املستهلك يف عقد التجارة االلكرتونية
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 اخلامتة:

حبماية املستهلك على كثرة نشاطها وتقدمها يف الدول الغربية، تكاد تكون منعدمة يف الوطن  إن العناية    
العريب، إذ كل ما حظيت به هذه احلماية يف هذه الدول، أهنا أصبحت تسن بعض القوانني ملواجهة اجلرائم 

قادرة على الوقوف  املرتتبة عن استعمال شبكة االنرتنيت بعدما أصبحت النصوص القانونية التقليدية غري
 أمامها. 

األمر الذي نرى معه ضرورة تدخل املشرع العريب عامة و املشرع اجلزائري خاصة بشكل أكثر جدية و     
مسؤولية ملواكبة التطورات اجلارية يف جمال محاية املستهلك يف الدول املتقدمة. فنهيب مبشرعنا  اجلزائري 

و ضرورة اإلسراع  لكرتوين احلديث ,ابلتدخل  لعالج القصور التشريعي الكبري , مبسايرة التقدم الرقمي اال
يف إصدار قانون كامل و مستقل ينظم املعامالت االلكرتونية, و العقود التجارية عرب االنرتنت, و محاية 
املستهلك االلكرتوين  , لالن الفراغ التشريعي يف هذا اجملال جيعل القانون الوطين اتبعا يف هذه األحكام 

و القضااي احلديثة املستجدة. القانونية اليت تنظم املسائل

 الهوامش: 
1- Vincent Gautrais, « Le nouveau contrat à distance et la Loi sur la protection du consommateur», 

dans Pierre-Claude Lafond (dire), Le droit de la consommation sous influences, éditions Yvon 

Blais, 2007, Cowansville, p. 105, à la page 117. 
 املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش يف اجلزائر. 0221سنة ل   21-23من قانون رقم  3املادة  - 2
القاضي  31.29( بتنفيذ القانون رقم 0211فرباير  19) 1430من ربيع األول  14صادر يف  1.11.23ظهري شريف رقم  - 3

ريدة الرمسية عدد ( منشور يف اجل0211فرباير  19) 1430من ربيع األول  14بتحديد تدابري حلماية املستهلك. حرر ابلرابط يف 
 ( .0211أبريل  1) 1430مجادى األوىل  3الصادرة بتاريخ  5130

، ديوان املطبوعات 0211بلحاج العريب، مشكالت املرحلة السابقة على التعاقد يف ضوء القانون املدين اجلزائري، دراسة مقارنة، سنة - 4
 .21اجلامعية، ص 

 .95بلحاج العريب، املرجع السابق، ص - 5
م، 0221، 29نوار دهام مطر الزبيدي، احلماية القانونية ضد إساءة استخدام الكومبيوتر، جملة كلية الرافدين اجلامعة للعلوم، العدد  - 6

 .11ص
 .150م.ص0220أسامة جماهد، التعاقد عرب األنرتنيت القاهرة: دار الكتب القانونية,  - 7
 وما بعدها. 125، ص 1114املضنون العقدي، دار النهضة العربية  أمحد الرفاعي، احلماية املدنية للمستهلك إزاء - 8
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9- Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs - Position 

de la CCIP, Chambre de commerce et d'industrie de ParisLe projet de loi complète l’article L. 113-

3 du Code de la consommation, imposant au professionnel d’informer son client de l’existence et 

du contenu de la garantie légale de conformité des biens qu’il vend avant toute conclusion du 

contrat. Le projet de loi assure ensuite la mise en conformité des textes avec la directive sur les 

pratiques commerciales déloyales. Compte tenu de la spécificité de certains supports publicitaires 

et des conditions dans lesquelles les informations publicitaires sont diffusées, il sera tenu compte 

des contraintes techniques qui en découlent pour évaluer si des informations substantielles ont été 

omises par le professionnel et des mesures qu’il aura prises pour les mettre à disposition du 

consommateurs par d’autres moyens. 
 .121أسامة جماهد، املرجع السابق، ص  - 10
، 0224لقادر محيش، محاية املستهلك من منظور اسالمي، مركز البحوث و الدراسات ، االمارات العربية املتحدة ،عبد ا - 11
 .109ص
 .09،ص 21،0229عبد الفتاح حجازي، التجارة االلكرتونية ومحايتها القانونية، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، ط - 12
عة املفاهيم، التجارب، التحدايت، األبعاد التكنولوجية واملالية والتسويقية والقانونية، الطبطارق عبد العال، التجارة اإللكرتونية:  - 13

 .39م، ص 0223األوىل، الدار اجلامعية، مصر، 
 .129م، ص: 0225أسامة أمحد بدر، محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،  - 14
 .12م، ص: 0224ار طالل مومين، مشكالت التعاقد عرب اإلنرتنت، الطبعة األوىل، عامل الكتب احلديث، األردن، بش - 15
 .19بشار طالل مومين، مرجع سابق، ص  - 16
لطبعة احسن عبد الباسط مجيعي، محاية املستهلك يف مصر ابملقارنة مع أوضاع احلماية يف دول السوق األوروبية والشرق األوسط،  - 17

 .13م، ص1119األوىل، دار الفكر، مصر، 
املتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض املنتوجات لالستهالك مهما كانت صفته سواء كان اتجرا أو  - 18

 منتجا أو مصنعا املهم أن تربطه ابملستهلك عالقة ضمان سالمة هذا املنتوج.
 .24، ص 1113اية املستهلك، حبث ملؤمتر محاية املستهلك، القاهرة ، مارس مسيحة القليويب، غش األغذية ومح - 19
 .93.ص0220عبد هللا حسني حممود، محاية املستهلك من الغش التجاري أو الصناعي، دار النهضة العربية القاهرة سنة  - 20
21 - 
 – ىل املؤمتر العلمي، أكادميية شرطة ديبحممد شكري سرور، التجارة االلكرتونية ومقتضيات محاية املستهلك، حبث مقدم إ - 22

 .119، ص 0223فرباير 01-09اإلمارات العربية املتحدة، 
 .413، اجمللد األول  ص 0223شرطة ديب أفريل  –حممد حمرم حممد علي، النصب و التجارة االلكرتونية، حبث مقدم املؤمتر  - 23

24-Thomas, Ruth,"Consumer protection, Education, and information:A consumer inventives 

perspective», Policy Studies Review, Vol. 2, Issue 3,1983, pp445- 456. 
25Smith ،& Urbas ،Controlling Fraud on the Internet: A CAPA Perspective،A Report for the 

Confederation of Asian and Pacific Accountants ،Confédération of Asian and Pacific 

Accountants ،Australian Institute of Criminology ،Research and Public Policy Séries ،No: 39 ،

Malaysia ،2001 ،p: 63.  
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 مرحلة املفاوضات التعاقدية

 الــدكتــــــور: حــليـــــس لــخضــــر                                                                                
 أســـــتــــاذ مـحـاضــــر قـســــــم ب                                                                                                                                                

  كليـة احلقوق جامعة املدية                                                                                   
                                                                                ملخص: 

مرحلة املفاوضات التعاقدية هي فرتة استكشافية ومهمة يف نفس أو  إن املرحلة السابقة على التعاقد   
الطرفني، وعادة ما تستغرق هذه املرحلة وقتا طويال وشاقا، وخاصة يف بني  ملا تثريه     من املناقشات الوقت

العقود ذات القيمة االقتصادية واملالية الكبرية، واليت ال تالئمها القواعد الكالسيكية املعروفة )إقرتان اإلجياب 
القانونية: أوالمها  هامني وأساسيني من الصعوابت إبرام العقد نوعني ابلقبول(؛ من مث تثري الفرتة السابقة على

وصعوابت أخرى مرتبطة     ابإلحاطة الشاملة ابلنظام القانوين ملرحلة  صعوابت تتعلق بتمييزها وحتديدها،
 املفاوضات وأحكامها.

summary: 

   The stage preceding the contract or the stage of contractual negotiations is an 

exploratory and important period at the same time because of the discussions between 

the parties. This stage usually takes a long and difficult time, especially in contracts 

of great economic and financial value that are not compatible with the classic known 

rules; the period preceding the conclusion of the contract thus raises two important 

and fundamental types of legal difficulties: first, difficulties relating to their 

identification and identification, and other difficulties related to the comprehensive 

briefing of the legal regime of the negotiation phase and its provisions. 

 

 مقدمة: 

حلياة العملية كان حُمَققا يف العقود البسيطة املألوفة يف ا  وإن -مل يـَُعد االقرتان الفوري للقبول ابإلجياب    
عقد  اليت أسفرت يتحقق يف العقود املركبة وامل –اليت تقتضي السرعة يف إبرامها، كعقود اإلستهالك اليومية 

 عنها التطورات احلديثة اليت يعرفها عصرحا.
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امة     اليت ريية إال أهنا تُعَترُب من األعمال اهلوعلى الُرغِم من إعتبار املفاوضاِت مبثابة األعمال التحض   
ند تتقيد إرادة األطراف فيها يف كثري األحيان، وقد يُرَجُع إليها يف املستقبل بوصفها وسيلة لتفسري العقد ع

  احلاجة، ونتعرض لبيان إنعكاسات ذلك على اإلرادة و دورها يف اجملال التعاقدي.

 فيها كل طرف طريقه إىل العقد، مما يستدعي يف الغالب إستعدادات فهي مرحلة استكشافية يتلمس    
ضخمة خصوصًا بعد التطور التكنولوجي اهلائل الذي يشهده العامل، والذي جعل مع مرور الوقت هذه 

 املرحلة ليست جمرد مرحلة حتكمها إجتهادات شخصية، وإمنا ترتتب عليها آاثر قانونية.

إلشكالية القانونية التالية: ما مضمون املفاوضات العقدية؟ وما هو اإلطار يف هذا الصياغ ميكن طرح ا    
 القانوين هلذه املرحلة؟ 

ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقسم املوضوع إىل جزئيني نتعرض يف اجلزء األول إىل احلاجة للمرور       
 هبذه املرحلة السابقة يف الكثري من العقود. 

طها، عرض ملعاجلة املشرع اجلزائري ال سيما يف القانون املدين ملرحلة للمفاوضات وضوابويف اجلزء الثاين نت    
  .وذلك ملا هلا من أمهية

 أوال: هتيئة الظروف لقيام مفاوضات فعالة 

تبدأ هذه املرحلة ابملناقشات واملفاوضات واليت تتقدم شيئا فشيئا، وقد أتخذ هذه املرحلة ُمَدة طويلة؛    
 .1وعلى أمهية وفائدة مرحلة التفاوض فإنه قد تتقيد إرادة الطرفني مبقتضياهتا

 

                                                 

، 24، العدد 29انظر حممد عبد الظاهر حسني، اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، جملة احلقوق الكويتية، السنة  -1
 .101ص
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 :  1مضمون املفاوضات -1

ٌط من حيث ِقيمتها وِنطاقها، فالعقد َبسيكانت املعامالت تـََتِسُم أبهنا متواضعة وحمدودة وذلك من    
حيث شكلياته، وحىت القواعد املنظمة له ُمتالئمٌة إىل َحٍد كبرٍي مع حاجيات اجملتمع، إال أنه أصبحت 
القواعد التقليدية غري قادرة على اإلستجابة لضرورات وسائل اإلنتاج الصناعي وطرق التسويق احلديثة،  

ربَُم     املخاطر اليت تنطوي عليها عادة العقود غري التقليدية؛ كالعقود اليت تُ  كما صارت َتعِجُز عن جُماهبَةِ 
 .2من أجل احلصول على اخلربات الفنية والتكنولوجية

ولقد كانت هناك حماوالت عديدة من جانب الفقه إلرساء تعريف حمدد للمرحلة السابقة على التعاقد،    
فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إىل تعريفها أبهنا تلك املرحلة التمهيدية اليت تتم فيها دراسة ومناقشة 

 وعروض مضادة.يكون العقد قد مت، بل أن هناك عروض  شروط العقد، ويف هذه املرحلة ال

كما عرّفت أبهنا تلك املرحلة اليت تضم جمموعة من العمليات التمهيدية اليت تتمثل يف املباحثات،     
 .3واملساعي واملشورات، وتبادل وجهات النظر هبدف التوصل إىل اتفاق

شر بني شخصني اكما عرفت هذه املرحلة أيضاً أبهنا: " تلك املرحلة اليت يتم فيها اتصال مباشر أو غري مب    
أو أكثر مبقتضى اتفاق بينهم يتم خالله تبادل العروض واملقرتحات، وبذل املساعي املشرتكة هبدف التوصل 

 إىل اتفاق بشأن عقد معني متهيداً إلبرامه يف املستقبل".

لفنية، ا ففي هذه املرحلة اليت يتم فيها تبادل االقرتاحات واملساومات واملكاتبات والتقارير والدراسات    
واالستشارات القانونية اليت يتبادهلا أطراف املرحلة السابقة على التعاقد ليكون كل منهما على بينة من 

                                                 

خمتار الصحاح للرازي، مكتبة لبنان،  راه. انظراملفاوضة يف اللغة من تبادل الرأي من ذوي الشأن، وفاوضه يف أمره أي جا -1
 .015،ص1115

 .101املرجع نفسه، ص حممد عبد الظاهر حسني، انظر -2
وما بعدها.  93، ص0222انظر رجب كرمي عبد هللا، التفاوض على العقد، دراسة مقارنة، دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  -3

 H. Capitantو J. GARBONNIER  إشارة إىل: 
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أفضل األشكال القانونية اليت حتقق مصلحة األطراف، وللتعرف على ما يسفر عنه اإلتفاق من حقوق 
 .1والتزامات لطرفيه"

    
ُ
ملقابل هلا قيمة ركبة، واملليئة ابلتعقيدات الفنية والقانونية، وابفقد ظهرت الكثري من العقود املتشابكة وامل

مالية كبرية، وتنطوي على خَماِطَر كبرية للعاقدين، واإلختالف يف ُوجَهاِت النظر حول شروط العقد، جَيَعُل 
 من املرحلة التمهيدية وسيلة ُمهمة وضرورية للتقريب بني الطرفني.

 حتملها بعض العقود جتعل من الصعب أن ُتربََم مباشرة، بل ال بَُد     من إن الصعوابت واملخاطر اليت   
الدخول بشأهنا يف مفاوضات كبرية قد تستغرق وقتا طويال، وهذا العمل قد يُوَكُل إىل أطراف ِعدة    يف 

ت بدعوة فاوضافبغية الوصول إىل تسوية واتفاق قد تبدأ امل؛ 2خُمتلِف اجلوانب اإلقتصادية والفنية والقانونية
ُتسمى ابلدعوة إىل التفاوض توجه لطرف آخر بشأن عقد معني، كما قد توجه للجمهور، وملا كان األصل 

 .3يف اإلرادة احلرية وفقا لسلطان اإلرادة فهذه الدعوة ال تُرِتُب التزاما على عاتق أي من الطرفني

إن هذه املفاوضات قد تكون جزء من العقد إذا ما احلَِقْت ابلعقد، فهي مبثابة األعمال التحضريية، وقد    
وُكلَما كان اإلعداد للعقد جيدا، بكل ، 4يُرَجع إليها يف املستقبل بوصفها وسيلة لتفسري العقد عند احلاجة

أو  وازحا ومتعادال ومتكافئا، ال يشوبه نقصحرية ودراسة وطمأنينة وعقالنية، ُكلَما جاء مضمون العقد مت
 غموض، مبا َيكفُل تنفيذه دون خالفات.

                                                 

 .94انظر رجب كرمي عبد هللا، املرجع السابق ص -1
، 0229انظر حممد حسني عبد العال، التنظيم االتفاقي للمفاوضات العقدية، دراسة حتليلية مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،  -2

 .3ص
 . 120، ص1114للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  عبد املنعم فرج الصدة، نظرية العقد يف قوانني البالد العربية، دار النهضة انظر -3
اإلمارات، -موضوعية اإلرادة التعاقدية، دراسة حتليلية مقارنة، دار شتات للنشر والربجميات، مصر انظر حممد صديق حممد عبد هللا، -4

 .310-391، ص0210
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على العكس من ذلك كلما كان اإلعداد رديئا وسيئا، وكانت املفاوضات سريعة وكانت صياغته  غامضة    
ا للنزاع عأو متناقضة، جاء العقد غري ُمتوازٍن وَمشُواب ابلغموض والثغرات؛ األمر الذي يفتح الباب واس

 .1واخلصومة بني الطرفني مستقبال

 احلدود القانونية بني مرحلة التفاوض ومرحلة إبرام العقد -2

إن التفاوض على العقد ينتهي قانوحا يف الوقت اليت يصدر فيه اإلجياب، إذ يف هذه اللحظة احلامسة    
ى مجيع املسائل إىل اتفاق علتكون املفاوضات قد حققت الغرض منها، وهو توصيل الطرفني املتفاوضني 

 .اجلوهرية للعقد، ومن مث تنتهي مرحلة املفاوضات وتبدأ مرحلة إبرام العقد

فاإلجياب هو احلد الفاصل بني مرحلة التفاوض على العقد ومرحلة إبرام العقد، فحيث وجد اإلجياب            
احثات يف مرحلة املفاوضات أو املب )العرض الكامل( إنتفى التفاوض؛ وحيث انعدم اإلجياب ظل الطرفان

بشأن إبرام العقد؛ وعدم االتفاق على أحد الشروط اجلوهرية، جيعل العقد املراد إبرامه معيبا قانوحا، فاإلجياب 
هو احلد الفاصل بني مرحلة التفاوض على العقد ومرحلة إبرام العقد، وإن كانت تظهر عمليًا بعض 

 .2امللزم وبني جمرد الدعوة إىل التفاوض الصعوابت يف التمييز بني اإلجياب

 اثنيا: أمهية مرحلة التفاوض 

د، ، وإمنا حتولت إىل أمر ُمهٍم، وهلا نظامها القانوين يف َمسريَِة العقمل تـَُعد املفاوضات جُمرَد َعمٍل مادى   
وعلى الرغم من احنسار مبدأ حرية التعاقد مببدأ حسن النية، والذى تفرضه العدالة قبل القانون، مل ترتدد 

  احملاكم يف اإلعرتاف لإلتفاقات التمهيدية بقيمة قانونية، مع أن العقد النهائي مل يربَم بعد.

                                                 

ملزما إال مىت كان مفيدا، شريطة أن يكون  . لذلك فإن العقد ال يكون101املرجع السابق، ص انظر حممد عبد الظاهر حسني، -1
 إشارة إىل: 1عادال ومتكافئا بني املتعاقدين. انظر بلحاج العريب، املرجع السابق، ص

Mrabti (A) ,contribution à l’étude critique de la notion de lésion ,vol 2 O.P.U Alger 
1993, P 653. 

 ون املدين.من القان 21فقرة  11، 95، 51املواد:  2-
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ولذلك جيب ، 1إال أن الطرفني يلتزمان مبواصلة هذه املفاوضات حبسن نية حىت تتحقق الغاية املطلوبة منها
 . 2هتيئة الظروف املناسبة لقيام مفاوضات حقيقية ال يُتَجاهل فيها مصلحة أحد

 النظام القانوين للمفاوضات -1

أو (، Négociation ou pourparlers pré-contractuels)إن عملية التفاوض     
تـَُعُد من أهم مراحله  (،Période Pré-Contractuelle)املرحلة السابقة على إبرام العقد 

 وأخطرها على اإلطالق.

وذلك ملا حتتويه من حَتديٍد ألهم إلتزامات وحقوق طريف العقد، ومبا ينشأ عنها من ُمشِكالٍت      قانونية    
 ثري من اإلشكاالت؛ سواء منها ما َتعلَق ابإلخالل ابإللتزامات السابق حتديدها يفعديدة، ال َتزاُل تُثريُ الك

هذه املرحلة، أو ما يتعلق منها بنطاق ونوع املسؤولية املدنية اليت تنشأ على الطرف املتسبب، يف حالة عدم 
 .3(بلوغ الغاية من املفاوضات )إبرام العقد

ونظراً  نفس الوقت مبا حَتْوِيِه من حَتديٍد ألهم اإللتزامات واحلقوق، إن املفاوضات مرحلة ُمهَمة وخطرية يف   
هلذه الصعوبة حترص التشريعات املنظمة لعقود نقل التكنولوجيا على النص صراحة على اإللتزام حبفظ 
عناصر السرية للتكنولوجيا حمل العقد؛ كما حيرص أطراف التفاوض أنفسهم على أتكيد هذا اإللتزام 

حلول قانونية خَتُلُص يف جوهرها إىل إجياد تعهدات يقدمها  الصريح، وقد َأوَجد الواقع جمموعة ابإلتفاق
 أطراف التعاقد، يُطَلُق عليها "ضماحات بدء املفاوضات". 

                                                 

( بدأ يـَْرَتِسم، وذهبت احملاكم يف فرنسا إىل أن الشخص الذي يتعاقد obligtion de coopérationفهناك إلتزام ابلتعاون ) -1
حتت شرط واقف يلتزم أبن يبذل ما يف وسعه إبخالص كي يتحقق هذا الشرط. انظر بلحاج العريب، اإلطار القانوين للمرحلة السابقة على 

 وما بعدها. 11، ص0212قد يف ضوء القانون املدين اجلزائري )دراسة مقارنة(، دار وائل للنشر،اجلزائر،إبرام الع
. إشارة إىل: التنظيمات 149،ص0220انظر أمين ابراهيم العشماوي، مفهوم العقد وتطوره، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، -2

 ل قد حتقق  ذلك.اجلماعية، واملعلومات، واىل املنافسة كوسائ
"من أهم هذه املشكالت القانونية وأكثرها وقوعا يف احلياة العملية، وخاصة يف عقود التجارة الدولية، مشكلة قطع مفاوضات العقد  -3

 ربسوء النية أو بدون سبب جدي، أو بدون مربر مشروع، وطبيعة املسؤولية اليت ترتتب على هذا القطع، وما هو مداها احلقيقي؟". انظ
 .10-11ص  بلحاج العريب، املرجع السابق،
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حيث جيري العمل يف هذا اخلصوص على َتعُهد الطرف الطالب للتكنولوجيا ابحملافظة على سرية    
املعلومات اليت يتم التعرف عليها نتيجة املفاوضات أو إجراء جتارب اخلرباء، وكى ال يتجاهل العقد مصلحة 

د مناٍخ مناسٍب ة، وذلك عن طريق إجياأحد الطرفني أو اجلماعة ال بَُد أن تُرَد للحرية التعاقدية مزاايها الكبري 
ومالئم للقيام مبفاوضات حقيقية معتدلة ومتوازنة بني الطرفني؛ وهذا األمر أفضل بال شك  من تنظيم 

 .1مضمون العقد بطريقة آمرة

إن هذا الطرح يَبحُث يف حقيقة تنظيم املسؤولية عن اخلطأ يف مرحلة التفاوض، وهنا منيز بني املسائل    
طرح أثناء املفاوضات وتنتهي إىل إبرام العقد، وتلك اليت ال ُتؤدي إىل إبرام العقد، فإطالق العنان اليت تُ 

حلرية التعاقد يفتح الباب ملفاوضات غري جادة، تكون سببا إلضاعة الوقت واملال دون نِيٍة حقيقية للتعاقد؛ 
ملفاوضات؟  الكاملة أن يقطع ا هنا تثار بعض األسئلة: هل يستطيع الشخص من منطلق التمتع ابحلرية

 .2وما نوع املسؤولية النامجة عن قطع املفاوضات؟ 

ما يزال بعيدا  كل الُبعد عن تنظيم املسؤولية  0225إن القانون املدين بوضعه احلايل، ورغم تعديالت    
عموما،  دعن اخلطأ يف مرحلة التفاوض، حيث اكتفى ابلنص ضمنيا على مبدأ حسن النية يف عملية التعاق

 مدين. 121/1وهذا ما جنده يف املادة 

غري أن املسؤولية عن الفعل الضار تستوجب وجود إلتزام يفرضه القانون قد مت اإلخالل به، ولذلك فإنه    
يستحسن أن يتضمن القانون املدين نصا على اإللتزام ابلتفاوض حبسن نية وأمانة؛ هذا على ِغراِر ما جاء 

                                                 

 .101انظر حممد عبد الظاهر حسني، املرجع السابق، ص -1
أن هناك التزمات ال بَُد من اإلدالء هبا، ومن بينها اإللتزام بتقدمي املعلومات، بيد أنه مل  Michel de Juglar يرى أ "جوقالر" -2

العدالة واإلنصاف أن تكون لدى أحد املتعاقدين معلومات ضرورية للطرف اآلخر، وال يفضى  جيعل  من هذا اإللتزام مبدأ عام، ومما يناىف
له هبا، وقال بوجوده يف حالتني: حالة تدخل املشرع وفرض هذا اإللتزام مبوجب نص قانوين، وحالة استنباط مثل هذا اإللتزام من خالل 

 شروط العقد. 
Michel de Juglar, l’obligation de renseignement dans les contrats, RTDC, 1945, p1 et 
s. 

. وحممد صديق حممد عبد هللا، املرجع السابق، 019، ص0213نقال عن فاطمة نساخ، الوظيفة اإلجتماعية للعقد، دكتوراه، اجلزائر،
 . 395ص
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، والواثئق الدولية املعاصرة، وجُماراٍة للتطور احلاصل يف التجارة الدولية بشكل عام، يف القوانني احلديثة
والتشريعات الوطنية بوجه خاص؛ مما يستوجب على املشرع مواصلة التعديالت اهلامة لتنظيم املرحلة السابقة 

 .1على التعاقد، َبدال من تركها يف الضمنية والغموض والفراغ التشريعي

 تزام األطراف يف مرحلة املفاوضات أساس إل -2

إن حرية كل طرف يف املفاوضات ويف أن يقطعها دون أن يتحمل املسؤولية هو مبدأ مضمون قانوحا،    
غري أن قطعها بسوء نية أو بدون سبب جدي يؤدي إىل مسؤولية الطرف الذي قطعها عن األضرار    اليت 

 .2رار"، وأن "الضرر يزال جبربه"تصيب الطرف األخر؛ وذلك ألنه: "ال ضرر وال ض

يشمل التعويض عن قطع املفاوضات بدون َسبٍب ِجدي، األضرار املادية واملعنوية اليت حَلِقت ابلطرف     
املضرور؛ كالنفقات واملصاريف اليت ُصرِفت يف التنقالت واإلقامة والدراسات الفنية من أجل إبرام العقد 

ساِس ابلُسمعِة التجارية، وتفو 
َ
ود يف حدود يت فرصة إبرام العقد املنشالنهائي، وكذا الضرر الناتج عن امل

 إحتمال حتقيقها.

حِكم ليقدر كل حالة على    
ُ
مع كل ذلك ومهما يكن من أمر، ُيستوجب ترك املسألة للقاضي أو امل

ِحَدى، كما أن القانون الواجب التطبيق على )عقد( التفاوض هو الذي سيحكم املسائل اخلاصة ابملسؤولية     
 .3عن اإلخالل ابإللتزامات الناشئة عن العقد

                                                 

، ومبادئ عقود التجارة الدولية " 0220عام . إشارة إىل القانون املدين األملاين الصادر 111انظر بلحاج العريب، املرجع السابق،ص -1
 .0224الينيدروا" املربمة سنة 

 .03، ص44، اجلريدة الرمسية 0225يونيو  02املؤرخ  12-25مدين، املعدلة ابلقانون  104وفقا للقواعد العامة يف املادة  -2
 .022انظر بلحاج العريب، املرجع السابق، ص -3
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 أن أساس هذه اإللتزامات هي قواعد األخالق، فاإلخبار والنصيحة لقد ذهب جانب من الفقه إىل   
َقَدَمة للطرف اآلخر هي واجبات أخالقية، ولكنها ال َتِصُل إىل مرتبة اإللزام القانوين، فعلى املتفاوض 

ُ
امل

 .1إحاطة الطرف اآلخر مبا لديه من معلومات، وأساس هذا اإللتزام هو قواعد األخالق

ن الثقة اليت يُولِيها ِكاَل الطرفني لآلخر هي أساس اإللتزام، فَِبُحكِم الضرورة يضع الطرف هناك من يرى أ   
 األقل قدرة ثقته يف الطرف اآلخر وأَيمَتُِنُه على مصاحله.     

إن عملية التفاوض الناجحة تقوم على اسرتاتيجية وأساليَب، ولكنها ترتكز أساسا على أخالقيات    
لصدق والصراحة واألمانة اليت ُتولُد الشعور ابإلرتياح والرضا لدى الطرف اآلخر، وُتدعم وأدب، واإللتزام اب

السمعة املهنية الطيبة للمتفاوض ومرونته يف احلوار واإلقناع؛ والتفاوض غري األخالقي له هناية حتمية واحدة  
 .2هي الفشل واخلسارة ال غري

 اإللتزام ابحملافظة على سرية املفاوضات -3

إن أهم ما مييز هذه العقود عن غريها من العقود هو عنصر السرية اليت حيرص عليها دائماً الطرف املالك    
 أو احلائز للتكنولوجيا، وذلك سواء مت إبرام العقد أو مل يتم، فاإللتزام ابلسرية إلتزاٌم مهٌم حَيِرُص عليه الطرفني

يمياوية ة عدم إعالن املعلومات الفنية أو اهلندسية أو الكسواء أدت املفاوضات إىل التعاقد أم ال، وتعين السري
اليت َعِلَم هبا املتفاوض، ويفرض هذا اإللتزام على املتفاوض اإلمتناع  عن إفشاء هذه املعلومات للغري، 

 .3والذي قد يستفيد منها أو يستغلها ملنفعته

                                                 

يسعى إىل الدفاع عن مصاحل نفسه، وهذا قد يؤدي إىل قيام الصراع بني إرادتني تسعى كل منهما "مع التسليم أبن كل متعاقد  -1
للحصول على أكرب نفع ممكن مقابل ذلك التضحية أبقل ما ميكن، وال بد من إشرتاط أن يكون هذا الصراع يف حدود قواعد األخالق. 

 .422انظر حممد صديق حممد عبد هللا، املرجع السابق، ص
ابإلبتعاد عن أساليب اخلداع والغش والكذب، والتفاخر والتباهي، واإللتزام ابلصدق والصراحة واألمانة واحلكمة واللباقة وحسن  –0

 التصرف؛ اليت تولد الشعور ابإلرتياح والرضا والسرور لدى الطرف اآلخر، و تدعم السمعة املهنية الطيبة للمتفاوض، ومرونته ومؤهالته يف
 .95اع. انظر بلحاج العريب، املرجع نفسه، صاحلوار واإلقن

 .4املرجع السابق،ص انظر حممد حسني عبد العال، -3
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ذا اإللتزام    َعِلَماها، وغياب إتفاق على ه قد يتفق الطرفان على التزاِمِهَما بعدم إفشاء املعلومات اليت   
ال يؤثر يف وجوده، فأساس اإللتزام ابحملافظة على سرية املعلومات هو مبدأ حسن النية، وال يشمل هذا 
اإللتزام كل املعلومات املطروحة بل يقتصر على نوعني فقط  مها: املعلومات اليت ُيصَبغ عليها طابع السرية، 

علَنة، واليت يواثنيا تلك اليت ت
ُ
قتضى كون طبيعتها غري قابلة للنشر، ويقدر قاضي املوضوع هذه املعلومات امل

 .1حسن النية أن حُتاَط ابلسرية، وذلك حبسب ظروف كل قضية

 اخلامتة:

تعد املرحلة اليت تسبق التعاقد مرحلة مهمة فهي تضم عددًا هائاًل من العمليات، مثل القيام أبعمال    
حوص فنية أو دراسات اقتصادية، وإعداد خطط املشروع حمل العقد، وتوفري وسائل التمويل حتضريية أو ف

أو التأمني...، وهذه كلها نتاج إرادة واعية متبصرة ومدركة، مما يقتضي البحث عن توفري قدر من احلماية 
 للمتعاقدين أو ابألحرى للمتعاقد الضعيف يف مرحلة ما قبل التعاقد.

النظمة القانونية فإن هذه املرحلة جيب أن تدور يف إطار كامل من احلرية فهذا       ما ووفقًا لبعض ا   
يقتضيه إعمال قواعد وحرية املنافسة اليت تعد احدى املبادئ االساسية يف الفكر االقتصادي احلر، ولذا ال 

ة األوىل منذ اللحظيؤيد انصار هذا الفكر تدخل القانون يف هذه املرحلة ويرون استمرار حرية التعاقد 
للتفاهم حول العقد املراد ابرامه، أي من اللحظة اليت تسبق ابرام العقد وحىت مراحله النهائية،       إذ جتب 

ها ودرجة بل وحى قطع هذه املرحلة أاي كانت أمهيتاحملافظة يف نظرهم على استمرارية التحاور والنقاش، 
 ه أضرار تلحق ابملتعاقد اآلخر. ، إال أن هذا اإلجتاه قد ترتتب عليتقدمها

إن إطالق العنان للمتعاقدين يف هذه املرحلة ليس أمرًا حسنًا فلكل حرية حدود، فإذا كانت املنافسة    
ذاهتا تقف عندما تبدأ املنافسة غري املشروعة، ومن مث حتكمها قواعد وتفرض عليها قيود، وكذا األمر ابلنسبة 

                                                 

-311يكتسب هذا اإللتزام أمهية خاصة يف مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا. انظر حممد صديق حممد عبد هللا، املرجع السابق، ص -1
319. 
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 ن حبدود وضوابط، ولذلك فإن أنصار هذا اإلجتاه جيعلون حسن النية وشرفهلذه املرحلة اليت جيب أن تكو 
 التعامل جوهراً للمرحلة السابقة على التعاقد. 

لذا ختالف أنظمة أخرى ومنها التشريع اجلزائري وإن مل ينص صراحة على أحكام هذه املرحلة يف القانون     
 104، والذي اعتربه صورة من صور اخلطأ  يف املادة املدين إال أنه نظم أحكام التعسف يف إستعمال احلق

 مكرر مدين.

 قائمة املراجع:

I- ابلعربية 

 الكتب واملؤلفات: -1

 .0220مفهوم العقد وتطوره ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،العشماوي أمين ابراهيم:  -
 .1114نظرية العقد يف قوانني البالد العربية، بريوت، لبنان، دار النهضة للطباعة والنشر، الصدة عبد املنعم فرج: -
اإلطار القانوين للمرحلة السابقة على إبرام العقد يف ضوء القانون املدين اجلزائري )دراسة مقارنة(،دار وائل  العريب بلحاج: -

 .0212للنشر،اجلزائر،
 .0213، 3العامة للعقد، موفم للنشر والتوزيع،اجلزائر،طبعة االلتزامات النظريةفياليل علي:  -
 .0211مصر، مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية، دراسة حتليلية مقارنة، دار النهضة العربية، عبد العال حممد حسني: -
 .0210اإلمارات،-لنشر والربجميات، مصرموضوعية اإلرادة التعاقدية، دراسة حتليلية مقارنة، دار شتات لعبد هللا حممد صديق حممد:  -
 . 0229دار النهضة العربية، مصر، دراسة حتليلية مقارنة، التنظيم اإلتفاقي للمفاوضات العقدية، ،حممد حسني عبد العال -
 .1115مكتبة لبنان، خمتار الصحاح للرازي: -
 الرسائل واملذكرات: -2

 .0222مقارنة، دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  : التفاوض على العقد، دراسةرجب كرمي عبد هللا -
 .0213: الوظيفة اإلجتماعية للعقد، دكتوراه، اجلزائر، فاطمة نساخ -
 املقاالت: -8

 .101، ص24، العدد 29اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، جملة احلقوق الكويتية، السنة  حممد عبد الظاهر حسني: -
 .19العدد  19 فيها، جملة احلقوق الكويتية، السنة مناذج العقود ووسائل مواجهة الشروط اجملحفةامللحم أمحد عبد  الرمحن:  -
 النصوص التشريعية والتنظيمية:  -4
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واملتمم ، املعدل 19،1115املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية، العدد  1115سبتمرب  09املؤرخ يف  71/13األمر رقم  -
 .31اجلريدة الرمسية رقم 13/25/0221املؤرخ يف  21/25ابلقانون رقم 

II- :املراجع ابلفرنسية 

- Michel de Juglar, l’obligation de renseignement dans les contrats, RTDC, 1945, 

p1 et s. 

- Mrabti (A) ,contribution à l’étude critique de la notion de lésion ,vol 2 O.P.U 

Alger 1993. 
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 لتنازلوالتسيري العقاري للخواص عن طريق ابيع األمالك العقارية للدولة ودواوين الرتقية 
 حنيش مىن                                                                                               

 حلقوقطالبة دكتوراه يف ا                                                                                              
 جامعة قسنطينة                                                                                              

 امللخص:
يف إطار تسوية وضعية األمالك العقارية اخلاصة والعمومية التابعة للدولة ومجاعاهتا احمللية ولدواوين الرتقية والتسيري      

املشرع اجلزائري بعض احللول اجلديدة واهلامة اليت من شأهنا تغيري يف الطبيعة القانونية لألمالك العقاري، استحدث 
العقارية من ملكية عامة إىل ملكية خاصة بعد التنازل عنها للخواص، سواء تعلق األمر ابلتنازل عن األمالك العقارية 

 قاري.يفي التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العذات الطابع السكين أو املهين أو التجاري أو احلريف أو الوظ
 الكلمات االستداللية:

تسوية الوضعية، التنازل عن األمالك العقارية، احملالت ذات الطابع السكين، التجاري، احلريف، املهين، األمالك اخلاصة 
 والعمومية للدولة.

résumé 
     Afin de régler la situation des biens immobiliers des domaines de l’état privés et 

les biens publiques de l’état et de ses collectivités des locales ainsi que les instituions 

publiques comme les offices de la promotion immobilière. Le législateur algérien  a 

trouvé quelques nouvelles solutions importantes qui engendrent  des 

changements  dans la nature légale de l’immobilier en passant d’un fond public à un 

bien privé après le partage et le désistement  des biens  en faveur des bénéficiaire, 

qu’ils soient des locaux à usage d’habitation , commercial, professionnel ou 

artisanal. 

Les mots clés : 
Règlement de situation, désistement des biens immobiliers, locaux à usage 

d’habitation, commerce, professionnel, agricole, artisanal, biens privés et publics de 

l’état. 

 مقدمة:

وات اليت تلعب دورا هاما يف رفع التنمية االقتصادية واالجتماعية، كون هذا يعترب العقار من أهم الثر      
 القطاع له عالقة مبختلف االسرتاتيجيات العمومية اليت تنتهجها الدولة يف توفري البنية التحتية واملرافق

قيقها الدولة، حالعمومية والسكن للمواطنني مما جيعل العقار أحد أهم عوامل التنمية املستدامة اليت تسعى لت
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ملا له عالقة بكافة اجملاالت التنموية واالستثمارية، األمر الذي يوجب ضبط اجملال العقاري من خالل تيسري 
 تداوله واستغالله من طرف الدولة واخلواص على حد سواء.

والدولة اجلزائرية منذ االستقالل وهي حتاول االجتهاد الستحداث أمناط سكن مالئم للمواطنني يف ظل     
النمو السكاين الذي عرفته، والذي متثل أساسا يف السكن االجتماعي والرتقوي والتسامهي وغريها من صيغ 

ليت قد تكون القانونية مللكيته ااحلصول على السكن، غري أن هذا النمط من العقار والذي ختتلف الطبيعة 
اتبعة للدولة أو لدواوين الرتقية والتسيري العقاري يولد العديد من املشاكل عند تداوله مابني اخلواص من 
مالكني أو مقتنني مبختلف أمناط املعامالت كاملرياث أو البيع أو اإلجيار، مما حيتم ضرورة التصرف فيه 

قا رت فيه الشروط القانونية احملددة يف النصوص املتعلقة هبذا اجملال وفلصاحل الشاغل الشرعي إذا ما توف
احملدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة  091-23للمرسوم التنفيذي رقم 

 .0224ودواوين الرتقية والتسيري العقاري املوضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير 

نمط من األمالك العقارية التابعة للدولة اليت ميكن التنازل عنها للخواص، جند إىل جانب هذا ال     
األمالك اخلاصة والعامة التابعة للدولة اليت ميكن التنازل عنها طبقا للتشريع املعمول به خاصة القانون رقم 

دد لشروط إدراج احمل 401-10املتعلق ابألمالك الوطنية املعدل واملتمم، واملرسوم التنفيذي رقم  12-32
األمالك اخلاصة والعامة التابعة للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات ذلك، إذ ميكن للدولة أو مجاعاهتا احمللية 
أو مؤسساهتا العمومية أن تتصرف يف ممتلكاهتا العقارية ابلتنازل عن طريق البيع ابلرتاضي للخواص، يف 

اهم ومن خالل هذا التنازل تستطيع الدولة أن تس حالت مل تعد حباجة إليها عن طريق إلغاء ختصيصها،
يف القضاء على أزمة العقار وتوفري السكن املالئم للمواطن اجلزائري مما يقضي على مجيع مظاهر السكن 

 اهلش والبناء الفوضوي.

 وملعاجلة املوضوع نطرح اإلشكالية التالية:     

ك العقارية ل عن طريق البيع ابلرتاضي للخواص لألمالفيما تتمثل األسس القانونية والتنظيمية للتناز      
؟  للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري ذات الطابع السكين واملهين والتجاري واحلريف والوظيفي يف اجلزائر

 وكيف تتحول الطبيعة القانونية مللكية العقار العام إىل خاص؟
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 من اخلطة احملددة وفقا للشكل التايل: من خالل اإلشكالية سندرس املوضوع انطالقا     

 املبحث األول: النظام العام للتنازل عن األمالك العقارية للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري للخواص
 املبحث الثاين: مباشرة إجراءات عملية التنازل عن أمالك الدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري للخواص

ظام العام للتنازل عن األمالك العقارية للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري املبحث األول: الن
 للخواص

مع تزايد حركة البناء اليت قامت هبا اإلدارة اجلزائرية لتلبية حاجيات املواطنني املتزايدة على السكن،      
تزايدت ممتلكات الدولة العقارية والبناايت مما ولد صعوبة يف التسيري على الرغم من إحداث شركات 

العقارية ملا  ة تلك املمتلكاتوهيئات كلفت بتسيري تلك املمتلكات، إضافة إىل عجز الدولة عن صيان
األمر الذي تطلب ضرورة تدخل املشرع من أجل استحداث طرق  1 تتطلبه من أموال ونفقات ابهظة،

للتكفل هبذه الوضعية وختفيف العبء على الدولة من خالل اللجوء إىل التنازل عن بعض املمتلكات العامة 
عضها عملية التنازل ال تشمل كل األمالك العقارية وإمنا بوأمالك دواوين الرتقية والتسيري العقاري، غري أن 

 فقط، ووفق اجراءات وشروط حمددة وفقا للشكل التايل: 

 املطلب األول: جمال تطبيق عقود التنازل عن األمالك العقارية للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري
لدولة لتنازل على األمالك العقارية التابعة لمن خالل هذا املطلب سنحاول حتديد جمال تطبيق عقود ا     

ودواوين الرتقية والتسيري العقاري، والشروط اللزمة يف طالب التنازل أو العقار املراد التنازل عنه، طبقا 
 لألحكام التالية:

 الفرع األول: العقارات القابلة للتنازل 
املعدل واملتمم،  091-23التنفيذي رقم نظرا لعدم تطرق املشرع اجلزائري من خالل أحكام املرسوم     

لتحديد األمالك العقارية القابلة للتنازل مبوجب أحكام املرسوم التنفيذي املذكور سابقا، سواء تعلق األمر 
ابلعقارات التابعة للدولة أو لدواوين الرتقية والتسيري العقاري، ميكننا االستئناس مبا جاء يف نصوص القانون 

، كوهنما يصبان يف نفس املوضوع وهو التنازل عن األمالك 1191فرباير 21يف املؤرخ  21-91رقم 
العقارية التابعة للدولة ولدواوين الرتقية والتسيري العقاري لفائدة حائزيها الشرعيني من اخلواص، وفيها جند 

 كين أواملتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال الس 21-91من القانون رقم  20املادة 
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املهين والتجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الرتقية والتسيري العقاري واملؤسسات 
 حدد األمالك العقارية القابلة للتنازل واليت تتمثل يف: 2 واهليئات واألجهزة العمومية،

 للدولة.احملالت السكنية من البناايت اجلماعية واملساكن الفردية التابعة  -1
 احملالت السكنية والبناايت اجلماعية واملساكن الفردية التابعة لدواوين الرتقية والتسيري العقاري.-0
العقارات السكنية من البناايت اجلماعية واملساكن الفردية التابعة للجماعات احمللية كاملستعملة إلسكان -3

 املوظفني.
واملساكن الفردية التابعة للمؤسسات العمومية مبختلف العقارات السكنية من البناايت اجلماعية   -4

 أنواعها.
احملالت املهنية أو التجارية أو احلرفية التابعة للدولة أو جلماعاهتا احمللية أو للمؤسسات العمومية أو -5

 ملكاتب الرتقية والتسيري العقاري.
، جند أن جمال 21-91القانون رقم  من 20إىل جانب األمالك املعنية ابلتنازل احملددة مبوجب املادة  -9

 التنازل ميتد إىل العقارات املشاعة بني الدولة واخلواص.
احملدد لشروط إدراج األمالك اخلاصة  401-10من املرسوم التنفيذي رقم  12وطبقا لنص املادة  -1

لتابعة لألمالك ا والعامة التابعة للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات ذلك، ميكن التنازل عن األمالك العقارية
اخلاصة للدولة غري املخصصة أو اليت ألغي ختصيصها واليت مل تعد صاحلة للمصاحل واملؤسسات العمومية 
ابلرتاضي يف إطار عملية التنازل، بناء على رخصة من الوزير املكلف ابملالية بثمن ال يقل عن قيمتها 

 التجارية لفائدة اخلواص، يف حالت: 
 ازل الدولة عن حقها يف قطعة أرض بينها وبني اخلواص.الشيوع: هنا تتن -أ

األراضي احملصورة: كان تتنازل الدولة ألحد جرياهنا اخلواص على قطعة أرض اتبعة هلا واليت هي بدون  -ب
 منفذ.

الشفعة القانونية: املمارسة من قبل اخلواص على أرض اتبعة لألمالك الوطنية اخلاصة، كما هو احلال  -ج
 3 لتخصيص على جزء من طريق وطين، فيكون للخواص اجملاورين احلق يف استعمال الشفعة.عند رفع ا

اجلوار عندما تكون قطعة األرض احملاذية موضوع البيع ال تشمل وحدة عقارية قابلة للبناء، أو إذا ال  -د
 ميكن استخدام هذه األرض بصفة عادية مبفهوم قواعد البناء والتعمري.
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 إعادة إسكان املالك املنزوعة ملكيتهم. ضرورة -ه
 4 يف حالت استحالت بيع العقار بعد حماولتني للبيع ابملزاد العلين متتاليتني. -و

 الفرع الثاين: شروط التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري

مجيع األمالك العقارية التابعة ألمالك الدولة اخلاصة ولدواوين الرتقية  مبا أن عملية التنازل  تشمل     
، واليت كان اإلجيار طريقة االنتفاع 0224والتسيري العقاري واليت مت استغالهلا قبل اتريخ األول من يناير 

 هبا، مهما كانت صفة استغالهلا سواء ذات طابع سكين أو جتاري أو حريف أو مهين، وفق ما حدد يف
عقد اإلجيار، إال أن املشرع اجلزائري حدد جمموعة من الشروط إلمكانية تطبيق إجراءات التنازل على 

 األمالك املعنية بذلك واليت تتمثل يف الشروط التالية:
ميكن أن يرتشح لعملية التنازل يف األشخاص الطبيعيون من جنسية جزائرية، أو األشخاص املعنويون -1

 املعدل واملتمم. 091-23من املرسوم التنفيذي رقم  20زائري حسب نص املادة اخلاضعني للقانون اجل
 جيب أن يكون العقار املراد التنازل عنه عبارة عقار مبين، إذ عملية التنازل ال تشمل العقارات املبينة. -0
ة، أو من ولجيب أن يندرج العقار املراد التنازل عنه ضمن األمالك العقارية املندرجة ضمن أمالك الد -3

 أمالك دواوين الرتقية والتسيري العقاري.
جيب أن يدخل العقار املراد التنازل عنه ضمن االنتفاع الشخصي لطالب التنازل قبل اتريخ  -4

21/21/0224. 
 ال بد أن يثبت الشاغل أدائهم اللتزاماهتم اإلجيارية، وأهنم يقيمون أو ميارسون نشاطهم يف هذه األماكن. -5
أن يتم استغالل العقار حمل طلب التنازل بصفة شرقية ومبوجب سند قانونية معد من قبل  ال بد -9

، 29/10/1110املؤرخ يف  91119اجلهات املختصة، لتربير صفة الشاغل، ويف هذا جاء القرار رقم 
ا: مهما يلي: "من املقرر قانوحا أنه يشرتط للرتشح لشراء ملك من أمالك الدولة توافر شرطني متالزمني 

 5  احليازة على سند أوال، وشغل األمكنة بصفة مستمرة اثنيا".
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 املطلب الثاين: كيفية التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري

يري العقاري سنظم املشرع اجلزائري عملية التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرتقية والت     
مبوجب النصوص القانونية والتنظيمية، وحدد سري العملية وكيفية التكفل بطلبات التنازل والشراء ابلرتاضي 

 واهليئات اليت تتوىل العملية وفقا للشكل املبني أدحاه:

 الفرع األول: استقبال امللفات ودراستها

لرتقية ك الدولة، واملوجهة لألمالك التابعة لدواوين اوهنا ال بد أن منيز بني طلبات التنازل املوجهة ألمال     
 والتسيري العقاري، وفقا للشكل التايل:

 أوال: التنازل عن األمالك التابعة للدولة 

تتكفل جلان الدوائر اليت أسسها  25/21/02196املؤرخة يف   21مبوجب التعليمة الوزارية رقم      
يقبل  لفات طلبات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة، والالوايل املختص هلذا الغرض، ابستقبال م

من املرسوم التنفيذي رقم  20امللف إال إذا قدم من طرف املقيم الشرعي حسب ما جاء يف نص املادة 
 21/29/0223.7املؤرخ يف  091-23املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم   15-011

كلفة ابستقبال ملفات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين وتتكون جلنة الدائرة امل     
 الرتقية والتسيري العقاري من املصاحل التالية:

 رئيس الدائرة رئيسا. -1
 ممثل املدير الوالئي ألمالك الدولة. -0
 ممثل املدير الوالئي املكلف ابلسكن. -3
 لعقاري.ممثل عن مدير ديوان الرتقية والتسيري ا -4
 ممثل عن مدير الصندوق الوطين للسكن. -5

 ويرفق طلب التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ابلواثئق التالية:     
 السند الشرعي لشغل امللك العقاري.-1
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 وثيقة تثبت دفع كل مستحقات اإلجيار تصدرها املصلحة املسرية. -0
 شهادة ميالد املعين. -3
 8 طبق األصل لبطاقة هوية املشرتي. نسخة -4

املعدل واملتمم، يتعني على جلنة الدائرة  091-23من املرسوم التنفيذي رقم  13ابستقراء نص املادة      
( أشهر من ابتداء من اتريخ إيداع الطلب، وجيب أن تبلغ 3أن تفصل يف كل طلب شراء يف أجل ثالثة )

بته يف إشعار ابلوصول، ويف هذه احلالة يتعني على املستفيد أتكيد رغاملزمع التنازل له برسالة مضمونه مع 
 الشراء خالل أجل شهر واحد من اتريخ تبليغه، ويف حالت الرفض ال بد من تربير ذلك.

 اثنيا: التنازل عن األمالك العقارية التابعة لدواوين الرتقية والتسيري العقاري

من  دواوين الرتقية والتسيري العقاري فإن فإن طلب التنازل يودع أما ابلنسبة لألمالك املسرية من طرف     
 طرف املقبل على الشراء لدى جلنة ديوان الرتقية والتسيري العقاري، واليت تتكون من: 

 املدير العام لديوان الرتقية والتسيري العقاري املعين أو ممثله رئيسا. -1
 ممثل املدير الوالئي ألمالك الدولة. -0
 ل املدير الوالئي املكلف ابلسكن.ممث -3
 ممثل عن مدير الصندوق الوطين للسكن. -4

تكلف اللجنة بدراسة طلبات التنازل، ويتكون ملف طلب التنازل عن األمالك العقارية املسرية من      
ري العقاري يطرف دواوين الرتقية والتسيري العقاري، واليت تكون ملكيتها اتبعة للدولة أو لدواوين الرتقية والتس

 إلزاميا من الواثئق التالية: 011-15مكرر من املرسوم التنفيذي رقم  19حسب نص املادة 
 عقد إجيار امللك العقاري. -1
 وثيقة تثبت دفع كل مستحقات اإلجيار تصدرها املصلحة املسرية. -0
 شهادة ميالد املقبل على الشراء. -3
 نسخة من بطاقة هوية املقبل على الشراء. -4
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تصريح شريف يقدمه مقدم الطلب يثبت من خالله عدم استفادته من عقار يف إطار عملية التنازل  -9
 .21-91اليت شرع فيها يف إطار القانون رقم 

بعد إيداع ملف طلب التنازل على مستوى أنة جلنة الدائرة، اليت تقوم بدورها ابستالم امللف وتسجيله      
 سجل مرقم وممضي من طرف رئيس الدائرة، ويتم ذلك مقابل وصل حسب الرتتيب الزمين لإليداع يف

استالم حيتوي على رقم التسجيل ويثبت عملية اإليداع، وتربز عملية اإليداع يف كشف امللفات الناقصة 
 واليت يتم رفضها إىل غاية استكمال الواثئق.

اإلشارة  مللفات املقبولة، إىل جانبويف نفس اجملال يقع على عاتق اللجنة بعد اإليداع إعداد قائمة ا    
إىل أمساء وألقاب املرشحني، ومواقع وعناوين العقارات حمل طلب التنازل، من أجل إرساهلا إىل مديرية 

 أمالك الدولة املختصة للقيام ابإلجراءات املوالية.

يف جدول األعمال  سجلنييقوم املدير العام لديوان الرتقية والتسيري العقاري إبرسال قائمة املرشحني امل    
( أايم قبل انعقاد اجتماع اللجنة، السيما إىل املدير 9يف اجتماع، لكل أعضاء جلنة الدائرة خال مثانية )

العام للصندوق الوطين للسكن، لتمكينه من التحقق أنه مل يسبق أن استفاد املرشح من إعانة مالية من 
 الدولة.

ق وطين للسكن يف أشغال اللجنة، وحبوزة كل املعلومات اليت تتعلوعلى ذلك يشارك ممثل الصندوق ال     
ابستفادة أو عدم استفادة املرشح من إعانة مالية للدولة، بعد حتقيقها أن املرشح مل يسبق له وان اكتسب 

 9 مسكنا من الدولة.

تبت جلنة ديوان الرتقية والتسيري العقاري يف طلب التنازل، ويف حالت القبول، فإن السعر احملدد يف       
بطاقة التقييم املوحد اليت تناسب منط السكن املعين، هو الذي يتم اعتماده بدون إعداد بطاقة تقييم خاصة 

قية والتسيري تعده املديرية العامة لديوان الرت  ابملسكن حمل التنازل مع إدراج هذا السعر يف مقرر التنازل الذي
 العقاري.
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( يوم من اتريخ تبليغ 32ويف حالت إبداء املرشحني للموافقة على خيار الشراء يف أجل ثالثني )     
املقرر، تقوم مصاحل ديوان الرتقية والتسيري العقاري إبرسال نسخة من مقرر التنازل وااللتزام ابلشراء إىل 

ك الدولة من أجل حتصيل سعر التنازل جزئيا يف حالت الدفع ابلتقسيط، أو كليا يف حالت دفع  مدرية أمال
( أايم واختاذ 9كامل الثمن، وذلك على أساس أمر الدفع الذي تعده وتبلغه يف أجل أقصاه مثانية )

 اإلجراءات إلعداد وتسليم عقد التنازل.

لرتقية لى األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين االفرع الثاين: الطعن يف قرار رفض منح التنازل ع
 والتسيري العقاري 

توجه الطعون املتعلقة برفض التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ضد قرارات جلنة الدائرة لدى      
واحد ، يف أجل شهر 091-23من املرسوم التنفيذي رقم  19اللجنة الوالئية احملددة مبوجب نص املادة 

مها من اتريخ استالم التبليغ ابلرفض ويف هذا اجملال تتوىل اللجنة الوالئية النظر والفصل يف الطعون اليت يقد
 من نفس املرسوم. 15طلبوا التنازل خالل شهر واحد من اتريخ إخطارها طبقا حملتوى نص املادة 

أما ابلنسبة للطعون املنصبة على قرارات جلنة ديوان الرتقية والتسيري العقاري فتودع على مستوى جلنة      
الطعون التابعة ملديرية الوالية املكلفة ابلسكن ضمن نفس اآلجال اليت حتكم طلبات الطعون يف قرارات 

 الطعون املرفوعة فة ابلسكن بدراسة والفصل يفجلنة الدائرة، وتلتزم جلنة الطعون التابعة ملديرية الوالية املكل
  10إليها خالل مخسة عشرة يوم من اتريخ إخطارها.

املبحث الثاين: مباشرة إجراءات عملية التنازل عن أمالك الدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري 
 للخواص

قاري حسب الرتقية والتسيري العبعد دراسة ملفات طلبات التنازل من قبل جلنة الدارة أو جلنة ديوان      
طبيعة ملكية األمالك العقارية املراد التنازل عنها، تدخل عملية التنازل منحى آخر يتطلب تقييم العقارات 
من قبل مصاحل أمالك الدولة وإعداد العقود اإلدارية للتنازل و البياحات الوصفية للتقسيم، والتكفل بكافة 

ا عند تنفيذ التنازل سواء عند مالحظة عدم تطابق  مقاسات مساحات احلاالت اليت ميكن االصطدام هب
 أمالك الدولة مع عقود االستفادة من األمالك أو العكس.    
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املطلب األول: تقدير قيمة األمالك املتنازل عنها التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري 
 للخواص

 أن لية بيع ألي ممتلك عقاري مهما كانت طبيعته القانونية، إاليعترب التقييم العقاري أساس كل عم     
تثمني العقارات املعنية بعملية التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري 

توضع  ذات الطابع املهين أو التجاري أو احلريف أو السكين أو الوظيفي ختتلف عن التقييمات العقارية اليت
للخواص كون هذه األخرية يتحكم هبا السوق العقاري، بينما التقييم العقاري الذي يهمنا هو الذي تقوم 
به مصاحل أمالك الدولة وفقا ألسعار ميكن القول أهنا حتدد بنصوص قوانني املالية والتعليمات اإلدارية ملديرية 

 أمالك الدولة بصفة دورية.

عقاري يم األمالك املتنازل عنها التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري الالفرع األول: أسس عملية تقي
 للخواص

تتوىل مصاحل أمالك الدولة القيام بعمليات التقييم العقاري حسب منط السكن، ويقوم املدراء العامون     
توى ومساحة  حملدواوين الرتقية والتسيري العقاري إبرسال إىل مديري أمالك الدولة للوالية جدول يبني

( يقع يف نفس العمارة وحىت يف نفس احلي، f4 أو f3 أو f2مفصلة لكل منط من السكنات املعنية سواء )
ويتضمن املساحة اإلمجالية للمسكن وكذا املساحة الداخلية لكل الفضاءات ) قاعة استقبال، غرفة، رواق، 

إن   كل مساحات التجارية واحلرفية واملهنيةمرحاض، قاعة احلمام، شرفة، شرفة مغلقة، مقصورة(، واحتماال
 وجدت.

ويف نفس الوقت يرسل املدير العام لديوان الرتقية والتسيري العقاري إىل مدير أمالك الدولة للوالية      
جدول لكل عمارة يبني على كل مستوى وكل ابق عدد احملالت ذات الطابع السكين، وكذا عدد احملالت 

وعدد احملالت ذات الطابع املهين مع حتديد موقع كل واحد منهم من حيث: ذات الطابع التجاري، 
)املستوى، العمارة، الكتلة من العمارة، احلي(، وذلك لتمكني مصاحل أمالك الدولة من إعداد عقود التنازل  

يزة مم كما سنتطرق إليه الحقا، أما فيما خيص احملالت التجارية واملهنية واحلرفية فتكون حمل بطاقة تقييم
 11لكل حمل على حدا.



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
  01 

 
184 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

أما ابلنسبة حلالت التنازل املتعلقة بوضيعة استحالت قسمة العقارات املشاعة بني الدولة واخلواص      
لعدم توفر الشروط القانونية، فإنه يتم التنازل ابلرتاضي عن احلصة العائدة للدولة حلساب املالكني اخلواص 

طرف مصاحل أمالك الدولة يكون مطابق ملعطيات السوق  معها على الشيوع، بعد إجراء تقسيم من
العقاري، وبعد احلصول على الرتخيص املسبق من طرف الوزير املكلف ابملالية، وهنا ال بد أن يتم التنازل 

 12على أساس ال يقل عن القيمة التجارية للملك املعين املعمول هبا يف السوق العقاري احلر.

  العقاريألمالك العقارية املتنازل عنها التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيريالفرع الثاين: تقدير قيمة ا

حتدد القيمة التجارية لألمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري ذات االستعمال      
مصاحل أمالك  هذه العمليةالسكين أو التجاري أو احلريف أو املهين على أساس أمثان مرجعية حمددة وتتوىل 

 13 الدولة.

من املرسوم  23وبعد حتيد القيمة التجارية لألمالك العامة أتيت مرحلة التسديد، وهنا وفقا لنص املادة      
ميكن للمقيمني الشرعيني يف األمالك العقارية ذات االستعمال السكين، اقتناء  091-23التنفيذي رقم 

ع ابلتقسيط ويستفيدون يف هذا اإلطار من احتساب مبلغ اإلجيار املدفو  سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو
منذ اتريخ شغل السكن املعين، ووفقا للمرسوم املذكور أعاله ميكن للمستفيد من التنازل إما اختيار صيغة 

من نفس املرسوم التنفيذي، ويف هذه احلالة يستفيد املشرتي من  24الدفع كامال فورا حسب نص املادة 
 من مثن التنازل. %12فيظ قيمته حت

من نفس املرسوم  25كما ميكن للمشرتي أن خيتار صيغة الدفع ابلتقسيط حسب نص املادة        
( سنة لدفع مثن التنازل، ويشرتط 02التنفيذي، ويف هذه احلالة يستفيد املشرتي من أجل أقصاه عشرون )

 مبلغ الضمان املدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع، من مثن التنازل، يتضمن %5هنا تقدمي دفع أويل بنسبة 
 يف السنة. %1وخيفض املبلغ املتبقي لتطبيق نسبة فائدة حتدد بـ 

وابلتايل يف حالت اختيار صيغة الشراء ابلتقسيط تتوىل مديرية أمالك الدولة إعداد جدول الدفع      
عندما تكون املدة املتفق عليها أقل  %1ه ابلتقسيط، و+يستفيد املستفيد من ختفيض يف مبلغ التنازل قدر 
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( سنوات وتقل 3عندما تكون املدة املتفق عليها تزيد عن ثالثة ) %5من ثالث سنوات أو تساويها، و
 14( سنوات أو تساويها.5عن مخسة )

تبقي غري أنه إذا اختار املستفيد من التنازل الدفع ابلتقسيط، وبع الدفعة األوىل قرر تسديد املبلغ امل      
املتعلقة  9511بطريقة مسبقة ودفعة واحدة، يتم العمل وفقا لالحتمالني التاليني احملددين يف املذكرة رقم 

 ابلتنازل عن أمالك الدولة، وفقا ملا يلي:
إذا قرر املشرتي بعد الدفعة األوىل وقبل حلول أجل االستحقاق األول، أي يف ظرف شهر واحد  -1
كلي للتنازل، وعلى أساس تعهد جديد لالكتساب مصادق عليه، فإن يف هذه يوما( تسديد الثمن ال 32)

كما هو احلال ابلنسبة للمواطنني الذي اختاروا من البداية الدفع   %12احلالة يستفيد املعين بتخفيض 
 .21/29/0223املؤرخ يف  091-23من املرسوم التنفيذي رقم  24الفوري حسب نص املادة 

دفع املسبق للمبلغ املتبقي بعد حلول أجل االستحقاق األول، أي بعد مهلة شهر إذا قرر املشرتي ال -0
، وتتبع نفس املنهجية %12يوما( ابتداء من اتريخ دفع املبلغ األوىل فإنه يستبعد تطبيق مبلغ ختفيض  32)

لدفع إىل ا ابلنسبة للحاالت األخرى احملتملة للمواطنني الذين يقررون بعد الدفع األويل تقليص مدة إعادة
 ( سنوات أو أقل.5مخس )

حسب احلالة ال يطبق إال عندما تكون املدة اجلديدة  %5أو  %1مع العلم أن تطبيق ختفيض نسبة      
( يوما بعد اتريخ تسديد املبلغ األول، 32خمتارة على أساس تعهد جديد لالكتساب، ويف مهلة ثالثني )

لتسديد حمدد بتاريخ التسديد املسبق للمبلغ املتبقي، أي ا ويف كل احلاالت يكون حساب الفوائد إن وجدت
 15( سنوات معفى من الفوائد.5يف مدة مخسة )

املطلب الثاين: حترير العقود اإلدارية والعقود الوصفية للتقسيم املتضمنة التنازل عن األمالك العقارية 
 التابعة للدولة ودواوين الرتقية والتسيري العقاري

ة حترير عقود التنازل من أهم مراحل التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين تعترب مرحل     
بيعة الرتقية والتسيري العقاري ملا يرتتب عنها من آاثر قانونية قد يعتربها البعض ابخلطرية، كوهنا تغري يف الط
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انوين تتم هذه املرحلة بشكل قالقانونية للعقار من نوع عام الذي يتحول إىل عقار خاص، لذا ال بد أن 
 يضمن عدم التعدي على ذمة الدولة.

 الفرع األول: اهليئة املكلفة إبعداد حترير العقود اإلدارية والعقود الوصفية للتقسيم املتضمنة التنازل

ة تسميات لعقد يصب يف نتيجة واحدة وهي نقل امللكي عقد التنازل أو إعادة التنازل أو البيع،كلها    
للمشرتي بصفة كلية وشاملة ومبفهومها التقليدي املعروف يف القانون العام، كما أن هذا العقد ينصب 
أساسا على األمالك الوطنية اخلاصة للدولة أو اجلماعات احمللية واليت تكون غري خمصصة، غري أن هذه 

ها لشروط استثنائية وغري مألوفة يف القانون العام، كالتنازل على شرط فاسخ العقود قد تتميز ابحتوائ
 16وبواسطة دفرت الشروط مثال.

تتكفل مصاحل أمالك لدولة إبعداد العقود اإلدارية احملررة يف إطار التنازل عن األمالك العقارية التابعة      
 091-23مبوجب أحكام املرسوم التنفيذي رقم  للقطاع العام ودواوين الرتقية والتسيري العقاري، املسرية

، وفقا للنماذج املعدة هلذا الغرض، وينبغي إعداد العقود اإلدارية يف أجل أقصاه 21/29/0223املؤرخ يف 
( أايم ابتداء من يوم دفع املعين ابألمر للمبلغ اجلزئي أو اإلمجايل للتنازل حسب طريقة الدفع 12عشرة )

التأكد من تبليغ املعين ابألمر ابلدفع وإمضاء العقد من طرف مدير أمالك الدولة  املتفق عليها، وذلك بعد
وإسدائه من أجل تسليم عقد التأمني، وتنبيه لتسجيل العقد على مستوى مصلحة التسجيل والطابع وشهره 

 ابحملافظة العقارية املختصة إقليميا.

رية استالمهم مللفات التنازل عن األمالك العقاهلذا يتعني على رؤساء مفتشيات أمالك الدولة وفور      
ذات الطابع السكين أو التجاري أو احلريف أو املهين التابعة للقطاع العام ودواوين الرتقية والتسيري العقاري، 
إعداد أمر ابلدفع وتبليغه للمعنيني فور إمضائه من طرف مدير أمالك الدولة، ومبجرد التسديد الكلي أو 

 لتنازل، وعندما يتعلق األمر ابملالك العقارية الواقعة يف مناطق ممسوحة فإنه يتعني على رئيساجلزئي لسعر ا
املفتشية اختاذ اإلجراءات الالزمة ابلتنسيق مع مصاحل مسح األراضي ومصاحل احملافظة العقارية من أجل 

 17مجع املعلومات املفيدة إلعداد العقد اإلداري.
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نظام حات الوصفية للتقسيم فهي ختص األمالك العقارية املتنازل اخلاضعة غالبا لأما ابلنسبة لعقود البيا     
امللكية املشرتكة، واليت تتوىل إعدادها دواوين الرتقية والتسيري العقاري وتودعها ابحملافظة العقارية قصد 

 .اإشهارها، ويف حالت التنازل فإنه يتم التكفل هبا وفقا للحاالت اليت سنتطرق إليها الحق

 الفرع الثاين: إعداد وتعديل البياانت الوصفية للتقسيم

قد تصطدم إدارة أمالك الدولة أو املستفيد من التنازل بعدة إشكاليات عند تنفيذ عقود التنازل البد       
 أن يتم التكفل هبا وفقا للوضعيات احملددة يف ما يلي:    

 أوال: األمالك العقارية اليت ال تتوفر على بياانت وصفية للتقسيم 

وهنا يتعلق األمر السيما ابلعمارات املنجزة يف إطار السكنات االجتماعية، وهنا ميكن التمييز بني      
 حالتني:

 األمالك العقارية املتواجدة يف مناطق غري ممسوحة: -1
سيم ت يتعني على مصاحل أمالك الدولة إعداد البياحات الوصفية للتقفيما يتعلق هبذا النوع من العقارا     

على أساس املساحات اليت جيب احلصول عليها لدى صاحب املشروع وهنا نتكلم عن ديوان الرتقية 
 والتسيري العقاري، الذي حيوز على خمططات العقارات املعنية وكل العقارات املعنية هبذه الفئة من املساكن.

 العقارية املتواجدة يف مناطق ممسوحة: األمالك-2

نظرا للتأخري تسليم عقود التنازل للمستفيدين، بسبب عدم إعداد مصاحل املسح للبياحات الوصفية      
للتقسيم يف إطار املهام املنوط هبم، إذ ال يقيس فرق املسح املساحات الداخلية لكل شقة أو بناء، وإمنا 

ذه لعقارية أي جمموع امللكية اليت تعترب وعاء العقار املبين، مت إسناد هيكتفوا فقط أبخذ مساحة احلصة ا
املهمة إىل مصاحل أمالك الدولة مع مسامهة دواوين الرتقية والتسيري العقاري بذلك ألعداد البياحات الوصفية 

 يستلم مل للتقسيم حىت ولو تعلق األمر بعقارات مت مسحها، من أجل عدم اإلضرار مبصاحل املواطنني الذين
 091-23عدد كبري منهم حلد اآلن العقود اإلدارية الكتساب مساكنهم يف إطار املرسوم التنفيذي رقم 

 .21/29/0223املؤرخ يف 



 2017العدد األول جوان                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
  01 

 
188 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

فإذا ما كانت واثئق املسح املودعة تتضمن فقط الوعاء العقاري دون العقارات املنجزة فوقها مما      
ي قصد يم، ويف هذه احلالة يتعني إعالم مدير املسح الوالئيستحيل معه إشهار البياحات الوصفية للتقس

، مؤشر عليه مبراجع جمموعات امللكية والقطع PR15إعداد خمطط احلفظ ووثيقة إشهار عيين منوذج 
املكونة له ومن مثة ميكن إعداد وشهر العقود اإلدارية، بعد ضبط البياحات الوصفية للتقسيم مع بياحات 

 18العقار.

 الك العقارية اليت تتوفر على بياانت وصفية للتقسيم تتضمن أخطاء أو إغفال بعض احلصصاثنيا: األم
 االختالفات يف املساحات -1

 أ: العقارات الفردية:
الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية املتعلقة ابلتنازل عن األمالك  5514أحالت املذكرة رقم      

سكنات وحترير العقود اإلدارية، التكفل ابالختالفات يف املساحات ابلنسبة لل العقارية التابعة للقطاع العام
الفردية بني تلك املدونة يف العقود اإلدارية أصال وتلك احملددة أثناء أشغال مسح األراضي ألحكام املذكرة 

ياسات قاملتعلقة بكيفية تسوية الفوارق يف املساحات املالحظة بني أتشريات امللكية وال 12191رقم 
 املسجلة، واليت جيب التكفل هبا ومعاجلتها وفقا لإلجراءات التالية:

 يف حالت مالحظة فوارق يف املساحة ابلزايدة  -
، إذا ما لوحظ 0225من قانون املالية لسنة  41مت التطرق إىل مثل هذه احلالة مبوجب أحكام املادة      

جملها ا للدولة، واليت نظرا لشكل القطعة األرضية مبتوسع يف املساحة على قطع أراضي يعود أصل ملكيته
وترتيب البناايت ال ميكن للمساحة الزائدة أن تشكل قطع قابلة لالستعمال، مما ال يرتك لإلدارة أي اختيار 

من قانون املالية لسنة  41سوى مباشرة البيع للشاغل الراغب يف التنازل، وعليه عمال أبحكام املادة 
الزائد الذي يتعني أن ال يشكل أبي حال من األحوال قطعة أرض قابلة للبناء حسب فإن اجلزء  0225

املعدل واملتمم، ويتم التنازل عنه للشاغل احلامل لسند  01-12قواعد البناء والتعمري الواردة يف القانون رقم 
 ة.امللكية مقابل مثن ميثل القيمة التجارية احلالية احملددة من طرف مصاحل أمالك الدول

ولتحديد قطع األراضي القابلة للبناء ميكن األخذ كمعيار القطعة األصغر مساحة يف التجزئة املعنية      
أو اليت شكلها يسمح بتشييد بناية، إذ تبني أن اجلزء الزائد ميكن أن يشكل قطعة أرض يتعني تسجيل 
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سح بتدخل كل من مصلحة املهذا اجلزء يف مصفوفة املسح ابسم الدولة، وهذه العملية ال بد أن تتم 
 العقاري ومصلحيت أمالك الدولة واحلفظ العقاري وفقا للشكل التايل: 

تقوم مصلحة مسح األراضي حسب الوضعية املالحظة بتحديد دور مصلحة مسح األراضي:  -
وحدتني عقاريتني، األوىل متثل املساحة املذكورة يف سند امللكية والثانية الزايدة املسجلة، وتسجل 

لوحدة العقارية اليت متثل املساحة املذكورة يف سند امللكية يف واثئق املسح ابسم الشاغل، أما ابلنسبة ا
 للزايدة املسجلة هناك حالتني:

 :ميكن لفارق املساحة أن يشكل قطعة أرض قابلة للبناء حسب قانون التهيئة والتعمري 
 املسح ابسم الدولة.تسجل يف هذه احلالة الوحدة العقارية املعنية يف مصفوفة 

  :ي تقوم مصلحة مسح األراضال ميكن لفارق املساحة أن يشكل قطعة أرض قابلة للبناء
بتسجيل الوحدة العقارية املكونة للمساحة الزائدة يف واثئق املسح ابسم الشاغل صاحب سند 

زائدة أبن األمر يتعلق مبساحة  T10امللكية، مع اإلشارة يف بطاقة التحقيق وبطاقة العقار 
، يف هذه احلالة يتم إخطار الشاغل 0225من قانون املالية لسنة  41معنية أبحكام املادة 

 لشراء املساحة الزائدة إذا تقدم بطلب هلذا الغرض، 
فور تقدم الشاغل بطلب الشراء للملك العام تقوم مصلحة أمالك الدولة دور مصلحة أمالك الدولة:  -

إنه ساحة، ومبا أن األمر يتعلق بتسوية جاءت طبقا لنص قانوين فبتحديد القيمة التجارية لفائض امل
ليس من الضروري يف هذه احلالة إعداد عقد إداري للتنازل، وتكتفي مصلحة أمالك الدولة إبعداد 
رفع يد وتسليمها لشاغل فائض املساحة، وبعد تسديد هذا األخري لسعر الشراء يتم الرتقيم يف السجل 

 ثيقة رفع اليد وتسليمه لسند امللكية بعد شهره ويف هذه احلالة يعطى له دفرتالعقاري بناء على و 
 عقاري.

  دور احملافظة العقارية: -
يتم على مستوى احملافظة العقارية الشروع برتقيم جمموعة امللكية املكونة من املساحة املذكورة يف السند      

ق هذا األخري، أما جمموعة امللكية املكونة من فار الذي حيوزه شاغل القطعة األرضية ترقيما هنائيا ابسم 
املساحة فرتقم ترقيما مؤقتا ابسم الشاغل، وفور تقدمي هذا األخري رفع اليد املسلمة من طرف مصلحة 
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أمالك الدولة يباشر لصاحله ترقيما عقاراي هنائيا على جمموعة امللكية، ويف حالت عدم تقدمي الشاغل لرفع 
 نتني يقوم احملافظ العقاري برتقيم هنائي ابسم الدولة.اليد بعد انقضاء الس

 فارق املساحة انتج عن خطأ إداري: -
قد يتبني يف امليدان أن فارق املساحة ابلزايدة يفوق النسبة املسموح هبا املالحظ خالل عمليات مسح     

األراضي، مرتتب إما عن خطأ يف إما يف القياس وإما يف املساحة وإما يف التدوين، ومثل هذه احلاالت 
ن األمالك العقارية ذات املتضمن التنازل ع 21-91متت مالحظتها أثناء تطبيق أحكام القانون رقم 

االستعمال السكين أو املهين والتجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الرتقية والتسيري 
العقاري واملؤسسات واهليئات واألجهزة العمومية، لذا يتعني إبالغ مصاحل أمالك الدولة مبثل هذه احلاالت 

 مليات مسح األراضي.إذا مت إثباهتا يف امليدان خالل ع
وإذا أتكد اخلطأ اإلداري بناء على املعاينة امليدانية وعلى فحص مصلحة أمالك الدولة للملف الذي      

مت التنازل على أساسه يتم التنازل على فائض املساحة على أساس آخر أسعار مت التعامل هبا يف هذا اجملال، 
عنيني رفع يد العقارية ترقيما مؤقتا يصبح هنائي، بعد تقدمي املوترقم العقارات املعنية على مستوى احملافظة 

 19مسلم من طرف مصلحة أمالك الدولة تثبت تسديد مثن التنازل عن املساحة الزائدة.
 العقارات اجلماعية -ب

ابلنسبة للعقارات اجلماعية ميكن مالحظة عدة حاالت واليت حددت هلا إجراءات خاصة لكل وضعية      
 التايل:على عدة ك

 واثئق املسح غري مودعة 
عند قيام مصاحل مسح األراضي إبيداع الواثئق، فإنه يتعني على مصاحل أمالك الدولة عند حترير العقود      

إضافة األجزاء ابأللف املوجودة سابقا يف اجلدول الوصفي للتقسيم املشهر، من أجل السماح للمحافظ 
ساحة إلدارية بصفة قانونية، فبالنسبة لالختالف احملتمل بني املالعقاري املختص إقليميا بشهر العقود ا

احملددة أصال واليت على أساسها مت إعداد اجلدول الوصفي للتقسيم املشهر، وتلك احملددة عند عملية 
التنازل يف إطار اجلهاز القانوين اجلديد، ال ميكن يف أي حال من األحوال أن تضر املواطن املستفيد من 

السيما أن مصلحة الدولة حمفوظة مبا أن املكتسب سيقوم بتسديد سعر التنازل املوافق للمساحة التنازل 
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احملسوبة، وابلتايل فإن يف هذه احلالة ال يوجد داع لتعديل اجلداول الوصفية للتقسيم مادام سيتم تعديلها 
 وقت اإليداع النهائي لواثئق مسح األراضي.

األحيان أنه مت نسيان حصة أو عدة حصص يف اجلدول الوصفي  غري أنه عندما يتبني يف بعض     
للتقسيم املشهر فإنه يتعني إعادة النظر يف جممل العقار والقيام مسبقا بتعديل اجلدول الوصفي للتقسيم 

 وإخضاعه للشهر العقاري.

 واثئق املسح مودعة 

وهنا يتعلق األمر بفرق يف املساحات بني تلك املوجودة يف اجلدول الوصفي للتقسيم املشهر وتلك      
 املدونة يف واثئق املسح أو تلك احملددة أثناء تقييم أمالك الدولة، وهذا االختالف يرجع السيما إىل: 

ن ساحات املعدلة بدال ماألخذ بعني االعتبار عند إعداد اجلدول الوصفي للتقسيم األصلي امل     
 املساحات احلقيقية، أين يظهر فرق مع املساحات احلقيقية احملددة بواثئق مسح األراضي.

 الوقوع يف أخطاء حول املساحات.     
 إغفال بعض األجزاء ابأللف يف اجلدول الوصفي للتقسيم األصلي.     

ئق مسح لوصفي للتقسيم متاشيا مع واثوابلتايل فإن كل اختالف مالحظ يستدعي تعديل اجلدول ا     
األراضي، للسماح من جديد بشهر العقود اليت جيب إضافة إىل ذلك إضافتها مع مستخرجات املسح 

PR4 BIS غري أنه نظرا للعدد اهلام من هذه احلاالت اليت تؤدي إىل آجال طويلة من أجل إعداد ،
ا والذين وا هنائيا اكتساب العقارات اليت يشغلوهنالعقد اإلداري، وتسبب ضررا للمواطنني خاصة الذين قرر 

قاموا بتسديد كلي أو جزئي لسعر التنازل، لذا من الضروري وضع إجراء مبسط من شأنه السماح إبعداد 
 وتسليم العقود لفائدة املكتسبني.

: املساحة ةومن أجل معاجلة هذه الوضعية يتعني على مصاحل أمالك الدولة أن تدون يف العقود اإلداري     
احلقيقية للمحل أو املسكن املتنازل عنه، مراجع املسح ) البلدية، اجملموعة، القسم، احلصة(، األجزاء 
ابأللف املوجودة يف اجلدول الوصفي للتقسيم األصلي مع ذكره كمرجع، واألجزاء ابأللف الناجتة عن واثئق 

 املسح.
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ي اإلداري للتنازل وال يوجب تعديل اجلدول الوصف وعلى احملافظ العقاري أن يعمل على شهر العقد     
للتقسيم حىت وإن كانت املساحة احلقيقية املدرجة يف العقد مع تلك احملددة عند إعداد اجلدول الوصفي 
للتقسيم األصلي، أو مع تلك احملددة من طرف مصاحل مسح األراضي، وعلى هذه األخري املباشرة يف 

لعامة يتعني على احملافظ العقاري تطهري وضعية للملكية إبعداد البطاقة ا التعديالت املفروضة، وبعد ذلك
للعقار اليت ستشكل الحقا األساس لكل معاملة الحقة، وعند إجراءا معامالت يف املستقبل على حمرر 

 20العقد التقيد فقط ابلبياحات احملددة يف واثئق املسح.

 اخلامتة:
قية القانوين للتنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرت ما ميكن مالحظته ابلنسبة لإلطار      

والتسيري العقاري ذات الطابع السكين واملهين والتجاري واحلريف والوظيفي للخواص، أن املشرع قد نظم 
العملية وفقا ألحكام قانونية استوعبت كافة اإلشكاليات اليت ميكن أن تعرتض العملية، وذلك من خالل 

ديد جمال تطبيق عمليات التنازل ووضع الشروط الالزمة يف املستفيدين منها، ابإلضافة إىل وضع األجهزة حت
 اليت تتكفل بكل املراحل، حىت أنه مت التطرق إىل الوضعيات اليت يوجد فيها تصادم بني البياحات الواردة يف

اجلزائري  مساحة، وما هذا إال حرصا من املشرعالعقود األصلية، والبياحات املستنتجة من املعاينة امليدانية لل
على عدم تعرض ذمة الدولة إىل النهب أو السرقة، إضافة إىل أن التنازل عن األمالك العقارية للدولة 
ودواوين الرتقية والتسيري العقاري خيفف من العبء املايل الواقع عليهما من خالل اقتسام النفقات بينهم 

 كي تتمكن الدولة من االلتفات إىل مشاريع أخرى.   وبني اخلواص املستفيدين  

اهلوامش:

 .323، ص 0215ليلى زروقي، عمر محدي ابشا: املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر،  1
، املتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكين أو املهين والتجاري 1191ير فربا 21املؤرخ يف  21-91القانون رقم  2

ية عدد أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الرتقية والتسيري العقاري واملؤسسات واهليئات واألجهزة العمومية، اجلريدة الرمس
، اجلريدة 0221، املتضمن قانون املالية لسنة 0222ديسمرب  04املؤرخ يف  29-0222، امللغى ابلقانون رقم 1191، لسنة 29

 .0222، لسنة 92الرمسية عدد 
 .11، ص0224أ/ مساعني شامة: النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية حتليلية، دار هومة، اجلزائر،  3
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، احملدد لشروط إدراج األمالك اخلاصة والعامة 0210ديسمرب  19املؤرخ يف  140-10من املرسوم التنفيذي رقم  11انظر املادة  4

 .0210، لسنة 91التابعة للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات ذلك، اجلريدة الرمسية عدد 
 .115، ص20، العدد 1110، الصادر عن اجمللة القضائية لسنة 29/10/1110املؤرخ يف  91119انظر القرار رقم  5
، املتضمنة وضع حيز التطبيق األحكام اجلديدة اليت تضمنها املرسوم 25/21/0219املؤرخة يف  21الوزارية املشرتكة رقم  التعليمة 6

احملدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الرتقية والتسيري العقاري املستلمة  011- 15التنفيذي رقم 
 .0224ستغالل قبل الفاتح يناير أو املوضوعة حيز اال

، املعدل 0215لسنة  44، اجلريدة الرمسية عدد 11/29/0215املؤرخ يف  011-15من املرسوم التنفيذي رقم  20انظر املادة  7
لدواوين و ، احملدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة 0223أوت  13املؤرخ يف  091-23واملتمم للمرسوم رقم 

 .0223لسنة  49، اجلريدة الرمسية عدد 0224الرتقية والتسيري العقاري املستلمة أو املوضوعة حيز االستغالل قبل الفاتح يناير 
 املعدل واملتمم. 091-23من املرسوم التنفيذي رقم  11انظر املادة  8
 ، املرجع السابق..21انظر التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  9

 .011-15من املرسوم التنفيذي رقم  4ومكرر  3مكرر  19ملواد انظر ا 10
 ، املرجع السابق.21انظر التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  11
، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة بتقسيم العقارات املشاعة 1111جويلية  11املؤرخة يف  3954املذكرة رقم  12

 بني الدولة واخلواص.
 .011-15من املرسوم التنفيذي رقم  9مكرر  19املادة  13
 .091-23من املرسوم التنفيذي رقم  29املادة  14
الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ابلتنازل عن أمالك الدولة، املؤرخة يف  9511انظر التعليمة رقم  15

01/21/0221. 
 .90، ص0221بوجردة خملويف: العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الثالثة، اجلزائر،  16
، املتعلقة ابلتنازل عن األمالك العقارية 11/24/0221الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املؤرخة يف  5514املذكرة رقم  17

 التابعة للقطاع العام وحترير العقود اإلدارية.
، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ابلتنازل عن األمالك العقارية 29/24/0213املؤرخة يف  3411رقم  املذكرة 18

 التابعة للقطاع العمومي، إعداد وتعديل البياحات الوصفية للتقسيم.
الك الوطنية، املتعلقة بكيفيات تسوية الفوارق ، الصادرة عن املديرية العامة لألم0229نوفمرب  01املؤرخة يف  12191املذكرة رقم  19

 يف املساحات املالحظة بني أتشريات امللكية والقياسات املساحية.
 ، املرجع السابق.5514املذكرة رقم  20

 قائمة املراجع:
 أوال: الكتب

 .0224اجلزائر، مساعني شامة: النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية حتليلية، دار هومة،  -1
 .0221بوجردة خملويف: العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الثالثة، اجلزائر،  -0
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 .0215ليلى زروقي، عمر محدي ابشا: املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر،  -3
 

 اثنيا: النصوص القانونية
 القوانني -1
التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكين أو املهين والتجاري  ، املتضمن1191فرباير  21املؤرخ يف  21-91القانون رقم  -أ

ية عدد أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الرتقية والتسيري العقاري واملؤسسات واهليئات واألجهزة العمومية، اجلريدة الرمس
، اجلريدة 0221، املتضمن قانون املالية لسنة 0222ديسمرب  04املؤرخ يف  29-0222، امللغى ابلقانون رقم 1191، لسنة 29

 .0222، لسنة 92الرمسية عدد 
 املراسيم -2
، احملدد لشروط إدراج األمالك اخلاصة والعامة التابعة للدولة وتسيريها 0210ديسمرب  19املؤرخ يف  401-10املرسوم التنفيذي رقم  -أ

 .0210، لسنة 91ويضبط كيفيات ذلك، اجلريدة الرمسية عدد 
، املعدل واملتمم للمرسوم 0215لسنة  44، اجلريدة الرمسية عدد 11/29/0215املؤرخ يف  011-15املرسوم التنفيذي رقم  -ب

، احملدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الرتقية والتسيري 0223أوت  13املؤرخ يف  091-23رقم 
 .0223لسنة  49، اجلريدة الرمسية عدد 0224املستلمة أو املوضوعة حيز االستغالل قبل الفاتح يناير  العقاري

 التعليمات واملذكرات -8
، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة بتقسيم العقارات املشاعة 1111جويلية  11املؤرخة يف  3954املذكرة رقم  -أ

 اص.بني الدولة واخلو 
، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة بكيفيات تسوية الفوارق 0229نوفمرب  01املؤرخة يف  12191املذكرة رقم  -ب

 يف املساحات املالحظة بني أتشريات امللكية والقياسات املساحية.
، املتعلقة ابلتنازل عن األمالك العقارية 11/24/0221رخة يف الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املؤ  5514املذكرة رقم  -ج

 التابعة للقطاع العام وحترير العقود اإلدارية.
 .01/21/0221الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ابلتنازل عن أمالك الدولة، املؤرخة يف  9511التعليمة رقم  -د

، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ابلتنازل عن األمالك العقارية 29/24/0213املؤرخة يف  3411املذكرة رقم 
 التابعة للقطاع العمومي، إعداد وتعديل البياحات الوصفية للتقسيم.

وم ليت تضمنها املرس، املتضمنة وضع حيز التطبيق األحكام اجلديدة ا25/21/0219املؤرخة يف  21التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  -ه
احملدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الرتقية والتسيري العقاري املستلمة  011- 15التنفيذي رقم 

 .0224أو املوضوعة حيز االستغالل قبل الفاتح يناير 
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 نصف قرن من التطبيق، أية محاية للطريان املدين؟ 1708إتفاقية طوكيو 

 د/ هارون أوروان                                                                               
 أستاذ حماضر قسم "ب"                                                                             

 كلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                            
 جامعة حيي فارس ابملدية                                                                            

 ملخص:
 14/1/1193ليت ترتكب على منت الطائرات املوقعة يف طوكيو يف اتفاقية اجلرائم وبعض األفعال األخرى ا تعترب    
البية الدول من تبنتها غ وقد ظاهرة األفعال اليت تعرض سالمة الطائرة للخطر،أهم النصوص القانونية اليت عاجلت  من

 لطائرات املدنيةا تزايد عدد احلوادث اخلطرة على منتغري أنه ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة  و  ،خالل تشريعاهتا الداخلية
خاصة خالل السنوات االخرية أصبحت بنود هذه االتفاقية عاجزة عن توفري إطار قانوين متكامل حيد من هذه الظاهرة 

 اليت أصبحت هتدد السالمة اجلوية بصورة جدية وتشكل خطرا على أمن وممتلكات األشخاص.

، وذلك 0214ا من خالل بروتوكول مونرتايل سنة ونتيجة لذلك اعتمد اجملتمع الدويل اتفاقية جديدة جسده    
ي لكل االشكاالت ظاهرة والتصدالبقصد تغطية الثغرات اليت عرفتها االتفاقية السابقة وحماولة استيعاب كل ابعاد 

 القانونية اليت تثريها.  

 مقدمة:  

ناعة اليت تقوم عليها صمما ال شك فيه أن مصطلح السالمة واألمن اجلوي ميثل أهم احملاور واألسس     
النقل اجلوي منذ أن ظهرت أوىل بوادر السفر عن طريق اجلو، كما أنه يعترب من أكرب التحدايت اليت تواجه 
خمتلف الفاعلني يف هذا اجملال سواء على املستوى الوطين أو الدويل، السيما مع الدور الكبري الذي أصبح 

تمع على افة إىل االقبال املتزايد عليه من طرف كل شرائح اجمليلعبه النقل اجلوي يف شىت اجملاالت، ابإلض
 أساس أنه وسيلة النقل الوحيدة حاليا اليت تضمن اجلمع بني عنصري السرعة واألمان.

تتعدد العوائق والصعوابت اليت تقف يف مواجهة حتقيق السالمة اجلوية، فعلى غرار الظروف الطبيعية   
شري يشكل يف كثري من األحيان خطرا عليها من خالل ارتكاب بعض واملناخية، جند أن العنصر الب

التصرفات واملمارسات اليت من شأهنا تعريض سالمة الطائرة للخطر، مثل القيام ابالستالء على الطائرة 
 بطريقة غري مشروعة أو القيام أبعمال إرهابية وختريبية بغرض حتقيق أهداف سياسية أو إيديولوجية معينة.
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أننا جند يف حاالت كثرية أن بعض األشخاص يرتكبون أفعاال غري مشروعة هتدد السالمة اجلوية  كما     
الشاذة وغري  التصرفات من جموعةدون أن تكون لديهم خلفية أو نية مسبقة تربر ذلك، حبيث يقومون مب

وجيعلون  قي الركاباب ويزعجون املشرف عليهاطاقم المهام  ونيعرقلفمنت الطائرة  أثناء تواجدهم علىالعادية 
 بتصرفاهتم الرحلة اجلوية يف خطر.

ة اجلرائم هي اتفاقيوحاولت التصدي هلا أهم النصوص القانونية اليت عاجلت هذه الظاهرة  وجند أن     
واليت تبنتها  14/1/1193وبعض األفعال األخرى اليت ترتكب على منت الطائرات املوقعة يف طوكيو يف 

دد احلوادث اخلطرة ع غري أنه ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة وتزايد ،غالبية الدول من خالل تشريعاهتا الداخلية
خاصة خالل السنوات االخرية أصبحت بنود هذه االتفاقية عاجزة عن توفري  على منت الطائرات املدنية

را دد السالمة اجلوية بصورة جدية وتشكل خطإطار قانوين متكامل حيد من هذه الظاهرة اليت أصبحت هت
 على أمن وممتلكات األشخاص.

، 0214ونتيجة لذلك اعتمد اجملتمع الدويل اتفاقية جديدة جسدها من خالل بروتوكول مونرتايل سنة      
وذلك بقصد تغطية الثغرات اليت عرفتها االتفاقية السابقة وحماولة استيعاب كل ابعاد ظاهرة األعمال غري 

 ها.  املشروعة على منت الطائرة والتصدي لكل االشكاالت القانونية اليت تثري 

تسليط الضوء على خمتلف املبادئ اليت أقرهتا اتفاقية طوكيو لسنة سنحاول من خالل هذه املسامهة     
والوقوف على جوانب قصورها، مث نعرج على دراسة أهم الضماحات اليت استحدثها بروتوكول  1193

رات، على منت الطائونبني مدى فاعليته وجناعته يف احلد من احلوادث اخلطرة  0214مونرتايل لسنة 
   وستتوج دراستنا خبامتة تتضمن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها وتقدمي احللول املالئمة لكبح هذه الظاهرة.

  1708األول: اتفاقية طوكيو لسنة  احملور

وهي االتفاقية املتعلقة ابجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات املربمة ابلعاصمة    
وصادقت  1191رب ديسم 24. وقد دخلت حيز التنفيذ يف 1193سبتمرب  14بتاريخ  طوكيوالياابنية 

 دولة. 199عليها إىل حد اآلن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
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هتا، وتعترب اتفاقية طوكيو أول وثيقة دولية تضع اإلطار القانوين اخلاص بتوفري احلماية للطائرة بكل حمتواي     
من ركاب وطاقم الضيافة والقيادة، ابإلضافة إىل محاية املمتلكات املوجودة على متنها، واحلفاظ على النظام 

 وتقدمي خمتلف الضماحات القانونية لسالمة الرحالت اجلوية.  طائرةداخل ال

اليت واجلرائم  غري املشروعةوعليه فإهنا تشكل املصدر القانوين األساسي ملواجهة خمتلف التصرفات      
غري أن ( الأو ترتكب على منت الطائرات، وذلك من خالل املبادئ القانونية اليت أقرهتا ضمن بنودها )

نت الطائرات على م اخلطرةوادث احلن املدين خالل السنوات االخرية أصبح يشهد منوا متسارعا لعدد الطريا
املدنية وهذا ما ينبئ أبن بنود هذه االتفاقية أصبحت قاصرة عن توفري إطار قانوين متكامل حيد من هذه 
الظاهرة اليت أصبحت هتدد السالمة اجلوية بصورة جدية وتشكل خطرا على أمن وممتلكات األشخاص 

 (.اثنيا)

 : مضمون اتفاقية طوكيو ونطاق تطبيقهاأوال

أول ما يالحظ عند استقراء املواد اليت تضمنتها هذه االتفاقية هو اتساع جمال تطبيقها، حبيث إن      
يشمل كل اجلرائــم اخلاضعة ألحكام قانون العقوابت واألفعــال املكيفة على أهنا جرمية أو اليت ال تعد  

رض نها للخطر، أو تعكذلك، واليت تعرض ســالمة الطائرة أو األشخاص أو املمتلكات املوجودة على مت
 عندما أو الطائرة طريان أثناء املرتكبة األفعال تلك على كما أهنا تسري  1حســن النظام واالنضباط للخطر،

 . 2لسيادة أي دولة خاضعة أرض غري يف أو البحار أعايل فوق تكون

وهبذا مل حتدد االتفاقية نوع وطبيعة األفعال اليت تشكل خطرا على أمن وسالمة الطائرة، كما أهنا مل      
حتدد األشخاص املعرضني للخطر، حبيث ميكن أن يكونوا من الركاب أو من أعضاء طاقم الطائرة، كما 

جلهة املرتكبة ى جند أهنا مل حتدد اأهنا مل حتدد نوع وال قيمة املمتلكات اليت تكون حمل هتديد، ومن جهة أخر 
للعمل غري املشروع الذي ميكن أن يقوم به أحد ركاب الطائرة كما ميكن أن يصدر من طرف طاقمها،  

 كما أهنا مل حتدد العقوابت املطبقة على هذه األفعال.

                                                 
/ 21/ 14بتاريخ  طوكيوة بمن االتفاقية املتعلقة ابجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات املربم 21/21أنظر: املادة  1

1193. 
 .1193يو لسنة من اتفاقية طوك 21/20أنظر: املادة  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
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 بغرض احملركة قوهتا تشغيل وقد عرفت هذه االتفاقية حالة الطريان أبهنا تلك الفرتة املمتدة ما بني حلظة    
اهلبوط، وهبذا تكون األفعال او اجلرائم اليت حتدث على منت  شوط فيها ينتهي اليت اللحظة حىت اإلقالع

الطائرة خالل املرحلة اليت تسبق اإلقالع أو تلك اليت تلي عملية اهلبوط، ال تدخل ضمن نطاق تطبيق 
 .  1هذه االتفاقية

إنه ينعقد ف فيما يتعلق ابجلرائم واألفعال اليت ترتكب على منت الطائرةأما ابلنسبة لالختصاص القضائي      
، وتكون دولة التسجيل مطالبة ابختاذ اإلجراءات اليت قد تكون ضرورية لتأسيس 2تسجيلهالدولة 

 3اختصاصها ابلنسبة للجرائم اليت ترتكب على منت الطائرة املسجلة فيها.

وهبذا تكون هذه االتفاقية قد وضعت أساسا قانونيا جيعل دولة تســجيل الطائرة خمتصة ابلنظر يف      
اجلرائم اليت ترتكب على الطائرة حىت ولو كانت تطري يف جمال جوي أجنيب، كما أننا نالحظ أن االتفاقية 

أن امتداد  يف هذا الصدد مل تقصي االختصاص القضائي اجلنائي طبقا ألحــكام القانون الوطين، ونشري
االختصاص القضائي لدولة التسجيل ال يقصد الزامها مبمارســة االختصاص، إذ يقع على عاتق الدولة 

 .4فقط االلتزام ابختاذ اإلجراءات الضرورية لتأسيس اختصاصها بصفتها دولة التســجيل

تصر امتداد اقية طوكيو يقتضي أبن يقكما أننا نالحظ أن التفسري الظاهري لنص املادة الثالثة من اتف     
االختصاص القضائي لدولة التسجيل للنظر يف األعمال والتصرفات املرتكبة على منت الطائرة واليت تكيف 
أبهنا جرائم فقط، وعليه فإن االعمال األخرى اليت ميكن أن هتدد أمن الطائرة وتعرض سالمتها للخطر 

ال أتخذ تكييف اجلرمية، ابلرغم من أن نطاق تطبيق اتفاقية فإهنا خترج عن دائرة االختصاص مادامت 
طوكيو حسب ما قضت هبا املادة األوىل منها يشمل كل االعمال اليت هتدد سالمة الطائرة مهما كانت 

 .5طبيعتها وتكييفها القانوين
                                                 

 .1193من اتفاقية طوكيو لسنة  21/23أنظر: املادة  1
 .1193من اتفاقية طوكيو لسنة  23/21أنظر: املادة  2
 .1193من اتفاقية طوكيو لسنة  23/20أنظر: املادة  3
لة العربية اجمل، مقال منشور يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية املوجهة ضد أمن وسالمة الطريان املدين، حسين موسى حممد رضوانأنظر:  4

  . 043، ص 0215، الرايض سنة 90، العدد 31 اجمللد ،للدراسات األمنية والتدريب
  . 043أنظر: املرجع نفسه، ص  5
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األعمال  فومن جهة أخرى ومن بني اآلليات اليت حاولت اتفاقية طوكيو تكريسها يف إطار قمع خمتل     
غري املشروعة وكذا التصرفات غري املنضبطة على منت الطائرة، هو ختويل قائدها جمموعة من السلطات 

، وهذا 1والصالحيات يف مواجهة طاقم الطائرة أو ركاهبا، ابعتباره املسؤول األول عن أمن وسالمة الطائرة
 من االتفاقية، واملتمثلة فيما يلي: 12إىل  25ضمن املواد من 

إمكانية اختاذ إجراءات معقولة مبا يف ذلك إجراءات القسر الضرورية يف مواجهة أي شخص مهما   -
كانت صفته ارتكب أو شرع يف ارتكاب أحد األفعال أو اجلرائم اليت ميكن أن هتدد سالمة الطائرة أو 

رة لقائد الطائاألشخاص أو األموال املوجودة على متنها أو أخل ابلنظام واالنضباط داخلها، كما ميكن 
 .  2إنزال هذا الشخص أو تسليمه للسلطات املختصة

وقد اعتربت االتفاقية أن إجراءات القسر هي إجراءات استثنائية جيب أن يتوقف استعماهلا مبجرد     
هبوط الطائرة، إال إذا كانت هذه الطائرة قد هبطت يف إقليم دولة غري متعاقدة ورفضت سلطاهتا السماح 

 .3الشخص، أو أن إجراءات القسر كانت ضرورية للتمكن من إجراءات التسليم إبنزال هذا
وميكن أن تستمر إجراءات القسر استثنائيا يف حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراراي ومل يتمكن قائد     

الطائرة من تسليم الشخص إىل السلطات املختصة، أو يف حالة موافقة الشخص على استمرار عملية 
 .  4مقبوضا عليهالطريان 

ويف هذا اإلطار فرضت اتفاقية طوكيو على قائد الطائرة أن يقوم يف أسرع وقت إبخطار سلطات الدولة     
اليت ستهبط الطائرة يف إقليمها وعلى متنها شخص خاضع إلجراءات القسر ومت القبض عليه، بوجود هذا 

ء يف حقه، ئد الطائرة الختاذ هذا االجراالشخص على متنها وكذا توضيح خمتلف األسباب اليت دفعت بقا
 .5على أن يكون اإلخطار قبل نزول الطائرة مىت تسىن له ذلك

                                                 
، ص 0219، مارس 29، مقال منشور يف جملة الطريان للجميع، العدد الطائرة قائد وسلطات وظائفرايض،  أنظر: كمال حفين  1

92. 

 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  29/21املادة  أنظر: 2
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  21/21أنظر: املادة  3
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  21/21أنظر: املادة  4
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  21/20أنظر: املادة  5
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إمكانية تكليف أحد أعضاء طاقم الطائرة أو الرتخيص هلم مبساعدته يف القبض على أي شخص  -
اب أو كيكون له احلق يف القبض عليه، كما يكون لقائد الطائرة احلق يف طلب املساعدة من أحد الر 

الرتخيص هلم هبا، ويف هذا الصدد نشري إىل أن بنود هذه االتفاقية قد أعطت حىت ألعضاء الطاقم أو 
الركاب إمكانية اختاذ بعض اإلجراءات الوقائية املعقولة إذا توافرت لديهم اسانيد معقولة تدعوهم لالعتقاد 

 .1تنهاوركاهبا واملمتلكات اليت على مبضرورة واستعجال هذه اإلجراءات يف سبيل محاية سالمة الطائرة 
جيوز لقائد الطائرة عند الضرورة ويف سبيل محاية سالمة الطائرة أو األشخاص أو األموال املوجودة  -

على متنها أو احملافظة على النظام واالنضباط داخلها، األمر إبنزال أي شخص يف إقليم أي دولة هتبط 
وابت لة أنه قد ارتكب أو شرع يف ارتكاب جرائم خاضعة لقانون العقفيها الطائرة يعتقد استنادا ألسس معقو 

أو أفعال تعد جرائم أو ال تعد كذلك، وكانت هذه األفعال واجلرائم تعرض أو حيتمل أن تعرض سالمة 
 . 2من للرحلةالطائرة أو األشخاص أو األموال املوجودة فيها للخطر، أو هتدد النظام واأل

ه رة تبعا هلذا اإلجراء بتقدمي تقرير إىل سلطات الدولة اليت مت فيها اإلنزال ينب فيويلتزم قائد الطائ     
 .3تفاصيل اإلنزال وأسبابه

جيوز لقائد الطائرة أن يسلم أي شخص يعتقد استنادا ألسس معقولة أنه ارتكب على منت الطائرة  -
يت سجلت ن عقوابت الدولة الأحد األفعال اليت يعتربها من وجهة نظره تكون جرمية جسيمة طبقا لقانو 
 .4فيها الطائرة، ويكون التسليم لسلطات أي دولة متعاقدة هتبط فيها الطائرة

ويف هذه احلالة يلتزم قائد الطائرة قبل هبوطها إبخطار سلطات الدولة اليت سيتم تسليم الشخص على      
 دمي كل األدلة واملعلومات حول األفعال، كما يلتزم قائد الطائرة بتق5اقليمها مع توضيح أسباب هذا اإلجراء

                                                 
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  29/20أنظر: املادة  1
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  29/21أنظر: املادة  2
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  29/20أنظر: املادة  3
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  21/21أنظر: املادة  4
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  29/20أنظر: املادة  5
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اليت ارتكبها الشخص على منت الطائرة وذلك وفق القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف قانون دولة 
 . 1تسجيلها

لسيد اونشري يف هذا الصدد أن مفهوم اإلنزال والتسليم مها مفهومني خمتلفني، وهذا ما حاول      
 1193للجنة القانونية املعنية بتحديث اتفاقية طوكيو لسنة  اخلاصة الفرعية بيريا مقرر اللجنة اليخاندرو

 احلالة، هذه ويف .الطائرة من إنزال شخص الطائرة قائد بقرار يتصل أن اإلنزال»...تبيانه، حيث اعترب 
 يتحمل قائد الطائرة أن األرض. ورغم على املختصة السلطات إىل الشخص حييل ال الطائرة قائد فإن
 أتكيد بكل حبرية يتحرك قد الشخص ذلك فإن الطائرة، من أُنزل قد الشخص أبن اإلبالغ عن سؤوليةامل

 الشخص إنزال أن املرء يفرتض وقد .ضده تدابري أي اختاذ عدم اهلبوط دولة اختيار حالة يف فور الوصول،
 عبارة تشري وبينما .اجلوية اللوائح انتهاكات بعض مثل كبرية، خبطورة تتسم ال تغطية أفعال منه يُقصد

 اخلطرية اجلرائم حاالت يف يستخدم وهو .األرض على إىل السلطات الشخص وتسليم إنزال إىل التسليم
 .2«املشروع.  غري التدخل أفعال أو

ميكن أن يوضح  1193ولعل املثال الذي تضمنه تقرير اللجنة املعنية بتحديث اتفاقية طوكيو لسنة     
الصعود  من متكن أنه إال بنّي  سكر حالة يف يبدو الراكب أن رغم»بطريقة أفضل التمييز بن املفهومني: 

 مضيفو الحظ الطائرة، أبواب إغالق وفور .حالة الراكب الركاب ببوابة العاملون يالحظ ومل .الطائرة إىل
 أن الراكب تبني اآلخرين، الركاب مع التحدث وعند من الراكب صادرة جدا قوية كحول رائحة الطائرة
 ابلطائرة الطائرة العودة قائد وقرر .ابحلادثة الطائرة قائد الرحلة عن املسؤول وأبلغ .سكر حالة يف املعين

 اختاذ عدم قررت أهنا إال ابلواقعة، األرض على السلطات إخطار مت قد أنه ورغم .وإنزال الراكب البوابة إىل
 مضيفي أحد على بدنيا اعتداء واعتدى عنيفا أصبح الراكب اجلوية الرحلة ويف منتصف .ضده تدابري أي

 أقرب إىل اجلوية الرحلة مسار بتحويل الفور قرار على واختذ ابلقضية، الطائرة قائد إبالغ ومت .اجلوية الرحلة
 .األرض على سُيسلم الراكب أبن السلطات وإببالغ احلادثة عن تقرير بتقدمي الطائرة قائد وقام .مطار

                                                 
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  29/23أنظر: املادة  1
 بتحديث التابعة ملنظمة الطريان املدين الدويل، املعنية للجنة القانونية اخلاصة الفرعية اللجنة بيريا، مقرر اليخاندرو السيد أنظر: تقرير 2

، وذلك خالل اجتماعها مبقر االيكاو 1193 لعام الطائرات منت على ترتكب األخرى اليت األفعال وبعض ابجلرائم اخلاصة اتفاقية طوكيو
 . 01، ص 0210ماي  05إىل  00مبونرتايل خالل الفرتة ما بني 
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 االعتداء جرم هتمة الراكب إىل توجه أن قررت فقد الراكب ابستجواب القانون إنفاذ السلطات وبعد قيام
 .1« .الطائرة طاقم أحد أفراد ضد والتدخل الراكب

هو مبدأ اإلعفاء من  1193ومن بني أهم الضماحات القانونية اليت كرستها اتفاقية طوكيو لسنة      
املسؤولية أو ما يسمى مببدأ احلصانة، حيث يعفى من املسؤولية ابختالف أنواعها )جنائية، مدنية أو إدارية( 

اص الذين الشخص أو األشخ وفقا ملقتضيات هذه االتفاقية كل شخص قام إبجراءات وتدابري يف مواجهة
ارتكبوا أو شرعوا يف ارتكاب جرائم أو أفعال تعرض سالمة وأمن الطائرة للخطر، السيما قائد الطائرة، أو 
أحد أفراد طاقمها أو أحد الركاب، وقد مشل مبدأ االعفاء حىت مالكها ومستغلها والشخص الذي يتم 

 . 2تسيري الرحلة حلسابه

 مؤيدو ذهب إذ بني مؤيد ورافض له، الدبلوماسي طوكيو مؤمتر أ جدال كبريا خاللوقد أاثر هذا املبد     
 عن املسؤولية من الكامل شخص اإلعفاء أي إعفاء عدم مبدأ»مع  يتناقض أنه مبدأ االعفاء إىل إلغاء

 يف التشديد اإلفراط لعدم سندا تشكل الطائرة لقائد اخلاص املوقف مالبسات وإن كانت حىت أفعاله،
، أما االجتاه الذي رافع على ضرورة اإلبقاء على هذا املبدأ وإدراجه « املسؤولية تلك على احلكم يف عليه

ضمن نصوص االتفاقية فقد ذهب إىل أن إلغاء هذا املبدأ يؤدي إىل إضعاف الضماحات القانونية هلذه 
 ضمن ُمندرجا يظلّ  الطائرة دقائ أّن تصّرف »االتفاقية ويقلل من جناعتها، ويف هذا التوجه يرى البعض 

 يكون أن فعله ال يعدو رمبا شخصا املختّصة السلطات فسّلم التقدير حيسن وإن مل حىت سلطته حدود
 وأنّ  خطري ُجرمٌ  الفعل هذا أنّ  يعتقد ذلك يف وهو التسجيل، دولة قانون أحكام يف بسيطة خمالفة سوى
 .3«تعسفي أو عشوائي غري وجيعله هذا رأيه يسند ما الوقائع له من

 

                                                 
 . 01املرجع نفسه، ص أنظر:  1
 .1193طوكيو لسنة اتفاقية من  12أنظر: املادة  2
 19 صوت معارض مقابل 11أي أصوات ثالثة قدره بسيط هبامش بعد التصويت مت اعتماد املبدأ ضمن املادة العاشرة من االتفاقية 3

 . 01بيريا، املرجع السابق، ص  اليخاندرو السيد صوت مؤيد. ألكثر تفاصيل راجع: تقرير
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 : تقييم اتفاقية طوكيو اثنيا

من تدابري ابعتبارها اإلطار القانوين احملدد لقواعد محاية  1193رغم ما جاءت به اتفاقية طوكيو لسنة      
الطائرة جبميع مشتمالهتا وضمان سالمة الرحلة اجلوية إال أن هذه األخرية أصبحت غري مواكبة ملقتضيات 

انب السلوكي ة مناحي احلياة مبا فيها اجلهذه املرحلة ابلنظر لتاريخ إبرامها وما تبعه من تطورات مشلت كاف
ال العديد من حيث مت إغف ،لإلنسان األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف بنودها اليت ال ختلو من القصور

 املسائل اليت من شاهنا حتسن ظروف الرحالت اجلوية من حاحية االنضباط.

اقية نضباط داخل الطائرة مل تعطي اتففمن حيث حتديد األفعال اليت تشكل جرائم او إخالل ابال     
طوكيو تعريفا هلذه السلوكات كما أغفلت حتديد األفعال اليت يصدق عليها وصف اجلرمية او اإلخالل 

وهذا ماال يتماشى  ،ابالنضباط األمر الذي جيعل تطبيق بنودها مسالة نسبية ختضع لتقدير الدول األطراف
ن العديد من الدول املصادقة على هذه االتفاقية مل تضع أا و مع ضرورة انسجام القانون الدويل السيم
 نصوص داخلية تكفل تطبيق أحكامها. 

وزايدة على ذلك مل تتضمن هذه االتفاقية تعاريف للمصطلحات اجلوهرية اليت على أساسها يتم تفعيل      
ب األحكام األمر الذي أدى إىل تضار  "االنضباط" و "النظام حسن"نصوصها على غرار مصطلحي 

ابلصياغة احلالية يستبعد من نطاق تطبيق  "يف حالة طريان"ن تعريفها ملصطلح أ، كما 1القضائية يف تفسريها
 إقالع الطائرة. قبل فعال اليت تُرتكباألاالتفاقية هذه 

وابلنسبة لالختصاص القضائي مل تنص اتفاقية طوكيو على إلزامية اختصاص دولة تسجيل الطائرة      
 واالنضباط النظام أو حسن الطائرة لسالمة هتديدا ابلنظر يف األفعال اليت تشكل إخالال ابالنضباط أو

وهو ما يكرس إمكانية   األطراف األمر الذي جيعل املوضوع مسالة اختيارية ابلنسبة للدول متنها، على
تنازع القوانني هبذا اخلصوص ويعد مبثابة ثغرة يف قواعد االختصاص من جهة، وكذا يتيح إمكانية إفالت 

                                                 
 عمل يف تدّخل مبثابة هو اعتداء كل ليس أبن فلوريس ضد الوالايت املتحدة قضية املتحدة يف الوالايت حماكم إحدى قضت حيث  1

 حيثاجلوية  الرحلة بسالمة إخالال يشكل ال املياه دورة يف التدخني أنّ  اليت اعتربت األملانية احملاكم املضّيف، وهو ما اجتهت اليه إحدى
تقرير أنظر:  منت الطائرة، انظر على واالنضباط النظام حلسن هتديدا يشكل ال الفعلني كال أناشارت القرارات املذكورة بصفة ضمنية 

 .10لسابق، ص بيريا، املرجع ا اليخاندرو تقرير السيد
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 ففي غالب األحيان ال ختتص دولة اهلبوط ابلنظر يف مثل هذه ،املتسببني من العقاب من جهة اثنية
ها كون األفعال املرتكبة ال متس بسالمة أراضيالسلوكات السيما إذا مل تكن هي دولة  تسجيل الطائرة ،  

 .وال أبمنها القومي

كما مل تنص هذه االتفاقية على قواعد االختصاص يف احلالة اليت ال تكون فيها الدولة املشغلة للطائرة        
ن ختتص أهي نفسها الدولة املسجلة لديها هذه األخرية، اذ تستغلها مبوجب عقد إجيار فيفرتض ضمنا 

ة العلم ابلفصل يف النزاعات اليت تدخل يف هذا اإلطار غري انه اذا مت االتفاق على ان يتم  أتجري الطائرة دول
بدون طاقم فال يفرتض يف قائد الطائرة أن يكون ملما بقوانني الدولة اليت حتمل الطائرة جنسيتها حيث 

 التزال هذه املسائل حباجة إىل أتطري قانوين .

هذه االتفاقية أهنا ال متكن قائد الطائرة من تسليم شخص مامل يرتكب جرما خطريا  ومما يؤخذ على     
ب ذا مل يبلغ السلوك املرتكب درجة اخلطورة اليت أشرحا إليها ولو تسبإيف منظور قانون دولة التسجيل أما 

ذا قرر إ حال ما نه ويفأبسلوكه يف تعريض سالمة الرحلة إىل اخلطر فال ميكن اختاذ إجراء التسليم، كما 
 قائد الطائرة إبعاد راكب فلم حتدد أيضا اإلجراءات الواجبة اإلتباع هبذا اخلصوص.

  2014الثاين: بروتوكول مونرتايل لسنة  احملور

 2014: مربرات صدور بروتوكول مونرتايل لسنة أوال

عديد من الدول قد أن ال 0214أفريل سنة  24جاء يف ديباجة بروتوكول مونرتايل املوقع بتاريخ      
أعربت عن قلقها إزاء تصاعد حدة وتواتر السلوك غري املنضبط على منت الطائرات مما قد يعرض سالمة 
الطائرات أو األشخاص أو املمتلكات املوجودة عليها للخطر، و يؤدي ذلك لإلخالل حبسن االنضباط 

نضبط ما بينها لكبح السلوك غري املوالنظام على متنها، كما أن العديد من الدول ترغب يف التعاون في
أمرا ضروراي،  1193وفرض النظام على منت الطائرات، الشيء الذي جيعل من تعديل اتفاقية طوكيو لسنة 

 ابعتبارها الوثيقة الدولية األساسية اليت تعاجل هذا النوع من الظواهر. 

الدولية منذ  خمتلف املنظمات واهليئات بذلتهااليت ولعل هذا الربوتوكول كان نتاج العديد من اجلهود      
 لس منظمة الطريان املدين الدويلجم قررأين  1119عدة سنوات سابقة لتاريخ توقيعه، ولعل أوهلا كان سنة 
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 العمل برحامج يف موضوع إدراج 1119جوان  23املنعقدة بتاريخ  149 دورته من السادسة جلسته أثناء
 واثئق تشملها وال الدويل الطريان جمتمع قلق تثري اليت اجلرائم أو األفعال" عنوان حتت القانونية للجنة العام
 ."الراهنة اجلو قانون

 دراسة جمموعة إنشاء 151 دورته من السادسة جلسته أثناء اجمللس قرر 1111جوان  29وبتاريخ      
 بشأن العامة لألمانة اتبعة دراسة جمموعة سمعرفت ابالعامة ملنظمة الطريان املدين الدويل  لألمانة اتبعة

وقد ابشرت هذه اللجنة أعماهلا من خالل عقد عدة اجتماعات يف هذا الشأن، ، املنضبطني غري الركاب
 بشأن إرشادات :" بـاملعنون 099 رقم الدوري اإليكاو ولعل أهم إجنازات هذه اجملموعة هو إصدار كتاب

 بشأن منوذجي قانون وضع إىل املشاغبني" الذي يهدف/املنضبطني غري الركاب ملشكلة القانونية اجلوانب
 على تبين نصوصه االيكاو يف األعضاء الدول وحث الطائرات املدنية منت على تُرتكب اجلرائم اليت بعض
 . 1تشريعاهتا الوطنية ضمن

وقد تضمن الكتاب الئحة تضم جمموعة من األفعال اليت متس بسالمة الطريان املدين، وقسمها إىل      
 :     2ثالثة فئات

 مثل مدنية طائرة منت على الطاقم أعضاء أحد ضد التدخل أفعال من وغريه االعتداء  -21
 التعليمات. اتباع ورفض الطائرة طاقم أعضاء أحد ضد والتهديد والرتهيب االعتداء

 طائرة منت على واالنضباط ابلنظام ختل أو السالمة متس اليت األفعال من وغريه االعتداء  -20
 املمتلكات تدمري أو تلف يف والتسبب ترهيبهم أو اآلخرين الركاب االعتداء على مثل مدنية

 املخدرة. العقاقري أو تعاطي الكحولية املشروابت وتناول

 والعبث املياه دورة يف التدخني مدنية مثل طائرة منت على ترتكب اليت اجلرائم األخرى  -23
 حممولة. إلكرتونية أجهزة أي وتشغيل عن الدخان الكشف جبهاز

                                                 
من طرف اجلمعية العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل خالل دورهتا الثالثة  33/24متت املصادقة على هذا الكتاب مبوجب القرار رقم  1

   25/12/0222إىل  05/21/0222والثالثون املنعقدة مبونرتايل خالل الفرتة مابني 
   .049ص  املرجع السابق،، حسين موسى حممد رضوانأنظر:  2
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وقد افرتضت منظمة الطريان املدين الدويل من خالل إصدارها هلذا الكتاب أنه سوف يتم تبنيه من      
، إال 1193ة نت تنتاب اتفاقية طوكيو لسنطرف غالبية التشريعات، هبدف تغطية أوجه القصور اليت كا

 أن ذلك مل يتحقق. 

للجنة القانونية املعنية بتحديث اتفاقية  اخلاصة الفرعية بيريا مقرر اللجنة هذا ما أكده السيد اليخاندرو     
 الدول جانب من الدوري، الكتاب يف الواردة التدابري تنفيذ أبن التسليم جرى»...  1193طوكيو لسنة 

 برحالت تقوم طائرة منت على تُرتكب اليت ابجلرائم يتصل القائم فيما القانوين الفراغ كبري، حد إىل سيسد،
 يكون أن يعدو ال امسه، ذلك على يدل كما فالكتاب الدوري، .األسف مع يتم مل ذلك أن غري .دولية

 نقطة تكمن وال إلزامية. طبيعةأي  له فليست .ذلك تقرر ال وقد استخدامها الدول تقرر قد مواد إرشادية
 تطبيق حمتوايته. عالوة يف نسبيا االيكاو يف األعضاء الدول إخفاق يف وإمنا حمتواه، يف الرئيسية الضعف

 فقط دولة 19 أن كشفت ،0223 عام يف استقصائية، دارسة لاليكاو العامة األمانة أجرت ذلك، على
 يف 12 من أقل العدد هذا وميثل .احمللية تشريعاهتا يف جزئيا أو كليا الدوري الكتاب أدرجت هي اليت

 ضعيفا ظل اجليدة القانونية الوثيقة هذه تطبيق أن يعين وهذا دولة(111االيكاو ) جمموع أعضاء من املائة
 .1«العملية الناحية من

القانونية التابعة ملنظمة الطريان املدين  للجنة والثالثني الرابعة ، وخالل انعقاد الدورة0221 سبتمرب ويف     
لظاهرة الركاب املشاغبني على منت الطائرات  النمو املتسارع الدويل إىل اجلوي النقل احتاد ممثلو حذرالدويل، 
 غري بشأن الركاب العامة لألمانة التابعة الدراسة مت االتفاق على إعادة بعث أعمال جمموعة واملدنية، 

 مونرتايل شهر ماي والثاين يف ، األول0211اجتماعني خالل سنة  هذه اهليئة قدت، وقد ع2املنضبطني
 خالل شهر أكتوبر. ابريس يف

ودراسة  1193 لعام طوكيو اتفاقية أهم مقتضيات وقد ركزت هذه اجملموعة جهودها حول استعراض     
وممارسات  معايري إمكانية وضعمدى مسايرهتا ملستجدات الطريان املدين املعاصر، وتناولت ابلدراسة 

                                                 
 . 31بيريا، املرجع السابق، ص  اليخاندرو السيد أنظر: تقرير 1
املنعقد  جملس االيكاو قرار مبوجب املنضبطني غري الركاب بشأن العامة لألمانة التابعة الدراسة مت اختاذ قرار إعادة تنشيط عمل جمموعة 2
 .0221يف أكتوبر  199 دورته من السادسة جلسته يف
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قائد الطائرة وحصانته، ابإلضافة إىل املركز  وسلطات الدويل، التعاون وتعزيز ابجلرائم يتعلق فيما مشرتكة
 الطائرة. منت على األمن حلراس القانوين

لظاهرة السلوك  الدويل اجملتمع تصدي ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها جمموعة الدراسة، ضرورة     
 من خالل وتوحيد جهوده عرب منظمة الطريان املدين الدويل، وغري املشروع على منت الطائرات املنضبط غري

  ظاهرة.هذه ال وإدراج تنظيم خاص حيكم طوكيو، اتفاقية إعادة النظر يف بنود

نص  مشروع إبعداد ُتكلف القانونية للجنة اتبعة فرعية جلنة إبنشاء اجملموعة وحتقيقا لذلك أوصت     
ديسمرب  02، ومت إنشاء هذه اللجنة بتاريخ 1طوكيو، وهو ما تبناه جملس منظمة الطريان اتفاقية لتحديث
، الذي 0210، وقد أعدت تقريرها النهائي خالل اجتماعاهتا يف شهر ماي وديسمرب من سنة 0211

والثالثون املنعقدة يف مدينة مونرتايل خالل الفرتة  اخلامسة متت مناقشته من طرف اللجنة القانونية يف دورهتا
 اتفاقية بروتوكول تعديل نص ، واليت انبثق عنها مشروع0213سبتمرب سنة  15إىل  29املمتدة ما بني 

 .1193لسنة  طوكيو

وابستقراء خمتلف التقارير واملناقشات اليت سبقت صدور بروتوكول مونرتايل، تتجلى لنا أهم مربراته      
 ليت نذكرها فيما يلي:وا

، السيما وأنه مر على 1193طوكيو لسنة  اتفاقية تعرفها اليت القصور أوجه أهم السعي ملعاجلة  -
 ابرامها أكثر من مخسني سنة.

اخلاصة  منظمة الطريان املدين الدويل املتضمن اإلرشادات عجز الكتاب الدوري الذي أصدرته -
املشاغبني عن حتقيق األهداف املتوخاة من /ملنضبطنيا غري الركاب ملشكلة القانونية ابجلوانب

 إصداره، السيما إعراض غالبية الدول عن تبين حمتوايته ضمن تشريعاهتا الوطنية.
 ، واألضرار اجلسيمة اليت أصبحت ختلفها.احلوادث اخلطرةالنمو املتسارع لظاهرة  -

 

                                                 
القانونية من طرف جملس منظمة الطريان املدين الدويل خالل جلسته اخلامسة  للجنة التابعة اللجنة الفرعية اخلاصة متت اختاذ قرار إنشاء 1

   15/11/0211املنعقدة بتاريخ  114من الدورة 
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  2014: مضمون بروتوكول مونرتايل لسنة اثنيا

مع  0214سنحاول التوقف عند أهم التعديالت واالضافات اليت جاء هبا بروتوكول مونرتايل لسنة      
 :1193إجراء بعض املقارحات مع بنود اتفاقية طوكيو لسنة 

من اهم التعديالت اليت أدخلها بروتوكول مونرتايل هو توسيعه مفهوم حالة الطريان، فبينما كان هذا      
 تشغيل الطائرة  حلظةالفرتة املمتدة ما بني تفاقية طوكيو يقتصر فقط على تلك الفرتة تلكاملفهوم يف ظل ا

اهلبوط، أصبحت تعترب الطائرة يف حالة  شوط فيها ينتهي اليت اللحظة حىت اإلقالع بغرض احملركة قوهتا
 تميطريان يف أي وقت منذ حلظة إغالق مجيع أبواهبا اخلارجية بعد صعود الركاب إليها ولغاية اللحظة اليت 

فتح أي من تلك األبواب بغرض إنزاهلم، ويف حالة اهلبوط االضطراري تعترب الرحلة متواصلة حىت  فيها
 .1ملختصة املسؤولية عن الطائرة وعن األشخاص واملمتلكات على متنهاالسلطات ا فيهالوقت الذي تتوىل 

وهبذا يكون هذا النص قد غطى النقص الذي كان يشوب اتفاقية طوكيو إذ أن األفعال او اجلرائم اليت       
كانت حتدث على منت الطائرة خالل املرحلة اليت تسبق اإلقالع أو تلك اليت تلي عملية اهلبوط، ال تدخل 

 ن نطاق تطبيقها.ضم

 بصالحية التسجيل دولة أما فيما يتعلق ابالختصاص، فعلى غرار ما اقرته اتفاقية طوكيو من متتع     
، فقد كرس بروتوكول مونرتايل الطائرة منت على املرتكبة األفعال أو اجلرائم على القضائي اختصاصها ممارسة
علتها كانت تعرتي اتفاقية طوكيو يف هذا اجملال واليت ج، إال أن هذا األخري قد تفادى النقائص اليت  2ذلك

 حمل انتقاد كبري من طرف كل الفاعلني يف جمال الطريان املدين.

 تُرتكب اليت الطائرة هتبط عندما اهلبوط،وعلى هذا األساس، فقد مكن من انعقاد االختصاص لدولة      
 للفعل أو للجرمية ارتكابه يدعى الذي والشخص مهاإقلي يف الفعل متنها على يُرتكب أو اجلرمية متنها على

 اجلرمية تُرتكب عندما املشغل، متنها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينعقد االختصاص لدولة على اليزال

                                                 
اقية املتعلقة ابجلرائم وبعض األفعال االتفاملتضمن تعديل  24/24/0214بروتوكول مونرتايل املربم بتاريخ من  21/21أنظر: املادة  1

 .1193سنة  طوكيوباألخرى املرتكبة على منت الطائرات املربمة 
 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة من  24/21أنظر: املادة  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
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 تلك يف ألعماله الرئيسي املقر يكون إىل مستأجر طاقم بدون مؤجرة طائرة منت على الفعل يُرتكب أو
 .1الدولة تلك يف الدائم مقر إقامته يكون الرئيسي، املقر هذا للمستأجر يكن مل إذا أو، الدولة

 القضائي على اختصاصها إلقامة التدابري من يلزم كما ألزم بروتوكول مونرتايل دولة التسجيل ابختاذ ما      
على عاتق ، وهو نفس االلتزام الذي ألقاه 2يف إقليمها مسجلة طائرة منت على املرتكبة واألفعال اجلرائم

دولة اهلبوط وذلك يف حالة ما إذا كانت النقطة األخرية لإلقالع أو نقطة اهلبوط املقصود التالية للطائرة 
اليت ترتكب على متنها اجلرمية يف إقليمها، وهتبط بعد ذلك الطائرة يف إقليمها والشخص الذي يدعى أنه 

 الطائرة أو األشخاص أو املمتلكات أو حسن ارتكب اجلرمية ال يزال على متنها، أو عندما تتعرض سالمة
 .3النظام واالنضباط على متنها للخطر

رتكبة على القضائي اختصاصها الضرورية إلقامة كما تلتزم الدولة ابختاذ التدابري      
ُ
 على منت اجلرائم امل

 مؤجرة بدون طائرة اجلرمية متنها على تُرتكب اليت الطائرة تكون عندما املشغل، دولة الطائرات بصفتها
 املقر هذا للمستأجر يكن مل إذا أو الدولة، تلك يف ألعماله الرئيسي املقر يكون مستأجر طاقم إىل
 4 .الدولة تلك يف الدائم إقامته مقر يكون الرئيسي،

، يل الطائرةتســج وعليه يكون بروتوكول مونرتايل قد وسع من فكرة االختصاص ليشمل كل من دولة    
بعكس ما كان األمر عليه خالل سراين اتفاقية طوكيو أين كان  هبوطها ابإلضافة إىل دولة مشغلها،ودولة 

مارســة االختصاص، مب غري أن بروتوكول مونرتايل مل يلزم الدول، ينعقد االختصاص حصراي لدولة التسجيل
ها مبباشرة دون إلزام افقط االلتزام ابختاذ اإلجراءات الضرورية لتأسيس اختصاصه هاعلى عاتق أوقعإذ 

 اإلجراءات.

إطار تكريس مبدأ التعاون الدويل يف جمال محاية الطريان املدين من هذه األفعال واجلرائم، أقر  ويف     
الدول سواء دولة التسجيل أو اهلبوط أو  بروتوكول مونرتايل أنه يف احلالة اليت يتم فيها إخطار إحدى

                                                 
 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة مكرر من  24/21أنظر: املادة  1
 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة من  24/20أنظر: املادة  2
 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة مكرر من  24/20أنظر: املادة  3
 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة مكرر من  24/20أنظر: املادة  4



 2017العدد األول جوان                                                                            للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة املنار 
11  

 
211 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

 قضائية إجراءات تتخذ أو مالحقة أو حتقيقا جتري أكثر أو أخرى ةدول هناك أن علمت إذا أو املشغل،
 تنسيق هبدف األخرى الدول مع مشاورات من يلزم ما جتري أن جيوز هلا األفعال، أو اجلرائم نفس بصدد

 1 .إجراءاهتا

ونالحظ أن من أهم التعديالت اليت أقرها بروتوكول مونرتايل هو إعادة حتديد الصالحيات والسلطات      
 29من الربوتوكول واليت جاءت معدلة للمادة  21الفقرة  21البوليسية لقائد الطائرة، فقد أعطت املادة 
 ارتكب شخصا أن عتقادلال معقولة أسباب لديه تكون عندمامن إتفاقية طوكيو، لقائد الطائرة السلطة 

جرائم أو افعــال مكيفة على أهنا جرمية أو اليت ال تعد كذلك  الطائرة منت على يرتكب أن وشك على أو
واليت تعرض ســالمة الطائرة أو األشخاص أو املمتلكات املوجودة على متنها أو حســن النظام واالنضباط 

 الطائرة احلركة، وجيوز كذلك لقائد تقييد فيها مبا معقولة تدابري هذا الشخص مثل على يفرض للخطر، أن
 أو املختصة السلطات إىل أن يفرض هذه التدابري يف مواجهة هذا الشخص يف سبيل التمكن من تسليمه

 .إنزاله

 قيام يطلب أن الطائرة لقائدمن بروتوكول مونرتايل فقد أجازت  29أما الفقرة الثانية من املادة       
 تقييد يف احلق له شخص يكون أي حركة تقييد يف مبساعدته هلم يصرح أن أو طاقمها من آخرين أعضاء
 كما جيوز .ذلك يف إلزام دومنا بتقدميها هلم يصرح أن أو الركاب من املساعدة يطلب أن له وجيوز حركته،

 معقولة وقائية اجراءات ابختاذ التصريح، ذلك بدون يقوم، أن الركاب من أي أو الطاقم أعضاء من ألي
 فورية بصورة اختاذه الواجب من كان اإلجراء ذلك أن لالعتقاد تدعوه معقولة أسباب تتوافر لديه عندما
 .متنها على املمتلكات األشخاص أو أو الطائرة سالمة حلماية

ونالحظ أن هتني الفقرتني مل تشهدا تعديال كبريا، إذ اقتصر التعديل فقط على استبدال عبارة إجراءات     
القسر بعبارة تقييد احلركة، وحسب رأينا فإن التعبري اجلديد أسلم من الناحية القانونية ابإلضافة إىل أنه 

بعض العبارات  استبدالما مت يعتمد مصطلحات دقيقة بعكس العبارة اليت تضمنتها اتفاقية طوكيو، ك
واملصطلحات مثل "ترخيص بتصريح" ، "لقبض عليه بتقييد حركته" و عبارة "ضرورية وعاجلة بعبارة بصورة 

 فورية".
                                                 

 .0214مونرتايل لسنة بروتوكول من  25أنظر: املادة  1
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من  21من املادة  21من الربوتوكول املعدلة للفقرة  21الفقرة  29ومن خالل استقراء نص املادة      
كييفها القيد على قائد الطائرة وإعطائه احلرية يف تقدير األفعال وتاتفاقية طوكيو، نالحظ أنه قد مت رفع 

 على أهنا جرائم وفق رأيه وقناعاته الشخصية، بعدما كانت يف السابق تشرتط أن يكون الفعل يشكل جرمية
 جسيمة طبقا لقانون عقوابت الدولة اليت سجلت فيها الطائرة حىت ميكن له القيام إبجراءات التسليم.

مكرر حاول من  15نشري كذلك إىل أن بروتكول مونرتايل استحدث مادة جديدة حتت رقم املادة و      
خالهلا التأكيد على ضرورة اختاذ التدابري القانونية ومباشرة اإلجراءات القضائية من طرف كل الدول اليت 

 البدين السيما االعتداء طائرة، منت ينعقد هلا االختصاص ابلنظر يف خمتلف اجلرائم واألفعال املرتكبة على
 أعطاها قانونية تعليمات اتباع الطاقم، أو رفض أعضاء أحد على االعتداء هذا مثل ابرتكاب التهديد أو

 .متنها على املمتلكات أو أو األشخاص الطائرة سالمة محاية لغرض عنه ابلنيابة أعطيت أو الطائرة قائد

جتدر اإلشارة أخريا إىل أنه من بني أهم اآلليات اليت استحدثها بروتوكول مونرتايل ملكافحة ظاهرة      
اجلرائم واألفعال املرتكبة على منت الطائرات، هو حراس األمن كفئة جديدة تضاف إىل الطاقم والركاب، 

اعهم لتدريبات ددة األطراف وإخضوهم عبارة عن أشخاص يتم يعيينهم مبوجب اتفاقيات دولية ثنائية أو متع
 الطائرات وضمان النظام واالنضباط على متنها. خاصة، مهمتهم األساسية محاية

وقد تبىن هذا الربوتكول هذا النوع من املستخدمني بعد جدل كبري اثر بني الدول، ومنحه على غرار      
 لديهم تتوفر الطائرة، وذلك عندما قائد من ترخيص دون معقولة وقائية تدابري اختاذ والركاب الطاقم أفراد

 أو الطائرة سالمة حلماية فورية اختاذه بصورة الواجب من كان أبن ذلك اإلجراء لالعتقاد معقولة أسباب
 1 .متنها على املمتلكات أو األشخاص

بدأ م وقد منح بروتوكول مونرتايل حلراس األمن العاملني على منت الطائرات احلق يف االستفادة من     
اإلعفاء من املسؤولية على غرار ابقي الفئات األخرى وذلك عند قيامهم إبجراءات وتدابري يف مواجهة 
الشخص أو األشخاص الذين ارتكبوا أو شرعوا يف ارتكاب جرائم أو أفعال تعرض سالمة أمن الطائرة 

 . 2للخطر، سواء كان ذلك بتصريح من قائد الطائرة أو بدونه
                                                 

 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة من  21/23أنظر: املادة  1
 .0214بروتوكول مونرتايل لسنة من  21أنظر: املادة  2
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 اخلامتة: 

من أكرب  الطائرات أصبحت منت على اخلطرة املرتكبة واألفعال من املسلم به اليوم أن ظاهرة اجلرائم     
أمن وسالمة النقل اجلوي وتشكل هاجسا حقيقيا وحتداي جداي ملختلف الفاعلني يف جمال صناعة مهددات 
ولعل النمو املتسارع هلذه الظاهرة يزيد من خطورة  ،خطرا على أمن وممتلكات األشخاص ومتثل الطريان،

 الوضع وينبئ إبمكانية تصاعدها مستقبال.

تصرفات ترتكب من طرف ومن خالل هذه الدراسة خلصنا إىل أن هذه الظاهرة هي عبارة عن      
ء تلك اتشمل كل االعمال غري املشروعة والتصرفات غري املنضبطة سو ، املسافرين الذين يستقلون الطائرة
 على مكتوبة، أو خمالفة تعليمات وارشادات األشخاص املشرفني وتنظيميةاملتعلقة مبخالفة قواعد قانونية 

خطرا حمتمال يهدد سالمة الركاب أو  ، وتشكلالرحلة اجلوية، سواء مستخدمي املطار أو طاقم الطائرة
 . سالمة طاقم الطائرة أو حىت سالمة الطائرة يف حد ذاهتا

ظاهرة ال تقتصر على تلك األعمال غري املشروعة اليت متارس على منت الطائرة فحسب، أن هذه ال كما      
 بل متتد لتعرب عن كل التصرفات اليت ترتكب حىت يف املطارات سواء عند التسجيل او يف قاعة اإلقالع.

ماية للطائرة بكل حمتوايهتا، حلوتعترب اتفاقية طوكيو أول وثيقة دولية تضع اإلطار القانوين اخلاص بتوفري ا     
من ركاب وطاقم الضيافة والقيادة، ابإلضافة إىل محاية املمتلكات املوجودة على متنها، واحلفاظ على النظام 

 وتقدمي خمتلف الضماحات القانونية لسالمة الرحالت اجلوية.  داخل الطائرة

متكامل  بحت قاصرة عن توفري إطار قانوينبنود هذه االتفاقية أصوقد أمجعت أغلبية الدول على أن       
 النظام يف النظر إعادة، وضرورة حيد من هذه الظاهرة اليت أصبحت هتدد السالمة اجلوية بصورة جدية

، والذي 0214الدويل القائم، وهذا ما جتسد من خالل بروتوكول مونرتايل الذي مت ابرامه سنة  القانوين
 .طوكيو اتفاقية عرفتها اليت القصور أوجه تداركحاول من خالله اجملتمع الدويل 

ليشمل  توسيعه مفهوم حالة الطريانوقد تضمن هذا الربوتوكول العديد من التعديالت واإلضافات، ك     
 فتحها فيها تميغاية اللحظة اليت للطائرة إىل بواب اخلارجية األإغالق مجيع تلك الفرتة املمتدة ما بني 
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هبوطها  ، ودولةتســجيل الطائرة كما وسع من فكرة االختصاص ليشمل كل من دولة الركاب، بغرض إنزال
 ابإلضافة إىل دولة مشغلها.

استحدث و  الصالحيات والسلطات البوليسية لقائد الطائرة، تنظيمعادة وقد قام بروتوكول مونرتايل إب     
الطائرات  تهم األساسية محايةمهم وهم عبارة عن أشخاص حراس األمنمركزا قانونيا جديدا يتمثل يف 

، وخوهلم بعض الصالحيات والسلطات، كما مكنهم من االستفادة وضمان النظام واالنضباط على متنها
 من مبدأ احلصانة واإلعفاء من املسؤولية على غرار ابقي الفئات األخرى.

 التوصيات:

دعوة الدول للتعجيل يف مواءمة تشريعاهتا الداخلية مبا يتوافق مع مقتضيات بروتوكول مونرتايل  -
 . 0214لسنة 

حث الدول على استخدام كافة الصالحيات القانونية اليت يوفرها بروتوكول مونرتايل، السيما   -
وط او دولة هبممارسة اختصاصها يف احلاالت اليت ينعقد هلا سواء ابعتبارها دولة تسجيل أو 

املشغل، ويف هذا الصدد نوصي بضرورة سد الثغرة اليت يشهدها بروتوكول مونرتايل، حبيث نرى 
 وعدم، ومباشرة اإلجراءات مبمارســة االختصاص أنه من الواجب التنصيص على إلزام الدول

 ه.اختاذ اإلجراءات الضرورية لتأسيسإبلزامها على  االكتفاء فقط
لى اعتماد برامج تدريبية لفائدة مستخدميها لتمكينهم من مواجهة حث شركات الطريان ع -

 خمتلف التصرفات اليت هتدد أمن وسالمة الطائرة.
وضع قوائم تضم أمساء األشخاص الذين لديهم سوابق يف أعمال الشغب على منت الطائرات،  -

 ومنعهم ملدة معينة من االستفادة من خدمات النقل عرب اجلو.

-  
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 ة وسبل احلماية القانونية أأمناط العنف ضد املر 
 )حسب التشريع الوطين اجلزائري(

 ربعية رضوان                                                                                      
                                               ابحث يف صف الدكتوراه                                                                                                                                          
 جامعة قاصدي مرابح ورقلة                                                                              

 ملخص 
يشكل العنف ضد املرأة مشكال كبريا يف حياهتا، وال يرتبط هذا العنف كما يبدو لألذهان ابإليذاء البدين فقط        

كاالعتداء ابلضرب بل ميكن أن نصّنف العديد من أنواع العنف ضدها العنف النفسي والعنف اجلنسي والعنف 
ل النقل اق أوسع يف اجملتمع ككل يف الشارع ويف وسائاالقتصادي، وال يقتصر على األسرة كحيز مصغر، بل يشمل  نط

وأماكن العمل، بل اصبح حىت يف العامل االفرتاضي )العوملة( عرب اهلاتف أو عرب مواقع التواصل أو التشاش االجتماعي، 
وكسبيل حلماية املرأة من هذا العنف الذي أصبح ظاهرة ومشكلة عاملية مثلها مثل االرهاب، حرصت الدول على 
تضمني تشريعاهتا الوطنية بقوانني تكفل للمرأة حقوقها بتجرمي كل أشكال العنف والتمييز ضدها من قبل اجملتمع الذكوري 

 خاصة الذي مازال ينظر اليها بنظرة قاصرة.
 .املرأة، العنف البدين، العنف املعنوي، العنف اجلنسي، العنف االقتصادي، األسرة، اجملتمعالكلمات املفتاحية: 

 
Abstract: 

Violence against women is a big problem in her life ,this violence appears to the 

mind that it is linked  of physical abuse only such as beating, but it can  be many 

kinds of violence like psychological, sexual and economic violence, that actions are 

not limited to the family space   also includes a wide range of society as a whole, in 

the street and in media transports and places of work…, it is not stopped here but 

extends to  the sibirian space  such as social networking sites,  and as a way to protect 

women from violence, which has become a global problem, it is not deferent about 

terrorism. and  all countries are eager to  include national legislation to ensure 

women's rights by criminalizing all forms of violence and discrimination against 

women from private male-dominated society, which  still see her by deficient glance. 

 Key words: women, physical violence, psychological violence, sexual violence, 

economic violence, family, community 
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 مقدمة 
تعترب ظاهرة العنف ضد املرأة من القضااي املستمرة واملستجدة واملوثقة يف مجيع دول العامل، إذ ال خيلو     

جمتمع من هذه الظاهرة، إذ أصبحت مسألة أولوية متقدمة كوهنا مشكلة عاملية فرغم وجود العديد من 
وق االنسان ملتحدة و اإلعالن العاملي حلقاإلتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق االنسان بدءا من ميثاق األمم ا

والعهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وما سبقهما من 
إعالحات حقوق املرأة  كإعالن احلقوق السياسية وإتفاقية جنسية املرأة املتزوجة وبعدها إتفاقية القضاء على 

سيني ز ضد املرأة واليت متثل ترسانة قانونية لتكريس محاية املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنمجيع أشكال التميي
 .1إال أهنا مازالت قاصرة على أرض الواقع حلماية هذه املرأة من العنف املمارس ضدها

فة صويف هذا السبيل فقد طورت العديد من الدول من ممارساهتا ألداء واجبها إجتاه حقوق االنسان ب    
عامة وحقوق املرأة بصفة خاصة ،على غرار اجلزائر يف إرساء هنج تشريعي ديناميكي متشدد إلهناء العنف 
املمارس ضد املرأة ولتنظيم العالقات داخل اجملتمع يف سياقاته املختلفة ، لذا يثري البحث إشكالية مفادها 

 رأة يف التشريعات الوطنية؟ما هي أمناط العنف املمارس ضد املرأة ؟ وكيف حّصن املشرع امل

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية إرأتينا تقسيم هذه الورقة البحثية اىل حمورين:    
 احملور األول: أمناط العنف املمارس ضد املرأة -
 احملور الثاين: سبل احلماية املقررة يف التشريعات الوطنية  -

 احملور األول: أمناط العنف املمارس ضد املرأة 

يعترب العنف بصفة عامة مبثابة سلوك عدواين ضد طرف أخر هبدف إستغالله وإخضاعه ،يف حني      
يعتربه طرف أخر أنه لغة التخاطب األخرية مع اآلخرين حني حيس املرء ابلعجز عن إيصال صوته بوسائل 

، وال خيتلف هذا 2هناحلوار العادي وحني ترتسخ القناعة لديه ابلفشل يف إقناعهم ابإلعرتاف بقيمته وكيا

                                                 

لسياسية لنيل شهادة املاجستري ،كلية احلقوق والعلوم ا بن عطا هللا بن عليه، اآلليات القانونية ملكافحة العنف ضد املرأة،مذكرة -1 
 .42-42،ص0214جامعة ورقلة ،سنة

حاصر الذين حممد الشاعر، العنف العائلي ضد املرأة أسبابه والتدابري الشرعية واحلد منه،مقال منشور يف جملة جامعة النجاح للعلوم  -2 
 .339،ص 0223،سنة  20،عدد 11اإلنسانية فلسطني،جملد 
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به ذلك السلوك املوجه للمرأة على وجه  املضمون عن العنف املوجه ضد املرأة بصفة خاصة إذ يقصد
اخلصوص سواء كانت زوجة أو أخت أو إبنة ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز واالضطهاد والقهر 

 .1لى حد سواءاملرأة يف اجملتمع واألسرة عوالعدوانية الناجم على عالقات القوة الغري املتكافئة  بني الرجل و 

كما أنه يعترب كل عمل مقصود أو غري مقصود يرتكب أبي وسيلة ضد املرأة لكوهنا امرأة ،ويلحق هبا       
األذى واإلهانة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،وخيلق لديها معاحاة نفسية أو جنسية أو جسدية من خالل 

، 2الل أو التحرش أو االكراه أو العقاب، أو الضرب  أو أبي وسيلة أخرىاخلداع أو التهديد أو االستغ
أولدهتا وسائل االتصال التكنولوجية كاملطاردة  ابهلاتف أو ابالنرتنت عرب مواقع اإلتصال 
االجتماعي)فايسبوك،تويثر،مسنجر،فيرب،يوتوب...اخل(  أو ابلتقليل من إحرتامها وإحجام دورها وحقوقها 

 .3نية إليها كاإلنتقاص من إمكانيتها الذهنية واجلسديةوالنظرة الدو 

إذ يتخذ العنف ضد املرأة أشكال متعددة ختتلف حبسب األساليب والسياقات االقتصادية واالجتماعية     
 والسياسية والثقافية ومن هذا املنطلق سنبني أمناط العنف املمارس ضد املرأة وفق ما يلي:

I.  :العنف الواقع على املرأة داخل األسرة 

يعد العنف األسري هو أكثر أشكال املمارسات العنيفة وقوعا إجتاه املرأة ، ولقد تفاوتت درجته  من      
زمان إىل زمان عرب  مراحل حياهتا، من العنف قبل الوالدة كاإلجهاض اليوم  والوأد يف احلضارات القدمية 

ابنة أو  كأخت أو كأم أو كزوجة، وأوضحت العديد من الدراسات أن الزوج ، ك4إىل العنف ضدها كعجوز
واألب هم أكثر االشخاص ممارسة للعنف ضد املرأة داخل األسرة ويليهم األخ بدرجة اثنية وذلك من وجه 

                                                 
إفتال إخالص،العنف ضد املرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق مفاهيم وأاثر صحية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري جامعة  -1 

 .12،ص 0220دمشق،سوراي،سنة 
،ص 0220لنيل شهادة املاجستري، جامعة القدس ، دراغمة دميا، العنف األسري وأثره على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية،مذكرة-2

10. 
 .10املرجع السابق،ص دراغما دميا، -3
)أ( من جدول 92تقرير اجلمعة العامة لألمم املتحدة، دراسة معمقة بشأن مجيع أشكال العنف د املرأة، الدورة احلادية والستون البند  -4

 41،ص 0229جويلة  29األعمال املؤقت النهوض ابملرأة ،
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،وأييت هذا العنف يف صور متعددة العنف اجلسدي كالضرب أو املعاملة 1نظر كل من املرأة والرجل
تان اإلحاث)قطع البظر(، أو العنف النفسي واملعنوي كالسخرية واالستخفاف الزواج القسري، بقسوة،أو خ

التهديد ابلطالق،توقيعه بدون مربر أو املماطلة يف إجرائه،اإلقرتان ابمرأة أخرى وهجر األخرى بدون رعاية 
..اخل، أو عنف جرة هبا .مادية...اخل ،أو العنف اجلنسي كاإلغتصاب واإلعتداء اجلنسي،دفعها للبغي واملتا

اقتصادي كالتحكم ابإلنفاق على املرأة، أو حرماهنا من النفقة أو إجبارها على العمل أو حرماهنا من 
 اإلرث.

وهو أكثر أنواع العنف وضوحا و إنتشارا، إذ يتم ابستخدام وسائل مادية  العنف اجلسدي:  -1
، ومن أمثلتها الضرب واجلرح، 2ليها كاأليدي من شأهنا أن ترتك أاثر واضحة  يف جسد املعتدي ع

 املعاملة بقسوة، ختان اإلحاث.
على أنه كل عالمة أو أثر حيدث على جسم اإلنسان يعرف الضرب الضرب واجلرح وحى القتل :  -أ

بواسطة ضغط أو دفع،  حىت ولو مل يسبب هذا الضغط أو الدفع جروحا إذ تكفي ضربة واحدة 
 تسببت يف القتل او عاهة مستدمية، اذ قد تتعرض الزوجة للضرب وهيلتكوين اجلنحة، أو جناية اذا 

غري قادرة للدفاع عن نفسها سواء من طرف زوجها أو أشخاص آخرين كاألب واألخ واألقارب،كما 
ميكن أن تقع جرائم ضد املرأة حتت عنوان " الشرف" داخل األسرة إذ يقدر صندوق األمم املتحدة 

نة على أيدي أفراد أسرهتن دفاعا عن ما يسمى ابلشرف يف خمتلف امرأة يقتلن كل س 5222أن 
 دول العامل.

كل عمل من شأنه أن يسبب أملا على اجلسم بطريقة غري مباشرة ،كاإلهناك املعاملة بقسوة :  -ب
التام ابلعمل، أو التوقيف على احلائط، احلرمان من النوم واألكل و الشراب، تعريضها إىل الربودة 

حلرارة الشديدة... غري ذلك من أوجه املعاملة القاسية اليت تتعرض هلا املرأة يف أعبائها الشديدة أو ا
املنزلية دون راحة وإرغامها عليها، أو حرماهنا من الظروف الصحية الالزمة كالتطعيم والعالج وعدم 

                                                 
 .41،ص0224عبد هللا، غادة مصطفى، العنف ضد املرأة، مقال منشور يف جملة الدراسات واألحباث،مصر،سنة  حممد أمال فؤاد، -1
، ص 1119عواودة أمل، العنف ضد الزوجة يف اجملتمع االردين،رسالة لنيل شهادة املاجستري،اجلامعة األردنية،عمان األردن،سنة -2

15. 
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وب منع حب مراعاة الصحة اإلجنابية هلا كإجبارها على احلمل، أو منعها منه أو إجبارها على تناول
 احلمل أو على اإلجهاض وحرماهنا من زايرة الطبيب أثناء احلمل وبعد احلمل.

عرّفتها منظمة الصحة العاملية وصندوق سكان األمم املتحدة واليونيسيف عام ختان اإلانث :   -ت
أبنه كل عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية لألعضاء التناسلية األنثوية دون وجود سبب طيب  1111

، إذ اُعتربت من املمارسات العنيفة والقاسية اليت متت مناقشتها يف مؤمتر الدويل للسكان 1ذلك يف
،الناجتة عن عادات وتقاليد قدمية واليت إنتفى إحساس اجملتمع بعنفها لكثرة ممارستها 1114والتنمية 

، 2تان بناهتمخب لعقود طويلة رغم أنه ليس هناك أساس ديين أو ضرورة صحية لقيام العديد من األسر
دولة يف العامل  منها مصر، جيبويت ،سودان،  01ورغم عدم وجودها يف اجلزائر إال أهنا  توجد يف 

 عراق....اخل .
ويقصد به كل فعل مؤذي لعواطف املرأة لنفسيتها دون أن تكون هلا العنف النفسي أو املعنوي :  -2

أة إبشعارها ية، اليت هتدف إىل احلط من قيمة املر أاثر جسدية ومادية ،ويشمل الوسائل اللفضية وغري اللفظ
أبهنا سيئة وأدىن مرتبة،من خالل سبها أو تعيريها أو حرماهنا من التعبريات العاطفية أو املراقبة والشك 
وسوء الظن هبا  وإعتبارها مصدر اإلحنراف أو التهديد مما يزعزع ثقتها بنفسها وجيعلها تشعر أبهنا غري 

 ني بعض أشكال العنف النفسي ضد املرأة يف األسرة.وسنب3مرغوب هبا
بيه للسخرية ويقصد هبا اإلستهانة والتحقري والتن قد تتعرض املرأةالسخرية واملعايرة و السب:   -أ

، 4ابلعيوب والنقائص على وجه يضحك منه ذلك ابحملاكاة ابلقول أو الفعل وقد يكون ابإلشارة واإلمياء
والسب و خدش  5عايرة وهي املدعاة مبا تكره من األلقاب القبيحةوكذا قد تتعرض كعنف لفظي ابمل

 حليائها وشرفها وإعتبارها .
يعترب الزواج املبكر والزواج القسري أحد أشكال العنف ضد املرأة ملا له الزواج املبكر والقسري:  -ب

رغام البنات إمن أبعاد إجتماعية خطرية وأاثر سلبية على صحة املرأة، إذ ينطوي الزواج املبكر على 
                                                 

 00:45على الساعة   http://www.who.int.0/20/0219العاملية، اتريخ اإلطالع موقع منظمة الصحة   -1
 .40حممد امال فؤاد،عبد هللا ،غادة مصطفى، مرجع سابق،ص  -2
 .14إفتال إخالص،مرجع سابق،ص  -3
 . http://www.dorar.net-، 3/20/0211موقع الدرر السنية معىن السخرية،اإلطالع  يوم  -4
 . http://www.almaany.com.11/20/0211موقع معجم رسم املعاين االطالع  يوم  -5

http://www.who.int/
http://www.dorar.net/
http://www.almaany.com/


 2017العدد األول جوان                                                                            املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة 
  11 

 
219 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

دون السن القانوين للزواج دون أن يكّن قد بلغن سن البلوغ الكامل أو القدرة على التصرف، اذ 
تنقصهّن القدرة على التحكم جبنسانيتهن، كما أن االجناب يف وقت مبكر دون السن العشرين له من 

وفاة وحيد  األمراض والاإلعتبارات الصحية اخلطرة لألمهات وأطفاهلن حيث يكون أكثر عرضة ملخاطر 
كذلك من تعليمهن واستقالليتهن االقتصادية،وحتدث حاالت الزواج املبكر يف كل أحناء العامل ،لكنها 

من البنات  الالئي يرتاوح %32ترتفع يف البلدان اإلفريقية الواقعة جنويب الصحراء، حيث أن أكثر من 
 15من البنات تزوجن يف سن %11متزوجات،فمثال أثيوبيا وجد أن  11و 15أعمارهن مابني 

،وليس هذا فقط بل يف   1سنة أي قبل بلوغهن12من البنات يف سن %9سنة،ويف النبال تزوجت 
كثري من األحيان ما تفرض األسرة على البنت الزواج دون موفقتها وحريتها ، إما للحصول على أموال 

كال وي الزواج القسري على عدة أشأو النظرة القهرية للمرأة أبهنا شيء جيب التخلص منه كما ينط
 .2أخرى يف اجملتمع أكثر خطورة كاخلطف واإلجبار على الزواج واحلبس والعنف البدين واالغتصاب

يدخل التهديد ابلطالق، والطالق  التعسفيُّ   هتديد ابلطالق و توقيعه تعسفيا أو املماطلة فيه: -ت
عمل ففي كثري من األحيان يصبح الرجل يست  أو املماطلة يف إجراءاته يف دائرة العنف ضد املرأة،

الطالق كسالح لتهديد املرأة  على أتفه األسباب أين أصبحت احلياة الزوجية يف عبث رخيص يف يد 
هذا الرجل أو الزوج  وفيها تصبح املرأة مهددة ابإلنكسار واإلحباط واهلزمية واخلوف وهي كلها عوامل 

ا و أوالدها ها يف تبعية وخنوع هلذا الرجل حىت ال تضيع أسرهتوضغوط نفسية ضد املرأة اليت جتد نفس
أو أن تتعرض لطالٌق حبد ذاته أين يوقعه الرجل ضد املرأة تعسفيا دون مراعاة حقوقها الشرعية 
والقانونية النافذه، ويتم حتت مربرات واهية ختضع أساسًا لرغبة بعض أفراد أسرة الزوج أو رغبة الزوج 

صورة متكررة يف أوساط  عائالتنا وجمتمعنا بصفة عديدة،أو أن يتعمد  هذا نفسه ولآلسف فهي 
 الزوج التماطل والتقاعس يف إجراءات الطالق حىت حيدث أملا أكرب وأذى للزوجة وأن يبقيها معلقة.

يعترب اهلجر عقاب نفسي ضد املرأة وخاصة املتزوجة ويقصد ابهلجر لغة هو ضد الوصل اهلجر :  -ث
ي من القول وجمانبة الشيء،أما اصطالحا فهو البعد عن الوصل الذي ينبغي من األلفة وهو ما ال ينبغ

                                                 
 .53تقرير اجلمعة العامة لألمم املتحدة، مرجع سابق،ص  -1
عة العامة لألمم املتحدة، حقوق االنسان لضحااي اإلجتار ابألشخاص السيما األطفال والنساء، تقرير جملس حقوق اإلنسان، اجلم -2

 .39، ص 0221جانفي 04من جدول األعمال املؤقت ، 0الدورة الرابعة البند 
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ومجيل الصحبة بني الزوجني، وله أنواع كاهلجر يف الكالم ومقاطعة الكالم مع الزوجة وأن يرتك مكاملتها  
وليها يكلية ، أو أن يكلمها بغلظة، أو يهجرها يف املضجع وأن ال ينام معها يف نفس الفراش و أن 

ظهره أو أن يذهب إىل زوجته األخرى ،وهي أحكام وضعها اإلسالم لتأديب املرأة الناشز وحدد هلا 
أجاهلا وضوابطها  وأتيت بعد الوعظ وابلتايل ال جيوز القيام هبا دون مربر شرعي وبطريقة خمالفة للشرع 

 .1هلدف اإلذالل لكرامة املرأة و تقزميها
ار املرأة للقيام أبعمال جنسية ال ترغب هبا،أو ال تشعر ابلراحة ويقصد به إجبالعنف اجلنسي:  -8

للقيام هبا ،أو ممارسة اجلنس معها رغما عنها دون مراعاة لوضعها النفسي أو الصحي هلا أو إجبارها على 
 . وسنبني أمثلة منها:2القيام أبساليب منحرفة أو إستغالهلا للبغاء

تهج ضمن عالقة معاشرة  تتسبب يف حدوث ضرر ويقصد به كل سلوك مناالغتصاب الزوجي:  -أ
جسدي أو جنسي أو نفسي مبا يف ذلك اإلعتداء اجلسدي والعالقات اجلنسية القسرية، فعند رفض 
الزوجة إعطاء حق للزوج الشرعي وعند فعل ذلك دون رضاها يعد ذلك إغتصااب هلا وابلتايل نكون 

صاب الزوجة من قبل زوجها أقل إيذاء من أمام إنتهاك حقوق اإلنسان،  ويعتقد البعض أن إغت
االغتصاب يف حالة عدم معرفة الضحية ابملغتصب، لكن احلقيقة االغتصاب من قبل شخص غريب 
هو حادث ملرة واحدة غالبا من شخص جمهول ال تعرفه الضحية وال تشرتك معه بذكرايت وال ماض، 

لفة ومودة يس جمرد إشباع للشهوة وإمنا هو أأما االغتصاب الزوجي فسيتكرر اغتصاهبا غالبا، فالزواج ل
 .3وإحرتام، واالغتصاب سيدمر األسس اليت قام عليها الزواج بل خيانة قدسيته وخيانة الثقة واملودة 

ويقصد به سيطرة رب األسرة على موارد العائلة،والتحكم ابإلنفاق على العنف االقتصادي:  -4
ى العمل أو منعها من مزاولة مهن ترغب هبا،أو منعها من العمل املرأة،أو حرماهنا من النفقة أو إجبارها عل

                                                 
هادة الدكتوراه يف ش علية أمحد صاحل ضيف هللا،العنف ضد املرأة بني الفقه واملواثيق الدولية دراسة مقارنة،اطروحة الستكمال نيل -1

 وما بعدها. 53،ص 0229الفقه وأصوله،كلية الدراسات العليا اجلامعة األردنية، سنة 
 .13دراغمة دميا،مرجع سابق،ص  -2
https://www.syr-،على املوقع التايل. ،rape-marital-جلني حداد، مقال بعنوان اغتصاب الزوجة -3
.pdfres.com/.  29/20/0211اتريخ االطالع. 
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أصال ،وكذا السيطرة على راتبها،وأمالكها أو مهرها  أو حقها ابإلرث،فهو عنف متعلق ابملال هبدف 
 ، وسنبني أمهها:  1إذالله للمرأة وزايدة شعورها أبهنا ال تستطيع العيش دون االعتماد على الرجل

 املنع من العمل: -أ
ويف هذا السياق أقرت خمتلف اإلتفاقيات الدولية حقوقا للمرأة يف مجيع اجملاالت ومن بينها احلق يف      
، رغم ذلك يوجد بعض اجملتمعات من تنكر على املرأة حقها يف العمل ويف اخلروج من البيت وجعل 2العمل

 اجتاه ، ليس هلا دور فعال أو إجيايب من املنزل هو السجن الدائم هلا ، منعزلة عن جمتمعها والعامل اخلارجي
وطنها حاسني يف ذلك أن اجملتمع يف حاجة لعمل املرأة يف امليادين املختلفة  وحجتهم يف ذلك ان املرأة 
فتنة. إال أن االسالم مل مينع املرأة من العمل وإمنا وضع األسس والضوابط لعمل املرأة وخروجها ...إذ أابح 

. وتتعرض 3لبيت من أجل قضاء احلوائج الضرورية ويعترب العمل من هذه احلوائجاإلسالم هلا اخلروج من ا
الكثري من النساء يف اجملتمعات خاصة منها العربية للمساومة من طرف العائلة أو الزوج من أجل عدم 

 لاخلروج للعمل أو تركه  هنائيا  يصل احلد  أحياحا إىل إستخدام العنف ضدها من أجل ترك العمل وقد يص
 4األمر إىل هتديدها ابلطالق.

يعترب حق العمل لدى املرأة هو وليد كفاح  قدمي قاست فيه األمرين لتحظى   أخذ راتب املرأة : -ب
بفرصة اخلروج إىل ميدان العمل ، ولكن  بعد هذا النجاح أفرزت مشاكل جديدة من أمهها " أخذ 

 راتب املرأة و التصرف فيه دون رضاها".

املرأة" تستحق الوقوف عندها كوهنا قضية حساسة ومؤثرة هتدد إستقرار وإستمرار العديد  فقضية  راتب    
من العائالت إنتهت ابلطالق، بسبب قضية راتب الزوجة وكيفية إنفاقة، ويف هذا السياق أشار علماء 

طالق ألن لاإلجتماع أبن قضية تنازع الزوجني على راتب الزوجة العاملة هو من أكثر األسباب املطروحة ل
 الزوجة ترى أن زوجها يسلبها حق التصرف براتبها ويفرض عليها سبل إنفاق.

                                                 
 .15إفتال إخالص، مرجع سابق، ص  -1
 .4، ص 0210رانيا فؤاد، حق املرأة يف العمل يف املواثيق الدولية،  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الدوحة،  -2
 .90،ص0210حممد برك الفوزان،عمل املرأة يف اململكة العربية السعودية، املنهل للنشر، الرايض،  -3
يوم  /http://sawtalahrar.netارسنون عملية اإلستنزاف املادي على زوجاهتم العامالت:ايمسينة حجازي: ازواج مي -4

82/10/8102 . 

http://sawtalahrar.net/يوم%2028/01/2017
http://sawtalahrar.net/يوم%2028/01/2017
http://sawtalahrar.net/يوم%2028/01/2017
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ومن املعروف يف اجملتمعات اإلسالمية أن القوامة للرجل هو املسئول عن مصاريف البيت وحتمل أعباء    
عتماد الل إالعائلة من إحتياجات احلياة اليومية ولكن ما أصبح متداوال اليوم هو إنعكاس األدوار من خ

أو إتكال بعض الرجال على زوجاهتم يف توفري متطلباهتم اخلاصة لتنقلب املوازين  وتصبح املرأة هي من 
تضطر إىل العمل لتوفري مصاريف البيت..، وهو األمر الذي يعكس استغالال للمرأة العاملة أو الزوجة 

قّصر يف له إبعتبار أن الزوجة ستاملوظفة حيث يعترب الرجل أن سيطرته على راتب الزوجة هو مشروع 
واجباهتا اجتاه بيتها أو أهنا من واجبها مساعدة زوجها يف مصاريف البيت ولكن هذا التربير غري مقبول 

ولن يتوقف األمر عند هذا احلد فمثل هذا التصرف يفقد  1ألن الرجل ليس من حقه سلب املرأة راتبها
د تعرض يف حماولتها إلسرتجاع حقوقها لعنف  من نوع أخر قاملرأة كرامتها ويسبب هلا اإلحباط، و قد ت

 يكون جسدي او لفظي ..اخل.
من املسائل اليت القت فيها املرأة الظلم والقهر هو مسألة املرياث، حيث حرمان املرأة من املرياث : -ت

ارها على جبحيث يتم استغالهلا وإتقوم أسرة الزوج عند وفاته أو أسرهتا حبرماهنا منه من دون وجه حق 
 التنازل عن حقها يف املرياث.

، 2واملرياث يف األصل هو حق من حقوق املرأة  وليس  صدقة وهذا ما أكدته مجيع األداين والشرائع      
وهو ما عززته التشريعات الوطنية  3للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب"لقوله تعاىل"

والدولية،  واإلسالم كرم املرأة  وأعلى من قدرها وشأهنا، وجعل هلا من مال أبيها قدرا معلوما عند موته 
ذكر مثل حظ هللا يف أوالدكم لل"املرياث" وهذا القدر قد حدد يف القران الكرمي يف قوله تعاىل"  يوصيكم 

، كما حدده بنصب متفاوتة يف  5فاهلل عز وجل قد توىل هذا األمر بنفسه ومل جيعله ألحد غريه 4االنثيني"
 مواضع اخرى.

                                                 
  /http://sawtalahrar.net/index.phpايمسني حجازي، نفس املرجع،  -1
 جاهلية جديدة،  هايل العموش، حرمان املرأة من املرياث .. -2

http://www.almadenahnews.com/article10/20/0211يوم االطالع. 
 من سورة االحزاب. 35االية -3
 سورة النساء. 11األية  -4
 News/http://www.ahram.org.eg/حسين كمال: حرمان املرأة من املرياث جرمية، - 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1239&idto=1239&bk_no=50&ID=1246#docu
http://www.almadenahnews.com/articleالاطلاع
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واحلرمان هو وجود احلق مث أخذه ابلقوة، وحرمان املرأة من املرياث هو أحد أشكال العنف وابألخص      
 1رض له املرأة  وأييت هذا احلرمان على نوعني:العنف االقتصادي الذي تتع

هو حرمان تعسفي حاتج عن مفاهيم إجتماعية خاطئة. كالعادات والتقاليد  والثقافة  حرمان اجتماعي:-
 الذكورية السائدة يف اجملتمع.

حيث حترم املرأة نفسها من املرياث نتيجة للمفاهيم االجتماعية ويرجع ذلك ألسباب  حرمان ذايت : -
 : 2نهام

 اخلوف من التعرض لإليذاء ومقاطعة األسرة، جهلها ابلقوانني. -
 اخلجل من املطالبة من املرياث   -
عدم القدرة على دفع تكاليف ورسوم احملاكم يف حال إمتناع ابقي الورثة عن القسمة ابلرتاضي أو  -

 توزيع احلصص وفقا للنصوص القانونية.

II. :العنف الواقع ضد املرأة من اجملتمع 

تواجه املرأة كذلك عنفا جسداي أو معنواي أو جنسيا  من حميطها اخلارجي و اإلجتماعي،وأيخذ مظهرا      
يوميا يف األحياء اليت تسكنها، واألسواق ووسائط النقل العمومي،وأماكن العمل واملدارس واملستشفيات، 

 ها من األماكن واملؤسساتالكليات،األندية الرايضية، واملتنزهات وحىت املؤسسات الدينية ، وغري 
االجتماعية ،وحىت يف عامل املفرتض كاإلنرتنت ومن أمثلة العنف املمارس ضد املرأة يف احمليط االجتماعي 
الضرب والقتل ، االغتصاب ، التحرش اجلنسي االجتار ابلنساء والبغاء ابإلكراه، االبتزاز والتشهري عرب 

 فق ما يلي :وسائل اإلتصال احلديثة وسنبني  بعض ذلك و 
ته حيدث قتل املرأة داخل اجملتمع يف كل مكان ولو أن حاالقتل األنثى يف اجملتمع )عنف جسدي(: -أ

تزداد يف سياق النزاعات الداخلية والدولية نتيجة العسكرة اليت تضفي الرغبة واإلابحة على جرائم العنف 

                                                 
 .5نشرة عن حقوق املراة يف املرياث: ص - 1
 . 01، ص0212اللجنة الوطنية األردنية حلقوق املرأة:  املرأة وحق امللكية واملرياث، عمان،  -2



 2017العدد األول جوان                                                                            املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة 
  11 

 
224 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

ي او العراق، بورما لدليل واضح وح، وما حيدث اليوم يف عديد من الدول كسوراي او ليبيا 1بصفة عامة
 على التجاوزات يف قتل األطفال والنساء .

تعد جرمية االغتصاب اجلنسي من أشد جرائم العنف ضد االغتصاب )عنف جنسي(:  -ب
املرأة،بل وتعترب من اجلرائم املتضمنة لتحدايت تطال  اجملتمع بعناصره القانونية واالجتماعية واالقتصادية 

 تقتصر على املرأة املغتصبة بل تشمل كافة اجملتمع،فهي جرمية تقطع بني فاعلها وبني اذ أن أاثرها ال
اإلنسانية وشائج اإلرتباط، وهو دليل على فساد الفطرة اإلنسانية وإحنرافها بل وإنتكاستها للحيوانية  

بد للتصدي كل مهه هو إشباع رغبته الشهوانية يف حلظة عابرة غري أبه للقيم واألخالق واألعراف اذ ال
هلذه األفة بكل حزم وقوة، صيانة لألعراض و ودفعا إلنتشار األحقاد داخل اجملتمع، وهتديد ألمن 
البيوت اذ تشري تقارير أن هذه اجلرمية إنتشرت كثريا يف جمتمعاتنا اإلسالمية  رغم أن اإلسالم حارهبا 

الغري  القرأن ،على غرار الدول وأعطى سبل عدم وقوعها بتشريع الزواج واإلحتشام، والتخلق أبخالق
مسلمة اليت تلقى معدالت رهيبة يف االغتصاب اذ تشر تقارير أن معدل االغتصاب يف الوالايت املتحدة 

من النساء  %92( إمرأة تغتصب يف الدقيقة الواحدة و1.3األمريكية  على سبيل املثال يبلغ نسبة )
نتشار العوامل الفكرية واإلعالمية واالقتصادية سنة وهذا راجع إل 19املغتصبات ال يتجاوز عمرهن 

 .2املتغذية من مذاهب الرأمسالية والشيوعية اليت تشجع اإلابحة بل ومتجدها
لقد حضيت قضية التحرش اجلنسي يف األونة التحرش اجلنسي ) معنوي، جنسي(:  -ت

األخرية إبهتمام العديد من األوساط االعالمية واألكادميية وعلى مجيع األصعدة اإلجتماعية االقتصادية 
والثقافية والقانونية حىت أصبحت جزء من اخلطاب اليومي لدى النساء بعدما كانت يف وقت قصري 

اهرة ل التحرش اجلنسي، بدافع )العيب( لكن مع زايدة الظختشى التصريح بتعرضها ألي شكل من أشكا
 .3وتفاقمها  و اإلقتناع أن التحدث على هذه املشكلة هو األفضل إلجياد احللول الالزمة لذلك 

                                                 
 90تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،دراسة معمقة بشان مجيع اشكال العنف،مرج سابق،ص  -1
 ومابعدها. 123عالية أمحد صاحل ضيف هللا، مرجع سابق،ص  -2
حاج علي حكيمة، أتُثري التحرش اجلنسي على االستقرار املهين للمرأة العاملة دراسة ميدانية بوالييت بومرداس وتيزي وزو، رسالة لنيل -3

 .20ص،0214شهادة املاجستري،يف علم النفس االجتماعي،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،سنة 



 2017العدد األول جوان                                                                            املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة 
  11 

 
225 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

اذ تشهد املرأة بشكل يومي يف األماكن العامة يف األسواق يف املواصالت يف الشوارع يف املؤسسات      
حرش اجلنسي ،ورغم وجود أقليات أخرى يقع عليها التحرش اجلنسي إال أن النسوة العامة واخلاصة إىل الت

 .1هن األكثر عرضة للتحرش اجلنسي

ويقصد ابلتحرش اجلنسي هو عمل واعي مقصود يقوم به فرد ما عنده نزعة جنسية )شهوة( ،يريد     
المسات والتقارب رة مثل املأبساليب خمتلفة مسعية بصرية أو رمزية وحىت يف بعض األحيان جسدية مباش

اجلسدي إباثرة جنسية، وتتمثل إسرتاجتية املعتدي إىل إضعاف ارادة الضحية وإرغامها على القبول مبشروعه 
، وقد جتاوز التحرش اجلنسي 2ما يثري عند الضحية مشاعر القرف واإلرتباك أو اإلنزعاج ابحلد األدىن

 اإلتصال كاهلاتف أو التشاش اإللكرتوين اذ أصبحت إستفزاز األخر وهتييجه إبستعمال كافة وسائل
 املطاردات حىت يف العامل االفرتاضي.

ولفظ التحرش اجلنسي هو لفظ حديث يف الثقافة العربية ويشمل كل من املغازلة، املعاكسة و املراودة،     
 .3وهتك العرض، االغتصاب

ر العنف ر ابلنساء صور من صو يعترب اإلجتااالجتار ابلنساء والبغاء ابإلكراه )جنسي(:  -ث
ضد املرأة و حيدث يف أوضاع متعددة يشمل غالبا جهات فاعلة خمتلفة من بينها األسر, السماسرة 
احملليون, شبكات اإلجرام الدولية وسلطات اهلجرة. وحيدث اإلجتار بني بلد إىل بلد أو داخل البلد 

 .4الستغالل اجلنسي يف األغلبالواحد نفسه. ويتم اإلجتار ابلنساء واألطفال ألغراض ا

حسب التعريف الوارد يف بروتوكول قمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص  –ويقصد ابإلجتار ابألشخاص     
جتنيد  -وخاصة النساء واألطفال امللحق إبتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية هو :

ن و إستقباهلم بواسطة التهديد ابلقوة أو إستعماهلا أو غري ذلك مأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أ

                                                 
  .20نفس املرجع،ص -1
أمحد عبد اللطيف، مسري عبد املعطي النجم، لبىن غريب عبد العليم،التحرش اجلنسي أسبابه وتداعياته، حبث،جامعة القاهرة كلية  -2

  .19،ص 0221االقتصاد والعلوم السياسية، سنة 
  .44حاج على حكيمة، مرجع سابق،ص -3
  51دة ،دراسة معمقة بشان مجيع اشكال العنف،مرج سابق،ص تقرير اجلمعية العامة لألمم املتح -4
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أشكال القسر أو اإلختطاف أو اإلحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو إستغالل حالة إبستضعاف 
 أو إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزااي لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض اإلستغالل.

تغالل كحد أدىن، إستغالل بغاء الغري أو سائر أشكال اإلستغالل اجلنسي أو السخرية ويشمل اإلس    
 .1أو اخلدمة قسرا أو اإلسرتقاق أو املمارسات الشبيهة ابلرق أو اإلستعباد أو نزع األعضاء

 احملور الثاين: سبل احلماية املقررة يف التشريعات الوطنية للحد من العنف ضد املرأة

إن ضمان محاية املرأة من العنف ووصفه ابحلق القانوين، يتطلب من مجيع الدول األخذ أبسبابه،      
والتأكيد على مسؤولية الدولة يف إصدار تشريعات وتدابري من شأهنا حتقيق العدل واملساواة والنظام و األمن 

 احلقوق واحلرايت وحتديد لضمان حق املرأة من حياة خالية من العنف، وفق منهج قائم على إحرتام
الواجبات واملسؤوليات يف خمتلف اجملاالت وبعيدا عن اجلهود الدولية حملاربة العنف ضد املرأة، فقد حرصت 
التشريعات الوطنية الداخلية ابملزاواة مع االتفاقات الدولية غلى غرار املشرع اجلزائري  إىل تضمني تشريعاهتا 

ا مرأة حقها ضد كل من يعرتضها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدهالداخلية بنصوص قانونية تكفل لل
وإبستقراحا هلذه النصوص القانونية سنتناول هبذه الدراسة احلماية التشريعة للمرأة يف الدستور، وكذا يف قانون 

 العقوابت وأخريا قانون األسرة ومدى توفري احللول القانونية عند حدوث عنف .

I. لقد حاول املشرع اجلزائري من خالل الدساتري املتعاقبة على اجلزائر تور: حقوق املرأة يف الدس
،اىل تشبثه مببدأ أساسي أن احلقوق واإلنسانية  0219كأول دستور ألخر تعديل   1193مند

واحلرايت واملواطنة والعدالة االجتماعية كلها كيان موحد غري قابل للتجزئة أو التمييز بني رجل أو إمراة 
 لك ابختصار:وسنوضح ذا

من أجل قيام دولة مدنية قائمة على إحرتام القوانني املساواة يف املواطنة والعدالة االجتماعية :  -1
 05/21/1190جند أن املشرع قد أقر بعد االستقالل يف إعالن اجمللس الوطين التأسيسي الصادر يف 

ساسية لكل رسة احلقوق واحلرايت األلقيام الدولة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية املستقلة على ضمان مما

                                                 
 .59تقرير اجلمعية العامة للمم املتحدة ،دراسة معمقة بشان مجيع اشكال العنف،مرج سابق،ص  -1



 2017العدد األول جوان                                                                            املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة 
  11 

 
227 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

الذي جاء يف دابجته   1193، مث تاله بعد ذلك إنشاء أول دستور للجزائر عام 1املواطنني واملواطنات
كيفية تشيد وبناء الدولة إبنتهاج سياسة إجتماعية لفائدة اجلماهري كي يرتفع مستوى معيشة العمال، 

ة الثقافة يري الشؤون العامة وتطوير البالد وحمو األمية وتنميوالتعجيل برتقية املرأة قصد إشراكها يف تس
الثوابت والركائز اليت تقوم  12. كما أقر يف نص املادة 2القومية وحتسني السكن وحالة الصحة العامة

عليها الدولة،بتحديد حق املرأة يف التمتع بكافة حقوقها دون إستثناء ودومنا أي متييز، عندما إعتزم من 
ه املادة على بناء دولة قوية دستوراي وقانونيا، خالية من كل أشكال التمييز بني املرأة والرجل، خالل هذ

والعنصرية، واإلستغالل أساسها صيانة اإلستقالل وسالمة األراضي الوطنية و إحالل السالم يف الوطن 
 والعامل ككل.

اكي إذ أشار إىل مبدأ املساواة بني بعد إختيار النهج االشرت  1119وهو ما أكده املشرع يف دستور     
يف فقرهتا  31الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق ونبذ كل متييز بني اجلنسني )رجل وامرأة( طبقا لنص املادة 

الثانية بنصها " كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات "،  وقد تزامن صدور هذا الدستور صدور 
الذي تعرض ملسألة املساواة بني الرجل واملرأة  وشدد على أن تكون  1119يوليو  25امليثاق الوطين يف 

أمرا واقعيا، بتشجيع املرأة على رفع التحدي وإستعداداهتا وكفاءهتا واملشاركة يف النضال اإلشرتاكي ابالخنراط 
 .3يف صفوف احلزب واملنضمات القومية والنهوض ابملسؤوليات

حيث تبنت اجلزائر معامل تغيري نظام 03/20/1191دستور  تغري الوضع يف اجلزائر مع صدور       
حكمها السياسي واالقتصادي من اإلجتاه اإلشرتاكي إىل اإلجتاه الرأمسايل الليربايل، ونقلت فيه مجيع املواد 
املتعلقة حبق املرأة يف املواطنة وأضيفت مواد أخرى تتعلق برتقية حقوق املواطنني واملواطنات طبق لنص املادة 

 ..اخل.41، 32،31

                                                 
طبوعات بوكر إدريس، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر مند االستقالل من خالل الواثئق والنصوص دولية، اجلزء األول، ديوان امل -1

 .05-04، ص 0225اجلامعية، اجلزائر 
  .94اجلريدة الرمسية العدد 1193سبتمرب،  29، املؤرخ يف 1193مقتطف من ديباجة دستور  -2
  املتعلق ابمليثاق الوطين. 1119يوليو  25املؤرخ يف  51-19األمر رقم  -3
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املتعلقة ابحلقوق واحلرايت وبنفس   1191املواد اليت تطرق هلا دستور  1119لقد أعاد دستور       
الصياغة بداية من الديباجة اليت أشار فيها إىل مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسري الشؤون العمومية 

على املساواة ونبذ كل  01د،كما نص يف املادة وحتقيق العدالة االجتماعية واملساواة وضمان احلرية لكل فر 
متييز وأن املواطنني سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع أبي متيز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو 

من ذات الدستور أن احلرايت األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن  30اجلنس ...اخل، كما تضمنت املادة 
رتكا بني مجيع اجلزائريني واجلزائرايت وواجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي مضمونة وتكون ترااث مش

اليت نصت يف مضموهنا على أن تستهدف   31حيافظوا على سالمته وعدم انتهاك حرمته، وقبلها املادة 
ة ياملؤسسات ضمان كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات إبزالة العقبات اليت تعوق تفتُّح شخص

 اإلنسان وحتول دون املشاركة الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمرأة.
 تدعيما لتحقيق املساواة ونبد كل  متييز بني الرجل واملرأة تدعمترقية حقوق املرأة السياسية:  -2

قية برت يف مادته الثانية مادة تتعلق  خصص مادة 14أين تضمن زايدة  0229بتعديل  1119دستور 
مكرر اليت حررت كما يلي " تعمل الدولة على ترقية احلقوق  31احلقوق السياسية للمرأة إبضافة املادة 

السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة، حيدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه 
اهتا، جملالس املنتخبة على إختالف درجاملادة ". إذ فتحت هذه املادة جماال واسعا للمرأة ابلتواجد يف ا

بداية من اجملالس الشعبية البلدية والوالئية، وصوال إىل اجملالس الشعبية الوطنية، بقدر ما يتناسب مع قيم 
، إذ يعد مكسب 2، عن طريق تبين نظام احلصص )الكوات(1وأهداف السياسة اإلصالحية الوطنية الشاملة

 للمرأة وتعزيز ملبادئ الدستور واليت نتجت عنه زايدة عدد النساء يف اجملال السياسي ككل. 
ليحمل يف طياته اجلديد يف ما  0219لقد جاء تعديل املساواة يف سوق التشغيل)مناصفة(:   -8

إذ بني يف  ،يتعلق حبقوق اإلنسان وحرايت األساسية وأكد على تقوية بعض احلقوق املوجودة سابقا

                                                 
ون دستوري،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، ختصص قانبركات مولود، التعديالت الدستورية يف النظام الدستوري اجلزائري -1

  .154، ص0212كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، السنة اجلامعية 
امشي الذي هلنظام الكوات من أجنع اإلجراءات االجيابية لضمان متثيل النساء يف اجملالس املنتخبة وقد ظهر نظام الكوات نتيجة للدور ا -2

 تلعبه املرأة يف احلياة السياسية ومن أجل ضمان حقوق األقليات للوصول اىل السلطة السياسية .
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ديباجته املعدلة ضرورة وأساس مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسيري الشؤون العمومية حنو حتقيق العدالة 
 .1واملساواة وضمان احلرية يف إطار دولة دميقراطية

بنفس الصيغة اليت وردت يف التعديل األخري، اليت  39و 35و 34و 30إذ جاء يف كل من املواد       
نصت يف جمملها على املساواة أمام القانون دون متييز للعرق وجنس أو الرأي... اخل، على أن  تستهدف 

ة حقوق املرأة وعلى ترقي املؤسسات ضمان كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات وإزالة العقبات،
بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة، وأن احلرايت واحلقوق مضمونة للمواطنني وضرورة أن تكون 
ترااث ينقل من جيل إىل آخر. وأضاف التعديل مادة جديدة فيما خيص ترقية حقوق املرأة، ابلنسبة للمساواة 

سسات ة يف اهليئات واإلدارات  العمومية على مستوى املؤ يف سوق التشغيل، وكذا توليها مناصب املسؤولي
" تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل، تشجع  39إذ نصت املادة 

 الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات واإلدارات  العمومية على مستوى املؤسسات ".

II. للمرأة يف قانون العقوابت: مظاهر احلماية القانونية 
إبعتبار التشريع اجلنائي من الوسائل اهلامة اليت تضمن احلماية للمرأة من العنف، وأتكيد على ما أقره     

الدستور فهو يشكل رادعا ومقوضا ملرتكيب العنف من خالل إلباس صفة اجلرم لكل من يقوم أبعمال 
ت ها ،  ولقد أحدث التعديل األخري لقانون العقوابالعنف بصفة عامة ،وتوقيع العقوابت على فاعلي

طفرة إبستحداث مواد جديدة تقرر محاية املرأة من العنف بكل أشكاله بعدما كانت القوانني  15/11
 القدمية ال تشري اىل بعضها وسنبني بعض مظاهر احلماية اليت أقرها املشرع من خالل ما يلي:

املؤرخ يف  15/11نص قانون العقوابت اجلزائري رقم اة: املواد املقررة للعنف اجلسدي ضد املر  -1
املتضمن قانون  1199/يونيو/29املؤرخ يف  99/159املعدل واملتمم قانون رقم  0215/ديسمرب/32

العقوابت نصوص جترم  أعمال العنف اجلسدي بعدما كان يف القانون القدمي ال يوجد فصل أو ابب 
أة أشكاله وال يؤخذ يف اإلعتبار خصوصية العنف املمارس ضد املر أو فرع يفرد العنف ضد املرأة بكافة 

. 

                                                 
،اجلريدة 1119، املتضمن تعديل دستور 0219مارس  29املؤرخ  21/،19املعدل ابلقانون  1119مقتطف من ديباجة دستور ، -1

 .14الرمسية العدد 
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مكرر وبينت عقوبة كل من يرتكب عنف  099من القانون املذكور أعاله املادة  20اذ بينت املادة     
جسدي ابجلرح العمدي أو الضرب لزوجته، اليت يقيم معها أو السابقة اليت ال يسكن معها نتيجة ألفعال 

 :1لعالقة الزوجية السابقة  ابلفروض التاليهذات الصلة اب
( سنوات إذا مل ينشأ عن اجلرح والضرب أي مرض أو عجز  3( إىل ثالث )1ابحلبس من سنة ) -

 . ( يوما15كلي عن العمل يفوق مخسة عشر )
( سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن مخسة 5( إىل مخس )0ابحلبس من سنتني ) -

 .( يوما15عشر )
( سنة إذا نشأ عن اجلرح أو الضرب 02( سنوات إىل عشرين )12ابلسجن املؤقت من عشر ) -

فقد أو برت أحد األعضاء أو احلرمان من إستعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينني أو 
 .أية عاهة مستدمية أخرى

 . إحداثها ابلسجن املؤبد إذا أدى الضرب أو اجلرح املرتكب عمدا إىل الوفاة بدون قصد -

وال يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حامال أو معاقة أو إذا إرتكبت اجلرمية أمام     
األبناء القصر أو حتت التهديد ابلسالح، وال يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية إال يف الفرضني 

 األولني فقط.

كل مرتكب عنف أبي شكل من أشكال التعدي على عقوبة على   1مكرر099كما أكدت املادة     
( سنوات، 3( إىل ثالث )1اللفظي أو النفسي املتكرر الذي يؤثر على سالمتها البدنية ابحلبس من سنة )

 وميكن إثبات العنف بكافة وسائل اإلثبات.

 1كررم 099ابإلضافة إىل العقوبة املقررة  يف نص املادة املواد املقررة للعنف املعنوي ضد املرأة: -2
املذكورة أعاله ضد من تسبب  يف  املساس بسالمة الزوجة البدنية و النفسية نتيجة ألي شكل من 

أشهر  29على عقوبة احلبس من  332أشكال التعدي اللفضي والنفسي املتكرر، فقد نصت املادة 

                                                 

 املتعلق بتعديل قانون العقوابت. 0215/ديسمرب/32املؤرخ يف  15/11قم من قانون ر  20أنظر: املادة  -1 
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 ةدج الزوج الذي يهجر زوجته ويتخلى عنها ملد022.222دج إىل 52.222إىل سنتني وبغرامة من 
 . 1تتجاوز الشهرين ودون سبب جدي

كل من ضايق امرأة يف املكان العمومي بكل فعل أو قول أو   20مكرر  333كذلك نصت املادة      
دج أو  122.222دج أو ب 02.222إشارة ختدش حيائها ابحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة 

 19لسن انت الضحية قاصرا مل تكمل اإبحدى هاتني العقوبتني مع تشديد العقوبة بشكل مضاعف إذا ك
 .2سنة 

 العنف اجلنسي املمارس ضد املرأة واملاس بكرامتهااملواد املقررة للعنف اجلنسي ضد املرأة : أما  -8
دج اىل 122.222وعرضها فقد جرم املشرع مرتكبه ابحلبس من سنة اىل ثالث سنوات وبغرامة من 

و ابإلكراه،أو التهديد وميس السالمة واحلرمة دج كل إعتداء يرتكب خلسة أو ابلعنف أ522.222
ق ع ، ليضيف يف فقرهتا الثانية وحيدد فيها منط  23مكرر 333اجلنسية  للضحية طبقا لنص املادة 

وقوع اجلرم اجلنسي ضد املرأة ويرفع العقوبة من سنتني إىل مخس سنوات إذا كان املرتكب من حمارم 
سنة أو كانت الضحية مريضة أو تعاين من إعاقة أو عجزها  19الضحية أو كانت قاصرا مل تتجازو سن 

 النفسي والبدين أو بسبب احلمل سهل من إرتكابه اجلرم إذا كان اجلاين على علم هبا وظاهرة.

كما جرم املشرع مرتكب جرمية التحرش اجلنسي أن كل شخص يستغل سلطته و وظيفته أو مهنته عن      
طريق إصدار األوامر للغري أو ابلتهديد أو اإلكراه أو مبمارسة الضغوط عليه قصد إجبارها على اإلستجابة 

 دج .  322.222دج إىل 122.222سنوات وبغرامة من  3لرغباته اجلنسية ابحلبس من سنة إىل 
يعاقب بنفس العقوبة ويعترب حترش كل فعل أو لفظ أو تصرف حيمل طابعا أو إحياءا جنسيا،  وكذلك    

دج اذا كان 522.222دج اىل  022.222وتتضاعف العقوبة من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 
ية مريضة أو تعاين سنة أو كانت الضح 19املرتكب من احملارم الضحية أو كانت قاصرا مل تتجاوز سن 

من إعاقة أو عجزها النفسي والبدين أو بسبب احلمل سهل من إرتكابه اجلرم إذا كان اجلاين على علم هبا 
 وظاهرة.

                                                 
 املتعلق بتعديل قانون العقوابت. 15/11من قانون  332أنظر :املادة   -1
 .15/11قانون  20مكرر 333أنظر : املادة  -2
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من ق  339 -333كما ضمن املشرع يف القسم اخلامس حتت عنوان إنتهاك األداب من نص املادة     
ر  أو اغتصاب أو صنع أو ابع أو نشر صو   ع، عقوابت متفاوتة  على كل من إرتكب فعل خمل ابحلياء

 .1خمل ابآلداب ، موجة ضد إنسان سواء كان أنثى أو ذكر ابإلدانة

ولقد ضمن املشرع قانون العقوابت أفعال خمتلفة يدخل جانب منها يف إطار العنف اجلنسي املمارس     
وحتريضهن على الفسق والدعارة أو التحرش اجلنسي داخل العمل واخلطف نذكر  ضد املرأة كاإلجتار هبن ،

سنوات وبغرامة  12سنوات اىل  23أهنا تعاقب ايحلبس من  24مكرر 323منها ما جاءت به نص املادة 
سنة إذا سهل إرتكاهبا  15سنوات اىل  25دج وتتضاعف من  1.222.222دج إىل  322.222من 

سنها أو مرضها أو محلها أو عجزها البدين والذهين وكانت معلومة وظاهرة  ضعف الضحية الناتج عن
 للفاعل.

سنة وغرامة  02سنوات إىل  12أنه يعاقب اإلجتار ابألشخاص من  5مكرر 325كما نصت املادة      
إذا إرتكبت اجلرمية وكان الفاعل زوجا للضحية أو أحد  0.222.222إىل  1.222.222مالية من

وعها أو كانت له سلطة عليها أو كان موضفا وسهلت له وضيفته إرتكاهبا، او أرتكبت اجلرمية أصوهلا أو فر 
من طرف عدة أشخاص أو منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية أو أرتكبت حتت هتديد السالح أو 

 إبستعماله.

 332ادة مللقد قرر املشرع يف نص ااملواد املقررة للحماية من العنف االقتصادي ضد املرأة :  -4
أشهر إىل سنتني وبغرامة من  29عقوبة عقوبة احلبس من  15/11من قانون العقوابت رقم 

دج لكل زوج ترك مقر أسرته ملدة تتجاوز الشهرين ويتخلى عن كافة 022.222دج إىل 52.222
ال ابلعودة إإلتزاماته األدبية واملادية املرتتبة على السلطة األبوية أو الوصاية القانونية دون سبب جدي 

 على وضع ينبئ على الرغبة إبستئناف احلياة العائلية بصفة هنائية.

 52.222سنوات وبغرامة من  23أشهر إىل  29 من ق ع بعقوبة احلبس  331كما نصت املادة      
دج كل من إمتنع عمدا وملدة تتجاوز الشهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة  322.222دج إىل 

                                                 
 العقوابتاملتضمن قانون  1199/يونيو/29املؤرخ يف  99/159قانون رقم من  339-333أظر:املواد من  -1
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وعن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده أسرته 
إبلزامه بدفع نفقة إليهم ويفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس وال يعترب اإلعسار الناتج عن 

 وال.اإلعتياد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبوال من املدين يف أية حالة من األح
كما ان املشرع خفف من عقوبة السرقة بني زوجني فإذا سرق الزوج مال زوجته فإنه ال يتابع إبجراءات     

جزائية بل بتعويض مدين فقط ، إال إذا صاحب شكوى من طرف املضرور ابلنسبة إىل السرقات اليت 
ري ا على التماسك األسحتدث بني األقارب واحلواشي واألصهار إىل غاية الدرجة الرابعة ، وهذا حفاظ

 .1والعائلي

III. : احلماية القانونية املقررة يف قانون األحوال الشخصية للعنف ضد املرأة 

متثل األسرة لإلنسان املأوى الدافئ، وامللجأ اآلمن. والعالقة الطبيعية املفرتضة بني أركان هذه األسرة     
بة ة ذلك ابلدرجة األوىل على املرأة حبكم الرتكي)الزوج والزوجة واألوالد( هي احلب واملودة. وتقع مسؤولي

العاطفية اليت خلقها هللا تعاىل عليها. ولكي تتمكن الزوجة من القيام هبذا فهي تتوقع من الزوج التعاون 
والتقدير ابإلضافة للعطاء واإلحرتام املتبادل. ولكن يف بعض األحيان قد تتحول األسرة إىل حلبة صراع 

د األسرة إىل إستخدام القوة املادية واملعنوية إستخداماً غري مشروع إلحلاق األذى ضد حيث يلجأ أحد أفرا
أفراد آخرين من هذه األسرة. وتُبني مجيع الدراسات اليت جتريها الدول العربية على ظاهرة العنف األسري 

ساسة كونه أمر ضية حيف جمتمعاهتا أن الزوجة هي الضحية األوىل وأن الزوج هو املعتدي األول مما جيعله ق
. ولقد عاجل قانون األسرة سبل احلماية وذلك أبن أقر هلذه الزوجة حقوق كما 2عائلي بني الزوج والزوجة

 فرض عليها واجبات، وهو نفس األمر كذلك للرجل، وسنبني بعض املسائل اليت وضحها قانون األسرة.
أساس الزواج الصحيح   من قانون األسرة على 24:لقد أكدت املادة  املودة والرمحة واإلحرتام -1

وأهدافه،فهو كل عقد رضائي يتم بني الرجل واملرأة على وجه شرعي ومن أهدافه تكوين أسرة أساسه املودة 
، ومن أهم أكانه هو الرضا وفيها يقرتن إجياب 3والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب 

                                                 
 املتعلق بقانون العقوابت. 15/11املعدلتني مبوجب قانون  391-399أنظر: املادتني  -1
، 02/20/0211دعاء عرايب، العنف األسري األسباب والنتائج، مت اإلطالع عليه يف الرابط التايل بتاريخ  -2

http://ma3looma.net/%D8%A7%D9%84% 
 املتعلق بتعديل قانون االسرة 0225فرباير  01املؤرخ يف  20-25من األمر  24أنظر املادة -3

http://ma3looma.net/%D8%A7%D9%84%25
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أنه  13د الطرفني قبول من الطرف األخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا،هلذا نصت كذلك املادة أح
ال جيوز للويل أاب كان أو غريه ، أن جيرب القاصرة اليت يف واليته على الزواج وال جيوز له أن يزوجها بدون 

مىت أتكد  1، أو إبذن من القاضي91موافقتها وابلتايل توفر هذه املادة محاية للمرأة القاصر حىت تبلغ سن 
على حقوق  39من قدرهتا، وحىت توافق على الزواج، وإال كان الزواج ابطال، ليؤكد كذلك يف نص املادة 

وواجبات كل من الزوجني وتنظيم احلياة الزوجية واملعاشرة ابملعروف واإلحرتام املتبادل والتشاور واحلوار 
 .2املعاملة  واحملافظة على  روابط القرابة وحسن

لقد وفر املشرع احلماية للمرأة إذا مل تستقم احلياة الزوجية أبن يتم حل هذا محاية املطلقة:  -2
الزواج إما إبرادة الزوج أو إبرادهتما أو إبرادة الزوجة، فلها أن تطلب التطليق وفق لألسباب اليت حددهتا 

ف االقتصادي( أو اهلجر يف املضجع أو الغياب )عن 14كعدم النفقة الواجبة اليت حددهتا املادة   53املادة 
فوق العام بدون مربر )عنف معنوي(، الشقاق املستمر )عنف لفظي ( كل ضرر معترب )عنف جسدي او 

 .3بدين ( إرتكاب جرمية ماسة ابلشرف )عنف جنسي(، كما أعطى هلا احلق أن ختالع نفسها مبقابل مايل

ف أن حيكم بتعويض للزوجة عن الضرر الالحق هبا إذا تنب له تعسكما بني املشرع أنه إبمكان القاضي      
يف حالة نشوز  55، وهو ما أكده كذلك يف نص املادة 4الزوج يف الطالق، أو عن أي ضرر أخر حلق هبا

 أحد الزوجني ميكن للقاضي أن حيكم ابلطالق وابلتعويض للطرف املتضرر.
وجتدر اإلشارة أنه ميكن أن تستمر معاحاة هذه الزوجة ابلعنف املمارس ضدها حىت بعد الطالق،فتجد      

نفسها غري قادرة على إجياد لقمة هلا أو ألبنائها ،نتيجة لتقاعس الزوج على تسديد النفقة لألوالد أو تويف 
وق خاص للمطلقة من خالل طليقها أو أنه أصبح يعاين من مرض أو إعاقة فقد أصدرت الدولة صند

التدخل يف حمل الزوج )املطلق( من أجل مصلحة احملضون وذلك بتقدمي مبالغ مالية على كل طفل لألم 
احلاضنة هذه املبالغ من شأهنا أن تساعد األم يف النفقة الغذائية ألبنائها، وابلتايل ما يتعني على األم إال 

                                                 
 من نفس األمر 21أنظر املادة  -1
 من نفس األمر 39أنظر املادة -2
 ،من نفس األمر 53،54أنظر املادة -3
 مكرر من نفس األمر. 53أنظر املادة -4
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ضوع مث حتديد املبلغ ة املختصة اليت تقوم فيما بعد بدراسة املو أن تتقدم فقط مبلف تشرح فيه وضعيتها للهيئ
 ·1املايل اليت ستستفيد منه األم وأبناؤها بصفة شهرية

نص صريح أن لكل من الزوجني ذمة  31جاء يف نص املادة إسقاللية الذمة املالية :  -8
ه حتت لزوج أن جيرب زوجتمالية مستقلة عن األخر،مع وجوب نفقة الرجل على املرأة وأوالده وال جيوز ل

التهديد ابلطالق أو أبي شيء أخر حىت يتصرف يف أمواهلا بدون موافقتها غري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا 
يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق حول األموال املشرتكة بينهما اليت يكسباهنا خالل احلياة الزوجية 

شرط ن أن يضّمنا يف العقد كل الشروط اليت يرايهنا ضروية كوحتديد النسب اليت تؤول لكل منهما، كما ميك
تعدد زوجات ابلنسبة للرجل الذي أصبح يشرتط عليه موافقتها املسبقة ورضاها، وشرط اخلروج للعمل 

، وابلتايل يوجد سبيل لدرأ مشكل العمل لدى املرأة بتضمينها شرط يف عقد زواج على موافقته على 2للمرأة
 عملها .

لقد أكد املشرع للمرأة حقها الكامل يف املرياث مع نظريها الرجل،حسب مرياث: احلق يف  -4
تعليمات الشريعة اإلسالمية الذي يسري قانون األسرة اجلزائري ورغم ذلك ال تزال العديد من العائالت 

لذكور ااجلزائرية يف بعض مناطق الوطن حترم املرأة من املرياث بشكل هنائي، وتعترب الرتكة حقا من حقوق 
فقط، متحججني يف ذلك أبن املرأة إذا حتصلت على نصيبها من اإلرث فإهنا ستمنحه لزوجها الغريب عن 

 140العائلة، لذلك يُفضلون حرماهنا متاما من املرياث حىت ال أيخذ زوجها شيئا منه، فقد جاءت املادة 
واألخت  ة واجلدة من اجلهتني وأن علتتؤكد أن النساء الذين يرثن البنت وبنت االبن وان نزل واألم والزوج

،وهذا تعبري واضح على حقها يف املرياث كما بني قانون األسرة مواد 3الشقيقة واألخت ألب واألخت ألم 
 حتدد أنصبتها وفروضها ،لذا جيب نشر التوعية أبن املريا ث حق للمرأة وليست صدقة.

 
 

                                                 
 يتضمن انشاء صندوق النفقة. 0215يناير  24املؤرخ يف  15/21قانون رقم  -1
 من نفس األمر. 31 -11أنظر املادة  -2
 املتضمن قانون األسرة  1194يونيو  21املؤرخ يف  94/11من قانون  140أنظر املادة  -3
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 اخلامتة 
ابلرغم من تعدد أشكاله وأنواعه إال أهنا تشرتك يف مضمون  ختاما نقول أن العنف املمارس ضد املرأة،      

واحد وهو السلوك العدواين إجتاه املرأة، سواء كان هذا العنف عنف جسدي يستهدف إحداث أثر على 
جنسي  ة والبدنية أو عنفاجلسد املرأة أو إزهاق روحها  أو عنف معنوي لفظي يعود على احلالة النفسي

حابع من الفطرة الغري السوية ملرتكبها  أو عنف اقتصادي وسواء كان يف حميطها الداخلي كاألسرة والذي 
يعترب األخطر نظرا إلحتمالية تكراره وعدم اإلفصاح به  من طرف املرأة للحفاظ على األسرة أو احلرج أو 

قة ة العنف ضد املرأة من القضااي املستجدة واملستمرة واملوثيف حميطها اخلارجي من اجملتمع، وكون أن مسأل
يف مجيع دول العامل فقد أوجدت الدولة سبل محاية  هلا مقررة يف التشريعات الوطنية إبعتبار أن التشريع 
يعد املرجعية األساسية لتنظيم العالقات داخل اجملتمع وضبط توازنه، وعلى الرغم من وجود احلماية لظاهرة 

ف وابإلمكان املرأة أن تتجه ألي مركز لتبليغ أو إنتهاج أساليب قانونية إال أن الدراسة القانونية أثبت العن
عجزها فهي ال تكفي وحدها لردع وجزر كل من يرتكب العنف ضد املرأة بقدر ما جيب إدراج جانب 

ة املرسخة لسيطرة قدميوقائي لعالج الظاهرة من خالل التحسيس لتغيري الذهنيات واخللفيات الثقافية ال
اجملتمع الذكوري وعدم تعريض هذه املرأة املخلوق اللطيف للمزايدات األيديولوجية، فالدولة ال ميكن ان 

 ترتقي جبناح واحد بل جبناحيه املرأة والرجل ابلتوازي.

 قائمة املراجع
 أوال: املصادر

 القرأن الكرمي: -1
 سورة األحزاب -
 الدساتري: -2

  .94اجلريدة الرمسية العدد  1193سبتمرب،  29يف ، املؤرخ 1193دستور  -
  .21، اجلريدة الرمسية العدد 1191فرباير  03، املؤرخ يف 1191دستور  -
  .0220أفريل  12، املؤرخ يف 23-20ابلقانون رقم  1119التعديل الدستوري لدستور  -
  .0229مرب سنة نوف 15املؤرخ يف  29-11ابلقانون رقم  1119التعديل الدستوري لدستور  -
 .14،،اجلريدة الرمسية العدد 0219مارس  29املؤرخ  21/،19ابلقانون  1119تعديل دستور  -
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 القوانني:  -8
 املتضمن قانون العقوابت 1199/يونيو/29املؤرخ يف  99/159قانون رقم  -
 املتعلق بتعديل قانون العقوابت 0215/ديسمرب/32املؤرخ يف  15/11قانون رقم  -
 املتضمن قانون األسرة 1194يونيو  21املرخ يف  94/11قانون  -
 يتضمن إنشاء صندوق النفقة 0215يناير  24املؤرخ يف  15/21قانون رقم  -
 املتعلق بتعديل قانون األسرة 0225فرباير  01املؤرخ يف  20-25األمر  -
 املتعلق ابمليثاق الوطين. 1119يوليو  25املؤرخ يف  51-19األمر رقم  -

 غة العربيةاثنيا:املراجع ابل
 الكتب: -1

بوبكر إدريس، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر مند اإلستقالل من خالل الواثئق والنصوص دولية، اجلزء األول،  -
 .0225ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

 .0210املرأة يف العمل يف املواثيق الدولية،  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الدوحة،  رانيا فؤاد،حق -
 .0210حممد برك الفوزان،عمل املرأة يف اململكة العربية السعودية، املنهل للنشر، الرايض،    -
 .0212اللجنة الوطنية األردنية حلقوق املرأة :  املرأة وحق امللكية واملرياث، عمان،  -

 ورسائل جامعية: مذكرات -2
أمحد عبد اللطيف،مسري عبد املعطي النجم،لبىن غريب عبد العليم،التحرش اجلنسي أسبابه وتداعياته، حبث،جامعة  -

 .0221القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، سنة 
 احلقوق، ختصص يفبركات مولود، التعديالت الدستورية يف النظام الدستوري اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري  -

 0212قانون دستوري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، السنة اجلامعية 
بن عطا هللا بن عليه،اآلليات القانونية ملكافحة العنف ضد املرأة،مذكرة لنيل شهاذة املاجستري ،كلية احلقوق والعلوم  -

 0214السياسية جامعة ورقلة ،سنة
العنف ضد املراة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق مفاهيم وأاثر صحية، مذكرة لنيل شهادة إفتال إخالص، -

 0220ماجستري جامعة دمشق،سوراي،سنة 
دراغمة دميا، العنف األسري وأثره على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية،مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة   -

 .0220القدس ،
لزوجة يف اجملتمع االردين،رسالة لنيل شهادة املاجستري،اجلامعة االردنية،عمان االردن،سنة عواودة أمل، العنف ضد ا -

1119 
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حاج علي حكيمة،أتُثري التحرش اجلنسي على االستقرار املهين للمرأة العاملة دراسة ميدانية بوالييت بومرداس وتيزي  -
 0214ة مولود معمري ،تيزي وزو،سنة وزو، رسالة لنيل شهادة املاجستري،يف علم النفس االجتماعي،جامع

علية أمحد صاحل ضيف هللا،العنف ضد املرأة بني الفقه واملواثيق الدولية دراسة مقارنة،أطروحة إلستكمال نيل شهادة  -
 0229الدكتوراه يف الفقه وأصوله،كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية، سنة

 التقارير: -8
املتحدة، دراسة معمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، الدورة احلادية والستون البند تقرير اجلمعية العامة لألمم  -

 .0229جويلة  29)أ( من جدول األعمال املؤقت النهوض ابملرأة ،92
تقرير جملس حقوق االنسان، اجلمعة العامة لألمم املتحدة، حقوق االنسان لضحااي االجتار ابالشخاص السيما  -

 .0221جانفي 04من جدول األعمال املؤقت ، 0، الدورة الرابعة البند األطفال والنساء
 اثلثا املواقع االلكرتونية:

 10/20/0211، اتريخ اإلطالع  http://www.who.inموقع منضمة الصحة العاملية،. -
 ،3/20/0211، اإلطالع  يوم  http://www.dorar.net-موقع الدرر السنية معىن السخرية، -
 11/20/0211، االطالع  يوم  http://www.almaany.comموقع معجم رسم املعاين. -
 https://www.syr-،على املوقع، ،rape-marital-جلني حداد،مقال بعنوان اغتصاب الزوجة  -

pdres.com/ 19/20/0211، اتريخ االطالع. 
 ايمسينة حجازي، أزواج ميارسنون عملية اإلستنزاف املادي على زوجاهتم العامالت،  -

http://sawtalahrar.net 09/21/1102، اتريخ االطالع 
هايل العموش، حرمان املرأة من املرياث جاهلية جديدة،   -

http://www.almadenahnews.com/article 10/20/0211، االطالع يوم .  
 دعاء عرايب، العنف األسري األسباب والنتائج، مت اإلطالع عليه يف الرابط التايل،  -

http://ma3looma.net/%D8%A7%D9%84% 02/20/0211، بتاريخ. 

http://www.who.in/
http://www.dorar.net/
http://www.almaany.com/
https://www.syr-res.com/pd
https://www.syr-res.com/pd
http://sawtalahrar.net/
http://www.almadenahnews.com/article
http://ma3looma.net/%D8%A7%D9%84%25
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 املفهوم املعاصر ألمالك الدولة اخلاصة
 األستاذة: هـّدوري عايدة                                                                                             

 1كلية احلقوق جامعة قسنطينة                                                                                         
 ملخص:

إّن املفهوم التقليدي ألمالك الّدولة اخلاّصة، والذي ساد طوال قرن من الزمن أو أكثر، وكان يعتمد أساسا يف تعريفه     
 املعيار السليب مقارنة ابمللك العام، قد مّت جتاوزه إىل مفهوم معاصر يعترب من الناحية القانونية مللك الّدولة اخلاص على

 واإلقتصادية أكثر دقة ومشوال.

وسنحاول من خالل هذا املقال صياغة مقاربة قانونية للمفهوم املعاصر مللك الدولة اخلاص، والذي ينبين على فكرة     
اته األموال ليس غاية يف حد ذاته، بل هو وسيلة من وسائل حتكم الدولة يف خمتلف القطاعات مفادها أّن متلك الدولة هل

 واجملاالت، من أجل تسخريها يف إجتاه خيدم تصورها للمصلحة العامة.  

 أمالك الدولة اخلاصة، أمالك الدولة العامة، الوظيفة املالية، املصلحة العامةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The traditional concept of private property state, prevailing throughout more 

than a century, this concept is mainly based in its definition on the private property 

of your country, the negative criterion compared to the public domain, has been 

overcome to a contemporary concept which is legally and economically more 

accurate and comprehensive. 

We will try through this article to create a legal approach to the modern 

concept of the state property, based on the idea that the state appropriation of these 

founds is not a purpose, it is a mean of state control in various sectors and areas, in 

order to put them in the direction of serving its conception of the public service.   
 املقدمة

، إعتمد أغلب انبعلى غرار التعريف الذي أورده املشرّع اجلزائري ونظرائه من املشّرعني العرب واألج     
الباحثني املختّصني بدراسة قانون األموال العامة يف تعريفهم ألمالك الدولة اخلاصة، على ما أنتجه الفقه 
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، (2)، حيث تبّنوا التعريف القائم على أساس املعيار السليب(1)وإستقّر عليه القضاء الفرنسيني يف هذا اجملال
فأدخلوا بناء على ذلك ضمن عناصر ملك الدولة اخلاص كّل األموال اململوكة لإلدارة، واليت ال تندرج 

 ضمن حّيز املال العام.  

ونظرا لقصور هذا التعريف املعتمد أساسا على إشكالّية التمييز بني ملك الدولة العام واخلاص، واليت     
يد مفهوم ملك الدولة اخلاص، رأيت إىل أّن ما ينبغي دراسته ال ميكن اإلعتماد عليها كمعيار وحيد لتحد

هو حمتوى الفكرة من كّل جوانبها، حىت يتسىّن لنا بلورة تعريف شامل وكامل مللك الدولة اخلاص. فما هو 
 املفهوم الدقيق واملناسب لوصف أمالك الدولة اخلاصة؟

ن األمالك ة التقليديّة للتعريف، أي بتمييزه علإلجابة على هذه اإلشكالية، إرأتيت البدء من النظريّ     
ول(، مث والقانون اجلزائري )الفرع األ -إبعتباره مصدر هذه الفكرة–العاّمة يف كل من القانون الفرنسي 

حتديد هذا امللك من خالل تبيان مشتمالته والعناصر املكّونة له )الفرع الثاين(، وأخريا دراسة خمتلف أوجه 
 ثالث(.وظائفه )الفرع ال

 الفرع األول: مفهوم أمالك الدولة اخلاصة من خالل متييزها

تظهر أمهّية متييز أمالك الدولة اخلاّصة )الدومني اخلاص( عن أمالكها العامة )الدومني العام( يف إختالف     
ضع خياألنظمة القانونية اليت ختضع هلا كال امللكيتني، سواء من حيث التكوين، التسيري أو احلماية. إذ 

الدومني اخلاص عامة إىل أحكام القانون اخلاص، ويف حالة نشوب نزاع فالقضاء املدين هو املختص يف 

                                                 
أول صياغة  ني السابع عشر والثامن عشر، حيث متتبدأت أّول بوادر التفرقة بني الدومني العام واخلاص تظهر يف فرنسا بني القرن 1

من خالل كتابه  Victor Proudhonمث تاله الفقيه فيكتور برودون  Pardessusحمّددة للتفرقة على يد الفقيه الفرنسي ابرديس 
واألشغال العامة، ديوان . راجع الدكتور السيد حممد يوسف املعداوي، مذكرات يف األموال العامة 1933املطول يف الدومني العام سنة 
  .29و 25، ص 1194املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

2- J-M.Auby / R.Ducos-Ader, Droit Administratif, Editions Dalloz 1979, Paris, P42   - Ph.Godfrin, 

Droit administratif des biens,Editions Masson 1987, Paris, P145. 

 - J-M.Auby / P.Bon / J-B.Auby / PH.Terneyre, Droit Administratif des Biens, Editions 

Dalloz 2008, Paris, P177. 

 - C.Chamard-Heim / F.Melleray / R.Noguellou / PH.Yolka, Les Grandes Décisions du Droit 

Administratif des Biens, Editions Dalloz 2013, Paris.P334. 
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الّنظر فيه. أّما أموال الدومني العام فتخضع ألحكام القانون العام، ومتتاز حبماية خاصة نظرا لدورها يف 
 ملختص يف النظر فيه.حتقيق املنفعة العامة، ويف حالة نشوب نزاع فالقضاء اإلداري هو ا

وهلذا، وبغية التوّصل إىل معيار ميكن اإلعتماد عليه للتمييز بني األمالك الوطنّية العاّمة واخلاصة، إجّته     
وفيما يلي سنقوم بعرض ثالث  الفقه إىل بذل غاية اجلهد مستعينا يف ذلك ابلنصوص القانونّية املتوفرة.

بناها املشرّع اجلزائري للتمييز بني أمالك الدولة العامة واخلاصة معايري أساسّية إعتمدها أو ابألحرى ت
 )الدومني العام والدومني اخلاص(، وهذا ابلقدر الذي حيتاجه حبثنا.

 أوال: معيار عدم قابلية املال للتملك

-12من قانون األمالك الوطنية رقم  23وهو املعيار الذي إعتمد عليه املشرع يف صياغته لنص املادة     
من هذا القانون، متّثل األمالك الوطنية العموميّة  10، حيث جاء فيها مايلي: "تطبيقا للمادة (1)32

كم طبيعتها أو حب ال ميكن أن تكون حمل ملكية خاصةاألمالك املنصوص عليها يف املادة الثانية أعاله اليت 
 غرضها.

وماليّة  ةتؤّدي وظيفة إمتالكيّ أّما األمالك الوطنية األخرى غري املصنفة ضمن األمالك العمومّية واليت     
 ".)2(فتمّثل األمالك الوطنّية اخلاّصة

                                                 
 املؤرخ يف 14-29يتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم ابلقانون رقم  1112ديسمرب  21املؤرخ يف  32-12القانون رقم  1

 .0229أوت  23يف  الصادرة 44جريدة رمسية عدد  0229جويلية  02
 22111-( يف مادته CGPPPالدولة الفرنسي ) وقد تشابه هذا التعريف إىل حد كبري مع ما أورده املشرع الفرنسي يف قانون أمالك 2

 يتكون من ابقي األمالك الوطنية اليت ال تندرج ضمن أمالك الدومني العاماليت جاء يف معناها أن الدومني اخلاص 
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général 

de la propriété des personnes publiques (CGPPP) Article L2211-1:"Font partie du domaine 

privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine 

public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F47830D1FC583C9290FCBD1E9FF175D.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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-12من قانون التوجيه العقاري  05كما أّكد املشرّع على تكريسه هلذا املعيار من خالل نص املادة      
ّلك اخلواص اليت ال تتحّمل متيلي:" تتكّون األمالك العمومّية من األمالك الوطنّية واليت جاء فيها ما( 1)05
 بسبب طبيعتها أو الغرض املسطّر هلا. أّما األمالك الوطنّية األخرى، فتكّون األمالك اخلاصة". إاّيها
ون اخلاص، يف نوعليه، فاألمالك الوطنية اخلاصة ميكن أن تكون حمّل ملكّية لألشخاص اخلاضعني للقا    

حني أّن األمالك الوطنّية العمومّية ال ميكن أبّي حال من األحوال أن تكون حمّل ملكّية خاّصة، كوهنا 
 حماطة بقاعدة املنع الثالثية )عدم قابليتها للتصرف أو التقادم أو احلجز(.

لوطنّية العمومّية غري على أّن األمالك ا 32-12من قانون األمالك الوطنية رقم  24كما تضيف املادة      
وال للتقادم وال للحجز، أّما إدارة األمالك واحلقوق املنقولة والعقاريّة التابعة لألمالك الوطنّية  للتصّرفقابلة 

 ، فيخضع ألحكام النصوص التشريعّية املعمول هبا.والتصّرف فيهااخلاّصة 

واملالحظ من هذا النص أّن املشرع قد إستعمل مصطلح "التصّرف" للّداللة على العمل القانوين الناقل     
. ممّا يعيد التأكيد على إعتماده معيار قابلّية األمالك (2)للملكية، ومل يقصد به أعمال اإلدارة والتسيري

الوطنّية اخلاّصة للتصّرف فيها كمعيار للتمييز بينها وبني األمالك الوطنّية العمومّية الغري قابلة للتصرف، 
بيعة طوابلّتايل الغري متاحة لتملك اخلواص هلا. إاّل أنّه مّت نقد هذه النظريّة إبعتبارها غري منطقية وتنايف 

ته األشياء، فليس مثة مال غري قابل للتملك بطبيعته، وإاّل ملا عّرف التشريع امللك على أنّه "شيء قابل بطبيع
للتملك". إذ أّن عدم قابلّية امللك للتملك اخلاص إمّنا هو نتيجة إلعتباره من األمالك العامة، وليس سببا 

ا من يقضي حبمايتها وضمان بقاء ختصيصها إبخراجه إلعتباره كذلك. فالّنظام القانوين لألمالك العامة
 .(3)نطاق التداول

وبلمحة اترخيية خاطفة حول معيار قابلية التملك اخلاص، نشري إىل أّن هذا املعيار قد ساد طويال يف     
راء آ الفقه الفرنسي إبعتباره كان أساس التمييز بني األمالك الوطنّية العاّمة واخلاّصة آنذاك، ويعترب وليد

                                                 
 05املؤرخ يف  09-15ري، معدل ومتمم ابألمر رقم يتضمن التوجيه العقا 1112نوفمرب  19املؤرخ يف  05-12القانون رقم  1

 .1112نوفمرب  19الصادرة يف  41، جريدة رمسية عدد 1115سبتمرب 
 .09، ص 0221اعمر حيياوي، الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات احمللية، دار هومه، اجلزائر  2
 .21، ص 1194عامة واألشغال العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلــــــــــــــــزائر السيد حممد يوسف املعداوي، مذكرات يف األموال ال 3
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واألستاذ  Ducroqالفقهاء املنتمني إىل ما يعرف مبدرسة التوّجه الطبيعي، وعلى رأسهم األستاذ 
Berthelemy حيث يرى أن األمالك الوطنّية العمومّية (1)والذي يعترب من أشّد الفقهاء دفاعا عنه ،

بيعتها حسبه ابإلستناد عرفة طتتكّون من األمالك اليت ال تقبل التمّلك اخلاص حبكم طبيعتها، ويتوصل إىل م
إىل نصوص القانون املدين. لكن وبفعل اإلنتقادات املوجهة له مل يلبث هذا املعيار أن هجر من جانب 
الفقه ومن جانب التشريعات احلديثة، لرتّجح الكّفة ولو نسبّيا للمعيار الوظيفي أي الوظيفة اليت تؤّديها 

 تخصيص للمنفعة العامة. هذه األمالك أو ما يعرف كذلك مبعيار ال

 اثنيا: معيار التخصيص للمنفعة العامة

حيث جاء فيها ما يلي:  32-12املعدلة من القانون  10وهو املعيار الذي إحتوته صراحة املادة     
، واملوضوعة جلميعيستعملها ا"تتكّون األمالك الوطنّية العمومّية من احلقوق واألمالك املنقولة والعقاريّة اليت 

حتت تصّرف اجلمهور املستعمل، إّما مباشر وإّما بواسطة مرفق عام، شريطة أن تكّيف يف هذه احلالة، 
حبكم طبيعتها أو هتيئتها اخلاصة، تكييفا مطلقا أو أساسّيا مع اهلدف اخلاص هلذا املرفق". ابإلضافة إىل 

نقوالت اليت العقارات وامل للّدولة تعترب أمواالمن القانون املدين اليت تنص على ما يلي: " 999نص املادة 
 ابلفعل أو مبقتضى نص قانوين ملصلحة عامة أو إلدارة أو ملؤسسة عمومّية ........" ختّصص

، فإّن لألمالك الوطنّية اخلاّصة (2)حسب ما هو مذكور يف النص القانوين وحسب اإلجّتاه الفقهي الغالب    
سيريها ا عن األمالك الوطنّية العامة، حيث حتّقق من خالل إدارهتا وتوظيفة جوهريّة، مالّية وإقتصاديّة، متّيزه

الربح املادي، يف حني أن وظيفة األمالك الوطنّية العمومّية تتمّثل يف حتقيق النفع العام من خالل ختصيصها 
 لإلستعمال اجلماهريي سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بصفة غري مباشرة أي عن طريق املرافق العامة.

                                                 
 .120، ص 0229نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي، احلماية اجلزائية للمال العام، دار هومه، اجلزائر  - 1
 .00، ص 0215حسن اخلشني، ملك الدولة اخلاص، منشورات جملة احلقوق، الرابط  -
وجيز  Duguitأصحاب هذا املذهب هم أنصار نظرية املرفق العام إبعتبارها أساسا للقانون اإلداري، وعلى رأسهم الفقيه دوجي  2

Jéze  وبنارBénard  وهوريوHauriou  وفالنيWaline:راجع . 
 .12السيد حممد يوسف املعداوي، مرجع سابق، ص  -
 .129ص  نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي، مرجع سابق، -
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حبيث أمكنه  (1)وميثل املعيار الوظيفي املعيار السائد أو الغالب يف الفقه والقضاء، كونه أكثر ليبريالية    
أن يفّرق بني النشاط اإلداري الرامي إىل حتقيق املنفعة العامة، وبني النشاط اإلداري اإلقتصادي الرامي إىل 

عية جزء نتقادات، حيث يعاب عليه كون الثروات الطبيحتقيق الربح املادي. إاّل أنّه مل يسلم بدوره من اإل
ورغم ذلك فهي ال ترمي إىل حتقيق املنفعة العامة وليست خمّصصة  (2)من مكّوحات األمالك الوطنية العمومّية

لإلستعمال اجلماهريي وال لتسيري مرفق عام، بل تؤّدي وظيفة مالّية وإقتصاديّة وختضع يف تسيريها لقواعد 
اص. غري أّن هناك من يرى أنّه ال حمّل لألخذ هبذا النقد كون هذه األمالك تظّل تّتصف بطابع القانون اخل

امللكّية العمومّية، لكوهنا ختضع لقواعد احلماية اخلاّصة ابألمالك الوطنّية العمومّية، واليت تتمثل يف عدم 
، ابإلضافة إىل أهّنا (3)لك اخلاصقابليتها للتصرف وال للحجز وال للتقادم، وابلتايل فهي غري قابلة للتم

مرصودة خلدمة املصلحة العامة للجماعة الوطنّية ولفائدهتا، وعليه فإّن خضوعها لقواعد القانون اخلاص من 
 . (4)حيث تسيريها يتماشى والطبيعة املاديّة هلذه األمالك، دون أن يؤثر على طبيعتها القانونية

 اثلثا: معيار إرادة املشرع

املعّدل واملتّمم، واليت إستهّلها  1191من دستور  19يظهر تبيّن املشرّع هلذا املعيار جلّيا يف مطلع املادة     
 بنصه على أّن: "األمالك الوطنية حيّددها القانون". 

 10 وعليه، فاملشرّع مل يكتفي بتحديد األمالك الوطنّية اخلاّصة وال العمومّية الذي ورد يف نّصي املادتني    
، بل جتاوز ذلك برتكه جمال الّتحديد مفتوحا قانوحا، وهذا من خالل إخضاعه 32-12من القانون  11و

من نفس الدستور "...... وأمالكا أخرى حمّددة يف القانون" وهبذا  11إلرادته، وأّكد ذلك يف نص املادة 
ضال عّما يف نصوص الدستور، فيكون املشرع قد تبىّن صراحة معيار إرادة املشرع كمعيار جوهري مكّرس 

 أورده من نصوص يف قانون األمالك الوطنّية تفيد نفس السياق. 

                                                 
 .11، ص 0223ليلى زروقي، محدي عمر ابشا، املنازعات العقارية، دار هومه، اجلزائر  1
"تتكون األمالك الوطنية العمومية من ................ الثروات واملوارد الطبيعية السطحية واجلوفية  32-12من القانون  15املادة  2

."........ 
 .511، ص 1110سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، القاهرة  3
 .24، ص 1112، ماي 32-12أنظر وثيقة عرض األسباب ملشروع قانون األمالك الوطنية  4
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والذي رأى، من خالل رسالته للدكتوراه، أنّه من  Jansseويعود أصل ظهور هذا املعيار إىل األستاذ     
ن ذلك الرجوع إىل بدال م العبث البحث عن معيار للتمييز بني األمالك الوطنّية العمومّية واخلاّصة، وإقرتح

إرادة املشرّع يف كّل حالة على حدى من أجل التعّرف على طبيعة املال، وما إذا كان يعّد من األموال 
، حبيث ال تلحق صفة العمومّية أو اخلصوصّية مبلك ما إاّل مبقتضى نص تشريعي، (1)العاّمة أو اخلاّصة

، حبجة إصدار املشرّع، (2)د من فقهاء وأساتذة القانونصريح أو ضمين. وقد أيّده يف هذه النظرية العدي
إىل جانب قانون األمالك الوطنية، العديد من النصوص اليت تنسب الّصفة العاّمة أو اخلاّصة إىل خمتلف 

، وخالفه أسلوب التحديد التشريعي السليب، (3)األمالك، وهو ما يسّمى أبسلوب التحديد التشريعي اإلجيايب
خالله املشرّع بعض األمالك من دائرة األمالك العمومّية أو اخلاّصة، وابلّتايل ينفي عنها  والذي خيرج من

 الّصفة العاّمة أو ينسبها هلا.

ويعاب على هذه النظريّة أهّنا ضّيقت إىل حّد كبري من نطاق األمالك العاّمة، حيث حصرهتا يف تلك     
ل املشرّع يف كثري من األحيان. ابإلضافة إىل حتمّية تدخّ اليت ورد بشأهنا نص تشريعي، وهو أمر غري حمّقق 

يف كّل مرّة يراد فيها إضفاء أو إنفاء صفة العمومّية على ملك من األمالك، وهو أمر شبه مستحيل التطبيق 
من الناحية العملّية، إضافة إىل أنّه من الّصعب التعّرف على إرادة املشرّع يف كّل مرّة، ألّن الكشف عنها 

 . (4)با ماال يكون ابألمر اليسريغال

 الفرع الثاين: مفهوم أمالك الدولة اخلاصة من خالل حتديدها

من قانون  19و 11لقد توىّل املشرّع اجلزائري مسألة حتديد مشتمالت أمالك الّدولة اخلاّصة يف املواد     
مؤّكدا مرارا وتكرارا على إعتماده يف حتديد هاته األمالك على معيار عدم  32-12األمالك الوطنية 

                                                 
 .113نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي، مرجع سابق، ص  1
  Claude Kleinكلود   نذكر: األستاذ Janseمن أكرب مؤيدي جانس  2

 .113راجع نوفل على عبد هللا صفو الدليمي، مرجع سابق، ص 
 .25، ص 1191عبد العزيز السيد اجلوهري، حماضرات يف األموال العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  3
 .33ص  إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع الوسيط يف أموال الدولة العامة واخلاصة، مرجع سابق، 4
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خالل نصوص املواد املذكورة أعاله  . ومن(1)التخصيص أو إخراج املال من دائرة األمالك الوطنّية العمومّية
أمكننا التوّصل إىل الّتحديد التشريعي الّدقيق هلاته األمالك، واليت آثرحا يف هذا السياق تصنيفها إىل أمالك 

، وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا (2)عقارية وأمالك منقولة، وهذا وفقا للمعيار املادي نظرا لبساطته ووضوحه
 . (3)ن أحكام القانون املدين الذي قّسم بدوره األشياء إىل عقارات ومنقوالتاملعيار مّت إستنباطه م

 أوال: األمالك العقاريّة الّتابعة ألمالك الدولة اخلاّصة

متّثل األمالك العقاريّة الّتابعة ألمالك الّدولة اخلاّصة جزء كبري وهام من مكّوحات األمالك الوطنّية، وقد     
، وهي  32-12من قانون األمالك الوطنية  19ورد تعداد هاته األمالك على سبيل احلصر يف نص املادة 

 كالتايل:
  طنّية العمومّية، بنوعيها:مجيع البناايت واألراضي غري املصّنفة يف األمالك الو 
اليت ملكتها الدولة وخّصصتها ملرافق عمومّية وهيئات إداريّة، سواء أكانت هاته املرافق واهليئات اإلداريّة  -

 تتمّتع ابإلستقالل املايل أم مل تكن كذلك.

أجنزهتا وبقيت ملكا  وأو اّليت إقتنتها الّدولة، أو آلت إليها وإىل مصاحلها أو هيئاهتا اإلداريّة، أو إمتلكتها أ -
 هلا.

  العقارات ذات اإلستعمال السكين أو املهين أو التجاري، وكذلك احملالت التجارية اليت بقيت ملكا
 للدولة. 

 .األمالك اليت ألغي تصنيفها يف األمالك الوطنّية العاّمة واليت تعود ملكيتها للّدولة 
                                                 

 .120، ص 0229زروقي ليلى، املنازعات العقارية، دار هومه، اجلزائر  1
 هناك عّدة تقسيمات نذكر أمهها: 2
  التقسيم الذي جاء به األستاذ رمحاين حيث قام بتقسيمها إىل ثالث أنواع: عقارات، منقوالت، حقوق وقيم منقولة. أنظر: 

- Rahmani Ahmed, Les biens publics en droit algeriens, p179. 

  151هناك أيضا من يقسمها إىل: دومني عقاري، دومني صناعي وجتاري، دومني مايل. أنظر حممد عباس حمرزي، ص. 
من القانون املدين: "كل شيء مستقر حبيزه واثبت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من  993املادة  3

 شيء فهو منقول".
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  ك وسائل الدعم. ويقصد بوسائل الدعم كّل األمالاألمالك املخّصصة لوزارة الدفاع الوطين واليت متثل
اخلاّصة العقاريّة العسكريّة الغري مصّنفة يف األمالك العاّمة العسكريّة، وهي تشمل كّل األمالك غري 
املصّنفة كوسائل للّدفاع عن اإلقليم، املخّصصة لوزارة الّدفاع أو اليت تقوم هاته األخرية إبقتناءها، أو اليت 

 طار املهام واألهداف املسطرة هلا، وتضّم مايلي:تنجزها يف إ
 العقارات ذات اإلستعمال السكين. -
 فنادق ونوادي املواقع العسكريّة. -
 املنشآت اإلجتماعّية. -
 العقارات املوضوعة حتت تصرف املؤّسسات العسكريّة ذات الطابع الصناعي والتجاري بقصد اإلستعمال. -
 يّة يف اخلارج.العقارات املخّصصة للممثلّيات العسكر  -
 .(1)العقارات غري املدرجة يف األمالك العمومّية أو تلك اليت مل تعد تنتمي إليها -

  ،األمالك املخّصصة أو اليت تستعملها البعثات الدبلوماسّية ومكاتب القنصلّيات املعتمدة يف اخلارج
نظمة حلقوق انون الّدويل املوختضع هذه األمالك ألحكام قانون البلد املوجودة فيه، وهذا طبقا لقواعد الق

وأمالك البعثات الدبلوماسّية واملكاتب القنصلّية، إضافة إىل أحكام املعاهدات واإلتفاقّيات الدولّية إن 
 وجدت.

  ،األمالك اليت تعود إىل الّدولة عن طريق اهلبات والوصااي والرتكات اليت ال وارث هلا، واألمالك الشاغرة
 .واألمالك اليت ال مالك هلا

  من قانون التوجيه العقاري  24األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية، وهي حسب مفهوم املادة
كل أرض تنتج بتدّخل اإلنسان سنواّي أو خالل عّدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو   (2)12-05

 احليوان أو يستهلك يف الصناعة إستهالكا مباشرا أو بعد حتويله.

                                                 
احملدد للقواعد املطبقة على تسيري العقارات املخصصة لوزارة  1110أكتوبر 12املؤرخ يف  311-10من املرسوم رقم  29املادة  1

 .1110أكتوبر  14الصادرة يف  14عدد  يدة رمسيةالدفاع الوطين، جر 
سبنمرب  05املؤرخ يف  09-15مر املتضمن التوجيه العقاري، املعدل واملتمم ابأل 1112نوفمرب  19املؤرخ يف  05-12القانون رقم  2

 ، مرجع سابق.1115
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  من نفس القانون  11األراضي الرعوية اليت متلكها الّدولة. وقد ورد تعريفها هي األخرى يف نص املادة
على أهّنا: كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نبااتت ذات دورات 

رعي  نباتّية سنويّة أو متعّددة السنوات، وعلى شجريات أو أشجار علفّية، تستغّل مّدة سنوات يف
 احليواحات.  

  األراضي اجلرداء غري املخّصصة اليت بقيت ملكا للدولة. وعلى خالف األراضي الفالحّية واألراضي
الرعويّة مل يعط املشرّع تعريفا وال مدلوال على ماهية األراضي اجلرداء ممّا جيعلنا نتساؤل عّما قصده من 

ؤال جلأحا إىل تعريفه لغة والذي كان كما يلي: وراء هذا املصطلح؟ وسعيا مّنا لإلجابة على هذا الس
اجلرداء لغة إسم مؤنث أجرد وهي األرض القاحلة اليت ال زرع فيها وال نبات، وإذا أسقطنا هذا التعريف 

الذي يقّسم األمالك العقاريّة ابإلضافة إىل  05-12من قانون التوجيه العقاري  3على نص املادة 
إىل أراضي غابّية، أراضي حلفائّية، أراضي صحراويّة، أراضي عامرة أو قابلة األراضي الفالحّية والرعويّة 

للتعمري، مساحات ومواقع حممّية، نستنتج أّن املشرّع يقصد ابألراضي اجلرداء األراضي العامرة أو القابلة 
 للتعمري، ذلك أّن عملّية البناء والتشييد مهما كان هدفها فهي أساّسا تتّم على أرض جرداء. 

 اثنيا: األمالك املنقولة الّتابعة ألمالك الّدولة اخلاّصة

تضّم األمالك املنقولة التابعة ألمالك الدولة اخلاصة إىل جانب نوعي املنقوالت املعروفة )املنقوالت     
، املنقوالت املالية، أو ما يعرف يف علم اإلقتصاد احلديث ابلدومني (1)بطبيعتها واملنقوالت حبسب املآل(

ايل، والذي يقصد به خمتلف األسهم والسندات اململوكة للدولة واليت حتصل منها على إيراد مايل يتمثل امل
من قانون األمالك الوطنية رقم  19و  11، وقد حّددت املواد (2)يف أرابح وفوائد تعود للخزينة العمومية

 هاته املنقوالت، إبختالف أنواعها فيما يلي: 12-32

  والعتاد الذي تستعمله مؤّسسات الّدولة وإدارهتا ومصاحلها واملنشآت العمومّية ذات األمتعة املنقولة
 الطابع اإلداري فيها.

 .األمالك احملجوزة أو املصادرة اليت إكتسبتها اخلزينة هنائيا 
                                                 

  .94عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين )حق امللكية(، مرجع سابق، ص  1
   .159، ص 0225حممد عباس حمرزي، إقتصادايت املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر  2



 2017ول جوان العدد األ                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 18 

 
249 

 ارس ابملديةوالعلوم السياسية جامعة حيي فجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق 

  ،ريطة شملحقات احملاّل ذات اإلستعمال املهين أو الّتجاري، اليت تعترب ضروريّة إلستغالل احملاّل املذكورة
أن تكون اتبعة لنفس الشخص املعنوي العام املالك، وتتكّون هاته امللحقات والتوابع من مجلة من 

من القانون التجاري، واليت نّصت على مايلي: "تعّد جزءا من احملّل الّتجاري  19العناصر عّددهتا املادة 
ه. كما ري إلزامّيا عمالئه وشهرتاألموال املنقولة املخّصصة ملمارسة نشاط جتاري، ويشمل احملل التجا

يشمل أيضا سائر األموال األخرى الالزمة إلستغالل احملل التجاري كعنوان احملّل واإلسم الّتجاري واحلّق 
يف اإلجيار واملعّدات واآلالت والبضائع وحق امللكّية الصناعّية والتجاريّة، كّل ذلك ما مل ينص على 

 خالف ذلك".
 ة اليت إقتنتها أو حّققتها الّدولة، ومتثل مقابل قيمة احلصص أو التزويدات اليتاحلقوق والقيم املنقول 

 تقّدمها للمؤّسسات العمومّية.
  السندات والقيم املنقولة اليت متثل مقابل قيمة األمالك واحلقوق املختلفة األنواع اليت تقّدمها الّدولة بغية

 وفقا للقانون. املسامهة يف تكوين الّشركات املختلطة اإلقتصاديّة
  مبالغ القسائم والفوائد واألرابح املوّزعة اليت يصيبها التقادم اخلماسي أو اإلصطالحي واملتعّلقة ابألسهم،ـ

وحصص املؤّسسني، واإللتزامات أو القيم املنقولة األخرى اليت تصدرها كل شركة جتاريّة أو مدنّية أو كّل 
 مجاعة عمومّية أو خاّصة.

  ّسسني واإللتزامات أو القيم املنقولة األخرى التّابعة للجماعات نفسها عندما األسهم وحصص املؤ
 يصيبها التقادم اإلصطالحي أو التقادم الوارد يف القانون العام.

  املبالغ النقدية املودعة، وعلى العموم، مجيع األرصدة النقدية يف البنوك واملؤّسسات األخرى اليت تتلّقى
حساب جار، إذا مل جتر أيّة عملّية على هذه الودائع أو األرصدة، ومل يطالب  أمواال يف شكل ودائع، أو

 هبا أي واحد من ذوي احلقوق طوال مخسة عشر سنة.
  السندات املودعة وعلى العموم كل األرصدة املودعة يف شكل سندات يف البنوك واملؤّسسات األخرى

طالب  جتر أية عملية على هذه األرصدة ومل ياليت تتلقى سندات ألجل اإليداع أو ألّي سبب آخر إذا مل
 هبا أي أحد من ذوي احلقوق طوال مخسة عشر سنة.
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 الفرع الثالث: مفهوم أمالك الّدولة اخلاّصة من خالل وظائفها

إّن ألمالك الّدولة اخلاّصة وظائف خمتلفة تتماشى ومفهومها املعاصر، الذي جيعل منها وعاء لتحقيق     
عوائد حتسب ضمن موارد امليزانّية العاّمة للّدولة، وذلك كون إدارة أمالك الّدولة ال تشّكل مرفقا عاّما بل 

س دين والّتجاري )الوظيفة املالّية(، ويف نفممّا يدرج أمالكها ضمن دائرة التعامل امل (1)نشاطا خاّصا لإلدارة
الوقت تشّكل هاته األمالك أداة لتحقيق أهداف املصلحة العاّمة نظرا إلرتباطها مبالكها، وهو شخص 
معنوي عام يضطلع قبل كّل شيء إىل حتقيق املنفعة العاّمة )وظيفة املصلحة العاّمة(. وسنقوم بتقسيم هذا 

 اتني الوظيفتني.الفرع إىل قسمني على أساس ه

 أوال: الوظيفة املالّية

تعترب الوظيفة املالّية احملور األساسي واجلوهري للنشاط اإلقتصادي ملؤّسسات الّدولة وهياكلها، وذلك     
مهما إختلفت هاته املؤّسسات ومهما تعّددت وظائفها، حيث أهّنا مجيعا حتتاج إىل األموال حىت تتمّكن 

 ة إليها.من مزاولة املهام املوكل

وتشّكل أمالك الّدولة اخلاّصة بنوعيها )املنقولة والعقاريّة( أهّم مصدر إغناء للذّمة املالّية اخلاّصة ابلّدولة،     
وهذا راجع لطبيعة وممّيزات عناصر هذا الّنوع من األمالك، واليت من أمّهها إعتباره ذّمة مالّية خاّصة، وابلتايل 

 .خضوعه لقاعدة قابليته للتصرف

هذه القاعدة تضفي على عناصر ملك الّدولة اخلاص داللة إقتصاديّة، من خالل كوهنا منتجة ألموال     
جديدة وسلع ومثار وغلل وخدمات... فمنافع هذه األمالك ختتلف إبختالف طبيعة امللك والغرض 

ا يستدعي مي ممّ املخّصص له، فمنها ما يشّكل سلعة إستهالكّية، ومنها ما هو قابل لإلستعمال املستد
صيانته واحلفاظ عليه، يف حني يشّكل البعض اآلخر مصدر مثار وغلل ومنتوجات كاألراضي الفالحّية. 
إالّ أنّه ويف مجيع احلاالت تشّكل هذه األمالك منافع تستدعي اإلهتمام، إبعتبارها أهّم مصدر من مصادر 

 لبالد.متويل اإلستثمار والتنمية اإلقتصاديّة واإلجتماعّية يف ا

                                                 
 .091ك الدولة اخلاص، مرجع سابق، صحسن اخلشني، مل 1
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ومتاشيا مع إعتبار هذه األمالك ذّمة مالّية خاّصة إجيابّية للّدولة، متارس عليها حق ملكّية مدنّية، فإهّنا     
أن تباشر عليها كّل السلطات املاديّة والقانونّية، شأهنا يف ذلك شأن أّي فرد عادي إزّاء  -الّدولة–تستطيع 

 ماله اخلاص.
إستعمال املال اململوك فيما أعّد له، أو تغيري هذا اإلعداد لوجهة أخرى حيّقق ويقصد ابلسلطات املاديّة     

اعدة ق -خاصة العقاريّة منها–غرضه املنشود، إذ أضحت أمالك الّدولة اخلاّصة  -الّدولة–هبا املالك 
ناطق م إلستقبال أنشطة ومشاريع إقتصاديّة وإجتماعّية، فغالبا ما تستغل إلجناز أقطاب حضريّة جديدة أو

 صناعّية أو طرق عمومّية أو مصانع أو غريها.
 يف حني أن األعمال القانونّية تنقسم إىل نوعني:     

أعمال اإلدارة واملتمثلة يف إستغالل حق امللكية عن طريق اإلجيار أو الرتخيص ابإلستغالل املؤقت أو   -
التخصيص لإلدارات العمومّية ......، أي كل ما يدخل ضمن حّيز إستغالل امللك، لكن عن طريق 

 تسيريه فقط ودون التصّرف فيه.

واء لفائدة دل، والتنازل، أي كّل تصّرف ينقل امللكّية سأعمال التصّرف واملتمثّلة أساسا يف البيع، التبا  -
مؤّسسات عمومّية أو مجاعات حملّية أو أفراد، وسواء مّت نقل هذه امللكّية مبقابل أو بدون مقابل. مع 
اإلشارة إىل أّن األصل يف إستعمال أمالك الّدولة اخلاّصة هو توّفر شرط املقابل اخلاضع بدوره ملبدأ املنافسة 

 لتحقيق أكرب دخل ممكن. فللدولة دائما احلّق يف فرض مقابل مايل يف حال ترخيصها إبستعمال ضماحا
ملكها اخلاص أو إستغالله أو التصرف فيه، وهذا درءا لتداول أو إستغالل أو إستعمال أمالكها اخلاصة 

 لعامة.  املصلحة ا جّماحا بني الناس أو متلكها ابلتقادم. وكذا ضماحا حلسن أداء هاته األمالك لوظيفة

 اثنيا: وظيفة املصلحة العامة
، ويذهب أغلب الباحثني يف (1)يرتبط مفهوم املصلحة العامة مبفهوم الدولة الذي برز وظهر بوجودها    

، وهذا ما يصّدقه التمعن (2)القانون اإلداري إىل اإلمجاع أبّن املصلحة العاّمة ال تعّرف وإمّنا تالحظ فقط

                                                 
 . 21، ص0212سنة  0154رشيد بن عياش، مفهوم املصلحة العامة، جملة احلوار املتمدن، العدد  1
يقول الدكتور رأفت فودة أنه "لكي نتعّرف على أبعاد ومعاين هذه الفكرة فإنه جيب علينا إخرتاق ضمري املشرّع حني ينص على حتقيق  2

املصلحة العامة، أو اإلشرتاك يف املداوالت القضائية للتعرف على ضمري القضاة حني يقضون بوجود مصلحة عامة يف نشاط إداري 
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ص اليت جاءت كمصدر هلذه الفكرة، واليت إكتفت ابلنص عليها دون أن تعطيها تعريفا يف خمتلف النصو 
أو حتديدا. وهذا راجع لكون مضمون هذه الفكرة متغرّي وتصيبه اإلحتمالّية من قضّية ألخرى ومن وقت 

 آلخر.
ة للماّلك على قولتحقيق وظيفة املصلحة العامة أقّر املشرع جمموعة من القيود حتّد من السلطة املطل    

ة إىل ، فأصبح لألمالك اخلاصّ -مبا فيهم الّدولة حني تتصّرف يف أمالكها اخلاّصة – (1)أمالكهم اخلاّصة
جانب وظيفتها التقليديّة املالّية، وظيفة إجتماعّية ذات قيمة دستوريّة متّثل بوابة حتقيق أهداف املصلحة 

 العامة. 

إّن هي الوظيفة اجلوهريّة مللك الّدولة اخلاص، ف -كما رأينا آنفا–ة وعليه، فإذا كانت الوظيفة املاليّ     
وظيفة املصلحة العاّمة متّثل كذلك وظيفة جوهريّة غري مباشرة لذات امللك. وهذا ما يظهر جلّيا من خالل 

عة هلا، بعملّيات ختصيص أمالك الّدولة اخلاّصة لفائدة اإلدارات العمومّية بغرض إيواء املرافق العاّمة الّتا
واّلذي خيرجها من دائرة التعامل املدين والتجاري، ويدخلها ضمن نظام جديد هو نظام األموال املخّصصة 
اليت ال جيوز التصّرف فيها أو إستعماهلا أو إستغالهلا إاّل مبوافقة اجلهة املخّصص هلا امللك أو إلغاء التخصيص 

يفة جوهريّة لة تتخّلى عن وظيفتها املالّية واليت تعترب وظعنها، وعليه فأمالك الّدولة اخلاّصة يف هذه احلا
 .(2)لتحقيق وظيفة املصلحة العامة

فضال على أن تسيري أمالك الّدولة اخلاّصة الغري خمّصصة يغلب عليه وجوب مراعاة إعتبارات املنفعة      
وقواعد منصوص  إاّل وفق شروط العاّمة، حبيث ال يتّم الرتخيص ابلبيع أو اإلجيار أو التبادل أو اإلستغالل

واّليت غالبا ما تكون هلا عالقة بضوابط املصلحة العاّمة. لذلك وإستثناء من قاعدة عدم  (3)عليها قانوحا

                                                 

لصعب إن مل يكن مستحيال"، ويضيف األستاذ رشيد بن عياش "من اخلطأ إجياد تعريف اثبت هلذه الفكرة، إذ معني، وحتقيق ذلك من ا
ميكن الوعي هبا يف ضمري كل فرد وكل مجاعة واإلقتناع هبا دون إمكان صياغتها يف عبارات منظومة حمددة، إذ جيب ترك هذا اجملال 

 . 20ي يف رقابته للمشروعية اإلدارية". أنظر رشيد بن عياش، مرجع سابق، ص لوظائفها املتعددة اليت يربرها القاضي اإلدار 
يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري يف هذا الصدد: "ال ينبغي أن تقف امللكية اخلاصة حجر عثرة يف سبيل حتقيق املصلحة العامة،  1

  .555املدين )حق امللكية(، مرجع سابق، ص  ألن هذا يعارض وظيفتها اإلجتماعية" أنظر كتابه الوسيط يف شرح القانون
  . 091حسن اخلشني، ملك الدولة اخلاص، مرجع سابق، ص  2
  حتت عنوان "تسيري األمالك الوطنية اخلاصة". 119إىل  92املواد من  32-12راجع قانون األمالك الوطنية رقم  3
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جواز التصّرف يف أمالك الّدولة ابجمّلان، جيوز للّدولة يف إطار تقدمي مساعدات مالّية عينّية لفائدة اجلماعات 
مومّية أو يف إطار حتقيق خدمة إجتماعّية، بيع ابجمّلان أو مقابل مثن رمزي أمالكها احمللّية أو املؤّسسات الع

اخلاّصة الضروريّة لسري املرافق الّتابعة لألشخاص العاّمة املستفيدة أو لتكوين املمتلكات األصلّية هلذه 
فق نازل حترر و األشخاص أو للحّد من أزمة إجتماعّية كأزمة السكن. كّل هذا عن طريق عقود بيع أو ت

 النصوص اخلاّصة بكّل حالة على حدى.

 اخلامتة

لقد حاولت من خالل هذا املقال معاجلة إشكالّية مفهوم أمالك الدولة اخلاصة، من خالل ثالث فروع     
رئيسّية تتمّثل يف متييزها عن األمالك العامة، حتديد مشتمالهتا، وبيان خمتلف أوجه وظائفها. ولقد خلصت 

 إىل النتائج التالية:

ع واملنقوالت اململوكة للدولة ملكية خاصة، واليت ختضمتّثل أمالك الدولة اخلاّصة جمموعة العقارات  -
لنظام قانوين ذو طبيعة مزدوجة، فهو جيمع بني خضوعه لقواعد القانون املدين، وبني إحتكامه حلد أدىن 

 من قواعد القانون اإلداري.

ئفها، اتتأّكد إزدواجية النظام القانوين لألمالك الوطنية اخلاّصة أكثر من خالل ثبوت إزدواجّية وظ -
واليت جتعل منها وعاء لتحقيق عوائد حتسب ضمن موارد امليزانية العامة للدولة، ويف نفس الوقت أداة 

 لتحقيق أهداف املصلحة العامة.

 قائمة املراجع
 ابللغة العربية   

 أوال: الكتب
اجلزائر  اجلامعية، السيد حممد يوسف املعداوي، مذكرات يف األموال العامة واألشغال العامة، ديوان املطبوعات .1

1194. 
 .1191عبد العزيز السيد اجلوهري، حماضرات يف األموال العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  .0
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إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط يف أموال الدولة العامة واخلاصة، اجلزء األول، دار املطبوعات اجلامعية،  .3
 .1191اإلسكندرية 

 .1110الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، القاهرة  سليمان حممد الطماوي، .4
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، الكتاب الثامن )حق امللكية( الطبعة الثالثة، منشورات  .5

 .1119احلليب احلقوقية، بريوت 
 .0221لية، دار هومه، اجلزائر اعمر حيياوي، الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات احمل .9
 .0223ليلى زروقي، محدي عمر ابشا، املنازعات العقارية، دار هومه، اجلزائر  .1
 .0225حممد عباس حمرزي، إقتصادايت املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر  .9
 .0229لعام، دار هومه، اجلزائر نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي، احلماية اجلزائية للمال ا .1
 .0229زروقي ليلى، املنازعات العقارية، دار هومه، اجلزائر  .12
  .0215حسن اخلشني، ملك الدولة اخلاص، منشورات جملة احلقوق، الرابط  .11

 اثنيا: املقاالت
 .0212سنة  0154شيد بن عياش، مفهوم املصلحة العامة، جملة احلوار املتمدن، العدد ر  .1

 النصوص القانونيةاثلثا: 
يتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم ابلقانون  1112ديسمرب  21املؤرخ يف  32-12القانون رقم  .1

 .0229أوت  23يف  الصادرة 44جريدة رمسية عدد  0229جويلية  02املؤرخ يف  14-29رقم 
-15ي، املعدل واملتمم ابألمر املتضمن التوجيه العقار  1112نوفمرب  19املؤرخ يف  05-12القانون رقم  .0

 .1112نوفمرب  19الصادرة يف  41جريدة رمسية عدد  1115سبتمرب  05املؤرخ يف  09
احملدد للقواعد املطبقة على تسيري العقارات املخصصة  1110أكتوبر 12املؤرخ يف  311-10املرسوم رقم  .3

 .1110 أكتوبر 14الصادرة يف  14لوزارة الدفاع الوطين، جريدة رمسية عدد 
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 االعرتاضات الشرعية والقانونية على صندوق النفقة 41

 األستاذ: عبد احلميد عيدوين                                                                
 املركز اجلامعي عني متوشنت                                                                  

 ملخص:
 25/20شهدت اجلزائر يف اآلونة األخرية إصدار نصوص قانونية كثرية متس ابألخص قانون األسرة، كان أوهلا األمر    

املتعلق بصندوق النفقة، ولقد كانت هذه القوانني مثار جدل   15/21املعدل و املتمم لقانون األسرة، وآخرها القانون 
كبري بني فقهاء قانون األسرة يف اجلزائر ملا اجنر عنها من آاثر وخيمة على اجملتمع اجلزائري، لذا كان لزاما على الباحثني 

الشرعية و القانونية  عرتاضاتأن ينبهوا على ما يرونه يف هذه القوانني، ومن هنا كانت هذه املقالة اليت تبحث يف أهم اال
 على صندوق النفقة. 

Summary: 

 Algeria has seen lately many legal texts affecting especially the family code, the 

first thing 05/02 amending and completing the family law, the latest law 15/01 

concerning the alimony fund, these laws have been controversial among family law 

scholars in Algeria for what Unger disastrous effects of Algerian society, so I had to 

alert researchers on what they see in these laws, and here was this article, which 

examines the most legitimate and legal objections to a box Alimony .  
     

 مقدمة:
ال يراتب أحد أن الغرض األساسي من البحث العلمي يف جمال القانون هو تقييم العمل التشريعي و      

 القضائي، بتثمني املوجود، و استدراك املفقود، فتسد الثغرات، وتصحح العثرات.

، و 1املتضمن إنشاء صندوق النفقة 15/21ومما يدعو إىل اإلنتباه ما صدر حديثا مبوجب القانون      
 .2ال خيفى ما هلذا القانون من عالقة وطيدة أبحد مواضيع قانون األسرة أال و هو موضوع النفقة

                                                 
 .21/21/0215، املؤرخة يف.21صندوق النفقة، ج.ر، ع.، يتضمن إنشاء 24/21/0215، مؤرخ يف.15/21انظر، القانون. -1
، املؤرخة 04، املتضمن قانون األسرة، ج.ر، ع.21/29/1194، مؤرخ يف.94/11من القانون. 92إىل  14انظر، املواد، من  -2

 .10/29/1194يف.
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لطان اإلسالمية من س لذلك كان لزاما النظر يف اإلطار الشرعي لصندوق النفقة، ملا ألحكام الشريعة     
على كثري من مواضيع قانون األسرة، إذ هي املنبع لغالبيتها، واملصدر اإلحتياطي األول هلا بعد التشريع 

 .1من ق أ 000مبوجب املادة 

والبد أيضا من النظر إىل اجلانب القانوين يف صندوق النفقة، مبطالعة مدى جتانس هذا القانون مع      
 بنفس املوضوع، ومدى جناعة هذا القانون يف جمتمع كاجملتمع اجلزائري. القوانني ذات الصلة

ولذا سيتم التطرق إىل أهم النقاط املتعلقة بذلك يف نقطتني: أوالمها يف االعرتاضات الشرعية على      
 صندوق النفقة )أوال(؛ و اثنيهما يف االعرتاضات القانونية عليه )اثنيا(.

 على صندوق النفقةأوال: االعرتاضات الشرعية 

، من طعام أو كسوة أو 2تعرف النفقة اصطالحا على أهنا ما به قوام معتاد احلال اآلدمي دون إسراف    
 ، و جتب ابلزواج و القرابة.3سكن

أما يف الزواج فتجب نفقة الزوجة على الزوج شرعا ابلدخول إذا سلمت من عوارض الوطء و كانت     
 .4ابلغامطيقة عليه، و أن يكون هو 

، أو ممن مل يبلغ سن الرشد من الذكور أو 5أما القرابة فتجب النفقة فيها لألصول و الفروع ممن أعسر    
 .6مل يدخل هبا من اإلحاث

                                                 
 الشريعة اإلسالمية". من ق أ: " كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام 000تنص املادة  -1
 .34، ص.1113، دار الصفوية، وزارة األوقاف و الشؤون الدينية، الكويت، 1، ط.4انظر، املوسوعة الفقهية الكويتية، ج.-2
 .195، ص.1195، دار الفكر، دمشق، 0، ط.1انظر، وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و أدلته، ج. -3
 .529، دار إحياء الكتب العربية، بريوت، ص.0ج.انظر، حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي،  -4
 .199، ص.0225، دار احلديث، القاهرة، 1انظر، خليل بن إسحاق، خمتصر خليل، ط. -5
انظر، عبد احلميد عيدوين، دور اإلرادة يف إبرام عقد الزواج و إهنائه، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية  -6

 . 99، ص.0213/0214وم السياسية، تلمسان، احلقوق والعل
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ميكن القول أن صندوق النفقة هو  15/21أما تعريف صندوق النفقة، فمن خالل استقراء القانون     
أو  الغرض منه إعطاء النفقات الواجبة على املطلق املمتنع حساب مفتوح يف كتاابت اخلزينة العمومية،

العاجز عنها أو ممن تعذر معرفة حمله إىل مستحقيها من مطلقات أو حمضونني، على أن تتكفل جهات 
 .1خمتصة ابلرجوع على املدين األصلي ابلنفقات

ة خاصة على ليب مصلحو االعرتاض على صندوق النفقة شرعا يقع لسببني: أوالمها يف كونه تغ       
(؛ و اثنيها يف عدم فعل النيب صلى هللا عليه و سلم مع توافر الدوافع يف عصره و انتفاء 1مصلحة عامة)

 (.0املوانع)

 : / صندوق النفقة تغليب مصلحة خاصة على مصلحة عامة1

ة شرعا ل الدولأموامعلوم أن أموال الدولة هي أموال للشعب، تصرف لفائدته و ملصلحته العامة، و      
على نوعني: يفء وغنيمة)أ(؛ أو صدقات)ب(، أما الفيء و الغنيمة فتؤخذ من الكفار، و أما الصدقات 

 فتؤخذ من املسلمني، و يف كال احلكمني خيتلف.  
: جيوز إعطاء اليتيم من مال الفيء و أ/ حكم إعطاء اليتيم ومن يف حكمه من مال الفيء و الغنيمة

َا َغِنْمُتمتعاىل: "الغنيمة لقوله  " اَمٰى...مِّن َشْيٍء فََأنم ّلِِلِم ُُخَُسُه َولِلرمُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََبٰ َواْليَـتَ  َواْعَلُموا َأمنم
ُ َعَلٰى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرٰى َفِللمِه َولِلرمُسوِل َوِلِذي اْلُقرْ ، و قال تعاىل: "2اآلية اْليَـَتاَمٰى..." ََبٰ وَ مما َأفَاَء اّلِلم
 ، فوجب على الدولة أن تنفق على اليتيم مما غنمت و أفاء هللا عليها. 3اآلية

                                                 
 .15/21من القانون  12و  21و  29و 23انظر، املواد. -1
 .41سورة األنفال، اآلية. -2
 .1سورة احلشر، اآلية. -3
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، بل و ميكن أن يعطى كل ذي حاجة من 1و يقاس الصيب الذي ختلى عنه أبوه على اليتيم لتحاد العلة   
للدولة اجلزائرية أو غريها  ، و معلوم أنه ليس2مال الفيء و الغنيمة، ألن أمر صرفه عائد إىل اجتهاد احلاكم

 .من الدول احلديثة يفء و الغنيمة، و بتايل ال نفقة هنا

م و : يعين ابلصدقات الزكاة، فال يعطى اليتيب/ حكم إعطاء اليتيم و من يف حكمه من مال الصدقات
ا الصمَدقَاُت منمَ إِ من يف حكمه من مال الزكاة إال إذا اتصف أبحد الصفات الواجبة هلم الزكاة، لقوله تعاىل: "
َها َواْلُمَؤلمَفِة قـُُلوبـُُهْم َويف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف سَ  ِبيِل اّلِلِم َواْبِن لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ

س للدولة ي، فال يعطى اليتيم و من يف حكمه من مال الصدقات إال إذا كان فقريا أو مسكينا، ول3"السمِبيلِ 
أن تعطي اليتيم ومن يف حكمه ممن اتصف ابلغىن أو كان مستكفيا، من مال الزكاة، ألنه مال املسلمني، 
وال جيوز أخذ مال املسلم بدون وجه حق، لقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "كل املسلم على املسلم 

 .."4حرام دمه و ماله و عرضه

أما مال اهلبات و التربعات فيجوز أن يعطى منه اليتيم و من يف حكمه و لو كان غنيا، دل على       
، ومال البرتول مال املسلمني، و صندوق النفقة مورده من 5ذلك حديث: "تصدق الليلة على غين.."

ق ممن اتصف ح الرسوم اجلبائية و هي تؤخذ من املسلمني بدون وجه حق فال جيوز أن تعطى ملن ليس له
 .6ابلغىن أو كان مستكفيا

                                                 
، 0229، مؤسسة الرسالة حاشرون، دمشق، 1انظر، أبو عبد هللا الشريف، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، ط. -1

 وما بعدها.133ص.
، 1191، مكتبة دار ابن تيمية، الكويت، 1انظر، أبو احلسن املاوردي، كتاب األحكام السلطانية يف الوالايت الدينية، ط. -2

 .191ص.
 .92سورة التوبة، اآلية. -3
و اآلداب، ابب حترمي ظلم  ، كتاب الرب و الصلة0210، مؤسسة زاد، القاهرة، 1انظر، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ط. -4

 .935، ص.0591املسلم و خذله، واحتقاره و دمه، وعرضه وماله، رقم احلديث.
، كتاب الزكاة، ابب إذا تصدق على غين، 0229، دار ابن حزم، القاهرة، 1انظر، أبو عبد هللا البخاري، صحيح البخاري، ط. -5

 .110، ص.1401وهو ال يعلم، رقم احلديث.
 .15/21من قانون  12/0دة انظر، املا -6
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وللدولة أن جترب األب على اإلنفاق على ولده كإلزامها ابلزكاة على من وجبت عليه إال أن يكون 
 .1معسرا

  :/ صندوق النفقة أمر مل يفعله النيب صلى هللا عليه و سلم مع توافر الدواعي يف عصره2 

فلقد كانت أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم أموال الفيء و الغنائم و الصدقات و غريها، ومل يعلم أنه     
خصص منها ماال لنفقات احملضونني و املطلقات أيخذون منه مستحقاهتم مث يعود النيب هبا على املدينني 

 بتلك النفقات، فقد توافرت الدواعي و انتفت املوانع.

صلى هللا عليه وسلم أعلم األمة و أصلحها و أكثرها مراعاة ملصاحل املسلمني، فما مل يراه  ومعلوم أنه    
، وأمر 2هو حسنا فال يكون حسنا من بعده، و لقد قال: "من أحدث يف أمرحا هذا ما ليس منه فهو رد"

 النفقة على احملضون و املطلقات من الدين، إذ مل يغفل حكمهما بل فصلهما تفصيال كافيا.

 اثنيا: االعرتاض القانوين على صندوق النفقة

(؛ 1يقع االعرتاض على صندوق النفقة قانوحا على عدة أمور أمهها: اعرتاض من جهة الدائنني ابلنفقة)      
(؛ و اعرتاض من جهة النفقات املتعلقة 3(؛ و اعرتاض من جهة تقديرها)0و اعرتاض من جهة املدينني هبا)

 (.5هة األوامر الوالئية فيها)(؛ و اعرتاض من ج4هبا)

 : / االعرتاض على صندوق النفقة من جهة الدائنني هبا1

النفقة املتكفل هبا صندوق النفقة على أهنا: "النفقة احملكوم هبا وفقا  15/21من ق  0/1عرفت املادة    
ألحكام قانون األسرة لصاحل الطفل أو األطفال احملضونني بعد طالق الوالدين"، مث تزيد الفقرة: " وكذلك 

                                                 
 .190، ص.1114، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط.0انظر، مالك بن أنس، املدونة الكربى، ج. -1
، 0911أبو عبد هللا البخاري، املرجع السابق، كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم احلديث. -2

 .303ص.
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ا للمرأة لطالق و النفقة احملكوم هبالنفقة احملكوم هبا مؤقتا لصاحل الطفل أو األطفال يف حالة دعوى ا
 املطلقة".

، 1فلم يعطي القانون احلق يف صندوق النفقة إال لألطفال املتضررين من الطالق و كذا املرأة املطلقة      
و السؤال ملا خصص القانون هذه الفئة، مع أن هناك فئة قد تكون أكثر حاجة؟، كفائدة الوالدين املسنني 

ع ولدمها املوسر على اإلنفاق عليهما، وكفائدة األطفال الذين مازال عقد الزواج قائما املعسرين، إذا امتن
بني والديهم، ومل يقم األب ابإلنفاق عليهم، و نفس الكالم ينطبق على األيتام، فمصلحة هؤالء كمصلحة 

 ما أوردته املادة، هذا األمر قد يؤدي إىل اإلحساس بعدم العدالة االجتماعية.

 : اض على صندوق النفقة من جهة املدينني هبا/ االعرت 0

على أن: " املدين ابلنفقة والد الطفل أو األطفال.."، مع أن قانون  15/21من ق  0/0تنص املادة     
 .3، أو قد يكون األصل جدا كان ألب أو ألم2األسرة ينص على أنه قد تكون األم هي املدينة ابلنفقة

من قانون  11و  19و 15دين ابلنفقة  كل من جتب عليه مبوجب املواد فلما مل ينص القانون أن امل    
من قانون األسرة؟،  11و  19األسرة؟، ملا الوالد فقط؟، فهل معىن هذا أن يتجاهل القاضي املادتني: 

مل يستثين حالة األب العاجز، بل كل نفقة عجز أو امتنع أو مل  15/21خاصة إذا علمنا أن القانون 
 .4دائن هبا يتحملها صندوق النفقةيعرف حمل ال

 

 

                                                 
على أن: " املستفيد أو الدائن ابلنفقة الطفل أو األطفال احملضونون ممثلني من قبل املرأة احلاضنة  15/21من ق 0/3تنص املادة  -1

 يف مفهوم قانون األسرة، كذلك املرأة املطلقة احملكوم هلا ابلنفقة".
 ذلك.".من ق أ على أنه: " يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على  19تنص املادة  -2
 من ق أ على أنه: " جتب نفقة...الفروع على األصول..". 11تنص املادة  -3
: " يتم دفع املستحقات املالية للمستفيد إذا تعذر التنفيذ الكلي أو اجلزئي لألمر أو احلكم القضائي 15/21من ق  3تنص املادة  -4

 عن ذلك أو لعدم معرفة حمل إقامته". احملدد كمبلغ النفقة، بسبب امتناع املدين هبا عن الدفع أو عجزه
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 : / االعرتاض على صندوق النفقة من جهة تقديرها3
أنه: "من املقرر شرعا و قانوحا أن تقدير  1191يناير  19جاء يف القرار القضائي الصادر بتاريخ     

نفقة يقل ، وبتايل فإن مقدار ال2وهذا ما جرى عليه العمل القضائي 1النفقة يكون حسب وسع الزوج..."
أو يكثر حسب وسع الزوج، فإن كان ميسور احلال كانت النفقة مرتفعة، أما إذا كان مقرتا كانت النفقة 

 قليلة.

، ومما ال 3وابلتايل فإن املستحقات اليت سيدفعها صندوق النفقة سوف ختتلف ابختالف املدين هبا    
ين معسرا  رف الدولة، و عليه كلما كان املدشك فيه أن النفقة املدفوعة من الزوج ليست كاليت تدفع من ط

كلما كانت النفقة حاقصة، و هذا سيولد عدم االرتياح يف اجملتمع، ألن فكر عوام الناس ليس كفكر املثقفني 
منهم، و ليس لصندوق النفقة أن يسوي بني النفقات ألنه سيعود على املدينني هبا و هم ليسوا على قدم 

 املساواة يسرا و عسرا.

 فالدولة هنا بني التسخط الشعيب و بني ظلم املدين ابلنفقة.     

 : / االعرتاض على صندوق النفقة من جهة النفقات املتعلقة هبا4

: " املستحقات املالية: املبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن 15/21من ق  0/0جاء يف املادة     
لنفقة على ، و لقد عرفت نفس املادة يف فقرهتا األوىل اهبا و الذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها..."

أهنا: "النفقة احملكوم هبا وفقا لقانون األسرة..." و مل ختصص النفقة الغذائية لوحدها، و معلوم أن النفقة 
يف قانون األسرة تشمل الغذاء و الكسوة والعالج و السكن أو أجرته، و ما يعترب من الضرورايت يف العادة 

 .4فو العر 

                                                 
 .55، ص.1110، 0، اجمللة القضائية، ع.51115، ملف رقم.14/21/1191انظر، قرار، اجمللس األعلى، غ.أ.ش، بتاريخ. -1
؛ 55، ص.1112، 3، اجمللة القضائية، ع.44392، ملف رقم.21/20/1191انظر، القرار، اجمللس األعلى، غ.أ.ش، بتاريخ. -2

 .125،ص.1191، 0، نشرة القضاة، ع.01903، ملف رقم.15/10/1192ضا، قرار، اجمللس األعلى، غ.أ.ش، بتاريخ.و انظر أي
 : " املستحقات املالية: املبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن هبا و الذي يساوي مبلغ النفقة.."15/21من ق. 0/0تنص املادة  -3
 من ق أ. 19انظر، املادة  -4
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، و هذا ما قد يكلف اخلزينة 1ومعلوم أن مورد صندوق النفقة أييت أساسا من خمصصات ميزانية الدولة     
 الكثري، خاصة مع تنامي ظاهرة الطالق.

 : / االعرتاض على صندوق النفقة من جهة األوامر الوالئية5

على أنه: " ال تكون األوامر الوالئية املنصوص عليها يف هذا القانون  15/21من ق  10تنص املادة     
قابلة ألي طريقة من طرق الطعن"، ويطرح السؤال هنا هل األوامر الوالئية غري قابلة للطعن فقط يف 

 املنازعات اليت متس صندوق النفقة أم يف كل املنازعات.

نه مل يكن هناك أي نص قانوين صريح ينص على عدم قابلية األمر الوالئي للطعن، و وحقيقة األمر أ     
 .2من ق إ م إ 491إن كانت بعض املواد قد أشارت إىل ذلك كما هو الشأن يف املادة 

 على أن )األوامر الوالئية ال تكون قابلة للطعن( بصفة عامة. 10و لذا كان يستحسن أن تنص املادة      

ساؤل اآلخر فيما يتعلق ابألوامر الوالئية، ملا مل جيعل املشرع صرف املستحقات املالية مبوجب أمر والت     
استعجايل إلعطاء فرصة للمدين ابلنفقة للطعن فيه إلثبات دفعه للنفقة أو استعداده لدفعها و لو يف آخر 

 حلظة؟.

 :اخلــــــــــامتــــــــــــة

د ون صندوق النفقة، وردت على سبيل املثال ال احلصر، للتنبيه ملا قهذه بعض االعرتاضات على قان    
 يرتبه، و معلوم أن وظيفة الباحث هو التنبيه للخطر احملدق.

تنامي ظاهرة الطالق بشكل مهول، بل سيزيد  إن هذا القانون سيزيد من املعضالت القضائية، و من   
 من االحتقان الشعيب الذي بدأت بوادره تظهر، و سيزيد من إثقال خزينة الدولة أبعباء أخرى من التكاليف.

                                                 
 .15/21من ق. 12ادة انظر، امل -1
ذا همن ق.إ.م,إ: " وميكن للقاضي، قبل الفصل يف املوضوع أن أيمر ابختاذ التدابري املؤقتة حلماية القصر  491انظر، تنص املادة  -2

 .."األمر غري قابل ألي طعن
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11 
 احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية

 أ/ رضوان بن صاري                                                                            
 أستاذ مساعد "أ"                                                                                        

 كلية احلقوق جامعة حيي فارس املدية                                                                             
 ملخص

وسياسة متبعة بني احلكومات، تضمن عدم مالحقة وحماكمة  احلصانة القانونية تعترب احلصانة الدبلوماسية نوع من   
متر فيينا ؤ الدبلوماسيني حتت طائلة قوانني الدولة املضيفة، وقد مت االتفاق على احلصانة الدبلوماسية كقانون دويل يف م

، وعليه سنتطرق يف هذه الورقة البحثية اىل حملة سريعة على األساس النظري  1961للعالقات الدبلوماسية الذي عقد يف
ه من محاية جتعله ليس  عثة وما يتمتع بالذي تستند إليه احلصاحات واالمتيازات الدبلوماسية وبيان الوضع املتميز ملقر الب

كبقية األبنية التابعة للدولة وحرمته واهم االمتيازات اليت حيصل عليها هدا البناء، مع حتديد مضمون وماهية احلصاحات 
اليت يتمتع هبا أعضاء البعثة وعائالهتم ونطاق متتع كل واحد منهم هبذه احلصانة، كما سنتعرض إلىتطبيق عملي ألحكام 

لعالقات الدبلوماسية مربزين بداية متتع القناصلة ابحلصانة واالمتيازات  وبيان نوعية احلصانة اليت كفلها القانون الدويل ا
ملقر البعثة،  مع حتديد مضمون وماهية احلصاحات اليت يتمتع هبا القناصلة العاديون والقناصلة الفخريون ونوع االمتيازات 

 ئالهتم ونطاق متتع كل واحد منهم هبذه احلصانة واالمتيازات.اليت حيوزها كل واحد منهم وعا
ويف االخري سنحاول ان نشرح أوجه الشبه واالختالف بني احلصانة املمنوحة ملقر البعثة الدبلوماسية من جهة والقنصلية    

 من جهة أخرى، معتطبيق عملي ألحكام العالقات القنصلية .
 الكلمات الدالة

 , احلصانة القنصلية , مقر البعثة , امتيازات البعثة ,املبعوث الدبلوماسي، القنصل  احلصانة الدبلوماسية
Abstract 

Diplomatic immunity is a form of legal immunity that ensures diplomats are given safe 

passage and are considered not susceptible to lawsuit or prosecution under the host country's 

laws, although they can still be expelled. Modern diplomatic immunity was codified 

as international law in the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) 

This paper gives an overview on the theoretical basis of diplomatic immunities and privileges 

as well as the special status, protection and inviolability granted to the premises of diplomatic 

missions. 

Furthermore, it describes the immunities enjoyed by members of the mission and their 

families and discusses the application of the provisions of diplomatic relations and the caseof 

the armed attack on the United States Embassy in Tehran, the opinion and decisions of the 

International Court of Justice then. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://en.wikipedia.org/wiki/Immunity_from_prosecution
https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawsuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Prosecution
https://en.wikipedia.org/wiki/Deportation
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_Diplomatic_Relations
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This paper also provides an overview on consular immunity andtypes of immunity granted 

by international law to the premises of the mission, the scope and nature of privileges and 

immunities enjoyed by ordinary and honorary consuls and their families. 

Similarities and differences between the immunity accorded to diplomatic mission premises 

and the immunity accorded to consular premises 

Keywords 

Diplomatic immunity, consular immunity, premises of the mission, mission privileges, 

Diplomatic Envoy, Consul 

 

 مقدمة
العالقات الدبلوماسية هي الوسيلة اليت يتم هبا اتصال الشعوب بعضها ببعض هبدف إشباع حاجياهتا     

املختلفة بدءا من تسوية اخلالفات واملنازعات إىل تنمية وتطوير العالقات الدولية يف شىت اجملاالت، أما 
ة، إذ هي أيضا ط العالقات الدوليالعالقات القنصلية فهي ال تقل أمهية عن العالقات الدبلوماسية يف حمي

وسيلة التصال الشعوب يبعضها البعض،إالأهنا تستلزم من القائمني عليها الدراية التامة بعادات وتقاليد 
 الشعوب وقوانينهم ومبختلف نواحي احلياة التجارية والثقافية والدينية واالقتصادية.

السياسة اخلارجية، ولعل هذه األمهية تتضح من وال جدال يف أن الدبلوماسية من أهم أدوات تنفيذ     
االستعمال الشائع الذي خيلط بينها وبني السياسة اخلارجية ذاهتا وبني أمهية البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
ا ابعتبارها أداة تستخدمها الدولة لتنفيذ سياستها جتاه اجملتمع الدويل، وابلتايل فمن الطبيعي أن يطرأ عليه

ت ما يواكب التغريات املعاصرة سواءيف نظم احلكم أو العالقات الدولية.ونظرا ألمهية الدور من التحوال
الذي يقوم به املبعوث الدبلوماسي أو املبعوث القنصلي فان القانون الدويل واملواثيق الدولية قد وفرت له 

ه فقط بل جتاوزته لى شخصمحاية وحصانة متكنه من ممارسة عمله يف أرحيية،وهذه احلصانة مل تشتمل فقط ع
 إىل محاية مقراته وموظفيه وبيته.

 احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية -1
 احلصاانت واالمتيازات اخلاصة مبقار البعثات الدبلوماسية -أ
ة يقصد هنا ابملباين الدبلوماسية تلك املباين اليت تباشر فيها البعثة الدبلوماسية أعماهلا يف إقليم الدول    

ة جزء ديها والذي حتتفظ فيه ابلواثئق واألوراق الرمسية اخلاصة هبا، وتعترب دار السفري أو رئيس البعثاملعتمد ل
 من مباين البعثة الدبلوماسية .
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من اتفاقية فيينا على أن )تكون حرمة دار البعثة مصونة  00وابلنسبة حلرمة مقر البعثة  تنص املادة     
م خاص هلا إال برضا رئيس البعثة  ويرتتب على الدولة املعتمد لديها التزاوال جيوز للدولة املعتمد لديها دخو 

ابختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخالل أبمن البعثة أو مساس 
هلا من إجراءات  ةبكرامتها كما تعفى دار البعثة وأاثثها وأمواهلا األخرى املوجودة فيها ووسائل النقل التابع

 1التفتيش أو اإلستالء أو احلجز أو التنفيذ (.

ويتضح من هذا النص أنه ال جيوز للسلطات احمللية دخول مقر البعثة أو اختاذ أي إجراء فيها إال إبذن     
لكفيلة ا من رئيس البعثة، كما أن هناك التزام على الدولة املعتمد لديها ابلقيام ابختاذ كافة اإلجراءات األمنية

حبماية مقر البعثة واحملافظة على سالمته، ومعىن ذلك إذا مل تقم الدولة ابختاذ مثل هذه اإلجراءات فإنه 
 ميكن أن يوجه إليها املسؤولية الدولية إذا حلق ابلبعثة الدبلوماسية أية أضرار نتيجة لذلك.

من اتفاقية فيينا على : ) تكون حرمة حمفوظات  04أما حرمة حمفوظات البعثة وواثئقها فتنص املادة     
البعثة وواثئقها مصونة دائما أاي كان مكاهنا  ( هذه احلصانة مطلقة سواء يف زمن احلرب أو يف حالة قطع 

 قر أو خارجه.العالقات الدبلوماسية، وتشمل كافة الواثئق واحملفوظات املوجودة داخل امل

حيث ذكر فيها أن:  1فقرة  01وجتدر اإلشارة أن حرمة وسائل االتصاالت قد نصت عليها املادة     
)جتيز الدولة املعتمد لديها للبعثة حرية االتصال جلميع األغراض الرمسية وتصون هذه احلرية، وجيوز للبعثة 

ع الوسائل ا األخرى أين ما وجدت أن تستخدم مجيعند اتصاهلا حبكومة الدولة املعتمدة وبعثاهتا وقنصلياهت
املناسبة مبا يف ذلك الرسل الدبلوماسيني والرسائل املرسلة ابلرموز أو الشفرة، وال جيوز مع ذلك للبعثة تركيب 

 أو استخدام جهاز السلكي إال برضا الدولة املعتمد لديها(.

ثة كانت كافة وسائل االتصال الالزمة للبع  ويتضح من هذا النص أن هذه احلصانة ليست مطلقة، فإذا    
تتمتع هبذه احلصانة فإن ذلك بشرط،أال هو احملافظة على أمن وسالمة الدولة املعتمد لديها، ويتعلق هبذا 
املوضوع احلقيبة الدبلوماسية فهي تتمتع أيضا ابحلصانة الدبلوماسية يف ضوء األحكام اليت أوردهتا املادة 

، ويف مجيع األحوال فإن حصانة االتصاالت تنصرف إىل كافة 1إىل  3يف فقرهتا من من اتفاقية فيينا  01
 2االتصاالت واملراسالت الرمسية أي املتعلقة ابلبعثة ووظائفها.
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كما أن مسألة حرمة املباين الدبلوماسية تثري مشكلة اللجوء الدبلوماسي مبعىن ما هو موقف القانون      
 الدويل من قيام البعثات الدولية إبيواء اجملرمني الفارين من العدالة ؟
 فهل يصبح هؤالء الفارين من العدالة مبنأى عن السلطات احمللية ؟

إىل أن قاعدة عدم جواز دخول الشرطة إىل مقر البعثة إال إبذن رئيسها  يهمنا  أن نشري يف هذا الصدد    
 ال تعين وال تستتبع ابلضرورة ثبوت احلق لرئيس البعثة يف منح امللجأ -وهي قاعدة ال خالف فيها-

الدبلوماسي داخل املقر لشخص تريد الدولة املستقبلة القبض عليه، فحقيقة األمر أن مدى مشروعية امللجأ 
لوماسي وجواز منحه يف مقر البعثات الدبلوماسية مسألة حمل خالف كبري يف العمل والفقه والقضاء، الدب

ومن مث كان إحجام اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عن التعرض للملجأ يف نصوصها ابلنظر لصعوبة 
بعثات ود حق للالقول بوجود عرف راسخ ومتواتر ومستقر ميكن تدوينه، وعادة ما جتحد الدولة بوج

الدبلوماسية يف منح امللجأ الدبلوماسي يف مقرها إذا ما منح ألحد رعاايها من بعثة دبلوماسية معتمدة 
لديها، ولكنها تتمسك بوجود مثل هذا احلق عندما تدعوها مصاحلها إىل قبول التجاء شخص معني إىل 

عثات ز منح امللجأ الدبلوماسي يف مقر البمقر واحد من بعثاهتا الدبلوماسية. وأاي كان الرأي يف مدى جوا
الدبلوماسية وهو يف رأي األغلبية من الفقهاء أمر جائز، فمن املسلم به أن الدولة املستقبلة ال متلك احلق 
يف اقتحام مقر البعثة إللقاء القبض على من جلأ إليها حىت ولو سلمنا جدال بعدم مشروعية منح امللجأ يف 

سية، وكل ما متلكه الدولة املستقبلة يف هذه احلالة هو الرتبص ابلالجئ خارج مقر مقر البعثات الدبلوما
 البعثة اليت جلأ إليها وعدم السماح له ابلرحيل عنها إىل إقليم الدولة اليت تتبعها البعثة أو إىل إقليم أي دولة

 أخرى .

ارس ارها مكاحا للعبادة ميومن اجلدير ابلذكر كذلك أن من حق البعثة الدبلوماسية أن ختصص داخل مق
فيه أعضائها شعائر العبادة وفقا للداينة السائدة يف الدولة املوفدة، وابلرغم من عدم النص يف اتفاقية فيينا 
للعالقات الدبلوماسية على هذا احلق يف إقامة املعابد داخل مقرات البعثات الدبلوماسية الدائمة إال أنه ال 

 3يف استناده إىل العرف مستقر وراسخشك عندحا يف وجود هذا احلق و 
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احلصاانت واالمتيازات اليت يكفلها القانون الدويل العام لرئيس البعثة الدبلوماسية  -ب
 وأعضائها.

سبقت اإلشارة إىل أن القانون الدويل املعاصر يكفل للدبلوماسيني وغريهم من أعضاء البعثات     
معينة هامة ومتعددة مصدرها العرف املدون من بعد يف الدبلوماسية يف حدود معينة حصاحات وامتيازات 

ويف اتفاقية البعثات اخلاصة اليت أقرهتا اجلمعية العامة  1191اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية املربمة عام 
 ، وغايتها متكني املذكورين من أداء املهام املعهود إليهم هبا على أمت وجه ممكن. 1191لألمم املتحدة عام 

ويف طليعة هذه احلصاحات الدبلوماسية ما يعرف ابسم احلرمة الشخصية أو احلصانة الشخصية ويقصد     
هبا عدم جواز القبض على الدبلوماسي أو احتجازه والتزام الدولة املستقبلة مبعاملته ابحرتام واختاذ كافة 

 كرامته .اإلجراءات الكفيلة حبمايته من أي اعتداء قد يقع على شخصه أو حريته أو  

وابلرغم من عدم النص يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية أو اتفاقية البعثات اخلاصة على أي قيد     
أو استثناء حيد من عمومية وإطالق ما يتمتع به الدبلوماسي من حرمة شخصية، فالراجح يف فقه القانون 

ضرورة القصوى دون غريمها أن يقبض على الدويل العام أنه من اجلائز ويف حالة الدفاع الشرعي أو ال
الدبلوماسي أو حيتجز إذا كان يف حالة تلبس بغرض منعه من ارتكاب إحدى اجلرائم البالغة اخلطر، 

 . 4والتمهيد للمبادرة برتحيله على الفور خارج إقليم الدولة املعنية.

لقصوى يف غري حاالت الضرورة اومن املسلم به على أية حال أن القبض على الدبلوماسي أو احتجازه     
أو الدفاع الشرعي يعترب إخالال خطريا غري مغتفر بقاعدة دولية راسخة ومستقرة، مما يوجب على الدولة 
املعنية تقدمي االعتذار املناسب إىل الدولة اليت يتبعها الدبلوماسي وإنزال أشد العقاب ابملسؤول من رعاايها 

 عن القبض أو االحتجاز .

يقل عن احلرمة الشخصية من حيث األمهية ما يتمتع به املسكن الدبلوماسي من حرمة تضاهي وال     
احلرمة اخلاصة مبقر البعثة الدبلوماسية ذاهتا، وما يتمتع به الدبلوماسي نفسه من حصانة قضائية واسعة 

ل كشاهد أمام ثو اإلطار تشمل اجملالني اجلنائي واملدين على حد سواء، بل وتشمل أيضا احلق يف عدم امل
أي من جهات التحقيق أو القضاء يف الدولة املستقبلة، وإذا من الراجح أن حصانة الدبلوماسي أمام 
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القضاء اجلنائي للدولة املستقبلة حصانة عامة مطلقة مبعىن مشوهلا لكافة أنواع اجلرائم ولكافة ألوان اإلجراءات 
عليها فمن املسلم به أن حصانة الدبلوماسي أمام  ذات الطابع اجلنائي، ومبعىن عدم ورود أي استثناء

القضاء املدين ليست ابحلصانة املطلقة رغم اتساع نطاقها ومشوهلا لكافة صور الدعاوي املتصور رفعها ضد 
من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية واملادة  31/1الدبلوماسي عدا ما استثىن منها صراحة يف املادة 

لبعثات اخلاصة،حبيث استثنيت يف كل من املادتني سالفتني الذكر ثالثة أنواع من من اتفاقية ا 31/0
 رفعها ضد الدبلوماسي أمام حماكم الدولة املستقبلة وهي : –خالفا لألصل العام  -الدعاوي جيوز  

صفته ب الدعاوي العينية العقارية املتعلقة بعقار كائن يف إقليم الدولة املستقبلة ميتلكه الدبلوماسي    
 الشخصية وليس بصفته ممثال لدولته وحلساب بعثته الدبلوماسية املعتمدة لدى الدولة املستقبلة .

الدعاوي املتعلقة مبرياث آل إىل الدبلوماسي أو برتكة عهد إليه إبدارهتا أو بتصفيتها أو بوصية كان منفذها  
أو املوصي له فيها ويشرتط يف هذه احلاالت كلها أن يذكر امسه يف الوصية بصفته الشخصية وليس بوصفه 

 ممثال لدولته لدى الدولة املستقبلة .

خارج ط جتاري أو مهين مارسه الدبلوماسي يف الدولة املستقبلة بصفته الشخصية و الدعاوي املتعلقة بنشا    
 . 5إطار مهامه الوظيفية الرمسية.

وغين عن البيان أنه ال جيوز وحبكم ما للدبلوماسي من حصانة قضائية أن ينفذ جربا أي حكم أو أمر     
من احلاالت الثالثة سالفة الذكر، أو قضائي صادر ضده ما مل يكن احلكم أو األمر قد صدر بصدد حالة 

بصدد دعوى فرعية رفعها ضد الدبلوماسي واحد أو أكثر ممن سبق له اختصامهم بنفسه ابتداء يف دعوى 
أصلية مرفوعة منه، وبشرط أال ميس التنفيذ يف أي حالة من احلاالت ما للدبلوماسي من حرمة شخصية 

الدبلوماسية، ويعرف هذا اجلانب من جوانب احلصانة  وما ملسكنه من حرمة تضاهي حرمة مقر  البعثة
 القضائية ابسم احلصانة ضد التنفيذ اجلربي لألحكام.

هذا وإذا كانت احلرمة الشخصية وحرمة املسكن واحلصانة القضائية بشىت جوانبها هي األهم من بني     
من  احات وامتيازات أخرىما للدبلوماسي من حصاحات وامتيازات متعددة، فإن له ابإلضافة إليها حص

أبرزها احلصاحات واالمتيازات الضريبية واجلمركية وتلك املتعلقة بنظام التأمينات االجتماعية املطبق يف الدولة 
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املستقبلة، حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع، فاألصل هو عدم التزام 
يس اشرة أو أية رسوم للدولة املستقبلة، ولكن هذا األصل لالدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غري مب

 مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل احلصر بعض االستثناءات املبينة يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ويف
 اتفاقية البعثات اخلاصة، ومن أبرز هذه االستثناءااتلتزام الدبلوماسي بدفع الضرائب الغري مباشرة املدجمة يف

أسعار السلع واخلدمات والتزامه بدفع الضرائب والرسوم املستحقة على ما ميلكه بصفته الشخصية من 
 عقارات كائنة يف إقليم الدولة املستقبلة والتزامه بدفع الرسوم املستحقة نظري خدمات قدمت ابلفعل إليه .

ارك ء الدبلوماسي من اجلمويالحظ بصدد ما يتمتع به الدبلوماسي من إعفاءات مجركية أن اإلعفا    
مشروط أبن تكون السلعة املستوردة قد مت اسرتادها لالستعمال البعثة أو لالستعمال الشخصي من قبل 
الدبلوماسي نفسه، وقد نص يف كل من اتفاقيات فيينا للعالقات الدبلوماسية واتفاقية البعثات اخلاصة على 

تواء هذه مل تتوافر أسباب قوية تدعو إىل االشتباه يف احعدم جواز تفتيش األمتعة اخلاصة للدبلوماسي ما 
األمتعة على سلع ممنوع اسرتادها أو تصديرها أو غري داخلة يف نطاق اإلعفاء اجلمركي، ويشرتط يف هذه 

  6احلالة أن يتم التفتيش يف حضور الدبلوماسي أو من ينوب عنه.

الدبلوماسية من حيث املكان والزمان واألشخاص والبد من بيان جمال سراين احلصاحات واالمتيازات     
وكيفية التمسك هبا ومدى جواز التنازل عنها، حيث من املسلم  به أن الدبلوماسي ال يتمتع يف الدولة 
املوفدة له أبية حصانة على اإلطالق وأنه يتمتع يف الدولة املستقبلة ما مل تكن دولة جنسيته أو دولة إقامته 

تيازات واحلصاحات اليت يكفلها له القانون الدويل العام، وقد استقر العرف الدويل املدون الدائمة بكافة االم
من بعد أيضا على متتع الدبلوماسي ابلبعض من احلصاحات فحسب أثناء مروره العابر أبي من الدول يف 

  7طريقه من أو إىل الدولة املستقبلة أو الدولة املوفدة.

عثة حلصانة يف الدولة املستقبلة مبجرد دخوله إقليمها الستالم عمله يف البويبدأ متتع الدبلوماسي اب    
 الدبلوماسية اليت عينته الدولة املوفدة عضوا هبا أو مبجرد إخطار وزارة اخلارجية يف الدولة املستقبلة بتعيينه

 إذا كان موجودا ابلفعل يف إقليم هذه الدولة وقت صدور قرار التعيني.
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 الدبلوماسي مبا يكفله له القانون الدويل العام من حصاحات وامتيازات دبلوماسية مبغادرته وينتهي متتع    
إقليم الدولة املستقبلة عقب انتهاء مدة عمله يف البعثة الدبلوماسية للدولة املوفدة، إذا غادر هذا اإلقليم 

ستمر يف اإلقامة يف ة املعقولة، إذا اخالل الفرتة املعقولة اليت تلزم عادة التهيؤ للرحيل أو ابنتهاء هذه الفرت 
الدولة املستقبلة بعدها وملدة تتجاوز ما يلزم الدبلوماسي عادة حلزم أمتعته وتصفية متعلقاته الشخصية 
والتأهب للرحيل، ويستمر متتع أفراد أسرة الدبلوماسي ابحلصاحات واالمتيازات يف حال وفاته حىت مغادرهتم 

ت حىت انتهاء الفرتة املعقولة اليت يستلزمها استعدادهم للرحيل، هذا وقد تعرض إقليم الدولة املستقبلة أو
 31.  39اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية يف مادهتا السابعة والثالثني واتفاقية البعثات اخلاصة يف املواد 

ت أو عارضة كانلبيان مدى متتع كل من الفئات الثالثة املكونة للبعثة الدبلوماسية دائمة   31. 39.
 8ابحلصاحات واالمتيازات الدبلوماسية السابق اإلشارة إليها.

ومن املسلم به أن الدبلوماسي يتميع بكافة احلصاحات واالمتيازات الدبلوماسية وبصرف النظر عن     
ن م 31/1الدرجة اليت يشغلها يف سلم الوظائف الدبلوماسية، وقد استقر العرف الدويل املدون يف املادة 

اتفاقية البعثات اخلاصة على متتع أفراد أسرة الدبلوماسي املقيمني يف كنفه بكافة ما يتمتع به حصاحات 
وامتيازات دبلوماسية ما مل يكونوا من رعااي  الدولة املستقبلة، فال حيق هلم يف هذه احلالة التمتع أبي امتياز 

اسية إىل   الدولة املستقبلة بتسليم بطاقة دبلومأو حصانة، وقد جرت العادة على أن تقوم وزارة اخلارجية يف
كل دبلوماسي وإىل كل فرد من أفراد أسرته بغرض متكني حامل هذه البطاقة من إبرازها عند اللزوم، إلثبات 

ها له القانون الدويل يكفل صفته الدبلوماسية وحقه يف التمتع ابحلصاحات واالمتيازات الدبلوماسية اليت
 .العام

كل من الوزارات اخلارجية عادة لديها بقائمة تشتمل على أمساء كافة الدبلوماسيني العاملني يف   وحتتفظ    
البعثات الدبلوماسية املعتمدة لديها، وأمساء أفراد أسرة كل الدبلوماسيني املشار إليهم واتريخ وصول كل  

د اسم الشخص الدبلوماسية، ويعترب ورو فرد من األفراد الواردة أمسائهم يف هذه القائمة املعروفة ابسم القائمة 
يف هذه القائمة الدبلوماسية دليال على ثبوت حقه يف التمتع ابحلصانة واالمتيازات الدبلوماسية يف الدولة 
املعنية، ويرفع اسم الشخص من هذه القائمة مبجرد تلقي وزارة اخلارجية من البعثة الدبلوماسية اليت يتبعها 

نهائي بعد انتهاء مدة عمله إذا مل يرحل ابلفعل خالل هذه الفرتة، أما من يعمل يف إخطارايفيدها برحيله ال
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البعثة من إداريني فاألصل فيهم هو التمتع ابحلصاحات واالمتيازات الدبلوماسية عدا البعض منها املشار 
من اتفاقية  39من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية واملادة  31/0إليه وعلى سبيل احلصر يف املادة 

البعثات اخلاصة وألفراد أسرة كل منهم املقيمني يف كنفه ذات وضع رب األسرة من حيث ماله من حصاحات 
 وامتيازات .

ية والبعض املستثىن على سبيل احلصر السابق اإلشارة إليه ينحصر يف عدم متتع اإلداريني ابحلصانة القضائ    
لداخلة يف إطار أدائهم ملهامهم يف البعثة اليت ينتمون إليها، ويف أمام القضاء املدين إال بصدد األعمال ا

عدم متتع اإلداريني أبية إعفاءات مجركية عدا ما يتعلق منها مبا حيضرونه معهم عند  قدومهم إىل الدولة 
 .9املستقبلة ألول مرة بغرض بدء العمل يف البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة املوفدة.

ويتضح مما تقدم أن للموظف اإلداري املنتمي إىل إحدى البعثات الدبلوماسية احلق يف التمتع على     
وجه اخلصوص ابحلرمة الشخصية وحرمة املسكن، وابحلصانة أمام القضاء اجلنائي بصفة مطلقة وابحلصانة 

 ينتمي إليها البعثة اليت أمام القضاء املدين بصدد األعمال الداخلة يف إطار أدائه لواجباته الوظيفية يف
ات وابإلعفاء الضرييب ومن الرسوم، عدا ما استثين منها يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية واتفاقية البعث

اخلاصة  وهذا كله كما سبق البيان بشرط عدم انتماء املوظف اإلداري املعين إىل جنسية الدولة املستقبلة 
 أو إقامته فيها إقامة دائمة .

وال يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من اخلدم إال بثالث امتيازات فحسب نص عليها وعلى سبيل     
من اتفاقية البعثات اخلاصة  31من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ويف املادة  39/3احلصر يف املادة 

، واإلعفاء ارستهم لوظائفهموهذه االمتيازات هي: احلصانة القضائية يف حدود األعمال الداخلة يف إطار مم
من دفع أية ضرائب أو رسوم عن املرتبات اليت يتقاضوهنا من البعثة واإلعفاء من اخلضوع لتشريعات 
التأمينات االجتماعية السارية يف الدولة املستقبلة، ويشرتط لتمتع أعضاء البعثة من اخلدم هبذه االمتيازات 

اد ااي الدولة املستقبلة أو من املقيمني فيها إقامة دائمة، أما أفر احملددة على سبيل احلصر أال يكونوا من رع
أسرة من يعمل يف البعثة من خدم فال يتمتعون أبي امتياز أو حصانة ومن اجلدير ابلذكر أن قواعد القانون 

يم أسلوب ظالدويل املدونة يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ويف اتفاقية البعثات اخلاصة مل تتناول ابلتن
أو كيفية متسك عضو البعثة الدبلوماسية مبا له من حصاحات وامتيازات، وخيتلف أسلوب التمسك ابحلصانة 
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يف العمل ابختالف ظروف احلال واملألوف يف جمال التمسك ابحلرمة الشخصية أو حرمة املسكن أن يربز 
ساس من لدولة املستقبلة، ليتقي أي مالدبلوماسي البطاقة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة اخلارجية يف ا

أجهزة هذه الدولة وسلطاهتا مبا له وملسكنه من حرمة، وقد جرى العمل أن تقوم البعثة الدبلوماسية املعنية 
ابالتصال بوزارة اخلارجية يف الدولة املستقبلة يف حالة مالحقة أحد أعضاء هذه البعثة أمام القضاء اجلنائي 

تع قبال، لتقوم وزارة اخلارجية ابالتصال رمسيا ابجلهة القضائية املختصة وإخطارها بتمأو املدين للدولة االست
الشخص املطروحة أمامها قضيته ابحلصانة القضائية وهي من النظام العام، ومن النادر أن ميثل الدبلوماسي 

ره على املثول أمام كبنفسه يف احملكمة بغية التدليل أمامها على متتعه ابحلصانة القضائية، وذلك ما مل ي
حمكمة جنائية نتيجة إلقاء السلطات الدولة املستقبلة القبض عليه رغم ماله من حرمة وحصانة، واملألوف 
أيضا عند مطالبة عضو البعثة بدفع ماال ينبغي عليه دفعه من ضرائب ورسوم أن يلجأ إىل البعثة اليت يعمل 

طار جهة حتصيل ة، ويتعني على وزارة اخلارجية يف هذه احلالة إخهبا لتتصل بوزارة اخلارجية يف الدولة املستقبل
الضريبة أو الرسم مبا للممول املعين من حصانة لتكف عن مطالبته مبا يعفيه القانون الدويل العام من االلتزام 

 بدفعه .

ن الدويل العام و وال تفوتنا اإلشارة هنا إىل أن هذه احلصاحات واالمتيازات من احلقوق اليت يكفلها القان    
للدولة مىت كانت موفدة وليست من قبيل احلقوق الشخصية املتمتع هبا من بني األعضاء البعثات 
الدبلوماسية، ويرتتب على ذلك أن تنازل الدبلوماسي أو من هو يف حكمه من حيث التمتع ابحلصاحات 

ازل عن زه الدولة املوفدة، وأن التنواالمتيازات الدبلوماسية عن أي امتياز أو حصانة تنازل ابطل ما مل جت
 .10احلصانة البد وأن يصدر صرحيا عن الدولة املوفدة ذاهتا ممثلة بواحد من املختصني قانوحا بتمثيلها.

ويف األخري نذكر أن الدبلوماسي يف دولته املوفدة مواطن مثله مثل سائر املواطنني غري متميز عليهم ومن 
  مدنيا واختاذ كافة اإلجراءات القانونية ضده وضد مسكنه وكافة ممتلكاته اجلائز حماكمته جنائيا ومقاضاته

 كما أنه ملزم بدفع كافة ما قد يستحق عليه من ضرائب ورسوم .

 تطبيق عملي ألحكام العالقات الدبلوماسية .  -ت
حمكمة  يسوف نتناول ابلدراسة قضية االعتداء على مباين البعثة الدبلوماسية األمريكية يف طهران ورأ    

 العدل الدولية يف القضية والقرارات اليت خرجت هبا.
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ختلص وقائع هذه القضية يف أعقاب قيام الثورة اإلسالمية يف إيران وسقوط الشاه حممد رضا هبلوى     
، وبسبب احتجاز البعض من أعضاء احلرس الثوري  1111ونظامه وإعالن اجلمهورية اإلسالمية يف 

الدبلوماسي والقنصلي للوالايت املتحدة األمريكية يف مقر السفارة األمريكية  اإليراين ألعضاء السلك
بطهران، ظنا من احملتجزين أبن اقتناعهم بعداء الوالايت املتحدة األمريكية لإلسالم واحنيازها إلسرائيل أمر 

وماسية والقنصلية ليربر هلم عدم احرتام احلصاحات اليت يكفلها القانون الدويل العام ألعضاء البعثات الدب
وملقار هذه البعثات، ومن املعروف أيضا أن االحتجاز املشار إليه استمر ملدة جتاوزت العام من نوفمرب 

عن طريق اجلو 1192، وأن الوالايت املتحدة األمريكية قد قامت يف افريل عام 1191إىل يناير  1111
على قيام عاصفة  ن نصيبها الفشل الذريع املرتتببعملية عسكرية غايتها إنقاذ دبلوماسييها احملتجزين، فكا

مل تكن يف حسبان جنراالت سالح اجلو األمريكي، وأدت إىل خلط حساابهتم حيث كانت تقتضي املهمة 
ة إنقاذ مجيع الرهائن وليس نصفهم، وابلتايل أدت العاصفة إىل تعطل مروحيتني وتبني فيما بعد تعطل املروحي

اجملازفة بذلك، واملشكلة اليت زادت األمور تعقيدا هي اصطدام  مروحية وحاملة  الثالثة وابلتايل ال ميكن
طائرات أثناء طريق العودة إىل القاعدة البحرية يف مياه اخلليج وحصل ذلك على الرتاب اإليراين، لكن فيما 

ن رائسة اقامت احلكومة اإليرانية إبطالق صراح احملتجزين فور تويل روحالد ريغ 1191بعد ويف يناير 
الوالايت املتحدة األمريكية إثر فوزه على رئيسها الـسابق جيمي كارتر وكتعبري مـنها عن إرادهتا فـتح صـفحة 

 11جـديدة مع اإلدارة األمريكية.

 : عرض القضية على حمكمة العدل  الدولية

هنا مل إيران أب تقدمت الوالايت املتحدة بدعوى إىل حمكمة العدل الدولية ضد 1191نوفمرب  01يف     
تقصر فقط يف منع الثوار من احتجاز الدبلوماسيني األمريكيني بل أهنا اشرتكت يف ذلك مبوافقتها على ما 

 حدث واستندت الوالايت املتحدة يف دعواها إىل ما يلي :

نا يأتييد اختصاص حمكمة العدل الدولية  بنظر الدعوى بناءا على اتفاقيات أربعة هي :اتفاقيات في      
بشأن  1191للعالقات الدبلوماسية والقنصلية , ومعاهدة الصداقة اإليرانية األمريكية , ومعاهدة سنة 

 ومنع ومعاقبة اجلرائم ضد األشخاص املتمتعني ابحلماية الدولية .
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 رفض إيران االستماع إىل نداء الوالايت املتحدة حلل املشكلة ابلطريق الدبلوماسي .    

فضت أن متتثل أمام احملكمة ابدعاء أن النزاع ليس ذا طبيعة قانونية وإمنا هو نزاع سياسي ولكن إيران ر     
 ال جيوز عرضه على القضاء .

ابإلفراج فورا عن   1191ديسمرب  15/19ومع ذلك فقد أصدرت احملكمة حكما وقتيا ابإلمجاع يف     
كل األشخاص احملتجزين وضمان احلماية الكاملة واحلصاحات واالمتيازات اليت ختوهلا املعاهدات املربمة بني 

 رمتها ومحايتها.ية ورعاية حالبلدين للدبلوماسيني،وإعادة مباين السفارة والقنصليتني للسلطات األمريك

وجاء يف حيثيات احلكم أنه ليس من املتطلب أهم يف عالقات الدول من حصانة املبعوثني الدبلوماسيني     
والسفارات فقد كانت على مر التاريخ حمل احرتام اجلميع بال قيود ألهنا الزمة للتعاون الفعال يف اجلماعة 

 قل أمهية يف هذا اجملال .الدولية وان العالقات القنصلية ال ت

 12واعتربت احملكمة تصرف إيران خمالف بشدة للقانون الدويل.    

 احلصاانت واالمتيازات القنصلية -2
 احلصاانت واالمتيازات اخلاصة مبقار مراكز القنصلية . -أ
ما يهمنا يف البداية اإلشارة إىل أن احلصاحات واالمتيازات القنصلية مل تتبلور وتتوحد إال ابلنص عليها     

، فالثابت أنه مل يكن من حق القناصل قبل سراين  1193يف اتفاقية فينا للعالقات القنصلية املربمة عام 
ل حصاحات أو امتيازات يف الدو أحكام هذه االتفاقية التمتع كأصل عام ومبوجب عرف مستقر أبية 

املسيحية إال على سبيل اجملاملة البحتة، وذلك بطبيعة احلال مامل توجد معاهدة جتارية أو قنصلية ما بني 
 دولة اإليفاد ودولة االستقبال من شأهنا منح القناصل البعض من احلصاحات واالمتيازات.

لحصاحات بيها الثاين والثالث تنظيما مفصاللوقد وضعت اتفاقية فينا للعالقات القنصلية يف اب    
ة واالمتيازات القنصلية على اختالف أنواعها، مميزات بني املوظفني القنصليني احملرتفني ومقار املراكز القنصلي

 الذين يتولون إدارهتا واملوظفني القنصليون الفخريون ومقار ما يديرونه من مراكز.
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قناصل عالقات القنصلية قد كفلت ملقار املراكز القنصلية اليت يديرها الوميكن القول أن اتفاقية فينا لل    
احملرتفون حصاحات وامتيازات تشبه يف طبيعتها تلك اليت كفلها القانون الدويل العام ملقار البعثات 

راكز ملالدبلوماسية وان كانت أضيق منها نطاقا، وميكن القول أيضا أبن اتفاقية فينا املذكورة مل متنح ملقار ا
 13القنصلية اليت يتوىل القناصل الفخريون إدارهتاإالالشيء اليسري من االمتيازات واحلصاحات.

وان كان من حق الدولة أن ترفع علمها وأن تضع شعارها فوق مقر مراكزها القنصلية كافة وعلى     
فني أو ناصل احملرت مسكن وسيارة أي من رؤساء هذه املراكز، وبصرف النظر على انتمائه إىل طائفة الق

     الفخريني فإن التمتع حبرمة املقر أمر قاصر على مقر املراكز القنصلية اليت يتوىل القناصل احملرتفون إدارهتا،
وال تشمل احلرمة يف هذه احلالة غري املباين وأجزاء املباين املستخدمة كلية لألغراض القنصلية فحسب دون 

لك يتمتع ابحلرمة وسواء كان الرئيس قنصال فخراي أو حمرتفا شأنه يف ذغريها، أما مسكن رئيس املركز فال 
 شأن املراكز القنصلية اليت يتوىل إدارهتا القناصل الفخريون.

واجلدير ابلذكر أن حرمة مقار املراكز القنصلية اليت يديرها القناصل احملرتفون أضيق يف نطاقها وعلى     
انون الدويل العام ملقار البعثات الدبلوماسية الدائمة أو اخلاصة، حنو واضح من احلرمة اليت يكفلها الق

وتنحصر هذه احلرمة على وجه اخلصوص يف عدم جواز دخول رجال الشرطة أو أي من التابعني لسلطات 
دولة االستقبال إىل املقار السالفة الذكر، ما مل أيذن بذلك رئيس املركز القنصلي املطلوب دخوله أو من 

يف إصدار هذا اإلذن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة املوفدة، أو ما مل تقتضي الضرورة لذلك  يفوضه هو 
كما احلال يف حريق أو حنوه من الكوارث ابعتبار اإلذن يف هذه األحول مفرتض، ومل تتعرض اتفاقية فينا 

فاقية فينا ا يف ذلك شأن اتللعالقات القنصلية  ملدى  جواز منح امللجأ يف مقار املراكز القنصلية،  شأهن
  .أو اإلجازة وص صرحية تفيد احلظرللعالقات الدبلوماسية اليت أحجمت عن حماولة حسم هذا املوضوع بنص

لكن تذهب أغلبية اآلراء أنه ال يوجد يف القانون ما ميكن تسميته امللجأ القنصلي وأن منح امللجأ يف     
غري جائز قانوحا، وأن من حق دولة االستقبال أن أتمر رجال الشرطة مقار املراكز القنصلية أمر غري مشروع و 

فيها ابلدخول للمركز القنصلي للقبض على الالجئ حىت ولو اعرتض على ذلك رئيس املركز، بشرط عدم 
املساس بواثئق املركز وحمفوظاته وموجوداته وعدم اإلخالل بواجب احرتام السلطات احمللية للقناصل ومبا 

 14منهم من حصاحات وامتيازات قنصلية. للمحرتفني
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هذا وإذا كانت حرمة املقر حصانة تفتقدها مقار املراكز القنصلية اليت يتوىل القناصل الفخريون إدارهتا     
 وال تتمتع هبا مقار املراكز القنصلية اليت يديرها القناصل احملرتفون إال يف احلدود السالفة البيان، األضيق يف

ن نطاق احلرمة اليت كفلها القانون الدويل ملقار البعثات الدبلوماسية فإن حرمة الواثئق نطاقها بوضوح ع
واحملفوظات أي األرشيف وحرمة املراسالت الرمسية وحرمة احلقيبة القنصلية وحرمة حاملها من احلصاحات 

اسية بكل من هذه ماليت تتمتع هبا املراكز القنصلية بنوعيها ويف نطاق يقارب نطاق متتع البعثات الدبلو 
 احلصاحات البالغة األمهية .

وقد نصت اتفاقية فينا للعالقات القنصلية يف الفقرة األوىل من مادهتا اخلامسة والثالثون على التزام     
دولة االستقبال أبن تكفل وحتمي االتصال احلر بني املركز القنصلي وحكومة الدولة املوفدة وما يتبعها من 

 ومراكز قنصلية، كما نصت االتفاقية ذاهتا يف مادهتا السادسة والثالثني على التزام دولة بعثات دبلوماسية
االستقبال ابحرتام االتصال احلر ما بني املركز القنصلي ورعااي الدولة املوفدة املقيمني يف دائرته القنصلية،  

نصلي بواقعة ة إبخطار املركز القكما قد نصت املادة املذكورة على وجه اخلصوص على التزام الدولة املستقبل
القبض على أي من رعااي الدولة املوفدة املقيمني يف دائرته االختصاصية إذا ما طلب صاحب الشأن ذلك، 
وعلى التزام الدولة املستقبلة بتمكني القنصل أو معاونيه من زايرة املقبوض عليهم من رعااي الدولة املوفدة 

شخصيا  التصال هبم لتنظيم الدفاع عنهم وذلك مامل يعرتض املقبوض عليهاملقيمني يف دائرته القنصلية وا
 15على ذلك صراحة.

وال يفوتنا أن نشري كذلك إىل أن اتفاقية فينا للعالقات القنصلية قد ألزمت دولة االستقبال عند وقوع     
نصلي األقرب إىل كزها القحادثة لسفينة من سفن الدولة املوفدة أو لطائرة من طائراهتا أبن تبلغ ذلك إىل مر 

مكان احلادث، كما ألزمت االتفاقية املذكورة دولة االستقبال كذلك أبن تبلغ نبأ موت أي من رعااي الدولة 
املوفدة إىل مركزها القنصلي الذي حدث يف دائرته، وأبن تبلغ املركز املختص عند وجود حاقص أو عدمي 

 ىل تعيني وصي أو قيم عليه .األهلية من رعااي الدولة املوفدة يف حاجة إ

ويف األخري نشري إىل أن املادة التاسعة والثالثني من اتفاقية فينا للعالقات القنصلية قد نصت صراحة     
على جواز حتصيل املركز القنصلي رسوما حلساب الدولة املوفدة ووفقا لقوانينها مقابل ما يقدمه من خدمات 

 16قنصلية.
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 اليت يكفلها القانون الدويل العام للقناصل احملرتفني ومعاونيهم.احلصاانت واالمتيازات  -ب
هم ميكن القول ببساطة أن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية قد نصت على متتع القناصل احملرتفني ومعاوني    

حبصاحات وامتيازات قنصلية تضاهي احلصاحات واالمتيازات الدبلوماسية من حيث طبيعتها وان كانت أقل 
نها وبكثري من حيث مدى اتساع نطاقها، وقد سبق القول أبن نصوص اتفاقية فيينا املذكورة هي احلد م

األدىن حلصاحات القناصل وامتيازاهتم وأنه ال يوجد ما حيول دون إمكانية متتع القناصل بقدر أكرب من 
الدول  املربمة ما بني يةاالمتيازات واحلصاحات إذا ما نص على ذلك يف املعاهدات التجارية أو القنصل

 .املعنية

بداية إن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية قد منحت املوظفني القنصليني دون غريهم من أعضاء املراكز     
القنصلية حصانة وحرمة شخصية أضيق يف نطاقها من مثيالهتا املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا للعالقات 

 اصة.الدبلوماسية واتفاقيات البعثات اخل

وينحصر نطاق احلرمة الشخصية اليت يتمتع هبا القناصل يف عدم جواز القبض على القنصل أو حبسه     
احتياطيا إال بقرار تصدره السلطة القضائية املختصة، بصدد جناية خطرية وبشرط إبالغ الدولة املوفدة فورا 

 17ر حماكمته.بذلك وتقدمي القنصل إىل احملاكمة أبسرع ما ميكن إذا اقتضى األم

وإذا كانت اتفاقية فينا للعالقات القنصلية قد منحت املوظفني القنصليني دون غريهم احلرمة الشخصية     
يف نطاق ضيق وعلى النحو السالف بيانه، مغفلة النص على متتع مساكنهم أبي لون من ألوان احلرمة فقد 

نة أمام نصليني قدرا حمدودا من احلصاحرصت مع ذلك على منح املوظفني القنصليني واملستخدمني الق
 قضاء الدولة املستقبلة .

وتنحصر احلصانة القضائية للموظفني واملستخدمني القنصليني أمام خمتلف جهات القضاء يف نطاق     
ما يصدر عنهم من أعمال بصدد ممارستهم ملهامهم القنصلية، فضال على عدم جواز إجبار املوظف 

هادته أمام أي من جهات اإلدارة أو القضاء إذا ما رفض ذلك، وهو امتياز ال القنصلي على اإلدالء بش
يتمتع به املستخدم القنصلي ومن غري اجلائز يف مجيع األحوال إجبار أي من أعضاء املركز القنصلي مبا يف 

يه أو ف ذلك اخلدم، على اإلدالء بشهادة تتعلق مبهام القنصلية اليت يؤديها املركز القنصلي الذي يعملون
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تقدمي الواثئق واملراسالت الرمسية املتصلة هبذه املهام، ومن حق أي من أعضاء املركز  القنصلي أن يرفض  
 كذلك اإلدالء هبا بوصفه خبريا يف القانون الداخلي للدولة املوفدة.

لكل من  ةوواضح أن القدر املقدم من احلصانة القضائية الذي كفلته اتفاقية فيينا للعالقات القنصلي    
القناصل واملستخدمني القنصليني أقل من قدر احلصانة القضائية الذي يكفله القانون الدويل العام لكل 

 18من الدبلوماسيني واملوظفني اإلداريني العاملني يف البعثات الدبلوماسية الدائمة أو اخلاصة .

ال الضرييب يازات أخرى يف اجملهذا وللقناصل واملستخدمني القنصليني فضال عما تقدم حصاحات وامت    
واجملال اجلمركي ويف جمال التأمينات االجتماعية وقوانني اإلقامة وقوانني العمل، واملالحظ على أية حال أن 
الشبه الكبري بني االمتيازات القنصلية واالمتيازات الدبلوماسية يف جمايل الضرائب واجلمارك ويف جمال عدم 

تأمينات االجتماعية، وغىن عن البيان أن عدم خضوع الدبلوماسيني لقوانني اخلضوع كأصل عام لقوانني ال
العمل وقوانني اإلقامة املطبقة يف دولة االستقبال من املسلمات اليت ال حتتاج النص عليها، كما أن األصل 

سيته إىل نيف املوظفني القنصليني هو االنتماء إىل جنسية الدولة املوفدة، وأن املوظف القنصلي املنتمي جب
دولة االستقبال ال يتمتع إال ابحلصانة الشخصية واحلصانة القضائية دون غريمها ويف حدود األعمال الرمسية 
اليت يقوم هبا ألداء مهامه القنصلية، أما عائالت املوظفني القنصليني أو املستخدمني القنصليني أو أفراد 

عليهم  ليست هلم أي حصانة أو امتياز غري ما قد تتفضلعائالهتم أو خدم املراكز القنصلية أو عائالهتم،  ف
به دولة االستقبال دون التزام قانوين عليها، يف هذا الصدد وال يتمتع أيضا أبي حصانة أو امتياز من ميارس 

عمال خاص يدر عليه دخال وسواء كان من بني املستخدمني القنصليني أو خدم  -يف دولة االستقبال –
 19أو عائالت أعضاء املراكز القنصلية على اختالف فئاهتم.املراكز القنصلية 

وجتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية قد نصت على القواعد املبينة جملال سراين     
احلصاحات واالمتيازات القنصلية من حيث املكان والزمان، وال ختتلف هذه القواعد كثريا عن القواعد 

ة واتفاقية البعثات لدبلوماسياملستهدفة نفس الغاية املنصوص عليها يف كل من اتفاقية فيينا للعالقات ا
 اخلاصة واليت بينا مضموهنا .
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أما القناصل الفخريون فاألصل هو عدم متتعهم أبي امتياز أو حصانة وأبن القدر اليسري من االمتيازات     
واحلصاحات اليت يتمتع هبا املنتمون هلذه الطائفة من املوظفني القنصليني قد ورد استثناءا على األصل العام،  
كما أن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية مل متنح أي امتياز أو حصانة على اإلطالق لعائالت القناصل 
 الفخريني واملستخدمني القنصليني واخلدم العاملني يف املراكز القنصلية اليت يديرها القناصل الفخريون، ويف

ة احملصورة فخريون هي احلصانة القضائيالواقع أن احلصانة الوحيدة ذات الشأن اليت يتمتع هبا القناصل ال
يف نطاق األعمال الصادرة عنهم، إذ ميارسون مهامهم القنصلية فضال على عدم التزامهم ابإلدالء أبقواهلم  

 20كشهود بصدد ممارستهم ملهامهم القنصلية أو كخرباء بشأن ما تقضي به القوانني الداخلية لدولة اإليفاد.

ب احرتام دولة االستقبال للحصاحات واالمتيازات القنصلية حق من حقوق يف األخري نشري إىل وجو     
الدولة املوفدة وليس حق من حقوق املعىن من أعضاء مركزها أو مراكزها القنصلية،ويرتتب عن ذلك أنه 
 من غري اجلائز ألعضاء املراكز القنصلية ولو كانوا رؤسائها أن يتنازلوا عن أي امتياز أو حصانة، وال يكون

 التنازل إال صراحة ومن قبل الدولة املوفدة ممثلة بواحد ممن جيوز هلم متثيلها يف عالقاهتا بدولة االستقبال.    

 تطبيق عملي ألحكام العالقات القنصلية  -ت

هل يتمتع القنصل ابحلصانة من السلطة القضائية للدولة املضيفة يف حالة تشهريه بشخص آخر عن     
أسباب رفض منحه أتشرية دخول أي ارتكاب عمل خارج حدود واجباته  طريق إعطاء معلومات عن

 الرمسية ؟

اثر هذا التساؤل مبناسبة إحدى القضااي اليت ختلص وقائعها يف أن )بيجلو( مدير قسم اجلوازات يف     
ية سالقنصلية األمريكية العامة يف ابريس قد رفض منح أتشرية سفر للوالايت املتحدة األمريكية لسيدة رو 

، وعندما اعرتضت هذه السيدة على قراره قام )بيجلو(  بتقدمي معلومات عنها  1109تقيم يف فرنسا سنة 
يف مؤمتر صحفي لتربير رفضه منحها التأشرية، وقامت صحيفة بوسطن صنداي بوست بنشر معلومات 

جلو(  الذي  )بي ضد السيدة املذكورة اليت تقدمت بدعوى أمام حمكمة السني ضد ممثل الصحيفة والسيد
اهتم أبنه شريك يف اجلرمية لتقدميه عناصر املقالة على أساس التشهري واستخدام لغة بذيئة وقد طعن )بيجلو(  

 21بصالحية احملكمة لكن احملكمة رفضت الطعن وأعلنت أن هلا صالحية النظر يف القضية ابلنسبة إليه.
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 وكانت حجج )بيجلو(  أمام القضاء ما يلي :    

أن احملاكم الفرنسية ال تتمتع بسلطة قضائية على قناصل الوالايت املتحدة سواء وفقا لنصوص امليثاق     
من فرنسا والوالايت املتحدة أو لنصوص امليثاق القنصلي املوقع  1953فيفري سنة  03القنصلي املوقع يف 

اليت متنح  مبوجب مادته بني فرنسا واليوحان والذي يطبق على القناصل األمريكيني 1919جانفي  1يف 
 بالده معاملة الدولة املفضلة .

أنه مبوجب مبدأ عام يف القانون الدويل ال يسمح حىت يف حالة عدم وجود معاهدة قنصلية بتقدمي     
 يف قنصل أجنيب أمام حماكم الدولة املضيفة ألفعال قام هبا ضمن واجباته أو حىت لسوء أفعال  ارتكبها

 ممارسة مهامه الرمسية .

 : قرار حمكمة االستئناف

رفضت حمكمة االستئناف الطعن الذي تقدم به )بيجلو(  وقضت أبن احملاكم الفرنسية تتمتع بصالحية     
حماكمته على عمله اخلاص وأكدت حمكمة االستئناف حكم حمكمة درجة أوىل وأمرت )بيجلو(   بدفع 

 نفقات االستئناف

 :  انوين لقرار حمكمةاالستئنافالتعليل الق

رفضت احملكمة االعرتاض األول الذي يستند على امليثاق القنصلي املشار إليه على أساس أن لكل     
دوله احلق يف تفسري املعاهدات الدولية وأن تفسريها هنائيا ابلنسبة إىل مجيع احملاكم التابعة هلا واستشهد 

ي كانت قد قررت يف مناسبات سابقة ، أن ذلك اجلزء من ميثاقها القنصلقرار احملكمة أبن احلكومة الفرنسية  
الذي يتناول حصاحات املوظفني القنصليني يعين أن احلصانة الشخصية اليت مينحها امليثاق للقناصل ال 

 تنفي صالحية احملاكم الفرنسية يف نظر القضااي اجلنائية.

ت ي يستند على وجود مبدأ عام يف القانون الدويل وذكر كما رفضت احملكمة أيضا االعرتاض الثاين الذ     
أن السيد )بيجلو( كان ضمن حدود مهامه الرمسية عندما شرح األسباب اليت جعلته يرفض منح التأشرية 
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اليت طلبتها السيدة الروسية، وحىت الدعوةإىل املؤمتر الصحفي هلذه الغاية فقد كان كل ذلك عمال مشروعا 
 قنصلية.وضمن نطاق مهامه ال

لكن طبيعة املالحظات اليت صدرت عن )بيجلو( كما نشرت ابلصحافة أساءت إىل املصاحل الشخصية     
للسيدة الروسية وهي بعيدة كل البعد عن األعمال اإلدارية، ومل يكن هناك ما يؤيد أقواله اليت اهتم هبا 

احملكمة  عترب قياما بعمل رمسي وقالتالسيدة وما نسب إليها من القيام ابلتجسس كما أن تلك األقوال ال ت
أن )بيجلو( قد خرج عن نطاق مهامه الرمسية بطريقة تستبعد تطبيق احلصانة اليت يطالب هبا مبوجب القانون 

 22الدويل.

 وجاء حبيثيات القرار مايلي : 

و عمل يدخل وه وحيث أن املتهم كما يعلن احلكم أدحاه مل حياكم بسبب رفضه منح أتشرية  السفر    
ضمن نطاق وظيفته القنصلية وهو يقع خارج أي سلطة للمحاكم بل فقط ألنه تفوه وهو ينقل قرار 
حكومته ابلتعليقات املذكورة أعاله، وهي تعليقات غري الزمة ومبا أن هذه التعليقات سواء كانت مستقلة 

ة وهو تسيء إىل مصاحل شخصي عن العمل الرمسي نفسه أم جزءا منه تشتمل على إفتاءات من شأهنا أن
 ذو صفة شخصية  وبتايل سيجعله يتعرض يف حالة ثبوته للمسؤولية اجلنائية بسبب العناصر اجلنائية اليت

 23يبدو أنه يتضمنها.

 خامتة
إن الدولة وحدة تتمتع ابلشخصية القانونية وهلا إرادة خاصة واختصاص عام وما البعثات الدبلوماسية     

لطة من السلطات املكلفة ابلتعبري عن رأي الدولة يف امليدان اخلارجي أي يف ميدان والقنصلية إال س
العالقات الدولية،ابإلضافة إىل رئيس الدولة ووزير اخلارجية والقائد العام للقوات املسلحة حيث خيتص 

هة الدول األخرى جالقانون العام الداخلي بتحديد السلطات اليت متثل الدولة ومتليك التعبري عن رأيها يف موا
. 
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ونظرا لألمهية الكربى للدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأتثريها على العالقات ما بني     
الدول يف شىت اجملاالت وامليادين ، فإن على الدول االهتمام بتكوين مثل هذه البعثات على أعلى املستوايت 

  ما انفكت تندلع هنا وهناك نظرا للتقدم الذي يشهده اجملتمعوحتضريهم ملواجهة األزمات واملشاكل اليت
ه الدويل والتغريات اإلسرتاتيجية اليت صاحبت القرن العشرين، وال خيتلف اثنان يف الدور اهلام اليت لعبته هذ

البعثات يف جتنيب العامل العديد من احلروب واألزمات اليت قد تنشأ نتيجة سوء تفاهم قد يؤدي إىل أتزم 
العالقات بني دولتني أو أكثر، وابلتايل فإن التكوين السياسي للمثلني الدبلوماسيني حىت القنصليني له 

 نتائجه اإلجيابية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد اخلارجي سواء.
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