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  الرابعكلمة العدد 

و تنعم  عليه   ،خلق اإلنسان من عدم ،القادر و القاهر ،الظاهر و الباطن ،احلمد هللا  األول  و األخر

و أصلي  على    ،و أتاه  الفهم  و العلم حىت صار شاهدا له  على خلقه ،و علمه  ما مل يعلم   ،بشىت النعم

  هاديها  إىل صراطه السوي  املستقيم مث أما بعدري و البشري النذير  معلم  البشرية اخل

حنمد اهللا  أن وفقنا جلمع هذا العدد  بعد حماولة ختصيصه ملا حيمله عنوان خمربنا لصناعة بعض االنسجام و 

التناغم على صعوبة األمر لكنه جهد املقل  كما  يقال ألنين  أؤمن أن التخصص أكثر فائدة من غريه حيث  

  .أن جيد  ضالته بل  و متعته فيستقي ما يريده بأرحيية و سهولة  ماتعة يسهل على الباحث 

لذلك  كانت معظم  مقاالت هذا العدد  على هذا  النحو من حيث  معاجلتها  لقضايا  جنائية تسهم  

و عمله  و منهجه من زخم ما يكتب  الباحثون  و ينتهون  بطريق  أو بآخر يف عمل خمربنا  الذي يستقي خربته 

  .املبادراتإليه من نتائج  و توصيات جتد  طريقها يف أعمال املخرب الذي  هو حباجة ماسة ملثل  هذه 

لذلك  تستهوينا  اِجلدة و األناقة يف البحث و تصبغ جملتنا بقشابة تغري القارئ فيها  بله السامع �ا و هذا 

ألفكار سواهم نريد صاحب البصمة األصيلة   كرر للباحثني أن ال يكونوا  نسخا  لغريهم و أصداءنصحنا  امل

  .الذي ينتهي ملا ينتهي  إليه جبد و اجتهاد بعيد عن التكرار و االجرتار

و نتمىن  �لتنا أن حتتوي كل املبادرات الطيبة  و األعمال األصيلة و هي جملة الباحث األكادميي الذي   

قصد لألصالة و يهدف لإلفادة ، كما  أشكر الدكتورة ابراهيمي سهام رئيسة حترير هذه ا�لة  على جهدها ي

املضىن  و عملها الدؤوب يف سبيل أن تكون هذه ا�لة بتلك املكانة الرائدة و بذلك املوقع الرفيع فشكرا هلا  و 

  هو يهدي السبيل و اهللا من وراء القصد و .  كل  من يساعد من قريب أو بعيدل

 خلواتي صحراوي/ د.مدير المجلة أ
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  حام بین الشریعة والقانونر استئجار األ جریمة 

  زعیمش حنان: الدكتوره                                                     

  "ب"أستاذة محاضرة قسم                                                    

  والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق                                                       

  جامعة عبد الحمید بن بادیس                                                     

یعد استئجار األرحام من التقنیات الحدیثة في مجال الطب والتي استخدمت  :الملخص

لمعالجة حاالت العقم عند الزوجین، وهي تتمثل في عقد بین الزوجین وصاحبة الرحم مفاده 

  .الجنین ووالدته ثم تسلیمه مقابل مبلغ مالي حمل

وتلجأ المرأة إلى استئجار الرحم لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بصحتها ومنها ما هو    

  .متعلق بظروفها المادیة واالجتماعیة

والستئجار الرحم خمس صور، اثنان منها كان محل خالف بین فقهاء الشریعة اإلسالمیة    

  .بین مؤید ومعارض

كما أن القوانین الوضعیة اختلفت في تجریم وٕاباحة استئجار الرحم، واإلشارة إلى أن كل    

القوانین العربیة جرمت هذه العملیة، أما القوانین الغربیة فاتخذت موقفین تجریم وٕاباحة مع 

 .وضع أحكام في حالة اإلباحة

Summary :  

   The rental of wombs is a modern technology in the field of 

medicine, which was used to treat cases of infertility in the couple, 

which is a contract between the spouses and the uterus to carry the 

fetus and birth and then handed over for a sum of money. 

   Women resort to renting the womb for several reasons, including 

what is related to their health, including what is related to their 

physical and social conditions. 
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   And to rent the uterus five pictures, two of which was the subject 

of disagreement between Islamic jurists between supporters and 

opponents. 

   The laws of the situation differed in the criminalization and 

permissibility of renting the womb, pointing out that all Arab laws 

criminalized this process, while the Western laws took the positions 

of criminalization and permissibility with the provision of provisions in 

the case of permissibility  

  : مقدمة

یعد اإلنجاب من اآلثار اإلیجابیة للزواج لما فیه من إسعاد لألسر، ومع ذلك فقد تكون    

وقد تكون هذه األسباب مما ال یمكن . هناك عوامل وأسباب مانعة من الحمل وتحتاج للعالج

  .عالجه إال باإلخصاب خارج الجسم، ومن صور هذه العملیة استئجار األرحام

  .ئجار األرحام حل عصري لمعالجة حاالت العقم عند النساء والرجالتعد عملیة است   

ونظرا لحداثة هذا الموضوع حدیث، فإن أهمیة الدراسة تتجلى من خالل تعریف استئجار    

  .األرحام، وتوضیح موقف الفقه اإلسالمي والقوانین الوضعیة منه

  :ولدراسة هذه النقاط تم تقسیم الدراسة على النحو التالي   

  .ماهیة استئجار الرحم: المبحث األول

  .تعریف تأجیر الرحم: المطلب األول

  .دوافع استئجار الرحم ومدى انتشارها: المطلب الثاني

  .صور تأجیر الرحم: المطلب الثالث

  .مشروعیة استئجار الرحم: المبحث الثاني

  .موقف الفقه اإلسالمي من استئجار الرحم: المطلب األول

  .وقف القوانین الوضعیة من استئجار الرحمم:المطلب الثاني

  .اآلثار المترتبة عن استئجار الرحم: المطلب الثالث
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  المبحث األول

  ماهیة استئجار الرحم

من خالل هذا المبحث سیتم التطرق إلى تعریف استئجار الرحم وأسباب اللجوء إلیه،    

  .والصور التي یأخذها

  المطلب األول

  تعریف تأجیر الرحم

  :م تحدید تعریف تأجیر الرحم على النحو التاليسیت   

  : 1)اإلجارة(تعریف التأجیر: أوال

واإلجارة ما أعطیت من أجر في عمل، ثم استعملت . التأجیر من أجر، یأجر، إجارة :لغة   

أجرت المرأة البغیة نفسها : ویقال. الكراء: أجرت الدار فأما مؤجر، واألجرة: في العقد، ویقال

  .ت نفسها بأجر، والتأجیر مصدر من أجر بالتضعیف والمعنى واحدمؤاجرة أباح

  .تملیك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض: فقها   

عقد یلتزم بموجبه المؤجر بمنح المستأجر االنتفاع من شيء غیر منقول أو منقول  :قانونا   

  .لوقت معین

  .2تعریف الرحم: ثانیا

  .ى وهو بیت منبت الولد ووعاؤه في البطنرحم األنث: جمع رحم، والرحم :لغة   

  .یراد باألرحام عند اإلطالق األقارب، والمراد هنا هو المعنى اللغوي :اصطالحا   

عضو حیوي في الجهاز التناسلي عند المرأة، وهو جسم عضلي : في االصطالح الطبي   

  .أجوف، یتم فیه تكوین الجنین قبل الوالدة

  .تعریف تأجیر الرحم: ثالثا

                                                           
، العدد 27هند الخولي، تأجیر األرحام في الفقه اإلسالمي، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد  1

  .277، ص 2011الثالث، 
لدراسات العلیا، علي بن مشبب بن عبد اهللا البكري، استئجار األرحام، دراسة تأصیلیة مقارنة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة ا 2

  .76، 2011جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 
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  :عرف تأجیر األرحام بعدة تعریفات من بینها   

هو زرع بویضة من امرأة ملقحة بحیوان منوي من زوجها في رحم امرأة أخرى حتى تلد، / 1

  .مقابل مبلغ من المال أو دون مقابل مالي

هو استخدام رحم امرأة أخرى تحمل لقیحة مكونة من نطفة رجل وبویضة امرأة، وتحمل / 2

  .عد ذلك یتولى الزوجان رعایة المولود ویكون ولدا قانونیا لهماالجنین وتضعه، وب

أنه موافقة امرأة على حمل بویضة ملقحة ال تنسب إلیها لحساب امرأة أخرى وتسلیم / 3

  .المولود لها بعد والدته

أنه عقد معاوضة على االنتفاع برحم امرأة أجنبیة لغرس اللقیحة فیه على أال ینسب / 4

  .المولود إلیها

إذن فهو عقد على منفعة رحم بشغله بلقیحة أجنبیة عنه بعوض، ویطلق على هذه العملیة    

الرحم الظئر، الرحم المستعار، مؤجرات البطون، األم البدیلة، شتل : تسمیات مختلفة مثل

  .الجنین، األم بالوكالة

  المطلب الثاني

  دوافع استئجار الرحم ومدى انتشارها

  .ستئجار الرحماألسباب الداعیة ال: أوال

تتعدد األسباب والدوافع التي تؤدي إلى استئجار الرحم، وفیما یلي مثال عن هذه    

  :األسباب

 .إذا كان رحم المرأة معیبا أو ضعیفا بحیث ال یستقر الحمل فیه، ومبیضها سلیم )1

 .عند استئصال رحم المرأة بسبب مرض، والمبیض منتج )2

 .اإلجهاض المتكرر مع كون المبیض سلیما )3

 .الترفه بأن تفضل المرأة أن تحافظ على رشاقتها وحیویتها )4

  1.الحفاظ على مكانة المرأة االجتماعیة، بأن تكون صاحبة منصب مهم في الدولة )5

                                                           
محمد علي البار، أخالقیات التلقیح االصطناعي، الدار السعودیة للنشر، الطبعة األولى، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 1

  ..96، ص 1407/1987
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  .واقع تأجیر الرحم في دول العالم: ثانیا

م غیر أنها كانت هبة ولم تكن إجارة، 1983خرجت أول طفلة من الرحم المستأجرة سنة    

مولودا نتیجة استئجار رحمها وكانت " كیم كوتون"م وضعت سیدة اسمها 1985وفي سنة 

أول امرأة تتقاضى أجرا لتلقح اصطناعیا، غیر أنها بعد أن وضعت الطفل رفضت تسلیمه 

إلى من استأجر رحمها، فانتقلت القضیة إلى المحاكم، لتحكم المحكمة بتسلیم الطفل إلى 

  1.الزوجین اللذین قاما باستئجار الرحم

ثم تطور األمر، إلى أن انتشرت وكاالت لتأجیر األرحام وشركات خاصة بهذا الغرض    

مهمتها البحث عن النساء الراغبات في الحمل للغیر، وكانت أول شركة تختص في هذا 

كما أن شركة ستوركس في الوالیات المتحدة األمریكیة . المجال في مدینة فرانكفورت بألمانیا

تسوق لهذا النوع من اإلنجاب، وكذلك فقد تكونت جمعیة تسمى جمعیة من الشركات التي 

  2.األمهات البدیالت في مدینة لوس أنجلس

ولم تنحصر هذه العملیة في الدول المتطورة فقط، ففي الهند تحول تأجیر األرحام إلى    

اغبین في وظیفة تمتهنها النساء هناك، وتعد الهند من أكثر األماكن استقطابا في العالم للر 

  3.استئجار األرحام وذلك لقلة التكالیف وكثرة المؤجرات

وباالنتقال للدول العربیة واإلسالمیة فإن مثل هذه الحاالت ال تتم غالبا بشكل علني    

وصریح، وٕانما تتم في الظالم حیث ال یمكن لإلعالم أو اإلحصائیات أن تعلم بها رغم 

االنترنت والتي غالبا ما تتضمن عروضا مغریة انتشار العدید من اإلعالنات على شبكة 

  .وصلت إلى حد التنافس على األسعار والمؤهالت الصحیة

  المطلب الثالث

  صور تأجیر الرحم

  :1لتأجیر الرحم صور متعددة، أهمها   

                                                           
  .54علي بن مشبب بن عبد اهللا البكري، مرجع سابق، ص  1
  .279مرجع سابق، ص  هند الخولي، 2
  .280المرجع السابق نفسه، ص  3
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تؤخذ النطفة من الزوج وتؤخذ البویضة من الزوجة، وتتم عملیة التلقیح في  :الصورة األولى

  .ع اللقیحة في رحم امرأة أخرى، وعندما تضع المولود تسلمه للزوجینالمختبر، ثم تزر 

وهذه الصورة هي األكثر شهرة والتي تعرف بها عملیة استئجار الرحم في العالم بشكل    

  .عام

أخذ نطفة الزوج وبویضة زوجته وتلقیحها خارجیا ثم تعاد اللقیحة إلى رحم  :الصورة الثانیة

  .بذلكالزوجة الثانیة المتبرعة 

وهذه الطریقة تتم عند المسلمین، ألن الزواج من أكثر من واحدة یكون في الغالب لدى    

  .المسلمین

تكون البویضة من متبرعة، والحیوان المنوي من الزوج ویتم الحمل والوالدة  :الصورة الثالثة

على إنتاج وفي هذه الحالة تكون الزوجة عاقرا، حیث تكون غیر قادرة . من قبل امرأة أجنبیة

البویضات، ویكون رحمها غیر صالح للحمل، وقد تكون المؤجرة لرحمها هي ذاتها من 

  .تبرعت بالبویضات

تتبرع امرأة أجنبیة ببویضة، ویتبرع رجل أجنبي بالنطاف، وتقوم امرأة أجنبیة  :الصورة الرابعة

أمل لها بالشفاء  أخرى بالتبرع برحمها، ویلجأ إلى هذه الصورة حین تكون الزوجة عقیما وال

أو اإلنجاب، وكذلك الزوج، حیث یكون عقیما، عندها یتوجه الزوجان إلى أحد بنوك المني 

لشراء جنین مجمد، واالتفاق مع مصرف المني أو شركات أخرى مختصة بتأجیر األرحام 

  .لتوفیر مؤجرة لرحمها، وبعد الوضع یستلم الزوجان المولود على أنه ابنهما

یضة الزوجة بنطفة رجل غریب لیس زوجها، ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة تلقح بو  :خامسا

أجنبیة، وتستعمل هذه الصورة في حال كون الزوج عقیما، والزوجة عندها خلل في رحمها، 

  .ولكن مبیضها سلیم

أما أن تكون اللقیحة من متبرعین ویتم التلقیح خارجیا ثم تزرع في رحم امرأة متزوجة    

ألخیرة مقابل ثمن تدفع للبنك المنوي، فهذا غیر داخل في مسمى الرحم لصالح هذه ا

                                                                                                                                                                                     
علي مشبب بن عبد اهللا البكري، . 17ـ14، ص 2009ماهر حامد الحولي، اإلخصاب خارج الجسم مع استئجار الرحم،  11

  .59ـ58مرجع سابق، ص 
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المستأجرة، بل یمكن تسمیته تأجیر األجنة أو اللقیحة المستأجرة، ألن المستأجر هنا هو 

  .البویضة الملقحة ولیس الرحم

وكذلك صورة كون النطفة مأخوذة من رجل متزوج والبویضة من امرأة متبرعة ویجري    

بینهما خارجیا ثم تزرع في رحم زوجة ذاك الرجل، هذه أیضا ال تدخل في صور  التلقیح

  .الرحم المستأجرة

  المبحث الثاني

  مشروعیة استئجار الرحم

لدراسة مشروعیة استئجار الرحم، سیتم التطرق ألراء فقهاء الشریعة اإلسالمیة حول    

كر اآلثار المترتبة عن استئجار الموضوع، وموقف القوانین الوضعیة منه، وتكتمل الدراسة بذ

  .الرحم

  المطلب األول

  موقف الفقه اإلسالمي من استئجار الرحم

اتفق علماء المسلمین في هذا العصر، على أن الصورة الثالثة والرابعة والخامسة من    

صور تأجیر األرحام هي صور محرمة ال تجوز في أي حال من األحوال، وینحصر خالف 

تین األولى والثانیة بین مبیح على اإلطالق أو محرم، أو مجیز لبعض العلماء في الصور 

  :الحاالت دون األخرى، وهذا ما سیتم توضیحه فیما یلي

یرى أصحابه تحریم الصورتین األولى والثانیة من صور تأجیر األرحام، 1: المذهب األول

م، ومجمع الفقه 1986وذهب إلیه مجمع الفقه اإلسالمي في دورته المنعقدة في عمان سنة 

، ومجمع البحوث اإلسالمیة في القاهرة لعام 1985اإلسالمي بمكة في دورته الثامنة لسنة 

  .، وهو رأي جمهور العلماء المعاصرین2001

وقد تبنى . یرى مؤیدیه جواز تأجیر األرحام في الصورتین األولى والثانیة 2:المذهب الثاني

ضو مجمع البحوث اإلسالمیة باألزهر وعمید ع(هذا الرأي الدكتور عبد المعطي بیومي 

                                                           
  .19ماهر حامد الحولي، مرجع سابق، ص  1
  .284هند الخولي، مرجع سابق، ص  2



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 15   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

وقد قال بجواز استئجار األرحام ألنه یعتبر حال لكثیر من ) سابق لكلیة أصول الدین

مشكالت األمهات اللواتي یعانین من العقم ویحافظ على ترابط آالف األسر المهددة بالتفكك 

  :ر الرحم تتمثل فيبسبب عدم اإلنجاب، وقد حدد الدكتور بیومي شروطا لعقد استئجا

 .تجري األم البدیلة الفحوصات الالزمة للتأكد من سالمتها صحیا )1

توضع األم البدیلة تحت مالحظة مستمرة وكاملة خالل مدة الحمل وتبقى تحت  )2

 .تصرف الطبیب المعالج

تكون األم المستأجرة في سن مناسبة للحمل وتقر بأال تتزوج إذا كانت خلیة أو تمتنع  )3

 .أثناء فترة الحمل حتى تضع المولودعن زوجها في 

تقر األم البدیلة أن تحتضن البویضة الملقحة طیلة الحمل، وأن تراعي عدم القیام بأي  )4

 .مجهود یؤثر سلبا في الحمل

تقر األم البدیلة أن من تضعه سیكون ابنا وتذكر أسماء الوالدین، وأنه لیس لها الحق في 

یة حقوق مادیة أو معنویة سوى الذي ستحصل المطالبة بأي شيء خاص به، ولیس لها أ

  .علیه نتیجة تطوعها للقیام بالعملیة

یرى أصحابه إباحة صورة رحم الضرة دون غیرها، وقد كان هذا رأي  :المذهب الثالث

المجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرمة في دورته السابعة، ثم تراجع عنه في الدورة 

تالط األنساب، الحتمال أن تحمل الضرة حمال طبیعیا من الثامنة وذلك لوجود شبهة في اخ

 1.زوجها

  المطلب الثاني

  موقف القوانین الوضعیة من استئجار الرحم

  .لقوانین العربیة والقوانین الغربیةاسیتم التطرق من خالل هذا المطلب إلى موقف كل من    

  .موقف القوانین العربیة: أوال

عام موضوع النسب وحددته بشكل دقیق وفق تعالیم  عالجت القوانین العربیة بشكل   

الشریعة اإلسالمیة، وناقشت الجرائم المرتبطة بتحدید النسب مثل جریمة الزنا والعالقات غیر 
                                                           

  .20ي، مرجع سابق، ص ماهر حامد الحول 1
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المشروعة بین الرجل والمرأة وكذلك موضوع التبني، ولكنها لم تناقش بشكل كبیر موضوع 

ري اللذین بینا أحكام التلقیح االصطناعي استئجار األرحام باستثناء المشرع اللیبي والجزائ

  .واستئجار األرحام

) ب(مكرر 403و) أ(مكرر 403فبالرجوع إلى قانون العقوبات اللیبي وتحدیدا المواد    

یتضح أن المشرع اللیبي یعتبر التلقیح االصطناعي في جمیع صوره ومن بینها استئجار 

نون المسؤولیة الطبیة في لیبیا أقر من خالل إال أن قا. األرحام جریمة یعاقب علیها القانون

منه على جواز التلقیح االصطناعي إذا استدعت الضرورة لذلك وبشرط أن یتم  17المادة 

  1.بین الزوجین فقط وبذلك تبقى مسألة استئجار الرحم دائما غیر مباحة في القانون

ستئجار األرحام ألن وباستقراء نصوص القانون اللبناني یتضح أنه ال یبیح عملیات ا   

التلقیح االصطناعي محصور بین الزوجین فقط، وبموافقتهما الخطیة، أي ضمن العالقة 

  .الشرعیة فقط

یجب أن یعین الموضوع :" من قانون الموجبات والعقود على أنه 189فقد نصت المادة    

التي تنص على  من نفس القانون 139وتقابلها المادة " تعیینا كافیا وأن یكون ممكنا ومباحا

وبما أن موضوع عقد استئجار ". جسم اإلنسان وسالمته الشخصیة هما فوق كل اتفاق:" أن

الرحم هو الطفل، فالموضوع غیر مباح ومخالف للنظام العام، ما یجعل العقد باطال بطالنا 

مطلقا، ویجوز لكل صاحب مصلحة االدعاء ببطالن العقد، وأول هؤالء األم التي حملت 

  2.في أحشائهاالطفل 

ال یجوز إجراء :" من قانون اآلداب الطبیة على أنه 30/8من جهة أخرى، نصت المادة    

عملیة التلقیح االصطناعي أو الحمل بواسطة تقنیات الخصوبة المساعدة إال بین الزوجین 

من خالل نص هذه المادة یتضح أن القانون اللبناني منع إجراء تلقیح ". وبموافقتهما الخطیة

                                                           
  .132علي بن مشبب بن عبد اهللا البكري، مرجع سابق، ص  1
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اصطناعي بهدف استئجار األرحام لصالح الغیر، ألن من شأن تلك العملیة إدخال شخص 

  1.آخر في عملیة اإلنجاب

أما في القانون الجزائري، فموقف المشرع واضح حیث بین حكم استئجار الرحم والتلقیح    

یجوز :" مكرر ومن قانون األسرة والتي جاء فیها 45االصطناعي صراحة في المادة 

  :جین اللجوء للتلقیح االصطناعي ویخضع التلقیح االصطناعي للشروط التالیةللزو 

  أن یكون الزواج شرعیا، 

  أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما، 

  أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما، 

  ."ال یجوز اللجوء إلى التلقیح االصطناعي باستعمال األم البدیلة 

فعدم جواز استئجار األرحام في التشریع الجزائري واضح بنص القانون، وكل مخالفة إذن    

لذلك تؤدي إلى عقوبات سواء للزوجین أو لمن ساعدهما في ذلك عن طریق تطبیق مواد 

قانون العقوبات خاصة المواد التي تناولت الجنایات والجنح التي من شأنها الحیلولة دون 

، والقسم الخاص باإلجهاض والجنایات )320،321مادة ال(التحقق من شخصیة الطفل

، والقسم الخاص بتزویر المحررات )304،311المادة (والجنح ضد األسرة واآلداب العامة

، وهذه النصوص )228،223،222،215،214المواد (العرفیة والشهادات والوثائق الرسمیة

 2.تسري على األطباء والقابالت واألعوان الطبیین

ما یتعلق بباقي القوانین العربیة فموقفها لم یكن واضحا وصریحا من مسألة استئجار أما فی   

  .األرحام، وٕانها حكم عدم جواز هذه العملیة یستنتج من أحكام المواد المتعلقة بالنسب والتبني

أقرت معظم التشریعات الغربیة بجواز استئجار األرحام ألنه .موقف التشریعات الغربیة: ثانیا

ارض مع أحكام مجتمعاتها، ولكن إباحة هذا الفعل لم تكن على إطالقها، ففي الوالیات ال یتع

                                                           
  .277نفس المرجع السابق، ص  1
، ص 2010انون الوضعي، دار الهدى،الجزائر، زبیدة إقروفة، التلقیح االصطناعي، دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والق 2
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المتحدة األمریكیة لم تقر كل الوالیات بجواز استئجار األرحام، فمثال والیات أندینیا وفلوریدا 

  .تحظر استئجار األرحام ألنها تعتبره علیة تمس باحترام شخصیة المرأة ومعاملتها كإنسانة

ا في بریطانیا وألمانیا فقد وضع المشرعین في هذه الدول قواعد صارمة تحكم ظاهرة أم   

استئجار األرحام، فتبقى هذه العملیة مباحة ولكن وفقا لما جاء به القانون ولیست بشكل 

  .مطلق

أما المشرع الفرنسي فقد منع استئجار األرحام صراحة، وأغلق الباب أمام كل محاولة    

ولم یكتف المشرع الفرنسي بذلك وٕانما فرض في قانون . من تلك العقود إلجراء أي نوع

  277.1العقوبات عقوبة على من یجري مثل تلك العقود، وذلك من خالل المادة 

أما اسبانیا فكانا من أكثر الدول التي سهلت عملیات استئجار األرحام، وذلك حسب رأي    

دمة المجتمع ویجب أن تحل المشاكل التي أحد المشرعین ألن األخالق یجب أن تكون في خ

  .یعاني منها

  المطلب الثالث

  اآلثار المترتبة عن استئجار الرحم

بالرجوع إلى القوانین التي تعتبر استئجار الرحم عقدا صحیحا إذا توفرت شروطه والتي    

ن، تتمثل في الرضا والسبب والمحل، یتبن أن هذا العقد كغیره یرتب التزامات على الطرفی

  .وفیما یلي سیتم توضیح ذلك

  2.التزامات الرجل والمرأة صاحبا البویضة الملقحة: أوال

بغض النظر عن وجود عقد زواج أم ال فإن االتفاق على استئجار الرحم ینشئ التزامات    

  :على عاتق الرجل والمرأة الراغبین في ذلك، وهذه االلتزامات تتمثل في

یتحمل الرجل والمرأة الراغبین في الحصول على ولد حیث : االلتزام بتحمل النفقات .1

كامل المصاریف والنفقات التي یتطلبها العقد منذ الحصول على البویضة الملقحة إلى 

 .غایة الوالدة وتسلم الطفل

                                                           
  .277علي عصام غصن، المرجع السابق، ص  1
  .14ـ11، ص 2014نایف بن عمار آل وقیان، استئجار الرحم، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،  2
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التزام صاحبي البویضة الملقحة بتسلیمها لصاحبة الرحم المستأجرة وذلك عن طریق  .2

 .أطباء متخصصین

یتم تعویض مؤجرة الرحم عن كافة األضرار والمخاطر غیر : رالتعویض عن األضرا .3

 .المألوفة التي تصیبها بسبب الحمل

الوفاء باألجر المتفق علیه حتى لو لم تتم الوالدة لسبب خارج عن إرادة مؤجرة الرحم،  .4

 .كاإلجهاض مثال أو وفاة الطفل أثناء الوالدة

حم، سواء عند والدته أو بعد المدة تسلم الطفل من قبل الرجل والمرأة المستأجرین للر  .5

  .المتفق علیها، وسواء أكان بصحة جیدة أو مریضا أو به عیب خلقي

  1.التزامات المرأة صاحبة الرحم المؤجرة: ثانیا

ینشئ عقد استئجار الرحم التزامات في ذمة صاحبة الرحم المستأجرة، والتي تعد في نفس    

  : برز هذه االلتزامات ما یليالوقت حقوقا للطرف اآلخر للعقد، ومن أ

حیث تلتزم مؤجرة الرحم بتقدیم رحمها خالیا من حمل آخر : المحافظة على الجنین .1

وأن تكون طاهرة من الحیض والنفاس وسلیمة من األمراض المعدیة والخبیثة، 

مع اإلشارة إلى أن هذا . باإلضافة إلى التزامها بكل تعالیم الطبیب المتابع لحالتها

 .هو التزام ببذل عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة االلتزام

أن تقبل مؤجرة الرحم بزرع البویضة الملقحة في رحمها والقیام بكل الفحوصات  .2

 .الالزمة لذلك

تلتزم مؤجرة الرحم بتسلیم الطفل إلى صاحبي البویضة الملقحة في : تسلیم المولود .3

فل إلى الموصى له أو إلى من الوقت المتفق علیه، وفي حال وفاة الزوجین یسلم الط

 .یحدده القاضي

  االلتزام بالسریة والتكتم عن عقد استئجار رحمها إذا طلب منها ذلك .4

  : خاتمة

  :من خالل دراسة موضوع استئجار األرحام تم التوصل إلى النتائج واالقتراحات التالي   
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  :النتائج

 .استئجار الرحم صورة من صور التلقیح االصطناعي )1

 .یات تجعل الطفل یباعهذه العمل )2

 .إن تكریم الشریعة اإلسالمیة للمرأة یتنافى مع عملیات استئجار الرحم )3

صورتین األولى الاختالف العلماء المسلمین في مسألة استئجار الرحم كان في  )4

 .والثانیة

 .الرأي الراجح أن كل صور استئجار الرحم محرمة شرعا )5

حام، بینما تباینت االتجاهات في القوانین القوانین العربیة حرمت عملیة استئجار األر  )6

 .الغربیة بین مؤیدین ومعارضین

 .اإلخصاب بین الزوجین مباح وفق ضوابط شرعیة وطبیة خارج الرحم )7

  :االقتراحات

 .مراقبة المراكز الطبیة والعیادات المختصة باإلخصاب خارج الجسم )1

السلبیة وصوره  اهتمام الحكومات بموضوع اإلخصاب خارج الجسم، تجنبا آلثاره )2

 .المحرمة

  .تحریم استئجار األرحام بنص صریح في التشریع الجزائري )3

  :قائمة المراجع

هند الخولي، تأجیر األرحام في الفقه اإلسالمي، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .1
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  إسهامات علم النفس القضائي في الحقل الجنائي

  قمیدي محمد فوزي /الدكتور 

  بقسم أستاذ  محاضر  

  ة كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

  طاهر سعیدة الموالي  الدكتور جامعة 

 :الملخص 

الهدف من الدراسة هو تسلیط الضوء على أهم إسهامات علم النفس القضائي، فرع من فروع 

و كدا تحدید سیكولوجیة الفاعلین . من خالل تحدید مفهومه ،و أهمیته. علم النفس الجنائي 

یة والجماعیة في صنع القرار في الحقل القضائي،  بوصف دینامیات العالقات الشخص

القضائي،  في المراحل الرئیسیة في معالجة األشخاص المتهمین، من الوقت الذي ُترتكب 

 .فیه جریمة مزعومة إلى لحظة العقوبة

Abstract/  

The aim of the study is to highlight the most important contributions 

of judicial psychology, a branch of criminal psychology. By defining 

its concept, and its importance. The dynamics of personal and 

collective relationships in judicial decision-making were identified in 

the main stages of dealing with accused persons from the time when 

an alleged crime was committed to the moment of punishment.  

  مقدمة 

یكتشف علماء النفس كل یوم تقریًبا حقیقة جدیدة حول . علم النفس یتطور بخطى مذهلة

هل یمكننا طرح أسئلة حول السلوك . اإلدراك اإلنساني ، والعاطفة ، والسلوك ، وما إلى ذلك

الذي یتبع القواعد دون أي إشارة إلى الدراسات النفسیة؟ هل یمكن للمنظرین القانونیین دراسة 

لقانون وال یأخذون وجهة نظر نفسیة ؟ هل یمكننا مناقشة العالقة بین القانون واألخالق وفي ا

نفس الوقت تجاهل الدراسات التي أجریت في علم النفس األخالقي أو التطوري؟ هل هذا 
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التطور في علم النفس فرصة للدراسات القانونیة أو تهدیًدا لطبیعة البحث في القانون؟ فإذا 

لنفس یهتم بسلوك اإلنسان فهو یشترك مع القانون في كون أن هذا األخیر یقید كان علم ا

سلوك اإلنسان إذ  هو عبارة عن مجموعة من القواعد و األنظمة التي تفرضها الدولة على 

بالتالي فالقانون و علم النفس یشتركان في مركز تلزمه بطاعتها و اإلذعان لها ، و اإلنسان و 

 سلوك اإلنساني و المنطقة المشتركة هذه هي ساحة علم النفس الجنائي اهتمام واحد و هو ال

و یعتبر علم النفس الجنائي على أنه العلم الذي یهتم بدراسة الحیاة النفسیة العمیقة       

لصاحب السلوك الغیر سوي بالمنظور القانوني و االجتماعي و حتى النفسي و دوافع 

تركیز على منبعها األول و دوافع بروزها للعلن في حالة تصرفاته التي تعتبر صلب البحث بال

و یتفرع عنه علم یهتم بدراسة نفسیة لكل فاعل في الحقل القضائي و مدى تأثیر . الكبت

القاضي مشاربه االجتماعیة و الكبتیة النفسیة في اتخاذ قراراته أو أفعاله أو حتى أقواله، ف

النص وفي تطبیقه على الوقعة، ولكنه ینفرد  الجنائي، كالقاضي المدني، قد یخطئ في فهم

عن القاضي المدني بما قد یقع فیه من الخطأ في معرفة الجاني، وفي تعیین مدى أخذه 

بجریرته ونوع وشدة العقاب الواجب فرضه علیه، فتلك میادین فسیحة ال یجر فیها القاضي 

ب الصواب فیما یقضي به المدني، ویلزم بالجري فیها القاضي الجنائي لیتخطى الخطأ ویصی

 .على األضناء

ومما ال ریب فیه أن الشهادات المدلى بها أمام القضاة وسائر األدلة المعروضة علیه من 

طرف النیابة ، ال تكفي وحدها دلیل نفي أو إثبات، فهناك الشخصیة التي تدور علیها هذه 

اح الخطوط الدقیقة التي األدلة، وهي شخصیة المتهم،و الشاهد ، و المبلغ  وال بد من إیض

تتجاذب أو تتنافر عندها تلك األدلة مع شخصیة المتهم لتقوم حجة له أو علیه، وهذا ما 

ثم هناك ماهیة الجریمة، فإنها هي األخرى ال تقدر . یضطلع به علم النفس وما تسدیه یداه

لنفس أیضًا حق قدرها إال بعد إیجاد نقط اتصالها بشخصیة المجرم، وذلك ما یعنى به علم ا

ویقوى علیه ، والواقع من األمر أن المجرم یحمل في جوانحه نفسیة شاذة معقدة قد ترسبت 

فیها أعقاب وراثة طویلة، واستقرت عندها تربیة منزلیة واجتماعیة علیلة وبیلة، وبتفاعل هذه 
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ء بتلك وتلك بهذه، نشأت عنده المیول اإلجرامیة، ثم أتیحت لها فرصة العمل بشكل اعتدا

حسین الظریفي، علم النفس الجنائي و القضائي ، مجلة الرسالة ، مقال (  .على المجتمع

هكذا وجد علم النفس القضائي، وهو العلم )، بغداد807، العدد  20/12/1948منشور 

الذي یحلل فیه نفسیات القاضي وجمیع أفراد الدعوى العامة من بمثل الهیئة االجتماعیة في 

ومیة، ومن متهم، ومجني علیه، وشهود إثبات، وشهود دفاع وخبراء شخصیة النیابة العم

ووكالء، ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك یحلل نفسیته تجاه أدلة الدعوى وتجاه أفرادها لیأمن شر 

 .ما یكمن وراء الشعور كل طرف  من منازع ودوافع االنحیاز إلى جهة التجریم أو البراءة،

 قل الجنائي؟فكیف یسهم هذا العلم في إثراء الح

لم النفس العدالة الجنائیة أو علم النفس القضائي : تعریف علم النفس القضائي / أوال  

یدمج جوانب مساهمات علم النفس في علم اإلجرام والدراسات االجتماعیة والقانونیة في إطار 

وهو یفعل ذلك من خالل وصف دینامیات العالقات الشخصیة والجماعیة في . سرد واحد

لقرار في المراحل الرئیسیة في معالجة األشخاص المتهمین من الوقت الذي ُترتكب صنع ا

 .فیه جریمة مزعومة إلى لحظة العقوبة

من مؤسسي هذا العلم حیث نشر أول ) بینث(یعتبر العالم / مفهوم علم النفس القضائي/ 1

علم النفس ، لنشر مفاهیم ) قروس(عقبه األستاذ و  ،1898مؤلفاته في هذا الموضوع سنة 

،یهتم بدراسة نفسیة كل من له عالقة بالدعوى  1القضاةالتي تساعد المحققین الجنائیین و 

  ، 2الجنائیة أو كل من له دور في الخصومة حتى و لم تكن له صفة بالخصومة

علم النفس القضائي  تكمن في تفرعهما                      فالصلة بین علم النفس الجنائي و 

كدا التداخل بین علم النفس و القانون یتیح المجال لبروز الدور و ،  3النفس العاممعا من علم 

                                                           
1  Claparède Édouard. La psychologie judiciaire. In: L'année psychologique. 1905 vol. 12. 

pp. 275 
، .2011أحمد محمد زغبي ، أسس علم النفس الجنائي ، دار الزهران للنشر و التوزیع ، بدون طبعة ، عملن ، األردن ،  2

  27ص 
ي یهدف إلى وصف و شرح السلوك ، فهو یسعى عن طریق المالحظة الدقیقة و العلم الذ" یعرف علم النفس بأنه   33

، و علم " القیاس و التجربة  و الممارسة إلى تزویدنا بالمعرفة التي تساعد على فهم سلوك اإلنسان ، و أسباب هذا السلوك 
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ذلك یسهم في تحقیق أهداف النفس بوصفه تكنولوجیا یهدف إلى التوصل إلى طرق للتنبؤ عن السلوك و ضبطه ، فهو ب

  ...التعلیم و الصناعة و اإلدارة و الصحة العقلیة 

عن طریق . و علم النفس بوصفه مهنة ، فیمكن تعریفه عن طریق ما یقوم به الشخص الذي یتخذ علم النفس مهنة * 

، و ذلك بغرض  مساعدة شخص له مشكالت معینة، سواء كان هذا الشخص فردا مریضا أو سویا، أو مؤسسة أو جماعة

" التقنیات النفسیة" تحقیق أهداف هذا الشخص ، و هو في سبیل ذلك یستخدم الطرق و األدوات و األسالیب التي تقدمها 

  .من تشخیص و تنبؤ و عالج 

و األخصائي النفسي اإلكلینیكي هو الذي یستخدم األسس و التقنیات و الطرق و اإلجراءات السیكولوجیة ، و الذي * 

كلما اقتضى األمر ذلك ، مع غیره من األخصائیین في الفریق العیادي مثل الطبیب و األخصائي و االجتماعي ،  یتعاون

كل في حدود إعداده و في إطار من التفاعل اإلیجابي ، بقصد فهم دینامیات شخصیة الفرد و تشخیص مشكالته و التنبؤ 

العالج ثم العمل على الوصول بالفرد إلى أقصى توافق عن احتماالت تطور حالته و مدى استجابته لمختلف أنواع 

  .اجتماعي و نفسي ممكن 

  .إحدى المنابع الرئیسیة لعلم النفس اإلكلینیكي أو القیاسي Psychométrieو تعتبر حركة القیاس النفسي * 

ن أوائل من حاولوا تطبیق الذي كان م" جالتون"و یدین القیاس النفسي بوصفه أداة من أدوات علم النفس اإلكلینیكي إلى * 

  .أسس التطور في دراسة األفراد 

إلى أن . بدراسة الفروق الفردیة یمثل أول حركة سیكولوجیة نظامیة نحو االهتمام بدراسة تفّرد السلوك " جالتون"إن اهتمام 

ى االهتمام بدراسة السلوك أصبح الفرد مادة مناسبة للدراسات السیكولوجیة ، و قد أدى االهتمام بدراسة الفروق الفردیة إل

كما أّدى .المنحرف عن المتوسط في التوزیع اإلعتدالي ، و من ثم إلى دراسة الشواذ و المرضى و طرق العنایة بهم 

و عوامل التنشئة و النمو و عالقته " الخارجیة" و " الداخلیة"االهتمام بدراسة افرد إلى دراسة التفاعل بین مختلف العوامل 

  .غیرها من العوامل التي تسهم في تشكیل نمطه الخاص  باآلخرین ، و

و كان یلح على ضرورة تقنین إجراءات تطبیق االختبار و " االختبار العقلي" أول من استخدم مصطلح " كاتل"و قد كان *

علم النفس و هو من الرواد األوائل في دعم االتجاه الجدید في " ودورث"و " ثوراندیك"إعداد جداوله المعیاریة، و كان هو و 

و حول الوظائف " زمن الرجع" العنایة بالتحلیل اإلحصائي في دراسة الفروق الفردیة ، و كانت معظم البحوث تتركز حول 

الحسیة الحركیة البسیطة ، فتعّد لقیاسها اختبارات خاصة بها ، وذلك على أساس االفتراض بأن العملیات العقلیة العلیا 

  .لها إلى مكوناتها األولیة الحسیة الحركیة یمكن فهمها عن طریق تحلی

إلى الحاجة في قیاس الذكاء إلى إعداد اختبارات للعملیات العقلیة األكثر تعقیدا  1895أول من أشار عام " بینیه"و كان 

اب التأخر لتقصي أسب" بینیه"عّینت وزارة التربیة الفرنسیة لجنة، من بینها  1904من العملیات الحسیة الحركیة، و في سنة 

سؤاال مرتبة  30و كان یتكون من  1908أول مقیاس منهجي لقیاس الذكاء سنة " سیمون"مع " بینیه"و قد نشر . الدراسي

، لیتم  1911ثم عدل مرة ثانیة سنة " العمر العقلي" و في نفس السنة عّدل المقیاس باستخدام مفهوم . حسب صعوبتها 

" نسبة الذكاء" و التي استخدم فیها مفهوم . في جامعة ستانفورد  1916سنة " مانتر " إجراء علیه تعدیالت أخرى من قبل 

  .  1960و الثانیة سنة  1937األولى سنة " میریل"و قد أعید تعدیله باالشتراك مع 
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الفعال لعلم النفس القضائي في الحقل العام الجنائي، فإذا كان علم النفس یهتم بسلوك 

اإلنسان فهو یشترك مع القانون في كون أن هذا األخیر یقید سلوك اإلنسان ، و بالتالي 

یشتركان في مركز اهتمام واحد و هو السلوك اإلنساني و المنطقة  فالقانون و علم النفس

المشتركة هذه هي ساحة علم النفس الجنائي ، و باعتبارهما من العلوم المساعدة للقانون 

، و تحدید العوامل النفسیة  1و ساحة علم النفس الجنائي و میدانه 1الجنائي و علم اإلجرام
                                                                                                                                                                                     

ولقد ساعدت هذه المحاوالت على ظهور و تطور و صیاغة مفردات االختبار صیاغة موضوعیة، وعلى تحدید مفهوم 

على ظهور و تطور العدید من اختبارات الذكاء، " بینیه"ساعدت محاوالت ....كذلك تحدید نسبة الذكاء عن الفرد الذكاء، و

  ..و اختبارات القدرات الخاصة، و االستعدادات إلى زیادة االهتمام باختبارات المیول و االتجاهات و القیم و التحصیل

عام ) روشاح" (بقع الحبر"و في مجال الشخصیة انتشر اختبار ..ة و كذلك ظهرت اختبارات األطفال و اختبارات الشخصی

  " .تفهم الموضوع" اختباره أإلسقاطي " موراي"كما أعد  1924

ومن ثم ظهر عدد كبیر من هذه االختبارات و انتشر استخدامها في المدارس لتصنیف التالمیذ و توجیههم، و في الصناعة 

كما بدأ یتزاید االهتمام في النصف األخیر من القرن التاسع عشر و .یات للتشخیصالتوجیهیة، و في العیادات و المستشف

بدایة القرن العشرین ، باإلنسان بوصفه كائنا دینامیا ، كما بدأ یتزاید الوعي بدور العوامل النفسیة في السیكوباثولوجیة ، و 

الته مع بیئته و مع اآلخرین و في تأثره بماضیه و قد أخذ األخصائي النفسي اإلكلینیكي یواجه مشكالت الفرد ككل في تفاع

  .حاضره و طموحاته للمستقبل 

و في هذه الحال ، یصعب أن یتحقق الفهم الشامل لمساعدة الفرد في إطار أرقام یحصل علیها من اختبارات الذكاء و 

وي و الغیر سوي في ضوء الدوافع و غیرها من االختبارات ، مما دفع السیكولوجي إلى االهتمام بفهم السلوك اإلنساني الس

لفروید الذي " مدرسة التحلیل النفسي "الحاجات و النزوات ، و یتمثل هذا االتجاه الدینامي في عدد من المدارس أهمها 

  .أسس في ضوء اكتشافاته مع المرضى نظریة التحلیل النفسي التي تولي الدوافع الالشعوریة اهتماما كبیرا 

ل النفسي في تطویر علم النفس و علم النفس العیادي خاصة یتمثل في تأكید األسباب النفسیة الكثیر من ولّعل إسهام التحلی

االضطرابات النفسیة ، كما یتمثل في تقدیم نظریة دینامیة شمولیة لفهم الشخصیة اإلنسانیة ، و طریقة لدراسة العملیات 

اد و تفسیر بعض االختبارات النفسیة و بخاصة األسالیب فضال عن تأثیر التحلیل النفسي في إعد.النفسیة و للعالج

األنا ، ( الالوعي خبرات الطفولة ، بنیة الجهاز النفسي : اإلسقاطیة ، و قد قدم التحلیل النفسي آفاقا و مفاهیم جدیدة مثل 

  لفهم مكنونات الداخلیة للفرد....، و دور النزوات الجنسیة )الهو ، األنا األعلى 

  . 07، ص  1996تقنیاتها و إجراءاتها ، دار الفكر العربي، بیروت ، لبنان ، "باس ، االختبارات النفسیة فیصل ع: أنظر
1  La criminologie peut être définie comme l’étude scientifique du crime et du criminel. Elle 

vise à comprendre et expliquer le phénomène criminel. Elle est principalement née au XIXe 

siècle avec les travaux de l’école positiviste italienne. Cette science se situe à l’interface de 

plusieurs disciplines : droit pénal, sociologie, médecine légale, psychiatrie, psychologie, 

neurobiologie, génétique... l’irresponsabilité des malades mentaux, a officiellement donné 
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naissance à l’expertise psychiatrique pénale. Les personnes reconnues irresponsables en 

raison de leur aliénation mentale passaient du champ judiciaire au champ médical. La 

psychiatrie, est née précisément dans ce contexte puisqu’il s’agissait non plus de punir, 

mais de soigner. En fait, les points de contact entre psychiatrie et droit se sont multipliés 

depuis cette époque, voir : Bénézech M, Le Bihan P et Bourgeois ML. Criminologie et 

psychiatrie. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), 

Psychiatrie, 37-906-A-10, 2002, pp 15 . 
1    1/ La psychologie criminologique est une psychologie de personnes et de relations 

normales L'option pour une psychologie normale se fait en vue d'éviter les étiquettes 

stigmatisantes de la psychologie pathologique. La présupposition que la délinquance et la 

criminalité sont des caractéristiques pathologiques n'est plus soutenable. Cela ne veut pas 

dire que tous les délinquants soient des personnes "normales". Toutefois, nous pensons que 

la pathologie n'est pas une spécificité de la criminalité. On peut appliquer des catégories de 

psychopathologie à des délinquants mais on peut le faire aussi à des non-délinquants. H 

n'existe pas de pathologie délinquante spécifique en dehors ou séparé de la 

psychopathologie non-délinquante 

      2/  La psychologie criminologique a pour objet principal la relation entre la personne et 

la réaction sociale et sociétale envers ce qu'on appelle la délinquance et la criminalité au 

sens large. Cette thèse concerne l'objet de la psychologie criminologique et concentre 

l'attention sur la relation entre la personne et la réaction sociale formelle et informelle. La 

réaction sociale elle-même, ses liens avec les rapports socioéconomiques et politiques, ses 

corrélations avec les structures de pouvoir et avec les institutions de préservation d'intérêts, 

tout ce domaine nous paraît faire l'objet d'une sociologie économique, politique, et de droit 

et d'une recherche socio-historique. Les optiques néo-marxistes pourraient fournir un cadre 

de référence très utile. Mais il faut une psychologie des relations pour faire vivre cette 

structure et pour la mettre en liaison avec le vécu et le comportement des personnes. Il 

nous faut donc une psychologie des processus selon lesquels les structures et institutions 

sociales s'imposent aux personnes, à leurs valeurs et normes et à leurs comportements. 

C'est donc entre autres la psychologie de la socialisation : on y trouve l'origine des attitudes 

envers le pouvoir, la norme, la transgression des normes, y compris tout le contenu 

spécifique comme les images de la criminalité et de la justice pénale. Mais c'est aussi une 
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الدعوى الجنائیة كالقاضي ، المتهم ، المحامي ، المجني التي تؤثر في جمیع المشاركین في 

علیه و الشهود و المبلغ و حتى الجمهور عامة ، و یهتم أیضا بالعوامل التي تؤثر في 

و للتمییز . القاضي من صحافة و إعالم و یدرس أیضا قدرة الشهود في التركیز و التذكر 

األول یختص بدراسة العوامل النفسیة  فإن 1بین علم النفس الجنائي و علم النفس القضائي

                                                                                                                                                                                     

psychologie des rôles dans les systèmes informels et formels de signification et de 

dénomination des comportements, comme la famille, l'école et l'administration de la justice 

pénale au sens strict. Enfin, c'est aussi une psychologie des conséquences de l'intervention 

de la réaction sociale. Selon cette psychologie, la réaction sociale — même la réaction 

formelle — est reproduites, préservée et même créée par les personnes; en même temps, 

les personnes elles-mêmes sont influencées et formées par cette réaction sociale. C'est 

donc une psychologie de l'interaction entre le sujet et la structure. 

     3/ La psychologie criminologique ne doit plus chercher ses sources principales dans la 

psychologie clinique mais dans les théories et données de la psychologie sociale. Après ce 

que nous venons d'écrire, la troisième thèse est évidente. Ce n'est plus dans la psychologie 

clinique, discipline concentrée sur le sujet problématique (soit selon les autres, soit selon 

lui-même), que l'on trouvera les concepts, les théories et les recherches pour le 

développement de cette psychologie criminologique. Il faudra les chercher surtout dans la 

psychologie sociale, la science de l'interaction et "science charnière entre psychologie et 

sociologie" voir : Lode Walgrave, Considérations sur l'orientation de la psychologie dans la 

criminologie actuelle, Déviance et Société, Genève. 1980, vol. 4, No 4, p. 306 .

www.persee.fr/issue/ds_0378-7931_1980_num_4_4 , p 312-313. 
1  Psychologie judiciaire cette partie de la psychologie appliquée au droit qui comprend 

l’étude psychologique des faits relatifs à l’activité judiciaire, — et de réserver le nom de 

psychologie criminelle à la science du criminel lui-même et de la criminalité. — Enfin, ces 

deux disciplines ensemble seraient réunies sous le nom général de psychologie légale. On 

aurait ainsi : Psychologie légale : (Psycho. Judiciaire).et (Psycho. Criminelle).Voir : 

Claparède Édouard. La psychologie judiciaire, op cit pp 276.  
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األفعال المتعلقة بالممارسة (للجریمة و الثاني دراسة نفسیة األشخاص من حیث السلوك 

  . 1للذین لهم عالقة بالدعوى) القضائیة 

  /أهمیة علم النفس القضائي / 2

مجال  یحتل علم النفس القضائي مكانة عالیة من األهمیة لما یقدمه من فوائد و خدمات في

الدراسات المتصلة بالحقل الجنائي و تبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم نفسیة 

كل من له عالقة بالدعوى القضائیة بدأ من مراحل التحقیق إلى مرحلة النطق بالعقوبة أو 

البراءة أي تسویغ العقوبة و معرفة ارتباطها بمجاالت اإلجرام و أشكاله ، و یقدم هذا العلم 

ائع الزمة إلى أجهزة القضاء و العدالة الجزائیة و العدالة العقابیة و السیاسة و تعتبر هذه وق

  الوقائع ضروریة للمشرع الجنائي و ممثل النیابة العامة و لجمیع أطراف الدعوى

إنه یعترف . و یهتم بدراسة مدى قدرة نظام العدالة الجنائیة على إصدار أحكام موثوقة

- ل بین صانعي القرار في النظام ویتناول األسئلة على مستوى اجتماعيباالعتماد المتباد

و یدرس دینامیكیات اتخاذ القرارات الجنائیة ، واستجابة الضحایا ، وافتراضات .نفسي مناسب

ومواقف وسلوك ضباط الشرطة ، وٕاجراءات المحاكمة ، وأداء الشهود ، ونقاط القوة والضعف 

توفر مناقشات القانون واألخالق ، . ألحكام القضاة والقضاةفي هیئات المحلفین ، وٕاصدار ا

وٕالقاء اللوم في المحكمة وفي الحیاة الیومیة ، وتحقیق العدالة في السیاقات الشخصیة 

  . 2والتنظیمیة

  عالقته بالعلوم ذات صلة/ 3

 الجریمة لیست مجرد ظاهرة قانونیة یتعامل معها رجال القانون فحسب بل تعتبر أیضا ظاهرة

سیكولوجیة تتوجب دراسة معمقة من طرف باحثین في مجال السلوك اإلنساني، ولهذا 

فالتعامل مع الخطاب القانوني بتجاوزه أو مخالفته أو عدم احترامه، مجال اهتمام القانونیین و 

علماء النفس، باعتبار أن القانون الجنائي یهتم بالسلوك اإلنساني و لذا ینبغي أن یستفید من 

                                                           
كامل علوان الزبیدي ، علم النفس الجنائي ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ،   1

  .32، ص .2010
2  PsycINFO Database, 2016 APA, https://www.apa.org, le 09/02/2017. 17h :29. 
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السلوك ، ولذا ظهرت عدة علوم تشترك مع علم النفس القضائي في محاولة فهم   فهم هذا

  .السلوك القضائي

العالم اإلیطالي مؤسس ) Enrico Ferri(یعتبر إنریكو فیري :  علم االجتماع الجنائي -

لعلم االجتماع الجنائي حیث أخذ بالعوامل البیولوجیة و العوامل االجتماعیة معا في تفسیره 

، و یهتم هذا العلم بتحدید العالقة بین  1مة ضمن ما هو معروف علم االجتماع الجنائيللجری

الظروف االجتماعیة المختلفة و بین ظاهرة اإلجرام ، فینظر للجریمة بوصفها ظاهرة 

اجتماعیة و یبحث عن ظروفها االجتماعیة سواء كانت اقتصادیة ، مهنیة أم جغرافیة مناخیة 

و ینظر أیضا في العوامل االجتماعیة التي تهیئ  2مرانیة ، تعلیمیة، أو حتى سیاسیة ، ع

الفرص لإلجرام ، باعتبار أن هذا األخیر ال یوجد إال إذا تعارض سلوك الفرد مع سلوك 

فانعدام وجود الجماعة أو انعدام وجود اآلخر ینعدم السلوك . الجماعة و سلوك فردا آخر 

ي حیزه المجتمع و ضمن هذا الحیز تتم دراسة المبادئ اإلجرامي و علیه فإن السلوك اإلجرام

  .السلوكیة المنبثقة عن الحیاة و المرتبطة بتنظیم المجتمع اإلنساني

یعد فرعا من فروع علم النفس الجنائي، مجاله استعمال :  علم نفس اإلجراءات الجنائیة-

الل تحلیل التصرفات تقنیات علم النفس في تنفیذ مختلف مراحل اإلجراءات الجنائیة ، من خ

،  3و أفعال الجهات المشاركة في تلك اإلجراءات ابتداء من التحري انتهاء بإصالح الجاني

تستعمل في هذا المجال طرائق في التحلیل و التشخیص النفسي ، و دراسة األسس نفسیة 

لإلجراءات للبحث و التحري ، كما تهتم باستخدام برامج مناسبة لإلصالح و التأهیل و 

 .العالج التي یستفید منها المجرم 

مجال اهتمام هذا العلم دراسة شخصیة المجرم بأبعادها العضویة و :  علم نفس المجرم-

العقلیة و النفسیة و الدوافع أو االستعدادات التي تقف وراء ظهور السلوك اإلجرامي أو ما 
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و نظام  1جرم العضويیسمى بالخطورة اإلجرامیة ، من خالل دراسة كل ما تعلق بتكوین الم

و من جهة أخرى یهتم علم .   2الغدد و ما تعلق بالنواحي التشریحیة و الكیمیائیة الحیویة

و األخالقیة كالشذوذ العقلي و العته و  3النفس المجرم بدراسة المظاهر العقلیة والنفسیة

ن هذا العلم الجنون و دراسة التوتر النفسي الشدید ، و بدایاته لدى الفرد ، و كخالصة فإ

یهتم بكل الجوانب المتعلقة باالختالالت النفسیة و األمراض العقلیة التي تؤثر في السلوك 

 4اإلنساني

  سیكولوجیة أطراف الحقل القضائي / ثانیا 

الحقل القضائي و حسب وضعیته ،  نهتم بدراسة أنماط السلوك أو الطباع لكل فاعل في

 مل القضائي بحسب دوره مدى تأثیر المیوالت النفسیة على العو 

تتوجه أعمال الشرطة أو األعمال الشرطیة بما فیهم الدرك :  سیكولوجیة رجل الشرطة/  1

و فرض القانون و ضبط المجرمین  و مصالح األمن ،نحو حمایة األفراد و الممتلكات

المرور ، التحسیس، الطوارئ، ( الحیلولة دون وقوع الجریمة إضافة إلى أعمال أخرى و 

و باعتبار أعمال الشرطة واسعة و متنوعة تتصل بالعدید من المجاالت مما ..) ساعداتالم

یجعلها في عالقة مباشرة و مستمرة مع المجمع و ما یتمخض عن العالقات االجتماعیة من 

تنوع ، وخاصة مع تعقد متطلبات العصر و احتكاك و الخلل و التفاوت في السلوك اإلنساني 

ة بغیة اإلفالت من العقاب ، لكن یذهب بعض أهل االختصاص في أسالیب ارتكاب الجریم

هذا الباب إلى اعتبار أن علم النفس القضائي یهتم بالجانب الشخصي للعون و التركیز على 

ظروف العمل و انعكاساتها على االستعدادات النفسیة و سمات الشخصیة،  و ما مدى 

طة بعضهم عن بعض في القدرة على تأثیرها على مردود العون ، و یختلف أعوان الشر 

                                                           
  .114كامل علوان الزبیدي ، المرجع السابق ، ص   1

2  Pierre Roubertoux , Existe-t-il des gènes du comportement ?, OdileJacob , Paris ,2004 , 

p 32. 
محمد أحمد شبلي و آخرون ، تشخیص األمراض النفسیة للراشدین، مكتبة األنجلو المصریة ،بدون سنة ، مصر ، ص   3
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و یمكن . مواجهة هذه المتاعب حسب القدرات على تحمل الضغوط النفسیة و مواجهتها 

   1التركیز على ثالثة نقاط أساسیة لمعالجة سیكولوجیة رجال الشرطة

  متاعب رجال الشرطة / 1

  المتطلبات النفسیة للعمل بالشرطة / 2

  ة اآلثار النفسیة للعمل بالشرط/ 3

و في مهامه كمحقق فعلیه البحث عن الحقیقة ولیس البحث عن األدلة لإلدانة وحدها كما 

هو شائع ، فكما یوفق في الكشف عن أدلة اإلدانة فإنه أیضا موفق في لتوصل إلى أدلة 

  . 2البراءة ، و الحذر من االنحیاز الالشعوري سواء كان ذلك نحو المتهم أو الضحیة

دوره هو تمثیل المجتمع لهدف الحقیقة و لیس تمثیل :  اإلدعاء العامسیكولوجیة ممثل /  2

االتهام وحده فقط و مهمته التحقیق و التدقیق و التحري دون أن تطغى على مهامه نزعة 

، و الحیلولة دون إفالت ) كما هو شائع(االتهام على نزعة التحري للكشف عن الحقیقة 

 3اء كان متهما أو ضحیة دون أي تحیز الالشعوريالجاني من العقاب و حمایة األبریاء سو 

، حیث یعتبر ممثل اإلدعاء العام بشر مثل غیره من أفراد المجتمع عرضة للتأثر بالعوامل 

الخارجیة سواء كانت في المجتمع أو في الوسائل التي تعتبر من المؤثرات الالشعوریة في 

  .ضبطیة القضائیة في هذه المهام مجریات التحقیق و التحري، بصفه المشرف على أفراد ال

المحامي شخص یملك ثقافة قانونیة یدافع عن المتهم بخرق :  سیكولوجیة المحامي/  3

القانون لبراءته أو تخفیف العقوبة علیه أو ضحیة أرتكب في حقها عمل مجرم یتوجب 

القة ،له ع 4التعویض فهو مهني أسلس مهنته المساعدة على إحقاق الحق و إقامة العدالة

بالدعوى الجنائیة فعلیه أن یلتزم في دفاعه على معطیات الحق مقتنعا بما یقول في سبیل أن 

دافعه النفسي إظهار الحقیقة و (یقنع اآلخرین محاوال إظهار انفعاله الكاشف عن اقتناعه 
                                                           

خرون ، علم النفس الجنائي ، دار غریب للطبع و النشر و التوزیع ، بدون طبعة ، القاهرة بدون محمد شحاتة ربیع و آ  1

  . 273ص ,سنة
  .34، ص 1996أكرم نشأت إبراهیم، علم النفس الجنائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، األردن ،   2
  .184كامل علوان الزبیدي ، المرجع السابق ، ص   3
  .284ص ,المرجع السابق, حمد ربیع شحاتة وزمیالهم  4
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بعبارات سلسة متسمة بالبساطة و )الرغبة في تبرئة موكله أو إثبات ضرر جسیم للضحیة 

 .  1متجنبا المواقف المثیرة للقاضي و ممثل اإلدعاء العامالوضوح 

دراسة نفسیة القاضي باعتباره المكلف بإصدار الحكم ، فله تقدیر :  سیكولوجیة القاضي/  4

األدلة و تحدید العقوبة ، فالتعرف عن ما قد یساور نفسه من تحیز ال شعوري للمتهم أو 

مله مع القضیة و عدم تحیزه الشخصي ألي ، فالقاضي حریص كل الحرص في تعا 2للمجني

طرف ، فمهمته صعبة لذا فإن علم النفس القضائي یبحث في الظروف التي یمكن أن تؤثر 

في عمل القاضي سواء كانت داخلیة أو خارجیة و تزیحه عن الموضوعیة لیقع في النزعة 

النزاع سواء  ، كمن یعطف علیه القاضي لتشابه ظروفه و احد أطراف 3الشخصیة الشعوریا

كانت هذه الظروف حالیة أو ماضیة ، فیقضي له و یضع شخصه موضع الطرف الخصم 

الذي یشاطره الظروف و بهذا حینما یقضي له كأنما یقضي لنفسه دون أن یشعر ، و هذه 

، كما قد یكون الدافع للتحیز  4الظاهرة معروفة بظاهرة التقمص أو االندماج أو المشاطرة

ضي  مصلحة ذاتیة كامنة، أو أدبیة اجتماعیة یعتبرها شخصیا فضیلة الالشعوري للقا

كالنزعة القومیة أو وطنیة أو حتى دینیة تجعله یمیل القتناعه باألدلة التي تقدم له لصالح 

، و نشیر هنا إلى أننا نعتبر للمشارب االجتماعیة و الثقافیة و العلمیة  5من ینحاز إلیه

یر ، فالقاضي ما هو في إال إنسان له مشاعر و أحاسیس و للقاضي دور هام جدا في التأث

  .میوالت تجعله من الصعب التحكم فیها، و التزامه بالموضوعیة في بعض القضایا

الذي هو أساس الحكم في القضایا الجنائیة ما هو إال حالة ) الیقین القضائي(ولما كان 

دتهم واطمئنانهم، فأن دراسة هذا تثور في نفس القضاة، وتساعد في تكوین عقی نفسیة وذهنیة

 .العلم تأخذ مكانة مهمة في إعداد القضاة وتأهیلهم نفسیًا قبل تسلمهم منصب القضاء
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3 Claparède Édouard. La psychologie judiciaire, op cit pp 277. 
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مظنة تأثر أحكام القضاء وانسیاقها مع العوامل النفسیة التي تتسم  علم النفس القضائي یبعد

. اضي التي نشأ فیهاوالتي هي بال شك عوامل مختلفة أنتجتها بیئة الق بها شخصیة القضاة

ففي فرنسا مثال یخضع المتقدمون للقبول في المدرسة الوطنیة للقضاء إلى اختبار نفسي 

مؤلف من مائتي سؤال عن شخصیاتهم، تتبعه مقابلة شخصیة للتعرف على سماتهم 

 .وخصائصهم النفسیة

التحكم ولعل من أهم المؤهالت النفسیة التي یجب أن یتحلى بها القاضي هي قدرته على 

 .بالعواطف، وعدم الغضب، والثقة بالنفس، وعدم التمادي في الخطأ، واألناة والحلم

أما العلل النفسیة التي . وهي سمات تسهم في تحقیق االتزان العاطفي وضبط النفس وهدوئها

یمكن أن تصیب القاضي، فأن أبرزها یتمثل بالشعور بالذنب، والحرمان االجتماعي الذي نشأ 

، والقسوة والرأفة واالنعكاس واالندماج والتجربة )تضخم الذات(ي، وعقدة الكمال فیه القاض

وكل واحدة من هذه المصطلحات، .المؤلمة التي قد یكون القاضي مر بها، وغیر ذلك كثیر

 .لها مفاهیمها وأسبابها وعالجها والتي ال مجال لبیانها في هذا المقام

یًا في نشوء حالة من القلق وعدم االستقرار غیر أن ما یمیزها هو أنها تسهم الشعور 

التي تؤثر في آلیة ومنطقیة اتخاذ القرار وبالشكل الذي یؤدي في النهایة إلى صدور  النفسي

 . قرارات معیبة تهدر حقوق وحریات األفراد وتبتعد كثیرًا عن الحقیقة القضائیة

 تضیق به األمور وال تمحكه ال“ بأن.والعلل النفسیة التي ینبغي له االبتعاد عنها القاضي 

الخصوم وال یتمادى في الزلة وال یحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه والت شرف نفسه 

على طمع وال یكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج واقلهم 

 تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف األمور و أصرمهم عند اتضاح الحكم ممن ال

 1.”.…یزدهیه إطراء والیستمیله إغراء

                                                           
، 2018منشور ، ینایر  مقال قانوني –ماذا تعرف عن علم النفس القضائي عامر حسن شنته، قاضي ،   1

https://www.mohamah.net ،06/02/2018  1، ص  11:45ساعة.  
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لدى القضاة وتعمق من نظرتهم للوقائع  )حاسة العدل(وتلك بال شك صفات تسهم في تطویر 

المعروضة علیهم وتطبع شخصیاتهم بطابع القوة والثبات في الموقف واالستقالل واالستغناء 

 .عن كل ما یؤثر في حیادهم ونطقهم بالحق

تأثر القضاة باإلطراء ینقل األستاذ القاضي فتحي الجواري قصة وفي التدلیل على عدم 

، عن القاضي احمد حسن رئیس (الطریف والظریف من سیر بعض القضاة(جمیلة في كتابه 

محكمة استئناف أسیوط بمصر والذي قام برد رسالة شكر بعثها له وزیر العدل آنذاك لسرعة 

وأنت . وجیه الثناء، فقد خولتك حق توجیه اللومإني إن قبلت منك ت”حسمه للدعاوى، قائًال له 

إیمانًا منه بأن سرعة حسمه للدعاوى إنما . “ال تملك االثنین، ولذلك رددت إلیك رسالة الثناء

 1تمثل واجبه القضائي، وحفظًا الستقالل القضاء واستغنائه عن المدیح والثناء

 : ظاهرتین نفسیتین هما)  المذنب والبريء( یعیش المتهمون : سیكولوجیة المتهم /  5

ظاهرة الحرص على حبك  و. ظاهرة التوتر الشعوري وضیق الصدر وحدة األقوال والحركات

أما المتهم مذنب فیقلق  فمن حیث القلق المتهم بريء یقلق مما یخبئه له القدر. خطة للدفاع

ي أقواله من اكتشاف أدلة اإلدانة، كما أن البريء یصفر ویكفهر وجهه ویكون أشد حدة ف

كما یحرص المتهم بان ال یقع .  2بینما المذنب فتكون أقواله و حركاته أخف حدة وحركاته

كما ذهب . في  االنزالق فیما یسيء لموقفه، في المقابل المذنب یتجنب ذكر ما یفضح جرمه

حیث حدد  3: الدكتور ولید یوسف سرحان  إلى معالجة مدى القدرة على المثول أمام المحاكم

                                                           
  2شنته، نفس المرجع ، ص  عامر حسن  1
  .184كامل علوان الزبیدي ، المرجع نفسه ، ص   2
األهلیة أمام المحاكم تتطلب تحدیدا فیما إذا كان الشخص قادرا على فهم مجریات المحاكمة، و قادرا على فهم الفرق بین   3

نا قد تكون مطلوبة للشاهد أیضا ، و في و هذه األهلیة قد تكون مطلوبة للمتهم و أحیا. االعتراف بأنه مذنب أو غیر مذنب

أحیان أخرى ممكن أن یتم التساؤل عن أهلیة الشخص الذي وقعت علیه الجریمة ، مثل أن تكون فتاة یقال أنها تعاني من 

إعاقة عقلیة ، وبرغم أن عمرها في الخامسة و العشرین إال أن قدرتها العقلیة في الثانیة عشر، و هي غیر قادرة على 

یوسف سرحان ، الطب النفسي القضائي أنظر ولید . الموافقة أو الرأي فیما یحدث ، و هذا یغیر من سیر المحاكمة إعطاء

  141. ، ص2011، دار مجدالوي للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، عمان ،
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روط یجب توفرها العتبار الشخص قادًرا على المثول أمام القضاء ولدیه القابلیة للدفاع الش

  یجب أن تكون :عن نفسه وهي

 ."هل أنت مذنب أم بريء؟"المتهم قادرا على فهم و إدراك أهمیة السؤال   -

 . لدیه القدرة على توجیه مستشاره القانوني   -

 .الشهودله القدرة أو القابلیة على فحص إفادات  - 

 .له القدرة على فهم ومتابعة البینة أمام المحكمة - 

أهم االضطرابات النفسیة التي تجعل المتهم غیر قادر على المثول أمام المحكمة  -

 : والدفاع عن نفسه هي 

 ..، اضطراب اإلدراك.الخرف المتقدم  .الهذیان .الفصام ، .التخلف العقلي الشدید، 

بعض حاالت اضطراب المزاج   .كان ذهانًیا أو اكتئابیاالجمود الحركي النفسي سواء 

 .الشدیدة

من المهم اإلشارة إلى أن العالقة بین االضطرابات والقدرة على المثول أمام المحكمة 

لیست عالقة ثابتة ، إنما یفترض باألمر أن تعامل كل حالة على حده ، وأن الحالة 

  اء ارتكاب الجرمأثناء المحاكمة لیست بالضرورة نفس الحالة أثن

ومع ذلك یجب أن یهتم القاضي و المحقق على محاولة استخالص مدى صحة أقوال 

  . 1المتهم

التعرف على مدى صحة أقوال الشاهد ، و مدى قوة ذاكرته ، : سیكولوجیة الشاهد/ 6

،كما أن المعاملة القاسیة لبعض المحققین  2وملكة تقدیره و ما قد یشوب إدراكه من أخطاء

یقة طرح األسئلة و حتى النظرات القاسیة التي قد توجه للشاهد، تعد من بین المؤثرات في طر 

في سیكولوجیة الشاهد ، و من ثم یحید عن الحقیقة ، ذلك ألن الشاهد قد یحملها على أنها 

                                                           
  .139ولید یوسف سرحان ، المرجع السابق ، ص   1
  .35أكرم نشأت إبراهیم ، المرجع السابق ،ص   2
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و بهذا فإن على الجهات . 1نوع من التهدید أو أن الشاهد یحسب أنه لیس محل ثقة المحقق

عین االعتبار مدى تركیز و انتباه الشاهد و مدى مصلحته الشخصیة في القضائیة تأخذ ب

كما یمكن اعتبار إغفال . القضیة و دقة شهادته في التعرف على الوقائع و اإلحاطة بها

. الشاهد على جزء من الحقیقة ال یعتبر كتمانا بل مرده عدم إحاطته بجمیع مجریات القضیة 

یتضمن ، إلى جانب ذلك الدراسة التجریبیة للشهادة ، و المالحظ أن علم النفس للشهادة 

الوهم (دراسات عن المعرفة،اإلدراك  دراسة األسباب من خاللها قد یعتمد عدم كفایة الشهادة

الخیال (، دراسات عن فقدان الذاكرة ، اعتماد الشاهد على االقتراح ، ) مثال وما إلى ذلك

 .2)كذبة من االنحطاط(ضیة ،الكذبة الطبیعیة والمر ) اإلبداعي لألطفال

 : سیكولوجیة الضحیة/  7

الضحیة كل من تعرض لصدمة أو معانات مهما كان مصدرها بأي طریقة غیر عادلة و 

و الضحیة مركز اهتمام علم قائم  .3غیر قانونیة تمس جسمه أو كرامته ، حقوقه أو ممتلكاته

اإلجرام و جزء ال یتجزأ منه ،  إذ یعد أحد فروع علم Victimologie (4علم الضحیة (بذاته 

فهو یساعد على دراسة الشخص بعد أن بتعرض للجریمة و یصبح ضحیة بدوره فیساعده 

                                                           
نوزاد أحمد یاسین الشواني ، حمایة الشهود في القانون الجنائي الوطني و الدولي ،دراسة تحلیلیة مقارنة ، المركز القومي   1

  . 188، ص  2014اإلصدارات القانونیة ، الطبعة األولى ، القاهرة ، 
2  La psychologie du témoignage comprend, outre l'étude expérimentale du témoignage, 

l'étude des causes 

D’où peut dépendre l'insuffisance du témoignage à savoir la perception (illusion, etc.), 

amnésie  la confabulation, la suggestion,  (imagination créatrice des enfants), le mensonge 

normal et pathologique (mensonge des dégénérés, pseudologia fantastique, syndrome de 

Ganser, etc.).  Voir : Claparède Édouard. La psychologie judiciaire, op cit pp 290. 
3  Robert Cario , victimologie : les textes essentiels , vol 2 , L’Harmattan ;France  2003 ; p 

13. 
4  Discipline crée au cours du 20eme siècle, la victimologie se propose d'étudier les victimes à 

travers différents prismes et pour des buts divers. On distingue deux approches dans cette 

spécialité, l'école américaine, liée à la criminologie et la méthode européenne qui s'appuie sur 

l'humanitaire. 
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، فعلم الضحیة مع أنه حدیث  1على تجاوز معاناته و ضمان حقوقه و حسن الرعایة به

من  علمیا إال أنه شامل بكل الجوانب المحیطة بالضحیة و یفسر أسباب تغیر حالته 2النشأة
                                                           

1  La victimologie a pour but l'étude des victimes et la mise en place d'actions pour les aider 

à sortir du traumatisme de l'agression.   
واحدة من أولى الدراسات التي . ظاهرة جدیدة نسبًیا ، فإن علم الضحیة مفهوم أحدث" ضحیة الجریمة"إذا كانت فكرة   2

، یتناول هذا الكتاب  1948نشرت في عام . ثت في ضحایا الجریمة كان في  كتاب هانز فون هنتیج ، المجرم وضحیتهبح

في ألمانیا ، وانتقل إلى الوالیات المتحدة قبل اندالع الحرب ) 1974-1887(ولد فون هنتیج . العالقة بین المجرم والضحیة

كان هانز فون هنتیج متخصًصا . ، عمل فون هنتیج كأستاذ بجامعة ییل 1948عندما نشر كتابه في عام . العالمیة الثانیة

بدًال من ذلك ، أراد . لم یكن قلًقا بشأن الضحایا وكیف تأثروا بالجریمة. في علم اإلجرام وكان اهتمامه بالضحیة إجراًما فقط

المعرفة ال یمكننا القبض على المجرم لقد اعتقد أنه بهذه . فون هنتیج دراسة الضحایا من أجل فهم الجریمة والمجرمین

في كتابه ، یرسم فون هنتیج صورة للعالقة المعقدة بین المجرم . فحسب ، بل یمكننا أیًضا منع وقوع الجرائم في المقام األول

  .وضحیته ، باستخدام بیانات القتل من الوالیات المتحدة وألمانیا

ولد في رومانیا ، حیث درس ). 1998 - 1900(نیامین مندلسون العمل الثاني في تاریخ علم الضحیة كان على ید ب

، ُنشر العمل  1956في عام . القانون وعمل بعد ذلك كمحامي دفاع ، وكان مندلسون أول شخص یستخدم كلمة ضحیة

في هذا المقال ، الذي یحمل عنوان  .Revue de droit crime et de criminologie األساسي لمندلسون في مجلة

الضحیة عمل من أجل علم جدید ، والذي یسمیه علم الضحیة ویرى أنه تخصص : جدید للعلوم البیولوجیة االجتماعیة فرع"

أو الزوجین العقابیین كما  -في حین یهتم مندلسون ، مثل فون هنتیج ، بفهم عالقة الضحیة . منفصل عن علم اإلجرام

في هذا المقال ، یسأل مندلسون لماذا تجاهل المجتمع . مةفإن اهتمامه بالضحیة یذهب وراء شرح الجری -یسمیهما 

یجادل مؤیًدا علم الضحیة الذي یدرس فیه الضحایا مثلما یدرس علم . الضحایا لفترة طویلة وتركهم یتحملون عبء الجریمة

، قام بتطویر إلى جانب كلمة الضحیة ، باستخدام إحصائیات أمریكیة عن حوادث السیارات . اإلجرام الجریمة والمجرمین

، یؤكد مندلسون على أهمیة الوقایة ویرى أن هذا الهدف  Von Hentig مثل. مؤشر الضحیة لإلشارة إلى خطر اإلیذاء

  .الرئیسي لعلم الضحیة

عند تحدید معالم هذا العلم الجدید ، یسأل مندلسون ما إذا كان ینبغي أن . رؤیة مندلسون لمستقبل الضحیة الفتة للنظر

كان رده أن الوقت سوف اقول كما سوف . ة اإلیذاء الجماعي والضحایا السیاسیین وكذلك الضحایا الدولیینتشمل الضحی

ویعزى ذلك . تصبح من الواضح عندما ندرس تطور الضحیة ، اكتسبت فكرة اإلیذاء الجماعي أهمیة في السنوات األخیرة

  .1956ن من الممكن تصوره في عام وهو تطور لم یك: جزئًیا إلى إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

ومن األعمال األخرى المبكرة المتعلقة بالضحایا عمل رودا میلیكین ، وهو ضابط شرطة في واشنطن العاصمة ، الذي لفت 

تاهون ، . ، نشر ر 1952في عام . إلى معاناة ضحایا العنف الجنسي بعد تعرضهن لإلیذاء 1950االنتباه في عام 

مقاًال عن فكرة الموافقة ، حیث قال إن امتثال الضحایا ال یقلل من ) بلجیكا(كمة االستئناف في لییج المدعي العام في مح

، نشر هنري إلینبرجر مقالة عن  1954بعد ذلك بعامین ، في عام . الطبیعة الجنائیة إلیذائهم وال یعیق المالحقة القضائیة

) 1974(ادعى مندلسون . الحقیقي بالضحایا بعد الحرب العالمیة الثانیةبدأ االهتمام . العالقة النفسیة بین الضحایا والجناة
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و مراعاة الحالة النفسیة خالل . 1شخص أو مجموعة أفراد عادیین إلى ضحیة أو ضحایا

لمعرفة درجة التأثر و مقدار الضرر الذي أحدثه االعتداء و ) الضحیة( التحقیق للمجني علیه

مدى موائمة الدعوى و الضرر أو باألحرى التحامل بدعواه على المتهم، و عما إذا كانت له 

، لرغبة ما مثل االنتقام أو  2ال عالقة لها بالجریمة و محاولة توجیه التهمة جزافا دوافع أخرى

االستفزاز ـ كما یهتم علم النفس القضائي في باب الضحیة بالتصریحات التي یدلي بها 

المجني علیه ، مع األخذ بعین االعتبار الظروف التي أحاطت به عند ارتكاب الجریمة 

زه فتاة بلباس محتشم وقت الغروب وسط حي شعبي تكثر فیه نسب علیه، و بعدها ،كأن تتن

أو كأن یخرج أحدهم من البنك الكائن وسط السوق بیده كتلة من النقود التي .. اإلجرام 

  ...سحبها دون أن یحتاط 

على األفراد الذین تعرضوا مباشرة لنشاط إجرامي ، یستثني هذا  نجد بعض التعریفات تقتصر

ي الصارم كال من الضحایا غیر المباشرین ، مثل الرجل الذي تم اغتصاب التحدید القانون

زوجته أو طفل یعیش في بیئة عنیفة وشركات أو أشخاص قانونیون آخرون یتعرضون 

إال ان تعریف  عالم الجریمة األلماني هانز یواكیم . كجرائم السرقة أو العنف. للجریمة

                                                                                                                                                                                     

أن فكرة الضحیة قد زرعت قبل الحرب ، استلهم بروز علم الضحیة ، مثل حقوق اإلنسان ، من الفظائع التي ارتكبت خالل 

 . الحرب

رة في علم اإللهام مستوحاة من كانت األعمال المبك. ركز علماء الضحایا على ضحایا الجریمة. حتى أواخر الستینیات

علماء اإلجرام والعاملین في مجال العدالة الجنائیة الذین أدخلوا فكرة الضحایا في المناقشات األكادیمیة حول الجریمة ، في 

وبهذا ، ظهر االهتمام لیس فقط في دور ضحایا الجریمة ولكن أیًضا في معاناة الضحایا بوصفهم . جهودهم لفهم الجریمة

  :أنظر . ف المنسي لنظام العدالة الجنائیةالطر 

Jo-Anne Wemmers, Ph.D., A SHORT HISTORY OF VICTIMOLOGY, Published in : O. 

Hagemann, P. Schäfer & S. Schmidt, (2010) Victimology, Victim Assistance and Criminal 

Justice, Perspectives Shared by International Experts at the Inter-University Centre of 

Dubrovnik. Niederrhein University of Applied Sciences, Mönchengladbach, D. ; May 

.1.2010., University of Montreal ; pp13. https://papers.ssrn.com. 
 2015ب ، الطبعة األولى ، الجزائر صالح الدین عباسي، دراسات في علم الضحیة ، ألفا للوثائق استیراد و توزیع الكت  1
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لعمل إجرامي و ایضا افراًدا أو منظمة أو  شمل الضحایا الذین تعرضوا مباشرة. شنایدر

  .أو النظام القانوني لدولة ما مهددة أو متضررة أو مدمرة بفعل" نظاًما أخالقًیا"

 1985كما ُیعرف إعالن األمم المتحدة بشأن الحقوق األساسیة لضحایا الجریمة من عام  

أو تدهور ملحوظ الضحیة كشخص یعاني من أضرار جسدیة أو نفسیة أو خسارة اقتصادیة 

الجمعیة (للحقوق األساسیة من خالل أفعال أو إهمال یتعارض مع مجرم و تشریع الدولة 

  .1)40/34العامة ، القرار 

وعلیه یمكن تصنیف الشخص على أنه ضحیة بغض النظر عما إذا كان قد تم تحدید هویة  

عالقة قرابة بین مرتكب الجریمة أو اعتقاله أو اتهامه أو إدانته وبغض النظر عن أي 

باإلضافة إلى ذلك ، یشمل تعریف الشخص األفراد الذین تكبدوا تعویضات . الضحیة والجاني

عن طریق التدخل لمساعدة الضحیة أو منع الجریمة واألفراد الذین یقعون ضحیة لتدابیر 

في المقام األول من خالل قرارات حكومیة غیر صحیحة أو تدابیر  -مكافحة الجریمة 

، بعضها " ضحیة"فمن الواضح أن هناك عدًدا من التعاریف الخاصة بمصطلح . قسریة

من وجهة نظر قانونیة ، تقتصر مجموعة . واسع جًدا في حین أن البعض اآلخر ضیق

الضحایا في المقام األول على أولئك الذین یتعرضون الرتكاب عمل إجرامي وفًقا للقانون ، 

اعیة األوسع نطاًقا ، بما في ذلك حتى الحیوانات في حین یمكن اعتبار الشخصیة االجتم

یتعلق . والبیئة والمجتمع والدول التي تعرضت لها إلى شيء یتحدى أو یفسر على أنه جریمة

 .2التعریف السیكولوجي بتجارب الفرد وتفسیره للعمل اإلجرامي

ضوعي صنف العدید من الفقهاء الضحایا معتمدین على الجانب المو   : أصناف الضحایا 

  : 3للفعل اإلجرامي أین نجد من بین التصنیفات

                                                           
1 Magnus Lindgren and Vesna Nikolić-Ristanović, Crime Victims: International and Serbian 

Perspective , Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission to Serbia, Law 

Enforcement Department, Edition first, Belgrade, Serbian, 2011, pp 24. 
2  Magnus Lindgren and Vesna Nikolić-Ristanović, op-cit, pp 25. 
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تصنیف تبعا لمجال اإلضحاء  ینقسم إلى ضحیا العوامل الطبیعیة و ضحایا العوامل  -

 البشریة 

 لنوع المتضرر إن كان مباشرا أو غیر مباشر   تصنیف تبعا -

 تصنیف تبعا لنوع الضحیة ذكور ،إناث و أطفال  -

 ریمة كاالغتصاب ، السرقة ، اإلرهاب تصنیف لنوع الضرر أو موضوع الج -

مجال (و هناك تصنیفات أخرى تعزى لتعامل الضحیة مع المجرم أو مرتكب الفعل اإلجرامي 

دراستنا النفسیة و یخرجنا من دائرة الضحایا الخارجین عن األفعال اإلجرامیة مثل ضحایا 

  : 1فنجد) الكوارث الطبیعیة مثال

تتمیز هذه . س لدیهم صورة عامة عن ضحیة الجریمةكثیر من النا: الضحیة المثالیة

ضحیة بریئة ال حول لها وال عالقة لها بالجریمة ،یمكن  -" المثالیة"الصورة بمفهوم الضحیة 

 .2أن تكون الضحیة المثالیة ضحیة اغتصاب شابة أو امرأة مسنة تم سرقتها

سیدة مسنة ، بینما كانت  وصف عالم اإلجرام النرویجي نیلز كریستي الضحیة المثالیة بأنها

الضحیة . في طریقها لمساعدة أختها المریضة ، ُسرقت من قبل متعاطي مخدرات بالغ

  /، ست خصائص على األقل) 1986(المثالیة لدیها ، حسب كریستي 

 الضحیة ضعیفة. 

  الضحیة متورطة في نشاط محترم. 

  الضحیة في طریقها إلى مكان یتجاوز الشبهات. 

  جریمة هو المسیطر على الضحیة ، ویمكن وصفه بعبارات سلبیةیكون مرتكب ال 

                                                           
1  Magnus Lindgren and Vesna Nikolić-Ristanović, op-cit, pp 29.  
دراسة لمواقف الشباب فیما یتعلق باالغتصاب ، كان الشعور العام هو أن االغتصاب هو عمل خاطئ وغیر مقبول   في  2

ومن األمثلة على هذه . ومع ذلك ، وجدت الدراسة أن هناك عدًدا من الظروف ، مما قد یجعل هذا الفعل مفتوًحا للتفسیر

بالطریقة الصحیحة ، إذا كانت الفتاة في حالة حب مع الصبي " ال" لم تقل) الضحیة(إذا كانت الفتاة " المخففة"الظروف 

إذا كان الفعل ال . أو إذا كانت الفتاة لم تشعر بالقلق الشدید في الخلف" "عاهرة"حتى بعد الفعل ، إذا أمكن اعتبار الفتاة 

: أنظر . ي اعتبار الضحیة ضحیة، وبالتالي ، ال ینبغ یفي بمعاییر الشباب ، فعندئذ ال یجب أن ُیفسر على أنه اغتصاب

Magnus Lindgren and Vesna Nikolić-Ristanović, op-cit, pp 26.  
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  أن یكون مرتكب الجریمة غیر معروف للضحیة ولیس له أي عالقة بالضحیة. 

   حالة الضحیة"لدى الضحیة ما یكفي من النفوذ لتأكید ". 

في بعض الحاالت تتداخل فئات ضحیة الجریمة ومرتكب الجریمة ، :  الضحیة المتواطئة

، قد یكون من قبیل الصدفة البحتة التي تحدد من الذي " عنف الشوارع"ال ما یسمى في أعم

هناك مؤشر واحد على هذه المشكلة في عدد األسلحة بین . یصبح الضحیة ومن هو الجاني

األشخاص المرضى الذین یبحثون عن عالج للعنف في الشوارع، و ان السلوك االستفزازي 

ومع . وقت ارتكاب الجریمة لیس مبرًرا لحدوث الجریمة أو المخمور من قبل الضحیة في

و : ذلك ، یمكن أن یؤدي سلوك الضحیة في بعض الحاالت إلى تقلیل التعویض أو إلغائه ،

في الحاالت التي ُینظر . یمكن أن یؤدي سلوك الضحیة أیًضا إلى زیادة تأثیر قرار المحكمة

  .یة فیها إلى الضحیة على أنه یتصرف بطریقة استفزاز 

یصف العدید من الضحایا كیف یتم في بعض الحاالت إلقاء اللوم على : الضحیة السلبیة

یمكن أن تُنتقد المرأة المغتصبة لكونها مستفزة للغایة أو مخمورة . الجریمة ، ولیس الجاني

في حاالت أخرى ، قد یتم استجواب ضحیة االغتصاب . للغایة أو لكونها في المكان الخطأ

 .سلبیة للغایة أو قامت بمحاولة غیر متسامحة للهروب من المغتصب ألنها كانت

وبالتالي یمكن . مثل ان  یتفاعل الضحیة بطریقة تؤجل االغتصاب أو ینتج عنه أقل إصابة

یمكن أن تكون . أو قد تفتقر إلى عالمات جسدیة على الحدث العنیف" موافقة"اعتبار الفرد 

فقد تقاوم المرأة جسدًیا أو تحاول التحدث إلى المغتصب  -استراتیجیات البقاء مختلفة للغایة 

هناك استراتیجیة أخرى تتمثل في االستجابة بشكل سلبي أو . أو صرف انتباهه أو التمسك به

  .كامل للحجب

الضحیة التي ترید تقدیم تقریر للشرطة ، وتحتفظ بقصته وتوثیق : الضحیة المقاومة

ومع ذلك ، تنشأ مشاكل ، إذا . أو المدعین العامیناإلصابات لیست مشكلة كبیرة للشرطة 

  كانت الضحیة مقاومة ، أو رفضت التعاون ، أو سحبت البیانات السابقة،

مع جمیع " صورة نمطیة للضحیة"و مع ذلك توجد مخاطر جسیمة في محاولة اعتماد 

الجرائم الضحایا الذین یتمیزون بردود فعل مماثلة ، بغض النظر عن خصائصهم الفردیة أو 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 43   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

یمكن أن یؤدي هذا إلى إنشاء بنى معرفیة ، تشوه تفسیرنا للعواقب النفسیة . التي تعرضوا لها

وبعبارة أخرى ، فإن وجود هذه القوالب النمطیة یخلق توقعات حول كیفیة استجابة . للضحایا

. م، وتؤثر هذه التوقعات على كل من الضحایا أنفسهم والناس في محیطه" الحقیقیة"الضحیة 

یتعرض الضحایا الذین ال یتوافقون مع هذا النوع من الصور النمطیة إلى شعور غیر طبیعي 

  .أو خطر التعرض للشك من قبل اآلخرین/ و 

  :اهتمامات علم الضحیة

بعد مرور خمسین عاًما على . قد غیر علم الضحیة الطریقة التي ننظر بها إلى الجریمة

، یستحیل التفكیر في الجرائم دون تضمین  "الضحیة"عرض مندلسون ألول مرة كلمة 

یمكن مالحظة ذلك . لقد نجح علماء الضحایا في لفت االنتباه إلى المعاناة الضحایا. عواقبها

في ظهور الصكوك الدولیة مثل إعالن األمم المتحدة ، وكذلك االهتمام الجدید لعلماء 

ة ، من خالل دورها في نشر العالم لعبت جمعیة ضحی. اإلجرام في الجرائم ضد اإلنسانیة

 .المعرفة والبحث ، دورا رئیسیا في هذه العملیة

الضحیة ال یزال علم شاب في حین ال یزال هناك الكثیر من النقاش حول حدود الضحیة ، 

فمن الواضح أن الضحیة ال تزال مرتبطة بقوة بعلم اإلجرام كما یتضح في العدید من 

مع ذلك ، فقد تطور الضحیة بشكل مستقل عن علم و . الدراسات حول اإلیذاء اإلجرامي

إنشاء مجالت البحث الخاصة والمؤسسات المتخصصة في دراسة الضحایا : اإلجرام

علم الضحیة وبرز من رحم علم اإلجرام و أصبح مصدر المعرفة   لقد نضج. والضحایا

. لیها عالم اإلجرامواإللهام لعلم اإلجرام ؛من خالل  التأثیر على أنواع األسئلة التي یركز ع

 1.مع مثل هذا التاریخ الغني ، تعد علم الضحیة بمواصلة تنویر وٕالهام األجیال القادمة

الدوافع النفسیة التي یمكن أن تدفع الشخص للتبلیغ  ال تخلو من :  سیكولوجیة المبلغ/  8

مصلحة عامة إذ هي واجبة فالتبلیغ  لیس مجرد حق بل واجب على المواطن ، و على 

الضابط القضائي أن یضع في اعتباره الدوافع التي یمكن أن تسبب التحریف أو التزییف ، 

                                                           
1 Jo-Anne Wemmers, op-cit ; pp23. https://papers.ssrn.com. 
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وفي حالة عدم دقة ذلك و یتضح االتهام ،التي یقع فیها المبلغ ، یجب أن یكون قادرا على 

باعتبار أن البالغات الكاذبة . 1التمییز بین ما إذا كان هذا اإلدانة الزائفة هي قذف أو ال

  .یها القانونمعاقب عل

عمل العلماء على ابتكار وسائل و : الوسائل النفسیة الحدیثة في التحقیق الجنائي/ثالثا 

أجهزة ، و استخدامها في عملیات التحقیق الجنائي و التحقیق القضائي ، حیث یندرج ضمن 

علم النس القضائي ، و التي تعتمد باألساس على الجانب النفسي االنفعالي و رد الفعل 

نفسي و السلوكي للوصول إلى الحقیقة ، و الكشف عن خفایا الجریمة ، تتمثل هذه الوسائل ال

جهاز كشف الكذب ، اختبار تداعي اللفظي و تقنیة التحلیل السلوكي ، / و األجهزة في 

 .العقاقیر المخدرة و التنویم المغناطیسي 

 1807/1895یعتبر اإلیطالي موسو  )POLYGRAPHE: (جهاز كشف الكذب : ا

من الذین قاموا بتصمیم جهاز مبسط یمكن بواسطته تمییز لحظات الخوف التي یمر بها 

قد اكتشف  1895الشخص أثناء توجیه مجموعة من األسئلة ، و كان لمبروزو سنة 

وجود عالقة بین ضغط الدم و التغیر في نبض القلب عندما یعمد المجرم إلى الكذب أو 

أجرى العالم ویلیم مارستون دراسة على  1915سنة  ،و في 2الخداع عند االستجواب

حالة قام فیها على قیاس الضغط الدموي للشخص خالل فترات دوریة أثناء إجراء  200

، 3التحقیق و خلص إلى أن الضغط الدموي یمكن أن یكون فعالة في الكشف عن الحقیقة

رعه جون كما طور رودلف كیلر جهز یسجل ضغط الدم و درجات التنفس الذي اخت

من ) فرید أمینبو(بمشاركة األستاذ .  4)بولیغراف كیلر(و سمي بجهاز  1921الرسون 

األمریكیة ، فتمكنوا من تحویل تلك المتغیرات التي تطرأ على ) نوث وسترن(جامعة 

                                                           
1  Claparède Édouard. La psychologie judiciaire, op cit pp 291. 

لقانونیة الستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في التحقیق الجنائي، ندوة علمیة ، إبراهیم أحمد عثمان ، الجوانب الشرعیة و ا  2

، ص  2007/مارس/ 25إلى  23منشورة ،مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نایف العربیة للدراسات األمنیة ، عمان ، 

02.  
  .3إبراهیم أحمد عثمان، المرجع نفسه ، ص   3
  .305ص ,جع السابقالمر , محمد ربیع شحاتة وزمیاله  4
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النبض و الضغط و التنفس و حتى مقاومة الجلد إلى تیارات كهربائیة ، باعتبار أن هذه 

إنسانیة ال إرادیة ال یمكن من هو تحت استجواب التحكم فیها ، و تتم  المتغیرات انفعاالت

العملیة باستعمال إبر مجوفة تتحرك على إثر ذبذبات و تتحرك أفقیا ، على شریط من 

إذ  أن الشخص عندما یحاول تغییر الحقیقة ، . 1بوصات في الدقیقة 6ورق یلف بمعدل 

ل اختالل في الوظائف الفسیولوجیة لبعض یعاني ارتباكا في تعبیره العادي ، مع حصو 

و یتكون جهاز كشف .     2األجهزة في جسمه من جراء االنفعاالت النفسیة التي تعتریه

 : الكذب من عدة أجهزة یقوم كل منها بعمل معین

و هو جهاز لقیاس حركات التنفس و تحدید مدى السرعة و : جهاز البنوموغراف / 1

العمق للحزن، و في حالة الغضب یكون التنفس سریع و  الخفة للسعادة و البطء   و

  قوي ، و الهبوط یمتاز بالبطء و الخفة  

و هو جهاز لقیاس االنفعاالت عن طریق الجلد و التي : جهاز الجلفانومیتر / 2

  تتأثر بمقدار إفراز لعرق 

  .رسام حركات النبض: جهاز السفجموجراف / 3

  . 3الدم رسام حركات: جهاز البلتروموغراف/ 4

و السؤال المطوح في اآلونة األخیرة هو في أي مرحلة من التحقیق الجنائي یستعمل هذا 

  الجهاز؟ 

ال یمكن اإلستغناء عن استخدام جهاز كشف الكذب أثناء التحقیق القضائي ، ألسباب تتعلق 

هل . یةلذا فإن مسألة متى یمكن تنفیذ التحقیق ضرور    .بالنفعیة أو ألسباب تتعلق العقالنیة

هناك أي مؤشرات لصالح أو ضد استخدام جهاز كشف الكذب من البدایة؟ عند تسجیل 

 الشكوى ، أو على العكس في نهایة التحقیق؟

                                                           
  .03إبراهیم أحمد عثمان، المرجع السابق ، ص   1
  .38أكرم نشأت إبراهیم ، المرجع السابق ،ص   2

  . 39أكرم نشأت إبراهیم ، المرجع السابق ،ص    3
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في الحقیقة أن الهدف من االستعانة من اختبار جهاز كشف الكذب هو التحقق من صحة 

تجربة وممارسة بیانات الشخص، من حیث األسئلة الموجهة إلى موضوع االختبار ، فإن 

جهاز كشف الكذب موجهة بوضوح إلى مسائل تتعلق بالجوانب الواقعیة للجریمة المعنیة وهذا 

من شأنه أن یجعل من الممكن تجنب وضع االختبار على تقییم الجوانب الذاتیة ، بإعتباره 

وهذا یتطلب أن یكون التحقیق . مرتبط بشكل وثیق للغایة بشخصیة الشخص الذي یخضع له

متقدم متقدًما بشكل كاٍف لیحتوي على عناصر مادیة لصیاغة هذه األسئلة ؛ وقد یؤدي ال

ونشیر هنا أنه، كلما . إرسال جمیع المشتبه بهم من بدایة التحقیق إلى زیادة عدد األشخاص

تعرض عدد أكبر من األشخاص لهذا الفحص، كلما زاد احتمال مواجهتهم بحاالت إیجابیة 

  . 1ب التي قد تترتب على ذلككاذبة، مع كل العواق

و مع ذلك ال یجوز االعتماد المطلق على ما یسجله هذا الجهاز و لكن یمكن االستدالل به 

للوصول إلى احتماالت قد تكون صحیحة غالبا ، لما لألشخاص من اختالالت فردیة متفاوتة 

 . رمن حیث المزاج و الطبع و الذكاء و أیضا الظروف المحیطة بهم عند االختبا

) le test d'association de mots(اختبار التداعي اللفظي : اختبار تداعي اللفظي: ب

وسیلة نفسیة ابتكرها العلماء لمساعدة المحقق في عمله ، وكان أول من ابتكر هذه التقنیة 

، و تداعي األلفاظ هو أن لفظا ینبه في الذهن لفظا آخر على 18792سنة ) Galton(هو 

                                                           
1 Bertrand RENARD, L’USAGE DU POLYGRAPHE EN PROCEDURE PENALE BELGE ; 

ANALYSE PROCEDURALE , Département de Criminologie, Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche n° 7, 

Bruxelles, septembre 2000, p 60. 
2  Le test d'association des mots, ou association libre, conçu pour la première fois par 

Galton en 1879, a été utilisé par plusieurs chercheurs pour l'étude des habitudes verbales. 

Les associations fournissent un moyen de mesurer les forces relatives de ces habitudes. 

Récemment, on a montré qu'il était possible de prédire, d'après ces mesures, plusieurs 

phénomènes du comportement linguistique — des phénomènes de la perception, de 

l'apprentissage et du rappel des mots. De ces récentes expériences, on a tiré des 

conclusions assez étendues sur le rôle des associations et des habitudes verbales dans le 
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عاني ، كون أ هذه المعاني و األلفاظ سبق ارتباطها في العقل برابطة فكریة أساس تداعي الم

، ویجرى االختبار بالطلب من الشخص 1مشتركة ، بسبب التالزم أو التالعب أو التشابه

بأن یلفظ أول كلمة ترد في ذهنه بمجرد سماعه كل كلمة تلقى .المشتبه بارتكابه الجریمة 

ائمة تضم مائة كلمة ، ثالثین منها ذات صلة بالجریمة علیه من الكلمات المدرجة في ق

المرتكبة ، على أن یكون الجواب بسرعة ، تسجل األجوبة و المدة التي استغرقت بدقة إزاء 

و نتیجة ذلك هو أنه إذا تبین أن ردود الكلمات المتصلة بالجریمة لها اتصال .كل كلمة 

قتها اإلجابة علىى هذه الكلمات أطول كثیرا أیضا بتلك الجریمة ، أو كانت المدة التي استغر 

من المدة العادیة لإلجابة ، فإن ذلك یدل إلى حد كبیر على صلة الشخص بالجریمة و بهذا 

و نشیر إلى تطور تقنیة التحلیل .  2فیحصر التحقیق على هذا الشخص دون اآلخرین

اللفظي و مراقبة و التي تتزامن في جلسة التحقیق بالتداعي  1974منذ سنة  3السلوكي

 . 4السلوك عند سماع المتهم األسئلة أو عند اإلجابة
                                                                                                                                                                                     

comportement linguistique. Voir : Mark R. Rosenzweig, Etudes sur l'association des mots, 

L'année psychologique, presses universitaires de France ; 1957 , vol .57 , n° 01 , p 25. 
  .40أكرم نشأت إبراهیم ، المرجع السابق،ص   1
  .40أكرم نشأت إبراهیم ، المرجع نفسه ،ص   2

3  L’analyse comportementale est une technique d’aide à l’enquête alliant les protocoles 

traditionnels d’investigation, l’analyse de données objectives issues de la procédure et des 

connaissances approfondies en psycho-criminologie. Elle est fondée sur des connaissances 

liées à la compréhension du comportement humain et pouvant requérir l’accès à des 

systèmes automatisés de traitement de données judiciaires. La définition de l’analyse 

comportementale permettra d’éviter que soit utilisé pour la poursuite des crimes et des délits 

des processus d’enquête ne donnant pas les garanties scientifiques et procédurales. 
4  John Reid and associates ont développé les « Behavior Observation Questions BOQ » 

« Questions d'observation du comportement », depuis 1974, ils ont déjà forme des milliers 

d’enquêteurs en analyse comportementale pour les auditions. Certains d’entre eux 

travaillent avec la polygraphie et l’approche psychologique spécifique du  questionnaire, de 

l’analyse et du processus décisionnel qui s’y rapportent Le propos des BOQ   est de poser 

a un suspect pendant une phrase non incriminatoire, certaines questions qui génèrent des 
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، هي مواد  1وسائل نفسیة أخرى تستعمل في التحقیق الجنائي :العقاقیر المخدرة: ج

یتعاطاها اإلنسان فتؤدي إلى حالة نوم عمیق، تستمر فترة ال تتجاوز العشرین دقیقة ثم 

سلیمًا فترة التخدیر على الرغم من فقد اإلنسان القدرة تعقبها الیقظة، ویظل الجانب اإلدراكي 

على االختیار والتحكم اإلرادي، مما یجعله أكثر قابلیة لإلیحاء ورغبة في المصارحة والتعبیر 

الكالمیتال ، اإلفیبان، واإلیوناركون، وبنتوتال : عن مشاعره الداخلیة و أهم تلك المواد

فهي نوع من العقاقیر المخدرة یتم حقن . 2لحقیقةالصودیوم، وهي العقار المسمى بمصل ا

الشخص تؤدي إلى حجب التحكم في األداء العقلي و اإلرادي بحیث یدلي الشخص بیانات 

ما كان لیقر بها إذا لم یأخذ هذه العقاقیر، و في الحقیقة فإن استعمال هذه الوسیلة في 

لك ، باعتبارها وسیلة إكراه و التحقیق محل خالف ، إذ تتجه أغلب اآلراء إلى عدم جواز ذ

                                                                                                                                                                                     

réponses , tant verbales que non verbale, qui peuvent indiquer le mensonge chez un 

menteur et la véracité chez la personne qui dit la vérité….. et faire attention au 

comportement non verbal et paraverbal qui accompagne la réponse .en d’autre termes la 

manière dont on dit quelque chose, la manière directe, le  doute et le contact visuel. Voir : 

Marc Bockstaele, Manuel des Auditions 2, Antwerpen-Apeldoorn Maklu, Belgique, 2014, p 

219. 
یرى العلماء  أن فروید هو أول من وجه األنظار إلى داخل النفس البشریة ما اتخذ من التحلیل النفسي وسیلة إلى كشف   1

ألفعال فمنذ العمیقة من ذكریات ورغبات مكبوتة، یرجع إلیها الفضل في كل ما یصدر عن اإلنسان من ا) األنا(ما تخفیه 

زمن طویل كانت قبائل األمازون تستعمل بعض المواد المخدرة مثل السكالین إلفقاد الوعي، وفي السنین القریبة یبدو أن 

استعمال الكلوروفورم في الطب هو الذي لفت األنظار إلى أن األشخاص الذین یكونون تحت تأثیره یتكلمون بسهولة دون 

أثناء قیام هورسلي بعملیات جراحیة في انجلترا ال حظ أن الشخص الواقع تحت تأثیر م 1905رقابة من وعیهم وفي عام 

المخدر كثیرًا ما یدلي بمعلومات تفصیلیة یخزنه عقله الذي یمتنع عن اإلفاضة بها في حالة تمتعه بشعوره على الوجه 

نطاق القانوني بواسطة بعض األطباء الكامل ثم  ما لبثت التجارب الطبیة الخاصة بالتشخیص النفسي أن انتقلت إلى ال

فاستخدمت في البحث عن الشعور الداخلي لدراسة األسباب التي تكمن وراء االنحراف والعوامل المؤثرة في . وعلماء اإلجرام

عبد اهللا بن عبد : انظر . الشخصیة التي دفعتها إلى السلوك اإلجرامي، وسمیت تلك الطریقة بالتحلیل عن طریق التخدیر

یز الفحام، أحكام استخدام وسائل التحقیق الحدیثة، رسالة دكتوراه في الدراسات الجنائیة الشرعیة،  المعهد العالي العز 

  . 18، ص 2010للقضاء ، قسم السیاسة الشرعیة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، 
الجنائي في تقدیرها،مركز الدراسات العربیة یاسر حسین بهنس ، اإلثبات بالوسائل العلمیة الحدیثة و سلطة القاضي   2

  .66، ص 2018للنشر و التوزیع، الطبعة األولى ، مصر ، 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 49   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

،بینما یرى البعض وجوب استعمال هذه الطریقة في الجرائم الخطیرة ،  1انتهاك لحق الدفاع

 . و عند الضرورة كفشل الطرق األخرى 

هو نوع من النوم الغیر طبیعي و لبعض ملكات   )hypnose ( :التنویم المغناطیسي : د

عن طریق اإلیحاء بفكرة النوم بتضییق االتصال  العقل الظاهر یمكن إحداثه صناعیًا،

،   2الخارجي و یقتصر هذا االتصال إال على الشخصیة المنوم و تخضعه الرتباط إیحائي

وهو یستخدم منذ زمن بعید في عالج األمراض النفسیة لحمل المریض بعد تنویمه على تذكر 

شر في العقل الباطن وغرس أسباب مرضه النفسي ومرده إلى وعیه وشعوره والتأثیر المبا

وبالتالي فإن فائدة التنویم تنحصر في تسهیل وتقویة عملیة اإلیحاء  3المعتقدات الطیبة فیه
                                                           

قد طرحت مشكلة تأثیر المخدر على المتهم على بساط البحث في المؤتمرات الدولیة، فرفض المؤتمر الدولي للطب   1

من هذا القبیل لما ینطوي علیه من اعتداء على  م أن یسمح باستعمال أي عقار1945الشرعي الذي انعقد في لوزان سنة 

حریة العقل الباطن للمتهم وشل حریته في الدفاع واتجه نفس االتجاه المؤتمر الدولي الثاني للدفاع االجتماعي المنعقد في 

جراءات م البحث مشكلة االعتراف في اإل1950م وفي مؤتمر تولوز الذي انعقد في أكتوبر سنة 1949لییج في أكتوبر سنة 

الجنائیة جاء في تقریر ما نول رئیس المؤتر أن استعمال المخدر محظور حظرًا باتًا في التحقیق واالستجواب للحصول على 

اعترافات من المتهم ألن هذه الوسائل توشك أن تمحو كلیة شخصیة اإلنسان وٕارادته الواعیة كما جاء في التقریر أن 

جة استعمال المخدر تكون مجردة من أي قیمة قانونیة وفي الحلقة الدراسیة التي االعترافات التي تصدر من المتهم نتی

م لبحث حمایة حقوق اإلنسان أثناء التحقیق، أجمع 1960یونیو سنة  20نظمتها األمم المتحدة وانعقدت في فیینا في 

المشتبه فیهم، وذلك ألنها  األعضاء على االعتراض على استعمال هذه الوسیلة للحصول على اعترافات من المتهمین أو

عبد اهللا بن عبد العزیز، : تشل الوظیفة األساسیة لعقل اإلنسان وبالتالي فإن فیها اعتداء على حقوق اإلنسان، انظر 

  . 21المرجع السابق ،ص 
  .64یاسر حسین بهنس، المرجع السابق ، ص   2
طریقة لعالج بعض األمراض و ذلك   Lenobleفي النصف األخیر من القرن الثامن عشر اكتشف القس الفرنسي   3

و هو  Fzanz Mesmerو تم ذلك شفاء العدید من األمراض، و أعقبه . بتدلیك األجزاء المصابة بقطعة معدنیة ممغنطة

، و الذي استبدل المعدن )Constance )1734-1815على ضفاف بحیرة IZHANGطبیب ألماني األصل ولد في 

و .و أسس النظریة المغناطیسیة الحیوانیة المسماة المسمیریة. ان یمر بها فوق مواضیع األلمالمغناطیسي بأصابعه التي ك

كان قد درس في جامعة علوم الالهوت و الفلسفة و الطب ، و تعرف عن طریقة أحد الرهبان على طریقة العالج 

یغلب علیهم النوم ، حیث أرجع ذلك إلى بالمغناطیس ، و مارسها جماعیا بنجاح بمصاحبة آلة موسیقیة و الحظ أثناها أنهم 

لكنه أدى إلى اكتشاف حقائق علمیة ...و هذا خطأ علمي...انتقال قوة المغناطیسیة من جسمه إلیهم عن طریق أصابعه 

و . أساسیة لعلم التنویم المغناطیسي ، و قد یكون مسمر أول من وضع هذه التسمیة الخاطئة و التي ال تزال شائعة لد اآلن

في دراسة عملیة Bernheimو األستاذ  Liébaultثم تبعهم كل من  Charcotو العالم  Braidالطبیب اإلنجلیزي تبعه 
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،وقد اتجهت إلیه األفكار حدیثًا  1فهو من العالج بمثابة التخدیر في العملیة الجراحیة

األسلوب اإلجرامي لالستعانة به في التحقیق الجنائي أثناء االستجواب لمواجهة التطور في 

حیث إن له أثرًا فعاًال على شخصیة المتهم یمكن عن طریقه استدعاء المعلومات واألفكار 

و .  2التي قد تكون عمیقة في الوجدان وال یمكن الوصول إلیها بواسطة اإلجراءات العادیة

رجة واحدة مما تجدر اإلشارة إلیه أن عملیة التنویم المغناطیسي لیست ذات تأثیر متماثل أو د

إذ تختلف درجاتها و تأثیرها تبعا لغایة المنوم و استجابة الشخص الخاضع لعملیة التنویم و 

  : قد صنفت هذه الدرجات على النحو التالي 

  .النعاس و تتمثل في الشعور بخدر في الجسم و شعور خفیف بالذهول في الرأس/ 1

  .یفقد إحساسه باألشیاء النوم الخفیف فیشعر المنوم بما یدور حوله دون أن/ 2

النوم المغناطیسي العمیق و هنا یتذكر الشخص بعد إیقاظه ما تعرض له من أحداث / 3

  .أثناء نومه

اإلغماء التخشبي إذ یحدث للشخص الخاضع للتجربة تخشیب في عضلة من عضالته / 4

  .أو عضو في جسمه

                                                                                                                                                                                     

" . كل فكرة تكون قوة تسعى إلحداث تأثیر في الجسم أو النفس" التي تؤكد أن  Nancyالتنویم ، تعرف أبحاثهم بمدرسة 

  13، ص 1997مین للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، مصر، نبیل إبراهیم غالي، التنویم المغناطیسي، دار األ: أنظر
  .09عبد اهللا بن عبد العزیز، المرجع السابق ، ص   1

2   En Belgique, la jurisprudence autorise l’utilisation de l’hypnose avec les témoins et les 

victimes volontaires dans les enquêtes judiciaires. Cette méthode n’est pas une technique 

d’enquête à proprement parler ; elle est davantage à considérer comme un complément aux 

méthodes d’audition classiques. Elle reste toutefois une pratique mineure réservée aux faits 

graves tels que meurtres, attaques de banque, viols, traite des êtres humains, etc. lorsque 

les indices à disposition des enquêteurs sont insuffisants à faire émerger la vérité. Bien que 

controversée, la méthode a prouvé son efficacité dans de nombreux dossiers. En effet, dans 

60% des cas, elle permet de récupérer de nouvelles informations utiles à la progression de 

l’enquête, voir : Evelyne Josse, Maître de conférences associé à l’Université de Lorraine 

(Metz), Psychologue, hypno thérapeute, praticienne EMDR, Psycho traumatologue, 

victimologue, 2018, www.resilience-psy.com, le 06/01/2019 a 1h 26m. 
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هر الدرجة السابقة عالوة السرنمة  ، و هذه الدرجة متقدمة من التخشب الحتوائها كظا/ 5

  . 1على بعض المظاهر األخرى ففیها یصبح االستبصار ممكنا

علما أن مشروعیة استخدام هذه الوسیلة في التحقیق الجنائي محل خالف ، إذ تتجه 

في حین یرى اآلخرون خالف ذلك  2أغلب اآلراء إلى عدم مشروعیته باعتباره وسیلة إكراه

إلثبات الجنائي بهدف الوصول إلى الحقیقة لما لها من أثر فعال باعتبارها وسیلة علمیة في ا

في استدعاء المعلومات و األفكار التي ال یمكن التوصل إلیها بتوفیر الوقت و الجهد الذي 

  . 3قد یبدله المحققین من خالل إتباع اإلجراءات العادیة التقلیدیة

  الخاتمة 

ر بالحرمة والكرامة اللتین تغمران جو ما من أحد یحضر مجلس القضاء إال تملكه الشعو 

ال فرق في ذلك بین من كان من المتقاضین أو السامعین والقاضي نفسه، وهو على . المكان

منصة القضاء، لیمازجه نفس الشعور الذي یشعر به سواه ویدخل مع الداخلین في ذلك الجو 

واء في تلقي فالجمیع س. الخاص الذي تفرضه طبیعة القضاء على كل من حضر مجلسه

 .المعنى الخالد الذي یوحي به حكم القانون فیما یعمل العاملون

إن هذه الحرمة التي كانت وما تزال؛ وستبقى إلى األبد، وهي أقوى شعور یمتلك أنفس الناس 

قد صاغت الكلمة القدیمة التي تقول بأن روح القضاة من  -وهم وقوف أمام عدل القانون 

لقرون یعتقدون في أنفسهم القدرة على استجالء غوامض مصدر إلهي، وجعلت قضاة ا

ولكننا نجد الیوم أن . األشیاء، مهما تعقدت العقد، وامتد بها األمد، ولم یقوا علیها من أحد

تلك الكلمة القدیمة قد أصبحت كلمة جوفاء ال تدل إال على معنى تاریخي وال تزال إال إلى 

فعصمة القضاء من األخطاء لم تعد . زمن كانذلك الشعور الذي كان یمتلك اإلنسان في 

                                                           
غازي مبارك الذنیبات، التنویم المغناطیسي و مصل الحقیقة في مجال التحقیق الجنائي بین المشروعیة و التطبیق ،   1

 2008طبعة األولى ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نایف للدراسات األمنیة ، ال

  .202، ص 
  .42أكرم نشأت إبراهیم ، المرجع السابق ،ص   2
  .66یاسر حسین بهنس، المرجع السابق ، ص    3
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والقضاة أنفسهم ال یدعونها على الناس وال یرتضون أن ینسبها . مما یدعیها أحد على أحد

وهم في أعماق نفوسهم یشعرون بثقل أمانة العدل المودع إلیهم توزیعه على . لهم الناس

یرهم عرضة للخطأ، وٕانهم قد المتقاضین، ویحققون ویدققون فیما یحكمون، لعلهم أنهم مثل غ

 .یضلون السبیل، ویفقدون الدلیل، وینوءون بالعبء الثقیل

والقوانین األصولیة تفصح في إجراءاتها عن مدى حفظ حقوق المتقاضین من أخطاء 

القضاة، فالحكم ال یصدر إال وله معقب ممن صدر علیه، ومحكمة أعلى یلوذ بها ذلك 

ثم إن الحكم یعلن في جلسة علنیة وعلى مأل من . ه یداهالمعقب لتفادي أخذه بما لم تقدم

الناس، ومن حق كل سامع له أن یستعرضه ویعرضه وأن یبدي الرأي فیه، وتلك تعلیقات 

 .الفقهاء على أحكام القضاة دالئل على مدى ما یمكن أن یخطأ فیه القضاة

ین، فإنها توقفه على تلك هي نظرة القاضي إلى نفسه، وأما نظرته إلى أفراد الدعوى اآلخر 

حالة المتهم الماثل أمامه أبرئ هو أمسيء، وهل یصدق هذا الشاهد أو ذاك في شهادته هذه 

أو تلك، أم هو یكذب فیها عن عمد أو غیر عمد؟ وهل هناك مؤثرات شعوریة أو غیر 

شعوریة المست وال بست الخبراء والوكالء فتأثروا بها عن شعور أو عن غیر شعور فأعرضا 

ها أو استجابوا لها، ومدى تأثیر ذلك في أقوالهم وأعمالهم في جمیع درجات التحقیق عن

حسین الظریفي، علم النفس الجنائي و القضائي، مجلة الرسالة ، مقال منشور (والمحاكمة؟ 

  ).807، العدد  20/12/1948

معرفتها ُوجد علم النفس القضائي للوقوف على هذه الحاالت التي یصعب على رجال القانون 

ألنه تخرج عن تخصصاتهم، مستعینین بخبراء نفسانیین لتقریب صورة العالم النفسي إلى 

  . الشأن القضائي

لكن الطریق ال یزال طویال جدا في محاكمنا ذلك لغیاب التخصصات النفسیة الجنائیة و 

تحلیل القضائیة و أن االعتماد على مثل هذه الدراسات أو خبرات یتوجب اإلیمان بقدرات ال

، باختصار إشراك فروع علم النفس الجنائي في العمل ...النفسي و السلوكي و تحدید الطبوع

القضائي في جمیع مراحله بدَا من التحقیق إلى ما بعد العقوبة و اإلدماج في المجتمع ، أمر 
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یتوجب شجاعة سیاسیة و قانونیة و أصال ثقافیة تقف على مدا إیمان أصحاب القرار بالفعل 

صحیح أن المساعدة النفسیة حاضرة و لكن باحتشام لیست في كل المراحل .نفسي الجنائي ال

الدعوى بل في بعضها مثال في مسألة تنفیذ العقوبة عند فئة األطفال أو نزالء السجون 

في الحقیقة فإن علم النفس القضائي یعالج زاویة هامة في الحقل الجنائي ال یقل . البالغین

  ا األخرى و یلعب دور تكاملیا مع شتى فروع لعم النفس الجنائي األخرى، أهمیة عن الزوای

  /قائمة المراجع 

  إبراهیم أحمد عثمان ، الجوانب الشرعیة و القانونیة الستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة

في التحقیق الجنائي، ندوة علمیة ، منشورة ،مركز الدراسات و البحوث ، جامعة 

 ، 2007/مارس/ 25إلى  23ات األمنیة ، عمان ، نایف العربیة للدراس

  أحمد محمد زغبي ، أسس علم النفس الجنائي ، دار الزهران للنشر و التوزیع ، بدون

 .2011طبعة ، عملن ، األردن ، 

    ، أكرم نشأت إبراهیم، علم النفس الجنائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع

 1996عمان ، األردن ، 

  سرحان ، الطب النفسي القضائي ، دار مجدالوي للنشر و التوزیع ، ولید یوسف

 .2011الطبعة األولى ، عمان ،

  حسین الظریفي، علم النفس الجنائي و القضائي ، مجلة الرسالة ، مقال منشور

 ،https://ar.wikisource.org، بغداد ، 807، العدد  20/12/1948

 .د 50: 10، سا 06/02/2018

  یاسر حسین بهنس ، اإلثبات بالوسائل العلمیة الحدیثة و سلطة القاضي الجنائي في

 2018تقدیرها،مركز الدراسات العربیة للنشر    و التوزیع، الطبعة األولى ، مصر ، 

 كامل علوان الزبیدي ، علم النفس الجنائي ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ، الطبعة 

 .2010األولى ، عمان ، األردن ، 

  محمد شحاتة ربیع و آخرون ، علم النفس الجنائي ، دار غریب للطبع و النشر و

 . 273ص ,التوزیع ، بدون طبعة ، القاهرة بدون سنة
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  محمد أحمد شبلي و آخرون ، تشخیص األمراض النفسیة للراشدین، مكتبة األنجلو

 .45المصریة ،بدون سنة ، مصر ، ص 

 ل إبراهیم غالي، التنویم المغناطیسي، دار األمین للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، نبی

 1997مصر، 

  نوزاد أحمد یاسین الشواني ، حمایة الشهود في القانون الجنائي الوطني و الدولي

،دراسة تحلیلیة مقارنة ، المركز القومي اإلصدارات القانونیة ، الطبعة األولى ، 

 .2014القاهرة ، 

  ، مقال قانوني –ماذا تعرف عن علم النفس القضائي عامر حسن شنته، قاضي 

ساعة  https://www.mohamah.net ،06/02/2018، 2018منشور ، ینایر 

11:45 . 

  ا ، دار الفكر العربي، بیروت تقنیاتها و إجراءاته"فیصل عباس ، االختبارات النفسیة

 .  1996، لبنان ، 

  عبد اهللا بن عبد العزیز الفحام، أحكام استخدام وسائل التحقیق الحدیثة، رسالة دكتوراه

في الدراسات الجنائیة الشرعیة،  المعهد العالي للقضاء ، قسم السیاسة الشرعیة ، 

 .2010جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، 

 ین عباسي، دراسات في علم الضحیة ، ألفا للوثائق استیراد و توزیع الكتب صالح الد

 .2015، الطبعة األولى ، الجزائر 

  غازي مبارك الذنیبات، التنویم المغناطیسي و مصل الحقیقة في مجال التحقیق

الجنائي بین المشروعیة و التطبیق ، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نایف 

 .2008، الطبعة األولى ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، للدراسات األمنیة 

 Bénézech M, Le Bihan P et Bourgeois ML. Criminologie et psychiatrie. 

Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, 

Paris), Psychiatrie, 37-906-A-10, 2002 . 
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  PsycINFO Database, 2016 APA, https://www.apa.org, le 09/02/2017. 

17h :29. 

   Robert Cario , victimologie : les textes essentiels , vol 2 , 
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  الحمایة القانونیة للطفل المتمدرس من العنف

  الباحث ریطال صالح 

  بن عیسى أحمد  الدكتور

  و العلوم السیاسیة الحقوق كلیة

  ."سعیدة الطاهرموالي الدكتور  جامعة"

  :الملخص

قد یتعرض التلمیذ للعنف  إما داخل المؤسسة التربویة  أو خارجها ، مما یلزم ممثل المؤسسة 

م بالتدابیر  واالجراءات القانونیة  والتكفل النفسي وذلك من أجل توفیر أكبر التربویة للقیا

  .حمایة للتلمیذ ضحیة العنف

ومن خال ل دراستنا هذه ،سنتطرق لدور المؤسسة التربویة للتكفل بالتلمیذ ضحیة العنف      

  .وذلك عن طریق مختلف اآللیات القانونیة المتاحة 

 مدرس، عنف ، مؤسسات تربویة،تكفل صحي، تدابیر ، قانون طفل ، ت: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The student may be subjected to violence either inside or outside the 

educational institution, which requires the representative of the 

educational institution to carry out the legal measures and the 

psychological care in order to provide the greatest protection for the 

student victim of violence. 

     In this study, we will address the role of the educational 

institution to ensure that the student is a victim of violence through 

the various legal mechanisms available. 

Keywords: child, school, violence, educational institutions, health 

insurance, measures, law 

  :المقدمة
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وسائل االعالم ال تخلوا من االخبار والتقاریر التي تتكلم  عن مختلف أنواع  العنف   إن

وذلك عبر كافة وسائل اإلعالم المختلفة عالمیا عربیا وطنیا ومحلیا ، وذلك بنقل وعرض 

وبث  ومتابعة كل أشكال ومستویات العنف من العنف الجسدي ، العنف اللفظي ، عنف 

المشهد التلفزیوني ، عنف الخطاب السیاسي والعنف االقتصادي ومختلف الصورة عنف 

أسالیب التعاطي مع اآلخر ،عندها كان لزاما الوقوف  وبتعقل أمام العنف كظاهرة، حیث 

یتوجب البحث عن جذورها و السعي إلیجاد  آلیة علمیة ذات جدوى  للقضاء على تداعیاتها 

  .  ومخاطرها قبل أن تزداد استفحاال 

كما تسجل ظواهر العنف المدرسي بحدة في مؤسساتنا التربویة ،اذ یعتبر العنف          

المدرسي من أهم المشاكل السلوكیة لدى تالمیذ المدارس في المستویات الثالثة االبتدائي 

والمتوسط والثانوي، ویرجع تفشي هذه الظاهرة إلى مشاهد العنف التي تبثها وسائل اإلعالم 

البیوت من غیر استئذان، حیث أصبح من النادر أن تسأل معلم عن أحوال أو  التي تدخل

ظروف تدریسه حتى یبادرك بشكواه من سلوك التالمیذ، والنتیجة رغبة في الفرار إلى أي 

عمل آخر خارج دائرة التربیة والتعلیم، رعبا من ضغط وتشویش وأحیانا تعنیف تالمیذ 

فصول وساحات المدرسة أو خارجها أي في الشارع أو المدارس مع المعلمین سواء داخل ال

  .الحي

وأمام هذه الظاهرة الخطیرة التي بدأت في تتنامى في المدارس، حیث زادت معدالت العنف 

المدرسي، مقارنة بالمشكالت السلوكیة  االخرى  كان لزاما على السلطات المعنیة اتخاذ 

ایة المعنف من جهة أخرى ، ومن خالل االجراءات الالزمة لمحاربة الظاهرة من جهة وحم

األلیات القانونیة المعتمدة : هذه الدراسة سنحاول االجابة على عدة اشكاالت وفي مقدمتها 

  لحمایة التلمیذ المعنف في المؤسسات التربویة؟

  مفهوم العنف المدرسي: المبحث األول

،لذا سنتناول في هذا العنف المدرسي  من بین المواضیع الهامة والمعقدة في نفس الوقت 

المبحث مفهوم العنف المدرسي كمطلب أول حیث نتطرق إلى مختلف التعاریف التي تناولت 
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العنف المدرسي كفرع أول وفي الفرع الثاني نعرج على مظاهره، و في المطلب الثاني تطرقنا 

  .الى اسباب العنف المدرسي  في الفرع االول وانواعه في الفرع الثاني

  تعریف العنف المدرسي ومظاهره:ولالمطلب اال 

  تعریف العنف المدرسي: الفرع االول

نظرا لتأثیر ظاهرة العنف المدرسي الكبیر على الحیاة المدرسیة وٕاتخاذ هذه االخیرة عدة      

  :أشكال،اختلفت التعاریف وتعددت  ومن بین هذه التعاریف نذكر

ود یلحقه الطفل بنفسه، كل أذى مقص: "حیث عرف محي الدین أحمد حسین على أنه

أوباآلخرین، سواء كان هذا األذى بدنیا أو معنویا، مباشرا، أو غیر مباشر، صریحا أو 

ضمنیا وسیلیا أو غایة في حد ذاته، كما یدخل أیضا في إطار هذا السلوك أي تعدي على 

  1.لغیراألشیاءأو المقتنیات الشخصیة بشكل مقصود؛ سواء كانت هذه األشیاء ملكا للفرد أو ل

بأنه السلوك الذي یمارسه التلمیذ في مدرسته،سواء ضد زمالئه أو :فنجدت البعض یعرفونه 

أساتذته أو ضد الممتلكات المدرسیة و القائمین علیها، وهو مظهر من مظاهر سوء التكیف 

  2.المدرسي

بأنه نمط من أنماط العنف یصدر من طالب : "یعرف العنف المدرسي حسین طهأما 

من الطالب ضد طالب أو مدرس، ویتسبب في إحداث أضرار مادیة، أو  أومجموعة

جسدیة،أو نفسیة لهم، ویتضمن هذا النمط من العنف الهجوم، واالعتداء الجسمي واللفظي، 

والعراكبین الطالب، والتهدید والمطاردة، والمشاغبة، واالعتداء على ممتلكات الطالب 

 3."اآلخرین، أوتخریب ممتلكات المدرسة

                                                           
محي الدین احمد حسین ،التنشئة األسریة لألبناء الصغار األلف كتاب الجزء الثاني، مطابع البیئة المصریة  1

  .208- 207،صص1987رة،،القاه
سوء التكیف المدرسي بین اإلشكالیة والواقع ،ط : األسرة والمدرسة: خدیجة تبداني و آخرون2

  .78،ص  2004،دارقرطبةللنشروالتوزیع،وهران،الجزائر،7
  .262،ص  2006،دارالصولتیةللتربیة،الریاض، 1،ط )المفهوم ،النظریة ،العالج(حسین طه، سیكولوجیة العنف  3
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بأنه سلوكا أو تصرفا یصدرمن : "فیعرف العنف المدرسي)Alain Bauer(ما أالن بووي أ

التلمیذ داخل المدرسة، سواء كان هذا السلوك جسمیا أو رمزیا یهدف إلى إلحاق األذىوالضرر 

  1."بممتلكات المدرسة

هو استجابة عامة لإلحباط وفیه  یعبر الطفل عن غضبه وهو من : كماعرف على أنه 

وبما أن العنف یغضب اآلخرین فانه یعطى اهتماما ,رفات المالحظة في غرفة الصف التص

اكبر من باقي ردود األفعال والعنف لیس دائما موجها نحو األشخاص فقد یكون موجها نحو 

قد ,فیعتبر العنف المدرسي كل تصرف یؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرین,األشیاء والممتلكات 

فالسخریة واالستهزاء من التلمیذ أو المدرس وفرض اآلراء بالقوة ,فسیا یكون األذى جسمیا أو ن

وٕاسماع الكلمات البذیئة جمیعا أشكاال مختلفة لنفس الظاهرة التي تتعدد أسبابها فمنها األسریة 

  2.والمدرسیة والذاتیة وتأثیر القنوات األجنبیة واالنترنیت

 مظاهر العنف في الوسط المدرسي  : الفرع الثاني

یشیر  األستاذ عز الدین خالد إلى أن السلوك العنیف لدى أطفال المدارس یظهر على شكل 

  3:سلوك یتضمن مظاهر مختلفة منها 

 القول البذيء من سب وشتم ومنابزة باأللقاب واستخدام كلمات أو جمل للتهدید. 

 إحداث فوضى في القسم عن طریق الضحك والكالم واللعب وعدم االنتباه. 

 بالمعلم وعدم احترامه االحتكاك. 

 التدافع الحاد والقوي بین التالمیذ أثناء الخروج من القسم. 

 تخریب أثاث المدرسةكالمقاعد والطاوالت والكتابة على الجدران. 

    اإلهمال المتعمد لنصائح المعلم وتعلیماته واألنظمة وقوانین المدرسة.  

                                                           
1 -Alain Bauer ,Mission sur les violences en milieu scolaire, les sanctions et la phase de la 

famille ,Rapport remis aux Ministres de L’éducation National, Paris, 2010, P09.  
مركز الدراسات والبحوث بندر یدي فوزي  أحمد،العنف المدرسي لدى تالمیذ المدارس ،في المدارس الثانویة الجزائریة ، 2

  .176،ص2007،الریاض،   
تیطواني الحاج، التأصیل األكادیمي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي ،الیوم اإلعالمي التحسیسي للوقایة من العنف  - 3

  10، ص 2015أفریل  28في الوسط المدرسي المنظم من طرف المجلس الشعبي الوالئي لوالیة عین الدفلى،
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لمدرسي ـــ ال یمكن قراءتها قراءة الواقع أن هذه المظاهر ـــ مظاهر العنف في الوسط ا

مسطحة ، على أنها لصیقة بفضاء المدرسة دون سواها من وحدات المجتمع ومؤسساته ، بل 

لعل تعمد رصدها ـــ  سیاسیا أو أكادیمیا أو إعالمیا  من طرف البعض  ـــ  في فضاء 

مدرسة ، بهدف المدرسة ، فعل ینبئ عن نیة مبیتة من أجل  إثبات  تهمة یتم إلصاقها بال

إدانة المنظومة التربویة في وجدان المجتمع دون عناء إثبات التهمة بالدلیل والحجة العلمیة 

الدامغة   ، فهي منظومة دوما كان یرید لها البعض أن تكون على نحو مغایر  قیمیا و 

  .                  إیدیولوجیا  

  أنواع وأسباب العنف المدرسي: المطلب الثاني

  1:أنواع العنف المدرسي: االول الفرع

  :من حیث المصدر: أوال

  : عنف من خارج المدرسة -1

هو العنف القائم من خارج المدرسة إلى داخلها على :  عنف غیر المتمدرسین 1-1   

أیدي مجموعة من البالغین لیسوا طالبًا وال أهالي ، حیث یأتون في ساعات الدوام أو في 

ل اإلزعاج أو التخریب وأحیانًا یسیطرون على سیر ساعات ما بعد الظهر من اج

  .الدروس،ویدخل من ضمنه خطف التالمیذ

مجموعة من ( عنف إما بشكل فردي أو بشكل جماعي : عنف من قبل األهالي 2-1  

، ویحدث ذلك عند مجيء اآلباء دفاعًا عن أبناءهم فیقومون باالعتداء على نظام ) األهالي 

  . لمین مستخدمین أشكال العنف المختلفةالمدرسة واإلدارة والمع

  :العنف من داخل المدرسة -2

قد یكون العنف بین الطالب أنفسهم أو بین المعلمین أنفسهم أو بین المعلمین والطالب ، 

التخریب المتعمد للممتلكات؛هذه النقاط تسمى بالعنف المدرسي الشامل حیث أن نظام 

                                                           
1 - http://fjaatheen.byethost5.com 

 .،مركزفلسطین لإلرشاد2002یحیى حجاز یوجوا دویك، العنف  المدرسي، ورقة عمل منشورة على االنترنیت :أنظر

www.pcc-jer.org/schoolviolence.htm.  
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عدم االستقرار والهدوء ، ویظهر واضحًا عدم المدرسة مضطرب بأجمعه وتسوده حالة من 

القدرة على السیطرة على ظاهرة العنف المنتشرة بین الطالب أنفسهم أو بینهم وبین معلمیهم 

عنف  . ، وتسمع العدید من الشكاوى من قبل األهل على العنف المستخدم بالمدرسة 

حیث ینبع ذلك : عنف الفردي الطالب اتجاه الممتلكات الخاصة والعامة ، وأطلق علیه أسم ال

من فشل الطالب وصعوبة مواجهة أنظمة المدرسة والتأقلم معها ولكن ال یوجد لها اثر كبیر 

  .على نظام اإلدارة في المدرسة 

  من حیث التأثیر:ثانیا

وُیقصد به الذي ُتستخدم فیه القوة الجسدّیة للتسبب باألذى أیًا كان : العنف البدني - 1

الطالب وصفعه بالید أو باستخدام أداة ما، والحرق، والكّي، مقداره،وتتضمن ضرب 

والركل، والخدش، باإلضافة إلى إجباره على اتخاذ وضعیات غیر مریحة، أو تناول مواد 

  .معّینة

التعرض لتسلط الزمالء یعاني الطالب من التسلط عند تعّرضه إلى : العنف النفسي - 2

أو مجموعة من األفراد بشكل متكّرر،  العنف اللفظّي، أو التعب النفسي من قبل فرد

. ولفترة من الزمن نتیجة عدم تكافؤ القوى، مّما یجعله عرضًة لسخریة أقرانه واستهزائهم

وأكثر الفئات عرضًة للتسلط هم ذوو اإلعاقة، أو من ینتمون ألقلّیة عرقّیة أو طائفّیة 

بة بممتلكات اآلخرین، معینة، ویتخذ التسلط أشكاًال عدة، فمنه ما هو مباشر، كالمطال

ومنه ما هو غیر مباشر كنشر اإلشاعات، واألخبار الكاذبة عن تلمیذ معّین، أو العنف 

الجنسي كاالغتصاب، باإلضافة إلى العنف النفسّي، والذي ُیحّقر بعض الطالب بسبب 

  .جنسهم، أو بسبب تعّرضهم لالغتصاب

  أسباب العنف المدرسي:الفرع الثاني

تي تؤدي إلى ظهور العنف داخل المدرسة باختالف الفاعلین المؤثرین في تختلف االسباب ال

بناء شخصیة التلمیذ ، فقد تكون أسباب عائلیة ،أونفسیة ،أوتربویة ومن بین هذه االسباب 

  1: نذكر
                                                           

  .103 -102م،ص1997جلیل ودیع شكور ،العنف والجریمة ،بیروت ،الدار العربیة  للعلوم ،الطبعة األولى -1
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اهتزاز المثل األعلى للتالمیذ ، وتشویه للصفات المسـتحبة التي یجـب أن تكـون مجسدة  -01

إلى جانب تشویه صورة األب ألن المدرس بدوره التربوي هو بدیل بتصرفات المدرس ، 

  . األبوین في المدرسة

مما یؤّدي إلى ) أحیانًا هستیریة ( تنفیذ سلوكات غیر مقبولة تكون بمثابة ردات فعل  -02

  . تراكم في األخطاء التربویة

صال بین المدرس إحباط التالمیذ وجعلهم یعیشون أجواء الرعب مما یربك دینامیة االت -03

  . وتالمیذه

  . إیجاد فرص یحتمل القیم بها بحركات كاریكاتوریة تجعله موضوع فرجة للتالمیذ -04

إعاقة عملیة التعبیر والمناقشة وتبادل الرسائل مما یدفع بالتلمیذ إلى ممارسة دور  -05

  . المستمع الخائف

ر أعمال غیر مرغوبة وتوالد تقویة مشاعر العدوانیة عند التالمیذ بحیث یتم استدرا -06

  . رّدات فعل مختلفة

شحن الصف بأجواء التوتر واالنفعال مما یؤّدي إلى اضطراب واختالل في الوضعیة  -07

  . التربویة

  . شل حس المبادرة الفردیة وكبت كل استعداد عند التالمیذ -08

  . نفور من األستاذ ألنه مصدر خوف یعقبه كراهیة للمادة التي یدرسها -09

  . توسیع الهوة بین الطالب موضوع المشكلة وباقي التالمیذ  -10

ممارسة أسلوب الضبط والضغوط مما یولد الفوضى في الحصة على حساب معلم  -11

  . أخر

  . تشكیل قاموس لغوي مرفوض تربویًا نتیجة أجواء الشحن والتعنیف والترهیب -12

  . إعطاء دلیل على عدم أهلیة األستاذ للتعلیم  -13

إساءة إلى إنسانیة الفرد واحتقار لشخصیة التلمیذ مما یعني استهزاء بالرسالة المنوطة  -14

  . بالمعلم
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إكساب التلمیذ صورة ضعیفة عن ذاته مما یدفعه إلى التعویض بممارسة أسلوب  -15

  .السیطرة والتسلط مع من هم أضعف منه 

  لمعنف في المؤسسة التربویةاآللیات القانونیة لحمایة التلمیذ ا: المبحث الثاني

ان حمایة الطفل المعنف من المهام التي تلتزم بها السلطات في الدولة ، وذلك یتجسد       

في مختلف اآللیات التي تنشؤها الدولة من أجل ذلك ،باإلضافة الى مجموعة النصوص 

ولة للتلمیذ المعنف القانونیة التي تكفل هذه الحمایة ، وبما ان مجال دراستنا هو الحمایة المكف

فسنتطرق في المطلب االول بالجهات التي تتكفل باحتواء التلمیذ المعنف ، وفي المطلب 

  .الثاني النصوص القانونیة التي تكفل الحمایة للطفل المعنف

  التكفل النفسي بالتلمیذ المعنف:المطلب االول

    دور مستشار التوجیه بالتكفل بالتلمیذ المعنف:الفرع األول 

فته مختص نفساني یقدم خدمات االرشاد و التوجیه للتالمیذ ،حیث أن االضطرابات بص

النفسیة تعد أحد العوامل المحبطة ،كعدم انخراط التالمیذ في بلورة مشاریعهم الشخصیة و 

على العكس من ذلك فاالستقرار النفسي یعد العامل المحفز على البذل و العطاء و االنتاج 

المتفائلة،حیث یؤدي خدمات للتالمیذ وذلك عن طریق االستماع الى  و النظرة المستقبلیة

مختلف االنشغاالت والمشاكل التي تعترض التلمیذ وتحول دون  أن یتحصل التلمیذ على 

نتائج دراسیة جیدة ،وقد تكون هذه الصعوبات من داخل المؤسسة  أو خارج المؤسسة 

  1.التربویة و أخطرها العنف بشتى أشكاله

ما من مهام  مستشار التوجیه واالرشاد المدرسي والمهني المرافقة البیداغوجیة النفسیة، ك     

حیث تتمثل في جمیع نشاطات مستشار التوجیه المدرسي والمهني من تقدیم المشورة للتالمیذ 

وتقدیم الفرص إلیهم حتى یستطیعوا إتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتفسیر كل شيء للتالمیذ 

المتاحة أمامهم وتحدید السلوكات المطلوبة منهم، ومساعدة التلمیذ على شق  وتوضیح البدائل

  2.طریقه بنجاح في بناء مشروعه المدرسي

                                                           
  .529لعمش،الجامع في التشریع المدرسي الجزائري ،الجزء االول، دار الهدى ،عین ملیلة،الجزائر،ص سعد 1
  .282،ص1،عالم الكتب،القاهرة،ط2005زهران حامدعبدالسالم،الصحة النفسیة والعالج النفسي، 2
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  وحدة الكشف والمتابعةالطبیب النفسي التابع ل:الفرع الثاني

وحدة الكشف والمتابعة هي مقر طبي مدرسي یتوفر على الظروف المالئمة من حیث الموقع 

یز، هذه الظروف من شأنها أن تساعد الفرقة الطبیة على القیام بمهامها في والمساحة والتجه

ظروف مالئمة، یكمن دور وحدات الكشف و المتابعة الصحیة بالتكفل بالتغطیة الطبیة في 

 07إلى  05مجال الكشف و المتابعة الصحیة لتالمیذ قطاع مدرسي الذي یضم من 

یذ حسب خصوصیات كل منطقة،یتشكل تلم 7000إلى  4000مؤسسات تعلیمیة أي من 

  1: الفریق الطبي لوحدة الكشف والمتابعة من

 طبیب عام.  

 طبیب طب األسنان.  

 اختصاصي في علم النفس.  

 أعوان شبه طبیین.  

  ویكمن دور الطبیب النفساني في التكفل بالتلمیذ المعنفباحتوائه نفسیا ،وذلك عن طریق 

  المجلس التأدیبي:الفرع الثالث

والمتضمن تنظیم مجلس التأدیب  1983 15/09المؤرخ في  997القرار رقم بناءا على

وعمله في المؤسسات التعلیم الثانوي،ینشأ في كل مدرسة اساسیة وثانویة ومتقن مجلس 

التأدیب،یقترح االجراءات التي تستهدف في اطار حمایة المحیط المدرسي إقرار النظام  وقیام 

لصفاءوالطمأنینة، ومن ثم انزال العقوبات بالتالمیذ التالمیذ بنشاطاتهم  في جو من ا

المخالفین وذلك عن طریق التصویت بأغلبیة أصوات االعضاء الحاضرین وٕاذا تعادلت 

، ومن أخطر هذه المخالفات القیام بأعمال العنف داخل 2االصوات یرجح صوت الرئیس

 3.المدرسة 

                                                           
  .صحة في الوسط المدرسيالمتعلق بتنسیق أنشطة حمایة ال 27/12/1989المؤرخ في  175القرار الوزاري المشترك رقم 1
المتضمن تنظیم مجلسا لتأدیب وعمله في مؤسسات  15/09/1983المؤرخ في  997من القرار الوزاري رقم  3المادة 2

  .التعلیم الثانوي  تنص على أعضاء المجلس التأدیبي
  .،المرجعالسابق 997منالقرارالوزاریرقم   4و2فقرة  2المادة 3
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  التلمیذ  النصوص  القانونیة التي تمنع تعنیف: المطلب الثاني

  النصوص القانونیة التي تمنع العنف ضد الطفل:الفرع االول 

 جریمة االیذاء العمدي الواقعة على الطفل:أوال 

كل من جرح أو ضرب قاصرا ال :"من قانون العقوبات الجزائري 269تنص المادة        

الذي یعرض  تتجاوز سنه السادسة عشر سنة أو منع  عنه عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد

صحته للخطر ، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل أخر من أعمال العنف أو التعدي فیما عدا 

إلى 500سنوات وبغرامة من  االیذاء الخفیف ،یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس

  1.دج5000

تتمثل هذه االعتداءات عمل من أعمال العنف كالضرب أو  269بناءا على نص المادة 

دم تقدیم الطعام إلیه أو الشراب أو عدم بذل العنایة به كعالجه إذا الجرح العمدي أو بع

اصابه مرض، وٕاعتبر المشرع الجزائري الخطر الذي یتعرض له الطفل ولو لم یصبه اذى أو 

  2.ضرر مادي من قبل العنف ؛ویصنف من قبل العنف المعنوي 

سنة  16الذي یبلغ  من قانون العقوبات الطفل المقصود به هو الطفل 269حسب نص المادة

كحد أقصى ،لكن بما أن الجزائر صادقت على اتفاقیة حقوق الطفل التي حددت سن الطفل 

 3.سنة فإنه یفترض معه أن  تمتد الحمایة لهذا السن  18ب

  4:واالعمال التي تشكل الركن المادي لجریمة االیذاء العمدي الواقعة على الطفل  

 .الجسد أو في أنسجته یراد به كل قطع أو تمزیق في:الجرح -1

یقصد بالضرب كل تأثیر على جسم االنسان وال یشترط أن یحدث جرحا أو  :الضرب -2

 .یتخلف عنه أثر أو یستوجب عالجا

                                                           
  .ت الجزائريمن قانون العقوبا  269المادة1
  .158،ص 2009حسین فریجة ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،الطبعة الثانیة،2
بلقاسم سویقات ،الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر ،قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق والعلوم 3

  .158،ص2011-2010السیاسیة،
  .50سقیعة،المرجع السابق،صأحسن بو 4
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والجدیر بالمالحظة أن المشرع الجزائري فتح الباب : أعمال العنف العمدیة االخرى -3

 .لإلضفاء الصفة على كل االعمال التي من شأنها ایذاء الطفل

  جریمة النیل من الحیاة الخاصة للطفل:یاثان

یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث  سنوات و :"15/12من القانون  140نصت المادة 

د ج، كل من ینال أو یحاول النیل  300000.00د ج إلى  150000.00بغرامة من 

من الحیاة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص أو صور بأیة وسیلة یكون من شأنها 

  1".ر بالطفلاإلضرا

  2:أركان الجریمة-1

  :الركن المادي للجریمة  1-1

لم یحدد المشرع األفعال المكونة للسلوك المجرم، بل ذكر بعضها على سبیاللمثال  ال 

  .الحصر لكونها األكثر شیوعا

إن حرمة الحیاة الخاصة القت اختالف فقهي حول تحدید مدلولها نظرا الختالفمضمون 

صوصیة من فرد آلخر، فهي تمثل بؤرة مهمة فیكیان اإلنسان، ال هذه الحیاة و نطاق الخ

  .یمكن انتزاعها منه و أال تتحول إلى أداة صماء خالیة من القدرة علىاإلبداع 

  :الركن المعنوي للجریمة. 2

جریمة النیل من الحیاة الخاصة من الجرائم العمدیة ُیشترط لقیامها توفر القصد      

في اتجاه إرادة الفاعل إلى المساس بالحیاة الخاصة بالطفل، مع  الجنائي العام المتمثل

  .علمه بأنه یعتدي على مصلحة محمیة قانونا

ال یكفي لتمام الركن المعنوي توفر القصد العام بمفرده بل ال بد من توفر القصد      

الجنائي الخاص المتمثل في توفر نیة اإلضرار بالطفل، و الضرر المقصود هنا الضرر 

                                                           
یتعلق بحمایة  2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15- 12من القانون رقم  140المادة  1

  .الّطْفل
محمد أمین الخرشة ،مشروعیة الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  2

  .61،ص  2014
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المعنوي لطبیعة الجریمة رغم عموم النص، فإذا لم تتجه اإلرادة إلى تحقیق هذه الغایة ال 

تقوم الجریمة، كمن ینشر نصا أو صورة لطفل لتكوین أصدقاء له مثال أو من باب الهزل 

  .أو المزاح خاصة و أنها موجودة بین األقارب

  جریمة استعمال العنف ضد الطفل:ثالثا 

یعاقب كل شخص یتولى تربیة أو رعایة 15/12من القانون  142حسب نص المادة 

الطفل داخاللمراكز المتخصصة المنصوص علیها في هذا القانون أو داخل المؤسسات 

  1.التربویة،یستعمل العنف تجاه الطفل وفقا ألحكام قانون العقوبات

قانون هذه الجریمة تعتبر جریمة خاصة على أساس أن المشرع نظم مثل هذه األفعالفي 

، لذا فهذاالنص خاص  264العقوبات تحت تسمیة أعمال العنف العمدیة بداء من المادة 

  .بفئة معینة

 النصوص القانونیة الخاصة بالتلمیذ المعنف:الفرع الثاني 

  08/04القانون التوجیهي رقم : أوال

ف من القانون التوجیهي على انه یمنع العقاب البدني وكل أشكال العن 21تنص المادة

المعنوي واالساءة في المؤسسات المدرسیة ،یتعرض المخالفون ألحكام هذه المادة لعقوبات 

  2.اداریة دون االخالل بالمتابعات القضائیة

أشكال العنف بناءا على القانون التوجیهي یتمثل في العنف المادي كالضرب المبرح الذي 

ل االطراف واالدوات، باإلضافة الى یترك أثار قد تكون مستدیمة كاإلعاقات والنوبات باستعما

العنف المعنوي الذي یمثل في القذف والسب والشتم أمام المال من التالمیذ أو االستهزاء 

  3.واالزدراء واالحتقار والغمز واللمز

  2/1714قرار وزاري رقم : ثانیا
                                                           

  .،المرجع السابق 15/12من القانون 142المادة  1
  .هـ 1429محرم15والموافق  23/01/2008الصادر في  08/04من القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم  21المادة  2
  .328سعد لعمش، المرجع السابق،ص3
سسات  التعلیمیة ،المؤرخ في یتضمن منع العقاب البدني والعنف إتجاه التالمیذ في المؤ  2/171قرار وزاري رقم 4

  .،وزارة التربیة الوطنیة 01/06/1992
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ضباط من القرار الوزاري یجب على التالمیذ أن یتقیدوا بقواعد االن 3تنص المادة       

المنصوص علیها في النظام الداخلي لمؤسساتهم وان یتحلوا بالسلوك الحسن مع جمیع 

  .المعلمین واالساتذة وأفراد الجماعة التربویة داخل المؤسسة وخارجها

لكن من جهة أخرى یمنع استعمال العقاب البدني والعنف تجاه التالمیذ منعا باتا في      

وتعتبر االضرار الناجمة عن العقاب البدني 1.مراحلها جمیع المؤسسات التربویة بمختلف

خطأ شخصیا یتحمل الموظف المتسبب فیها كامل المسؤولیة من الناحیة المدنیة والجزائیة  

  2.وال یمكن إلدارة التربیة أن تحل  محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها

  3الخاص بمنع العقاب البدني 26/94المنشور الوزاري رقم : ثالثا

صدر هذا المنشور الوزاري  لتذكیر افراد الجماعة التربویة من عدم جواز ممارسة العقاب 

البدني لردع المخالفات المسجلة على التالمیذ مع ان النصوص القانونیة واضحة في تجریم  

  .01/06/1992المؤرخ في  02/171العقاب البدني وباألخص القرار رقم 

في مشاكل نفسیة من شأنها االضرار بتمدرس التلمیذ، حیث هذا العمل  یمكن أن یتسبب 

ویشكل من الناحیة المهنیة خطأ جسیما تترتب علیه عقوبات تأدیبیة صارمة ،كما یشكل من 

  .الناحیة القضائیة جنحة یعاقب علیها القانون

 :الخاتمة

هتمام إن ظاهرة العنف بشكل عام في األطر المختلفة تعد من أكثر الظواهر التي تستوجب ا

نواجه في اآلونة . الجهات الحكومیة المختلفة من ناحیة واألسرة التربویة من جهة أخرى

األخیرة تطورًا لیس فقط في كمیة أعمال العنف وٕانما في األسالیب التي یستخدمها الطالب 

في تنفیذ السلوك العنیف كالضرب والهجوم المسلح ضد التالمیذ من ناحیة واالساتذة من 

وعلى الرغم من المجهودات الكبیرة المبذولة من طرف الجهات الحكومیة، . ألخرىالناحیة ا

 :في ضوء نتائج البحث نوصي بما یأتي ولم یتم القضاء على الظاهرة نهائیا 

                                                           
  .،المرجع السابق2/171من القرار الوزاري  01المادة  1
  .،المرجع السابق02/171منالقرارالوزاري 07المادة   2
  .یةوزارةالتربیة الوطن.15/01/1994الخاص بمنع العقاب البدني،المؤرخ في  26/94المنشور الوزاري  رقم  3
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  التأكید على دور التنشئة االجتماعیة وتربیة األبناء على التسامح مع اآلخرین. 

 اء االسرة التربویة احتواء واحترام مشاعر التالمیذ من قبل اعض. 

  التنفیس عن التالمیذ بممارسة هوایاتهن عن طریق تفعیل التوادي الثقافیة والریاضیة

 .في المؤسسة التربویة 

   توظیف االعالم التربوي بالمساهمة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي. 

  السلوكات مشاركة أسرة التالمیذ في توعیة االبناء على ضرورة االبتعاد عن االفعال و

 .العنیفة 

  التواصل مع مع ادارة المؤسسة التربویة وعرض مختلف المشاكل الذي تعترض

 . .التلمیذ

  فالبد من الـمشاركة الفعلیة آلباء وأولیاء التالمیذ في الحد من ظاهرة العنف الـمدرسي

  .من خالل تكثیف مراقبتهم ألبنائهم وضبط تصرفاتهم وسلوكهم

  :المراجع

 د حسین ،التنشئة األسریة لألبناء الصغار األلف كتاب الجزء الثاني، محي الدین احم

  .1987مطابع البیئة المصریة ،القاهرة،
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  .2006،دارالصولتیةللتربیة،الریاض، 1

 Alain Bauer ,Mission sur les violences en milieu scolaire, les 

sanctions et la phase de la famille ,Rapport remis aux Ministres 

de L’éducation National, Paris, 2010, P09.  

 نف المدرسي لدى تالمیذ المدارس ،في المدارس الثانویة بندر یدي فوزي  أحمد،الع

  2007الجزائریة ،مركز الدراسات والبحوث ،الریاض،   
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  م1997
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  .حمایة الصحة في الوسط المدرسي

  المتضمن تنظیم مجلس التأدیب  15/09/1983المؤرخ في  997القرا ر الوزاري رقم

  .وعمله في مؤسسات التعلیم الثانوي تنص على أعضاء المجلس التأدیبي

 .قانون العقوبات الجزائري،.  

 جامعیة ،الجزائر حسین فریجة ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،دیوان المطبوعات ال

  .158،ص 2009،الطبعة الثانیة ،

  بلقاسم سویقات ،الحمایة  الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر

  .2011- 2010،قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  یولیوسنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15-12القانون رقم

  .الّطْفل یتعلق بحمایة 2015
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  مخاطر تقنیة المعلومات الحدیثة على الحق في الخصوصیة

  رفاس حفیظة  :ة األستاذ

  بن عیسى أحمد  :الدكتور      

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  سعیدة  موالي الطاهر الدكتور  جامعة

    :ملخص 

الحق في الحیاة الخاصة من المبادئ التي كرستها الدساتیر في دول العالم كافة، كما 

  .لى حد سواءتهتم بها االتفاقیات الدولیة والمواثیق العالمیة واالقلیمیة ع

ومع تطور تقنیة المعلومات أدى ذلك الى تهدید حیاة الشخص في خصوصیاته حتى اصبح 

  .هذا الشخص عبارة عن كتاب مفتوح أمام تلك التقنیة التي مست األفراد في كیانهم وسمعتهم

وعلیه نظمت مختلف التشریعات الحق في احترام الحیاة الخاصة لألفراد وتحضر كل 

وتجرم النصوص التشریعیة في تلك التشریعات المساس بحرمة الحیاة الخاصة  اعتداء علیها،

وتضع العقوبات الالزمة الحترام هذه الحقوق وعدم التعدي علیها، فیتم تجریم األفعال 

والجرائم التي ترتكب ضد الحق في الخصوصیة في ظل تطور وسائل التواصل واالتصال 

  .بیة التقلیدیة أو خالل تشریعات جنائیة خاصةالتكنولوجیة الحدیثة في النصوص العقا

  ملخص باللغة األجنبیة

The right of privacy is one of the concepts emphasised by the 

constitutions around the world, and it was the subject of interest by 

the international as well as regional conventions and charts. 

Moreover, the development of information technologies lead to 

the threatening of people’s privacy to the extent that their lives has 
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become an open book when using these technologies, which affected 

them and their reputation. 

Therefore, most of legislations monitored the rights of privacy 

for individuals and banned any violation of such rights. Furthermore, 

the legal texts criminalize the violation of privacy rights and put into 

effect punishments as for these rights to be respected and not 

violated. For such, all crimes violating the rights of privacy using 

modern telecommunication technologies are considered a crime in 

traditional legal texts as well as in special penal codes. 

Key words :the sacred value of private life, the right of privacy, 

internet, information technologies, modern technologies crimes... 

  : مقدمة

إن حق االنسان في شرفه واعتباره وحرمة حیاته الخاصة، وحمایة نفسه وصون عرضه من 

كل اعتداء غیر أخالقي من شانه أن یخل باآلداب، من الحقوق التي ال تقل أهمیة عن تلك 

، لذا فإن االعتداء على أي من هذه 1التي تتعلق بحق االنسان في الحیاة وفي سالمة بدنه

من الجرائم التقلیدیة المنصوص علیها في اغلب التشریعات العقابیة، إال أن الحقوق هو 

التقدم التقني وظهور تقنیة المعلومات الحدیثة والتطور الهائل والسریع في وسائطها وانتشارها 

بین أفراد المجتمع، أضفى على النیل من سمعة االشخاص واإلخالل باآلداب العامة 

قنیة المعلومات الحدیثة طابعا خاصا وجعل من هذه األفعال واألخالق عن طریق وسائل ت

ظاهرة إجرامیة مستحدثة تثیر القلق واالهتمام، كما اتخذ التعدي على حرمة الحیاة الخاصة 

                                                           
عمر الفاروق الحسیني، المشكالت الهامة المتصلة بالحاسب اآللي وابعادها الدولیة، دار النهضة العربیة، الطبعة   1

   .48، ص1995الثانیة، 
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لألفراد نمطا مختلفا نتیجة والدة وظهور مفهوم جدید للخصوصیة ارتبط باثر التقنیة على 

أو حق األفراد في السیطرة على المعلومات الحیاة الخاصة، تمثل بخصوصیة المعلومات 

  .والبیانات الخاصة في مواجهة تحدیات العصر الرقمي

وعلیه تأتي هذه الدراسة لبیان أحكام جرائم اإلعتداء على وحرمة الحیاة الخاصة ومدى فعالیة 

  النصوص العقابیة علیها إذا وقعت عبر وسائل التكنولوجیا الحدیثة 

عتداء على حرمة الحیاة الخاصة وما مدى تأثیر استخدام وسائل فما المقصود بجرائم اإل

  :التكنولوجیا على الحق في الخصوصیة؟ وعلیه تم تقسیم الموضوع الى المحورین التالیین

  مفهوم الحق في الخصوصیة: المحور األول

  .أثر تقنیة المعلومات الحدیثة على الحق في الخصوصیة: المحور الثاني

  هوم على الحق في الخصوصیةمف: المحور األول

تعد حمایة حرمة الحیاة الخاصة لألفراد في مواجهة اإلعتداء علیها عبر وسائل 

التكنولوجیا الحدیثة من القضایا الهامة مع انتشار استخدام تلك الوسائل حول العالم، حیث 

ة الخاصة أدى التطور في هذه الوسائل إلى زیادة التقنیات المستخدمة في انتهاك حرمة الحیا

لألفراد، فقد أصبحت خصوصیات األفراد وأسرارهم ومعلوماتهم الخاصة بداخل األجهرة 

االلكترونیة الحدیثة وشبكات المعلومات وباتت المعامالت الیومیة تعتمد على الوسائط 

االلكترونیة بصفة شبه أساسیة، فأصبحت المراسالت والمحادثات تتم في البیئة الرقمیة، 

راد الخاصة یتم االحتفتظ بها في بنوك للمعلومات والبیانات، هنا یثار التساؤل وبیانات االف

  .حول أثر الخصوصیة الرقمیة وخصوصیة المعلومات

من هنا تظهر الحاجة الملحة الى ضرورة التوفیق بین نظم المعلومات وبین تفادي ما 

هذه النظم یمكن أن یصیب االفراد من أضرار في حرمة حیاتهم الخاصة من ممارسة 

لنشاطها، األمر الذي یقتضي تدخل رجل القانون في البحث عن الحمایة القانونیة الفعالة 
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لحرمة الحق في الحیاة الخاصة لألفراد، سواء من خالل تطویع القواعد الحالیة على ما 

استجد من عالقات جدیدة، أو باقتراح قواعد جدیدة عند عدم قدرة القواعد الحالیة على ما 

وعلیه سنحاول في هذا المبحث استعراض مفهوم الحق في . د من مشاكل قانونیةاستج

  .الخصوصیة في عصر التطور الهائل للتكنولوجیا الحدیثة والتطرق لعناصر هذا الحق 

  تعریف الحق في الخصوصیة: أوال

إن الحدیث عن تعریف الحق في حرمة الحیاة الخاصة یقتضي دراسة متخصصة 

ن صعوبات لتحدیده، نظرا التساع هذا المصطلح وتبلوره على ما هو علیه وذلك لما یعتریه م

  .في العصر الرقمي

فتجدر االشارة الى أن الفرد یتمتع بالعدید من الحقوق المدنیة الالزمة لممارسته لنشاطه 

العادي في المجتمع، منها ما یحمل طابعا مالیا مثال ومنها ما ال یدخل في دائرة التعامل، 

  .1یعرف بالحقوق الشخصیةوهو ما 

یرى رجال القانون أنه یصعب وضع تعریف دقیق وشامل لمفهوم حق الخصوصیة،   

ألنها فكرة مرنة ال حدود لها، تعكس جوانب متعددة لحیاة اإلنسان، فهي تختلف من مجتمع 

إلى آخر، وتختلف بحسب العادات والتقالید السائدة في الجماعة، بل وبحسب الظروف 

ل شخص  من حیث كونه من األشخاص الذین یتكتمون على خصوصیاتهم أو الخاصة بك

  .2من أولئك الذین یجعلونها مكشوفة

ومع هذا فقد حاول البعض تعریف الخصوصیة بأنها حق الشخص في أن یترك   

وشأنها، أو أنه حق كل انسان في أن یعیش حیاته الخاصة بالشكل واألسلوب الذي یراه 

                                                           

، 2009بولین أنطونیوس أیوب، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  

   39.1ص
ن فالح الخرشة، جرائم االعتداء على الحق في الحیاة الخاصة في قانون العقوبات االردني، مجلة الحقوق، محمد أمی 2

   .378جامعة مؤتة، الجزء الثاني، ص
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د عدم اإلضرار باآلخرین وفي االحتفاظ بأسراره التي یرى في حجبها محققا لرغباته في حدو 

  . 1عن اآلخرین تحقیق مصلحة له

، ویقصد بها تلك الحقوق 2یعتبر الحق في الخصوصیة أحد أنواع الحقوق الشخصیة

التي تعتبر من خصائص الشخصیة االنسانیة التي تثبت للشخص باعتباره انسانا أو تلك 

موضوعها العناصر المكونة للشخصیة االنسانیة وبالتالي فبما ان الحق  العناصر التي یكون

في الحیاة الخاصة هو أحد هذه الحقوق فإن جمیع األشخاص یتمتعون به ألنه حق یتصل 

بكیان الفرد وشخصیته، إذ یسمح هذا الحق للفرد أن یحدد كیفیة معیشته كما یروق له وذلك 

حیاته، فلكل فرد  الحق في المحافظة على سریة مع أقل قدر ممكن من تدخل الغیر في 

حیاته الخاصة وعدم جعلها موضوعا للنشر، فاإلنسان له الحق في أن ییترك وشأنه یعیش 

من االعالن العالمي لحقوق  12بعیدا عن العالنیة والضوضاء وهذا ما جاءت به المادة 

أو اسرته أو مسكنه أو االنسان على أنه ال یتعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة 

مراسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل 

 .3التدخل أو تلك الحمالت

وفي هذا المجال البد أن نشیر إلى أنه لیس ثمة تعریف موحد للخصوصیة أو الحق 

لحق في الحیاة في حرمة الحیاة الخاصة، فنجد تعریفات متعددة ومتباینة قد تم وضعها ل

الخاصة، فللفقه تعریفاته، واجتهد القضاء كذلك في وضع تعریفات وهي تتباین في االطار 

الواحد، أما التشریعات فقد اتجهت الى عدم ایراد تعریف للحق في الحیاة الخاصة تاركة هذا 

 األمر للفقه والقضاء، واكتفت بوضع نصوص تكفل حمایة الحق وتعدد صور االعتداء علیه،

وبالتالي هناك شبه اجماع على أن تعریف الخصوصیة بشكل دقیق وجامع من األمور 

. الصعبة، لعل السبب في ذلك یرجع الختالف المفهوم الذي یمثل أساسا لتحدید التعریف
                                                           

محمد عبد العظیم محمد، حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  

   55.1، ص1988القاهرة، 

  100.2، ص1988نعیم مغبغب، مخاطر المعلومات واألنترنیت، بدون دار نشر،  
3 United Nations – Economic and Social concil – E / C. IV4/16 – 23 Jan 1973, p 10. 
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ففي كثیر من الدول اختلط مفهوم الخصوصیة وارتبط بمفهوم حمایة البیانات وهو ما یضع 

حمایة البیانات الخاصة، وفي خارج نطا قهذا المفهوم الخصوصیة ضمن اطار الحق في 

فإن الخصوصیة ظهرت كوسیلة لتحدید الخطوط الفاصلة بین الحق المطلق للفرد، وبین حق 

المجتمع، بالتعرض لشؤونه، وفي أنظمة قانونیة أخرى كانت الخصوصیة هي الحریة في 

  .مواجهة كل اعتداء أو انتهاك 

في نشوء العدید من التعریفات التي كانت تتوسع في تحدید فكرة إن هذا التباین كان عامال 

الخصوصیة الى درجة اقتران الفكرة بالحریة عموما احیان، وتعتمد الى تضییق نطاق 

الخصوصیة لتكون لدى البعض بمعنى الخصوصیة المادیة التي ال تعني أكثر من حق 

لسریة، أو نجدها تمتد لكل مظهر العزلة أحیانا أخرى، فتمتد للخصوصیة المعنویة فتشمل ا

من مظاهر التدخل فتكون الحق العام في السیطرة على المعلومات الشخصیة، الحق في 

  .العزلة والسریة وفي أن یترك الشخص وحیدا

وقد عرفها أحد الفقهاء بأنها مجموعة من المعلومات الشخصیة التي تسمح لمن یحوزها 

  .1متعلقة به المعلوماتتكوین معرفة عمیقة بالشخص المعني ال

الى ان  Louis Brandeisذهب قاضي المحكمة األمریكیة العلیا  1890وفي عام 

الخصوصیة هي الحق في أن یترك الشخص لیكون وحیدا، ولهذا فان الخصوصیة تعتیر اهم 

سمة من سمات الحریة في المجتمع الدیمقراطي وتمسك القاضي بضرورة تنظیم هذا الحق 

الى تعریف الخصوصیة بانها رغبة األفراد في   Alan Wisin وذهب  .ضمن الدساتیر

أما لجنة  . االختیار الحر لآللیة التي یعبرون فیها عن أنفسهم ورغباتهم وتصرفهم لآلخرین

Calcutt   البریطانیة فلم تتمكن من الوصول الى تعریف كاف للخصوصیة وذهب في

حق االفراد في الحمایة ضد التدخل في  تقریرها حول الموضوع بالقول أن الخصوصیة هو

                                                           

   52.1بولین أنطونیوس أیوب، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، المرجع السابق، ص 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 79   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

الحیاة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائالتهم بوسائل مادیة مباشرة أو عن طریق نشر 

  .1المعلومات عنهم

من خالل التعریفات السابقة یمكن تبیین االختالفات المتباینة المتصلة بتحدید تعریف الحق 

  :في الحیاة الخاصة كما یلي

جامع للحق في الحیاة الخاصة او الخصوصیة ألن تعریف هذا من الصعب وضع تعریف _ 

الحق یرتبط في الحقیقة بمنظومة الثقافة والقیم والتقالید الدینیة السائدة والنظام المنتهج في كل 

  .مجتمع

أمام صعوبة وضع تعریف إیجابي للحق في الحیاة الخاصة، اتجه جانب من الفقه الى _ 

د المقصود بالحق في الحیاة الخاصة، بید أن هذا االتجاه محاولة اعطاء تعریف سلبي یحد

انتقد لعدة أسباب أهمها ربما ترجع الى صعوبة التمییز بین ما یندرج ضمن مفهوم الحیاة 

العامة وذلك الذي یقع ضمن نطاق الحیاة الخاصة كالحیاة المهنیة التي یدرجها البعض 

  .من صمیم الحیاة الخاصة ضمن نطاق الحیاة العامة ولدى آخرین ما یعتبرها

وعلیه من الصعب جدا الفصل بین الحیاة العامة والحیاة الخاصة لألفراد الرتباطهما 

ببعضهما البعض، فال یمكن تحدید نهایة الحیاة الخاصة وبدایة الحیاة العامة، ویكاد ینعقد 

حیاة الخاصة االجماع على القول بأنه المستحیل وضع معیار للتمییز بین ما یعد من قبیل ال

  .2وما یدخل في نطاق الحیاة العامة

  أهم عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة: ثانیا

حرمة الحیاة الخاصة هي كل ما یتعلق بذاتیة الشخص ویؤول الیه وتعني حریة 

الشخص في عدم افشاء معلوماته الشخصیة واالحتفاظ بكل ما یتعلق بحیاته الخاصة، ویمتد 

                                                           
1 Honeysett . V. News chronicle. Itd reported in time – London 1935. P43. 

أسامة عبد اهللا قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي واألمریكي  2

  .13والمصري وفقا آلخر التعدیالت التشریعیة، المرجع نفسه، ص
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تعلق بحیاته العائلیة، المهنیة، الصحیة، الغرامیة، دخله المادي، نطاقها على كل ما ی

معتقداته الفكریة، السیاسیة والدینیة، محادثاته ومراسالته وجمیع المظاهر غیر العلنیة في 

وعلیه سنحاول التطرق ألهم عناصر الحق في حرمة ...الحیاة العملیة للفرد وأوقات فراغه

مكن تحدید هذه العناصر تحدیدا جامعا مانعا ألنها لیست الحیاة الخاصة ألنه من غیر الم

  .محل اتفاق الفقه والقضاء فما یعد الیوم من هذه العناصر قد یغدو خارج نطاقها غدا

وفي هذا الصدد نجد هناك عدة تباینات حول تصور ماهیة هذا الحق خاصة 

ا الحق فضال عن العناصر المكونة لمضمونه، هذه التباینات یمكن ان تفرضها طبیعة هذ

تأثره بجمیع األطر المجتمعیة والثقافیة بما في ذلك الدین والفلسفة والنظام السیاسي والتغیرات 

  . 1التي تطرأ دوما على  المجتمعات االنسانیة

  :حرمة المسكن-1

تمثل حرمة المسكن عنصرا أساسیا من عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة في   

  فلت معظم الدساتیر في العالم حرمة المنزل وحظر تفتیشه التشریعات المختلفة، وقد ك

منهم الدستور الجزائري الذي كرس حمایة حق اإلنسان في حیاته الخاصة في دستور  

الّدولة  تضمن ”: منه التي تنص على أنه40في المادة  1996

  .القانون بمقتضى إالّ  تفتیش فال .المسكن حرمة انتهاك عدم

ن مغلق معد للسكن یملكه أحد األشخاص بغض النظر عن مدة ویقصد بالمسكن كل مكا

إقامته فیه وال یجوز للغیر الدخول إلیه إال بإذن صاحبه فهو مستودع ألسراره ویستمد حرمته 

من حرمة صاحبه سواء كان یقیم به فقامة دائمة أو مؤقتة، كما تمتد حرمة المسكن لتشمل 

مكتب المحامي بحرمة مستمدة من شخص مالكها كافة ملحقاته كما تتمتع عیادة الطبیب أو 

                                                           

حق في الحیاة الخاصة مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة، السنة الرابعة احمد فتحي سرور، ال 
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فكفل الدستور إذن الحق في الخصوصیة .1ایضا نظرا التصال ذلك بحیاة مالكها الخاصة

اإلقلیمیة والمكانیة كالحق في عدم اقتحام المساكن والتعرض للتفتیش أو التعرض الي شكل 

 . من أشكال النتهاك في المنازل و مكان العمل

 مراسالت والمحادثاتالحق في حرمة ال-2

یقصد بالمراسالت كافة الرسائل المكتوبة سواء تلك المرسلة عن طریق البرید العادي أو 

االلكتروني، أو بواسطة شخص یقوم بنقل تلك الرسائل وینصرف معنى المراسالت أیضا الى 

ي ، وتعد الرسائل ترجمة مادیة لرأي خاص أو ألفكار شخصیة فال یجوز لغیر طرف2البرقیات

الرسالة معرفتها وٕاذا قام أحد األشخاص باإلطالع علیها فإنه یعد منتهكا لحرمة الحیاة 

الخاصة، وسبب ذلك ان هذه الرسالة قد تتضمن أسرارا وأمورا تتعلق بخصوصیات طرفي 

  .3الرسالة فال یجوز اإلطالع علیها

ل إلیه، وٕاذا وللرسائل حرمة من لحظة إرسالها من المرسل حتى لحظة وصولها الى المرس

كانت مغلفة ومازالت ومازالت في الطریق ولم تصل الى المرسل الیه فال یجوز فضها 

ومعرفة محتواها ومن یرتكب ذلك الفعل وهو فض هذه الرسالة واالطالع على محتواها یعد 

  .منتهكا لحرمة المراسالت

المنتهكة  وبالرجوع إلى القانون الجزائري فیما یخص نطاق الحق في الحیاة الخاصة

عبر مواقع االنترنت، أو حتى من االعتداءات االلكترونیة األخرى و التي تتم بموجب 

الوسائل االلیكترونیة و الرقمیة، فال نجد لها أثر ، فالمشرع من حیث النص لم یواكب 

التطورات في مجال المعلوماتیة أو في المجال الرقمي االلیكتروني ، فالمشرع اكتفى بإقرار 

                                                           

، 2001محمد الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجهة الصحافة، دار النهضة العربیة، القاهرة  

   7.1و6ص

، 1993انون االجراءات الجنائیة، دار الطبعة الحدیثة، القاهرة، الطبعة السابعة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في في ق 

   578.2ص

محمد الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجهة الصحافة، دار النهضة العربیة، المرجع السابق،  

   17.3ص
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في حمایة الخصوصیة في شكله العام دون التعرض للوسیلة المعتمدة في تحقیق  المبدأ

االعتداء ، فالحمایة قائمة مهما كانت أشكال االعتداء ألن االعتداد في هذه الحالة یكون 

 1بوجود الخطأ و الضرر الذي یلحق أحد جوانب الحیاة الخاصة

خصوصیة المعلومات أو البیانات  مظاهر حمایة  وعموما ال یوجد أي دستور عربي ینظم  

الشخصیة أو مسائل معالجتها االلكترونیة على نحو ما هو منصوص علیه في دساتیر الدول 

من المبادئ التي قد تحد على األقل من انتهاكات هذا الحق ، ألن   األجنبیة، مع خلوها

ة الحیاة التجربة حالیا جدیدة ومحتشمة، باستثناء النصوص التي تكفل الحق في حمای

الخاصة كمبدأ عام والتي تخضع لنوع من التطویع لتكون قابلة التطبیق على الجرائم 

االلیكترونیة، الن هذه االخیرة في أصلها مثل الجریمة االلیكترونیة وتختلف عنها في كونها 

مرتكبة عبر الوسیط االلیكتروني فنجد الدستور الجزائري قد كفل هذا الحق في نص المادة 

عدم اجازة انتهاك  39تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة االنسان، وتضمنت المادة  1/ 40

حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها القانون، سریة المراسالت واالتصاالت 

  .2الخاصة بكل اشكالها مضمونة

كما أن التنصت على المحادثات الخاصة التي تجري عبر شبكة االنترنیت أو 

على مضمون الرسائل االلكترونیة التي یتم تبادلها عبر الشبكة أیضا، سواءا تم ذلك االطالع 

بالحصول على كلمة السر الخاصة بالمستخدم أم باعتراض هذه الرسائل واالطالع على 

مضمونها فإن ذلك یعد انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة لألفراد، األمر الذي یستوجب العقاب 

  . والمساءلة القانونیة

                                                           
ة، الملتقى الوطني حول تأثیر التطور العلمي و التقني نوارة حسین ، مظاهر اعتداء مواقع االنترنت على الحیاة الخاص 1

  .13، ص2013نوفمبر  20- 19كلیة الحقوق، جامعة بجایة ،   على حقوق اإلنسان،

، الجریدة الرسمیة، العدد 06/03/2016المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ في  16/01من القانون رقم  40/1المادة  

16.2   
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فاالتصاالت والمحادثات ایا كان نوعها التي یقوم بها الشخص تعتبر من عناصر الحق في 

الحیاة الخاصة، فهذه االتصاالت قد تشمل على أسرار وخفایا یحرص الفرد على أال یطلع 

علیها أحد، فالرسائل إذا أیا كان نوعها تعتبر ترجمة  ألفكار شخصیة وآلراء خاصة ال یجوز 

ن ترسل إلیه االطالع علیها، وفي حالة االطالع علیها من قبل الغیر یعتبر لغیر مرسلها وم

  .1ذلك انتهاكا لحرمة المراسالت وبالتالي انتهاكا للحیاة الخاصة

 : الحق في حرمة الحیاة العائلیة-3

إن حرمة حیاة الشخص العائلیة تعد عنصرا هاما من عناصر الحق في حرمة الحیاة 

القانوني والمحاكم على تأكید حق اإلنسان في حمایة أسراره  الخاصة، ولقد أجمع الفقه

العائلیة، ولعل السبب الرئیسي في ذلك یرجع الى أن حیاة اإلنسان العائلیة هي جزء هام من 

  .حیاته بشكل عام

فاألسرار العائلیة هي في غایة األهمیة للشخص، ویحتاج الى احاطتها بالكتمان وحفظها 

وال یصح بأي حال من األحوال أن تكون عالقات الشخص العاطفیة  بعیدا عن معرفة الناس،

وحیاته العائلیة مجاال للنشر، وٕاذا تم ذلك فهو یشكل انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة باالعتداء 

وفي هذا الصدد نجد أن جمیع التشریعات السماویة حرمت ذلك .على حیاة االنسان العائلیة

رمة الحیاة العائلیة لإلأنسان ألنها تحمل بین طیاتها أسرارا االنتهاك وذلك حفاظا منها على ح

تمس األخالق والشرف والعالقات األسریة واإلجتماعیة، وهي أسرار ذات أهمیة كبیرة 

لإلنسان داخل المجتمع وهو األمر الذي دعا بالمشرعین إلى محاولة إحاطتها بالحمایة 

ایة أسراره العائلیة وحرمة حیاته ووضع عقوبات ألي تجاوزات على حق اإلنسان في حم

  . 2العائلیة

تعد الحالة الصحیة لإلنسان وتاریخه المرضي   :الحق في حرمة الحیاة الصحیة-4

واألمراض التي عانى أو یعاني منها وأسبابها، وجمیع ما یتعلق بحالته الصحیة 

                                                           

   179.1، األردن، ص 2008الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،  نهال عبد القادر المومني، 

   25.2محمد الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجهة الصحافة، المرجع السابق، ص  
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 واألدویة التي یتناولها أو العالجات التي یخضع لها عنصرا من عناصر الحق في

، وسبب ذلك أن الحالة الصحیة والرعایة الطبیة التي تقدم له 1الحیاة الخاصة لإلنسان

تعد من األمور الخاصة التي یرغب الشخص عادة في عدم كشفها ألحد، وعلیه فقد 

جرمت مختلف التشریعات أي افشاء لهذه االسرار المتعلقة بالحالة الصحیة 

  .لألشخاص

 :المهنیة وأسرارهاالحق في حرمة الحیاة العملیة و  -5

اتجهت التشریعات المقارنة إلى حمایة األسرار المهنیة ویعتبر االخالل بواجب كتمان وحفظ 

هذه األسرار جریمة تعرض مرتكبها للعقاب، ویقصد بافشاء األسرار المهنیة الكشف عن 

 .2واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها بمقتضى مهنته، مع تواغر القصد الجنائي

 :ق في حرمة صورة اإلنسانالح-6

لقد ساعدت شبكة االنترنیت ووسائل التكنولوجیا الحدیثة على ارتكاب عدة جرائم، كما سهلت 

من المجرمین الفضاء الذي ترتكب فیه، وهذا ما یصعب معاقبتهم، وتجدر االشارة الى أن 

الخاصة، ألن  التقاط صور األفراد ونقلها یعد من االنتهاكات التي قد تمس الحق في الحیاة

صورة االنسان تعد من مظاهر الخصوصیة التي یحظر على الغیر التقاطها دون إذن 

صاحبها، ونقلها بواسطة أجهزة حدیثة عبر الشبكة المعلوماتیة الى الغیر، وتداولها بصورة 

مكرر من قانون العقوبات  303، و قد كرس المشرع هذا الحق في المادة 3غیر مشروعة

التي نصت  20/12/2006المؤرخ في  23-06ون رقم المعدل بالقان

ال الحیاة بحرمة المساس تعمد من كل سنوات 3 إلى أشهر منستة بالحبس یعاقب”:علىمایلي

 : ذلك و كانت تقنیة بأي لألشخاص، خاصة

                                                           

   182.1رجع السابق، صمحمود عبد الرحمان محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، الم

   10.2، ص1992هدى حامد قشقوش، جرائم االلكتروني في التشریع المقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة،  
  .179نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، المرجع السابق، ص   3
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إذن  بغیر ، سریة أو خاصة أحادیث أو مكالمات نقل أو تسجیل أو التقاط-1

 رضاه أو صاحبها

صاحبها  إذن بغیر ، خاص مكان في لشخص صورة نقل أو سجیلت أو التقاط  -2

  .1“رضاه أو

  أثر تقنیة المعلومات الحدیثة على الحق في الخصوصیة : المحور الثاني

تمكن تقنیة المعلومات الحدیثة تخزین واسترجاع وتحلیل كمیات هائلة من البیانات   

الوكاالت الحكومیة أو من طرف الشخصیة التي یتم تجمیعها، من قبل المؤسسات والدوائر و 

الشركات الخاصة، مما یمكن من مقارنة المعلومات المخزونة في ملف مرتبط بمعلومات في 

قاعدة بیانات أخرى، ویمكن نقلها عبر البلد في ثوان معدودة وبتكالیف منخفضة نسبیا، وهذا 

  .ما یكشف بوضوح مدى أن یكون تهدیدا للخصوصیة

الحدیثة على حمایة الخصوصیة، كتقنیات رقابة بطاقات  وتتزاید مخاطر التقنیات

الهویة والتعریف االلكترونیة وكامیرات الفیدیو وقواعد البیانات الشخصیة، ووسائل اعتراض 

  .ورقابة البرید واالتصاالت ورقابة بیئة العمل وغیرها

ویمكننا القول في ضوء ما تقدم أن حرمة الحیاة الخاصة التي نتحدث عنها في 

صر تقنیة المعلومات الحدیثة والعالم الرقمي هي ذات محتوى مغایر، حیث أن ع

خصوصیات األفراد وأسرارهم ومعلوماتهم الخاصة أصبحت بداخل األجهزة االلكترونیة 

وشبكات المعلومات وباتت المعامالت الیومیة تعتمد على شبكة االنترنیت بصفة شبه 

، 2یتم االحتفاظ بها في بنوك للبیات والمعلوماتأساسیة، فأصبحت بیانات األفراد الخاصة 

مما جعلها عرضة للعدید من االنتهاكات واالعتداءات عبر وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة، 

  .3وأصبح بإمكان أي شخص الولوج الیها والحصول منها على ما یرید

                                                           

  .1 84، ج رعددیتضمن تعدیل قانون العقوبات / 20/12/2006المؤرخ في  23- 06القانون رقم   
اسامة عبد اهللا قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي واألمریكي   2

   .48والمصري وفقا آلخر التعدیالت التشریعیة، المرجع السابق، 
3  Fred H Cate- Privacy in the informations age- The Brookings Institution, 1978, P15.  
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  لألفراد وسیتم الكشف عن مدى تهدید تقنیة المعلومات الحدیثة لحرمة الحیاة الخاصة

  اآلثار اإلیجابیة الستخدام أجهزة تقنیة المعلومات الحدیثة: أوال

إن الستخدام أجهزة تقنیة المعلومات الحدیثة آثارا إیجابیة عریضة في میدان جمع 

ومعالجة البیانات الشخصیة المتصلة بالحیاة الخاصة لألفراد، ال یستطیع أحد إنكارها الذي 

، التي یراد بها تكوین قاعدة بیانات تفید موضوعا معینا 1اتأوجد ما یعرف ببنوك المعلوم

وتهدف لخدمة غرض معین، ومعالجتها بواسطة أجهزة تقنیة المعلومات الحدیثة إلخراجها في 

، فكفاءة وسائل تقنیة 2صورة معلومات تفید أجهزة مستخدمین مختلفین في أغراض معینة

في مجال تحلیل واسترجاع المعلومات اتجهت المعلومات الحدیثة واإلمكانات غیر المحدودة 

، واتسع على نحو كبیر استخدام هذه 3دول العالم الى إنشاء قواعد بیانات لتنظیم عملها

الوسائل لجمع وتخزین ومعالجة البیانات الشخصیة ألغراض متعددة فیما یعرف ببنوك 

  .المعلومات الوطنیة

م في هذا المضمار دق ناقوس الخطر ومع تلمسات المجتمعات إلیجابیات هذا االستخدا

أیضا الشعور بمخاطر تقنیة المعلومات الحدیثة النتهاك حرمة الحیاة الخاصة لألفراد، ذلك 

أن المعلومات المتعلقة بجمیع جوانب حیاة الفرد الخاصة، كالوضع الصحي واالنشطة 

كما یمكن الرجوع كما یمكن جمعها وتخزیینها لفترة غیر محددة، ... االجتماعیة والسیاسیة

                                                           
یقصد بمصطلح بنوك المعلومات، تكوین قاعدة بیانات تفید موضوعا معینا، وتهدف لخدمة غرض معین، ومعالجتها  1

  إلخراجها في صورة معلومات تفید مستخدمین مستخدمین مختلفین في اغراض متعددة  بواسطة اجهزة الحاسبات االلكترونیة

لومات بانها مجموعة من المعلوماات التي یتم معالجتها الكترونیا، وذلك من أجل بثها ویذهب البعض الى تعریف بنوك المع

  .عبر شبكة المعلومات، بحیث یمكن للمشترك الوصول إلیها من خالل ربط جهازه بشبكة المعلومات
لخصوصیة وحمایة یونس عرب، موسوعة القانون وتقنیة المعلومات، دلیل أمن المعلومات والخصوصیة، الجزء الثاني، ا  2

   .80، ص2002البیانات في العصر الرقمي، اتحاد المصارف العربیة، الطبعة األولى، 

 3 Sophie Pillard, les risques des technologie nouvelles de l’information, La Gazette du 

palais, 1997,P 771 .  
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ومع زیادة تدفق المعلومات التي تحدثها وسائل تقنیة . إلیها بمنتهى السهولة والسرعة

  .المعلومات الحدیثة أضعفت من قدرة األفراد على التحكم في تدفق المعلومات عنهم

  تهدید أجهزة تقنیة المعلومات الحدیثة لحرمة الحیاة الخاصة: ثانیا

سلسلة من التحدیات الجدیدة والتهدیدات لحرمة الحیاة  إن شبكات المعلومات خلقت

الخاصة، فهي زادت من كمیة البیانات المجمعة، المعالجة والمنشاة، باعتبارها مصدرا غنیا 

بالمعلومات، وفي نطاق الحیاة الشخصیة تحدیدا فإن المعلومات عن األفراد ووضعهم المادي 

ظل التطور الهائل لوسائل االتصال والتواصل باتت متوفرة في ... أو الصحي أو االجتماعي

  .  1الحدیثة

فالكثیر من المؤسسات الكبرى والشركات الحكومیة الخاصة تجمع عن األفراد المعلومات 

سابقة الذكر، وتستخدم وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة في تخزینها ومعالجتها وتحلیلها 

و ما یجعل فرص الوصول الى هذه البیانات والربط بینها واسترجاعها ومقاربتها ونقلها، وه

على نحو غیر مأذون به أو بطریق التحابل أكثر من ذي قبل، ویفتح مجاال أوسع الساعة 

استخدامها أو مراقبة األفراد والتعدي على خصوصیاتهم أو الحكم علیهم حكما خفیا من واقع 

  .2سجالت البیانات المخزنة

المعلومات واإلتصاالت عبر الحدود متحدیا في ذلك  وقد أتاحت شبكات المعلومات، عولمة

الحدود الجغرافیة والسیادیة، فقد یحصل على هذه المعلومات جهات داخلیة وخارجیة وربما 

جهات لیس لها مكان معروف، وهو ما یثیر مخاطر إساءة استخدام هذه البیانات خاصة في 

ات الشخصیة، فشیوع النقل الرقمي دول ال تتوفر فیها مستویات الحمایة القانونیة للبیان

  للبیانات خلق مشكلة أمنیة وطنیة، إذ سهل استراق السمع والتجسس االلكتروني،

                                                           
1 Jean Frayssinet, atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des 

traitements informatiques, Juris classeurs pénal Articles 226,16 a 226,24, fasc, 1996, P21.  

   161.2نعیم مغبغب، مخاطر المعلومات واألنترنیت، المرجع السابق، ص 
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إن المخاطر المهددة للخصوصیة في مجال نقل البیانات تكمن في حیلولة شبكات اإلتصال 

كات في دون توفیر األمان المطلق لسریة ما ینقل عبرها من بیانات وٕامكانیة استخدام الشب

  .1الحصول بصورة غیر مشروعة عن بعد على المعلومات

فالوسائط االلكترونیة أتاحت وسائل رقابة متطورة سمعیة ومرئیة ومقروءة كما أتاحت 

القدرة العالیة ال على جمع المعلومات فقط، بل معالجتها عبر أنظمة الحوسبة وأنظمة 

  .3حث، والتي تتوفر كذلك لدى محركات الب2مزودي الخدمات

وفي بیئة االنترنیت أیضا تستخدم العدید من الوسائل التقنیة لتتبع المعلومات الشخصیة 

لألفراد المشتركین، لعل أشهرها اطلق علیه مصطلح الكوكیز التي تنتقل إلى نظام المستخدم 

بمجرد دخوله إلى الموقع، وتتمكنمن تسجیل بیانات تخص المستخدم قد ال یرغب في الكشف 

  .عنها

د محركات البحث التي تمثل أهم وسیلة الوصول المباشر للمعلومات المطلوبة من قبل تع

المستخدم وتقوم بعملیات جمع وتبویب وتحلیل بیانات المستخدمین على نحو واسع، 

باستخدام طریقة الكوكیز وغیرها من التقنیات التي تسمح بالتعرف على خصوصیات رواد 

  .وزوار المواقع

لعدید من األسالیب التقنیة المتطورة للتالعب بالبیانات الشخصیة الذي یكون كما توجد كذلك ا

هدفه التقاط أو تسجیل المعلومات والبیانات المعالجة الكترونیا وهي في مرحلة انتقالها 

  .بواسطة أجهزة المعالجة عن بعد

                                                           
1 Sophie coignard- internet, le réseau qui fait peur aux services secrets, Le Point 29 Juillet 

1995, n, 1193.  
طوني عیسى، التنظیم القانوني لشبكة األنترنیت، دراسة مقارنة في ضوء القوانین الوضعیة واالتفاقیات الدولیة، منشورات  2

   .284، ص2002صادر، 
اللبنانیة، مركز األبحاث  أندره لوك، معالجة المعلومات القانونیة في القرن الحادي والعشرین وتحدیاتها، الجامعة  3

   .284، ص 2002والدراسات في المعلومات القانونیة، منشورات صادر، 
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نات والجدیر بالذكر أن استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في مجال جمع ومعالجة البیا

الشخصیة، قد عمق من التناقضات التي تجلت بین الحق في الحیاة الخاصة وبین موجبات 

  :االطالع علیها على سبیل المثال

التناقض بین الحق في احتفاظ الفرد بسریته ومصلحته في كشف معلومات عن حیاته  -1

الخاصة التي یمكن ان تستغل ألغراض غیر تلك التي اعطیت ألجلها أین تمثل 

 .اكا لحرمة الفرد وسریتهانته

 .التناقض بین حرمة الحیاة الخاصة وحق الدولة في اإلطالع على شؤون األفراد -2

التناقض بین الحق في الحیاة الخاصة وبین حریة الصحافة وتبادل المعلومات وهذا  -3

 .ما یعرف بالحریة اإلعالمیة

جبات اإلطالع هذه التناقضات برزت منذ القدم بین حق الفرد في الخصوصیة بین مو 

  على شؤون الفرد بما فیها تلك التي تقع ضمن نطاق حیاته الخاصة

  : خاتمة

بالرغم من أن تقنیة المعلومات الحدیثة ساعدت على تخزین المعلومات وسهولة وسرعة 

التبادل االلكتروني للبیانات ولكن تخزین المعلومات ال یعني ان هذه المعلومات قد انتقلت 

العالنیة، كما أن الرضى بالتجمیع والتخزین ال یعني حریة تداول من الخصوصیة إلى 

، وترك البیانات الشخصیة المعطاة عرضة للمتطفلین الهواة 1ونقل المعلومات على الكافة

وكذلك . أو حتى المخربین دون رقیب وذلك ألهمیة البیانات الشخصیة لالفراد وسریتها

م معرفة بعض البیانات اإلسمیة للدخول أو لثقتهم في الجهة أو الجهات التي تطلب منه

  .الولوج إلى موقع أو مواقع معینة

                                                           

، ص 2000عمرو أحمد حسبو، حمایة الحریات من مواجهة نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  

155.1   
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فوسائط تقنیة المعلومات الحدیثة ال تتوافر فیها السریة الكاملة واألمان لما ینقل عبرها من 

، بعكس ما قد یعتقد بعض مستخدمي هذه الوسائط، أن ال أحد 1معلومات أو بیانات

المواقع االلكترونیة التي یزورونها أو المعلومات التي  یمكنه اكتشاف ما یفعلونه في

یسجلونها خالل زیارة هذه المواقع، أو التسوق عبر األنترنیت، أو الحوارات التي یشاركون 

فیها ضمن المنتدیات او غرف الدردشة والمحادثة أو الرسائل التي یكتبونها للمجموعات 

  .ى محركات البحثاإلخباریة والكلمات والعبارات المستخدمة لد

ویظنون كذلك أنه یكفي للشخص أن یدخل للمواقع باسم مستعار وعنوان زائف للبرید 

االلكترونین محاولة منه اخفاء هویته عن العالم، والحقیقة أن كل هذه المحاوالت ال 

أساس لها من الصحة، ذلك أن الجهة التي تصل مستخدم وسائط تقنیة المعلومات 

كنها ذلك وهي إما مزود الخدمات الرئیسي لشبكة المعلومات الذي الحدیثة بالخدمة یم

یشترك معه الشخص الذي یمكن له ان یخترق كافة المواقع االلكترونیة التي یزورها 

الشخص على الشبكة، أو كمبیوتر المؤسسة التي یعمل بها ان كانت تتصل بشبكة 

ود الخدمة للدخول الیها معلومات عن طریق خط خاص مؤجر لها، فكل المواقع یملك مز 

  2.والكشف عنها

یتضح لنا مما سبق أن التوفیق بین ضرورة وأهمیة نظم المعلومات وبین تفادي ما یمكن 

أن یصیب األفراد من أضرار في حرمة حیاتهم الخاصة من ممارسة هذه النظم لنشاطها، 

مة الحیاة یقتضي تدخل رجال القانون في البحث عن الحمایة القانونیة الفعالة لحر 

الحاصة سواء من خالل تطویع قالقواعد الحالیة على ما ظهر من عالقات جدیدة، أو 

باقتراح قواعد جدیدة عند عدم قدرة القواعد الحالیة على استیعاب ما استجد من مشاكل 

  .قانونیة

                                                           

   61.1، ص 2000القاهرة، السید عتیق، جرائم االنترنیت، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، 
ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمیة، الجریمة عبر االنترنیتن بحث مقدم إلى   2

  .21، ص2000مؤتمر القانون والكمبیوتر واالنترنیت العام، 
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لذلك نرى أن وسائل حمایة الحیاة الخاصة من مخاطر تقنیة المعلومات الحدیثة یجب أن 

ورتین، االولى حمایة وقائیة تتمثل في الوسائل التقنیة والتنظیمیة، تحمل طابعا تأخذ ص

وقائیا وتهدف إلى منع الغیر من اإلعتداء على حق األفراد في حرمة حیاتهم الخاصة، 

والثانیة تحمل طابعا جزائیا، وهي حمایة الحقة على وقوع االعتداء وتتمثل أساسا في 

 القوانینمایة التشریعیة عن طریق الح

 : قائمة المراجع والمصادر

    باللغة العربیة: أوال
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  حجیة الكتابة اإللكترونیة في اإلثبات

  بوزیدي بوعالم   :الدكتور

  "ب"أستاذ محاضر قسم 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 جامعة طاهري محمد بشار

  :ملخص

یبین هذا البحث مدى حجیة كل من المحررات اإللكترونیة والتوقیع اإللكتروني في 

إلى تفصیل أحكام القانون المدني الجزائري والفرنسي، وكذا قانوني التوقیع  اإلثبات، بالتطرق

اإللكتروني واإلثبات المصریین، حیث ساوت هذه التشریعات بین الكتابة في الشكل 

اإللكتروني والكتابة على الورق في اإلثبات والحجیة، سواء كانت هذه الكتابة اإللكترونیة 

جیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات بشرط إمكانیة التعرف كمااعترفت بح.رسمیة أو عرفیة

  .على هویة صاحب الكتابة وأن تكون الكتابة معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها

المحرر اإللكتروني، التوقیع اإللكتروني، حجیة اإلثبات، الكتابة، رسمیة، : الكلمات المفتاحیة

  .عرفیة

:Summary 

This research shows the validity of the electronic and electronic 

signatures in the proof, in the Algerian and French civil law, as well 

as the Egyptianelectronic signature and proofing laws. This 

legislation contradicts writing in electronic form and writing on paper 

in evidence and authenticity, Electronic formal or customary. It also 

recognized the validity of the electronic signature in proof, provided 
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that the identity of the author of the writing could be identified and 

that the writing was prepared and kept in safe conditions. 

electronic editor, electronic signature, authoritative : Keywords

evidence, writing, formal, customary.  

  :المقدمة

تزایدتالطرق العلمیة الحدیثـة فـي شـتى المعـامالت كالتعاقـد عبـر اإلنترنـت، وعقـود التجـارة 

عاصــر، بــل أصــبحت هــذه الطــرق فــي الوقــت الم اإللكترونیــة وغیرهــا، حیــث شــاع اســتعمال

حتمیـــة لمواكبـــة حركـــة التجـــارة المتنامیـــة، واللحـــاق بعـــالم الرقمیـــة، وتحقیقـــا للســـرعة فـــي إنجـــاز 

عفى الزمن عن الكتابة التقلیدیة التي تأخذ الجهـد والوقـت والمكـان فـي حالـة التعامـل  العمل،إذ

  .كیة المحمولةبها، وحل محلها الحاسب اآللي والبطاقات الممغنطة واالنترنت واألجهزة الذ

ومنـــذ ذلـــك الحـــین بـــادرت الكثیـــر مـــن الـــدول إلـــى تنظـــیم حجیـــة مخرجـــات الحاســـب فـــي 

مــارس  16الصــادر فــي  القــانون البلجیكــياإلثبــات بنصــوص تشــریعیة خاصــة، مثــال ذلــك 

الصـادر القـانون النمسـاوي و، 1968أكتـوبر  25، والقانون اإلنجلیزي الصادر في 1965

 فــي السویســريو 1976مــارس  16 فــيلمانیــا االتحادیــة قــانون أو 1973نــوفمبر  8 فــي

قــانون الهیئــة العامــة للمعلومــات وعلــى مســتوى الســاحة العربیــة نجــد ، 1975ســبتمبر  19

  1972.1لسنة  32رقم بالكویت  -المسجلة عن طریق الحاسب اآللي– المدنیة

اصــــة وتعتبـــر الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة مـــن أولـــى الـــدول التـــي أصـــدرت تشـــریعات خ

تعترف بالتوقیع اإللكتروني وتمنحه حجیة كاملة في اإلثبات شـأنه شـأن التوقیـع الیـدوي، وذلـك 

وبعـــدها صـــدر التشـــریع الفـــدرالي ، 01/05/1995فـــي  "یوتـــا"فـــي عـــدة والیـــات منهـــا والیـــة 

ــــــو30األمریكــــــي فــــــي  وبعــــــدها قــــــانون ، 01/10/2000وبــــــدأ العمــــــل بــــــه فــــــي  2000یونی

                                                           
ت الحاسب اإللكتروني في اإلثبات في دراسة حول حجیة مخرجا"محمد  المرسي زهرة، الحاسب اإللكتروني والقانون : د 1

  .170-169،ص.، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،بدون سنة2008، طبعة"المواد المدنیة والتجاریة
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ـــافـــي  1997یـــع الرقمـــي ســـنة المـــنظم لحجیـــة التوق) 59/97( ـــا، وفـــي إیطالی قـــانون  بریطانی

صـــــدر قـــــانون التوقیـــــع  فرنســـــا، وفـــــي 2000یولیـــــو  25 االتصـــــاالت والتجـــــارة اإللكترونیـــــة

، فــي صــورة تعــدیل  النصــوص 2000مــارس  13فــي  2000لســنة 230اإللكترونــي رقــم 

  1.المنظمة لإلثبات في القانون المدني الفرنسي

ن التشــریعات العربیــة التــي خصــت التوقیــع اإللكترونــي بقــوانین ویعــد التشــریع المصــري مــ

حیــث أصــدر المشــرع المصــري القــانون المســتقل المــنظم للتوقیــع اإللكترونــي المعتــرف  ،مسـتقلة

، وهـو نفـس الطریـق 2004أبریـل  22الصـادر فـي  15رقـم فیه بحجیـة كاملـة، وهـو القـانون 

ــريالــذي ســلكه  ــمر حیــث صــدر القــانون  المشــرع الجزائ ــم المعــدل والمــتمم  05/10ق لألمــر رق

ـــانون المـــدني 75/58 ـــم  2الخـــاص بالق ـــانون رق ـــع والتصـــدیق  04-15، وكـــذا الق بشـــأن التوقی

  .20184، وآخرها القانون المتعلق بالتجارة اإللكترونیة لسنة 3اإللكترونیین

نین كما أن األمم المتحدة ممثلة في لجنتها للقانون التجاري الدولي قد أصدرت عدة قوا

قانون األونیسترال النموذجي بشأن التوقیعات نموذجیة متعلقة بالمعامالت اإللكترونیة وهي 

قانون األونیسترال النموذجي بشأن التجارة ، وقبله 2001اإللكترونیة الصادر سنة 

                                                           
ممدوح محمد علي مبروك، مدى حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار النهضة : د 1

  .وما بعدها 126ص  ،2005العربیة، القاهرة، سنة 
، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75مر رقم األ2

 . 2005یونیو 26، بتاریخ 44المتضمن تعدیل القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 2005یونیو 20المؤرخ في  05/10

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین، ج ر 2015یر المؤرخ في أول فبرا 04- 15القانون رقم  3

 .2015فبرایر  10مؤرخة في  06عدد 

مایو  16مؤرخة  في  28، یتعلق بالتجارة اإللكترونیة، ج ر عدد 2018مایو  10المؤرخ في  05- 18القانون رقم  4

2018.  

المتعلق بنظام استغالل المطبق  على  2007ماي 30، الصادر في 2007لسنة  162إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة ، الجریدة 

 .2007یونیو  7بتاریخ   37الرسمیة الجزائریة العدد 
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قانون األونسیترال النموذجي بشأن السجالت اإللكترونیة ، وآخرها 1996اإللكترونیة سنة 

 .20171القابلة للتحویل 

وقـــد أثـــار موضـــوع حجیـــة التوقیـــع والمحـــررات اإللكترونیـــة والزال فـــي ظـــل صـــدور كافـــة 

قیــع اإللكترونــي مســتوفیا التشــریعات اإللكترونیــة إشــكاالت جمــة أهمهــا، هــل یمكــن اعتبــار التو 

للشــروط التــي تؤهلــه ألداء وظیفتــه فــي اإلثبــات بوصــفه العنصــر الجــوهري فــي األدلــة الكتابیــة 

الكاملـــة؟ وهـــل المحـــرر اإللكترونـــي یضـــاهي المحـــرر العرفـــي مـــن حیـــث تـــوفیر الثقـــة فـــي مـــا 

یخــص صــحة مــا ورد بــه مــن بیانــات؟ ومــا مــدى تقــدیر حجیــة هــذه المحــررات مــن قبــل قاضــي 

  موضوع؟ وهل ترك ذلك للقاضي یؤدي إلى فقدان الثقة في المحررات الموقعة إلكترونیا؟ ال

ولإلجابــة علــى هــذه اإلشــكاالت وغیرهــا، تــم اعتمــاد المــنهج التحلیلــي لمختلــف النصــوص 

واألحكــــام القانونیــــة الــــواردة فــــي هــــذا الشــــأن، خاصــــة فیمــــا تعلــــق بنصــــوص القــــانون المــــدني 

عانة ببعض الدراسات القانونیة المقارنة خاصة فیمـا تعلـق بالقـانون الجزائري، إضافة إلى االست

  .المدني الفرنسي  وقانون التوقیع اإللكتروني المصري

متعلـــق بمـــدى حجیـــة : وعنـــد هـــذه األهمیـــة، قســـمت الوقـــة البحثیـــة إلـــى محـــورین أساســـیین

ـــات  بیـــان حجیـــة ، وٕالـــى ) المحـــور األول(المحـــررات اإللكترونیـــة العرفیـــة والرســـمیة فـــي اإلثب

  ).المحور الثاني(التوقیع اإللكتروني في اإلثبات

  حجیة المحرر اإللكتروني في اإلثبات: المحور األول

تنقســـم المحـــررات اإللكترونیـــة إلـــى محـــررات إلكترونیـــة عرفیـــة ومحـــررات إلكترونیـــة رســـمیة 

تـــراف مثـــل المحـــررات التقلیدیـــة، كمـــا أنـــه لـــم تختلـــف التشـــریعات كثیـــرا فیمـــا یخـــص مـــدى االع

                                                           

  :10:55الساعة   01/09/2018انون التجاري الدولي المتصفح یوم الموقع الرسمي للجنة األمم المتحدة للق 1

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html- 
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أو التشـــریع المصـــري  1بحجیـــة المحـــررات اإللكترونیـــة، ســـواء تعلـــق األمـــر بالتشـــریع الفرنســـي

  .، أو القانون المدني الجزائري3وقانون اإلثبات 2المتمثل قانون التوقیع اإللكتروني

ــــة الرســــمیة  ــــى المحــــررات ) أوال(وعلیــــه ســــیتم التطــــرق إلىأحكــــام المحــــررات االلكترونی ــــم إل ث

  ).ثانیا(لعرفیة االلكترونیة ا

  المحررات اإللكترونیة الرسمیة: أوال

یعــرف المحــرر الرســمي اإللكترونــي بأنــه عبــارة عــن كتابــة إلكترونیــة مثبتــة لواقعــة قانونیــة 

تترتــب علیهــا آثــارا معینــة تــدّخل فــي تحریرهــا موظــف عــام مخــتص وتكتســب بــذلك حجــة قبــل 

  .4الكافة في البیانات المثبتة فیها

ـــة إن أغلـــب ا لتشـــریعات لـــم تفـــرد نصـــوص خاصـــة بـــالمحررات الرســـمیة اإللكترونیـــة، بدای

فالقـــانون المـــدني الجزائـــري لـــم یفـــرق بـــین المحـــررات اإللكترونیـــة الرســـمیة والعرفیـــة مـــن حیـــث 

تاركـا المجـال لألحكـام والقواعـد العامـة لإلثبـات الـواردة فـي  1،5مكـرر 323الحجیة في المادة 

  .القانون المدني

                                                           
1Loi n°2000-230 du 13 mars 2000, portant  adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relative à la signature électronique, JORF 14 mars 2000. 

أفریل  21بتاریخ  15القانون الخاص بتنظیم التوقیع اإللكتروني  وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات، رقم   2

  .2004أفریل  22في ) د(تابع  17،، ج ر عدد2004

  .20/05/1968، بتاریخ  22المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  1968لسنة  25قانون اإلثبات المصري رقم  3
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء التشریعات العربیة  واالتفاقیات الدولیة، دار الجامعة : د4

 .70، ص2007دة، االسكندریة، الجدی

یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة : "على 5

،  58- 75مر رقم ، األ1مكرر 323، المادة "الشخص التي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها

  . ، المعدل والمتمم، السابقالمتضمن القانون المدني
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ــــذلك المشــــ ــــري أقــــر بمــــا ال یــــدع مجــــاال للشــــك أن للمحــــررات الرســــمیة ویكــــون ب رع الجزائ

اإللكترونیة األصلیة نفس الحجیـة التـي للمحـررات الورقیـة الرسـمیة األصـلیة الـواردة فـي أحكـام 

  .القانون المدني متى تحققت الشروط الالزمة 

 بـــــین المحـــــررات 1كمـــــا لـــــم یفـــــرق المشـــــرع المصـــــري فـــــي مـــــن قـــــانون التوقیـــــع اإللكترونـــــي

اإللكترونیــة الرســمیة والمحــررات اإللكترونیــة العرفیــة، إیحــاءا منــه علــى انطبــاق أحكــام حجیــة 

المحــررات الرســمیة علــى المحــررات الرســمیة اإللكترونیــة الــواردة فــي قــانون اإلثبــات المصــري 

المعتبــرة لهــذه المحــررات حجــة علــى النــاس كافــة بمــا دون فیهــا مــن  11فــي المــادة "بالضــبط 

مــن القــانون  1319، وهــو نفــس الحكــم فــي المــادة2هــا محررهــا مــالم یتبــین تزویرهــاأمــور قــام ب

  .3المدني الفرنسي

هــذا، وتجــدر التفرقــة أیضــا بــین صــنفین مــن المحــررات الرســمیة أولهــا متعلــق بمــدى حجیــة 

  .أصل المحررات اإللكترونیة الرسمیة، وثانیها متعلق بمدى حجیة صور هذه المحررات

 لرسميحجیة أصل المحرر ا  - أ

یعــرف المحــرر الرســمي اإللكترونــي بالوثیقــة التــي تــدون  فیهــا البیانــات والمعلومــات التــي 

تتعلـق بطریقــة مــا قــام الموظــف العــام المخــتص بإثباتهــا وتحریرهــا وفقــا لإلجــراءات المنصــوص 

علیها قانونا، مع مراعاة األوضاع القانونیة الخاصة بتحریر ذات المحرر الرسمي في صـورته 

  4.دیةالتقلی

                                                           
للكتابــة اإللكترونیــة وللمحــررات  اإللكترونیــة، فــي نطــاق المعــامالت المدنیــة والتجاریــة واإلداریــة، ذات الحجیــة : "15المــادة1

المقـررة للكتابــة و المحـررات الرســمیة والعرفیـة فــي أحكـام قــانون اإلثبـات فــي المـواد المدنیــة والتجاریـة، متــى اسـتوفت الشــروط 

 15القـانون رقـم ". لمنصوص علیها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنیة والتقنیة التي تحـددها الالئحـة التنفیذیـة لهـذا القـانونا

 . ، الخاص بتنظیم التوقیع اإللكتروني، السابق2004لسنة
 .، السابق1968لسنة  25من قانون اإلثبات رقم  11المادة 2

3Article1319 Loi n°2000-230, op cit. 

، دار الكتب القانونیة ، مصر،  )دراسة تأصیلیة مقارنة(عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني : د 4

  .417، ص2007سنة 
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ولـــم یتعـــرض المشـــرع المصـــري لتحدیـــد مفهـــوم األصـــل فـــي مجـــال المعـــامالت اإللكترونـــي 

یســتمد الســجل :"2001لســنة  85مــن القــانون رقــم  8علــى خــالف المشــرع األردنــي فــي مادتــه 

  .1اإللكتروني أثره ویكون له صفة النسخة األصلیة إذا ما توافرت فیه مجتمعة الشروط

ئـري بـین أصـل وصـورة المحـررات اإللكترونیـة الرسـمیة فـي نـص كما لم یفرق المشرع الجزا

إمكانیـة ، مكتفیا باألحكام الـواردة بشـأن إثبـات الكتابـة علـى الـورق، بشـرط 1مكرر 323المادة 

ـــي أصـــدرها، وأن تكـــون معـــدة ومحفوظـــة فـــي ظـــروف تضـــمن  ـــة الشـــخص الت التأكـــد مـــن هوی

  .من القانون المدني الفرنسي 1 فقرة 1316سالمتها، وهو نفس الحكم الوارد في المادة 

  :حجیة صورة المحرر الرسمي  -  ب

یالحظ على المشرع المصري تفرده بحكم خـاص بصـور المحـررات اإللكترونیـة الرسـمیة  

الصـورة المنسـوخة علـى الـورق مـن المحـرر : " بقولـه 2على خالف التشـریعات العربیـة األخـرى

ون فیهــا مطابقــة ألصــل هــذا المحــرر، اإللكترونــي الرســمي حجــة علــى الكافــة بالقــدر الــذي تكــ

وذلـــــك مـــــادام المحـــــرر اإللكترونـــــي الرســـــمي والتوقیـــــع اإللكترونـــــي موجـــــودین علـــــى الدعامـــــة 

  3."اإللكترونیة

والصـــورة المقصـــودة فـــي الـــنص یقتصـــر مفهومهـــا علـــى الصـــورة المنســـوخة علـــى دعامـــة 

زائــري الــذي لــم یقــم ، بخــالف المشــرع الج4ورقیــة نقــال عــن كتابــة مثبتــة علــى دعامــة إلكترونیــة

النص صراحة على حجیة صور المحررات اإللكترونیة الرسمیة مكتفیا بالحكم العام الوارد في 

  5.من التقنین المدني المتعلق بالمحررات الرسمیة الورقیة 325المادة

                                                           

) المستهلك اإللكتروني-اإلثبات اإللكتروني-العقد اإللكتروني(محمد المرسي زهرة ، الحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة : د 1

  .297، ص2008لطبعة األولى، دار النهضة العربیة ، القاهرة، ،ا

  .426عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص : د 2

 .من قانون اإلثبات المصري السابق 16المادة 3

) لكترونيالمستهلك اإل-اإلثبات اإللكتروني-العقد اإللكتروني(محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة: د 4

 .298، ص2008،الطبعة األولى، دار النهضة العربیة ، القاهرة، 

 .104بوربابة صوریة ، المرجع السابق ، ص :  أ 5
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إال أن حجیــة الصــورة اإللكترونیــة الرســمیة تختلــف بحســب وجــود األصــل مــن عدمــه علــى 

  :النحو اآلتي بیانه

 :في حالة وجود األصل .1

نـــص المشـــرع المصـــري علـــى أنـــه إذا كـــان أصـــل المحـــرر الرســـمي موجـــودا فـــإن صـــورته 

فـإذا نـازع .. الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقـدر الـذي تكـون مطابقـة لألصـل

  .1في ذلك أحد من ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على األصل

ترونــي تكــون صــورة منســوخة علــى الــورق مــن األصــل، والمالحــظ أن صــورة المحــرر اإللك 

  2.أما النسخة اإللكترونیة فهي أصل ولیست صورة

ویقصـــد بالصـــورة المنســـوخة علـــى الـــورق مـــن المحـــرر اإللكترونـــي الصـــورة الرســـمیة دون 

أشــار إلــى الصــورة المنســوخة علــى الــورق  16الصــورة العرفیــة، حیــث أن المشــرع فــي المــادة 

 3.التي تشـیر إلـى الصـورة الرسـمیة للمحـرر الرسـمي التقلیـدي 12مادة عموما، بخالف نص ال

ذلــك أن صــور األوراق الرســمیة تســتمد حجیتهــا مــن تــدخل موظــف عــام، أمــا األوراق العرفیــة 

  4.فتستمد حجیتها من التوقیع علیها

  :عند عدم وجود األصل .2

مشــــرع حجیــــة الصــــورة الرســــمیة تقــــل درجــــة فــــي حالــــة عــــدم وجــــود األصــــل، وقــــد فــــرق ال

الجزائــري ومعــه المصــري فــي تنظیمــه لحجیــة الصــورة عنــد عــدم وجــود أصــل المحــرر التقلیــدي 

  :بین ثالثة أنواع من الصور

                                                           

، 58- 57من القانون رقم  325، السابق، وتقابلها المادة 1968لسنة  25من قانون اإلثبات المصري رقم  12المادة   1

 .بقالمتعلق بالقانون المدني الجزائري، السا

 .299محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة ، المرجع السابق ، ص: د  2
    . 300، المرجع السابق، ص الحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة محمد المرسي زهرة، : د  3
 .426عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص: د 4
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یكون للصورة الرسمیة األصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیـة األصـل متـى كـان " - 

  مظهرها الخارجي ال یسمح بالشك فیها، 

ورة األصـلیة الحجیـة ذاتهـا ،ولكـن یجـوز فـي ویكون للصورة الرسمیة المأخوذة مـن الصـ - 

هــذه الحالــة لكــل مــن الطــرفین أن یطلــب مراجعتهــا علــى الصــورة األصــلیة التــي أخــذت 

 منها،

الصورة الرسمیة المأخوذة عن الصورة غیر األصلیة ال یعتـد بهـا إال لمجـرد االسـتئناس  - 

 1."تبعا للظروف

اإللكترونیــة الرســمیة والعرفیــة  تســري فــي شــأن إثبــات  صــحة المحــررات" وهــذه األحكــام 

فــالنص یشــیر بوضــوح علــى تطبیــق أحكــام قــانون " 2..والتوقیــع اإللكترونــي والكتابــة اإللكترونیــة

اإلثبات فیما لم یرد به نص فـي قـانون التوقیـع اإللكترونـي بصـفة عامـة، وبصـفة خاصـة علـى 

  .مسألة الصورة الرسمیة في حالة عدم وجود األصل

  رات اإللكترونیة العرفیةحجیة المحر : ثانیا

ــــة   ــــع اإللكترونــــي المصــــري صــــراحة حجی ــــانون التوقی ــــري، وال ق ــــانون الجزائ ــــم یــــنظم الق ل

، فضــال 3المحــررات اإللكترونیــة العرفیــة لكنــه أحــال تلــك األحكــام علــى القواعــد العامــة لإلثبــات

                                                           
 25من القانون المصري رقم  13، المتعلق بالقانون المدني الجزائري، وتقابله المادة 58-57من القانون رقم  326المادة  1

  . المتعلق باإلثبات، السابق 1968لسنة 
  .، الخاص بتنظیم التوقیع اإللكتروني، السابق15/2004من القانون رقم  17المادة 2

بقوله یعتبر  1مكرر 323المادة على ذلك في نص  58-57وكون المشرع الجزائري نص صراحة في القانون  -

 .اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، وفقا للشروط المذكورة
.. تسري في شأن إثبات  صحة المحررات اإللكترونیة :" من قانون التوقیع اإللكتروني المصري على أنه 17تؤكد المادة 3

في هذا القانون أو الئحته التنفیذیة، األحكام المنصوص علیها في قانون اإلثبات في  فیما لم یرد بشأنه نص.. والعرفیة

 .، الخاص بتنظیم التوقیع اإللكتروني، السابق15/2004، القانون رقم "المواد المدنیة والتجاریة
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واألمــان  التــي تهــدف إلـى تحقیــق أكبــر قــدر مــن المصــداقیة 1عـن بعــض القواعــد الفنیــة والتقنیــة

  2.للمحرر اإللكتروني عموما

وفــي ظــل غیــاب أحكــام خاصــة بــالمحررات اإللكترونیــة العرفیــة، تجــدر اإلشــارة إلــى بعــض 

التجـارب الفرنسـیة فـي هـذا المجـال، المتجسـدة فـي تقـاریر مجلـس الدولـة الفرنسـي الصـادرة فــي 

د النــــواة بخصــــوص المحــــررات والتوقیعــــات اإللكترونیــــة بصــــفة عامــــة، وهــــي تعــــ 1998ســــنة 

الصـادر فـي سـنة  230األساسیة التي تمخض عنها التشریع الخاص بالتوقیع اإللكتروني رقـم 

بهـدف انسـجام هـذا 1999لسـنة  93الذي صدر بدورهاستجابة للتوجیه األوربـي رقـم  2000،3

  4.القانون مع أحكام التوجیه األوربي

ق العرفیـة فـي الحجیـة قبـل حیث ساوى المشرع الفرنسي بعـض الوسـائط اإللكترونیـة بـاألورا

صـــــدور قـــــانون التوقیـــــع اإللكترونـــــي، كالوســـــائط المســـــتخدمة فـــــي المجـــــال التجـــــاري كالـــــدفاتر 

، وفـــي المجـــال الضـــریبي اعتـــرف بالوســـائط اإللكترونیـــة فـــي 1983والشـــركات التجاریـــة ســـنة

ــالتوقیع اإللكترونــي الــذي یــتم  مواجهــة جهــات الــربط الضــریبي، وفــي مجــال الصــحة اعتــرف ب

ــــأمین الصــــحي ســــنة با ــــة للت ــــي 1998لبطاقــــة اإللكترونی ــــراد ف ــــى مســــتوى معــــامالت األف ، وعل

علـى  1999لسنة  68عالقاتهم مع اإلدارة فقد نص المشرع الفرنسي في الالئحة الوزاریة رقم 

رفـــض الطلبـــات المقدمـــة مـــن األفـــراد عـــن طریـــق .. ال تســـتطیع الـــوزارات وجهـــات اإلدارة:" أنـــه

                                                           

 16التحقق منه والمواد وما بعدها الخاصة بآلیات إنشاء التوقیع اإللكتروني الموصوف و  10مثل ما أشارت إلیه المواد  1

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 04-15ومابعدها المتعلقة  بسلطات التصدیق اإللكتروني، من القانون رقم 

 .والتصدیق اإللكترونیین، السابق
 .303، المرجع السابق، صالحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة محمد المرسي زهرة، : د 2

3Loi n°2000-230 du 13 mars 2000, portant  adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relative à la signature électronique, JORF 14 mars 2000. 
4Directive 1999/93/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 d2cembre 1999 sur un 

cadre communautaire pour les signatures électroniques Journal officiel n° L 013 du 

19/01/2000. Publié sur le site :eur-lex.europa.eu, Le 07-08-2018 a 10:48. 
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وتكون لهذه المحررات قوة المحرر العرفي في اإلثبات، طالما لم یوجـد مـا الشبكة اإللكترونیة، 

  1".یدل على أنه قد حدث تالعب بها أو تعدیل فیها على الموقع الخاص بجهة اإلدارة

القـــانون الخـــاص بـــالتوقیع -مـــن التقنـــین المـــدني الفرنســـي 1316/1المـــادة وبخصـــوص 

ابة المتخذة شكال إلكترونیا كـدلیل شـأنها فـي یعتد بالكت: "فنصت بصراحة على أنه-اإللكتروني

تحدیــد هویــة ذلــك شــأن الكتابــة علــى دعامــة ورقیــة، شــریطة أن یكــون فــي اإلمكــان بالضــرورة 

 2"ا،تعــد وتحفــظ فــي ظــروف مــن طبیعتهــا ضــمان ســالمته ، وأن الشــخص الــذي صــدرت منــه

مـن  18لها المـادة من القانون المدني الجزائري، وتقاب 1مكرر 323وهي بنفس صیاغة المادة 

  . قانون التوقیع اإللكتروني المصري

إذ یتقیــــد االعتــــراف بحجیــــة المحــــرر العرفــــي اإللكترونــــي وفقــــا للمــــادة بــــأن یتــــوافر لتلــــك 

المحررات وسائل األمان التي توفرها وسائل التقنیة الحدیثة عند التشغیل أو اإلثبات وذلك مـن 

ة التــي تــؤرخ لتلــك المعــامالت ویحفــظ مــا خــالل تحدیــد شخصــیة المخــاطبین  وســالمة األجهــز 

  3.یثبت تماما منها

ویســتفاد مــن نـــص هــذه المــادة اســـتنادا علــى المناقشــات التـــي دارت بــین أعضــاء اللجنـــة 

  :القانونیة لصیاغة ذلك القانون ما یلي

 أن المحررات اإللكترونیة تساوي المحررات العرفیة من حیث قوتها في اإلثبات،" .1

                                                           
حسن عبد الباسط جمیعي ، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم  إبرامها  عن طریق اإلنترنت ، دار النهضة العربیة ، : د 1

 .ومابعدها 100، ص2000اهرة ، سنة الق
2 Article 1316/1 Loi n°2000-230, op cit. 

النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء التشریعات العربیة  واالتفاقیات الدولیة، دار خالد مصطفى فهمي ، :د 3

  .88، ص، 2007الجامعة الجدیدة، االسكندریة، 
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وني موقع إلكترونیا، فإنه یكون ذا حجیة علـى مـن وقعـه طالمـا لـم إذا وجد محرر إلكتر  .2

وٕان كان إنكار التوقیع اإللكتروني صـعب فـي مثـل هـذه المحـررات "یتم إنكاره صراحة، 

 1".ذلك أنه غالبا ما یكون موثقا من قبل جهات التصدیق اإللكتروني

رفیـة أن یكـون محـددا یشترط في التوقیع الذي یكتمل بـه الوجـود القـانوني للمحـررات الع .3

ـــه بااللتزامـــات التـــي تضـــمنها المحـــرر، فـــإذا كـــان  لشخصـــیة صـــاحبه ومعبـــرا عـــن قبول

التوقیـــــع إلكترونیـــــا یجـــــب أن یـــــتم باســـــتخدام إجـــــراءات التوثیـــــق للداللـــــة علـــــى اتصـــــاله 

 .بالمحرر الذي یرتبط به

ــــع اإللكترونــــي یفتــــرض فیــــه الصــــحة -  ــــاإلجراءات -قرینــــة بســــیطة-هــــذا التوقی ــــة ب ، والثق

 .2المتخذة إلتمامه إال إذا ثبت من خالل قرینة عكس ذلك

لم یشترط لتوافر الثقـة واألمـان ارتبـاط التوقیـع اإللكترونـي بشـهادة تتصـدر مـن الجهـات  - 

المختصـة بــذلك، إذ أن هــذا االشــتراط یتنــاقض مـع القرینــة البســیطة ومــن ثــم ال یخضــع 

 3."لرقابة القاضي من حیث األخذ به

ـــى أن المشـــرع الفرنســـي ومعـــه المصـــري مـــنح للقاضـــي ســـلطة غیـــر أنـــه تجـــدر اإلشـــا رة إل

ـــي تؤهـــل  ـــات المســـتخدمة فـــي اســـتیفاء تلـــك الشـــروط الت ـــك التقنی ـــان مـــدى كفـــاءة تل تقدیریـــة لبی

المحرر للقیام بدوره في اإلثبات وهو ما یضعف من قوة المحـرر اإللكترونـي ویهـدد الثقـة التـي 

  .4.یجب توافرها

التوقیــع اإللكترونــي كغیــره مــن التصــرفات یشــترط  قیــع اإللكترونــيحجیــة التو : المحــور الثــاني

فیــه شــروط قانونیــة حتــى ینــتج أثــره فــي اإلثبــات، إضــافة مــن عــدة ضــوابط فنیــة وتقنیــة لیــؤدي 

                                                           
 .108ق ، صبوربابة صوریة ، المرجع الساب: أ 1
 .69، ص 2004أیمن سعد سلیم ، التوقیع اإللكتروني  دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة، القاهرة ، : د2
، 2003إبــراهیم الدســوقي أبــو اللیــل ، الجوانــب القانونیــة للتعــامالت اإللكترونیــة، مجلــس النشــر العلمــي، الكویــت ، ســنة :د 3

 .ومابعدها177ص
 .86مرجع السابق ، صخالد مصطفى فهمي ، ال:د 4
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وظیفتــه علــى الوجــه الصــحیح، وتعتبــر كــل مــن الشــروط والضــوابط نفســها الشــروط والضــوابط 

  .الواجب توافرها في المحرر اإللكتروني

ـــم یشـــملها وســـنتط رق فـــي هـــذا المحـــور إلـــى عنصـــرین أساســـیین همـــا المعـــامالت التـــي ل

ـــي )أوال(التوقیـــع اإللكترونـــي  ـــع اإللكترون ـــى التوقی ـــانوني المترتـــب عل ـــى األثـــر الق ـــم إل ، ومـــن ث

  ).ثانیا(

  المعامالت التي ال یشملها التوقیع اإللكتروني: أوال

أنواع العقـود سـواء  الملزمـة للجـانبین األصل أنه یمكن تطبیق التوقیع اإللكتروني في كافة 

إال أن هناك بعض الجوانب مـن التعـامالت حظـر المشـرع التعامـل فیـه بهـذا  1.أم لجانب واحد

 14وأصــل تنظــیم نطــاق المعــامالت التــي تــتم بــالتوقیع اإللكترونــي نجــدها فــي المــادة . التوقیــع

اإللكترونـــــي  فـــــي نطـــــاق  للتوقیـــــع:" مـــــن قـــــانون التوقیـــــع اإللكترونـــــي المصـــــري ، حـــــین قولهـــــا

ــــانون  ــــة ذات الحجیــــة المقــــررة للتوقیعــــات فــــي أحكــــام ق ــــة والتجاریــــة واإلداری المعــــامالت المدنی

اإلثبات في المواد المدنیـة والتجاریـة إذا روعـي فـي إنشـائه وٕاتمامـه الشـروط المنصـوص علیهـا 

  2."لهذا القانون في هذا القانون والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددها الالئحة التنفیذیة

ـــانون الجزائـــري فمـــن خـــالل المـــادة  ـــي ســـاوت بـــین  1مكـــرر323وبالنســـبة للق مـــدني معـــدل الت

التـــي تـــنص علـــى ضـــرورة تـــوافر  327المحـــررات التقلیدیـــة واإللكترونیـــة فـــي اإلثبـــات والمـــادة 

شــروط قانونیــة فــي التوقیــع اإللكترونــي، فإنــه یمكــن القــول كــل المعــامالت التــي تقبــل التعامــل 

إال أن ذلـك ال یمنـع  3التوقیع العادي فإنها تقبل قیاسا على ذلك التعامـل بـالتوقیع اإللكترونـي،ب

من القول أن النصوص المتعلقة بالتوقیع اإللكتروني ال تسري كلما تطلبت التشـریعات  شـكلیة 

 تسري أحكـام هـذا القـانون علـى:"وهو ما أكده مشروع القانون المصري . معینة یتعین مراعاتها

                                                           
 .76أیمن سعد سلیم ، المرجع السابق ، ص:د1
 .السابق اإلشارة إلیه 2004لسنة  15قانون التوقیع اإللكتروني المصري رقم  2
 .125بوربابة صوریة ، الرسالة السابقة ، ص: أ 3
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كـل المعــامالت المدنیــة والتجاریــة واإلداریــة فیمــا عــدا مــا یــتم اســتثناؤه بموجــب قــرار مــن الــوزیر 

  1.المختص

  :وبالتالي یخرج من نطاق التعامل بالتوقیع اإللكتروني الحاالت الخاصة اآلتیة

 :الهبة  . أ

 وهي من التصرفات الشكلیة التي ال یمكن أن تتم بواسطة الكتابة اإللكترونیة ،حیث تـنص

تكــون الهبـة بورقــة رسـمیة وٕاال وقعــت باطلـة مــالم : "مــن القـانون المــدني المصـري 488المـادة 

  ."تتم تحت ستار عقد آخر

 :الرهن الرسمي  . ب

وهو من العقـود الرسـمیة الـذي یشـترط فیـه إجـراءات قانونیـة معینـة، كمـا ال ینعقـد إال بورقـة 

 . 2رسمیة وفق لما تنص علیه نصوص القانون المدني

 :الوصیةالوقف و   . ت

لـم یقــم المشــرع الجزائـري باســتثنائهما بــنص صـریح لكــن كونهمــا یحتاجـان لشــكلیات خاصــة 

مـــن  101فإنهمـــا یخرجـــان مـــن التعامـــل بأحكـــام التوقیـــع اإللكترونـــي، مـــن خـــالل نـــص المـــادة 

قـــانون األســـرة الجزائـــري الـــذي أوجـــب أن یكـــون إثبـــات الوصـــیة بتصـــریح مـــن الموصـــي أمـــام 

حضــور الموصــي حضــورا ملموســا ال یتحقــق عبــر اإلنترنــت، ونفــس  الموثــق، وهــو مــا یتطلــب

وثیقـــة اإلشـــهاد  2000لســـنة  336الشـــيء بخصـــوص الوقـــف فیشـــترط المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

 3.المكتوب إلثبات الملك الوقفي لعقار

                                                           
ة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة سعید السید قندیل ، التوقیع اإللكتروني ماهیته، صوره، حجیته في اإلثبات، الطبع: د 1

  .56-55، ص 2006،اإلسكندریة، 
 .من القانون المدني المصري، السابق 1031مدني جزائري، السابق، وتقابها المادة  58-75من القانون  883المادة 2
  .126بوربابة صوریة ، المرجع السابق ، ص: أ 3
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نـــص علـــى عـــدم ســـریان  6قـــانون المعـــامالت اإللكترونیـــة األردنـــي فـــي المـــادة "ونجـــد أن 

  :عامالت وهيأحكامه على بعض الم

إنشـاء الوصـیة : ، ومنهـاالعقود والمسـتندات التـي تـنظم وفقـا لتشـریعات خاصـة بشـكل معـین-1

وتعدیلها ، والوقف، معامالت التصرف باألموال غیر المنقولة بمـا فـي ذلـك الوكـاالت المتعلقـة 

ــــاألحوا ــــة ب ل بهــــا وســــندات ملكیتهــــا، باســــتثناء عقــــود اإلیجــــار، الوكــــاالت والمعــــامالت المتعلق

واإلشــــعارات المتعلقــــة بإلغــــاء أو فســــخ عقــــود خــــدمات المیــــاه والكهربــــاء والتــــأمین . الشخصــــیة

ــــغ القضــــائیة وقــــرارات  ــــدعاوى والمرافعــــات وٕاشــــعارات التبلی ــــوائح ال ــــاة، ول ــــى الحی الصــــحي وعل

 .المحاكم

إال مــا تــنص علیــه تعلیمــات خاصــة تصــدر اســتنادا لقــانون األوراق المالیــة  األوراق المالیــة-2

 1."افذ المفعولالن

 :المعامالت المتعلقة باألحوال الشخصیة  . ث

الموثــق أو -اشـترط المشــرع الجزائـري ضــرورة إبـرام عقــد الـزواج أمــام موظـف عــام مخــتص

وهــو مــا یعنــي الحضــور المــادي  2مــن قــانون األســرة 18طبقــا للمــادة -ضــابط الحالــة المدنیــة 

اإلســــالمیة  التــــي تطبــــق  وهــــذا أیضــــا تفرضــــه خصوصــــیات الــــدول3.ألطــــراف العقــــد والشــــهود

فــإذا لــم یشــهد ، الشــریعة اإلســالمیة، ومــن ثــم تشــترط لصــحة عقــد الــزواج الولیوالشــاهدان العــدل

ولهــذه الخصوصــیة اســتقر رأي . الشــاهد علــى اإلیجــاب والقبــول فــي عقــد الــزواج ســیقع بــاطال

تـي جمهوریـة وهـو مـا أفتـى بـه مف. الفقهاء على منع عقد الزواج عن طریـق الكتابـة اإللكترونیـة

                                                           
- 164، ص 2005اإلثبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، عالء محمد نصیرات، حجیة التوقیع اإللكتروني في : د 1

165. 
المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم، جریدة رسمیة  1984یونیو  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  18المادة 2

 .1984جوان  12مؤرخة في  24عدد 
 .127بوربابة صوریة، المرجع السابق ، ص: أ 3
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مصــــر العربیــــة إال أن هنــــاك مــــن رأى فیــــه اإلجــــازة علــــى أســــاس مســــاواة الكتابــــة اإللكترونیــــة 

  .1بالكتابة التقلیدیة عند المشرع

وفي فرنسا اشترط القانون المدني الفرنسي ضرورة إبرام عقـد الـزواج واالشـتراطات المتعلقـة 

وبالتالي ینطبـق علیهـا . 2مي مختصبه المنظمة للمسائل المالیة بین الزوجین أمام موظف رس

  3.نفس الحكم السابق

 :معامالت التصرف في األموال غیر المنقولة  . ج

األمــوال الغیــر منقولــة مــن أراض وعقــارات وشــقق وأبنیــة والوكــاالت المتعلقــة بهــا مــن بیــع 

ال بد أن تـتم .. وشراء وكذلك إنشاء الحقوق العینیة علیه من حق انتفاع أو استعمال أو غیرها

ـــ ـــانون التصـــرف فـــي األراضـــي  2دى مصـــلحة تســـجیل األراضـــي حســـب نـــص المـــادة ل مـــن ق

 4.وٕاعطاء سندات التصرف بها في هذه المصالح.. األمیریة والموقوفة

اشــترط المشــرع لنقــل ملكیــة عقــار مــا أو حقــوق عینیــة أخــرى  5وبالنســبة للقــانون الجزائــري

لكیـة عقـاره أو أي حـق عینـي آخـر فـإذا مـا أراد شـخص نقـل م 6إتباع إجراءات الخاصـة بـذلك،

لــذا فــإن أي . غیــر منقــول ال بــد لــه مــن شــهر تصــرفه لــدى محافظــة الشــهر العقــاري بــالجزائر

عملیــة مــن هــذه العملیــات تــتم بواســطة إحــدى الوســائل العلمیــة الحدیثــة كاإلنترنــت، فإنــه تقــع 

  .باطلة لمخالفتها األوضاع والشكلیات الضروریة لذلك

                                                           
وما  95، ص2009ي، التعاقد عبر االنترنت دراسة فقهیة مقارنة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، حسن محمد بود: د 1

  .80-79أیمن سعد سلیم، المرجع السابق، ص :ود. بعدها
2Article 1387, code civil Francie, op cit. 

 .78أیمن سعد سلیم ، المرجع السابق، ص : د 3
 .167ق، صعالء محمد نصیرات، المرجع الساب:د 4
الخاص بإعداد  1975لسنة  74من األمر رقم  16و  15، السابق، والمادتان 58- 75القانون رقم  1مكرر  324المواد  5

 18مؤرخة في  92، جریدة رسمیة عدد 1975نوفمبر  12مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المؤرخ في 

 .، المعدل والمتمم1975نوفمبر 
 .128ة ، المرجع السابق ، صبوربابة صوری: أ 6
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  وني المترتب على التوقیع اإللكتروني في اإلثباتاألثر القان: ثانیا

من قانون التوقیع اإللكترونـي المصـري علـى أن للتوقیـع اإللكترونـي  فـي  14تنص المادة 

نطاق المعامالت المدنیة والتجاریـة واإلداریـة ذات الحجیـة المقـررة للتوقیعـات فـي أحكـام قـانون 

فـي إنشـائه وٕاتمامـه الشـروط المنصـوص علیهـا  اإلثبات في المواد المدنیـة والتجاریـة إذا روعـي

ــادة -فــي هــذا القــانون والضــوابط الفنیــة والتقنیــة التــي تحــددها الالئحــة التنفیذیــة لهــذا  -18الم

  .1)11-10-9-8-7(أي المواد -القانون

وأول مــا یالحــظ أن المشــرع أســبغ حجیــة مطلقــة علــى التوقیــع اإللكترونــي فــي المعــامالت 

إلداریـة، وذلــك بمسـاواتها بحجیــة التوقیــع الیـدوي الــواردة فـي قــانون اإلثبــات المدنیـة والتجاریــة وا

فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة، إال أن تلـــك الحجیـــة ال تتحقـــق إال بتـــوافر الشـــروط المنصـــوص 

علیــــه قانونــــا، بــــل ال بــــد باإلضــــافة إلــــى هــــذه الشــــروط أن یســــتوفي الضــــوابط الفنیــــة والتقنیــــة 

  2.التنفیذیة لهذا القانون المنصوص علیها في الالئحة

كمــا ال یتصــور فــي التوقیــع اإللكترونــي أن یــؤدي هــذه الوظیفــة بمجــرد تــوافر هــذه الشــروط 

الســـابقة، فـــالتوقیع باعتبـــاره دلـــیال لإلثبـــات ال یتصـــور انفصـــاله علـــى الكتابـــة إلســـباغ الحجیـــة 

د توثیقـه بـالتوقیع شـروط القانونیة على التوقیع اإللكتروني إذ یتعین أن تتوافر في المستند المـرا

  3.الدلیل الكتابي، وذلك باإلضافة إلى الشروط الالزم توافرها في التوقیع نفسه

ـــــي الشـــــكل  ـــــر الكتابـــــة ف وبالنســـــبة للتشـــــریع الجزائـــــري یقضـــــي القـــــانون المـــــدني بأنـــــه تعتب

اإللكترونــــي، ومنهــــا التوقیــــع اإللكترونــــي كاإلثبــــات بالكتابــــة علــــى ورق متــــى تــــوافرت الشــــروط 

                                                           
 .، السابق2004لسنة  15المصري رقم ، قانون التوقیع اإللكتروني 11إلى  7ومن  18و 14المواد  1
  .367عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص: م د 2
  . 166إبراهیم الدسوقي أبو اللیل ، المرجع السابق ، ص : د 3

حسن : أن یكون الدلیل مقروءا، ومستمرا، وغیر قابل للتعدیل والتغییر د: إلىویمكن إرجاع هذه الشروط باختصار  -

  .وما بعدها 20عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص
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صــوص علیهــا قانونــا، كمــا أنــه یعتــد بــالتوقیع اإللكترونــي فــي اإلثبــات وفــق نفــس الشــروط المن

  1.المنصوص علیها

وأوضــح القــانون المحــدد للقواعــد العامــة للتوقیــع والتصــدیق اإللكتــرونیین، وظــائف التوقیــع 

اإللكترونـــي بكونـــه یســـتعمل لتوثیـــق هویـــة الموقـــع وٕاثبـــات قبولـــه مضـــمون الكتابـــة فـــي الشـــكل 

  .2لكترونياإل

علـى أن السـند دلیـل صـحیح فـي  3ومن وجهة نظر الفقه یرى بأنه مادام قـد اسـتقر القضـاء

اإلثبـــات متـــى اعتـــرف الخصـــم الـــذي تشـــهد علیـــه الورقـــة بـــأن الخـــتم هـــو ختمـــه، وال یســـتطیع 

التنصـــل مـــن حجیـــة الورقـــة إال إذا بـــّین كیـــف وصـــل ختمـــه الصـــحیح إلـــى الورقـــة التـــي علیهـــا 

لـدلیل علـى صـحة مـا یدعیـه، ففـي ذلـك إمكانیـة علـى تطبیـق هـذه القواعـد علـى التوقیع، وأقام ا

التوقیع اإللكتروني من حیث إنكار حصول عملیة السحب منه شخصیا مع إقراره بـأن البطاقـة 

  4.المستخدمة هي بطاقته وأن الرقم السري هو رقمه بالفعل

ـــع ا ـــا مـــن التوقی ـــأتي خالی ـــي الـــذي ی ـــر الســـجل اإللكترون ـــوت هـــذا ویعتب ـــدأ ثب إللكترونـــي مب

بالكتابــة مــالم یــنص تشــریع نافــذ علــى أثــر معــین لخلــو المســتند مــن التوقیــع حســب نــص المــادة 

  5.من قانون البینات األردني 30

 1مكــرر  323وبالنســبة لشــروط التوقیــع اإللكترونــي، فتتمثــل فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

  :قانون مدني التي تقضي بما یلي

 من هویة الشخص الذي أصدرها، إمكانیة التأكد   . أ

                                                           
 .، المتضمن القانون المدني، السابق58-75من القانون رقم  327/2و 1مكرر 323المادتان   1
 .توقیع  والتصدیق اإللكترونیین، السابقیحدد القواعد العامة  لل 04- 15من القانون رقم  6المادة 2
مشار إلیه .164، رقم 1047،ص4، مجموعة أحكام النقض ، السنة 1953ماي  21،)الدائرة المدنیة(نقض مصري   3

 .230محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة اإللكترونیة ، المرجع السابق ، ص : دلدى 
 .231دنیة للتجارة اإللكترونیة ، المرجع السابق ، ص محمد المرسي زهرة ، الحمایة الم: د 4
 .159عالء محمد نصیرات ، المرجع السابق ، ص5
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  وأن تكون الكتابة الموقع علیها إلكترونیا معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها،  . ب

زیادة إلى المتطلبات الفنیة للتوقیع اإللكتروني الموصـوف الـوارد فـي أحكـام القـانون الجدیـد 

  :1الذي یقضي باآلتي

 أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة،  . ت

 یرتبط بالموقع دون سواه،أن   . ث

 أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع اإللكتروني،  . ج

 أن یكون منشأ بواسطة آلیة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموّقع،  . ح

أن یكــون مرتبطــا بالبیانــات الخاصــة بــه، بحیــث یمكــن الكشــف عــن التغییــرات الالحقــة   . خ

  .بهذه البیانات

مـن القـانون المحـدد للقواعـد العامـة للتوقیـع والتصـدیق اإللكتـرونیین،  9كما أضافت المـادة 

حكمــا یقضــي بأنــه ال یمكــن تجریــد التوقیــع اإللكترونــي مــن فعالیتــه القانونیــة أو رفضــه كــدلیل 

ــــي، أو أنــــه ال یعتمــــد علــــى شــــهادة تصــــدیق إلكترونــــي  أمــــام القضــــاء بســــبب شــــكله اإللكترون

  .2سطة آلیة مؤمنة إلنشاء التوقیع اإللكترونيموصوفة، أو أنه لم یتم إنشاؤه بوا

وقـــد یثـــار التســـاؤل التـــالي فـــي حالـــة عـــرض علـــى القاضـــي دلیلـــین أحـــدهما محـــرر كتـــابي 

واآلخر محرر إلكتروني أو موّقع إلكترونیـا وكلیهمـا لهمـا نفـس الحجیـة وفـق مـا هـو منصـوص 

  فأیهما یعتد به القاضي في اإلثبات؟. علیه في السابق

ظم المشرع المسألة وبالتالي یكون األمـر متـروك لسـلطة القاضـي التقدیریـة ومـن بدایة لم ین

هــذا مــن جانــب، ومــن جانـب آخــر إذا وجــد اتفــاق بــین . ثـم یــرجح الــدلیل األقــرب إلــى االحتمـال

طرفــــي المعاملـــــة یقضـــــي بتـــــرجیح مــــثال الـــــدلیل الكتـــــابي علـــــى اإللكترونــــي فإنـــــه یعتـــــد بـــــإرادة 

  3.األطراف

                                                           

 .یحدد القواعد العامة للتوقیع  والتصدیق اإللكترونیین، السابق 04-15من القانون رقم  7المادة  1
 .اإللكترونیین، السابق، المحدد للقواعد العامة للتوقیع والتصدیق 04-15من القانون رقم  9المادة  2
 .110خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق ، ص:د3
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مـن التقنـین المـدني الفرنسـي المعدلـة  1316/2ون الفرنسي فتقضي المادة أما بالنسبة للقان

إذا لـــم یكـــن هنـــاك نـــص أو اتفـــاق بـــین األطـــراف یحـــدد أسســـا أخـــرى، فإنـــه یجـــب علـــى : "بأنـــه

القاضي أن یفصل في التنـازع القـائم بـین األدلـة الكتابیـة عـن طریـق تـرجیح السـند األقـرب إلـى 

  1."خدمة في تدوینهاالحتمال أیا كانت الدعامة المست

كمــا أنــه لــیس ثمــة مــا یمنــع فــي الفقــه اإلســالمي مــن األخــذ بــالتوقیع اإللكترونــي اســتنادا 

التي تجد أصلها في قولـه " قاعدة المشقة تجلب التیسیر"على العدید من القواعد الفقهیة أهمها 

الت اإللكترونیــة إذ أن تطلــب إثبــات المعــام ،2"یریــد اهللا بكــم الیســر وال یریــد بكــم العســر:"تعــالى

بالكتابــــة والخــــط التقلیــــدي یــــؤدي إلــــى العســــر والمشــــقة، بینمــــا تــــؤدي إجــــازة اإلثبــــات بــــالتوقیع 

اإللكتروني والمحررات اإللكترونیـة عنـد الیقـین أو غلبـة الظـن بصـحتها ونسـبتها إلـى أصـحابها 

  3.إلى التیسیر وجلب النفع

كــــب التشــــریعات المقارنــــة كالتشــــریع یمكــــن القــــول إجمــــاال، أن المشــــرع الجزائــــري وا :الخاتمــــة

الفرنســــي وكــــذا المصــــري، التــــي اعترفــــت اعترافــــا صــــریحا وواضــــحا بالحجیــــة الكاملــــة لألدلــــة 

اإللكترونیة المختلفة في اإلثبات مسایرة منها للتطـور التكنولـوجي الحاصـل الیـوم، وهـو مـا مـن 

ـــین المتعـــامل ـــة القائمـــة ب ـــد مـــن اإلشـــكاالت القانونی ین بهـــذه الوســـائل أمـــام شـــأنه أن یحـــل العدی

  .القضاء

أن المشــرع الجزائــري لــم یخــرج عــن ســابقیه مــن المشــرعین الفرنســي والمصــري، حیــث  كمــا

ســاوى بــین المحــررات اإللكترونیــة والمحــررات العادیــة فــي اإلثبــات، إذ تكــون لهــا نفــس الحجیــة 

إنـه تخضـع لـنفس والقوة في اإلثبات، سواء كانت هذه المحررات اإللكترونیة رسمیة أو عرفیة ف

                                                           
1Articl 1316/2 code civil fr, op cit. 

 .185سورة البقرة اآلیة 2
 17ممدوح محمد علي مبروك ، المرجع السابق ، ص : د 3
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األحكام التي تخضع لها المحررات الرسمیة أو العرفیة العادیة الـواردة فـي قـانون اإلثبـات، مـع 

مراعاة الطبیعة الخاصة لتلك المحررات شـریطة أن یكـون فـي اإلمكـان بالضـرورة تحدیـد هویـة 

  .الشخص الذي صدرت منه، وأن تعد وتحفظ في ظروف من طبیعتها ضمان سالمتها

التوقیع اإللكتروني یتمتع بالحجیة القانونیـة فـي اإلثبـات، ویقـدم كـدلیل كتـابي كامـل  كما أن

أمام القضاء إلثبات ما تم به من تصرفات قانونیة مدنیة كانـت أو تجاریـة أو إداریـة باعتبارهـا 

  .أدلة صالحة لإلثبات أمام القضاء

قــان نفــس الوظیفــة التــي وعلــى هــذا النحــو فــإن كــال مــن المحــرر والتوقیــع اإللكتــرونیین یحق

  .یقوم بها كل من المحرر والتوقیع العادي متى توافرت الشروط الالزمة لذلك

وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة توســیع نطــاق المعــامالت اإللكترونیــة، وتعمــیم اســتعمال مثــل 

هتــه الوســائل لمــا تعــود بــه مــن نفــع علــى مجــرى التنمیــة الشــاملة، وتســهیال للتعقیــدات اإلداریــة 

یعیشها الموطن، ومواكبة للعصرنة والتطورات الحاصلة في البالد، وسن في نفس الوقـت  التي

المزید من القواعد واألحكام تقنیة وجزائیة معـززة للثقـة واألمـان للمتعـاملین بالمجـال اإللكترونـي 

 .على شكل واسع
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  ل السینمائي الحمایة القانونیة لحریة العم                                      

 الدین  معاشو نور: األستاذ 

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  جامعة سیدي بلعباس

  

  :ملخص

إن الحدیث عن حریة السینما یستوجب الحدیث عن حریة العمل السینمائي بمختلف أنشطته 

ب كما یستوج). حریة اإلنتاج السینمائي،حریة التوزیع السینمائي،حریة اإلستغالل السینمائي(

مما یثیر للبحث و النقاش العدید من التساؤالت . التطرق شروط ممارسة لألنشطة السینمائیة 

  .القانونیة حول ماهیة العمل السینمائي ،  و مجاالته و  المؤسسات الفاعلة في إطاره

  السنما، الحمایة القانونیة، المؤسسات، اإلنتاج، اإلعالم :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Talking about freedom of cinema requires talking about the freedom 

of cinematography in all its activities (film production freedom, free 

film distribution, freedom of cinematic exploitation). It is also 

necessary to address the conditions of practice for film activities. 

This raises a number of legal questions about the nature of cinematic 

work, its fields and institutions within it. Keywords: law, legal 

protection, institutions, production, media 

   مقدمة 

تعـــد حریـــة التعبیـــر المـــدخل الحقیقـــي لممارســـة الكثیـــر مـــن الحقـــوق العامـــة الفكریـــة و الثقافیـــة و 

غیرها، كما تعتبر من  أهم الحریات اإلنسانیة علـى اإلطـالق ، ألنهـا تمثـل الجانـب المعنـوي أو 

لیـه علیـه الروحي لفرد،و تسمح لهه بتكوین آراءه و أفكاره في شتى القضایا  و بالشـكل الـذي یم

كمـا .ضمیره أو وجدانه و غدت من  األصول الدستوریة الثابتة في كل بلـد دیمقراطـي متحضـر 
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تعــــد مــــن الــــدعامات  األساســــیة و العمــــود الفقــــري التــــي تقــــوم علیــــه الــــنظم الدیمقراطیــــة و أحــــد  

كما تعتبر حریة اإلعـالم أحـد مظـاهر حریـة  .الشروط األساسیة لتقدم في أي مجتمع و تطوره  

لتعبیــر  و التــي یقصــد بهــا قــدرة الفــرد علــى التعبیــر عــن آراءه بحریــة تامــة بغــض  النظــر عــن ا

الوســــیلة التــــي یســــتخدمها ســــواء الصـــــحف ،أو المجــــالت أو الكــــالم المباشــــر ،أو عــــن طریـــــق  

  .اإلذاعة و التلفزیون، أو السینما

و على  أساس  هذا التعریف فإن حریة اإلعالم تمثل  حجر األساس لمضمون 

حریة الرأي و التعبیر، خصوصا حریة اإلعالم السینمائي كمظهر من مظاهر 

  اإلعالم،

أما الحدیث عن حریة السینما یستوجب الحدیث عن حریة العمل السینمائي بمختلف أنشطته 

كما یستوجب ). حریة اإلنتاج السینمائي،حریة التوزیع السینمائي،حریة اإلستغالل السینمائي(

مما یثیر للبحث و النقاش العدید من التساؤالت . ة لألنشطة السینمائیة التطرق شروط ممارس

القانونیة حول ماهیة العمل السینمائي ، فما مفهوم العمل السینمائي ، و ما هي المؤسسات 

  الفاعلة في مجال السینما ؟ 

ة و و علیه سوف یتم اإللمام بمفهوم العمل السینمائي و فروعه من خالل التعاریف القانونی

، ثم التطرق إلى )المبحث األول (تمییزه عن النظم المشابهة له و فروع العمل السینمائي 

سوف یتم دراسته  و هو ما.  )الثاني المبحث( في التنظیم القانوني لحریة اإلعالم السینمائي

  .تباعا 

  مفهوم العمل السینمائي : المبحث األول 

لسینمائي و عما یشتبه به و ذلك في مطلبین سیتم تناول في هذا المطلب لتعریف العمل ا

المطلب األول خصص لتعریف العمل السینمائي و تمییزه عما یشتبه به  و في المطلب الثاني 

    .لفروع العمل السینمائي كما سیأتي بیانه تباعا 

  :تعریف العمل السینمائي : المطلب األول 
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یف العمل السینمائي لما له من أهمیة یتضمن الحدیث عن مفهوم العمل السینمائي تحدید تعر 

في التحلیل إلبراز العناصر التي یتألف منها موضوع دراسة حریة السینما و یعبر عن فحوى 

الموضوع برمته ، كما یساعد على تمییزه عن العمل السمعي البصري الموجه لإلستغالل عبر 

  .امة الفیدیوقناة التلفزیون ، و عمل الفیدیوغرام الموجه لإلستغالل على دع

  تعریف العمل السینمائي و تمییزه عما یشتبه به   : الفرع األول

ال یوجد تعریف وحید للعمل . بالرغم من أن  مفهوم العمل السینمائي جوهر قانون السینما  

  .السینمائي في القانون الفرنسي 

تخدمت بال تمییز  بالنسبة لقانون الصناعة السینمائیة الفرنسي الملغى و نصوصه التطبیقیة اس

، المصطلح األول األقدم ، و یشیر " العمل السینمائي" و"  الفیلم السینمائي"لمصطلحي   

و مع ذلك لم یعط  . إلى الدعامة ، أما الثاني یتعلق بالمحتوى بمعنى  العمل مدمج  في الفیلم

أما قانون السینما . يقانون الصناعة السینمائیة الفرنسي الملغى تعریف للفیلم أو للعمل السینمائ

العمل "  صالحل" الفیلم السینمائي "و الصورة المتحركة قد تخلى مند اآلن عن مصطلح 

  .، دائما دون إعطاء تعریف "السینمائي

و فحص مختلف النصوص المعنیة تدعو التمییز بین تعریف المستعمل في التنظیم السینمائي  

  .معي البصري من ناحیة  أخرى من ناحیة و التعریف المستعمل في تنظیم الس

من  01التعریف األول للفیلم تقني محض سجل في المادة :  تعریف التنظیم للعمل السینمائي

،  ساري المفعول  ، یتضمن  تعریف األفالم  1964ماي  28المؤرخ  459-64المرسوم رقم 

میلمتر التي لها  35م تعتبر بمثابة أفالم طویلة األفالم بالنسبة إلى حج:" الطویلة و القصیرة 

میلمتر  35 متر، و بمثابة أفالم قصیرة األفالم بالنسبة إلى حجم  1600طول یعادل أو یفوق 

  .متر تعادل ساعة تقریبا 1600لإلشارة أن " . متر  1600التي  لها طول یقل عن 

 هذا التعریف مرتبط فقط بحجم و مدة الفیلم مستعمل فقط لحساب الرسوم المحصلة من قبل

و تشیر النصوص الحدیثة مثل قانون الملكیة . المركز بمناسبة إصدار التأشیرة  اإلستغالل 

  ".العمل السینمائي" الفكریة  الفرنسي إلى 
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یستنتج إذن من هذه النصوص بمفهوم التنظیم السینمائي ، عمل سینمائي هو عمل مستغل في 

یرة اإلستغالل الضروریة لذلك قاعات العرض السینمائي في فرنسا ، و الحاصلة على  تأش

  .اإلستغالل 

إذن لیست بمثابة سینمائیة األعمال و لو كانت مستغلة في بلدها األصلي ، و التي لم تكن 

  .في فرنسا ) الحاصلة على تأشیرة االستغالل(  موضوع إستغالل سینمائي 

على ) التأشیرة أو التي تكن في حالة إنتظار ( أما بالنسبة لألعمال الحاصلة على تأشیرة 

النقیض ، العمل السمعي البصري المستغل في البدایة على خدمات التلفزیون یصبح سینمائي 

حین یتم إستغالله في قاعات العرض السینمائي ، یتطلب تأشیرة و یخضع إستغالله على 

  .دعامة فیدیوغرافي  إلى أجل قانوني

یتجلى كفئة عمل سمعي بصري محدد  في النهایة من وجهة نظر تنظیمیة ، العمل السینمائي 

  ) .محدد بطریقة إبالغه للجمهور( من خالل طریقة استغالله 

التعریفات المعتمدة من خالل التنظیم السمعي البصري  :تعریفات التنظیم السمعي البصري 

دائما في القانون الفرنسي الخاصة ببث األعمال السینمائیة على خدمات اإلعالم السمعي 

 1990جانفي  17المؤرخ في 66-90عدیدة ، تجاریا في الواقع المرسوم رقم  البصري هي

و المحدد لبعض خدمات التلفزیون  1986سبتمبر  30المؤرخ  1067-86المطبق للقانون 

على أنها  2نظام بث األعمال السینمائیة و السمعیة البصریة كما هو معدل، ینص في مادته 

  :تعتبر أعمال سینمائیة 

من قانون الصناعة  19ال التي حصلت على تأشیرة اإلستغالل بمفهوم المادة األعم°  1

  .السینمائیة بإستثناء األعمال الوثائقیة التي تكون موضوع بث أولي على التفزیون في فرنسا

األعمال األجنبیة التي لم تحصل على تأشیرة غیر أنها كانت موضوع إستغالل سینمائي ° 2

  . 1"تجاري في بلدها األصلي

                                                           
1  Kamina pascal, droit du cinéma , atelier de normadieroto impression s.a.s 61250 

lourai,2011n111614 p67    
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 18المؤرخ في  52-67المالحظ من خالل تفحص أحكام األمر : في القانون الجزائري 

 " لفیلما"المتضمن تنظیم فن السینما و صناعتها الملغى أنه استعمل مصطلح  1967مارس 

  . 1دون إعطاء تعریف له 

قد تخلى عن إستعمال  2011فیفري 17المؤرخ في  03-11أما قانون المتعلق بالسینما 

في معظم أحكامه عدا في بعض مواد "العمل السینمائي " طلح الفیلم السینمائي لصالح مص

كل فیلم أیا كان : " كما عرف العمل السینمائي على أنه . التي استعمل فیها مصطلح الفیلم

نوعه ، على إختالف مدته و على جمیع الدعائم ، على أن یكون عرضه األول في قاعات 

محاولة منه لتمییزه عن األعمال األخرى الشبیهة به ، وأحسن ما فعل  2".العرض السینمائي 

المشرع سد كل غموض الذي كان سائد ، في غیاب تعریف جامع مانع للفیلم أو للعمل 

سابق الذكر، الذي كان إمكان وضع تعریف لها عن   52-67السینمائي في أحكام األمر

  .فیلم طریق استنتاج الشروط الواجب توافرها إلعتباره 

كما یستدعي التطرق على القوانین ذات العالقة مثل قانون الملكیة الفكریة و قانون السمعي 

  .البصري 

المتعلق بحقوق  2003جویلیة  19المؤرخ في  05- 03في مجال الملكیة الفكریة فاألمر رقم 

یة األخرى المؤلف و الحقوق المجاورة معتبرا المصنفات السینمائیة و المصنفات السمعیة البصر 

، كنوع من المصنفات األدبیة أو الفنیة مشمولة 3سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها

بالحمایة، كما أشار إلى أنه تمنح الحمایة مهما یمن نوع المصنف و نمط تعبیره و درجته و 

إستحقاقه و وجهته ،بمجرد إیداع المصنف سواء كان المصنف مثبتا أم ال بأیة دعامة تسمح 

                                                           

المتضمن تنظیم فن السینما و صناعتها ، الجریدة الرسمیة العدد  1967مارس 18المؤرخ في  52- 67األمر رقم     

26. 1  

ص  13المتعلق بالسینما ،الجریدة الرسمیة العدد  2011فیفري  17المؤرخ في 03- 11من قانون  2المادة    

15 . 2  
3 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ج  2003جویلیة  19المؤرخ في  05-03من األمر 04مادة الفقرة د من ال 

.4،ص44 رقم .ر .   
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كما  یتمیز  العمل السینمائي عن  عمل الفیدیوغرام في كون  هذا  األخیر .1غه للجمهوربإبال

  عبارة عن تثبیت لصور مصحوبة بأصوات أو بدونها التي یمكن أن 

  )األنشطة السینمائیة ( فروع العمل السینمائي  :المطلب الثاني 

دءا من مرحلة اإلنتاج ،  ثم السینما مجال واسع جدا، و أن مسار أي فیلم یمر بعدة مراحل ب

  .مرحلة التوزیع ، ثم مرحلة العرض 

   مرحلة اإلنتاج: الفرع األول  

هناك أوال مرحلة اإلنتاج التي تشمل كل األنشطة و الوسائل التي تدخل في إطار تصمیم الفیلم 

و قد حدد المشرع في قانون السینما أن اإلنتاج یشمل جمیع األنشطة  . و تصویره و إنجازه

اإلجراءات و الوسائل التي تساهم في تصور عمل سینمائي و إبداعه و صنعه بما في ذلك 

إن المنتج هو مالك الفیلم و إلیه یعود . 2اإلنتاج التنفیذي لحساب مؤسسة جزائریة أو أجنبیة 

قرار إنجاز الفیلم و تمویله و البحث عن مصادر التمویل اإلضافیة عند اإلقتضاء ، وعلیه 

جاد السیناریو الذي یعتبر إنتاجا أدبیا لصاحبه السیناریست ،ثم یكلف مخرجا یتولى كل أیضا إی

مراحل إنجاز الفیلم ، ویشرف على تصویره ، وعلى المنتج في هذه المرحلة البحث عن 

الممثلین ومصمم الموسیقى و على كل المهنیین الذین یشاركون في تصویر و تحضیر الدیكور 

زیاء و اإلنارة و الصوت إلى غیر ذلك ، و یمكن أن یكون المنتج في ، وكذلك التكفل باأل

  . 3الوقت نفسه هو مخرج الفیلم 

  مرحلة التوزیع : الفرع الثاني 

عندما یتم تثبیت الفیلم على الشریط ، وهو إجراء یمكن أن یتطلب سنوات من العمل ، یقوم 

لمرحلة بمرحلة ما بعد اإلنتاج  المنتج بتحمیض الفیلم في مخبر مخصص لذلك ، وتسمى هذه ا

، عند اإلنتهاء من إنجاز الفیلم و سحب النسخ یدخل الفیلم في مرحة التوزیع ، و یقوم بهذه 
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  . 4،ص44 رقم . ر. ج
 .  16ص .  13رقم . ر .ج. المتعلق بالسینما  2011فیفري  17المؤرخ في  03-11من قانون  13المادة   2
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. 1العملیة الموزع الذي یضع الفیلم في السوق الوطنیة و الدولیة ، ویتولى مهمة ترقیته التجاریة

داول األفالم الوطنیة و األجنبیة في حدد المشرع أن التوزیع یشمل جمیع األنشطة المتعلقة بت

  .2السوق الوطنیة و ترقیتها تجاریا  و كذا نشاطات تصدیر و استیراد هذه األفالم 

  مرحلة العرض : الفرع الثالث 

بعد هذه المراحل الثالث یدخل الفیلم في مرحلته الرابعة المتعلقة باإلستغالل في القاعات ، لقد  

وزیع على أنها تشمل جمیع األنشطة المتعلقة بعرض األعمال حدد المشرع أیضا  عملیة الت

  .3السینمائیة في قاعات و فضاءات العرض السینمائي و بثها 

  :التنظیم القانوني لحریة اإلعالم السینمائي  : المبحث الثاني 

یتضمن الحدیث عن التنظیم القانوني لحریة اإلعالم السینمائي عن شروط ممارسة العمل 

و شروط ممارسة المهن السینمائیة و الولوج إلیها وضع األطر األساسیة و  السینمائي

الضروریة لتنظیم المهن المتصلة بهذا المجال الحیوي الذي هو مجال ثقافي بالدرجة األولى ، 

و إنما أیضا مجال صناعي و تجاري ، فمادام للنشاط السینمائي بعد اقتصادي و تجاري فإنه 

ه على غرار األنشطة التجاریة األخرى التي تخضع لضوابط و من الضروري تأطیر نشاط

یشمل النشاط السینمائي اإلنتاج و التوزیع و االستغالل و البث و االستیراد .  4قوانین محددة 

  .5وكذا حفظ األرشیف الفیلمي و المحافظة علیه

لى رخصة أوجب القانون المتعلق بالسینما لممارسة األنشطة السینمائیة ضرورة الحصول ع

، كما أوجب على كل ممارس لنشاط سینمائي الحصول على 6لممارسة األنشطة السینمائیة
                                                           

 04،ص 191،العدد 2011جانفي  05الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الصادرة بتارخ   1
 .16ص  13المتعلق بالسینما ،الجریدة الرسمیة العدد  2011فیفري  17في المؤرخ 03- 11من قانون  16المادة  2
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4Kamina pascal,droit du cinéma,atelier de normadieroto impression s.a.s 61250 

lourai,2011n111614, p67. 
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یتم التعرف على .2و التأشیرات بالنسبة لالستغالل في قاعات العرض السینمائي1بطاقة مهنیة

شرطي الرخصة المسبقة و البطاقة المهنیة في المطلب األول أما المطلب الثاني یتم التعرف 

   :سلطة المكلفة بضمان حریة اإلعالم السینمائي و ذلك وفقا لما سیأتي بیانهالى ال

  ضرورة توافر شرطي الرخصة المسبقة و البطاقة المهنیة : المطلب األول 

  .تخضع حریة اإلعالم السینمائي لنظام الرخصة المسبقة 

  ):الفرنسي(في القانون المقارن 

المؤرخ في  901-2009نمائي بموجب األمر رقم من األهداف بالغة األهمیة لإلصالح السی 

المتعلق بالسینما و الصورة المتحركة إلغاء العدید من القواعد المنظمة  2009جویلیة 24

للولوج الى المهن السینمائیة و ممارستها التي أصبحت مهملة وعدیمة الجدوى كضرورة 

انون الصناعة من ق 14 ةتقضي الماد الحصول على الرخصة المسبقة ، حیث كانت 

السینمائیة الملغى أنه ال یمكن ألي مؤسسة تنتمي لفرع من فروع الصناعة السینمائیة أن 

تمارس نشاطها إال بعد الحصول عل رخصة یتم تسلیمها طبقا لقرارات تنظیمیة المتخدة من 

 02للمركز الوطني المؤرخ في  12طرف المركز الوطني للسینما، إد حدد القرار التنظیمي رقم 

شروط الحصول على تلك التراخیص المسبقة بالنسبة لكل فرع من فروع المهن  1984مارس 

  .السینمائیة، التي تقدمها طالب الرخصة إلى المدیر العام للمركز الوطني للسینما  

المتعلق بالسینما و الصورة المتحركة   2009جویلیة   24المؤرخ في  901-2009األمر رقم  

، لم  1948مارس  02المؤرخ  12ناعة السینمائیة و للقرار التنظیمي رقم الملغي لقانون الص

یتناول أحكام التراخیص المسبقة ثانیة، إال فیما یخص مستغلي القاعات حیث تم اإلبقاء على 

إجراء الرخصة المسبقة ، وبهدا لم یبقى في القانون سوى رخص ممارسة مهنة اإلستغالل و 

  .3)برامج الفیدیو (ام تصریح واحد لنشاط الفیدیوغر 
                                                           

الصادرة  13،المتعلق بالسینما ،الجریدة الرسمیة العدد 2011فیفري 17المؤرخ في  03 -11من القانون  12المادة   1

 .2011فیفري28بتاریخ 
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 .2011يفیفر 28
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ونظام الترخیص السابق سواء في مرحلة صناعة اإلنتاج أو في مرحلة توزیعها و عرضها و 

الترخیص بممارسة أي نشاط منه وفقا لما كان یوجبه قانون الصناعة السینمائیة الفرنسي الملغى 

الخاضع ) سته حریة مزاولة النشاط و ممار (یقود إلى الحدیث عن حریة اإلعالم السینمائي 

للتراخیص الذي كان سائد و النظام مشكوك في دستوریته ، حیث أن المجلس الدستوري 

الفرنسي لم یوافق على إخضاع حریة اإلتصال السمعیة البصریة لنظام الترخیص المسبق إال 

لوجود ضرورات فنیة لصیقة بوسائل اإلتصال السمعیة البصریة متعلقة بنذرة موجات التردد 

  . 1و هذه الضرورات ال وجود لها بالنسبة للسینما .ة المتاح

  في القانون الجزائري 

المتعلق بالسینما  2011فبرایر 17المؤرخ في  03-11من القانون رقم  2-04نصت المادة  

یخضع اإلنتاج و التوزیع و اإلستغالل و البث و التصویر إلى رخصة مسبقة یسلمها :" على أنه

من نفس القانون تحت عنوان ممارسة النشاط  11كما نصت المادة ". الوزیر المكلف بالثقافة

تخضع ممارسة األنشطة السینمائیة من طرف األشخاص المعنویین الخاضعین :" السینمائي

كما نص أیضا تحت في نفس ".للقانون الخاص إلى رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالثقافة

القسم الثاني المتعلق باإلستغالل على ضرورة الفصل المتعلق بممارسة النشاط السینمائي في 

الحصول على رخصة بالنسبة للمثلیات الدبلوماسیة المعتمدة و المراكز الثقافیة األجنبیة و 

  .المنظمات الدولیة عرض أفالم للجمهور 

  إجراءات الحصول على الرخصة: البند األول 

بالرخص و التأشیرات المتعلق  2013جویلیة 29المؤرخ في  276-13حدد  المرسوم  

إجراءات الحصول على الرخصة ، حیث أوجب إیداع طلبات الحصول على رخصة ممارسة 

األنشطة السینمائیة لدى المدیریة المركزیة المكلفة بالسینما بوزارة الثقافة أو لدى  المدیریات 

الوصل   و ال یعتبر.و  یتم تسلیم وصل إیداع بعد فحصص الملف  المقدم .الوالئیة للثقافة

: كما أوجب أن تكون طلبات الرخصة مرفقة بملف یتضمن ما یأتي .بمثابة رخصة ممارسة 

إستمارة نموذجیة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة تمال أو توقع كما ینبغي و تتضمن 
                                                           
1  pascal Kamina ;op ;cité ;p84.  
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معلومات شخصیة و اكتتابا بالتعهدات، نسخة من القانون األساسي للمؤسسة أو للشركة التي 

ال یزید تاریخ إصدارها عن ثالثة  3للقانون الجزائري، صحیفة السوابق القضائیة رقم تخضع 

أشهر لمالك أو مسیر الشركة ،الشهادة أو الشهادات أو اإلجازات أو أي وثیقة أخرى تثبت ) 3(

الكفاءات أو السوابق المهنیة لصاحب الطلب ذات الصلة بالنشاط السینمائي محل طلب 

رخصة ممارسة النشاط في  أجل ال یتعدى ثالثین یوما من تاریخ اإلیداع  یتم تسلیم.1الرخصة

، و یجب أن یكون  الرفض تسلیم  الرخصة معلال و یبلغ به صاحب  الطلب كتابیا برسالة 

یوما التي تلي  15موصى علیها و یكون قابال للطعن أمام الوزیر المكلف بالثقافة في أجل 

  .2تاریخ تبلیغ الرفض

  السلطة المكلفة بمنح الترخیص  : اني البند الث

مادام ممارسة هذه الحریة  ,حریة اإلعالم السینمائي هي حریة مضمونة بسلطة إداریة مستقلة 

أیضا  ,تخضع للشرط ضروري و هو الترخیص المسبق تستوجب إلصدارها معاییر موضوعیة 

  .قواعد المنافسة تتطلب إلصدارها تنافسیة بین أعوان إقتصادیین 

وجب القانون الفرنسي على مستغلي القاعات السینمائیة الحصول على الترخیص لمزاولة عمل أ

من طرف رئیسه  ) CNC(خوله سلطة تسلیمها للمركز الوطني للسینما . اإلستغالل السینمائي

یسلم الرخصة المسبقة لممارسة نشاط مستغل مؤسسة العروض السینمائیة ، بموجب القانون 

جوان  11المؤرخ في  654-2010و بموجب المرسوم رقم   2009یلیة جو  24األمر رقم 

المركز مؤسسة  كما یعتبر. 3المتعلق بالمركز الوطني للسینما و الصورة المتحركة  2010

عمومیة تتمتع إستقاللیة مالیة ، و مادام أنه مؤسسة عمومیة  یتمتع بالشخصیة اإلعتباریة و 

و هو . اصة ،له إبرام إتفاقیات و حق اللجوء إلى القضاء ذمة مالیة خ: الحقوق المالزمة لها 

                                                           
،المتعلق بالرخص و التأشیرات ، الجریدة  2013جویلیة  29المؤرخ في  276-13من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  1

  .9، الصفحة 40،العدد  2013أوت  4الرسمیة 
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 .9، ص 40،العدد  2013أوت  4الرسمیة 
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ما أكده  القضاء اإلداري و العادي في مناسبة سابقا الطابع اإلداري للمؤسسة ، حدد بعد ذلك 

  .من القانون السینما الفرنسي  1-111في المادة 

باره هو من یمارس وزیر الثقافة و اإلتصال الوصایة على المركز ، له سلطة على رئیسه بإعت

من القانون  3-111یمارس سلطات المسندة إلیه باسم الدولة ، المنصوص عیها في المادة 

   .السینما و الصورة المتحركة الفرنسي 

لم یتناول األمر أحكام التراخیص المسبقة ثانیة ، إال فیما یخص مستغلي القاعات حیث تم 

ى في القانون سوى رخص ممارسة مهنة اإلبقاء على إجراء الرخصة المسبقة ، وبهذا لم یبق

 24كما وضع األمر المؤرخ ). برامج الفیدیو (اإلستغالل و تصریح واحد لنشاط الفیدیوغرام 

المتعلق بالسینما و الصورة المتحركة حدا بصفة نهائي للنظام القدیم المتعلق  2009جویلیة 

ینما الملغي للقرار التنظیمي ببطاقات التعریف المهنیة الصادرة من طرف المركز الوطني للس

  .المحدد لشروط تسلیمها 1964جویلیة  10المؤرخ في  51رقم 

أما بالنسبة للقانون الجزائري تتمثل الجهة المختصة بتسلیم الرخصة هي المدیریات المركزیة 

نفس من  5المكلفة بالسینما بوزارة الثقافة أو المدیریات الوالئیة للثقافة كما هو واضح في المادة 

الملغى المتضمن إحداث  50-67على خالف ما كان معموال به في ظل األمر . القانون

المتضمن فن السینما و صناعتها  52-67من األمر  2المركز الجزائري للسینما ، و المادة 

ال یسوغ لمن یتولى إدارة مؤسسة سینمائیة سواء كان مدیرا أو مسیرا أو :" التي تنص على أنه 

ي عون آخر أن یمارس مهامه إال بعد الحصول على الرخصة التي یسلمها المركز وكیال ،أو أ

-04و هو ما أشار إلیه المرسوم التنفیدي. الجزائري للسینما لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

منه على  4، في مادته 1المتضمن إعادة تنظیم مركز العرض السینمائي و تغییر تسمیته 236

لكنه .........". دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السینمائي  یتولى:".........أنه 

                                                           

المتضمن إعادة تنظیم مركز العرض السینمائي و تغییر تسمیته  2004أوت  23المؤرخ في 236- 04المرسوم التنفیدي 1 

المؤرخ في  275-13،المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیدي 2004أوت  25درة بتاریخ الصا53،ج ر رقم 

 .2013أوت 4الصادرة بتاریخ  40،ج ر رقم 2013جویلیة29
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لم یشر من هي السلطة المخولة بتسلیم الرخصة التي كانت تخول سلطة تسلیم الرخص اإلنتاج 

    .1و التوزیع المفروضة على المؤسسات السینمائیة و بطاقات التعریف المهنیة

المواد القانونیة أن النظام الذي اهتدى إلیه المشرع  یبدو واضحا من خالل ما تقدم ذكره من

، و الذي یعتمد هذا النظام على إخضاع ) هو النظام القمعي ( الجزائري هو النظام الوقائي 

ممارسة حریة اإلعالم السینمائي للرضا المسبق لإلدارة ، و هو النظام الذي ال یسمح فیه 

یام بإجراءات رسمیة، و علیهم استیفاء شروط ینص لألفراد بممارسة نشاط معین ، إال بعد الق

و یخضع فیه المواطن لسلطة اإلدارة اإلستنسابیة أحیانا بحیث تستطیع الرد .علیها القانون 

بالموافقة أو الرفض على طلب الترخیص،و یشمل الترخیص في مجال اإلعالم السینمائي 

لذي یخضع في الجزائر إلى الترخیص ممارسة العمل السینمائي من إنتاج و توزیع و استغالل ا

المسبق ، مع اإلشارة هنا،إلى أن إخضاع حریة اإلعالم السینمائي  إلى الترخیص المسبق، و 

الذي یترك مجاال واسعا الستنساب اإلدارة و هي المدیریة المركزیة المكلفة بالسینما بوزارة 

 50- 67معموال به في ظل األمر  الثقافة أو المدیریات الوالئیة للثقافة ، على خالف ما كان

الملغى المتضمن إحداث المركز الجزائري للسینما و الذي أشار إلى السلطة المخولة بتسلیم 

:" المتضمن فن السینما و صناعتها التي تنص على أنه 52-67من األمر  2الرخصة المادة 

وكیال ،أو أي عون  ال یسوغ لمن یتولى إدارة مؤسسة سینمائیة سواء كان مدیرا أو مسیرا أو

آخر أن یمارس مهامه إال بعد الحصول على الرخصة التي یسلمها المركز الجزائري للسینما 

المتضمن  236-04و هو ما أشار إلیه المرسوم التنفیدي. لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

منه على  4، في مادته 2إعادة تنظیم مركز العرض السینمائي و تغییر تسمیته

إذن .........". یتولى دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السینمائي ......:"...أنه

                                                           
الصادرة 26المتضمن إحداث المركز الجزائري للسینماـ ج ر رقم  1967مارس 17المؤرخ في  50-67من األمر 2المادة 1

 .1967مارس 28بتاریخ 

المتضمن إعادة تنظیم مركز العرض السینمائي و تغییر تسمیته  2004أوت  23المؤرخ في 236- 04مرسوم التنفیدي ال2 

المؤرخ في  275-13،المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیدي 2004أوت  25الصادرة بتاریخ 53،ج ر رقم 

 .2013أوت 4الصادرة بتاریخ  40،ج ر رقم 2013جویلیة29
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المركز  هو السلطة المخولة بتسلیم الرخصة التي كانت تخول سلطة تسلیم الرخص اإلنتاج و 

  . 1التوزیع المفروضة على المؤسسات السینمائیة و  منح بطاقات التعریف المهنیة

سلطة تسلیم الرخص إلى المدیریة المركزیة للوزارة  03-11في القانون غیر أن المشرع إختار  

و المدیریات الوالئیة للثقافة متراجعا لخطوات إلى الوراء لما كان معموال به في السابق بتخویله 

سلطة منح الرخص و التأشیرات إلى المركز العرض السینمائي المسمى فیما بعد المركز 

  .البصري الوطني للسینما و السمعي 

  ضرورة حیازة البطاقة المهنیة: الفرع الثاني 

في فرنسا أصبح شرط بطاقة التعریف المهنیة هدا اإلجراء المنظم لولوج إلى المهن إنطوى  

علیه في الواقع العدید من السلبیات بسبب تطور الحرف و صعوبات تسییره ،كون أن البطاقات 

هذا األخیر ( رورة النشاط الحقیقي لصاحبها كانت تسلم مدى الحیاة و لم تكن تعكس بالض

الذي من الممكن قد أوقف نشاطه أو تمكن من الحیازة على العدید من البطاقات و ال یمارس 

، إن التنظیم كان مشوه جراء اإلستخدام لأللقاب المستعارة عادة كان ) سوى واحدة من المهن 

اع فضال عن حریة المنتج في إختیار یقید بشكل غیر مبرر للوافدین الجدد للولوج في القط

  .مستخدمیه،فمن الغرابة أن یظل صامدا لمدة أطول

أما في القانون الجزائي  كان إدراج بطاقة مهنیة من بین اإلقتراحات التي كان قدمت في 

مناقشة لقانون أمام البرلمان هو اعتبار البطاقة المهنیة ضرورة أساسیة لتكریس اإلحترافیة في 

ینمائي و حمایته من الممارسات الطفیلیة إضافة إلى حمایة مهنیة و اجتماعیة العمل الس

و یكون الحق في الحصول على البطاقة المهنیة لممارسي . 2للعاملین في هذا المجال 

األنشطة السینمائیة وفق شروط موضوعیة بعد رأي لجنة مشتركة تضم مختلف الفاعلین كما 

أورده القانون في مداولته أن الهدف من صیاغته هو   و حسب ما. 03-11جاء في القانون 

                                                           
الصادرة 26المتضمن إحداث المركز الجزائري للسینماـ ج ر رقم  1967مارس 17المؤرخ في  50-67األمرمن  2المادة 1

 .1967مارس 28بتاریخ 

  ..191،العدد 2011جانفي  05الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الصادرة بتارخ  -      2     
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تكریس الحق في الحصول على البطاقة المهنیة لممارسي األنشطة السینمائیة وفق شروط 

  .موضوعیة بعد رأي لجنة مشتركة تضم مختلف الفاعلین

  السلطة المكلفة بضمان حریة اإلعالم السینمائي : المطلب الثاني 

زئي و التدریجي للدولة من الحقل اإلقتصادي ظهور و تطو العدید ترتب على اإلنسحاب الج

من النشاطات اإلقتصادیة خاصة في ظل اإلنفتاح عى اقتصاد السوق منها قطاع اإلعالم ، 

على أن ال تتدخل الدولة إال من أجل تأطي آلیا ت السوق و بهدف مراعاة مقتضیات المرفق 

 la régulationاإلداریة بأدوات الضبط اإلقتصادي العام و صالح المتفقین معوضة القرارات 

économique  1 . و من أجل خلق توازن بین انساب الدولة من الحق اإلقتصادي و بن

تبنت شكال جدیدا من أشكال مماسة السلطة العامة . وجوب اإلحتفاظ بدوها في الرقابة علیه 

لطات شمل قطاع اإلعالم بموجب سلطات الضبط في المجال اإلقتصادي ، إنشاء هذه الس

حیث وجدت الدولة نفسها مرغمة على التخلي عن قطاع اإلعالم مثل سلطة ضبط الصحافة 

المكتوبة و سلطة ضبط السمعي البصري بما یضمن مبدا تطبیق حیة الرأي و التعبیر المكرس 

زمة دستوریا و تعزیز الممارسة الحرة لنشاطات و مهن قطاع اإلعالم ن و في نفس الوقت مل

بمراقبة لما له من تأثیر في تكوین الرأي العام و ضمان التوازنات الضرروة بین متطلبات 

المرفق العمومي و احتیاجات السوق و المنافسة و حمایة النشاط من جهة أخرى ، األمر الذي 

دفعها إلى وضع أجهزة تختص بممارسة صالحیاتها في الرقابة دون أن تمس بشرعیة المنافسة 

عمدت التشریعات الحدیثة إلى استحداث هاته السلطات منها التشیع الفرنسي موضوع فقد . 

المقارنة الى ما یسمى بوسیط لسینما هیئة ادایة مستقلة و هو ما یتم تناوله في الفرع األول 

،على عكس التشیع الجزائري الذي یحتكر النشاط السینمائي و خول ضبط النشاط السینمائي 

  : ة و هو ما یتم التطرق الیه في الفرع الثاني كالتالي الى وزارة الثقاف

  ) وسیط السینما ( في القانون الفرنسي : الفرع األول 

                                                           
1 Zouaimia rachid “ les autorité administraties indépendantes et la régulation éonomique” 

revue idara ,ecole national de l’administration ,N28 ?2004 ?P24.    
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حرصا على حریة المنافسة و لمكافحة اإلحتكارات في مجال العرض السینمائي یستلزم القانون 

إتفاق بین  الترخیص أو الموافقة من مدي المركز الوطني للسینما قبل إقامة أي تجمع أو

و هذه الموافقة ال یمكن أن تمنح ألي اتفاق أو تجمع . المشاریع المعنیة یتعلق بعرض األفالم 

من شأنه إعاقة المنافسة ، خاصة إذا كان یجع بین إثنین أو أكثر من المشاریع ذات األهمیة 

یسمى وسیط  و لتكملة نظام حمایة المنافسة الحرة أسس القانون لما. القومیة في هذا المجال 

و كلفه بإیجاد الحلول التوفیقیة للمنازعات المتعلقة   mediateur de cinémaالسینما 

بعرض األفالم في دور العض عندما تكشف هذه الخالفات عن وجود حالة إحتكار فعلي ، أو 

و هذا الوسیط یمكن أن یطلب منه التدخل . وجود عقبات تحول دون حریة عرض األفالم 

خص یعنیه األمر ، كما یستطیع أن یتدخل من تلقاء نفسه في أي أمر یدخل في بواسطة أي ش

فإذا نجح في عملیة التوفیق بین طرفي النزاع ، حرر محضا بمضمون اإلتفاق ، . إختصاصه 

یودع في قلم كتاب المحكمة ، فتكون له القوة التنفیذیة بمجرد اإلیداع ، و إذا لم یوفق الوسیط 

و بهذا التنظیم أمكن . ، فإذا أخفق له فع األمر الى مجلس المنافسة علنیا  فله أن یصدر

  . استكمال حریة فتح دور السینما بحریة أصحابها في استغاللها بأن یعرضوا أفالما یختارونها

  )احتكار الدولة لتنظیم النشاط السینمائي (في القانون الجزائري : الفرع الثاني 

السینمائي و المنافسة في المجال السینمائي في ظل  ال یمكن الحدیث عن حریة اإلعالم

أنه كبح المبادرات و وضع  03- 11احتكار الدولة لهذا النشاط ،  و ما یستشف من القانون 

العوائق لللفاعلین في القطاع السینمائي بتخویل كال من مدیریة الثقافة و وزارة الثقافة الى مراقبة 

  نح التراخیص و الرقابة ، النشاط السینمائي بتخویل له سلطة م

دون فتح النشاط إلى المبادرة الفردیة رغم أنه نشاط تجاري كما أنه یتعلق بحریة التعبیر ن و 

على المشرع أن یعاود النظر في القانون المنظم للنشاط السینمائي بتخویل سلطات الضبط 

بیر و الرأي  و تكریس لتنظیم النشاط باعتباره نشاط تجاري ن و كذلك نشاط یتعلق بحریة التع

سلطة مراقبته الى مركز مستقل إداریا و مالیا یتمتع بالشخصیة المعنویة كما كان في العهد 

  .السابق یضمن التنافس بین المتعاملین و بالنتیجة یضمن حریة التعبیر 

  : الخاتمة 
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عالم و ي وسیلة إتصال و إختاما و انطالقا مما سبق إن السینما فن جماهیري ، و ه      

ل إلى كافة المستویات توجیه و دعایة ، تتمیز بإستعمالها المكثف للمؤثرات، و تصتثقیف و 

كما . اإلجتماعیة، وهي بذلك أداة مهمة في التغییر اإلجتماعي و تنمیة الوعي الثقافي الثقافیة و 

فیلم  فالسینما مجال واسع جدا، و أن مسار أي . أنها حقا فن ، ولكنها كذلك صناعة وتجارة

أوجب . بدءا من مرحلة اإلنتاج ،  ثم مرحلة التوزیع ، ثم مرحلة العرض  .یمر بعدة مراحل 

القانون ضرورة الحصول على رخصة لممارسة األنشطة السینمائیة، كما أوجب على كل 

ممارس لنشاط سینمائي الحصول على بطاقة مهنیة ، و التأشیرات بالنسبة لالستغالل في 

ینمائي على عكس المشرع الفرنسي و هذا ما یؤخذ علیه على أنه قید قاعات العرض الس

ممارسة النشاط السینمائي و بالنتیجة حریة اإلعالم السینمائي في جمیع مراحله عكس المشرع 

  . الفرنسي الذي أوجب الترخیص عدا في مرحلة العرض في القاعات 

ریة اإلبداع السینمائي الیوجد في الذي یعیق ح) الترخیص أو اإلذن المسبق(هذا القید      

الذي اعتبر میدان خصب للنظام القمعي ، أي  2009قانون السینما الفرنسي السیما القانون 

أن یصور الفیلم دون ترخیص  عدا االستغالل یتضح من خالل هذه المقارنة انه حبذا لو حذا 

صة مسبقة من االدارة المشرع حذو نظیره الفرنسي بإلغاء القید المتعلق بالحصول على رخ

المسبقة قبل تصویر الفیلم و توزیعه و الذي یجعل لالدارة سلطانا قویا ، حبذا لو یهجر المشرع 

نظام الترخیص كنظیره الفرنسي و كذلك بإنشاء مركز وطني للسینما تخول له مهام تسلیم 

  .التراخیص كما كان معموال به 

ط السینمائي إلى سلطة ضبط مستقلة تشجع كما على أن المشرع یمنح تنظیم النشا      

المبادرات الفردیة و تستغني عن الدور الرقابي للدولة في القطاع السینمائي كم جاء في القانون 

تماشیا مع التوجه اإلقتصاد الحر و تحریر األسعار و . بالنسبة لوزارة الثقافة و مدیریات الثقافة 

ن كبح المبادرات و وضع العوائق لللفاعلین في القطاع تشجیع المبادرة الفردیة ، و الحیلولة دو 

  .السینمائي 

 قائمة المراجع 

 الكتب المتخصصة 
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Kamina pascal,droit du cinéma,atelier de normadieroto impression 

s.a.s 61250 lourai,2011n111614 . 

  لمواثیق و اإلتفاقیات الدولیة ا

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  سائل و األطروحات الر 

محمد هاملي ، إراسء دولة القانون في الجزائ ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون 

  . 2011العام ، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة 

  المقاالت العلمیة 

Zouaimia rachid “ les autorité administraties indépendantes et la 

régulation éonomique” revue idara ,ecole national de l’administration 

,N28 , 2004 , P24.     

  النصوص التشریعیة 

  القوانین العضویة  

جانفي 15الصادرة في 02جر رقم .  2012جانفي  12المؤرخ في في  05- 12قانون رقم 

2012 .  

 القوانین العادیة  

ج ر . المتعلق بالنشاط السمعي البصري  2014فیفري  24المؤرخ في  04-14القانون رقم 

  . 23/03/2014الصادرة بتاریخ  16رقم 

،المتعلق بالسینما ،الجریدة الرسمیة 2011فیفري 17المؤرخ في  03 -11القانون رقم  -

  .2011فیفري28الصادرة بتاریخ  13العدد 

  األوامر 

الجزائري للسینماـ ج المتضمن إحداث المركز  1967مارس 17المؤرخ في  50- 67األمر -

  .1967مارس 28الصادرة بتاریخ 26ر رقم 
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المتضمن تنظیم فن السینما و  1967مارس 18المؤرخ في  52-67األمر رقم  -  

  .26صناعتها ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  2003جویلیة  19المؤرخ في  05-03األمر -

  .44 رقم .ر .ج 

  راسیم التنفیذیة لما

،المتعلق بالرخص و  2013جویلیة  29المؤرخ في  276-13المرسوم التنفیذي رقم   -

  .،40،العدد  2013أوت  4التأشیرات ، الجریدة الرسمیة 

المتضمن إعادة تنظیم مركز  2004أوت  23المؤرخ في 236-04ا لمرسوم التنفیدي  -

،المعدل و 2004أوت  25الصادرة بتاریخ 53العرض السینمائي و تغییر تسمیته ،ج ر رقم 

 40،ج ر رقم 2013جویلیة29المؤرخ في  275-13المتمم بموجب المرسوم التنفیدي 

  .2013أوت 4الصادرة بتاریخ 

 المداوالت 

  .191،العدد 2011جانفي  05الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الصادرة بتارخ  -
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  یة في إرساء حمایة الملكیة الفكریة بالدول النامیةدور المنظمة العالمیة للملكیة الفكر 

  صادق فتحي محمد /االستاذ

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  مستغانم -جامعة عبد الحمید ابن بادیس

  :الملخص 

لقد أدى تزاید أهمیة حقوق الملكیة الفكریة علـى المسـتوى الـدولي إلـى بـروز العدیـد مـن 

بضـــمان حمایـــة لهـــذه الحقـــوق مـــن مختلـــف أشـــكال التعـــدي و االتفاقیـــات الدولیـــة التـــي تعنـــى 

القرصــنة، كمــا دفــع بــالمجتمع الــدولي إلــى البحــث عــن  تنظــیم دولــي یعمــل علــى الســهر علــى 

ـــات بمـــا یضـــمن حقـــوق المبتكـــرین مـــن جهـــة و یراعـــي مصـــالح و  حســـن تطبیـــق هـــذه االتفاقی

  .أوضاع الدول النامیة على كافة المستویات

یم فـــي صـــورة المنظمـــة العالمیـــة للملكیـــة الفكریـــة التـــي أسســـت و قـــد تجســـد هـــذا التنظـــ

، كــأول منظمــة دولیــة تعنــى بتــوفیر الحمایــة المالئمــة 1967بموجــب اتفاقیــة ســتوكهولم لســنة 

لحقــــوق الملكیــــة الفكریــــة مــــن خــــالل إدارة و مراقبــــة تنفیــــذ االتفاقیــــات الدولیــــة لحمایــــة الملكیــــة 

 أو المتقدمـة خاصـة فـي ظـل سـواءا النامیـة الـدول بـین جمیـع التعـاون ترسـیخالفكریـة، و كـذا 

  .اختالل موازین القوى بین الدول

و تكـریس لحـق  الفكریـة حمایة الملكیة أجل من تعاون هو و مرد ذلك أن هذا التعاون 

الجمیع في التمتع بامتیازات حقوق الملكیة الفكریة بعیدا عن القرصنة و االحتكـار،  و مراعـاة 

و االجتماعیــة للــدول النامیــة التـي تجعلهــا فــي موقــف ضــعیف مقارنــة     للوضـعیة االقتصــادیة

بالــــدول المتقدمــــة، بشــــكل یحــــد  مــــن خطــــورة الشــــركات المتعــــددة الجنســــیات التــــي ال تكتــــرث 

 .بأوضاع الدول النامیة إذا ما تعلق األمر في تحقیق أغراضها و فرض هیمنتها

  : الكلمات المفتاحیة

الــدول   -التعـاون الــدولي -الحمایـة الدولیــة للملكیـة الفكریــة–لفكریــة المنظمـة العالمیــة للملكیـة ا

  -النامیة
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Le résumé: 

Vu l’importance de la propriété intellectuelle, le monde a connu 

plusieurs tentatives de renforcement du système de protection des 

droits de la propriété intellectuelle, qui ne cessent de s’évoluer un 

jour après l’autre. 

Dans ce sens, la communauté internationale a conclu des 

accords qui assurent une  protection mondiale des droits la propriété 

intellectuelle 

En outre la nécessité d’une organisation mondiale qui veille sur 

l’application de ces accords a poussé une autre fois cette 

communauté  à créer L’OMPI en 1967 (Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle). 

Cette organisation qui garanti la protection de la propriété 

intellectuelle dans le monde entier; et assure  la coopération 

administrative entre les unions de propriété intellectuelle créées par 

les traités qu'elle administre, mais sans toucher aux droits des pays 

en développement. 

Dans ce cadre, L’OMPI accompagne les pays en 

développement- qui connaissaient des difficultés sur les plan 

économique, politique et social- dans l’application des accords 

internationaux qui régissent ce domaine et assure leurs droits de 

développement dans le cadre d’une coopération internationale fiable. 
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Mots clés : L’organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle- pays en développement- coopération internationale 

  :المقدمة

یلعب اإلنتاج الفكري بمختلف أنواعـه، دورا هامـا بـین مختلـف أنـواع اإلنتـاج الـذي یقـوم 

ة بــه        اإلنســان، األمــر الــذي أدى إلــى بــروز موضــوع حقــوق الملكیــة الفكریــة إلــى الواجهــ

ـــد اإلدراك بعمـــق تأثیرهـــا علـــى تطـــور النظـــام االقتصـــادي الحـــدیث و  ـــة الســـیما مـــع تزای الدولی

  .التجارة الدولیة، و تظهر بالتالي أهمیة حمایة الملكیة الفكریة

برزت أهمیة هذه الحمایة بصورة ملموسة في أعقـاب الثـورة الصـناعیة و مـا رافقهـا مـن        

نولـــوجي، و لعـــل أن الثـــورة الصـــناعیة التـــي شـــهدها العـــالم    ابتكـــارات، و اختراعـــات و تطـــور تك

و  التطـــورات الحاصــــلة فــــي المجـــال الصــــناعي هــــي الدعامـــة األساســــیة  لوجــــود أول اتفاقیــــة 

خاصـة بحمایـة الملكیــة الصـناعیة ممثلـة فــي اتفاقیـة بـاریس لحمایــة الملكیـة الصـناعیة المبرمــة 

  1883مارس 20في 

خلیـــــة للــــدول و تزایـــــد العالقـــــات الدولیـــــة االجتماعیـــــة                    غیــــر أن قصـــــور التشـــــریعات الدا

و االقتصــادیة و التجاریــة، و انتشــار الفكــر اإلنســاني عبــر الحــدود ســاهمت فــي  تزایــد الحاجــة 

إلــى تــدویل حمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة و العمــل علــى تــأمین الحــد األدنــى مــن التناســق مــن 

  .خالل االتفاقیات الدولیة

، و التــي 1967لتحقیــق هــذه الغایــة تأسســت المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة عــام  و

أسهمت في خلق نوع جدید من قواعد القانون الدولي یعنى بحمایـة الملكیـة الفكریـة بشـكل عـام 

على المستوى        العـالمي، و لعـل اإلشـكال الـذي یمكـن  طرحـه فـي هـذا الصـدد یمكـن أن 

  :ليیكون على النحو التا

فیما تتمثل اختصاصات المنظمـة العالمیـة للملكیـة الفكریـة ؟ و كیـف تسـهم فـي إرسـاء القواعـد 

  القانونیة للحمایة الدولیة للملكیة الفكریة بالدول النامیة
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  الطبیعة القانونیة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة و اختصاصاتها: المبحث األول

ـــدولي بعـــد إنشـــاء منظ   ـــى تكثیـــف جهـــوده ألجـــل اتجـــه المجتمـــع ال مـــة األمـــم المتحـــدة إل

الحفــــاظ علــــى الســــلم و األمــــن الــــدولیین و التعــــاون الــــدولي، و علــــى هــــذا األســــاس تــــم إنشــــاء 

المنظمـــات الدولیـــة، االقلیمیـــة و العالمیـــة لتكـــون فضـــاءا لتـــأطیر صـــور التعـــاون، فـــي مختلـــف 

  .المجاالت ذات االهتمام المشترك بین الدول

 1967إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بشكل رسمي سـنة  و في هذا اإلطار تم  

، لتــأطیر و  تنســیق التعــاون 1970فــي ســتوكهولم، و دخلــت هــذه  االتفاقیــة حیــز التنفیــذ ســنة 

الــدولي فــي مجــال حمایــة الملكیــة الفكریــة، و هــي منظمــة دولیــة متخصصــة فــي هــذا المجــال 

  .عددة  في هذا المیدانتعمل وفق القانون الدولي، و لها نشاطات مت

  الطبیعة القانونیة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة: المطلب األول

" الویبــو" تأسســت المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة، التــي یشــار إلیهــا بشــكل مــوجز ب

باللغـــة الفرنســـیة بموجـــب  OMPIباللغـــة االنجلیزیـــة و   WIPOباللغـــة العربیـــة          و 

اتفاقیــة إنشــاء " تحــت عنــوان  1967یونیــو   14توقیــع علیهــا فــي ســتوكهولم فــياتفاقیــة تــم ال

إحـدى الوكـاالت ، و تعـد 1970و دخلت حیـز التنفیـذ سـنة  1"المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

، تعنـــى بتـــوفیر الحمایـــة المالئمـــة لحقـــوق الملكیـــة 2المتخصصـــة التابعـــة لهیئـــة األمـــم المتحـــدة

 مراقبة تنفیذ االتفاقیات الدولیة لحمایة الملكیة الفكریة الفكریة من خالل إدارة و

  تضمنت وقد ، الدول لبعض الحرة باإلرادة الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة أنشئت

 حمایـة فـي المتعاقـدة الـدول مـن رغبـة" :بقولهـا ذلـك إلـى واضـحة  صـریحة إشـارة دیباجتهـا 

 فـي منهـا ورغبـة االبتكـاري، النشـاط جیعتشـ بهـدف العـالم أنحـاء جمیـع فـي الفكریـة الملكیـة

                                                           
–) ویبـو(حیدر بشیر غالم ااهللا،  حمایة حقوق الملكیة الفكریة  في ظل اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة . د 1

 .154-153لتاسعة، ص ص ، مجلة العدل، العدد الثاني والعشرون، السنة ا
 سنة مصر، الجدیدة، الجامعة دار الفكریة، الملكیة لحمایة الدولي التنظیم الرحیم، عبد منصور الهادي عبد ریاض 2

 19 ص ، 2012 .
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 وحمایـة الصـناعیة الملكیـة حمایـة مجـاالت فـي المنشـأة االتحـادات إدارة كفـاءة تطـویر

 الطبیعـة فـي وكـذا المنظمـة، هـذه               إنشـاء علـى اتفقت والفنیة، األدبیة المصنفات

 ،1االتفاقیة من التاسعة المادة نم الثامنة الفقرة علیه تنص لما طبقا وموظفیها لمدیرها الدولیة

 حكومیـة دولیـة منظمـة الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة أن نقـول یجعلنـا ما ذلك كل في 

القـانون  أشـخاص  مـن شـخص فهـي وعلیه ،الفكریة الملكیة حمایة هو محدد اختصاص ذات

 تبـرم أن ةالصـف بهـذه ولهـا ونظمـه، مبادئـه وتحكمهـا قواعـده، علیهـا تجـري العـام، الـدولي

 سـواء الـدولي، القانون أشخاص من مناسبا تراه من مع اختصاصها نطاق في دولیة اتفاقیات

 موظفوهـا یحظـى بـان تطالـب أن ولهـا حكومیـة، غیـر أو حكومیـة دولیة منظمات أو دوال كان

 بهـا یحظـى التـي واالمتیـازات الحقـوق بـذات وٕاشـرافها، إدارتهـا وتحـت لحسـابها العـاملون

  .تحتضنه التي الدولة مع المقر اتفاقیة تبرم أن لها أن كما لدولیون،ا الموظفون

  الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة اختصاصات :الثاني لمطلبا

 إلـى           الـدول دفعـت التـي بالغایـة الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة اختصاصـات تتحـدد

 أن نجـد ، الفكریـة للملكیـة العالمیـة ظمـةالمن إنشـاء اتفاقیـة دیباجـة إلـى و بـالرجوع إنشـائها،

 وتعـاون تفـاهم فـي اإلسـهام فـي منها رغبة إنشاء المنظمة، على أقدمت قد المتعاقدة األطراف

 حمایـة لـدعم وكـذا بینهـا، فیمـا والمسـاواة سـیادتها احتـرام أسـاس على المشتركة لمنفعتها الدول

 كفـاءة تطـویر وكـذا االبتكـاري، النشاط تشجیع بهدف لعالم،2ا أنحاء جمیع في الفكریة الملكیة

 األدبیـة المصـنفات وحمایـة الصـناعیة، الملكیـة حمایـة مجـاالت فـي المنشـأة االتحـادات إدارة

 .اتحاد كل الستقالل الكامل االحترام مع والفنیة،

                                                           
 ، مــن اتفاقیــة إنشــاء المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة،9/8میثــاق المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة، المــادة : راجــع- 1

، تـــــــم تصــــــــفح الموقــــــــع بتــــــــاریخ  www.wipo.int/treaties/ar/conventions/trtdocs_wo029.html:موقـــــــع

21/03/2016  
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 المنظمـة أغـراض أن اإلنشـاء اتفاقیـة مـن الثالثـة المـادة نـص فـي جـاء علیـه، و بنـاء

  :1هي الفكریة للملكیة العالمیة

   :العالم أنحاء جمیع في الفكریة الملكیة حمایة دعم :أوال

 ذلـك كـان متـى أخـرى، دولیـة منظمـة أیـة مـع والتعـاون الـدول، بـین التعاون طریق عن

 ذات مـن الرابعـة المـادة عناصـر بعـض فـي العـام الغـرض هـذا تفصـیل جـاء وقـد مالئمـا،

 :التالیة العناصر ننتقي الصدد أن بهذا اویمكنن أجهزتها، بوظائف والمتعلقة االتفاقیة

 الفكریـة للملكیـة الفعالـة الحمایـة تیسـیر إلـى تهـدف التـي اإلجـراءات اتخـاذ دعم على العمل -

  .المجال هذا في الوطنیة التشریعات تنسیق وٕالى العالم أنحاء جمیع في

 الملكیـة حمایـة دعـم إلـى یهـدف دولـي اتفـاق تنفیـذ عـن الناشـئة اإلداریـة المهـام تـولي قبـول -

 .المهام هذه مثل في المشاركة أو الفكریة

  .الفكریة الملكیة حمایة دعم إلى تهدف التي الدولیة االتفاقیات إبرام تشجیع  -

 .الفكریة الملكیة مجال في قانونیة مساعدة تطلب التي الدول على التعاون عرض -

 هذا المجال في الدراسات وٕاجراء اونشره الفكریة الملكیة بحمایة الخاصة المعلومات تجمیع -

 .الدراسات تلك ونشر وتشجیعها

 فـي التسـجیل بأعبـاء والنهـوض الفكریـة للملكیـة الدولیـة الحمایـة تیسـر التي الخدمات توفیر -

  .2مالئما ذلك كان حیثما بالتسجیالت الخاصة البیانات نشر وكذا المجال هذا

الدولیـة الناشـطة فـي مجـال حمایـة الملكیـة بـین االتحـادات  اإلداري التعـاون ضـمان :ثانیـا

 الثانیـة المادة من السابعة الفقرة في الوارد الخاص ،المعنى هنا، باالتحادات و یقصد:الفكریة

 الخاصـة واالتفاقات أنشئت، التي الخاصة واالتحادات باریس اتحاد بها ویقصد االتفاقیة، من

                                                           

   3،1میثاق المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في المادة : راجع -

  20، ص2000حسلم محمد محمود لطفي، الملكیة األدبیة و الفنیة، دار النهضة العربیة، / د: راجع كذلك
 24 ص ، 2001 المغرب، المرافعة، منشورات الفكریة، بالملكیة المتعلقة المنازعات تسویة هران،ز  منیر  2
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 دعـم إلـى یرمـي آخـر، دولـي وأي اتفـاق ،بـرن واتحـاد االتحـاد، بـذلك یتعلـق فیمـا أبرمـت التـي

  .تنفیذها للملكیة الفكریة العالمیة المنظمة وتتولى الفكریة الملكیة حمایة

 البدایـة ومنـذ اتجهـت المنظمـة، إنشـاء اتفاقیـة واضـعي أن نیـة هنـا اإلشـارة وتجـدر هـذا

 حمایـةل مالئمـا تـراه إجـراء كـل التخـاذ أمامهـا البـاب بفـتح اختصاصـاتها مجـال توسـیع نحـو

 اتفاقیـة مـن الرابعـة المـادة مـن الثـامن العنصـر مضـمون یؤكـده مـا وهـو الفكریـة، الملكیـة

  1.اإلنشاء

 وتسهم الفكریة، بالملكیة المتعلقة الجدیدة الدولیة المعاهدات إبرام المنظمة تشجع كما 

 ایةالحم صعید على موحدة قواعد لوضع بینها والتنسیق الوطنیة التشریعات تحدیث في بجدیة

 قواعد ووضع المتعلقة بالملكیة الفكریة  الدولیة اإلتفاقیات مشروعات إعداد باألخص الدولیة،

  2الوطنیة تشریعاتها سن عند األعضاء الدول بها تسترشد نموذجیة

  :إضافة إلى ما سبق تعمل المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة على  

 ومسـتجدات یتماشـى بمـا الفكریـة، ملكیـةلل الـدولي للقـانون المسـتمر التطـویر علـى العمـل -

  .الحالي العصر

 الفكریـة، الملكیـة عمـل آلیـات علـى التعـرف أجـل مـن وٕاعالمهـم الجمهـور وتوعیـة تحسـیس -

  .المعارف نشر على والعمل

 من واإلبتكار اإلبداع على الجامعات رأسه وعلى والمعرفة البحث مجتمع ومساعدة تشجیع -

  .بحوثها نتائج من المؤسسات هذه تستفید حتى الحقوق، هذهل مالئمة حمایة خالل توفیر

  3و اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا -

بتعزیــز االســتفادة مــن انجــازات الفكــر اإلنســاني و حمایتهــا و بفضــل ) الویبــو(كمــا تهــتم 

تلــك اإلنجــازات المجســدة فــي الملكیــة الفكریــة یتســع نطــاق العلــوم والتكنولوجیــا و یزدهــر عــالم 

                                                           

   31میثاق المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في المادة : راجع-  
األولى، االسكندریة، الطبعة  اإلقتصادي، دار الفكر الجامعي، وأثرها الفكریة الملكیة حقوق الرحمن، عبد عنتر الرحیم عبد 2

 1 ص ،2009مصر، 
 .من اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 4المادة  - 3
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ضطلع الویبو من خالل عملها بدور مهم فـي االرتقـاء بمسـتوى الحیـاة وتعزیـز فـرص الفنون وت

التمتــع بهــا، باإلضــافة إلــى تمكــین األمــم مــن تكــوین ثــروات حقیقیــة فرســالة الویبــو هــي األخــذ 

و االنتفـاع بهـا  بالتعاون الدولي كوسیلة للتشجیع على اإلبداع وتعمـیم مصـنفات الفكـر البشـري

  .1مة لتقدم اإلنسانیة اقتصادیا     و  ثقافیا و اجتماعیاوحمایتها، وذلك خد

 فـي الـدولي إرسـاء التعـاون في الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة مساهمة :الثاني المبحث

  .الفكریة الملكیة حمایة مجال

 المتمثل لها، المخول الدور خالل من الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة عاتق على یقع

حمایـة  أجـل مـن تعـاون هـو متقدمة أو كانت نامیة السواء، على الدول بین تعاونال ترسیخ في

الدولي، تكریس التعاون الدولي فـي مجـال حمایـة الملكیـة الفكریـة  الصعید على الفكریة الملكیة

 طبقـا وهـذا و كذا اإلشراف على تنفیذ بعض االتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالملكیة الفكریة، 

 فـي الموقعـة الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة إنشـاء اتفاقیـة فـي الـواردة افلألهـد للقـانون

  .1979سبتمبر  28و المعدلة في  1967جویلیة  14 في ستوكهولم

 بـین واالسـتقرار التـوازن مـن نـوع تحقیـق ینبغـي الدولیـة النزاعـات نشـوب اتقـاء فألجـل

بـین  مـن عـدة مجـاالت فـي التعـاون مـن نـوع بتحقیـق یتحقـق ال واالسـتقرار التـوازن هـذا الـدول،

 بنقـل إال یتحقـق ال والـذي النامیـة، البلـدان إلیـه تفتقـر الـذي الرقـي تحقیـق المجـاالت هـذه

 والفكریـة المادیـة الحقـوق تضـمن التـي الحمایـة مـن نوعـا بـدوره یسـتلزم الـذي التكنولوجیـا

  .ألصحابها

 االتفاقیـات بعـض تنفیـذ لـىع الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة إشـراف: المطلـب األول

  .الفكریة الملكیة حمایة بموضوع الصلة ذات الدولیة

 االتفاقیـات إبـرام علـى "ویبـو"ال الفكریـة الملكیـة لحمایـة الدولیة المنظمة دور یتوقف ال

 علـى اإلشـراف إلـى أیضـا دورهـا یمتـد بـل فحسـب والمتعـددة الثنائیـة والمتعـددة الثنائیـة الدولیـة

و    دول مـع إبرامهـا فـي ساعدت أو طرفها من أبرمت التي تلك سواء الدولیة االتفاقیات تنفیذ

                                                           
: القاضي منیر عبد ااهللا الرواحنة، مجموعة التشریعات واالجتهادات القضائیة المتعلقـة بالملكیـة الفكریـة والصـناعیة، عمـان 1

 .7م، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  1ط



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 141   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

 للمنظمـة تنفیـذها اإلشـراف علـى یوكـل أن علـى االتفـاق وتـم مسـتقل بشـكل دولیـة منظمـات

  .األساسي قانونها إیاه یخولها ما وهو الفكریة للملكیة العالمیة

 یـدل مـا  الفكریـة للملكیـة لعالمیـةا المنظمـة إنشـاء اتفاقیة من مادة من أكثر في ورد لقد

 تنفیـذ علـى باإلشـراف الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة قیـام إمكانیـة علـى ضـمنا أو صـراحة

 كـان متـى وهـذا متعـددة، أو كانـت ثنائیـة طبیعتهـا، عـن النظـر بغـض وذلك الدولیة االتفاقیات

  .بعید أو قریب من الفكریة الملكیة بحمایة یتعلق موضوعها

 االتفاقیـات إبـرام یخولهـا الفكریـة للملكیـة للمنظمـة العالمیـة األساسـي القـانون بقسـ لقـد

:  تـنص والتـي المنظمـة، بأغراض المتعلقة الثالثة المادة األولى من الفقرة بصریح وهذا الدولیة،

 التعـاون طریـق عـن العـالم أنحـاء جمیع في الفكریة الملكیة حمایة دعم هي المنظمة أغراض"

 التعاون هذا ویتخذ ،"مالئما ذلك كان حیثما أخرى دولیة منظمة أي مع وبالتعاون الدول، بین

  .الفكریة للملكیة العالمیة للمنظمة تنفیذه على باإلشراف یعهد قد دولي اتفاق صورة غالبا

 بوظـائف والمتعلقـة اإلنشـاء اتفاقیـة مـن الرابعـة المـادة مـن الرابعـة الفقـرة نصـت كمـا

 حق االتفاقیة ذات من الثانیة المادة خولتها كما "دولیة،  اتفاقیات برامإ تشجیع" على المنظمة

 طبقا بعد فیما المنظمة مقر بها یقام قد أخرى دولة أیة ومع السویسري االتحاد مع المقر إبرام

 عشـر الثالثـة المـادة و تـنص هـذا االتفاقیـة، ذات مـن العاشـرة المـادة مـن الثانیـة الفقـرة ألحكـام

 الحكومیة الدولیة المنظمات مع عمل عالقات تقیم أن "ویبو"ال لمنظمة أن على االتفاقیة من

 اتفاق أي إبرام )"ویبو"ال مدیر أي(لمدیرها  أن كما مالئما، ذلك كان حیثما معها تتعاون وأن

  .التنسیق لجنة موافقة بعد الصدد هذا في عام

 ذات الدولیـة تفاقیـاتاال إبـرام علـى والتشـجیع إبـرام فـي الواسـعة الصـالحیات هـذه إن

 بالنسـبة تقـل ال الفكریـة، للملكیـة العالمیـة للمنظمـة المخولـة الفكریـة الملكیـة بحمایـة الصـلة

 مـا وهـو ذلـك، لهـا خـول متـى غیرهـا أو االتفاقیـات ذات تنفیـذ علـى اإلشـراف فـي لصـالحیتها

 :التالي النحو على اإلنشاء اتفاقیة مواد خالل من استنتاجه یمكننا

 منظمـة أهـداف مـن أن علـى المـذكورة االتفاقیـة مـن الثالثـة المـادة مـن الثانیـة فقـرةال نصـت-

 التحلیـل، مـن شـیئا تستدعي "ضمان" وكلمة االتحادات، بین اإلداري التعاون ضمان "ویبو"ال
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 بـین اإلداري التعـاون تـوفیر هـي محـددة، نتیجـة بتحقیـق ملزمـة المنظمـة أن بهـا فالمقصـود

 تلـك یجمـع وتنظیمـي إداري إطـار فـي إمـا لتـوفیره، المباشـر بتـدخلها ذلـك ویكـون االتحـادات،

 قـد "ویبـو"ال منظمـة تكـون األحـوال كـل وفـي ،"ویبـو"ال منظمـة بواسـطة بینهـا فیمـا االتحـادات

 ولـو االتحـادات تلـك بموجبهـا العالمـات أنشـأت التـي الدولیـة االتفاقیـات تنفیـذ فـي سـاهمت

  بطریق

  .مباشر غیر

 منظمـة وظـائف مـن أن علـى1 اإلنشـاء اتفاقیـة مـن الرابعـة المـادة مـن نیـةالثا الفقـرة نصـت-

 یتعلـق فیمـا المنشـأة الخاصـة لالتحـادات وكـذا بـاریس، التحـاد اإلداریـة بالمهـام القیام "ویبو"ال

 جعـل یعنـي ممـا دولیـة، اتفاقیـة بموجـب جمیعـا إنشـاؤها تـم والتـي بـرن، واتحـاد االتحـاد بـذلك

 ."ویبو"ال لمنظمة االتفاقیات تلك لتنفیذ اإلداري اإلشراف

  

 تقبـل أن "ویبـو"ال لمنظمـة یجـوز أنـه علـى صـراحة الرابعـة المـادة مـن الثالثـة الفقـرة نصـت-

 الملكیـة حمایـة دعـم إلـى یهـدف آخـر دولـي اتفـاق أي تنفیـذ عـن الناشـئة اإلداري المهـام تـولي

 تنفیـذ علـى لإلشـراف ظمـةللمن صـریح تخویـل وهـذا المهـام، هـذه مثـل فـي المشاركة أو الفكریة

 منظمـة أهـداف إطـار فـي یـدخل االتفـاق ذلـك كـان متـى اإلداري شـقه فـي دولـي اتفـاق أب

  2.الفكریة الملكیة حمایة و دعم حمایة أي "ویبو"ال

 تتخذ أن "ویبو"ال لمنظمة أن على االتفاقیة ذات من الرابعة المادة من الثامنة الفقرة نصت -

 علـى الفكریة الملكیة حمایة السیما أهدافها تحقیق سبیل في ناسبام تراه آخر مالئم إجراء كل

 للمساهمة مناسبا تراه إجراء كل التخاذ المنظمة أمام الباب فتح یعني ما وهو الدولي المستوى

                                                           

   1لمادة الثانیة من میثاق إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةراجع  ا. -

، دار الحبیب للنشر و التوزیع، عمان، )ماهیتها،مفرداتها، و طرق حمایتها( عامر محمود الكسواني، الملكیة الفكریة /د -

   2 47، ص1998األردن، 
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 الدولیـة االتفاقیـات تنفیـذ علـى اإلشـراف تـولي ذلـك فـي بمـا الفكریـة الملكیـة وترقیـة حمایـة فـي

  1الشأن هذا في مبرمةال المتعددة أو الثنائیة

  الفكریة الملكیة حمایة مجال في الدول النامیة مع التعاون :الثاني المطلب

 المعرفیـة الهـوة تقلـیص منهـا التحـدیات، مـن بالعدیـد والعشـرون الحـادي القـرن جـاء لقد

 الرفاهیة للجمیع، وتحقیق الفقر وطأة من والتخفیف والجنوب، الشمال بین االتساع في اآلخذة

 واالبتكاریة اإلبداعیة قدراتها تطویر من لها البد التحدیات تلك مواجهة في البلدان تنجح وكي

  .وحمایتها واستغاللها الوطنیة

 وتخطـیط استشـرافیة وسیاسـات الفكریـة للملكیـة فعـال نظـام بـین البلـدان جمعـت و إذا

 حفـز مـن تـاليبال وتـتمكن وحمایتهـا الفكریـة أصـولها تعزیـز تسـتطیع فإنهـا مركـز، اسـتراتیجي

 الـذي واالجتمـاعي االقتصـادي والتطـور التنمیـة وتحقیـق الثـروات، وتكـوین االقتصـادي النمـو

  .والدولي الداخلي المستویین على واألمني السیاسي االستقرار في یساهم

 األغـراض تعزیـز إلـى بالحاجـة النطـاق واسـع اعتـراف هنـاك الصـدد، هـذا و فـي

 عنـوان الثالثـة السـالفة الـذكر تحـت المـادة نـص فـي "بـوالوای" اتفاقیـة فـي علیهـا المنصـوص

  .المنظمة أغراض

ال یقتصـر علـى األهـداف   الجدیـد القـرن فـي الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة فهـدف

 فـي بفعالیـة بها واالنتفاع الفكریة الملكیة بحمایة المسطرة سالفا بل یتعدى  ذلك إلى النهوض

و ال   كافـة، األخـرى المصـالح األعضاء وأصـحاب الدول ونتعا خالل من العالم أنحاء جمیع

 الفكریـة للملكیـة اإلیجـابي لألثـر أحسـن فهـم إلـى تفضـي التي األجواء بإرساء یتحقق ذلك إال 

 مسـاعدة خـالل مـن والثقافیـة، و السـیما االقتصـادیة التنمیـة خـالل مـن اإلنسـان حیـاة علـى

 الفكریـة الملكیـة نظـام إلـى نفادهـا بمضـاعفة الكفیلـة الكفـاءات علـى تكـوین النامیـة البلـدان

   .به انتفاعها وتعزیز

                                                           

-wipo . 1 للملكیة الفكریة في موقع  من میثاق إنشاء المنظمة العالمیة الرابعة راجع  المادة   
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 اتخـاذ فـي دورهـا تعزیـز فـي االسـتمرار إلـى الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة و تسعى

 الدولیة المنظمة بصفتها الفكریة، الملكیة مجال في الفعال الدولي التعاون أجل من المبادرات

 الفكریـة الملكیـة حمایـة فـدعم ومنـه المجـال، هذا في المتخصصة المتحدة األمم ووكالة الرائدة

 الفكریة، للملكیة العالمیة المنظمة عاتق على یقع ذلك وتحقیق الدول، تعاون خالل من یكون

 .لها األخیرة هذه مساعدة طریق عن

 و تـذهب بـل الفكریـة، الملكیـة لحمایـة الفعـال الـدعم أجـل مـن الـدول تعـاون یكفـي و ال

 الملكیـة بحمایـة أهـدافها تعلقـت مـا إذا أنواعهـا بمختلـف الدولیـة المنظمـات مـع اونالتعـ إلـى

  .الفكریة

 العالمیـة المنظمـة بتعـاون إال الفكریـة، للملكیـة فعالـة لحمایـة الـدعم یكـون ال و علیـه

 أو نامیـة دوال كونهـا حیـث مـن الـدول بـین التعـاون أشـكال وتختلف الدول، مع الفكریة للملكیة

 .مةمتقد دوال

 سلسـلة األخیرة هذه أمانة أعدته الذي الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تقریر و حسب

 أكتوبر الفاتح إلى سبتمبر 23 من جنیف في انعقدت التي والثالثون السابعة االجتماعات من

 یتضـمن البـرامج هـذه أحـد رئیسـي، برنـامج) 18( مجموعـة برنامج خصت فلقد ، 2002 سنة

 .نموا األقل والبلدان النامیة بلدانال بین التعاون

 نمـوا األقـل والبلـدان النامیـة البلدان مع الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تعاون ینصب

 المنظمـة تعمـل ذلك وألجل ،"تریبس" اتفاق تنفیذ ذلك في بما الفكریة الملكیة نظام تحدیث في

 :یلي ما تحقیق على الفكریة للملكیة العالمیة

 و تحـدیث السیاسـات لصـیاغة نمـوا األقـل البلـدان فیهـا بمـا النامیـة البلـدان اقـاتط تحقیـق  -

 فـي بمـا المعنیـة الدولیـة واالتجاهـات المعـاییر مراعـاة مـع الفكریـة بالملكیة المتعلقة التشریعات

  1".تریبس" اتفاق ذلك

                                                           

 03/37: ، وثیقة رقم2001-2000األمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، تقریر صادر نحو أداء البرنامج لفترة 

   1. 40، ص 24/07/2002صادر بجنیف، بتاریخ
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 یـادةز  علـى تـدل مقدمـة بیانـات أو مسـتلمة خطابـات فـي فعلیـة إشـارات هـو تسـجیله یمكـن ما 

 نامیـا بلـدا وخمسـون سـبعة مجموعـه مـا فهنـاك االهتمـام، موضـوع للقضـایا النامیـة البلدان فهم

 اتفـاق مـع التشـریعات ومشـروعات السـاریة، التشریعات توافق على التعلیق المنظمة من طلب

 التشـریعیة االستشـاریة الخـدمات أشـكال مـن شـكال وسـتون ثمانیـة عـن فضـال هـذا ،"تـریبس"

  1.طلبها على بناء طبعا وهذا نامیا بلدا وخمسین ثةثال إلى قدمت

 دورات فـي شـاركوا الـذین النامیـة البلـدان فـي المـوظفین أن تفیـد أدلـة هنـاك أن كمـا

 و فـي المتناولة للمشاكل أعمق معرفة فعال اكتسبوا التدریبیة الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة

ومائـة و  آالف ثالثـة فیهـا شـارك و وطنیـة إقلیمیـة نـدوة وثالثـون خمسـة نظمـت الموضـوع هـذا

 بالملكیـة المتعلقـة اإلداریـة والمسـائل السیاسـات حـول موضـوعاتها دارت شخصـا عشـر أحـد

 .2تریبس" واتفاق الفكریة

 خـدمات إتاحـة أجـل مـن المسـتدامة تنمیتهـا وضـمان الفكریة الملكیة مؤسسات إنشاء تشجیع-

  .الفكریة بالملكیة المنتفعین بأوساط صلة وأوثق فعالیة أكثر

 البلـدان األقـل فیهـا بمـا النامیـة البلـدان فـي الفكریـة الملكیـة حقـوق إنفـاذ بأنظمة العمل تعزیز-

  نموا

 فـرص إتاحـة إلـى باإلضـافة وتعزیـزه الفكریـة بالملكیـة المتعلقـة المعلومـات نشـر تسـهیل -

 نصـوص بشـكل یـةالفكر  بالملكیـة المتعلقـة التشـریعات لمجموعـة إصـدار أحـدث على اإلطالع

 إلضـافتها المستجدة المرجعیة والبیانات التشریعیة للنصوص االلكترونیة الصیغة بإعداد وهذا

 ،3االنترنـت علـى إلكترونیـا المتاحـة الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة قـوانین مجموعـة إلـى

 تشریعیة نصوص على یحتوي الذي (CD- ROM) للقراءة المدمجة األقراص بإعداد وأیضا

  .ونشرها والفرنسیة اإلنجلیزیة باللغتین الفكریة متعلقة بالملكیة

                                                           
  .40، ص 24/07/2002، بتاریخ 03/37: األمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، تقریر صادر بجنیف، رقم  1
  .40، ص 24/07/2002، بتاریخ 03/37: األمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، تقریر صادر بجنیف، رقم  2

   433، ص 2002، جنیف، سنة 2002-2001المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، التقریر السنوي لفترة  -
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 على نموا واألقل النامیة البلدان مع الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تعاون أیضا ینصب كما

 :ذلك من والهدف وتطویره الفكریة الملكیة بنظام االنتفاع تعزیز

 إلمـام الجمهـور تحسـین طریـق عـن الفكریـة الملكیـة بنظـام النامیـة البلـدان انتفـاع زیـادة -

 الملكیـة قضـایا الغمـوض عـن إزالـة بشـأن حمـالت المنظمـة أجـرت ذلـك سـبیل وفـي بالنظـام،

 اإلدارات فیهـا بمـا مسـتهدفة فئـات لصـالح الفكریـة الملكیـة بنظـام االنتفـاع وتعزیـز الفكریـة

 الحكومیـة غیـر و المنظمـات السیاسـات       وواضـعي األكادیمیـة والمؤسسـات الوطنیـة

 و وطنیـة إقلیمیـة تدریبیـة و دورة نـدوة و ثالثـین اثنـان نظمـت فلقـد ذلـك سـبیل وفـي المعنیـة،

 بعثـة أو الخبـراء مـن بعثـة وأربعـین سـتة ونظمـت الفكریـة، الملكیـة بنظـام االنتفـاع لتعزیـز

 .دراسیة وزیارة استشاریة

 و الثقافیـة االجتماعیـة  سـاتوالمؤس واألبحـاث والتجـارة الصـناعة مؤسسـات انتفـاع تسـهیل -

 علـى واإلبـداع االبتكـار علـى خاصـة بصـورة التركیـز مـع الفكریـة الملكیـة بنظـام المعنیـة

  .المجاورة والحقوق المؤلف لحق الجماعیة واإلدارة بها واالنتفاع الصناعیة الملكیة معلومات

 لالنتفـاع األعضـاء الـدول قـدمتها التـي الطلبـات خـالل مـن ذلـك تحقـق فقلـد و بالفعـل

 تلـك أهمیـة أوضـحت والتـي االبتكـار موضـوعات عـن النـدوات فیهـا بمـا المعـدة باألنشـطة

  .المعارف نقل عملیة في األنشطة

 البلـدان فـي المنتفعـین إطـالع الفكریـة للملكیـة العالمیـة المنظمـة و قـد سـاهمت هـذا

 عن البث خدمات رتطوی ذلك في بما بها، وانتفاعهم الصناعیة الملكیة معلومات على النامیة

 الصـناعیة الملكیـة مجـال فـي اإلعالمیـة بالخـدمات واالنتفـاع الصـناعیة، الملكیـة معلومـات

 .فعاال انتفاعا

 :في النامیة البلدان مع الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تعاون ینصب كما

 البلـدان نوبـی بینهـا فیمـا أو جهـة، مـن النامیـة الـدول وبـین بینهـا فیمـا التعـاون سـبل تیسـیر-

 خـالل مـن تقـدما ملحوظـا أحـرز الـذي التعـاون هـذا وتعزیز أخرى، جهة من بینها فیما النامیة

 .المعنیة اإلقلیمیة والدول اإلقلیمیة المؤسسات تنفیذها في اشتركت أنشطة تنظیم
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و  الدولیـة الحكومیـة المنظمـات وبـین بینهـا فیمـا نمـوا واألقـل النامیـة الـدول تعـاون توطیـد- 

  .أخرى ومنظمات الحكومیة غیر ماتالمنظ

النامیـة و  الـدول یشـد مـا أهـم أن إلـى السـیاق إلـى الوقـت نفـس فـي اإلشـارة و  تجـدر

 و ذلـك التقنـي و االقتصـادي، التخلـف حالـة مـن الخـروج هـو العملیـة الناحیـة مـن نمـوا األقـل

  .المتقدمة الدول وبین بینها الهوة بتقلیص

  :الخاتمة

 وآلیاتهـا وٕامكانیاتها تأسیسها عن طریق أجهزتها  منذ الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة عملت

 كافـة لمعالجـة ومؤسسـاتي وتنظیمـي قـانوني إطـار وٕارسـاء الفكریـة الملكیـة مجـال تنظـیم علـى

 الفكریـة الملكیـة العالمیـة لحمایـة المعـاییر وتوحیـد بحمایـة الملكیـة الفكریـة ، المتعلقة العناصر

 علـى واإلشـراف المنظمـة إطـار فـي الصـلة ذات الدولیـة االتفاقیات من دیدالع بإبرام وتطویرها

بالتعــاون مــع المنظمــات الدولیــة و الــدول األعضــاء، كمــا عملــت علــى مســاندة الــدول  تنفیــذها

النامیة في مواجهة الـدول المتقدمـة التـي كانـت تسـعى إلـى فـرض هیمنتهـا علـى هـذه الـدول، و 

طامعهـــــا الشخصـــــیة عـــــن طریـــــق الشـــــركات المتعـــــددة إســـــتغاللها بمـــــا یحقـــــق مصـــــالحها و م

  .الجنسیات

و بالتالي یمكن القول أنه إلى حد بعید شكلت المنظمة العالمیة الملكیة للملكیة الفكریـة 

أولــى الــدعامات و الهیاكــل الدولیــة إلرســاء قواعــد الحمایــة الدولیــة للملكیــة الفكریــة إلــى أن تــم 

ع علـــى إتفاقیـــة إنشـــاء المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة ســـنة التوقیـــع علـــى اتفـــاق التـــریبس بعـــد التوقیـــ

، و بالتـــالي ظهـــرت هـــذه األخیـــرة كمنظمـــة عالمیـــة تعكـــف علـــى تنفیـــذ اتفاقیـــة التـــریبس 1995

ــالموازاة مــع االتفاقیــات المشــمولة األخــرى فــي مجــال التجــارة الدولیــة بصــفة عامــة و جوانــب  ب

  .الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة بصفة خاصة

  

  :ئمة المراجعقا

  :الكتب-1



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 148   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

، دار )ماهیتها،مفرداتهــــا، و طــــرق حمایتهــــا( عــــامر محمــــود الكســــواني، الملكیــــة الفكریــــة /د -

  ، 1998الحبیب للنشر و التوزیع، عمان، األردن، 

  ، 2000حسلم محمد محمود لطفي، الملكیة األدبیة و الفنیة، دار النهضة العربیة، / د-

 المغـرب، المرافعـة، منشـورات الفكریـة، بالملكیـة المتعلقـة عـاتالمناز  تسـویة زهران، منیر  /د-

2001   

اإلقتصـادي، دار الفكـر  وأثرهـا الفكریـة الملكیـة حقـوق الـرحمن، عبـد عنتـر الـرحیم عبـد -

  2009االسكندریة، الطبعة األولى، مصر،  الجامعي،

ائیة المتعلقـــة القاضـــي منیـــر عبـــد ااهللا الرواحنـــة، مجموعـــة التشـــریعات واالجتهـــادات القضـــ/د-

  .م2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  1ط: بالملكیة الفكریة والصناعیة، عمان

 دار الفكریـة، الملكیـة لحمایـة الـدولي التنظـیم الـرحیم، عبـد منصـور الهـادي عبـد ریـاض/ د-

  2012 سنة مصر، الجدیدة، الجامعة

  :المقاالت و التقاریر -2

حقــوق الملكیــة الفكریــة  فــي ظــل اتفاقیــة إنشــاء المنظمــة  حیــدر بشــیر غــالم ااهللا،  حمایــة. د-

، مجلـــة العـــدل، العـــدد الثـــاني والعشـــرون، الســـنة التاســـعة، –) ویبـــو(العالمیـــة للملكیـــة الفكریـــة 

2000  

األمانــــة العامــــة للمنظمــــة العالمیــــة للملكیــــة الفكریــــة، تقریــــر صــــادر نحــــو أداء البرنــــامج لفتــــرة 

  ، 24/07/2002ر بجنیف، بتاریخصاد 03/37: ، وثیقة رقم2000-2001

، جنیــــف، ســــنة 2002-2001المنظمــــة العالمیــــة للملكیــــة الفكریــــة، التقریــــر الســــنوي لفتــــرة  -

2002 ،  
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  المسؤولیة المدنیة للصحفي عن إساءة استعمال حق النقد

  لعوج سفیان :الباحث 

  طالب سنة رابعة دكتوراه 

  تخصص قانون اإلعالم

  سیدي بلعباسبجامعة الجیاللي الیابس ب 

  الملخص

لقد تناولنا خالل هذه الدراسة المسؤولیة المدنیة للصحفي عن إساءة استعمال حق النقد،      

والتي تقوم عندما یخل الشخص بالتزامه الوارد في العقد والقانون ویصیب ضررا بالغیر 

اس هذه وجزاؤه یكون تعویضا لجبر الضرر الذي لحق الغیر ، وقد تم التطرق أیضا إلى أس

المسؤولیة وفیما إذا كان هو الخطأ أم الضرر، ثم تطرقنا  كذلك إلى أحكام المسؤولیة 

  .والطرق المالئمة للتعویض في حاالت اإلساءة في استعمال هذا الحق

حق النقد،  المسؤولیة المدنیة،  عنصر الخطأ،  عنصر الضرر، الحق : الكلمات المفتاحیة

  .ل حق النقد، التعویض عن المسؤولیةفي السمعة، اإلساءة في استعما

Résumé 

 La loi permet l’usage du droit de critique pour corriger les 

fautes et réaliser l’intérêt public, mais elle ne permet pas à 

quiconque d’abuser de ce droit pour poursuivre des intérêts 

Par la suite, la  tion des gens.personnels et ternir la réputa

responsabilité civile découle de l’utilisation abusive de ce droit en 

raison de dommages matériels et éthiques causés à d’autres 

personnes en causant des dommages injustifiés à d’autres les 

ompensent les dommages subis dommages qui en résultent ou qui c

par l’auteur de l’infraction constituent en outre une autre 

responsabilité légale, En d’autres termes, la responsabilité pénale 
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découle d’une telle infraction parce que l’auteur a enfreint une 

Et cela  erdit une telle conduite.disposition du droit pénal qui int

conduit nécessairement à la punition du coupable qui agit comme un 

moyen de dissuasion pour les autres.  

Abstract  

     The law permits the usage of criticism right in order to rectify 

faults and achieve public interests, but it does not allow anyone to 

misuse this right so as to pursue personal interests and tarnish 

people’s reputation. Subsequently, the civil responsibility results from 

misusing this right because of material and ethical damage to others 

through unjustifiably causing damage to other’s honors and dignities 

in a way the law imposes paying compensation for this resulting 

damage or making up for the damaged on the doer furthermore 

another legal responsibility, I.e., penal liability stems from such an 

ach because the doer has breached one of penal law provisions, 

which bans such a conduct. And this necessarily leads to the doer’s 

punishment which acts as a deterrent to others.         

  مقدمــــــــة        

إن لمهنة الصحافة والصحفي أهمیة كبیرة ابتدأت منذ خلق اإلنسان في العصور       

القدیمة وحتى اآلن، ألن الصحافة تعد من أهم أسباب رقي المجتمع وتقدمه لما لها من دوره 

مهم في ذلك، إذ أن الصحافة تعد أحد أهم نقاط االرتكاز لمجتمع مدني دیمقراطي ناجح، 

ا تجذب اهتمامات الرأي العام في جمیع العصور واألزمنة ولذلك تمت إحاطتها بالكثیر ألنه

من العنایة من قبل جمیع التشریعات، وقد نصت على حریتها أغلب دساتیر الدول وٕان كان 
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التنفیذ لنصوص الدستور یختلف من دولة دیمقراطیة إلى دولة غیر دیمقراطیة ، غیر أن هذه 

على أكملها، وأهم ما تقتضیه حریة الصحافة الحق النقد الذي هو حق  الحریة لیست مطلقة

كل شخص في إبداء رأي سلبي إزاء تصرف واقع أو موضوع موجود یهم المجتمع بقصد 

النفع العام بصورة موضوعیة وباستخدام العبارات المالئمة لذلك وهذا ألن اإلساءة في 

   .ومدنیة، هذه األخیرة هي التي محور دراستنا استعمال حق النقد یترتب علیه مسؤولیة جنائیة

على أي أساس  تقوم المسؤولیة المدنیة للصحفي عن : وعلیه ارتأینا طرح اإلشكالیة التالي

إساءة استعمال حق النقد؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالیة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى مبحثین 

نیة عن إساءة استعمال الحق في النقد، أما ، تناولنا في المبحث األول أساس المسؤولیة المد

 .المبحث الثاني فنتناول فیه دعوى التعویض

  أساس المسؤولیة المدنیة عن إساءة استعمال الحق في النقد: المبحث األول

إن اإلساءة في استعمال حق النقد یسري علیها عادة من الجانب المدني أحكام      

ود عقد بین الناقد والمنتقد عادة، أي لعدم وجود إخالل المسؤولیة التقصیریة، وذلك لعدم وج

بالتزام عقدي سابق، هذا من جانب ومن جانب آخر إذا نظرنا إلى الجرائم التي تنجم عن 

إساءة استعمال حق النقد كالسب والقذف، فإنها بجانب المسؤولیة الجنائیة تكون سببا لقیام 

المسؤولیة التقصیریة ولیس العقدیة، ومع ذلك یتم المسؤولیة الجنائیة وتكون أیضا سببا لقیام 

استعمال عبارة المسؤولیة المدنیة بدال من المسؤولیة التقصیریة وذلك لتسمیة الخصوص 

  .بالعموم وٕاتباعا لما انتهجه بعض الفقهاء اآلخرین في هذا الموضوع

: ا الثالثةوالمسؤولیة المدنیة بصورة عامة بنوعیها ال تقوم عادة إال بتوافر أركانه

إال أن السؤال الذي یمكن طرحه هو  1.الخطأ والضرر والعالقة السببیة بین الخطأ والضرر

  هل أن أساس المسؤولیة المدنیة عن إساءة استعمال حق النقد یكمن في الخطأ أو الضرر؟

                                                           
زامات، الجزء األول، مصادر اإللتزام، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، دون سلیمان مرقص، أصول اإللت. 1

  .04سنة، ص 
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أي أیهما هو الركن األبرز في حالة اإلساءة في استعمال حق النقد، وما هي المعاییر 

  .دد ذلك؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل ما یليالتي تح

  إقامة مسؤولیة الناقد على عنصر الخطأ: المطلب األول

من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى معنى الخطأ بصورة عامة ومعیاره ومعنى خطأ     

النقد الناقد وأهمیته بالنسبة للمسؤولیة المدنیة المترتبة على عاتقه، وكذلك لتفسیر عبارات 

  .وكیفیة استنباط الرسوم والكاریكاتیر والعبارات التي لها معان متعددة

  مفهوم الخطأ وخطأ الناقد: الفرع األول

هناك صعوبات حول إعطاء تعریف جامع ومانع للخطأ، والسبب في ذلك یعود إلى       

یئة ویشمل أن الخطأ فكرة أخالقیة أكثر من كونه فكرة قانونیة، ویتأثر بظروف الحال والب

أعداد ال حصر لها من السلوك اإلنساني، لذا یأبى أن ینضبط تحت معیار ثابت أو یتحدد 

بحدود معینة، ففي حین قد یصور الخطأ بأنه العمل الضار غیر المشروع، وقد یصور بأنه 

عبارة عن اإلخالل بالثقة المشروعة، وهناك من یرى بأن الخطأ انتهاك لحرمة حق ال 

تهك حرمته أن یعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل، إال أن هذا الرأي الذي یستطیع من ان

استقر علیه أغلب الفقهاء والقضاء في المسؤولیة العقدیة هو اإلخالل بالتزام عقدي فإن 

. الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو اإلخالل بالتزام قانوني سابق هو عدم اإلضرار بالغیر

وم یكون التزاما ببذل عنایة، أما االلتزام القانوني الذي یعد فااللتزام العقدي كما هو معل

اإلخالل به خطأ في المسؤولیة التقصیریة فإنه یكون دائما التزاما ببذل عنایة أي تحري 

الیقظة والتبصر في السلوك لتجنب إلحاق األضرار بالغیر، وال یسأل الشخص إذا انحرف 

   1.في الخطأ ومدركا أنه قد انحرفعن هذا السلوك وكان المخطئ قادرا على تال

ویعتبر الخطأ المدني أعم من الخطأ الجنائي الذي هو مخالفة واجب قانوني، فكل 

فعل یشكل خطأ جزائیا یعد في نفس الوقت نفسه خطأ مدنیا إذا كان هناك مدع بالحق 

الشخصي، على أن العكس غیر صحیح، أي أن الخطأ المدني قد ال یعد في الوقت ذاته 

                                                           
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني، نظریة االلتزام، الطبعة الثانیة، تنقیح المستشار محمد . 1

   .778، ص  1997سنة  الفقي، دار النهضة العربیة، القاهرة،
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طأ جنائیا، فالتمییز بین الخطأین له أهمیة كبیرة خاصة في مجال المسؤولیة المدنیة للناقد، خ

وذلك فیما یتعلق بحجیة الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنیة، إذا ما صدر هذا الحكم قبل 

   1.الفصل في الدعوى المدنیة

أ، حیث أن الناقد وفي جمیع األحوال فإن اإلساءة في استعمال حق النقد تشكل خط     

إذا خرج عن أحد شروط استعمال حقه بأن وجه للغیر أمورا تتعلق بحیاته الخاصة أو 

استخدم في نقده كلمات جارحة وبذیئة أو إذا انصب نقده على أمور ملفقة وغیر صحیحة 

للغیر ودون أن یتأكد الناقد من صحة ما وصله من المعلومات، ففي كل هذه الحاالت یكون 

  2.عن السلوك المألوف للناقد العادي وبالتالي قد أخطأ خطأ تقصیریاقد خرج 

فهذا النوع من الخطأ ینظر إلیه من زاویة الضرر حیث یسمونه باالعتداء على 

من صور :" الشرف والسمعة فمثال یذكر البعض وفي حقل خاص بالخطأ التقصیري بأنه

ث ذلك بسوء النیة أو بطرق التسرع الخطأ المعروفة االعتداء على السمعة والشرف، سواء حد

والرعونة، مما ال یصدر عن الرجل المعتاد، واالعتداء على الشرف والسمعة، یكون بالسب 

أو القذف بأي وسیلة من الوسائل، كالنشر في الصحف أو أثناء المرافعة في إحدى 

القذف أو السب في حین أنه إذا كان من الالزم تسمیة هذا النوع من الخطأ ب  3 ...."القضایا

أو اإلساءة في استعمال حق النقد أو أي تسمیة أخرى یظهر فیها جانب الخطأ أكثر من 

جانب الضرر وٕاال فإن ذلك یعد رفضا لفكرة الخطأ من المسؤولیة التقصیریة وٕاقامتها على 

فكرة الضرر مثلما یرى ذلك أصحاب النظریة الموضوعیة للمسؤولیة التقصیریة، مع العلم أن 

صر الخطأ هو األساس الجوهري إلقامة المسؤولیة التقصیریة على الناقد في حالة إساءته عن

الستعمال حقه، وكذا األمر في أكثریة حاالت اإلساءة في استعمال حق النشر كالقذف 

والسب، حیث قد یقع بمجرد  نشر خبر غیر صحیح حول شخص دون أن یتضمن معنى 

                                                           
سامان فوزي عمر، إساءة استعمال حق النقد، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني، دار الكتب القانونیة، القاهرة، . 1

    .225،  ص 2009سنة 

  .226سامان فوزي عمر، مرجع نفسه، ص . 2
  .239ص ، 2005سمیر عبد السید تناغو، مصادر االلتزام، منشأ المعارف، اإلسكندریة، مصر، سنة . 3
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نه وفي غالب األحوال ینظر إلى النقد أو التعبیر عن النقد أو التعبیر عن الرأي، ذلك أل

الرأي للتأكد من قیام المسؤولیة القانونیة على عاتق الناقد وال ینظر إلى شرف واعتبار المنتقد 

ودرجة تأثره بالنقد إال فیما یتعلق بتقدیر التعویض، أي أن الناقد مادام أساء استعمال حقه 

فإنه وبصورة عامة تترتب علیه المسؤولیة المدنیة وبالتالي  وخرج عن الشروط القانونیة للنقد

  .یعد عنصر الضرر مفترضا

  تفسیر عبارات النقد الستخراج عنصر الخطأ: الفرع الثاني

في الكثیر من األحیان یصعب على القاضي تحدید عنصر الخطأ في النقد حتى      

رة عامة بمجرد الخروج عن یقرر وجود اإلساءة فیه من عدمه، فعنصر الخطأ یتحقق وبصو 

شرط من تلك الشروط السالفة الذكر، وتتحقق المسؤولیة القانونیة على الناقد، غیر أنه ومع 

ذلك فقد یلجأ الناقد إلى بعض الطرق الملتویة والغامضة للتعبیر عن ما یجول في خاطره 

له وقع أشد في وذلك للتهرب من المسؤولیة القانونیة من ناحیة ولتقویة تعبیره حتى یكون 

نفس المتلقي من ناحیة أخرى، كاستخدام الحروف األولى من االسم واستخدام عالمات 

التعجب أو وضع النقاط بدل بعض الكلمات أو وضع بعض الكلمات ذات معنى 

ففي هذه الحالة توجب على القاضي اللجوء إلى التفسیر لبیان القصد الجنائي . الخ.....خفي

عنصر الخطأ من عدمه، وبخصوص معیار وقوع الخطأ هنا یرى  من التعبیر واستخراج

البعض بأنه معیار الشخص العادي الذي سمع القول موضوع الدعوى وهو لیس عمیق الفهم 

أو الشخص سطحي المعرفة، ولكي یكون التفسیر موضوعیا فال عبرة برأي المنتقد أیضا، 

راءته لعبارة خاصة به، فالعبرة وما یثار في نفسه من مشاعر أثر في  سماعه لفظا أو ق

بالشخص العادي في البیئة التي حددت فیها القول أو نشر فیها النقد بما تشمله من أعراف 

  .وتقالید وظروف وأوضاع

غیر أنه لتحدید معیار الخطأ في حالة إساءة استعمال حق النقد یجب أن ننظر إلى  

لبیان ما إذا كان النقد عندما أسيء الشخص الذي وقع في الخطأ ولیس إلى المتضرر، ولكن 

استعماله قد أضر بالغیر أم ال وخصوصا إذا كانت وسیلة النقد مبهمة وغیر معلومة وبالتالي 

ال یعلم بالتحدید المقصود بشخص المنتقد أو هل أن النقد قد اسند إلیه أم إلى غیره، فهنا 
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د النقد في صورة أدبیة كقصیدة ینظر إلى الشخص العادي الذي سمع النقد أو قرأه، وٕاذا تجس

أو قارئ عادي للقصة أو الروایة، ولو معرفة هل أن النقد یمثل إساءة بالغیر أم ال، فمعیار 

  :اإلساءة في استعمال حق النقد معیارا خاصا تحكمه بعض العوامل منها

  .الواقع االجتماعي للنقد_ 1

و كرامته أو كرامة الجماعة التي مدى ما یشكله النقد من إساءة إلى الشخص المنتقد، أ_ 2

  .تتبعه

  .شخص الناقد وسوء قصده_ 3

  إقامة مسؤولیة الناقد عن عنصر الضرر  : المطلب الثاني

یعتبر الضرر ثاني ركن من األركان التي تقوم علیها المسؤولیة المدنیة،  فال یكفي     

ن یقترن الخطأ لترتب المسؤولیة أن یصدر من المسؤول فعال خاطئا، بل یجب كذلك أ

بضرر وٕاال فال مسؤولیة وال تعویض، وعلیه فما المقصود بالضرر؟ وما هي أنواعه وعلى 

  ماذا یقع في حالة اإلساءة في استعمال حق النقد؟ 

  معنى الضرر وأنواعه: الفرع األول

یعرف الضرر أنه أذى یلحق بالغیر من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة     

اء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بحیاته أو سالمة جسمه كالقتل مشروعة له سو 

والضرب والجرح، أو متعلقة بماله كالغصب واإلتالف، أو بسمعته كالقذف والسب، أو في 

عواطفه كإفشاء األسرار واالعتداء على الخصوصیة، أو بحریته كحبس المرء بدون وجه 

   1.مدنیة وٕامكان المطالبة بالتعویضحق، فهو شرط ضروري لقیام المسؤولیة ال

ویشترط لقیام المسؤولیة المدنیة أن یكون هناك ضرر، بغض النظر عن جسامة الخطأ       

الذي یقترفه الفاعل، فإذا قاد شخص سیارته بسرعة فائقة تزید كثیرا عن السرعة القصوى 

هذا السلوك یشكل  التي یجیزها قانون المرور مثال ولكن دون أن یصیب الغیر بأذى، فإن

                                                           
سلیمان مرقص، أصول االلتزامات، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، دون . 1

   .495سنة ، ص 
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مسؤولیة جنائیة لوجود خطأ جنائي نص علیه قانون المرور، ولكن ال یشكل مسؤولیة مدنیة 

  .لعدم تحقق ركن الضرر

والضرر ینقسم إلى نوعین ضرر مادي وضرر معنوي، فاألول یقصد به األذى الذي 

هو األذى یصیب المضرور في ماله أو جسمه أو بتفویت مصلحة مشروعة له، أما الثاني ف

الذي یصیب الغیر في شعوره أو عاطفته أو سمعته أو حق ثابت له دون أن یكون محل 

الضرر مادیا، كالشعور باألذى الناتج عن االعتداء على جسم الشخص مما یسبب له األلم 

والتشویه أو عن االعتداء على سمعة الغیر مما یصیب شرفه أو اعتباره أو االعتداء على 

عوره كمن یضرب والده أو والدته أمامه أو قد یصیب حقا ثابتا للغیر كمن عاطفة الغیر وش

علما أن القانون المدني قد نص على أن كال الضررین  1.یقتحم ملك الغیر دون وجه حق

المادي والمعنوي اللذین یصیبان اإلنسان محمیین وموجبین للتعویض في حالة اإلضرار 

  .بهما

  :ا للتعویض الشروط التالیةویشترط في الضرر لكي یكون موجب

فال یكفي أن یكون الضرر محتمال أو جائز الوقوع بل یجب أن : أن یكون الضرر محققا_ 1

  .یكون محققا، سواء أكان قد وقع فعال أم یكون وقوعه مؤكدا في المستقبل

إذ لكي یتمكن المتضرر أن یطلب : أن یكون الضرر ماسا بحق أو بمصلحة مشروعة_ 2

 بد أن یكون الضرر قد أصاب حقا أو مصلحة مشروعة له ولو لم یصل إلى بالتعویض، ال

  .درجة الحق

إذ یشترط أن یكون الضرر قد أصاب المدعى المدني نفسه، : أن یكون  الضرر شخصیا_ 3

فلیس ألحد بصورة عامة أن یطالب بالتعویض عن ضرر أصاب غیره، وال یشترط أن یكون 

بالتعویض شخصیا، إذ یجوز أن یقع الخطأ على غیره الخطأ قد أصاب مباشرة المطالب 

ویتعدى الضرر إلیه فیعد الضرر في هذه الحالة ضررا شخصیا، كمن یقوم باإلساءة في 

استعمال حقه في النقد ویسب شخصا میتا، فإن هذا السب إذا أصاب ورثة هذا الشخص 

                                                           
  .865-864عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص . 1
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أساس اعتبار المساس المیت كأوالده، فإنهم قادرون على أن یطالبوا بالتعویض لیس على 

  .بسمعة الشخص المیت، بل ألن النقد قد مس سمعتهم أیضا دون وجه حق

  استعمال النقد واإلضرار بالسمعة: الفرع الثاني

لقد تعددت التعریفات والمفاهیم للسمعة، فأغلب التشریعات اعتبرت السمعة حق من     

ما یسمعه الناس عن الشخص الحقوق المالزمة للشخصیة، فالسمعة لغة من التسامح وهو 

مما یقال، أو یكتب عنه، ومنه ما سمع به تسمیعا أي شهر به، وفي الحدیث من فعل كذا 

  1.سمع اهللا به أي هتك ستره وفضح أمره

كما أن هناك معیارین لتعریف الحق في السمعة هما المعیار الموضوعي والمعیار    

ا االتجاه أن المكانة التي یحتلها كل الشخصي، أما المعیار الموضوعي فیرى  أصحاب هذ

شخص في المجتمع وما یتفرع عنها من حقه أن یعامل على النحو الذي یتفق مع هذه 

ویعرفه البعض بأنه تكامل الذمة المعنویة المستمدة مما یتمتع به الشخص من   2المكانة،

حترام الذي تقدیر في نظر اآلخرین وما یتفرع عن  ذلك من حقه في أن یعطي الشخص اال

تقتضیه مكانته االجتماعیة، وأال یتعامل على نحو یحط من هذه المكانة أو یسبب هزء 

   3.اآلخرین بها أو إعراضهم عن التعامل مع صاحبها أو إنقاص ثقتهم فیه

أما عن االتجاه الثاني والذي یساند المعیار الشخصي فإنه یرى أنه شعور الشخص         

ا اكتسبه من صفات تكون كرامته الشخصیة وٕاحساسه بأنه یتم بما یمتلكه من میزات وم

التعامل معه اتفاقا مع شعوره بذاته واحترامه لنفسه، وتختلف المصلحة باختالف كل اتجاه، 

فحسب االتجاه الشخصي یكون المقصود هو حمایة الشعور الشخصي للمجني علیه، 

  .وٕاحساسه باأللم وٕاحساسه الداخلي بالكرامة والشرف تفادیا لجرح مشاعره

                                                           
امعة الجدیدة للنشر والتوزیع، خالد مصطفى فهمي، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعماله الصحفیة، دار الج. 1

  .307، ص 2003اإلسكندریة، سنة 
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة . 2

  .701،  ص 1985
مومیة، مكتبة الجالء الجدیدة، محمد ناجي یاقوت، مسؤولیة الصحفیین المدنیة في حالة القذف في حق ذو الصفة الع. 3

  .25، ص 1985المنصورة، سنة 
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ویقصد أیضا بالسمعة الصیت والذكر أو ما یذكر الشخص به عند الناس، أي ما      

ویحرص اإلنسان العادي بصورة عامة  1 .یسمع ویشاع ویتكلم به عنه عندهم من حسن وقبح

على العلو بسمعته وعدم اإلضرار بها كما هو الحال في حرصه على جسده وأمواله المادیة، 

لسمعة هي األهم واألغلى عند الكثیر من الناس، وفي هذا الصدد یقول شكسبیر في بل أن ا

حسن السمعة للرجل والمرأة أثمن جوهرة من حلى النفس من یسرق كیس :" إحدى مسرحیاته

نقودي یسرق شیئا زریا كان لي وأصبح له وكان قبلنا أللوف آخرین، أما الذي یسرق حسن 

  2"ویجعلني جهد الفقرسمعتي فمختلس شیئا ال یغنیه 

كما أكدت أغلب اإلعالنات العالمیة لحقوق اإلنسان والتشریعات الداخلیة على       

  .ضرورة حمایة حق اإلنسان في سمعته وعدم اإلضرار بها

وقد یتعارض الحق في النقد عادة مع الحق في السمعة وخصوصا إذا كان النقد متعلقا    

ن كل نقد قد یتضمن مساسا بسمعة األفراد، وبالتالي بسلوك األفراد ونشاطاتهم، ذلك أل

مساسا بحق من الحقوق الشخصیة لإلنسان والمحمیة بالقانون أیضا، لذلك البد من تبیین 

معنى السمعة ونطاقها كما بینا معنى النقد ونطاقه، حتى یتم رفع التعارض بین الحقین 

ي السمعة دون أن تترتب على ذلك وتحدید المجال الذي یسمح فیه القانون المساس بالحق ف

  3.أیة مسؤولیة

فقد اختلف أغلب الفقهاء على استخدام مصطلح موحد للداللة على المعنى الذي 

تتضمنه كلمة السمعة، فبعضهم استخدم كلمة الشرف، والبعض اآلخر استخدم كلمتي الشرف 

  . واالعتبار في مقابل السمعة

ي تكامل الذمة المعنویة المستمدة مما یتمتع به فالحق في السمعة عبارة عن الحق ف      

الشخص من تقدیر في نظر اآلخرین، وما یتفرع عن ذلك من حق في أن یعطي الشخص 

                                                           
  .351، ص 1975الحظ المنجد في اللغة و اإلعالم، دار المشرع،الطبعة الرابعة والعشرون، بیروت، . 1
  .245سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص . 2
دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، طارق سرور، جرائم النشر واإلعالم، الكتاب األول، األحكام الموضوعیة، . 3

  .509، ص  2008سنة 
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االحترام الذي تقتضیه مكانته االجتماعیة، وأال یعامل على نحو یحط بهذه المكانة، أو سبب 

   1.اص ثقتهم فیهاستهزاء اآلخرین بالشخص، أو أعراضهم عن التعامل معه أو إنق

ومن خالل هذا التعریف یتضح أن هناك عدة صفات تشترك في تحدید اإلمكانیات      

التي تؤهل صاحبها لكي یكون جدیرا باالحترام والجامع بین هذین الصفات كلها أنها تحدد 

أهلیة أداء الشخص للوظائف والواجبات المناط به تأدیتها في المجتمع، وجمیعها تدخل في 

  .كلمة السمعةنطاق 

وهناك العدید من الفقهاء یمیزون بین الحق في السمعة وبین حق آخر مشابه له، أال وهو    

الحق في عدم التشویه العام للسمعة، ویرون أن تقدیم الشخص للجمهور بطریقة غیر 

صحیحة كأن یكون ذلك بواسطة الصوت أو الكتابة أو الصحافة أو التلفزیون أو بأیة طریقة 

ق التكنولوجیا الحدیثة، یمكن أن یؤدي إلى تشویه شخصیته دون أن یصل ذلك إلى من طر 

المساس بحقه في السمعة، وقد یحصل ذلك التشویه إما بصورة متعمدة بقصد إلحاق الضرر 

بالشخصیة موضوع التشویه، أو أن یحصل ذلك بطریقة غیر متعمدة بحیث یكون إظهار 

ق مسبق مع تلك الشخصیة، ولكن لم یحدد مضمون الشخصیة على اإلعالم بناء على اتفا

وحدود ذلك االتفاق مما یتیح لإلعالم إجراء التعدیالت والرتوش الالزمة علیه، وهذا األمر قد 

یؤدي إلى تضلیل الحقیقة بصورة سلبیة أو ایجابیة، فعلى سبیل المثال أن یتم نشر صورة في 

د ال یعد ماسا بالشرف واالعتبار في بلد ملهى لیلي أو في مجلة تتعلق بالشذوذ الجنسي، ق

یعترف بالشذوذ الجنسي، ولكنه یعد تشویها لشخصیة ذلك الشخص، بینما یعد هذا العمل 

 2 .ماسا بالشرف واالعتبار وتشویها للشخصیة في بلد آخر ال تقر قوانینه الشذوذ الجنسي

ف المساس بالسمعة وأن وبالرغم من ذلك فإن بعض القوانین ال تشترط أن تتحقق جریمة القذ

  . تكون الواقعة المسندة إلى الغیر من شأنها احتقار الغیر عند أهل وطنه

  أحكام المسؤولیة المدنیة عن إساءة استعمال حق النقد: المبحث الثاني

                                                           
  .60، ص 1985محمد ناجي یاقوت، فكرة الحق غي السمعة، مكتبة الجالء الجدیدة، الطبعة األولى، مصر، سنة . 1
ص      سنة، مدحت رمضان، الحمایة الجنائیة لشرف واعتبار الشخصیات العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون. 2

23-24.  
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قد تترتب عن اإلساءة في استعمال حق النقد أحكام المسؤولیة المدنیة، حیث یستطیع        

ع الدعوى للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر سواء أكان ذلك من لحقه الضرر أن یرف

أمام المحاكم المدنیة أو المحاكم الجزائیة إذا كان فعل اإلساءة في استعمال حق النقد قد 

شكل جریمة أیضا، فاإلساءة في استعمال حق النقد تؤدي بطبیعة الحال إلى اإلضرار بالغیر 

قضائیة للمطالبة بالتعویض، فاإلساءة في استعمال  مما ینشأ لهذا الغیر حق رفع الدعوى

حق النقد جریمة تستوجب مساءلة فاعلها وتعریضه للعقوبات المقررة في القانون بسبب 

األضرار التي تسبب بها وهي أضرار تمس بالمصالح الخاصة لألفراد بحیث یعطي الحق 

الذي لحق به، وضرر للمتضرر برفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض لجبر الضرر 

بالمصالح العامة للمجتمع بحیث ینعت السلوك بالجریمة ویقرر لها القانون عقوبات جزائیة 

  1.لزجر الجاني وردع غیره من اإلتیان بهذا السلوك مرة أخرى

وعلى الرغم من أن األصل هو رفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض أمام المحاكم      

الجزائیة إلنزال العقوبة بمرتكب الجریمة أمام المحاكم الجزائیة، ولكن  المدنیة، ورفع الدعوى

ولبعض االعتبارات سمحت القوانین في أكثر البلدان للمتضرر المطالبة بالتعویض أمام 

  .   المحاكم الجزائیة التي تنظر في الجریمة التي تشكلت من نفس السلوك المخالف للقانون

    مسؤولیة الناتجة عن إساءة استعمال حق النقدالتعویض في ال: المطلب األول

یترتب عمن یسيء استعمال حقه في النقد والمنعوت بالتعویض وذلك من حیث         

المعنى والشروط واألنواع وطرق تقدیره وجدوى هذا الجزاء في حالة ما إذا كان الضرر 

عالم وخصوصا في معنویا وألن الغالب في إساءة استعمال حق النقد یكن في وسائل اإل

  .الصحف

  

  مفهوم التعویض وأنواعه في حالة اإلساءة في استعمال حق النقد : الفرع األول

إذا ما أساء شخص استعمال حق النقد وأصاب الغیر ضررا من جراء ذلك فإنه          

یتوجب علیه دفع التعویض لجبر الضرر الذي لحق بالغیر دون وجه حق، وهذا ألن اإلنسان 
                                                           

  .259-258سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص . 1
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ب الغیر بالضرر ولكن ال یكون مخطأ في فعله، آنذاك ال یكون ومسؤوال مسؤولیة قد یصی

قانونیة، فمثال إذا قام شخص بنقد تصرفات الغیر كأن یكون ذلك الغي وزیرا أو شركة أو 

أدیبا، فإن الغیر یتضرر من جراء تلك األضرار التي لحقت بذلك الغیر، كما هو معلوم فمن 

ئزا لم یوجب علیه الضمان، لكن األمر یستوجب الضمان إذا ما یستعمل حقه استعماال جا

استعمل شخص حقه استعماال غیر جائز أو خرج عن حدود حقه، ویصیب الغیر بالضرر، 

كل فعل أیا كان یرتكبه : " من القانون المدني الجزائري على أنه 124وقد نصت المادة 

وهذا  1 ."في حدوثه بالتعویضالشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا 

یعني أنه یشترط للحكم بالتعویض توافر أركان المسؤولیة التقصیریة من خطأ وضرر وعالقة 

سببیة، أي وجود عالقة مباشرة بین االعتداء على الحق والضرر الذي أصابه أو بعبارة 

  .  أخرى أن یكون الضرر هو نتیجة طبیعیة لذلك االعتداء أو الخطأ

وال یهم إذا كان الضرر الذي لحق الغیر مادیا أو معنویا بحیث أجاز القانون في          

  .أكثریة بلدان العام للمتضرر أن یحصل على التعویض جراء ما لحق به من ضرر

فالجانب المعنوي لألشخاص مثل الجانب المادي محمي بالقانون بحیث ال یجوز          

ستوجب علیه دفع التعویض لجبر الضرر الذي لحق ألحد األضرار به دون وجه حق، وٕاال ی

به لترضیة المتضرر، مادام ذلك الضرر قد استوفى الشروط القانونیة، وقد اشترط القانون 

  :في الضرر لكي یصلح أساسا للمطالبة بالتعویض الشروط التالیة

  أن یكون محققا : أوال

و مؤكد الوقوع في المستقبل، أما یجب أن یكن الضرر سواء كان مادیا أم معنویا وقعا فعال أ

الضرر المحتمل الذي لم یقع وال یوجد ما یؤكد وقوعه في المستقبل فال یعد أساسا للمطالبة 

بالتعویض، وال یمنع هذا أن یأخذ القانون أحیانا بالضرر المفترض، حیث بمجرد وقوع الخطأ 

عن اإلساءة في استعمال یفترض وقوع الضرر كما هو الحال في األضرار المعنویة الناتجة 

  .حق النقد

  أن یكون شخصیا  : ثانیا
                                                           

  .من القانون المدني الجزائري 124راجع نص المادة . 1
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یشترط في الشخص الذي یطالب بالتعویض أن یكون الضرر قد أصابه شخصیا، أي أصاب 

المدعي بالحق المدني فلیس ألحد أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصاب غیره، فمن 

لهذا الغیر الذي أصاب سمعته أن یضر بسمعة الغیر نتیجة استعمال حق النقد والنشر یكون 

یطالب بالتعویض ولیس شخصا آخر كـأخیه أو ولده، إال إذا كان هذا الغیر هو خلف 

  .المتضرر، فهنا یطالب بالتعویض من مجلة التركة فال ینفرد به وارث دون آخر

  أن یكون ماسا بحق أو مصلحة مشروعة: ثالثا

غیر المشروعة، بل لكي یكون الضرر قابال  ال یحمي القانون الحقوق أو المصالح        

للتعویض البد أن یكون قد وقع على حق أو مصلحة مشروعة غیر مخالفة للنظام العام 

واآلداب العامة وٕاال ال یحمیه القانون، فمن یسيء استعمال حق نقده ویصیب الغیر في 

مشروعة فإنه سمعته أو في حق تولي الوظائف العامة أو في الحصول على الربح بصورة 

  1.یكون قد أضر بحقه أو بمصلحة مشروعة له

وعلیه وبعد أن یستجمع الضرر كل هذه الشروط وبتوافر األركان األخرى للمسؤولیة         

یستطیع المتضرر أن یطالب بالتعویض، ویتنوع التعویض على عدة أنواع حسب ما هو 

یقدر : "مدني الجزائري على أنهمن القانون ال 131مالئم لجبر الضرر، وقد نصت المادة 

و  182القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتین 

مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى  182

التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خالل مدة معینة 

  ".من جدید في التقدیربالنظر 

یعین القاضي طریقة تبعا للظروف  "ج على .م.من ق 132كما نصت المادة          

ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین 

  .الحالتین  إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

                                                           
  . 856-855عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص . 1
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، تبعا للظروف وبناء على طلب ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي        

المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل 

 ." التعویض، بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

وینقسم التعویض إلى تعویض عیني وتعویض بمقابل، فالتعویض العیني فهو       

ق لتحقیق المقصود من التعویض وهو إزالة ما أصاب التعویض الذي یعد من إحدى الطر 

المتضرر من ضرر، ألنه یؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كانت علیه مقابل وقوع الضرر 

عینا، ولكن یشترط فیه لكي یحكم القاضي به أن یكون ممكنا وأن ال یكون مرهقا للمدین وأن 

  . یطالب به المتضرر

الوسیلة األولى لجبر الضرر، غیر أنه ال یكون ذلك أما عن التعویض بمقابل فهو       

التعویض ممكنا في كثیر من الحاالت لذلك البد من االستعانة بطریقة أخرى من أجل 

التعویض وهو التعویض بمقابل والذي یكون تعویضا غیر نقدي، وٕاما أن یكون تعویضا نقدیا 

  .بمبلغ من النقود

  ضامن لدفعه      طرق تقدیر التعویض والت: الثاني الفرع

من الضروري فهم كیفیة تقدیر المحكمة للتعویض عن الضرر في مجال اإلساءة في       

استعمال حق النقد، ألنه وفي أغلب األحوال یكون الضرر أدبیا ولیس مادیا، وبالتالي ال 

یعرف مقداره بالتحدید وخصوصا أن الضرر األدبي یختلف من شخص إلى آخر كونه یتعلق 

اعر واألحاسیس وفي نظرة المجتمع للمتضرر، وكل هذا یؤدي إلى صعوبة تحدید بالمش

ومن ناحیة أخرى فإن اإلساءة في استعمال حق النقد كثیرا ما تقع في . التعویض أیضا

المطبوعات وخصوصا المطبوعات الدوریة والتي یعمل فیها عدة أشخاص ولیس شخصا 

الخ  لذلك ...م ومدیر التحریر ورئیس التحریرواحدا كالكاتب ومسؤول الصفحة ومسؤول القس

  .  البد من العلم على من یحمل القانون المسؤولیة وبالتالي إلزامه بدفع التعویض

فبالرغم من أن من المبادئ المستقرة في مجال تقدیر التعویض بصورة عامة أن یكون        

ا یكاد یكون مستحیال في التعویض بقدر الضرر الحقیقي دون زیادة أو نقصان، إال أن هذ

مجال الضرر األدبي  الذي نص القانون بضرورة تعویضه أیضا أسوة بالضرر المادي، ذلك 
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أن في األضرار األدبیة كاآلالم النفسیة التي یشعر بها المصاب من كراهیة أو احتقار 

ناشيء عن المساس بسمعته، من الصعب على التعویض كما أن یعادل الضرر، وأن أیة 

ولة لتقدیر مثل هذه التعویضات، وهذا ما یصعب فعله ألن القاضي یتردد في تحدیده محا

للمبلغ الذي یمكن أن یأخذه بنظر االعتبار، لذلك تختلف المحاكم في تقدیر مقدار التعویض 

  .  عن األضرار األدبیة التي تصیب الغیر من جراء اإلساءة في استعمال حق النقد

في تحمل المسؤولیة ناشيء من اشتراك خطأ كاتب المقال الذي  وأساس هذا التضامن       

كتب المقال الذي فیه إساءة في استعمال حق النقد مع خطأ رئیس تحریر المطبوع الدوري 

الذي أذن بنشر المقال المسيء لحقوق الغیر دون وجه حق ولم یمنعه، وكان بإمكانه منع 

لصاحب االمتیاز سواء أكان شخصا طبیعیا أو ذلك المقال التشهیري من النشر، أما بالنسبة 

معنویا فإن خطأه یكون على أساس الضمان وتحمل التبعة كونه مالكا للمطبوع الدوري عادة، 

وهو یستفید من منافع المطبوع الدوري ویجب أن یدفع التعویض عن األضرار التي تلحق 

  .      بالغیر

  الخاتمة

اولنا فیها المسؤولیة المدنیة عن إساءة استعمال الحق من خالل هذه الدراسة التي تن        

مة للتعویض في ئفي النقد وأساسها القانوني وفیما إذا كان هو الخطأ أم الضرر، وكذا مال

حاالت اإلساءة  وذلك بواسطة بیان الشروط المتفق علیها من قبل أكثریة الفقهاء الستعمال 

ا األصل بموجب القانون، كأن تكون اإلساءة النقد، فإنه توجد بعض االستثناءات  على هذ

في استعمال حق النقد واقعا أمام المحكمة من قبل الخصوم في الدعوى أو واقعا من قبل 

حق أعضاء البرلمان عند مناقشتهم ألمر ما، وكذلك أثناء الحمالت االنتخابیة حیث خفف 

اص واألحزاب السیاسیة القانون والقضاء من شروط استعمال حق النقد الذي یمارسه األشخ

  .  أثناء الحمالت االنتخابیة وذلك بهدف إعطاء حریة أكثر
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 االعتماد اإلیجاري آلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

 الباحث عیسي لخضر

  دكتوراه قانون األعمالالسنةالثالثة

  علوم السیاسیةكلیة الحقوق وال                                                       

  -تلمسان ابو بكر بلقاید جامعة -                                                      

 :ملخص

كآلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة " ياالعتماد اإلیجار " ما دفعنا الختیار موضوع 

، و هدفنا جدیدةوحاجة المؤسسات الصغیرة لمصادر تمویل هو أهمیته البالغة علمیا و عملیا 

من هذه الورقة البحثیة هو معرفة ما إذا كان كفیال بمعالجة المشاكل المالیة التي قد تواجه 

 الجزائري،قد المشرع أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سواء بنشأتها أو أثناء حیاتها،ورغم

 ولع  .شمامحت مازال العقدات التعامل بذ أن ،إال 1996منذ خاصبه بقانون العقد هذا خّص 

 أن اعتبار إلى ذلك ، و على به،أدى المتعاملین االقتصادیین معرفة هوعدم أحكام لغموض

االعقد ولید تربة أجنبیة ویراد تطبیقه في دولة أخرى تعیش ظروف اقتصادیة مغایرة  فلنا  هذ

أن نتساءل عن حقیقة التعامل بعقد االعتماد اإلیجاري كوسیلة للتمویل و مدى نجاعته في 

 . تغطیة عیوب مصادر التمویل التقلیدیة و إمكانیة تحقیق مصالح األطراف

  االعتماد االیجاري، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، التمویل: الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

   Ce qui nous a forcés à choisir le crédit bail  comme un moyen de 

financement des petites et moyennes entreprises  c est bien son 

importance scientifique et méthodique et la nécessite des petites 

entreprises pour trouver de nouvelles sources de financement, Notre 

but de cette feuille de recherche c est savoir que ce programme est 

possible pour résoudre les problèmes de financement pour que ces 

entreprises peuvent faire face aux crises durant sa naissance ou 
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durant son activité,  Malgré que le législateur algérien a préservé  ce 

programme par une loi spécifique depuis 1996, l application de ce 

bail pour ces entreprise reste loin des objectifs qui est du 

probablement que ces lois ne sont pas clairs et l ignorance de 

collaborateur économiques , En concèderont que ce contrat est de 

naissance  a l étranger et veut être appliqué  dans des pays dont 

leur conditions économiques sont différentes, on doit ce questionné  

sur la réalité de l utilisation  comme une solution de finance  et son 

efficacité pour couvrir les insuffisances de sources de financement 

classique et la réalisation des intérêts de  l ensembles des parties  

Mots clés : crédit-bail , petites et moyennes entreprises, finance 

 :مقدمة

تعتمد الدول النامیة على المؤسسات الصغیرة  و المتوسطـة للنهوض باقتصادیاتها باعتبارها 

كفیلة بدفع مسار التنمیة ، مما جعل الحكومات تعتمد قواعد سیاسیـة  تشریعیة ، تنظیمیة و 

یدة بهدف تحفیز و توجیه هذه األخیرة ألداء الدور المنوط بها ، ویعتبر التمویل أهم مالیة جد

قرار تواجهه هذه المؤسسات لما یحمله من صعوبات في البحـث عن مصـادر التمویل 

الالزمة ، لتخصیصهاو توزیعهاعلى مختلف أوجه النشاط في المؤسسة التي تعاني عادة 

ل الذاتي ، الذي یعد أهم مصـادر التمویل ، یخصـص قصورا على مستوى قدرات التموی

الجزء األكبر منه لمواجهة أعباء اإلنشاء عالي التكلفة ، فتلجأ هذه المؤسسات إلى القروض 

كمصادر خارجیة محفوفـة بالمخاطر كعدم القدرة على السداد في آجال االستحقاق و عدم 

جدید ال یكون بدیل عن المصادر  كفایتها ، فبات من الضـروري البحث عن مصادر تمویل

  .التمویل وسائل من كوسیلة إلیجاري و االعتماد. الكالسیكیة و إنما یكملها

 القرن الماضي خالل كبیرا تطورا عرف التمویل،والذي وسائل من كوسیلة اإلیجاري واالعتماد

وعالعلم،فاهتم  منفر كثیر اهتمام محل
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لنشاطعلىمیزانالمدفوعاتونسبةالتضخموالسیاسةاالئتمانیةوابهعلمعلماالقتصادلدراسةاآلثارانتشارهذاا

لنقدیةوالمالیةعموما 

وخاصةمایتعلقبالمعاملةالضریبیة،سواءللمشروعالمؤجرأوالمستأجروالمعاملةالجمركیةللسلعالمستور 

اإلطار  القانوني،وخاصة نظامه بدراسة القانوني تمویلیا، كما اهتم به الفقه دةبغرض تأجیرها

 .ینظمه  الذي التشریع خالل من وذلك النظام هذا فیه تم ذیيالتعاقدي ال

إن الحدیث عن االعتماد إلیجاري كآلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یثیر 

في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  اإلیجاريكیف یساهم االعتماد : اإلشكال اآلتي

  ؟ وما مدى فعالیة هذا المساهمة؟

  : من خالل اآلتينجیب على هذا 

  .الجانب القانوني والتنظیمي لالعتماد التجاري: المطلب األول

  اإلیجاريالجانب القانوني لالعتماد : الفرع األول

كرس المشرع الجزائري هذه التقنیة نظرا للمزایا  و الخصائص التي االیجابیة التي تتمیز بها  

ث لم یقف متخذي القرار في الجزائر دون هذه اآللیة التمویلیة من الناحیة االقتصادیة  ، حی

إدخال هذه الطریقة  في نظام تمویل المؤسسات الوطنیة وتم ذلك في بدایة التسعینات وهو 

  :1ما سنتطرق إلیه فیما یلي

  :المتعلق بالنقد و القرض 1990أفریل  10المؤرخ في  10-90قانون رقم : أوال

لى فترة التسعینات  و بالضبط  انطالقا من في الجزائر تعود إ اإلیجاريبدایة االعتماد  

الذي سمح بتأسیس شركات  تمارس هذا النوع من  2المتعلق بالنقد و القرض 10-90قانون 

تعتبر بمثابة عملیات " من هذا القانون على انه 2/ 112وسائل التمویل حیث نصت المادة 

لیات اإلقراض مع إیجار قرض عملیات اإلیجار المقرونة بحق خیار الشراء ، و ال سیما عم

                                                           

 -الجزائر،مذكرة ماجستیر آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اإلیجاريكولو غلي فضیلة،االعتماد  - 1

  .65،ص2012-2011كلیة الحقوق ،فرع قانون التنمیة الوطنیة،جامعة تیزي وزو،الجزائر،

،  11-03، المتعلق بالنقد و القرض، الملغى بموجب األمر رقم 1990أفریل  10، المؤرخ في10-90القانون رقم  - 2

  .2003سنة  64د ر عد.، المتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26المؤرخ في 
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 2003أوت  26المؤرخ في  10-03من األمر رقم  68كما تم إعادة نفس الفقرة في المادة 

 10المؤرخ في  10-90المتعلق بالنقد و القرض ، الذي جاء لیلغي و یعوض القانون رقم 

  19901افریل 

للبنوك و یمكن " من نفس القانون أعاله أنه  116/6و أشارت في هذا الصدد المادة 

عملیات اإلیجار : المؤسسات المالیة أن تجري عملیات تابعة لنشاطها ك العملیات التالیة

العادي لألموال المنقولة، و غیر المنقولة فیما یخص البنوك و المؤسسات المالیة المخولة 

 .بإجراء عملیات إیجار مقرونة بحق خیار الشراء

  :19962أفریل 10المؤرخ في  09-96األمر : ثانیا

یعد هذا القانون بمثابة البدایة الحقیقیة لتشجیع وتطویر التعامل بهذه التقنیة في الجزائر  

)  اإلیجارياالعتماد ( حیث استهلت مواد هذا األمر بأحكام عامة تتعلق بقرض اإلیجار 

یتم تحقیقها من قبل البنوك  و المؤسسات " عملیة تجاریة ومالیة " بدایة بتعریفه على انه 

لمالیة أو شركات تأجیر مؤهلة قانونا  ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملین ا

االقتصادیین الجزائریین أو األجانب أشخاصا طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون العام أو 

الخاص و تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو ال یتضمن حق الخیار بالشراء 

لق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات االستعمال المهني أو لصالح المستأجر و یتع

 3.، كما ذكر مختلف أنواعه  ومیز بینها" بالمجاالت التجاریة أو بمؤسسات حرفیة

  :41996جویلیة  03المؤرخ في  06-96النظام رقم : ثالثا

                                                           
  .2003، 64المتعلق بالنقد والقرض،ج ر العدد 2003أوت  26المؤرخ في  11-03األمر  -  1
  .، المتعلق بالنقد و القرض03، ج ر العدد 1996جانفي  10، المؤرخ في  09-96األمر  -  2
دراسة میدانیة بوالیة –سوسن زیرق،مساهمة قرض اإلیجار في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر  -  3

،أطروحة دكتوراه،تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم االقتصادیة  وعلوم التسییر، جامعة أم 2015-2010سكیكدة 

  .130- 129،ص2017-2016البواقي، الجزائر،

المؤرخ وشروط اعتمادها ،  اإلیجاريالمتضمن كیفیات تأسیس شركات االعتماد  06- 96بنك الجزائر ، النظام رقم  - 4

  .1996جویلیة 03في
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نص وشروط اعتمادها ، إذ ت اإلیجاريحدد هذا النظام كیفیات تأسیس شركات االعتماد 

المادة الثالثة  على أن شركات قرض اإلیجار تؤسس على شكل مساهمة  ال یقل رأس مالها 

ملیون دج ، دون أن یقل هذا  100االجتماعي المكتتب كما أشارت إلیه المادة السادسة عن 

من األموال الخاصة  هذه األخیرة مكونة من االحتیاطات ،  %50المبلغ المكتتب عن 

فائض القیمة إلعادة التقییم وقروض المساهمة و األرصدة غیر  األرباح  المؤجلة ،

 1.المخصصة

  :22006فیفري  20المؤرخ في  90-06المرسوم التنفیذي رقم : رابعا

لألصول المنقولة و المحالت  اإلیجاريحدد هذا المرسوم كیفیات إشهار عملیات االعتماد  

ر في السجل العمومي المعد لذلك التجاریة ،  ویقرر تسجیل عقد اإلیجار من طرف المؤج

یوما  من تاریخ إمضاء العقد  واطالع الجمهور علیه على أن یتم هذا  30في اجل أقصاه 

 .التسجیل وفقا لطلب محدد المضمون و الشكل

  3 2006فیفري 20المؤرخ في  91-06المرسوم التنفیذي رقم : خامسا

االیجاري لألصول الغیر منقولة حیث حدد هذا المرسوم كیفیات اشهار عملیات االعتماد    

یتعین على المؤجر أن یقوم بنشر كل عقد اعتماد ایجاري لألصول الغیر منقولة في اآلجال 

  .المنصوص علیها في التشریع المعمول به

  :وخصوصیاته اإلیجاريتعریف القرض : الفرع الثاني

  :اإلیجاريتعریف القرض : أوال

أو التمویل عن طریق اإلیجار رغم  اإلیجارياالعتماد اختلفت و تعددت تعریفات الخاصة ب

سنحاول ـن نبین مختلف االتجاهات الفقهیة و التشریعیة  1اتحادها في المعنى في نهایة األمر

 .اإلیجاريالتي قامت بتعریف عملیة االعتماد 
                                                           

  .131سوسن زیرق،المرجع السابق،ص  -  1
، 2006فیفري  26، المؤرخة في 10، ج ر العدد 2006فیفري  26المؤرخ في  90-06المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .المتضمن كیفیات إشهار عملیات االعتماد االیجاري لألصول المنقولة 
، 2006فیفري  26المؤرخة في  10، ج ر العدد 2006فیفري  26في  المؤرخ 91- 06المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .المتضمن كیفیات إشهار عملیات االعتماد االیجاري لألصول الغیر المنقولة
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  :التعریف الفقهي-

تعریفا دقیقا  اإلیجاريمن ناحیة الفقه القانوني ظهرت عدة محاوالت إلعطاء عملیة االعتماد 

بأنه طریقة لتمویل االستثمارات  J .M. Leloupملما بمختلف جوانبها حیث عرفه األستاذ 

كما عرفه األستاذ هاني محمد دویدار . یعتمد على الفصل بین ملكیة األصل و استغالله

ل العقد الذي بمقتضاه یمول أحد الطرفین ماال معینا لمصلحة الطرف األخر بكام: بأنه

 .أقساط التمویل وملحقاته

عبارة عن نظام قانوني مركب، یتكون من بعض : واتجه الفقد الحدیث إلى تعریفه بأنه

القواعد القانونیة المستمدة من األشكال التقلیدیة للعقود التجاریة و یتمیز هذا النظام ببعض 

  .الخصائص المستمدة من مزج القواعد القانونیة

  :التعریف التشریعي  -

بموج المادة  اإلیجاريف التقنین التجاري الموحد للوالیات المتحدة األمریكیة االعتماد عر 

103-2A  وذلك باصطالح)FINANCE LEASE  ( حیث نص على أنه عقد إیجار ال

یتیح للمؤجر اختیار أو تصنیع أو تورید البضائع محل العقد، بل یتعاقد مع طرف ثالث یلتزم 

 .لمؤجر بقصد تأجیرها إلى المستأجربتورید البضائع فیمتلكها ا

حیث أضاف نوعا جدید  1995لسنة  95أما المشرع المصري فقد عرفه بموجب القانون رقم 

من عقود االعتماد اإلیجاري و االعتماد اإلیجاري الالحق، الذي یبیع فیه المستأجراألصل  

و ) المؤجر(كون المؤجر للمؤجر مع بقائه حائزا له بصفته مستأجرا، وبحسبه یمكن أن ی

  2).المورد(دون الطرف الثالث ) المستأجر(

  :تعریف المشرع الجزائري -

المتعلق  09-96أول نص عرف االعتماد اإلیجاري وحدد نظامه ومداه  هو القانون رقم 

باالعتماد اإلیجاري السالف الذكر و نالحظ أن المشرع الجزائري قد استغرق  من المادة 

                                                                                                                                                                                     
  .09كولو غلي فضیلة،المرجع السابق، -  1
القانونیة،العدد  مراد لمین،التنظیم القانوني لتنفیذ التمویل بآلیة االعتماد اإلیجاري،مجلة الدراسات و البحوث -  2

  .153-152،ص2018العاشر،سبتمبر
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عملیة التعریف محاوال تفادي األخطاء التي وقعت فیها التشریعات  اسعة  في األولى إلى المادة الت

عملیةتجاریةومالیةیتمتحقیقها "هو  اإلیجاريالمقارنة ولكنه لم یحدد طبیعته القانونیةفحسبه االعتماد 

الصفة،معالمتعاملین بهذه منقباللبنوكوالمؤسساتالمالیةأوشركةتأجیرمؤهلةقانوناومعتمدةصراحة

ادیینالجزائریینأواألجانب،أشخاصاطبیعیینكانواأومعنویینتابعینللقانونالعامأوالخاصوتكون قائمة االقتص

على عقد إیجار یمكن أن یتضمن حق خیار بالشراء لصاح المستأجر، ویتعلق فقط بأصول منقولة 

 1".وغیر منقولة ذات االستعمال المهني أو بالمحالت التجاریة أو بالمؤسسات الحرفیة 

  :أن االعتماد اإلیجاري یبرز في ثالثة أطراف وهم  ویتضح

قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا یرغب في تطویر طاقته اإلنتاجیة، و ال تتوفر لدیه  :المستأجر

  .األموال الكافیة

هو شخص مؤهل قانونا للقیام بعملیات االعتماد اإلیجاري، إذ یمكن أن تقوم به شركات :المؤجر

وهذه األخیرة یتم اعتمادها من طرف مجلس النقد و القرض كما یمكن أن تقوم االعتماد اإلیجاري، 

  .به البنوك و المؤسسات المالیة

  2.وهو المنتج الذي یتلقى منه المؤجر السلع محل العقد الخاص باالئتمان: المورد

  : وعلیه نستنتج بعض الخصائص األساسیة لالعتماد اإلیجاري نذكر منها االتي 

ؤسسةالمستفیدةمنهذاالنوعمنالتمویل،والتیتسمىالمؤسسةالمستأجرة،غیرمطالبةبإنفاقالمبلغالكلیلالستثمإنالم

ارمرةواحدة،وٕانماتقومبالدفععلىأقساطتسمىثمناإلیجار،وتتضمنهذهاألقساطجزءمنثمنشراءاألصلمضافاإلیه

  .الفوائدالتیتعودللمؤسسةالمؤجرة،ومصاریفاالستغالاللمرتبطةباألصاللمتعاقدحوله

إنملكیةاألصألواالستثمارأثناءفترةالعقدتعودإلىالمؤسسةالمؤجرةولیسإلىالمؤسسةالمستأجرة،وتستفیدهذهاأل

خیرةمنحقاالستعمالفقط،وتبعالذلكتكونمساهمةالمؤسسةالمؤجرةقانونیةومالیة،بینماتكونمساهمةالمؤسسةال

  .مستأجرةإداریةواقتصادیة

هامجددا،نات،إماأنتطلبتجدیدعقداإلیجاروفقشروطیتفقبشأایةفترةالعقدتتاحللمؤسسةالمستأجرةثالثخیار نهفی

ائیاهذااألصلبالقیمةالمتبقینهاتشتریهوتستفیدبالتالیلفترةأخرىمنحقاستعمالهذااألصلدونأنتكسبملكیته،وٕانماأن

ةالمنصوصعلیهافیالعقد،وفیهذهالحالةتنتقاللملكیةالقانونیةلألصإللىالمؤسسةالمستأجرةإضافةإلىحقاالس

                                                           
  .78-77،ص 2001طاهر لطرش ، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،  -  1
  .155مراد لمین،المرجع السابق،ص -  2
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والخیاراألخیر،أنتمتنععنتجدیدالعقدوتمتنعأیضاعنشراءاألصل،وتنتهیبذلكالعالقةالقائمةبیتعمال،وٕاماهذاه

-نهما،وتقومبإرجاعاألصإللىالمؤسسةالمؤجرة

تقییمعملیةاالئتماناإلیجاریعالقةبینثالثأطرافهیالمؤسسةالمؤجرةوالمؤسسةالمستأجرةوالمؤسسةالموردةلهذاا

تیاراألصاللذیترغبفیهلدىالمؤسسةالموردة،وتقومالمؤسسةاألصل،فیهذهالعالقةتقومالمؤسسةالمستأجرةباخ

لمؤجرةبإجراءاتشراءهذااألصلمنالمؤسسةالموردةودفعثمنهبكامل،ثمتقومبتقدیمهإلىالمؤسسةالمستأجرةعلى

  .سبیالإلیجارطبعا

  :اإلیجاريالجانب التنظیمي لالعتماد : الفرع الثالث

  :اإلیجاريالتنظیم الجبائي لالعتماد : أوال

شرع الجزائري  جملة من التدابیر الجبائیة  وقوانین المالیة التكمیلیة التي یمكن تلخیصها أقر الم

 :فیما یلي

تستفید المؤسسة المؤجرة من اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة في حالة اإلیجار المالي   -

  .1994وهذا ما جاء به قانون المالیة لسنة 

  .ت في إطار قرض اإلیجار من رسم اإلشهار العقاريتعفى العقود المتعلقة بالعقارا - 1

یمكن للمؤجر مالك األصل تطبیق االمتالك على األصول محل العقد قرض اإلیجار ، ویحق  - 2

للمستأجر تخفیض االنجازات  التي یدفعها  للمؤجر من الربح الخاضع للضریبة، وفي إطار عقد 

ف إلى اإلیرادات في نهایة الدورة وتخضع اإلیجار الدولي تضاف اإلرباح  الناتجة عن الصر 

  .1996للضریبة على األرباح نص على كل هذا قانون المالیة 

  علىمبالغاإلیجاراتالمدفوعةبموجبعقدقرض % 60 تخفیضوعاءاالقتطاعمنالمصدرب - 3

 .2001قانون المالیة  .إیجاردولیلألشخاصغیرالمقیمینفیالجزائر

 12-93منالمزایاالضریبیةالمنصوصعلیهافیالمرسومالتشریعیرقم تستفیداألصواللتیاقتناهاالمؤجر  - 4

  .المتعلق بترقیة االستثمار 15/10/1993المؤرخ في 

  تعفىمؤسساتقرضاإلیجارمنالرسمعلىالنشاطالمهني - 5

یمكنللمؤسسةالمستأجرةتطبیقاإلهالكالخطیأوالمتناقصعلىاألصواللثابتةغیر - 6

 .2001انون المالیة التكمیلي ق .المنقولةطولمدةعقدقرضاإلیجارالمالي



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 173   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

7 

ستفیدالمعداتالمتعلقةبإنجازاالستثماروالتیتماقتناؤهاعنطریققرضاإلیجارمناالمتیازاتالجبائیةالمنصوصعلیه

 .TVAالمتعلق باالستثمار كاإلعفاء من  20/08/2001المؤرخ في  03- 01افیاألمررقم

IRG.IBS . 2003قانون المالیة.  

بالنسبة للعقود المتعلقة باقتناء العقارات الموجهة )TF(العقاري اإلعفاء من رسم اإلشهار - 8

 11- 03لتمویل االستثمارات، و التي تقوم بها البنوك و المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون رقم 

  .2004قانون المالیة . المتعلق بالنقد و القرض 26/08/2003المؤرخ في 

بالنسبةلإلهتالك  1,5 تطبیقمعامل :تالتالیةتطبیقنظاماإلهالكالمالیالخطیوفقاللمعامال -9

المالیالخطیللتجهیزاتالمستغلةفیشكإلیجارمالیوالتیالتفوقمدةامتالكهاالمالیخمس 

عندماتفوق  2 یصبحهذاالمعامل .سنوات،باستثناءالمنقوالتوعتادالمكاتبوالسیاراتالسیاحیة

 10 دماتفوقمدة اإلهتالكعن 2,5 مدةاهتالكالعتادخمسسنواتوتقلعنعشرسنواتأوتعادلها،ویكون

  .سنةأوتساویها 20 سنواتوتقلعن

  .2005قانون المالیة  .مناألصواللمتنازلعنهافیإطارعقدقرضاإلیجارTVAإلغاء  - 10

اإلیجارات المدفوعة في إطار عقد قرض إیجار العتاد الزراعي في الجزائر  TVAتعفى من  - 11

لمؤجر نسخة من عقد اإلیجار ووثیقة تبین ویتوقف ذلك على تسلیم ا 2018دیسمبر  31إلى غایة 

  .2009قانون المالیة التكمیلي . مصدر العتاد إلى المصالح الجبائیة

  :یستمر 31/12/2012فیإطارعملیاتقرضاإلیجاروبصورةاستثنائیةلغایة - 12

  .المؤجربممارسةالحقفیاهتالكالملكمحلعقدقرضاإلیجارباعتبارهالمالكالقانوني -

كاالقتصادیللملكمحاللعقدبمفهومالمقاییسالجدیدةللمحاسبة،فیخصم اإلیجارات المستأجروهوالمال -

 .المسددة إلى المؤجر من الربح الخاضع للضریبة إلى غایة نهایة االستحقاقات المذكورة

  :اإلیجاريالتنظیم الجمركي لالعتماد : ثانیا

 :رها فیما یلي نذك اإلیجاريسن المشرع الجزائري جملة من التدابیر الجمركیة العتماد 

 .اإلعفاءمنكاللحقوقوالرسومالجمركیةللتجهیزاتالمستوردةفیإطارقرضاإلیجارلمدةخمس سنوات - 1

  .1994قانون المالیة 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 174   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

اإلعفاءمنالحقوق و الرسوم ) یقومالمؤجرباإلجراءاتالجمركیةلالستفادةمننظامالقبواللمؤقت -  2

  . اسواء كان مقیما في الجزائر أو غیر مقیم به) الجمركیة

یقومالمستأجرعقبانقضاءمدةالعقدغیرالقابلللفسخوفیحالةاالستفادةمنخیارالشراء 

  .بالتخلیصالجمركیلألصواللتیاشتراهابناءعلىاستظهارفاتورةالشراء

إعفاءاألصواللمستوردةفیإطارعقدقرضاإلیجارمنإجراءاترقابةالتجارةالخارجیة  - 3

ذنمسبقأوترخیصتسلمه السلطات والصرف،ألندخولهاإلىالجزائرأوخروجهامنهغیرخاضعینإل

 اإلداریةالجمركیةالمختصة،ویكفیأنیقومالمستأجربتعیینموطنبنكیمسبقایتكفلبعملیات تحویل

 .1996قانون المالیة  .رؤوساألموالمنوٕالىالجزائرحتىتكونقانونیة

منصوص تستفیدالمعداتالمتعلقةبإنجازاالستثماراتوالتیتماقتناؤهاعنطریققرضاإلیجارمن االمتیازات ال- 4

قانون . المتعلق بتطویر االستثمار 20/08/2001المؤرخ في  03- 01علیها من األمر رقم 

  2003.1المالیة التكمیلي 

 في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةاإلیجاریدور االعتماد : المطلب الثاني

طرق إلى في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنت اإلیجاريقبل التطرق لدور االعتماد  

تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ومبررات لجوء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى 

  .االعتماد اإلیجاري كآلیة حدیثة لتمویل

  :تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ومبررات لجوئها إلى االعتماد اإلیجاري: الفرع األول

  :تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: أوال

تحقیقالالنسجامفیتعریفالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةوخاصةفیظالنضمامالجزائر إلىالمشروعاألورو 

  متوسطي،وتوقیعهاعلىالمیثاقالعالمیحواللمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةفیجوانسنة

  .2أخذالقانونالجزائري بالتعریفالذیاعتمدعلیهاالتحاداألوروبي2000

سطة في الجزائر جاء بموجب إقرار وزارة المؤسسات إن تعریف المؤسسات الصغیرة و المتو     

الصغیرة و المتوسطة  و الصناعات التقلیدیة  القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة و 

                                                           
  .139 - 137سوسن زیرق،المرجع السابق،ص -  1
،  -دراسة میدانیة –االلتزام البیئي ومنطق تعظیم الریح رشید سالمي ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة بین  -  2

  .130،ص،2012، مارس  06مجلة البحوث و الدراسات العلمیة ، جامعة یحیى فارس، المدیة ، الجزائر،العدد 
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ینایر  10الموافق لـ 1438ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17المتوسطة  وهو القانون رقم 

القانونیة  التي تنظم هذه المؤسسات ، حیث  الذي حمل جمیع األطر التنظیمیة و  1 2017سنة

تعرف المؤسسة  2على التوالي اإلطار القانوني لتعریفها ، وألول مرة 5/8/9/10جاء في المواد 

  . الخاصة إطار قانوني في الجزائر

وقدتضمنمفهومااقتصادیاللمؤسسةالصغیرةوالمتوسطةوذلكبالتركیزعلىحجمها،وتجدراإلشارةإلىأنالمعاییرالم

 3ةفیمختلفالدوللتصنیفهذهالمؤسساتغیرموحدةحیثتختلفباختالفاقتصادیاتكلدولةعتمد

  :التعریف – 1

تعرف المؤسسات الصغیرة و المتوسطةمهما كانت طبیعتها القانونیة، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و 

 .أو الخدمات/

  شخصا،) 250(إلى مائتین وخمسین ) 1(تشغل من واحد   -

مالییر دینار جزائري ، أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها  ) 4(السنوي أربعة  ال یتجاوز رقم أعمالها -

  دینار جزائري،) 1(السنویة ملیار 

  .أدناه3تستوفي معیار االستقاللیة كما هو محدد في النقطة  -

  :یقصد، في مفهوم هذا القانون، بما یأتي 

لسنویة، بمعنى عدد عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل ا: األشخاص المستخدمون* 

العاملین األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة ، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي  فیعتبران 

  .أجزاء من وحدات العمل السنوي

السنة التي یعتمد علیها بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تنشط هي تلك المتعلقة  

  .بأخر نشاط محاسبي مقفل

هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل  :مجموع الحصیلةأو المعتبرة لتحدید رقم أعمال الحدود  –* 

  .شهرا) 12(مدة عشر

                                                           
، یتضمن القانون التوجیهي 2017ینایر  10الموافق لـ 1438ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  02- 17القانون رقم  -  1

  .2017ینایر  11الموافق لـ  1438ربیع الثاني عام  12الصادر في  02رع .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،ج لتطویر
  )CGPME(م  1945أول تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة وضعته الكون فدرالیة الشاملة في ، -  2
  .40- 24،ص2009عبد الطلب، اقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة، الدار الجامعیة،  -  3
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فما أكثر من قبل مؤسسة أ  % 25كل مؤسسة ال یملك رأسمالها بمقدار  :المؤسسة المستقلة -* 

  1.مجموعة مؤسسات أخرى ال ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

) 50(تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بین خمسین : سة المتوسطةالمؤس – 2

ملیون دینار ) 400(شخصا ، ورقم أعمالها  السنوي مابین أربعمائة ) 250(إلى مائتین وخمسین 

) 200(مالییر دینار جزائري أو مجموع حصیلتها السنویة مابین مائتین ) 4(جزائري إلى أربعة 

  2.دینار جزائري) 1(ري إلى ملیار ملیون دینار جزائ

إلى ) 10(تعرف المؤسسة الصغیرة بأنها مؤسسة تشغل مابین عشرة : المؤسسة الصغیرة – 3

ملیون دینار ) 400(شخصا، ورقم أعمالها السنوي ال یتجاوز أربعمائة ) 49(تسعة و أربعین 

  3.ینار جزائريملیون د) 200(جزائري، أو مجموع حصیلتها السنویة ال یتجاوز مائتین 

) 01(تعرف المؤسسة الصغیرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص : المؤسسة الصغیرة جدا– 4

ملیون دینار جزائري ) 40(أشخاص ، ورقم أعمالها السنوي أقل من أربعین ) 09(واحد إلى تسعة 

  4.ملیون دینار جزائري) 20(، أو مجموع حصیلتها السنویة ال یتجاوز عشرین 

وبالتالییمالمؤسساتالكبرىغلعدداأكبرمنهذهاألرقامتخرجعنأصنافهذهالمؤسساتوتصنفضمنفكلمؤسسةتش

كنالقوإلنالمشرعالجزائریاستخدممعیار 

  .العمالةلتصنیفالمؤسسةمنالمصغرةإلىالمتوسطة،وهذااألكثراستعماالفیباقي الدول

ریفالمؤسساتالصغیرةوالمتوتجدراإلشارةأنالمشرعالجزائریاستمدهذهالمعاییرمنتوصیةاللجنةاألوروبیةبشأنتع

وسطة،ممایفسر إرادة السلطةالعمومیةالتوجهإلىاقتصادالسوق بإبراماتفاقیةالشراكة 

  5.معاالتحاداألوروبیومحاولةاالنضمامإلىالمنظمةالعالمیةللتجارة

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق02- 17من القانون رقم  05المادة  -  1
  .، المرجع السابق02- 17من القانون رقم  08المادة  -  2
  .، المرجع السابق02- 17من القانون رقم  09المادة  -  3
  .، المرجع السابق02- 17من القانون رقم  10المادة  -  4
- 1-صغیرة و المتوسطة في الجزائر،رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر شلغومرحیمة،ضمانات القرض لتمویل المؤسسات ال5

  .29،ص2014/2015،كلیة الحقوق، الجزائر،
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  معاییر تصنیف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة: 02الجدول رقم 

 ع األصولمجمو  رقم األعمال السنوي عدد العمال المؤسسة

 ملیون دج20ال یتجاوز  ملیون دج 40أقل من  9إلى  1من  المصغرة

 ملیون دج 200ال یتجاوز  ملیون دج 400ال یتجاوز  49الى 10من  الصغیرة

 ملیار دج) 1(ملیون دج إلى 200ال یتجاوز  ملیون دج 400 250الى 50من المتوسطة

لى المعاییر الثالثة لتصنیف المؤسسة الصغیرة مما سبق ذكره یتبین أن المشرع الجزائري اعتمد ع

معیار مجموع األصول ) ( معیار رقم األعمال السنوي ) (عدد العمال ( و المتوسطة والتي هي 

مجموعة ":من خالل ما سبق ذكره عرف البعض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على أنها  و.)

ت رقم أعمال سنوي معین  وتتمتع من المؤسسات توظف عددا معینا من األیدي العاملة وذا

ببساطة هیكلها التنظیمي وتستعمل طرقا غیر معقدة ، فهي ال تستدعي توفیر مجهودات إداریة و 

  ".ال أموال كبیرة و ال تكنولوجیة مكلفة 

نالحظ أن هذا التعریف ال یتسم بالدقة، مقارنة بالمعاییر األساسیة التي حددها القانون التوجیهي 

تعریف المؤسسة الصغیرة و المتوسطة حیث نستخلص أن تعریف المؤسسة الصغیرة ل 02-17رقم 

  : و المتوسطة یضفي علیه مفهوما اقتصادیا یمكن أن نلخصه في اآلتي

أو /المؤسسة الصغیرة و المتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج السلع و " 

مصغرة، : قا لمعیار الحجم إلى مجموعاتعامل تصنف طب 250إلى  1الخدمات تشغل من 

الحصیلة " و " رقم األعمال " " عدد العمال : " صغیرة ومتوسطة على أساس المؤشرات التالیة

  1" .االستقاللیة" وكذلك " السنویة 

 مبررات لجوء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى االعتماد اإلیجاري: ثانیا

ونجاح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حیث تحتاج هذه یمثل التمویل حجر الزاویة في قیام 

المؤسسات إلى نوعین من التمویل ،فیتعلق األول بتمویل قصد اقتناء األصول الثابتة الالزمة  

لمباشرة أو توسعة العملیات اإلنتاجیة كاألراضي و المباني و اآلالت و المعدات ، بینما یتعلق 

ك بهدف الوفاء بمتطلبات التكوین السلعي و االحتیاجات الثاني بتمویل رأس المال العامل وذل
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النقدیة للتشغیل ، ویمكن لهذه المؤسسات أن تحصل على التمویل من مصادر داخلیة مثل األرباح 

  .و الفوائد على االستثمارات و التسهیالت التجاریة مثل االعتماد اإلیجاري

من عجز في مصادر التمویل الداخلي  تعاني المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اغلب الحاالت

كما تعاني أیضا من إحجام مؤسسات التمویل وخاصة البنوك ) المدخرات الشخصیة ،األرباح( 

التجاریة عن تزویدها  باحتیاجاتها المالیة عن طریق القروض مهما كان الغرض منها بسبب زیادة 

مناسبة ، فال تستفید من تمویل ها نظرا لغیاب الضمانات ال  درجة المخاطرة في عملیات إقراض

بنكي إال في حاالت قلیلة جدا ونتیجة  عدم االستفادة من الخدمات التي یعرضها النظام البنكي 

التقلیدي بسبب عدم وجود الضمانات الكافیة للحصول على التمویل الالزم ، مكن المشرع 

یجاري كتقنیة بدیلة لمعالجة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من اللجوء الى   تقنیة االعتماد اإل

 .مشكلة التمویل على أساس أنها اآللیة األكثر استجابة لمتطلبات جمیع أطراف التمویل

  االعتماد اإلیجاري في الجزائر: الفرع الثاني

  :طلب وعرض قرض اإلیجار في الجزائر: أوال

لى جانب بعض األعمال تعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة األكثر طلبا لهذه الصیغة التمویلیة إ

الحرة و المؤسسات الكبرى، وتلجأ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى قرض اإلیجار للحصول 

على مختلف التجهیزات الضروریة ألنشطتها التي تزاولها  في عدة قطاعات ، تشمل  الزراعة 

مناسبا لهذه الصید البحري والصناعات الغذائیة و النقل، ویعد قرض اإلیجار بدیال تمویلیا 

المؤسسات نظرا لصعوبة حصولها على االقتراض من البنوك التي تأخذ بعین االعتبار درجة 

 .الخطر  الذي یرافق أنشطتها

  :عرض اإلیجار: ثانیا

یتكون عرض هذه السوق في الجزائر من كل المؤسسات المالیة الوطنیة و األجنبیة المتخصصة 

 :نها ما یليفي تقدیم التمویل بقرض اإلیجار نكر م

  :SALEMالشركة الجزائریة لالعتماد اإلیجاري للمنقول  – 1

تعتبر أول مؤسسة مالیة متخصصة في قرض اإلیجار في الجزائر وهي شركة ذات أسهم معتمدة  

، ورأس مالها 28/06/1997المؤرخ في  97/03من طرف بنك الجزائر بموجب القرار رقم 

زعة على كل من الصندوق الوطني للتعاون ألفالحي ملیار ذج  مو  1.65االجتماعي یقدر بـ
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(CNMA)  ملیون ذج المتبقیة إلى كل من البنك  650الذي تقدر حصته بملیار ذج بینما تعود

الصندوق الوطني للتوفیر  (CPA)، القرض الشعبي الجزائري  (BADR)الجزائري للتنمیة الریفیة 

نین و التنظیمات  المعمول بلها في وتخضع لكل القوا SFINANCEو   (CNEP)و االحتیاط 

 .المتعلق باالعتماد اإلیجاري 09-96هذا المجال في الجزائر خاصة األمر رقم 

الهدف من وراء إنشاء هذه الشركة تمویل القطاع الفالحي من خالل تسهیل حیازة مختلف المعدات 

الصید البحري إلى جانب و التجهیزات الفالحیة التي یحتاجها  المستثمرون في القطاع الفالحي و 

تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة موضوع الدراسة، إال انه تم سحب اعتماد عن هذه الشركة 

 .2008من طرف مجلس النقد و القرض وتم إعالن إفالسها سنة 

  ):MLA(الجزائریة المغاربیة لإلیجار– 2

موجهة خصیصا لتمویل وهي مؤسسة مالیة تتخذ شكل شركة أسهم متخصصة في نشاط التأجیر 

في  CMCالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و األعمال الحرة حصلت على اعتمادها من ذرف 

 .2006ودخلت حیز العمل في  18/10/2005

تطمح هذه الشركة شریكا للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المهن الحرة في الجزائر فیما یتعلق  

شغال العمومیة و التجهیزات الطبیة، من خالل بتمویل التجهیزات في كل قطاع النقل و األ

  .االستفادة من التجربة التونسیة الرائدة في هذا المجال

  : (SNL)الشركة الوطنیة لإلیجار  – 3

و   BNAبمساهمة بنكین عمومیین هما البنك الوطني الجزائري  26/07/2010تم إنشاؤها في 

ملیار ذج بما یسمح لها باستهداف  3.5ر بـ برأس مال اجتماعي یقد BDL بنك التنمیة المحلیة 

ناشطة في السوق الوطنیة وهي بالتحدید المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من  500.000تمویل 

خالل تمكینها من حیازة التجهیزات و المعدات و العقارات الضروریة ألنشطتها في عدة قطاعات 

یرها بواسطة عقود إیجار تتراوح ما بین كاألشغال العمومیة ، و البناء الصناعة، و السیاحة وغ

 .ثالث وأربع سنوات تنتهي بتملك المؤسسات للتجهیزات

  : (SRH)شركة إعادة التمویل الرهني  - 4
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برأس مال اجتماعي في  27/11/1997هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي عمومي تأسست في 

ر ذج محررا كلیا ومكتتبا ملیا 4.165إلى  2003ملیار ذج تم رفعه سنة  3.29شكل أسهم بقیمة 

 .سهما بقیمة خمسة مالیین دج للسهم الواحد 833في شكل 

ارتكز نشاط هذه الشركة على تنمیة السوق العقاریة في الجزائر على المدى البعید  حیث منحها 

مجلس النقد و القرض اعتمادا للتخصص في قرض اإلیجار الصناعي و التجاري  مع وعد بالبیع 

جار  وهذا قصد تمكین المؤسسات االقتصادیة الجزائریة خاصة منها المؤسسات في نهایة اإلی

  .1الصغیرة و المتوسطة من تمویل العقار الذي یتناسب ونشاطها االقتصادي

وفي األخیر نقول أن المؤسساتالصغیرةوالمتوسطة  

تعدمنأهمالمتعاملیناالقتصادیینالذینیلجؤونللتمویلبقرضاإلیجار 

ه،نظراللعقباتالتمویلیةالكثیرةالتیتعانیمنهاوالمرتبطةبخصوصیتهاالمالیةالتیتقف بمختلفصیغهوأشكال

حائالأمامفرصالحصولعلىمصادرتمویلخارجیة،وبالرغممنارتفاعتكلفتهإالأنهیبقىفرصةتمویلیةجذابة 

  .فیظاللعرضالمحدودللوسائاللتمویلیةالتیتقدمهاالبنوكوالمؤسساتالمالیةالعاملةفیالجزائر

  :خاتمة

د حاولنا من خالل هذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على هذا النوع من التمویل و الذي لق    

أصبح نوعا ما یشهد إقباال  من قبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الدور الذي یلعبه هذا 

التمویل على هذه المؤسسات وعموما وكرأي شخصي أن االعتماد االیجاري رغم التدابیر التي 

ولة  من أجل االعتماد علیه كمصدر تمویلي فإننا نرى عدم كفایته رغم كثرة الطلب وضعتها الد

علیه من طرف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  كون هذه األخیرة ملزمة بتقدیم مساهمة شخصیة 

وضمانات لمعظم المؤسسات المالیة من أجل الحصول على قرض اإلیجار وهو ما یجعله مصدرا 

  .تمویلیا مكلفا

  ":النتائج التالیة " خالل هذا، تم الوصول إلى  ومن

المشكل التمویلي أهم المشاكل التي تعاني منه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر  -

وهي ناتجة عن محدودیة مصادر التمویل التي تتناسب مع خصوصیتها من جهة، و عدم تفاعل 

  ل الالزم لها من جهة أخرىالنظام البنكي مع هذه المؤسسات بغرض تقدیم التموی
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لقد وضعت الجزائر عدة إجراءات لتسهیل وتشجیع هذا النوع من القروض إال أنها مازالت تواجه  -

  صعوبات في تطبیقه

  :إلى هنا نخلص إلى طرح بعض التوصیات 

  .تحدیث النصوص القانونیة المنظمة لعملیة التمویل بقرض اإلیجار-

ریف بعقد االعتماد اإلیجاري ودعم انتشاره وذلك من خالل نشر التدخل من اجل اإلعالم و التع -

فكرته و التوعیة بمزایاه بین األفراد و الشركات ، من خال الملتقیات و الندوات و االحتكاك 

بالتجارب الدولیة في هذا المجال، قصد التمكن من إعمال هذه التقنیة الحدیثة على مستوى 

المبتغى من وراء هذا النظام القانوني وهو أحد الطرق التمویلیة المؤسسات المالیة و تحقیق الهدف 

 .الحدیثة وخدمة اقتصاد الدولة عموما
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  الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف األجنبي

  الدكتورة هواري لیلى 

  " أ"أستاذة محاضرة قسم 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  المركز الجامعي غلیزان

  الملخص

تعتبر حقوق الملكیة الفكریة من الحقوق التي تم تقریرها و اإلعتراف بها في وقت حدیث     

و كان القانون الدولي لحقوق اإلنسان سباقا . نسبیا، و هذا راجع لكونها أعمال غیر مادیة

  . 1886في اإلعتراف بهذه األخیرة، بحیث تم اإلعتراف بحقوق المؤلف وفقا إلتفاقیة برن 

تفاقیة، فإن اإلنتاج الذهني یتسم بالعالمیة، ألنه ال یعترف بحدود الدول وحسب هذه اإل

فالمصنف یمكن أن یكتب في بلد و ینشر في بلد آخر و یطبع في بلد، و بالتالي فإنه یمثل 

إستثمارا أجنبیا، مما یفرض التعامل مع المؤلف األجنبي و المؤلف األجنبي، و في هذه 

ن الدولي فإن الدولة المستقبلة تلتزم بتوفیر الحمایة للمؤلف و الحالة و طبقا لقواعد القانو 

مصنفاته، و التساؤل الذي یتبادر إلى أذهاننا في هذا المقام یتمثل في كیفیة التعامل مع 

المؤلف األجنبي؟ و هل وفر القانون الجزائري حمایة له، تماشیا مع اإلتفاقیات الدولیة 

ؤلف في حال وجود تنازع في القوانین من حیث المصادق علیه؟ و ما مصیر حقوق الم

 المكان بشأن نزاع حول المؤلف األجنبي و الحقوق الواردة علیه؟

 

RESUME 

Les droits de propriété intellectuelle sont  nouvellement reconnus, car ils sont 

intangibles .Le droit international des droits de l'homme a pris l'initiative de le 

reconnaître, le droit d'auteur étant reconnu conformément à la Convention de 

Berne de 1886. 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 183   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

Selon cet accord, la production mentale est universelle, car elle ne reconnaît 

pas les frontières des États: une œuvre peut être écrite dans un pays, publiée 

dans un autre pays et imprimée dans un pays, et représente donc un 

investissement étranger, ce qui oblige à traiter avec  l'auteur étrangers. Dans 

ce cas, conformément aux règles du droit international, l'État de résidence est 

obligé de protéger l'auteur et ses œuvres, mais la question qui se pose est de 

savoir comment traiter avec l'auteur étranger. La législation algérienne a-t-elle 

prévu une protection pour l'auteur étranger, conformément aux conventions 

internationales ratifiées? conformément aux conventions internationales? Quel 

est le sort du droit d'auteur en cas de conflit de lois en termes de lieu 

concernant un litige concernant l'auteur étranger et les droits qui y sont 

contenus? 

  :مقدمة

عه وابتكاره الفكري، فالفكر هو ما یمیز اإلنسان عن غیره من الكائنات هو إبدا        

الدعامة األساسیة لتقدم األمم ورقّیها، وقیمة الفكر لیست في وجوده فحسب بل في االستفادة 

منه على نطاق البشریة جمعاء وقد برزت ضرورة حمایة الفكر بكل أصنافه مع انتشار 

وال . ي المختلفةوسائل االتصال الحدیثة والتي یصعب بوجودها حمایة أنواع اإلنتاج الفكر 

وقد حظي موضوع  .شك أن حق المؤلف هو األرضیة الصلبة لحمایة هذا الفكر بشتى صوره

حمایة حق المؤلف باهتمام واسع على المستویین الدولي والمحلي، وازداد هذا االهتمام بعد 

ظهور أنواع جدیدة من المصنفات لنشر اإلبداعات الفكریة بمختلف طرق االتصال العالمیة 

  1.التي تدخل ضمن المجاالت المختلفة لحق المؤلفو 

                                                           
المبادئ األساسیة لقانون حق المؤلف، ندوة حق المؤلف في األردن بین النظریة و التطبیق،  عمر مشهور حدیثة الجازي،-1

 .02،  ص 2004دیسمبر  2، الجامعة األردنیة،
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لقد حظي موضوع حمایة حقوق المؤلف اهتمام كبیرا على المستوى الدولي و الداخلي، فعلى 

الصعید الدولي و نتیجة للثورة الصناعیة الكبرى التي عرفتها الدول األوروبیة كانت الحاجة 

ایة المؤلف، و كانت أول هذه اإلتفاقیات، ملحة لوجود اإلتفاقیات الدولیة التي تعمل على حم

لحمایة المصنفات األدبیة و الفنیة، و التي كانت من بین أهدافها  1886اتفاقیة برن لسنة 

وكذا اتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة . حمایة حقوق النشر و التألیف على الساحة الدولیة

تعلقة  بالجوانب المتصلة الم1994كما تم إبرام اتفاقیة تریبس في 1952.1حقوق المؤلف 

  2. بالتجارة بحقوق الملكیة الفكریة

عرف منتصف القرن التاسع عشر صدور تشریعات وطنیة كثیرة تحمي حقوق المؤلف و 

الحقوق المجاورة على الصعید الداخلي، فتعرض هذه األخیرة لإلنتهاك و اإلعتداء دفعا 

  3.المشرع إلى توفیر الحمایة الالزمة لها

یالحظ على اإلتفاقیات الدولیة أنها تضمنت حقوق المؤلف األجنبي الذي یكتب في ما       

إلخ، و بالتالي فإنه یمثل إستثمارا أجنبیا، مما یفرض التعامل مع ...بلد و ینشر في بلد آخر 

المؤلف األجنبي و المؤلف األجنبي، و في هذه الحالة و طبقا لقواعد القانون الدولي فإن 

لة تلتزم بتوفیر الحمایة للمؤلف و مصنفاته، و التساؤل الذي یتبادر إلى أذهاننا الدولة المستقب

في هذا المقام یتمثل في كیفیة التعامل مع المؤلف األجنبي؟ و هل وفر القانون الجزائري 

حمایة له، تماشیا مع اإلتفاقیات الدولیة المصادق علیه؟ و ما مصیر حقوق المؤلف في حال 

                                                           
، 1896ماي  04، المكملة بباریس في 1886سبتمبر  09اتفاقیة برن لحمایة المصنفات األدبیة و الفنیة، المؤرخة في -1

، و 1948جوان  26و بروكسل في  1928جوان 02، و المكملة بروما في 1908فمبر نو  13و المعدلة ببرلین في 

، و التي صادقت علیها  1989، و المعدلة في سبتمبر 1981جویلیة  24و باریس في  1968جویلیة  14ستوكهولم  في 

 14، المؤرخة في 61، الجریدة الرسمیة رقم 13/09/1997المؤرخ في  97/341الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1997سبتمبر 
  بمراكش   12 1995أفریل  15إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، تریبس ، المصادق علیها في-2

زواني نادیة،  حمایة الملكیة الفكریة من التقلید و القرصنة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة  -

232، ص2012/2013الجزائر، 3 
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قوانین من حیث المكان بشأن نزاع حول المؤلف األجنبي و الحقوق الواردة وجود تنازع في ال

  علیه؟

لإلجابة على هذه التساؤالت إرتأینا تقسیم البحث إلى مبحثین یتناول المبحث األول 

بالدراسةماهیة حقوق المؤلف األجنبي، أما المبحث الثاني، فإنه یتعرض معاملة المؤلف 

  .األجنبي

 ة حقوق المؤلف األجنبي ماهی: المبحث األول

تربط القوانین المقارنة في مجال حق المؤلف بعدة اتفاقیات دولیة والتي تسمح         

لهابضمان حمایة المصنفات على إقلیمها في مواجهة أسواق النشر الموجودة في العالم وفیما 

على حلول  یخص تنازع القوانین في حقوق الملكیة الفكریة، فتتفق معظم األنظمة الوطنیة

وتطبق بشأنها القواعد المعمول بها بشأن األموال المادیة، فالمؤلفات . لتنازع القوانین بشأنها

غیر المنشورة تبقى مرتبطة بشخصیة المؤلف وبالتالي تخضع للقانون الشخصي، أما في 

حالة نشر المصنف فقد اختلف في تحدید القانون الواجب التطبیق، فهناك من أسنده إلى 

ون مكان النشر فیما یخص إقرار الحق في الحمایة، وقانون القاضي بالنسبة لتحدیده قان

في الجزائر ال ینشأ حق المؤلف إال بموجب القانون، فالقانون هو من یحدد    1.طرق الحمایة

إال أنه حتى 2،  05-03متى ینقضي هذا الحق و هذ ما هو منصوص علیه األمر رقم 

یجب أن یكون هناك مؤلف، وأن كر هناك إنتاج إبداعي مبتكر  یتسنى حمایة حقوق المؤلف 

  3. ینطبق علیه وصف المصنف

  مفهوم المؤلف األجنبي: المطلب األول

                                                           
یولیو  14، مؤرخ في  05-03،یتضمن الموافقة على أمر رقم  2003نوفمبر  4،مؤرخ في  17- 03قانون رقم -- 1

  1. 2003یولیو  23، مؤرخ في  44یتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ج ر عدد   2003

ر في القانون، جامعة بجایة، جوان ساحل سعاد، زایدي هجیرة، حمایة حقوق المؤلف في التشریع الجزائري، مذكرة ماست -

13، ص2015 2 

.25ص-زواني نادیة، مرجع سابق ،--  3 
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، أي ال یمنح هذا "مسألة واقع"إن وصف مصطلح المؤلف یعد في الدول الالتینیة        

مل الذهني، وبالتالي للع" Création La" الوصف إال إذا تحققت واقعة معینة وهي االبتكار

فال یمكن في هذه الدول منح هذا الوصف لغیر من قام بالعمل الذهني، وال تنتقل هذه الصفة 

أما في الدول األنجلوسكسونیة، وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة فإن وصف  .إلى غیره

لف تمنح مؤداه أن صفة المؤ "، juridique Fiction" المؤلف یقوم على افتراض قانوني

ألشخاص محددین ولو لم یكونوا هم من قاموا بابتكار العمل ذاته، فمسألة تحدید من هو 

المؤلف في هذه الدول هي مسألة قانون، فالمؤلف لیس فقط مبتكر العمل الذهني، وٕانما قد 

تتوافر هذه الصفة كذلك للناشر أو لرب العمل الذي یعمل لدیه العامل المبتكر فبما أن 

معنوي غیر مؤهل للقیام باإلبداع الفكري، وصفة المؤلف تقوم أساسا على هذا الشخص ال

اإلبداع، فإن االعتراف للشخص المعنوي بصفة المؤلف ما هو إال مجاز أو افتراض قانوني 

  1.الهدف منه حمایة مصالحه

المؤلف هو أي إنسان أعمل فكره وأحدث ابتكارا معبرا، وعلیه فالمعیار المتبع العتبار  

، حیث یتم حمایة كافة مظاهر التعبیر عن "اإلبداع واالبتكار "الشخص مؤلفا هو معیار 

  2.الفكرة سواء أكان شكل التعبیر عن الفكرة كتابة أو رسما أو صوتا

المؤلف هو الشخص الذي أبدع المصنف، و یعتبر المالك الوحید للحقوق الواردة        

كل شخص طبیعي أو معنوي :" على أنه 03/05 من األمر 12و قد عرفته المادة  3علیه،

قام بإبداع مصنف كهما كان نوعه، سواء مصنف أدبي أو علمي أو فني أو بأي طریقة 

  ".كانت

                                                           

مراح خضرة، الحمایة الجزائیة لحقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون ، جامعة سعیدة، -

.54، ص2015/2016 1 

. 7ساحل سعاد، زایدي هجیرة، مرجع سابق،  ص- 2 

یعتبر أجنبیا كل فرد ال تكون له الجنسیة :" على 21/07/1966المؤرخ في  66/211من األمر رقم  02دة تنص الما -

". الجزائریة 3 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 187   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

والمؤلف قد یكون شخصا طبیعیا كما قد یكون شخصا معنویا وهذا ما تماشى معه       

شخص المعنوي مؤلفا و أجاز اعتبار ال 02الفقرة  12المشرع الجزائري خاصة في المادة 

یمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحاالت المنصوص علیها في هذا : "حیث بین أنه

كما یمكن أن یكون المؤلف مجهوال أو باسم مستعار، وهذه الظاهرة موجودة لدى  ."األمر

كتاب المقاالت الصحفیة العتبارات أمنیة، ولقد تعرض المشرع الجزائري للمؤلف مجهول 

إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي یضعه بطریقة :" سم، واعـــــتبر أنه اال

  "مشروعة في متناول الجمهور یعد ممثال لمالك الحقوق، ما لم یثبت غیر ذلك

الشخص :" من نفس األمر على أنه 13أما صاحب حقوق المؤلف فقد عرفته المادة        

بالمصنف بإسمه أو یضعه بطریقة مشروعة في متناول الطبیعي أو المعنوي الذي یصرح 

 ". الجمهور أو یقدم تصریحا بإسمه لدى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

المؤرخ في  66/211من القانون رقم  02عرفه المشرع الجزائري األجنبي في المادة         

سیة الجزائریة أجنبیا، یلتزم بإتمام حیث اعتبر كل فرد ال تكون له الجن 1. 21/07/1966

من القانون رقم  03كما عرفت المادة .إجراءات مختلفة تسمح له باإلقامة في الجزائر

المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فیها هذا  08/11

  2.األخیر

  مفهوم حقوق المؤلف األجنبي : المطلب الثاني

طلح قانوني یصف الحقوق الممنوحة للمبدعین في مصنفاهتم األدبیة حق المؤلف مص    

الملصنفات األدبیة مثل الروایات : والفنیة، و یشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالیة 

                                                           
المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر و  2008جوان  25المؤرخ في  08/11من القانون رقم  03تنص المادة  -1

یعتبر أجنبیا كل فرد یحمل جنسیة :" على 02/07/2008المؤرخة في  30إقامتهم بها و تنقلهم فیها، الجریدة  الرسمیة رقم 

  ".غیر الجنسیة الجزائریة أو الذي ال یحمل أیة جنسیة
محمد رحایلي، الزبیر بلهوشات، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في البیئة  الرقمیة، حالة الجزائر، مقال منشور -- 2

  http://www.univ-emir.dzعلى الموقع 21:55على الساعة  17/01/2018: باألنترنیت،  تاریخ اإلطالع
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وقصائد الشعر والمسرحیات والمصنفات المرجعیة والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد 

الرقصات والمصنفات الفنیة مثل اللوحات الزیتیة  البیانات واألفالم والقطع الموسیقیة وتصامیم

والرسوم والصور الشمسیة والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعماریة والخرائط الجغرافیة 

  1.والرسوم التقنیة

یرجع الكثیر من الباحثین تاریخ نشأة حق المؤلف إلى تاریخ اختراع الطباعة في        

نقطة تحول في تاریخ " یوهان جوتنبرغ"األلماني  أوروبا في القرن الخامس عشر على ید

الملكیة الفكریة وحمایتها، إذ أن ذلك أدى إلى تشجیع أصحاب المطابع، الذین منحوا امتیاز 

طبع المخطوطات القدیمة، على طباعة المخطوطات والكتب وبیعها، دون مراعاة لحقوق 

ن قبل أصحاب المطابع الذین مؤلفیها، مما جعل أعمال اإلبداع الفكري محال للتجارة م

وترتب على ذلك انتشار ظاهرة تقلید المصنفات على . أصبحوا یتنافسون على طباعتها

اختالف أنواعها، بما في ذلك تزویر الصور واللوحات الفنیة التي برع المزورون في دقة 

  2.تقلیدها إلى حد یظهرها وكأنها األصل

الذي هو ثمرة تفكیر اإلنسان ومهبط سره " المصنف"موضوع حمایة حق المؤلف هو       

 دیدیرو"فحق المؤلف على مصنفه متصل بشخصیته فحسب الفقیه الفرنسي . ومرآة شخصیته

Diderot" :"إذا لم یكن المؤلف مالكا لمصنفه ما كان أحد مالكا لشيء".  

ي غیر یتمتع المؤلفون في دول االتحاد، ف"من اتفاقیة برن بأنه  5/1وتنص المادة       

دولة منشأة المصنف بالحقوق التي تخولها قوانین تلك الدول حالیـا أو قد تخولها مستقبال 

لرعایاها باإلضافة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه االتفاقیة، وذلك بالنسبة 

  ."للمصنفات التي یتمتعون على أساسها بالحمایة بمقتضى هذه االتفاقیة

                                                           

250- 249زواني نادیة، مرجع سابق، ص- 1 

257زواني نادیة، مرجع سابق، ص- 2 
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لمبدأ المساواة بین الوطني واألجنبي، والمسمى باالتحادي الذي  ونجد في هذا النص ترسیخا

وقعت بالده االتفاقیة، وتسمى هذه القاعدة بمبدأ المساواة، كما نجد فیها تأكیدا لمبدأ التمتع 

ووفقا  .بالحقوق التابعة من االتفاقیة أي بالحد األدنى من الحمایة التي توفرها كل دولة عضو

ع رعایا الدول األعضاء بحمایة أعمالهم األدبیة والفنیة في كل دول لنصوص االتفاقیة یتمت

االتحاد تلقائیا ودون الحاجة التخاذ أیة إجراءات شكلیة كاإلیداع والتسجیل واإلخطار، 

وفضال عن ذلك فان هذه الحمایة تمتد طیلة حیاة المؤلف وخمسین سنة بعد وفاته، وتمثل 

وبالتالي فانه من حق بلدان االتحاد أن تمنح مدة  حد أدنى 7/6هذه المادة حسب المادة 

  .أطول للحمایة

یلتزم كل من البلدان : " من اتفاقیة تریبس النص التالي 1/  03كما تضمنت المادة 

األعضاء بمنح مواطني البلدان األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن المعالة التي تمنحها 

، وطبقا لهذا النص تلتزم الدول األعضاء في "كریةلمواطنیها فیما یتعلق بحمایة الملكیة الف

اإلتفاقیة بمنح األجانب من الدول األعضاء األخرى على األقل نفس المعاملة مع مواطنیها 

  1.فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة

ویفرض مبدأ  .ویعرف هذا المبدأ أیضا بمبدأ تسویة المؤلفین األجانب بالوطنیین       

نیة للمؤلفین األجانب على كل دولة وقعت اتفاقیة لحمایة المصنفات التي المعاملة الوط

أنتجها المواطنین في كل الدول األخـرى األعضاء في االتفاقیـة نفس الشروط التي تحمي بها 

مصنفات مواطنیها، ومثال ذلك أن المؤلف البلجیكي الذي یقوم برفع قضیة ضد االعتداء 

ف یحصل على نفس الحمایة التي تعطیها فرنسا على حقوق المؤلف في فرنسا سو 

لمواطنیها، ولیس الحمایة التي تقدمها بلجیكا للمواطنین الفرنسیین، وفي هذه الحالة تكون 

فرنسا حرة في التعامل مع مصنفات الدول األخرى األعضاء في االتفاقیة یجب أن تلتزم 
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قد انضمت الجزائر إلى اتفاقیة بارن و  1.بمستویات الحد األدنى للحمایة الواردة في االتفاقیة

المؤرخ في  341 -97بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1997وذلك سنة  1886لعام 

  2.مع التحفظ 13/09/1997

، .06/09/1952وبموجب المادة األولى من االتفاقیة العالمیة لحقوق المؤلف          

لالزمة لضمان حمایة كافیة وفعالة تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة باتخاذ كل التدابیر ا

وترتكز هذه االتفاقیة على مبدأ تشبیه األجنبي بالوطني،  .3لحقوق المؤلفین على المصنفات

ولقد أقرت نظاما مزدوجا للحمایة ضابطاه هما االنتماء إلى أحد الدول المتعاقدة، أو إجراء 

شورة، أما بالنسبة لألعمال غیر النشر ألول مرة في إقلیم إحداها هذا فیما یخص األعمال المن

المنشورة فضابطه هو االنتماء بالجنسیة ألحد الدول المتعاقدة، ولكن أكدت هذه االتفاقیة 

 .على ضرورة إقرار وسائل قانونیة لحمایة األعمال غیر المنشورة دون أن تستوجب توافر 

  4.إجراءات معینة تقید من الحمایة المطلوبة

  المؤلف األجنبي معاملة : المبحث الثاني

عن تحدید القانون المختص  1964اعتبر الفقیه باتیفول سكوت المشرع في قانون         

بالحمایة بأنه أحسن وسیلة تؤكد عدم وجود تنازع بین القوانین في مسائل حقوق التألیف 

ة فذیوع المصنفات الفكری .بالنظر إلى طابعها العالمي وبالتالي یطبق علیها قانون القاضي

على الصعید العالمي ترتب عنه إبرام اتفاقیات دولیة لتمكین األجانب من التمتع بالحمایة 

  5.التي یتمتع بها أهل هذه البالد أو غیرها

                                                           

232یة، مرجع سابق،صزواني ناد- 1 

. 62رقم . ر.،ج 13/09/1997المؤرخ في  741-97انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم - 2 

.53رقم . ر.،ج 05/07/1973المؤرخ في  26-73انضمت إلیها الجزائر بأمر - 3 

، 2013/2014سان، بن دریس حلیمة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تلم-

.17-16ص 4 
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المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المصنفات المحمیة  03/05تضمن األمر        

مصنفات عند دراستها، فمنهم من من حقوق المؤلف ، إال أن الفقه اختلف في تصنیف هذه ال

یصنفها من حیث النوع إلى مصنفات علمیة و أدبیة و مصنفات فنیة و مصنفات موسیقیة 

،ومنهم من صنفها من حیث تعداد المؤلفین إلى مصنفات فردیة وأخرى جماعیة و هناك من 

  .صنفها إلي مصنفات أصلیة و مصنفات مشتقة من األصل 

بعد صدور قانون حقوق  1997تحظ باهتمام المشرع إال سنة  والواقع أن هذه الحقوق لم

وهي طائفة من الحقوق  1997مارس  6والمؤرخ في  10/97المؤلف والحقوق المجاورة رقم 

وبدأ .فرضها التطور التقني في مجال االتصال ونقل المصنفات للجمهور في الشكل الرقمي

أثناء  1948لمرة األولى في عام كمفهوم قانوني ل" الحقوق المجاورة"استخدام مصطلح 

  1.الخاصة بحمایة المصنفات األدبیة والفنیة "برن"مراجعة اتفاقیة 

المذكورة أعاله یصنف  04فإن التعداد الوارد في المادة  03/05بالرجوع إلى أحكام  

األعمال والمصنفات إلى مصنفات أدبیة مصنفات موسیقیة ، مصنفات سینمائیة و مصنفات 

ة ، و ال تعد هذه األعمال من قبل المصنفات واألعمال المحمیة بقانون حق سمعیة بصری

  2.المؤلف ما لم تكن إبداعا أصلیا

بما أن الجزائر قد انضمت إلى اإلتفاقیات المختلفة لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، فإنها 

ال ما صدر تكفل نفس الحمایة و نفس الحقوق لكل من المؤلف الوطني و المؤلف األجنبي، إ

  .بشأنه تحفظ

  حقوق المؤلف األجنبي: المطلب األول

                                                           

بوراوي أحمد، الحمایة القانونیة لق المؤلف و الحقوق المجاورة في التشریع الجزائري اإلتفاقیات الدولیة، أطروحة دكتوراه -

.38، ص2014/2015في القانون، جامعة  باتنة،  1 
 44علق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة العدد ، یت13/06/2003المؤرخ في  03/05األمر رقم -2

  ..2003جوان  23الصادرة في 
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عرف منتصف القرن التاسع عشر صدور تشریعات وطنیة كثیرة تحمي حقوق        

المؤلف والحقوق المجاورة على الصعید الداخلي، فتعرض هذه األخیرة لالنتهاك واالعتداء 

الجزائري اعتنى بحقوق التألیف وسن فالمشرع  .دفع المشرع إلى توفیر الحمایة الالزمة لها

القوانین لحمایتها وردع منتهكیها، فقبل االستقالل كانت الحمایة المقررة لحقوق المؤلف طبقا 

وعلى الرغم من أن التقنین 1. ألحكام القانون الفرنسي والتي ظلت ساریة إلى غداة االستقالل

شيء غیر مادي تنظمها قوانین الحقوق التي ترد على "على أن  687المدني نص في مادته 

لكن هذا النص ظل معطال لعدم صدور التشریعات المنظمة لحمایة حقوق  2،"خاصة

المؤلف، كما تضمن تقنین العقوبات نصوصا لحمایة الملكیة األدبیة والفنیة تفرض عقوبات 

  3.جنائیة على من یعتدي علیها

ره وثمرة فكره، وأیا كان حق المؤلف هو حق الشخص على نتاج ذهنه وقریحته وخاط  

المظهر الذي یتخذه هذا النتاج فیكون له ناحیة ترتبط بالشخص برابطة وثیقة إضافة إلى 

  4.الناحیة المالیة

تنطوي الحقوق المحمیة على حقین أحدهما معنوي و اآلخر مادي ، األول هو حق         

و التقادم، و هو لصیق بشخص المؤلف، و هو حق أبدي ال یقبل التصرف أو الحجز أ

یخول الحق للمؤلف في أبوة مصنفه و منه تنبع مبادئ حق المؤلف اإلستئثاري، و تتمثل في 

حق المؤلف في الكشف عن مصنفه و الحق في مراجعته و في سحبه، أمنا اثاني فهو الحق 

المالي المتمثل في حق المؤلف أو ورثته من بعده في اإلستغالل اإلقتصادي لمصنفه 

  5و هو یتمتع باحتكار استئثاري على كل متحصالت استغالل المصنف،  األدبي،

                                                           

34زواني نادیة، مرجع سابق،ص- 1 

لسنة  44، المتضمن القانون المدني الجزائري،  الجریدة الرسمیة رقم 2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  -

20052 

.95-94، ص2013/2014، 01ة لحقوق الملكیة الفكریة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرحاد لیندة، الحمایة الجنائی - 3 

.35زواني نادیة، مرجع سابق،ص- 4 

07عمر مشهور حدیثة الجازي، مرجع سابق،  ص - 5 
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  الفرع األول الحق األدبي للمؤلف 

یعتبر الحق األدبي للمؤلف من الحقوق المتصلة بالشخصیة فهو كما ذهب إلیه الفقیه      

 هو حق الفنان في االبتكار واإلبداع وفي حمایة أفكاره، كما" " POUILLET بوییه"الفرنسي

أنه یعتبر من الحقوق المالزمة للشخصیة أو الحریات العامة، وكل اعتداء على هذه الحقوق 

  .من القانون المدني الجزائري 47یستوجب التعویض طبقا لنص المادة 

 venecassinفانكازین " وقد تطرق الفقه الفرنسي إلى تعریف الحق األدبي فاعتبره الفقیه 

ستطیع المؤلف أن یثبت شخصیته في مواجهة معاصریه، الدرع الواقي الذي من خالله ی"

  1.وأیضا في مواجهة األجیال الماضیة والمستقبلیة

عرفت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة حق المؤلف بأنه حق استئثاري یمنحه القانون        

 لمؤلف أي مصنف للكشف عنه كابتكار له، أو استنساخه أو توزیعه أو نشره على الجمهور

 بأي طریقة أو وسیلة، وكذلك اإلذن للغیر باستعماله على الوجه المحدد، ویعرف بیار قوتیي

"Gaultier Pierre الحق المعنوي بهمزة الوصل التي تجمع المبدع بمصنفه والذي یمنحه،

  2.امتیازات تجاه الغیر، وتمكن هذا المصنف من الدخول في الدائرة االقتصادیة

عن الحق في األبوة بمعناه الواسع  –إذا جاز القول  –ألدبیة جمیعًا و تتفرع الحقوق ا      

فكلها تشیر الى أبوة المؤلف لمصنفه، فله وحده الحق في نسبة المصنف إلیه والحق في أن 

یحترم مصنفه فال یعدل او یحور إال بموافقته، ولیس لخلفه من بعده إال مجرد الحق في منع 

في تقریر نشر مصنفه وقتما شاء ویضاف إلى ذلك حق  التعدیل او التحویر، وله الحق

وأخیرًا ولیس آخرا یجب ذكر اسمه على المؤلف عندما  .المؤلف في سحب مصنفه بعد نشره

یتم استنساخ هذا المصنف، إذ یحق له إذا كتب كتابًا أن یذكر اسم المؤلف لهذا الكتاب، كما 

فمثال، . وذلك ضمن حدود المعقول أن من حقه أن یذكر اسمه عندما یستعمل هذا المؤلف

                                                           

183بوراوي أحمد، مرجع سابق،ص- 1 

.73جمیلة بن دیدي، مرجع سابّق، ص - 2 
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من غیر المعقول أن تطلب من مشغل االسطوانات في صالة حفالت أن یذاع اسم المؤلف 

وملحن األغنیة یبثها، فحق األبوة ال یذهب إلى هذه الحدود، ولكنه مثال وفي الحفالت 

على هذه  وقد نصت1. الموسیقیة فان من حق الفنان أن یذاع اسمه على برنامج الحفل مثال

بغض النظر عن "، فنصت صراحة على انه )برن( من اتفاقیة 2/1/ 6الحقوق المادة 

الحقوق المالیة للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف یحتفظ بالحق في 

المطالبة بنسبة المصنف إلیه، وباالعتراض على أي تحریف او تشویه أو أي تعدیل آخر 

  "ساس آخر بذات المصنف یكون ضارًا بشرفه وبسمعتهلهذا المصنف او الم

والتي تنص على  03/05من األمر رقم  21لقد نظم المشرع الجزائري هذا الحق في المادة 

یتمتع المؤلف بحقوق معنویة ومادیة على المصنف الذي أبدعه، تكون الحقوق " انه 

وبذلك یكون المشرع قد " لي عنهاالمعنویة غیر قابلة للتصرف فیها وال للتقادم، وال یمكن التخ

اعترف بالمفهوم الثنائي لحق المؤلف من خالل تقریر مزایا الحق األدبي والمالي للمؤلف 

 2.علي مصنفه الذي أبدعه، باعتباره نابعا منه ویعد انعكاسا لشخصیته

قل من بین خصائص الحق األدبي للمؤلف أنه ینتقل إلى الورثة وفقا للقواعد العامة التي ینت

بعد وفاة المؤلف ینتقل هذا الحق  .بها أي مال آخر سواء عن طریق المیراث أو الوصیة 

من االتفاقیة العربیة  17وهذا ما نصت علیه المادة . إلى الورثة باعتباره جزءا من التركة 

من اتفاقیة برن  14لحمایة حقوق المؤلف في فقرتها األولى ، وأیضا ما جاء في المادة 

كما یجوز للمؤلف أن یوصي به أیضا في حدود الثلث و یستفید . ق المؤلفلحمایة حقو 

الورثة أو الموصى لهم بنفس الحمایة التي كانت قائمة لورثتهم قبل موتهم و تستمر إلى 

انقضائها بقوة القانون تحت ید هؤالء الخلف بانقضاء المدة المحددة قانونا یعد هذا الحق ملكا 

من التشریع الجزائري بانتقال حقوق المؤلف لفائدة  54ي المادة وتقض.عاما بقوة التشریع 

ذوي حقوقه بوفاته فینتقل إذن االستغالل إلى الورثة الشرعیین بحكم نصیب كل واحد منهم ثم 

                                                           

- 44زواني نادیة، مرجع سابق،ص- 1 

181مد، مرجع سابق، صبوراوي أح- 2 
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ورثتهم الالحقون من بعدهم على غایة انقضاء المدة المحددة قانونا بخمسین عاما إبتداءا من 

كما یجوز للورثة ممارسة دعوى الغبن تسري . وفاة المؤلف مطلع السنة المدنیة التي تلي 

  1.عاما من الوفاة 15إبتداءا من تاریخ وفاة المؤلف وفي حدود 

استقرت معظم التشریعات المقارنة على عدد من الحقوق الفرعیة التي تترتب على هذا الحق  

   :ته وأهمهاوأن هذه الحقوق تمثل امتیازات أو سلطات تمكن المؤلف من حمایة شخصی

  .حق المؤلف في تقریر نشر مصنفه والكشف عنه -

  حق المؤلف في نسبة مصنف إلیه  -

  حق المؤلف في تعدیل مصنفه  -

  .حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول  -

  2.حق المؤلف في دفع االعتداء عن مصنفه-

جنبي، فإن هذا بما أن المشرع الجزائري لم یفرق بین الحق األدبي  للمؤلف الوطني و األ

األخیر تیمتع بنفس الحقوق التي ترد على الحق األدبي مع مراعاة القانون المنظم لألجانب 

، .و تمتعهم بالحقوق، باإلضافة إلى تطبیق قواعد تنازع القوانین المتضمنة في القانون المدني

األخیرة تكفل باإلضافة إلى أن الجزائر انضمت إلى أغلب االتفاقیات في هذا المجال، و هذه 

  .الحمایة للمؤلف األجنبي، و بالتالي فإنه یتم العمل بهذه اإلتفاقیات

  الحق المالي للمؤلف: الفرع الثاني

إذا كان اإلنسان لدیه من الموهبة األدبیة و الفنیة التي تمكنه من ابتكار المصنفات ، فإن 

حرص التشریعات الحدیثة هذه األخیرة یجب أن توفر له بالمقابل حقوقا مادیة أو مالیة، ت

                                                           

55زواني نادیة، مرجع سابق،ص - 1 

، 2014مایت أعمر علي، الملكیة الفكریة في إطار التجارة اإللكترونیة، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة تیزي وزو، -

.32ص 2 
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على تقریر حق المؤلف في االستغالل المالي لمصنفه، ویرجع ذلك إلى أنه من المنطق أن 

 یستغل المؤلف ثمرة نتاجه الفكري وینتفع من العائد المالي الذي یأتي من وراء نشره للجمهور

.1  

لجائزة إلستغالل تشمل الحقوق المالیة للمؤلف حقوق اإلستغالل المقررة له بجمیع الصور ا

المصنف ال وقت إبداعه فحسب، بل أیضا طوال الفترة التي یظل فیها المصنف في الملك 

الخاص، بید أن المشرع الجزائري لم یذكر بالتفصیل مختلف الحقوق المالیة المقابلة لمختلف 

  2.الطرق التي یستطیع المؤلف بها ممارستها وبالتالي فهي غیر خاضعة لحصر

لمالي للمؤلف القسیمة المادیة إلبتكاره و إبداعه، و هو حق استئثاري مقرر یمثل الحق ا

للمؤلف وحده، كما أنه حق مؤقت ینقضي امدة معینة یحددها القانون، بموجب هذا الحق 

  3.یخول المؤلف إستغالل مصنفه بما یعود علیه بالمنفعة و الربح المالي

المؤلف لالستفادة من ثمرة جهده الذي بذله یقصد به أوجه االستغالل التي یباشرها        

لذلك یحق له استغالل مصنفه بأي شكل من أشكاالالستغالل و الحصول على عائد مالي 

منه، وقد یتم استغالل المصنف من المؤلف نفسه كما قد یكون هذا االستغالل بواسطة الغیر 

وقد تكون طریقة . لیهالذي یتنازل له المؤلف عن حقه في االستغالل نظیر مقابل متفق ع

  4.االستغالل المصنف و نقله إلى الجمهور بنشره بحالته األصلیة أو بتحویله أو ترجمته

حق استغالل المؤلف مصنفه ثمرة فكره وعمله " ویعرف الفقه الحق المالي للمؤلف بأنه 

عن استغالال مالیا، فاللمؤلف أن یجني من مصنفه فوائد مالیة سواًء أكان ذلك بشخصه أو 

أن حق استغالل : یترتب على كون الحق المالي استئثاریًا للمؤلف      5". طریق نقله للغیر

                                                           

- .74جمیلة بن دیدي، مرجع سابّق، ص 1 

.230بوراوي أحمد، مرجع سابق ص- 2 

55صزواني نادیة، مرجع سابق، - 3 

.09- 08عمر مشهور حدیثة الجازي، مرجع سابق،ص - 4 

.52- 51بن دریس حلیمة، مرجع سابق، ص--  5 
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المصنف مالیًا هو للمؤلف وحده، وال یجوز لغیره مباشرة هذا الحق دون اذن مسبق منه او 

ممن یخلفه، وأن له وحده ان ینقل الى الغیر الحق من مباشرة حقوق االستغالل المقررة له 

  .و بعضها، وأن یحدد في هذه الحالة مدة استغالل الغیر لمصنفهآلها ا

ما یترتب على كون الحق المالي مؤقتًا،  أن هذا الحق ینقضي بفوات مدة معینة        

یحددها القانون، بحیث ال یصبح استغالل المصنف مالیًا بعد فوات هذه المدة احتكارًا 

هذه المدة من التراث الفكري العام حیث  لشخص معین، وٕانما یعتبر المصنف بعد انتهاء

وقد حددت قوانین حق المؤلف المختلفة الوسائل التي یمكن للمؤلف  .یوؤل الى الملك العام

من خاللها استغالل المصنف مالیًا، وهي وسائل لم ترد على سبیل الحصر وانما وردت على 

ى الستغالل المصنفات في سبیل المثال، وذلك ألنه ال یوجد ما یمنع من ظهور وسائل أخر 

  1.المستقبل قد یقتضیها التطور في مجاالت االتصال ووسائل نشر االنتاج الفكري

تعرض المشرع إلى أحكام الحق المادي أو المالي للمؤلف في الفصل الثاني من         

من قانون حمایة المؤلف و الحقوق المجاورة، وقد  32إلى  27الباب الثاني من المادة 

ت أیضا االتفاقیة العربیة لحمایة حقوق المؤلف لهذا الحق من المادة السابعة إلى تعرض

من القانون، وكذلك اتفاقیة برن لحمایة المصنفات األدبیة والفنیة و خصتها  20المادة 

  من االتفاقیة 15بالحدیث من المادة السابعة إلى المادة 

یحق للمؤلف إستغالل مصنفه "  على انه 03/05من األمر  01الفقرة  27نصت المادة  

،إال أن هذا الحق لیس مطلقا " بأي شكل من أشكال اإلستغالل و الحصول على عائد منه 

إذ یجب ممارسته في الحدود التي یقرها القانون ، و تضمنت نفس المادة المذكورة في فقرتها 

ام بها و بالتالي الثانیة العملیات التي یجوز للمؤلف أو لمن آلت إلیه حقوق المؤلف القی

فالحق المالي للمؤلف یشتمل على الحق في نقل اإلنتاج ، الحق في عرض اإلنتاج على 

  .الجمهور و الحق في التتبع

                                                           

.14عمر مشهور حدیثة الجازي، مرجع سابق،ص - 1 
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یتمتع المؤلف بحقه المالي، طوال حیاته وینتقل بوفاته إلى خلفه ثم ینقضي هذا الحق بقوة 

بعد ذلك ملكا للجمهور وتؤول القانون بانقضاء المدة التي حددها المشرع لحمایته ویصبح 

 1.مصنفاته إلى الملك العام، وذلك وفقا لقوانین حقوق المؤلف، ولیس وفقا لقواعد المیراث

تحظى الحقوق " والتي تنص  03/05من األمر رقم  54وهذا تأسیسا على أحكام المادة 

سنة ابتداء  50المادیة بالحمایة لفائدة المؤلف طوال حیاته ولفائدة ذوى حقوقه مدة خمسین

مدة الحمایة  60إلى  54، ونظمت المواد من "من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاته

  03/05.2للمصنفات بالباب الثاني الفصل الرابع من األمررقم 

  

  أسالیب حمایة حقوق المؤلف األجنبي : المطلب الثاني

مما یجعله یستفید یعتبر المؤلف صاحب المصنف هو مالك الحقوق المتعلقة به ،        

من الحمایة المقررة قانونا، هناك بعض المصنفات ال تحتاج في إنتاجها إّال لشخص طبیعي 

واحد مثل الكتب والتماثیل والرسم  و هناك بعض المصنفات ال یمكن إنجازها إال بمساهمة 

 عدة أشخاص مثل إنتاج فیلم أو إنتاج مسرحیة ، و على هذا األساس فإنتاج المصنف إما

  3.أن یكون فردیا أو جماعي أو مركب 

یتضح لنا من استقراء قوانین حق المؤلف، أن هنالك وسائل متعددة لحمایة حقوق       

المؤلف، وأن هذه الوسائل تساهم جمیعها في توفیر الحمایة لحقوق المؤلف إال انها تختلف 

في ردع المعتدین على  فیما بینها من حیث طبیعتها ووسائل وٕاجراءات تطبیقها، ومدى شدتها

حقوق المؤلف، وتتمثل هذه الوسائل  االیداع القانوني للمصنفات الذي یكفل حمایة حقوق 

                                                           

154بوراوي أحمد، مرجع سابق ص- 1 

.، یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة و الحقوق المجاورة13/06/2003المؤرخ  05/03القانون رقم - 2 
كل :" ، المتضمن القانون المدني الجزائري على2005جوان  20المؤرخ في  05/10من القانون رقم  143دة تنص الما -3

  ..."من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا له وجب علیه رده
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المؤلف من حیث كونه وسیلة إلثبات ملكیة حقوق المؤلف على المصنف الذي یتم إیداعه 

  .وفقًا إلجراءات وشروط معینة یحددها القانون

العتداء على حق المؤلف أو منعه من خالل بعض والوسائل الوقائیة التي تستهدف وقف ا

اإلجراءات، مثل حظر نشر المصنف المقّلد أو وقف تداوله، وحذف بعض أجزائه أو إدخال 

بعض التعدیالت علیه، وغیر ذلك من اإلجراءات اإلداریة الخاصة بمنع استیراد المصنفات 

المقّلدة الذي یستهدف وقف  وحجز المصنفات. غیر المشروعة أو وقف بیعها أو ادائها علناً 

نشر المصنف المقّلد ومنع تداوله، ومنع المعتدي من التصرف في نسخ المصنف المقّلدة، 

وذلك ضمن إجراءات الحجز التي یحددها القانون، والحمایة المدنیة التي تستهدف ردع 

المعتدي على حق المؤلف عن طریق الجزاءات المدنیة في تعویض المؤلف صاحب الحق 

والحمایة الجنائیة التي تستهدف تقریر عقوبات جزائیة  .ما أصابه من ضرر مادي وأدبيع

على كل من یعتدي على حق المؤلف في شكل غرامات مالیة أو حبس، إذ أن من شأن هذه 

العقوبات التي تترتب على جریمة التقلید، ردع المعتدي على حق المؤلف، وتالفي وقوع 

  1.حمیةاالعتداء على المصنفات الم

  الحمایة المدنیة للمؤلف األجنبي: الفرع األول

أفرد المشرع الفصل األول من الباب السادس لموضوع الحمایة المدنیة لحق المؤلف       

على أن الدعوى القضائیة لتعویض الضرر الناتج  143على مصنفه األدبي فنصت المادة 

  . ص القضاء المدنيعن االستغالل غیر مال رخص به لمصنف المؤلف من اختصا

یمكن لرئیس الجهة القضائیة المختصة :" على أنه 03/05من األمر رقم  147تنص المادة 

أن یأمر بالتدابیر التحفظیة أو الوقتیة المناسبة ورئیس المحكمة هوالذي یختص في جمیع 

المسائل المتعلقة بطلبات الحجز او التدابیر المؤقتة أو كل إجراء مخصص منصوص علیه 

كما سمح القانون لضباط الشرطة "  . ي أحكام قانون حمایة المؤلف والحقوق المجاورةف

                                                           

.79جمیلة بن دیدي، مرجع سابّق، ص- 1 
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القضائیة أو األعوان المحلفون التابعون للدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

بالمعاینة والقیام بصفة تحفظیة بحجز نسخ دعائم المصنفات أو األداءات المقلدة، شریطة 

الدیوان ویخطر فورا رئیس الجهة القضائیة المختصة بناء على محضر  وضعها تحت حراسة

 146وهذا كله تأسیسا على أحكام المادة  1.مؤرخ وموقع قانونا یثبت النسخ المقلدة المحجوزة

  05/032.من االمر رقم 

  

  اإلجراءات الوقتیة:أوال

و إیقاف استمراره یقصد باإلجراءات الوقتیة كل عمل یهدف إلى إثبات وقوع الضرر        

في المستقبل، و حتى یتم مثل هذا اإلجراء ال بد من إعطاء وصف تفصیلي للمصنف حتى 

و . ال یقع خلط مع غیره من المصنفات و حتى نتأكد من أن المصنف قد وقع علیه االعتداء

و لقد بین القانون الجزائري أن الهدف من هذه . تتمیز هذه اإلجراءات بسرعة إجرائها

اءات هو الحیلولة دون االعتداء وشیك الوقوع على حقوق المؤلف و وصف حد له و اإلجر 

  .التعویض عن األضرار التي لحقت بالمصنف

في الحاالت التي یخشى فیها من اعتداء وشیك على هذه الحقوق  03/05أجاز األمر رقم 

حفظیة الالزمة أو لمالكها الحق في تقدیم طلب إلى المحكمة المختصة إلتخاذ اإلجراءات الت

لمنع وقوع إعتداء على تلك الحقوق أو منع استمرارها والحد من األضرار التي قد تلحق 

  .بالمؤلف

وتهدف هذه التدابیر الوقائیة التي یمكن طلبها قبل رفع الدعوى إلى القضاء لتفادي وقوع 

ما ال توجد العمل غیر المشروع أو للمحافظة على األدلة أو األموال أو موضوع الدعوى، وقل

قضیة ترفع بشأن أعتداءات متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وال تبدأ بطلب إتخاذ 
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إجراءات وقائیة أو احتیاطیة تحفظیة لتوقیع الحجز على كل مصنف مقلد واإلیرادات المتولدة 

  1 .من االستغالل غیر المشروع للمصنفات واألداءات

  وقف التعدي-

دبي قد یكون بنسخ المصنف أو القیام بتوزیعه دون إذن المؤلف التعدي على المصنف األ

مما یشكل اعتداء على حق المؤلف، فیمكن للمحكمة أن توقف نسخ هذا المصنف أو 

تصویره أو طباعته أو منع تداوله في السوق، و یكو ن هذا بعد أن یتأكد القاضي من 

مصنف المقلد أو وقف تداوله، كما قد یحكم القاضي بحضر نشر ال. إحتمال وقوع االعتداء

و هذا اإلجراء ینطبق على المصنفات التي یتم وضعها في متناول الجمهور عن طریق 

النشر، و یقصد بوقف التداول منع البیع أو العرض أو النسخ، و من اإلجراءات التي تتخذ 

  2.بالفي حالةاالعتداء على المصنفات التي تلقى عالنیة الحكم بوقف العرض و حظره مستق

  اإلجراءات التحفظیة-

یقصد بها اإلجراءات التي تهدف إلى مواجهة االعتداءات التي وقعت فعال، حیث        

یتمحصر األضرار التي لحقت بالمصنف التخاذ التدابیر الالزمة إلزالتها و السیطرة علیها و 

حقوق  تهدف هذه اإلجراءات إلى وقف الضرر المستقبلي، و حصر الضرر للمحافظة على

المؤلف، و تشمل هذه اإلجراءات حجز المصنف المقلد و األدوات المستعملة في االعتداء و 

و من أهم . حصر اإلیرادات المتحصل علیها من االستغالل غیر المشروع و تجمیعها

  3.الحجز، و إتالف المصنف: اإلجراءات التحفظیة
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  دعوى المسؤولیة المدنیة: ثانیا

لمؤلف لالعتداء، یمكنه الرجوع هو أو ذوي حقوقه على الشخص إذا تعرض حق ا       

الذي خرق هذا الحق ویكون رفع هذه الدعوى طبقا للمسؤولیة المدنیة، فإذا كانت هناك 

عالقة عقدیة بین المؤلف والشخص الذي مس الحق، تقوم المسؤولیة العقدیة أما إذا لم تكن 

تقصیریة، وبالتالي وجب التعویض عن الضرر تربطه بالمؤلف صلة عقدیة تقوم المسؤولیة ال

  1.الذي فات على المؤلف كسبه أو ألحق به خسارة

  الحمایة الجزائیة للمؤلف األجنبي: الفرع الثاني

إذا لم توفق اإلجراءات الوقائیة في منع االعتداء فإن هناك وسائل موضوعیة للحمایة        

وق الملكیة الفكریة والبد من تقریر عقوبات یجب اتخاذها في حال استمرار االعتداء على حق

جزائیة تكفل حمایة أفضل، فالحمایة القضائیة هي األكثر فعالیة واألشد ردعا، حیث لم تخل 

أغلب التشریعات الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة من نصوص تجرم صور االعتداء على 

اءات خطیرة، ال تكفي هذا الحق، ألن محل هذا الحق قد یتعرض خالل فترة نشاطه العتد

الحمایة المدنیة لردعها، لذلك البد من اللجوء إلى قوة زاجرة تتیح وضع حد سریع لالعتداء، 

  2.وذلك ال یتأتى إال عن طریق دعوى التقلید

لم یقتصر المشرع الجزائري على الطریق المدني في حمایة حق المؤلف بل رتب نوع آخر 

أو الجزائیة لردع األفعال و االنتهاكات المنصبة على من الحمایة و هي الحمایة الجنائیة 

هذه الحقوق، ذلك ألن االكتفاء بالحمایة المدنیة في حالة االعتداء قد ال یردع المعتدي، بل 

وأنه سیدفع مجرد , قد نجد البعض ینتهك للحق األدبي عمدا معتمدا على عدم شدة العقوبة 

تعرض المشرع  . ة األدبیة الرفیعة للحق األدبيمبلغا مادیا ال قیمة له بالمقارنة بالقیم

الجزائري في الفصل الثاني من الباب السادس لألحكام الجزائیة وشرح فیها كل أنواع 
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اإلنتهاكات وصور اإلعتداءات المباشرة منها وغیر المباشرة أي تلك التي تشكل جنحة التقلید 

  160إلى  151واألخرى التي تأخذ حكم جنحة التقلید في المواد من 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  97/10بعدما كان المشرع الجزائري في األمر 

والملغى بالقانون الحالي ، قد أعطى لمجموع هذه اإلنتهاكات غیر المشروعة تسمیة جنحة 

یعد مرتكب جریمة التقلید والتزویر كل من یقوم : " منه  149التقلید والتزویر في المادة 

لكن المشرع في القانون الحالي حاول حصرها في جنحة واحدة تحمل .... " عمال التالیة باأل

  1. إسم التقلید

األفعال التي  03/05وما بعدها من األمر رقم  151تناول المشرع الجزائري في المادة 

یعد مرتكبا لجنحة التقلید كل :" تشكل اعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بنصه 

الكشف غیر المشروع للمصنف أو المساس بسالمة مصنف أو  :یقوم باألعمال األتیةمن 

استنساخ مصنف أو آداء بأي أسلوب من األسالیب في شكل نسخ  .آداء لفنان مؤد أو عازف

 .بیع نسخ مقلدة لمصنف أو آداء .إستیراد أو تصدیر نسخ مقلدة من مصنف أو أداء .مقلدة

  ".نسخ مقلدة لمصنف أو آداءتأجیر أو وضع رهن التداول ل

یعد مرتكبا لجنحة التقلید كل من ینتهك الحقوق :" من نفس األمرعلى انه 152ونصت المادة 

المحمیة بموجب هذا األمر، فیبلغ المصنف أو األداء عن طریق التمثیل أو األداء العلني أو 

بأیة وسیلة نقل  البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزیع بواسطة الكبل أو

   .".أخرى إلشارات تحمل أصواتا أو صورا و أصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتیة

  خاتمة

                                                           
 14، مؤرخ في  05-03،یتضمن الموافقة على أمر رقم  2003نوفمبر  4،مؤرخ في  17-  03من رقم  149المادة -1

  .یتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  2003یولیو 
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توصلنا من خالل هذه المداخلة إلى  أن المؤلف األجنبي یتمتع بنفس الحقوق التي      

یتمتع بها المؤلف الوطني، و ذلك عمال باإلتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق المؤلف و 

الحقوق المجاورة، و التي تضمنت ضرورة  منح المؤلف األجنبي نفس الحقوق التي تمنح 

  .للمؤلف األجنبي

یتضح لنا من استقراء قوانین حق المؤلف التي تضمنت احكامًا خاصة بوسائل حمایة      

حق المؤلف ومن التطبیقات العملیة الخاصة في هذا المجال، فوسائل حمایة حقوق المؤلف 

ة ، وأن هذه الوسائل توفر الحمایة لحقوق المؤلف األجنبي رغم إختالفها من حیث متعدد

  .الطبیعة ووسائل وٕاجراءات تطبیقها

خلصنا إلى أن المشرع الجزائري لم یقتصر على الطریق المدني في حمایة حق المؤلف بل 

االنتهاكات  رتب نوع آخر من الحمایة و هي الحمایة الجنائیة أو الجزائیة لردع األفعال و

  .المنصبة على هذه الحقوق

من خالل هذه المداخلة توصلت إلى وجود نقائص كثیرة بشأن المؤلف األجنبي، شأنه       

في ذلك شأن باقي فئات األجانب األخرى، فالقانون الجزائري لم یتضمن قسما خاصا بحمایة 

ن إلى نشر مؤلفاتهم خارج حقوق المؤلف األجنبي رغم اعتماد العدید من المؤلفین الجزائریی

  .الجزائر

یجب على المشرع الجزائري أن یحدد الحقوق التي یتمتع بها المؤلف األجنبي و ذلك وفقا 

  .للحد األدنى من الحقوق المعترف بها لألجانب، أو تطبیقا للقانون اإلتفاقي

  : قائمة المراجع

ة، دراسة مقارنة، أطروحة زواني نادیة،  حمایة الملكیة الفكریة من التقلید و القرصن-

  .232، ص2012/2013دكتوراه، جامعة الجزائر،

بوراوي أحمد، الحمایة القانونیة لق المؤلف و الحقوق المجاورة في التشریع الجزائري -

 اإلتفاقیات الدولیة، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة 
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2014/2015باتنة،    

كارات في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في لحمر أحمد، النظام القانوني لحمایة اإلبت-

.59، ص 2016/2017القانون، جامعة تلمسان،   

بن دریس حلیمة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، -

  .17-16، ص2013/2014جامعة تلمسان، 

، 01ة دكتوراه، جامعة الجزائرحاد لیندة، الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة، أطروح -

.95-94، ص2013/2014  

مایت أعمر علي، الملكیة الفكریة في إطار التجارة اإللكترونیة، مذكرة ماجستیر في -

32، ص2014القانون، جامعة تیزي وزو،   

ساحل سعاد، زایدي هجیرة، حمایة حقوق المؤلف في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في -.

13، ص2015جایة، جوان القانون، جامعة ب  

بالل محمود عبد اهللا، حق المؤلف في القوانین العربیة، المركز العربي للبحوث القانونیة و -

،2018القضائیة، الطبعة األولى، بیروت لبنان،   

مراح خضرة، الحمایة الجزائیة لحقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر  -

  .54، ص2015/2016عیدة، في القانون ، جامعة س

  21/07/1966المؤرخ في  66/211األمر رقم 

عمر مشهور حدیثة الجازي، المبادئ األساسیة لقانون حق المؤلف، ندوة حق المؤلف في -

  ، 2004دیسمبر  2األردن بین النظریة و التطبیق، ، الجامعة األردنیة،

مجاورة في البیئة  الرقمیة، حالة محمد رحایلي، الزبیر بلهوشات، حقوق المؤلف و الحقوق ال

 21:55على الساعة  17/01/2018: الجزائر، مقال منشور باألنترنیت،  تاریخ اإلطالع

 http://www.univ-emir.dzعلى الموقع

-  

، المكملة 1886سبتمبر  09اتفاقیة برن لحمایة المصنفات األدبیة و الفنیة، المؤرخة في -

، و المكملة بروما في 1908نوفمبر  13لة ببرلین في ، و المعد1896ماي  04بباریس في 
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و  1968جویلیة  14، و ستوكهولم  في 1948جوان  26و بروكسل في  1928جوان 02

، و التي صادقت علیها  1989، و المعدلة في سبتمبر 1981جویلیة  24باریس في 

یدة ، الجر 13/09/1997المؤرخ في  97/341الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1997سبتمبر  14، المؤرخة في 61الرسمیة رقم 

تفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، تریبس ، المصادق علیها ا-

  بمراكش 1995أفریل  15في

 05-03،یتضمن الموافقة على أمر رقم  2003نوفمبر  4،مؤرخ في  17- 03قانون رقم -

،  44بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ج ر عدد  یتعلق  2003یولیو  14، مؤرخ في 

  . 2003یولیو  23مؤرخ في 

المتعلق بشروط دخول األجانب إلى  2008جوان  25المؤرخ في  08/11القانون رقم -

  02/07/2008المؤرخة في  30الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فیها، الجریدة  الرسمیة رقم 

، المتضمن القانون المدني الجزائري،  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  -

.2005لسنة  44الجریدة الرسمیة رقم   
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 التنظیم الدستوري لمسؤولیة رئیس الدولة في الدستورین الجزائري والفرنسي

السالم كـشیش عبد  

 أستاذ مساعد قسم أ

معهد الحقوق والعلوم السیاسیة   

 المركز الجامعي علي كافي بتندوف

 

  :ملخص

تعتبر السلطة ظاهرة سیاسیة في فهم آلیة عمل أي مجتمع، یكاد یحس بوطأتها كل فرد    

في شتى مناحي الحیاة، ولذلك بات اهتمام القانون الدستوري في عملیة توزیع السلطة على 

المؤسسات الدستوریة في غایة من األهمیة إال أن هذه السلطة لم تكن تتناسب مع المسؤولیة 

ت مضى، بحیث كان رئیس الدولة یتمتع بحصانة مطلقة إعماال لمبدأ عدم مسؤولیته في وق

  .السیاسیة

لكن بالرغم من الدستوریة العالمیة في توسیع اختصاصات رئیس الدولة، فإن القانون    

الدستوري یشهد عودة عدد كبیر من الدول في تقریر مسؤولیة رئیس الدولة والتراجع عن مبدأ 

إعماال بالفكرة  ه، في محاولة منه لخلق التناسب المفقود بین السلطة والمسؤولیة،عدم مسؤولیت

  .القائلة حیث تكون السلطة تكون المسؤولیة

نحاول من خالل هذه الورقة البحثیة أن نقف على األساس الدستوري لعدم جواز مسؤولیة    

االمتیاز القضائي الحاصل في رئیس الدولة والقید الوارد على هذا المبدأ، والتطور الدستوري 

 . لرئیس الدولة في كل من الدستورین الجزائري والفرنسي لمسؤولیة رئیس الدولة

  .مبدأ عدم المسؤولیة، سلطة رئیس الدولة ، االمتیاز القضائي :الكلمات المفتاحیة

Abstract 

     Le pouvoir est un phénomène politique dans la compréhension 

du mécanisme  de toute société, qui est presque ressentie, dans 

tous les domaines de la vie. L’attention du droit constitutionnel dans 
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le processus de répartition du pouvoir sur les institutions 

constitutionnelles est donc très importante, mais ce pouvoir n’était 

pas à la mesure de la responsabilité, Le chef de l’État jouissait donc 

d’une immunité absolue, conformément au principe de 

l'irresponsabilité politique. 

    Toutefois, malgré le constitutionnalisme qui élargit les pouvoirs du 

chef d’État, le droit constitutionnel atteste du retour d’un grand 

nombre d’États à la détermination de la responsabilité du chef de 

l’État et à la renonciation au principe de son irresponsabilité dans le 

but de créer la proportionnalité perdue entre pouvoir et 

responsabilité.  

    Dans cet article, nous essayons de nous baser sur le fondement 

constitutionnel de l'irresponsabilité  du chef de l'État et de la 

restriction de ce principe, ainsi que de l'évolution constitutionnelle du 

privilège juridictionnel de la responsabilité du chef de l'État dans la 

constitution algérienne et française. 

Les mots clés:principe de l’irresponsabilité-pouvoirs du chef d’État-

le privilège juridictionnel  

 :مقدمة

تعتبر السلطة ظاهرة سیاسیة في فهم آلیة عمل أي مجتمع، یكاد یحس بوطأتها كل فرد     

حیاة، ولذلك بات اهتمام القانون الدستوري في عملیة توزیع السلطة على في شتى مناحي ال

المؤسسات الدستوریة من األهمیة بماكان، حتى أصبحت هذه األخیرة توصف في دساتیر 

  .الدول بالسلطات
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السیما، في الوقت الراهن الذي توسعت فیه مجاالت الدولة والتغیر الذي طرأ في وظیفتها    

 )1(الجاریة في المجتمع؛ األمر الذي یستدعي الخوف من شطط هذه السلطةتبعا للتحوالت 

  .وتفوقها عن الحقوق والحریات السیاسیة

فإن القانون  )2(لكن بالرغم من الدستوریة العالمیة في توسیع اختصاصات رئیس الدولة   

ع عن مبدأ الدستوري یشهد عودة عدد كبیر من الدول في تقریر مسؤولیة رئیس الدولة والتراج

إعماال بالفكرة  عدم مسؤولیته، في محاولة منه لخلق التناسب المفقود بین السلطة والمسؤولیة،

التي یقابلها مبدأ الغنم بالغرم في تطبیق (القائلة حیث تكون السلطة تكون المسؤولیة 

  ).المسؤولیة باألخص في المسؤولیة اإلداریة

  

زاویة في النظام البرلماني، یتم بمقتضاها مساءلة ولما كانت المسؤولیة السیاسیة حجر ال  

الحكومة أمام البرلمان عن كافة أعمالها وتصرفاتها المشروعة وغیر المشروعة بواسطة 

وسائل الرقابة البرلمانیة التي قد تصل إلى استقالة الحكومة، هو ما یعكس المسؤولیة 

فنحاول أن نقف على . ة الوزاریةالسیاسیة الملقاة على كاهل الحكومة كمظهر أول للمسؤولی

المسؤولیة التي یلقي بها البرلمان على رئیس الدولة، كونه قطب السلطة التنفیذیة في األنظمة 

  .التي تأخذ بثنائیة السلطة التنفیذیة كما هو حال دراستنا هاته

الذي  خــاصة بعدما أصبح رئیس الدولة حائز للسلطات التنفیذیة، تأثرا بالنموذج الفرنسي   

وسع في اختصاصات الرئیس من خالل تغییر أسلوب انتخابه عن طریق االقتراع العام 

  .السري والمباشر

                                                           

  على عالقات غیر  قائمة، تعرف السلطة من منظور سوسیولوجي ممارسة عمل قادر على توجیه أو إرغام  اآلخرین ) 1(

  .ا تأثیرا أو نفوذا على األخرمتشابهین یمارس أحدهم متساویة بین واقعین غیر     

     ، ریاض الریس للكتب 1سامي ذبیان وآخرون، قاموس المصطلحات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ط: انظر    

 .260، ص 1990والنشر،    

  . »األخرى قوة الدولة تكمن في قوة رئیسها، مع انتظار القوات«  Olivier BEAUحسب ما یقول األستاذ  ) 2(

  » La puissance de l’Etat ce fut son chef d’œuvre, en attendant les autres puissances«  
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ما هي االختیارات التي یتعین على : لـــیثار تصورنا لهذا المشكل في التســـــاؤل التــــالي   

ین السیاسیین والقانونیین العمل بها في حالة وجود مقترحین متناقضین ومتعاكس

المسؤولیة الجنائیة ـــــ في القــانون /لمسؤولیة رئیس الدولة ــــ ـالمسؤولیة السیاسیة

الوضعي، السیما في الحالة التي هیئ فیها المشرع بعض األحكام التي قد تكون أحیانا 

  .مرتبطة بتناقضات داخلیة أو متأصلة في نظام المسؤولیة

ه نســــتخدم فــــي هــــذه الدراســــة أســــلوب المــــنهج مـــن أجــــل اإلحاطــــة بجوانــــب اإلشــــكالیة أعــــال   

 :الوصفي التحلیلي في قالب نود من خالله اإلجابة على أهم المطالب التالیة

 .عدم جواز مسؤولیة رئیس الدولة كأصل عام: المطلب األول -

 .التطور الدستوري لالمتیاز القضائي لمسؤولیة رئیس الدولة:المطلب الثاني -

  .لیة رئیس الدولة كأصل عامعدم جواز مسؤو : المطلب األول

، مكانـة هرمیـة فـوق بـاقي السـلطات األخـرى فهـو )1(یحتل رئیس الدولة في النظام البرلماني   

ال یزال یتمتع بدور رئیسي ومحوري في إدارة شؤون الدولة، سواء في سلطته في تمثیـل الدولـة 

  .دارته لألزمات الدستوریةأو في عالقته مع السلطات التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة أو في إ

على الرغم من تبني معظم الدول في دسـاتیرها مبـدأ الفصـل بـین السـلطات التـي یعتبـر مـن    

أهــــم الضــــمانات الدســــتوریة لعمــــل الســــلطات الــــثالث، الســــیما بعــــد ظهــــور الموجــــة الدســــتوریة 

ة والمواءمـة بـین والتراجع عن البرلمانیة الحاكمـة،إال أننـا نجـد هنـاك تبـاین فـي اسـتعمال الموازنـ

  .السلطة والمسؤولیة

نحـــاول فـــي هـــذا المطلـــب أن نبحـــث، كیـــف عـــالج المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري موضـــوع    

مسؤولیة رئیس الدولـة فـي الدسـاتیر الجزائریـة وكیـف اسـتطاع هـو األخـر كنظیـره الفرنسـي، أن 

  . یجد استثناءا لقاعدة عدم مسؤولیة رئیس الدولة

  .لدستوري لمبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولةاألساس ا: الفرع األول

تعود أصول مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة إلى النظام الملكي في بریطانیا، على حد    

  ). Le Roi ne fait pas le malالملك ال یخطئ (قولهم بأن 
                                                           

  أمام البرلمان      تتمتع األنظمة البرلمانیة بثنائیة السلطة التنفیذیة، إضافة إلى رئیس الدولة توجد وزارة مسؤولة سیاسیا )1(
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س الوزراء، فإن كان یرى الفقه الدستوري أن الملك إذا قتل وزیرا سئل عن ذلك رئیس مجل   

قتل الملك رئیس الوزراء فال یسأل أحد، ال یمكن ألحد أن یناقش أمر الملك لتبریر الفعل 

  .غیر القانوني الذي ارتكبه

ومنذ ذلك الحین، لم یتغیر تقدیم هذا المبدأ من قبل المذهب الدستوري اإلنجلیزي ألنه ال    

ستمدة من الصالحیات الخاصة یزال یفسر من جهة، بأنه یمنح حصانة شخصیة مطلقة م

التي یتمتع بها الملك بسبب األفعال التي یرتكبها في ممارسة وظائفه، كما یحظر من جهة 

 .أخرى، على الوزراء دعوة أي عذر قانوني أمر به الملك أمام البرلمان

شخص الملك مقدس، ووزرائه «وفي ذات السیاق نصت المواثیق الفرنسیة على أن   

  )1(.»لك وحده هو السلطة التنفیذیةمسؤولون، والم

، تختلف فیما بینها، بسبب التغییر المتعلق بساللة 1830و 1814إن مواثیق عامي    

الحاكم الذي حول رئیس الدولة إلى ملك للفرنسیین، والذي سارع في تحول الملكیة المحدودة 

سمحت لنا أن ظهور مسؤولیة الوزراء هي من  ˝˝Benjaminیرى. إلى ملكیة برلمانیة

التمییز بین السلطة الوزاریة و السلطة الملكیة، كما أن انتقال الثورة من النظامین مصحوب 

 )2(.بفكرة استیراد النظام البرلماني الذي كان له أثر الكبیر في تراجع دور رئیس الدولة

ملكیة في التي كانت تعتبر رمز القوة ال» الملك ال یخطئ«إذا سلمنا جدال  بالمقولة السائدة   

الماضي، أصبحت الیوم تشكل تعبیرا عن عدم القدرة السیاسیة للملك، نتیجة التحول في 

مركز جاذبیة السلطة، اتجاه البرلمان أوال، ثم مجلس الوزراء ثانیا، وهو ما یعكس ظهور فكرة 

  .المسؤولیة الوزاریة في النظام البرلماني كنتیجة مباشرة

في النظام البرلماني بالقدر الذي یكون فیه التدبیر العام لشئون هذه الفكرة لها ما یبررها     

الدولة من مهام الحكومة، على هذا األساس استعار النظام السیاسي الفرنسي الطریقة 

                                                           
  . 1830أغسطس  14من میثاق  12والمادة  1814یونیو  4من میثاق  13المادة )1(

)2( J. Massot . La Présidence de la République en France. Vingt ans d'élection au suffrage                

    universel 1965-1985, Paris, Documentation française, 1986, p. 24. 
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اإلنجلیزیة للمسؤولیة المجزأة على السلطة والتي تمنح للوزراء بشكل تضامني وشخصي، بهذا 

  . لنظام الرئاسي الذي یخلو من المسؤولیة الوزاریةیتجلى الفرق بین النظام البرلماني وا

فقاعدة عدم مسؤولیة رئیس الدولة، في النظام البرلماني الذي تم نقلها في نصوص دستور    

الجمهوریة الفرنسیة الثالثة، تعني أساسا أن رئیس الدولة لیس مسؤول أمام البرلمان، وبالتالي 

 . ال یمكن عزله قانونا من قبل البرلمان

بشأن تنظیم  1875فبرایر  25من القانون الدستوري الصادر في  6تنص المادة     

السلطات العامة، في الفقرة األولى منه، على مبدأ مسؤولیة الوزراء أمام البرلمان وتحدد، في 

  )1(.الجمهوریة غیر مسؤول إال في حالة الخیانة العظمى" رئیس"الفقرة الثانیة، أن 

أكتوبر       27من دستور  42ند تقریًبا كلمة بكلمة إلى الفقرة األولى من المادة تم نقل هذا الب   

  )2(.»مسؤول إال في حالة الخیانة العظمى رئیس الجمهوریة غیر« 1946

، عدم التشكیك في المسؤولیة السیاسیة لرئیس 1875األمر الذي ترتب علیه منذ عام    

ألفعال التي یؤدیها رئیس الدولة بهذه الصفة، الدولة أمام المجالس البرلمانیة بسبب ا

، إذا le ccontresigneفالحكومة هي من تتحمل المسؤولیة السیاسیة عبر التوقیع المجاور 

من دستور  19كانت هذه القاعدة مطبقة دون استثناء في الجمهوریة الخامسة، فإن المادة 

للجوء إلى االستفتاء والسلطات تعفي من تعیین الوزیر األول وحل المجلس الوطني وا 1958

، وتوجیه رسائل إلى البرلمان والتعیینات في المجلس الدستوري واإلحالة 16االستثنائیة للمادة 

إلیه؛ ولكن یجب مالحظة أن الحكومة تشارك في القرارات الثالثة األولى، في حین أن 

شخصیا، من قبل القرارات المتعلقة بالمجلس الدستوري تمارس، كل منها من جانبها و 

 .رؤساء المجالس

، 1875بقراءة األحكام الدستوریة الفرنسیة المتعلقة بمسؤولیة رئیس الجمهوریة منذ عام    

نالحظ أن الفقه الدستوري سجل التفاف حول عدم المسؤولیة الرئاسیة، یذكر في ذلك 

"Joseph Barthélémy "اسیة ذات أن عدم مسؤولیة رئیس الدولة تتجاوب مع العهدة الرئ

                                                           
  .1875فبرایر  25من القانون الدستوري الصادر في  6المادة )1( 
 .1946أكتوبر   27من دستور  42المادة )2(
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السبعة سنوات و سلطة الحل البرلماني، األمر الذي أبدى قلق المؤسسین الدستوریین حول 

تفوق رئیس الجمهوریة على البرلمان، كما توقعوا أیضا أن عدم المسئولیة هذه، تجعل الرئیس 

   )1(.یمارس اختصاصاته بشكل مستقل

ة، علما أنهم  كانوا على درایة بأن ، أرادوا سلطة تنفیذیة قوی1875إن واضعوا دستور عام   

 .عدم مسؤولیة رئیس الدولة تضعف مركزه، إال أنهم أبقو على عدم مسؤولیته في الدستور

، التصــور 1946فــي اســتعادة المؤســس الدســتوري لســنة  ˝Malberg Carré de˝یــرى    

ة، إال فــي التقلیــدي للمســؤولیة السیاســیة للــوزراء فــي ظــل مبــدأ عــدم مســؤولیة رئــیس الجمهوریــ

هــو  )2(.مــن الدســتور 42حالــة الخیانــة العظمــى لــرئیس الجمهوریــة، الــذي نصــت علیــه المــادة 

أقل امتیاز یمنح لصالح الرئیس قصد ضمان استقراره واستقالله، ضد أي إقصاء في حقه فـي 

المطالبــة علــى أي نشــاط حكــومي شخصــي ومســتقل، بعیــدا عــن كونــه رمــز الســلطة المطلقــة، 

  )3(.من ورائه عدم المسؤولیة المطلقة للملك الذي كان یسعى

، یستشف من خالل القراءة الحرفیة 1958أما عن دستور الجمهوریة الخامسة لسنة    

منه، أن المؤسس سلك نفس النهج التقلیدي الدستوري، فأضاف توضیح عدم  68للمادة 

لقیام بها في ممارسة رئیس الجمهوریة غیر مسؤول عن األفعال التي تم ا: المسؤولیة الرئاسیة

 .وظائفه إال في حالة الخیانة العظمى

التالي، نرى أنه ال یمكننا أن نتخلى عن تقالید دستوریة قدیمة إال من خالل تبسیط قواعد ب   

  .تقلیدیة متأصلة تستمد معناها من سیاق دستوري لحقبة تاریخیة معینة
                                                           

)1( Giard et Brière, Le rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques modernes, Paris, 1906,  

   pp. 657-661. 
)2( Art 42 de la constitution de 1946 « Les ministres sont solidairement responsables devant  

     les Chambres, de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs 

actes      personnels. Le Président de la République  n'est responsable que dans le cas de 

haute               trahison».   
هي إال أسلوب یعبر   ما  من قبل البرلمان  ˝ Mac Mahon ˝س فسر جانب من الفقه الدستوري أن تقدیم استقالة الرئی)3(

الدولة هو عون الدولة، ولیس ممثل عن        إمكانیة عزل رئیس الجمهوریة من قبل البرلمان، على أساس أن رئیس على

  .األمة
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  .االستثناء الوارد على المبدأ: الفرع الثاني

استثناء على مبدأ عدم  )1(إمكانیة وضع رئیس الدولة في تهمة الخیانة العظمىتسجل   

، المتعلق )2(1875من القانون الدستوري لسنة  12المادة  مسؤولیة رئیس الدولة  اعتمدت

بعالقات السلطات العامة، اإلجراء الكالسیكي المستوحى من اتهام الوزراء في بریطانیا 

لوالیات المتحدة األمریكیة بموجب الدستور األمریكي حول توجیه العظمى والممتد إلى رئیس ا

  .االتهام من قبل النواب وأعضاء مجلس الشیوخ المعینین في تشكیلة محكمة العدل العلیا

تدخل مجلس الشیوخ، فحل محله مجلس الجمهوریة، وبقي قرار  1946كما ألغى دستور    

أعضاء محكمة العدل العلیا،  3/2وابها ثلثياالتهام  للجمعیة الوطنیة، التي تنتخب من ن

 .والثلث األخیر یتم اختیاره من خارج الجمعیة

، جمع المؤسس الدستوري بین التشكیلتین 1958لكن، مع استعادة مجلس الشیوخ في عام    

بروح بیكامیرالیة، سواء في إیداع الئحة االتهام أو في ) الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ(

یها التي تتطلب تصویت متطابق للمجلسین، أو في تشكیل هیئة محكمة العدل المصادقة عل

 .العلیا التي یتم انتخاب قضاتها من وسطیهما على قدم من المساواة

إذا كان الفقه مدد عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة عن األفعال التي یقوم بها في ممارسة    

صانة جوهریة، فإن الوضع فیما یتعلق مهامه إلى المجال الجنائي، نظًرا ألنها تشكل ح

بمسؤولیته عن األفعال  التي ال عالقة لها بممارسته مهامه، سواء أنها سابقة على دخوله 

   .الوظیفة الرئاسیة  أو ألنها غیر مرتبطة بها، أكثر تعقیدا

ري من  القانون الدستو  12بعد تأكید الحصانة البرلمانیة، نصت الفقرة  األولى من المادة    

ال یجوز اتهام رئیس «، المتعلق بعالقات السلطات العامة 1875یولیو  16المؤرخ 

، »الجمهوریة إال من قبل مجلس النواب، وال یمكن محاكمته إال من قبل مجلس الشیوخ 

أعلنت الفقرة التالیة أن هذا اإلجراء ینطبق على الوزراء بالنسبة للجرائم المرتكبة أثناء 

                                                           
)1( Maurice Hauriou , précis de droit constitutionnel ,2eme Édition ,                                              

        paris1929 ,P415 
  .1875یولیو  16الصادر في  1875من القانون الدستوري لسنة  12المادة  ))2(



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 215   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

إن االمتیاز القضائي لرئیس الدولة ال یتعلق بالخیانة العظمى المذكورة  ،»ممارستهم وظائفهم

فقط، ولكن كان عاًما ومن ثم   1875فبرایر  25من القانون الدستوري بتاریخ  6في المادة 

  .یمتد لیشمل األفعال التي ال عالقة لها بالوظیفة

ل المـادة مـن الصـیاغة من الدستور إلى الغموض الذي طا 68ترجع صعوبة تفسیر المادة    

ــــه فــــي االجتهــــادات 1946و  1875الموجــــودة فــــي دســــتوري عــــامي  ــــم الكشــــف عن ــــذي ت ، ال

القضائیة األخیرة، بعد التوافق الذي حصـل بـین الدسـتور والمعاهـدة المتعلقـة بالنظـام األساسـي 

یتمتـــع رئـــیس . للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، حـــافظ المجلـــس الدســـتوري علـــى االمتیـــاز القضـــائي

لجمهوریـــة بعـــدم المســـؤولیة عـــن األفعـــال التـــي یرتكبهـــا أثنـــاء ممارســـة مهامـــه، مـــا عـــاد  حالـــة ا

  )1(.الخیانة العظمى

، المجلـــس الـــوطني الحـــق فـــي الطعـــن فـــي مســـؤولیة 1963دســـتور ســـنةففـــي الجزائـــر مـــنح    

النـواب  1/3رئیس الجمهوریة بإیـداع الئحـة سـحب الثقـة، التـي یتعـین توقیعهـا مـن طـرف ثلـث 

  )2(.ین یتكون منهم المجلسالذ

النــواب للتوقیــع علــى الئحــة ســحب الثقــة مــن أجــل  1/3نالحــظ أن الدســتور  اشــترط ثلــث    

یــوم  15إیــداعها أمــام أمانــة مكتــب المجلــس، بحیــث ال یمكــن التصــویت عنهــا إال بعــد مضــي 

هـا من إیداعها، ویتطلب التصویت أما عن الجزاء الذي ترتبه الئحـة سـحب الثقـة المصـوت عن

باألغلبیــــة المطلقــــة لنــــواب المجلــــس الــــوطني هــــو اســــتقالة رئــــیس الجمهوریــــة والحــــل التلقــــائي 

  )3(.للمجلس الوطني

، 1963إذا اعتبرنا االستقالة جـزاء ترتبـه المسـؤولیة السیاسـیة، كمـا سـبق وأشـرنا فـي دسـتور   

وفـــاة فـــي فــإن غیـــاب مـــا یجبـــر رئــیس الجمهوریـــة علـــى االســـتقالة المـــذكورة إلــى جانـــب حالـــة ال

 )4().إرادیة(، یوحي على أنها استقالة طوعیة1976من دستور117المادة 
                                                           

  .1999ینایر  22الصادر في  408-99القرار رقم )1(
  .1963من دستور   55المادة )2(
  .1963من دستور   56المادة )3(
الوطني وجوبا،            حالة وفاة رئیس الجمهوریة أو استقالته، یجتمع المجلس في « 1976من دستور  117لمادة )4(

  »ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة
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، عـــــن تقریـــــر المســـــؤولیة 1976الجزائـــــري فـــــي ســـــنةوبالتـــــالي، تراجـــــع المؤســـــس الدســـــتوري   

 .السیاسیة لرئیس الدولة، بحیث ال یوجد في مواد الدستور ما یشیر إلى هذه المسؤولیة

 ، بحیــث لــم نجــد لــه عزمــا علــى ذات التصــور 1989وراحــتفظ المؤســس الدســتوري فــي دســت   

  .على إقرار المسؤولیة لرئیس الدولة أمام المجلس الشعبي الوطني 1976في دستور

إذا كان من أهم میزات النظام البرلماني تقاسم السلطة بین رئیس الدولة والوزیر األول    

المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام أخذا بمبدأ ثنائیة السلطة، فإن هذا من شأنه أن یكفل قیام 

  . البرلمان وتنصل رئیس الدولة من المساءلة

فكیف الحال إذن، عندما یمنح الدستور رئیس الجمهوریة قائمة من االختصاصات    

نالحظ أن هناك إشارة قویة من  1996من دستور158باستقراء نص المادة ،1996كدستور

ئیس الجمهوریة أمام المحكمة العلیا للدولة، تختص المؤسس الدستوري، على إقرار مسؤولیة ر 

عن الجنایات  )1(بمحاكمته عن األفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، ورئیس الحكومة

  )2(.والجنح، التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما

نة ، في التعدیل الدستوري األخیر لس158أبقى المؤسس الدستوري على ذات نص المادة   

2016.)3(   

  .مسؤولیة رئیس الدولةلالمتیاز القضائي في التطور الدستوري :المطلب الثاني

بعد ما تطرقنا إلى مبدأ عـدم مسـؤولیة رئـیس الدولـة، وكـذا االسـتثناء الـوارد علـى المبـدأ مـن     

خـــالل تضـــمین النصـــوص الدســـتوریة علـــى جریمـــة الخیانـــة العظمـــى الـــذي لـــم یـــولي لهـــا الفقـــه 

                                                           
مؤرخ في           19-08من القانون رقم  13أنظر المادة» تستبدل وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر األول «)1(

  .2008نوفمبر16في             ، الصادرة 63الجریدة الرسمیة، عدد الدستوري، ، یتضمن التعدیل2008نوفمبر15

الجمهوریة            تؤسس محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس «  1996من دستور  1فقرة  158المادة  )18(

التي یرتكبانها والجنح،               عن األفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، ورئیس الحكومة عن الجنایات 

  .بمناسبة تأدیتهما مهامهما
  2016من دستور  177المادة )2(
)3(Jean Giquel , droit constitutionnel et institutions politiques ,2eme Édition ,                      

           paris1989 ,P648  
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حقهــا فــي تحدیــد معالمهــا وخاصــة المؤســس الدســتوري الجزائــري الــذي أغفــل أیضــا  الدســتوري

مـن التعـدیل الدسـتوري   158تشـكیلة المحكمـة العلیـا للدولـة المنصـوص علیهـا بموجـب المـادة

  . 2016األخیر لسنة 

ـــب أن نبحـــث فـــي أهـــم التطـــورات الدســـتوریة الحاصـــلة فـــي المركـــز     نحـــاول فـــي هـــذا المطل

س الدولة، وبما أنه ال یوجد اجتهادات دسـتوریة فـي هـذا الشـأن مـن قبـل المؤسـس القانوني لرئی

الدسـتوري الجزائــري لـذلك، نصــب اهتمامنـا حــول االجتهـادات الدســتوریة الفرنسـیة، لعلهــا تكــون 

 . موضوع تعدیالت دستوریة مستقبلیة من قبل المؤسس الدستوري الجزائري

  .1993رنسي لسنة قبل التعدیل الدستوري الف: الفرع األول

) La haute court de justice(العدل العلیا إلى محكمة 1958منح دستور   

من ، وهي تشكل )1(في الفصل في اتهامات الخیانة العظمى اتجاه الحكام االختصاص

  1958منذ  برلمانیین

أنشأت محكمة جدیدة تسمى محكمة العدل الجمهوریة  1993ومع القانون الدستوري لسنة 

)Court de justice de la république(،  یكون فیها أعضاء الحكومة مسؤولون جنائیا

عن األفعال التي یرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم والتي تعتبر جنایات أو جنح وقت ارتكابها 

  )2(.وتحاكمهم محكمة عدل الجمهوریة

  :)3(منهم قاضیا 15تتكون المحكمة من  ،أما عن تشكیلتها   

نیا یتم انتخابهم بالتساوي من بین أعضاء كل من الجمعیة الوطنیة ومجلس برلما 12 -

  .الشیوخ بعد كل تجدید عام أو جزئي لها

  .قضاة لدى محكمة النقض یكون أحدهم رئیسا لمحكمة العدل الجمهوریة 03-

یجوز ألي شخص یدعي أنه تضرر من جنایة أو جنحة ارتكبها عضو في الحكومة أثناء 

، أن یتقدم بشكوى إلى لجنة الطعون وتأمر هذه اللجنة، إما بحفظ الشكوى أو ممارسة وظائفه

                                                           
  .1958من دستور   68-1المادة)1(
  محكمة عدل الجمهوریة وسیر ،المتعلق بتشكیلة1993/11/23 القانون العضوي الصادر في)2(
  . 1958من الدستور الفرنسي لسنة  68-2المادة )3(
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إحالتها إلى النائب العام لدى محكمة النقض بغرض إشعار محكمة عدل الجمهوریة، كما 

یجوز للنائب العام أن یبلغ من تلقاء نفسه محكمة عدل الجمهوریة بناء على رأي مطابق من 

  )1(.لجنة المظالم

  : الطعون هاته بدورها بتصفیة الطعون وتتكون منتختص لجنة 

  مستشارین من محكمة النقض واحد منهم یترأس اللجنة 03-

  مستشارین من مجلس الدولة 02-

  مستشارین مساعدین من مجلس المحاسبة 02-

، أن تخطر محكمة عدل الجمهوریة ترسل الملف إلى النائب )لجنة الطعون(إذا ارتأت اللجنة 

  )2(.كمة النقض المكلف بالنیابة أمام محكمة عدل الجمهوریةالعام لدى مح

یسهر على التحقیق في الحالة التي تبلغ فیها محكمة عدل الجمهوریة من قبل النائب    

قضاة من محكمة النقض یتم الفصل في القضیة من قبل  03العام، لجنة التحقیق مكونة من 

  .لجنة التحقیقمحكمة عدل الجمهوریة بعد إحالة الملف من طرف 

ي األفعال الجزائیة المرتكبة من قبل الوزیر في الفصل ف (CJR)تختص هذه المحكمة   

  .األول وأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لوظائفهم، واستحدثت تبعا لقضیة الدم المعدي

ولفترة معینة من الزمن في الفصل في اتهامات  (HCJ)كما استمرت محكمة العدل العلیا    

  .نة العظمى اتجاه ممثلین الدولة والوزراء ورئیس الجمهوریة إلى غایة استبدالهاالخیا

، مقترحه حول 2002قدم المرشح جاك شیراك خالل حملته االنتخابیة لرئاسیات عام     

إعادة التفكیر في المركز القانوني لرئیس الدولة بحیث كان یرى المرشح، أن  مبدأ عدم 

سة هادئة لوظائف رئیس الدولة ال یتم استیعابه مع حصانة المسؤولیة الذي یضمن ممار 

  .الرئیس
                                                           

)1(http/ www le politiste .com /2010 /12 la responsabilité pénale des htm/ le 23/03/2014 

page1sur4  
یتمتع         نهضائي، بینما ترى محكمة النقض أبالنسبة للمجلس الدستوري، یتمتع رئیس الجمهوریة بامتیاز ق)2(

، معاهدة تتضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 1999ینایر  22الصادر في  408-98القرار رقم .بالحصانة

  . 71،2007مجلة فرنسیة للقانون الدستوري   ، 1999ینایر  24، الصادرة في20الجریدة الرسمیة، رقم 
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من الواضح أن كشف الستار عن الشؤون المتعلقة بإدارة مجلس مدینة باریس عقب     

، أثرت وبشكل فعال على العدید من االنتقادات التي 1997االنتخابات التشریعیة لعام 

، كما أن 1958أكتوبر  4ي دستور تعرضت لها الحصانة الرئاسیة المنصوص علیها ف

. العاطفة السیاسیة والتوتر الذي تمتاز به الفترات االنتخابیة ساهم في زیادة حجم االنتقادات

بحیث أصبح النقد الموجه ضد الرئیس سالح فتاك بالنسبة للشخص الذي لم یفشل في 

رئیس الجمهوریة، وهو مما أدى إلى الرغبة في مراجعة المركز القانوني ل. السعي لعهدة ثانیة

 )1(.التفسیر الذي قدمته المحاكم

كما من شأنه أن یكون وٕالى حد قلیل، بمثابة دافع للحاجة إلى إجراء مناقشة حقیقیة في    

ضرورة حتمیة، ذلك وقد تعهد  ومنذ ذلك الحین، كان التفكیر فیه. فرنسا حول هذا الموضوع

الجنائي لرئیس الدولة خالل فترة والیته التي الرئیس جاك شیراك بإدراج إصالح حول المركز 

  )2(.المختصین فقرر       و بسرعة عقد اجتماع یضم أبرز. تبلغ خمس سنوات

 ، فأجروا أبحاث كبیرة بشأن المركز الجنائي لرئیسPierre Avrilبرئاسة البروفیسور

   )3(.إلى الرئاسة 2005الجمهوریة وضعت على شكل تقریر سلم في عام

                                                           
لرئیس        بشأن إنشاء لجنة لدراسة النظام الجنائي  2002جویلیة  4الصادر في  961- 2002 المرسوم رقم)1(

 .2002جویلیة   6، الصادرة في 156الجمهوریة، الجریدة الرسمیة، رقم

        Bernard bouloc   ، 1-أستاذ فخري في جامعة باریس pierre avril: تألف اللجنة من اثني عشر عضواً ت      

،   X -القانون العام في جامعة باریس     أستاذ   Guy Carcassonne، 2اذ القانون الخاص في جامعة باریسأست

louis favoreu   3مرسیلیا  أستاذ القانون العام في جامعة إیكس ،Hélène gisserot   المدعي العام في محكمة

نائب   Marceau Long،  12-جامعة باریس أستاذ القانون العام في        Anne levadeمراجعي الحسابات ، 

أستاذ   Bertrand Mathieu، 1الرئیس الفخري لجامعة باریس  François luchaireالدولة ،   الرئیس الفخري لمجلس 

           ، مستشار الدولة و رئیس الرابطة الفرنسیة  Didier mausفي جامعة باریس ،  القانون العام        

  .أول رئیس فخري لمحكمة النقض  pierre trucheمحامي ،  Daniel soulezللدستوریین ، 
رحب البعض ) 28( 2002دیسمبر  14تقریر لجنة التفكیر بشأن المركز الجنائي لرئیس الجمهوریة، الجریدة الرسمیة، )2(

الفرنسي ال تسمح لنا بالذهاب         لكن االختالفات المهمة القائمة بین النظام األمریكي والنظام ". اتهام فرنسي"بإدخال 

دراسة ". على ما یسمى باالتهام الفرنسي"،   olivier Beaud  ،Philippe lauvauxانظر بهذا المعنى ،. إلى هذا الحد

  .2003، "للمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة   في مشروع القانون الدستوري المنشئ 
  .هوریة الحق في االختیار بین االستفتاء والبرلمانمن الدستور لرئیس الجم 89حسب نص المادة )3(
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ر هذه النقطة الحاسمة من التقریر حماًسا كبیًرا، ما دفع بالصحافة المختصة أن لم تثی  

أكتوبر  4على دستور )28(تخصص القلیل من التطورات لالقتراح بإدخال تعدیل جوهري

لذلك ، كانت هناك بعض . وكان أول عمل یمهد لمراجعة العنوان التاسع من الدستور 1958

فباتت الصیغة . المسؤولیة في إطار الجمهوریة الخامسة االنتقادات بشأن تنفیذ مثل هذه

الجدیدة من الباب التاسع من الدستور التي اقترحتها لجنة أفریل في ذلك الوقت موضع شك 

ن أ ولذلك كان من األفضل أن یعلن التقریر عن ما توصل إلیه أمام الغرفتین، كون. كبیر

 .ذي أثارته مثل هذه المراجعةالمناظرات البرلمانیة ستثري بال شك التقریر ال

على الرغم من عدم جاهزیة مشروع القانون الدستوري لتقدیمه أمام البرلمان تم اقتراح    

 ˮ Dominique Perben ˮوضع حافظ األختام  2003وفي یولیو . إجراء تعدیالت

مشروع القانون الدستوري على مكتب الجمعیة الوطنیة، فكان مطابقا تقریبا في مجموعه 

، كما أفضت مراجعة الباب التاسع Avri˝ ˝التي اقترحتهما لجنة  68و 67لصیاغة المادتین

 وظل المشروع في أدراج الجمعیة الوطنیة حتى بات یعتقد. إلى فتح مناقشات برلمانیة مثمرة

  .أنه قد تم دفنه

  2007لسنة الفرنسي بعد التعدیل الدستوري: الفرع الثاني

ة النظر في هذا المشروع المنسي وسجل في جدول أعمال تم إعاد 2006وفي دیسمبر   

، لیحال بعدها إلى مجلس 2007ینایر 16في  الجمعیة الوطنیة وتمت المصادقة علیه 

الشیوخ الذي صادق علیه بصیغة متطابقة على الرغم من عدد المناقشات الكبیر، وصوت 

 رة رئیس الجمهوریة إلىالمجلسین بشكل إیجابي على نص المراجعة، لیبقى في األخیر إشا

  .الطریق الذي سوف یعتمده للمصادقة النهائیة على المراجعة الدستوریة

أختار رئیس الجمهوریة الخیار الثاني، ألنه أتاح الفرصة للجمع بین عنصر السرعة    

الفترة التي استدعي فیها  الناخبون الفرنسیون لتعبیر عن  واقتصاد في االستشارات خاصة في

                                                                                                                                                                                     

  



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 221   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

المصادق علیهما  الدستورین عدة مرات، مراجعة الباب التاسع من الدستور والقانونینأرائهم 

  )1(.2007فیفري  19من قبل غرفتي البرلمان في 

إن هاتین المیزتین اللتان میزتا مشروع القانون الدستوري المتعلق بالمصادقة على الباب   

ض األسئلة حول إیجابیات التاسع من الدستور تستحق االهتمام، دون أن ننسى طرح بع

 )2(.مثل هذه المراجعة وسلبیات

رغم التغییرات التي طرأت على التعدیالت إال أن واقع االنتقادات التي وجهت لتقریر أبریل   

ثم مشروع القانون الدستوري ما زالت قائمة، مما یؤدي بالطبع إلى إعادة النظر في الباب 

  .التاسع من الدستور

بمحكمة  (HCJ)استبدلت محكمة العدل العلیا 2007دستوري فيبعد التعدیل ال   

المكلفة بمحاكمة رئیس الدولة في حالة اإلخالل الجسیم بواجباته، كرس االجتهاد  (HC)العلیا

أطلق من ورائها   2007بعد التعدیل الدستوري لسنة   67الدستوري صیاغة جدیدة للمادة

الذي كان  Avril Pierreه، طبقا لتقریر لجنة حصانة جنائیة لرئیس الدولة خالل مدة والیت

لها السبق في التفكیر حول المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة، عن ذلك الغموض الذي كان 

ال یجوز لرئیس الدولة أثناء والیته «یعتري الصیاغة األولى لمواد الباب التاسع من الدستور، 

اریة فرنسیة، كما ال یجوز أن ترفع ضده اإلدالء بشهادته أمام أي هیئة قضائیة أو سلطة إد

أي دعوى مدنیة أو أن یفتح بحقه تحقیق أو یالحق قضائیا، تعلق جمیع فترات التقادم طوال 

  .مدة الوالیة المذكورة

یمكن أن تستأنف جمیع المحاكمات واإلجراءات التي أوقفت أو رفعت ضد الرئیس بعد    

  .»شهر واحد من انتهاء فترة والیته

یمكن أن ترفع  لمالحظ أنها حصانة مدنیة، سیاسیة، جنائیة و إداریة، على غرار ذلك الفا   

ضده أي دعوى عن األفعال التي ارتكبها خالل مدة والیته بصفته كرئیس جمهوریة وحتى 

                                                           
وتجمید الهیئة         ، صّوت البرلمان على النصین الدستورین المتعلقین بإلغاء عقوبة اإلعدام  2007فیفري  19و في )1(

  .االنتخابیة لكالیدونیا الجدیدة
  .2007الفرنسي لسنة   من التعدیل الدستوري 2فقرة  53المادة)2(
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، أما عن األفعال التي یرتكبها خارج دائرة ممارسة وظائفه )l’immunité(أثناء نهایة والیته

وز أن یكون محل إجراء قضائي أو إداري خالل مدة والیته فهو یستفید في الرئاسیة فال یج

، الذي استفاد منها أیضا البرلمانیین بعد التعدیل الدستوري )inviolabilité(هذه الحالة من

  .، إال أنها مؤقتة فهي تنتهي بعد مضي شهر واحد من انتهاء مدة الوالیة الرئاسیة2007لسنة

بعد التعدیل الدستوري، على إستثنائین في مسألة عدم مسؤولیة  67كما أعلنت المادة    

یتابع رئیس الدولة أمام محكمة الجنائیة الدولیة في حالة جرائم « 2فقرة 53رئیس الدولة المادة

 )1(.»ضد اإلنسانیة

كما استبدلت جریمة الخیانة العظمى التي لم یكن لها مفهوم دقیق في الدستور،حیث   

، بجریمة اإلخالل بواجباته )2(ء الدستوریون على أنها قضیة من النوع السیاسياعتبرها الفقها

 )3(.التي تتعارض مع ممارسته لوظائفه أثناء مدة والیته

  :الخـــــاتمة

إن نافلة القول في دراستنا حول المركز القانوني لرئیس الدولة، هو تحول الفقه الدستوري    

التي كانت متأصلة في األنظمة الملكیة كبریطانیا  من مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة،

  .الكبرى التي تأخذ بالمقولة السائدة الملك ال یخطئ

فمع ظهور المسؤولیة السیاسیة للوزارة التي تعتبر حجر زاویة النظام البرلماني، اعتمدت    

الدولة  كثیر من الدول في دساتیرها مسؤولیة الوزراء أمام البرلمان مع عدم مسؤولیة رئیس

أمام البرلمان، ولكن مع تحول جاذبیة مركز السلطة، بدأ هناك نوع من التفكیر في المركز 

القانوني لرئیس الجمهوریة واالتجاه نحو مسؤولیة جنائیة بعد ما عرفت جریمة الخیانة 

  . العظمى فشل في التطبیق نظرا لعدم دقة مفهومها

                                                           
)1( Benoit  Jeanneau, droit constitutionnel et institutions politiques,7eme Édition,                 

Dalloz 1987 , P174. 
حاول دستور واحد  ،الخیانة العظمى، فكرة سیاسیة ولیست تكییف قانوني، ألن هذه الجریمة لم یتم تعریفها على اإلطالق)2(

  ).1791أسباب التنازل عن حق الملك المدرج في  مثل(فقط تحدید العناصر المكونة 
  .2007من التعدیل الدستوري الفرنسي لسنة   68 ةالماد)3(
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سبة لمسؤولیة رئیس الجمهوریة إلى كما یرجع الفضل في التطور الدستوري بالن   

االجتهادات الدستوریة الفرنسیة، التي دأبت على التفكیر في تأطیر مسؤولیة رئیس الدولة من 

خالل استبدال مواد الباب التاسع من الدستور الفرنسي بصیاغة جدیدة من شأنها أن تطلق 

یة في ممارسة وظائفه  قویة في األفعال التي یرتكبها رئیس الجمهور  l’immunité مناعة 

عن األفعال التي یرتكبها خارج ممارسة وظائفه  inviolabilitéأثنا مدة والیته، وحصانة 

كما عهدت محاكمته إلى محكمة العلیا . سواء قبل ولوجه الوظیفة أو أثنا مدة والیته الرئاسیة

  .تهفي حالة اإلخالل بواجباته التي تتعارض مع ممارسة وظائفه أثناء مدة والی

لكن بالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري، نالحظ أنه لم یواكب نظیره الفرنسي في    

 158تأطیر أحكام مسؤولیة رئیس الجمهوریة، حیث اكتفى فقط بالتنصیص علیها في المادة 

 .   2016من التعدیل الدستوري األخیر لسنة 

كبة التطور الدستوري الحاصل في وعلى هذا األساس، نوصي في هذه الورقة البحثیة بموا   

  :مجال المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وذلك من خالل

مراجعة دستوریة تزید في أحكام المادة المتعلقة بمسؤولیة رئیس الجمهوریة،على األقل  -

 .مادتین كما هو في الباب التاسع من دستور فرنسا

سیم بواجبات رئیس الدولة أثناء استبدال جریمة الخیانة العظمى بجریمة اإلخالل الج -

ممارسة وظائفه، مع إعطاء تكییف قانوني دقیق لهذه األفعال الموصوفة باإلخالل 

  .الجسیم

إصدار القانون العضوي المتعلق بتشكیلة المحكمة العلیا المختصة بمحاكمة الرئیس،             -

النیابة العامة المكلفة واإلجراءات المتخذة من قبل البرلمان في إشعار المحكمة، وكذا 

بالمحكمة العلیا، وٕانشاء لجنة تحقیق تختص بالتحقیق في الوقائع المادیة للجریمة 

   . ولجنة طعون مكلفة بتصفیة الطعون 

  قائــــــمة الـمراجع

  :المواثیق

  . 1814یونیو  4میثاق  -
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  . 1830أغسطس  14میثاق  -

  :الدساتیر

  .1875فبرایر  25ي القانون الدستوري الفرنسي الصادر ف-

 .1875یولیو  16الصادر في  1875القانون الدستوري لسنة -

 .1946أكتوبر   27الدستور الفرنسي الصادر في -

  .1958 أكتوبر 4الدستور الفرنسي الصادر في -

 .1963الدستور الجزائري لسنة -

 .1976الدستور الجزائري لسنة -

 .1989الدستور الجزائري لسنة -

 .1996زائري لسنة الدستور الج-

الدستوري، الجریدة  ، یتضمن التعدیل2008نوفمبر15المؤرخ في  19-08القانون رقم -

  .2008نوفمبر16، الصادرة في63عدد         الرسمیة، 

 .2016الدستور الجزائري لسنة -

  :القوانین

محكمة عدل  وسیر ،المتعلق بتشكیلة1993/11/23 القانون العضوي الصادر في-

  ة الجمهوری

بشأن إنشاء لجنة لدراسة النظام  2002جویلیة  4الصادر في  961-2002المرسوم رقم -

جویلیة   6، الصادرة في 156لرئیس الجمهوریة، الجریدة الرسمیة، رقم       الجنائي 

2002. 

، معاهدة تتضمن النظام األساسي 1999ینایر  22الصادر في  408-98القرار رقم -

  .1999ینایر  24، الصادرة في20لیة، الجریدة الرسمیة، رقم للمحكمة الجنائیة الدو 

  .1999ینایر  22الصادر في  408-99القرار رقم -

دیسمبر  14تقریر لجنة التفكیر بشأن المركز الجنائي لرئیس الجمهوریة، الجریدة الرسمیة، -

2002.  
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  اجراءات محاكمة االحداث في التشریع الجزائري ومدى مطابقتها لمبادئ المحاكمة العادلة

  صباطة سلیمة : الباحثة 

  سنة ثانیة دكتوره  قانون خاص  طالبة

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان  

  : مقدمة 

مشكلة جنوح األحداث مشكلة جوهریة التي تجابه المجتمع نظرا لكونها تتعلق بفئة        

لذین عمریة مهمة من فئات السكان ، أال و هي فئة الفتیان الصغار و المراهقین الشباب ا

تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنة ، هذه الفئة یمكن أن تلعب الدور الریادي في مستقبل 

نهضة و تقدم المجتمع فیما إذا منحت الرعایة و التربیة االیجابیة و التقویم الفعال مما 

  .هات الجریمةایبعدها عن التردي في مت

قدیما اعتبر الحدث  الجانح مجرما و قد اختلفت نظرة المجتمع إلى هذه المشكلة ،         

آثما یستحق العقاب و الردع، أما اآلن فقد أصبح الیوم ال تتبع ضد الحدث الجانح سوى 

  .إجراءات التهذیب والحمایة

إذ تفرد للمجرمین األحداث أحكاما خاصة و جزاءات مناسبة تقوم أساسا على تطبیق       

وهو تطور منطقي، یعود . ساعدته و تهذیبه تدابیر مالئمة لشخصیة الجانح ، أمال في م

إلى اعتبارات إنسانیة، ومنطقیة تعمالن على ضرورة إبعاد الحدث الجامح من دائرة العقاب، 

  .تأكیدا لمصلحته، و لمصلحة المجتمع أیضا

فلقد بات من المسلم به بأن العقوبة و إن كانت مخففة إنما هي وبال على الصغیر الذي ال 

لنمو و وأداة غیر فعالة لتحقیق الردع أو العدالة و ضارة كثیرا حیث تتیح یزال في طور ا

  1للجانح الحدث أن یألف السجن و تسمح له بمخالطة األشرار و تنمي لدیه المیول اإلجرامیة

  فما هي خصوصیة إجراءات  محاكمة األحداث في التشریع الجزائري 

                                                           
عبد اهللا سلیمان سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر االحترازیة، دراسة مقارنة،  المؤسسة الوطنیة للكتاب ،رقم النشر  -1

  .142ص   1990،الجزائر،  86/2376
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  وما هي خصوصیة إجراءات المتابعة  ؟ 

  صوصیة محاكمة األحداث من خالل تطبیق مبادئ المحاكمة العادلة خ:   أوال 

  :من خالل تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین  -1

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین في جانب المتقاضي حقا مشروعا لذلك كان لزاما كما هو 

حق، إذ من الحال مع كل الحقوق التي یقرها الدستور و القانون أن یقع تنظیم ممارسة هذا ال

المعلوم أنه ال یكفي أن یعترف بحق ما بل ال بّد من وضع آلیات تكفل حمایة الحق و تنظیم 

طرق ممارسته حتى ال یبقى الحق مجّرد مبدأ نظري و بالنتیجة لذلك فإن المركز القانوني 

للحق یتحّدد بمدى دفاع صاحبه عنه حیث أن حقوق الدفاع تعتبر قوام المحاكمة العادلة ، 

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجزائیة ضمانا هاما للدفاع عن حقوق و 

  .المتقاضین الشرعیة

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة إثر تعدیله  07-17من قانون  02وقد نصت المادة  

 شخص  لكل  المتضمن قانون اإلجراءات  الجزائیة أن 155-66من القانون  01للمادة 

  .علیا  قضائیة  جهة  في قضیته تنظر  أن في الحق حكم علیه

من قانون حمایة الطفل أنه  یجوز الطعن في الحكم الصادر في  90وقد نصت المادة  

  .الجنح و الجنایات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة و االستئناف

ة األحداث كما یجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرف

  .من قانون اإلجراءات كما یجوز الطعن فیه بالمعارضة 416بالمجلس وفقا ألحكام المادة 

و تطبق على التخلف عن الحضور و المعارضة األحكام المنصوص علیها في المواد من 

  . من قانون اإلجراءات الجزائیة 415إلى  407

لشرعي أو محامیه دون اإلخالل ویجوز رفع المعارضة و االستئناف من الطفل أو ممثله ا

  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 417بأحكام المادة 

و یالحظ أن الحدث قد حرم من درجة من التقاضي خالل التحقیق عند متابعته من أجل 

ارتكابه فعال یوصف بالجنایة حیث یتم إحالته مباشرة على قسم األحداث محكمة مقر 
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تتم جدولة ملفه أمام غرفة االتهام التي في كثیر من   في حین أن المتهم البالغ 1المجلس

  .الحاالت تقوم بتجنیح األفعال المتابع  بها البالغ فیما أن الحدث تتم إحالته بوصف الجنایة

  من خالل تطبیق مبدأ الوجاهیة  -2

من قانون حمایة الطفل على أنه تتم المرافعات أمام قسم األحداث في  82لقد نصت المادة  

  .سریة جلسة

ویفصل قسم األحداث بعد سماع الطفل و ممثله الشرعي و الضحایا و الشهود و بعد  

مرافعة النیابة العامة و المحامي و یجوز له سماع الفاعلین األصلیین في الجریمة أو 

  .الشركاء البالغین على سبیل االستدالل

ته ذلك وفي هذه ویمكن قسم األحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلح

  .الحالة ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي و یعتبر الحكم حضوریا

  .ویمكن الرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها

یفصل قسم األحداث في كل قضیة على حدى في غیر  على أنه 83 كما نصت المادة

  .حضور باقي المتهمین

حضور المرافعات إال للممثل الشرعي للطفل وألقاربه إلى الدرجة الثانیة وشهود وال یسمح ب

القضیة و الضحایا و القضاة و أعضاء النقابة الوطنیة للمحامین و عند االقتضاء ممثلي  

  .الجمعیات و الهیئات المهتمة بشؤون األطفال ومندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة

جزائري قد خرج عن قاعدة احترام مبدأ الوجاهیة العتبارات تتمثل في و نالحظ  أن المشرع ال

المصلحة الفضلى للطفل و ال تتخذ أي إجراءات ما عدا إجراءات التهذیب والحمایة ،و هذا 

عن الغرفة الجنائیة الثانیة تحت  1981مایو  05تأكید لما جاء به القرار الصادر بتاریخ 

221762.  

  االقتناع الشخصي للقاضي من خالل تطبیق مبدأ  -3

                                                           
  .المتضمن حمایة الطفل  12- 15من القانون  79المادة   -  1
   2016طبعة    itcisدار النشر   323جیاللي بغدادي  االجتهاد القضائي في المواد الجزائیة  الجزء األول  الصفحة  -2



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 229   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

من قانون اإلجراءات الجزائیة على أن  212بخالف القاعدة التي نصت علیها المادة 

القاضي یحكم وفقا القتناعه الشخصي اعتمادا على األدلة التي طرحت ونوقشت في الجلسة 

فقضاة قسم األحداث  قد یشكلون قناعتهم من علمهم الشخصي و ذلك الن القانون یسمح 

  . قاضي الذي حقق في القضیة الجلوس للنظر فیها في الحكملل

  مبدأ  قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم  -4

لثبوت   من مقتضیات قرینة البراءة بناء األحكام على الجزم والیقین، فإذا لم یطمئن القاضي

صلحة التهمة أو عندما تكون األدلة المّقدمة غیر كافیة، یقع الشك وفي هذه الحالة یفسر لم

  . المتهم

   و تبدأ الدعوى العمومیة عادة في صورة شك فیما إذا كان شخص ما قد اقترف جرما 

  مّعینا، ویكون هدف قواعد اإلثبات الجنائي توضیح هذا الشك والقول في النهایة فیما إذا كان

  قد تّحول إلى یقین تبنى علیه اإلدانة أم بقیت حالة الشك كما كانت علیه، وهي ال تكفي

   لإلدانة  ّمما ال شك فیه أنه خالل مرحلة المحاكمة تكون وقائع الدعوى قد اتضحت، ووسائل

  إثباتها قد تكاملت، فلم یبق إال أن یقول القضاء كلمته باإلدانة أو بالبراءة حسب ما یملیه

  قعلیهم اقتناعهم الذاتي بالنسبة لقیمة األدلة المطروحة وأوجه الدفاع، ّأما في مرحلة التحقی

  فقاعدة الشك ال تثار، ألن الحقیقة لم تكن قد اّتضحت بعد بصورة واضحة، كذلك فإن جهات

  التحقیق تقتصر مّهمتها على مجرد فحص كفایة أو عدم كفایة الدالئل التي تّبرر إحالة

  المتهم للمحاكمة، فضال عن ذلك یتعّلق األمر في مرحلة المحاكمة بأدلة طرحت أمام

   كمة ونوقشت من طرف الخصوم، ثم إن الشك في اإلدانة یفسر لمصلحةالقاضي أثناء المحا

  .المتهم بخالف الشك في مرحلة التحقیق الذي یفسر ضد مصلحة المتهم

أما بخصوص تطبیق هذه القاعدة على  التحقیق في قضایا األحداث فإن ال بد من تطبیق 

ته هو التهذیب الحمایة قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم الحدث لكون المقصود من متابع

ولیس العقاب، كما أنه یجب ترجیح فكرة أنه حدث في خطر یحتاج إلى الرعایة والمتابعة 

على أن یوضع في موضع الحدث الجانح التي قد تؤثر سلبا على حیاته االجتماعیة 

   . مستقبال
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  من خالل  مبدأ وجوب االستعانة بمحام  -5

أن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في  ل علىمن قانون حمایة الطف 67نصت المادة 

  .جمیع مراحل المتابعة و التحقیق و المحاكمة

وٕاذا لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعیین محام یعین له قاضي األحداث محامیا من تلقاء 

  .نفسه أو یعهد ذلك إلى نقیب المحامین

شهریا نقابة المحامین وفقا للشروط  في حالة التعیین التلقائي یختار المحامي من قائمة تعدها

  .والكیفیات المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بهما

من قواعد األمم المتحدة النموذجیة  1-15وجاء هذا النص تأكیدا لما قررت أحكام القاعدة 

  .1985الدنیا إلدارة شؤون األحداث المعروفة بقواعد بكین لعام 

  اآلجال المعقولة  للفصل  -6

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة إثر تعدیله  07-17من قانون  02د نصت المادة ق

المتضمن قانون اإلجراءات  الجزائیة أنه تجرى المتابعة  155-66من القانون  01للمادة 

واإلجراءات التي تلیها في آجال معقولة و دون تأخیر مبرر و تعطى األولویة للقضیة التي 

  .قوفایكون فیها المتهم مو 

من قانون حمایة الطفل أن التحقیق یكون إجباریا في الجنح  64و قد نصت المادة  

والجنایات المرتكبة من قبل الطفل ، ومن خالل الممارسة العملیة الحظنا أن المتابعة 

وٕاجراءات التحقیق القضائي المتبعة ضد الحدث الذي ارتكب جنحة بسیطة قد تضر بمركزه 

  .1متهم البالغ الذي أجاز القانون محاكمته جزافا  فقط بأمر جزائيالقانوني أكثر من ال

كما أن أجل المتابعة و التحقیق والمحاكمة قد تطول على الحدث الموقوف والذي  لم یحدد 

له القانون أجال لمحاكمته بعد إحالته على التحقیق بخالف المتهم البالغ الذي حددت المادة 

  .    ئیة مدة  ال تتجاوز شهر من أجل محاكمتهمن قانون اإلجراءات الجزا 165

  خصوصیة  محاكمة األحداث من حیث إجراءات المتابعة : ثانیا 

                                                           
  2015یولیو  23المؤرخ في  02- 15من األمر  3مكرر  380والمادة   1مكرر  380مكرر و  380المادة  -1

  جراءات الجزائیة المتضمن قانون اإل
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  خصوصیات تشكیل  قسم األحداث و غرفة األحداث  -1

من قانون حمایة الطفل أنه یوجد في كل محكمة قسم األحداث یختص  59نصت المادة  

  .بها األطفالبالنظر في الجنح و المخالفات التي یرتك

ویختص قسم األحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها 

  1.األطفال
یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض ألحداث أو أكثر بقرار من وزیر 2

  .سنوات) 3(العدل حافظ األختام لمدة ثالث 

یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي  أما في المحاكم األخرى فإن قضاة األحداث

  .سنوات) 3(لمدة ثالث 

  .یختار قضاة األحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على األقل

یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي یكلفون 

  .بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل األطفال

من ممیزات قاضي األحداث أن القانون خوله سلطة الفصل في القضایا التي حقق فیها  

وذلك خالفا للقاعدة العامة في قانون اإلجراءات الجزائیة التي تقضي بأن قاضي التحقیق ال 

یجوز له أن یجلس للحكم في القضایا التي نظرها كمحقق  و قد أخذت هذه القاعدة من 

نون التنظیم القضائي الفرنسي  والتي قضى المجلس الدستوري من قا 3- 251المادة 

  .3بعدم دستوریتها 08/07/2011الفرنسي بتاریخ 

) 3(یعین المساعدون المحلفون األصلیون واالحتیاطیون لمدة ثالث   80حسب نص المادة 

سنوات بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص و یختارون من بین األشخاص الذین 

عاما و المتمتعین بالجنسیة الجزائریة و المعروفین باهتمامهم ) 30(مرهم ثالثین یتجاوز ع

  .وتخصصهم في شؤون األطفال

                                                           
  .12-15من القانون  59المادة  -  1
  .12-15من القانون   61المادة -  2
  . 121نجیمي جمال ، قانون حمایة الطفل تحلیل و تأصیل ، دار هومه  ،الطبعة  الثانیة ،ص  -  3
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و یختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي 

  .تحدد تشكیلتها و كیفیة عملها بقرار من وزیر العدل حافظ األختام

  :لمحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین األتیةیؤدي المساعدون ا

أقسم باهللا العلي العظیم أن أخلص في أداء مهمتي و أن أكتم سر المداوالت و اهللا على ما "

  ".أقول شهید

من قانون اإلجراءات الجزائیة یعینون بقرار من وزیر  450بینما كانوا حسب نص المادة 

  .قائمة معدة من لجنة تحدد بموجب مرسومالعدل و بناء على 

و  لم ینص القانون على طبیعة صوت المحلفین هل هو تداولي أو استشاري ،و في الواقع  

الجزائري یختلف قضاة األحداث في هذا الشأن،و لكن الراجح أن صوت المحلفین هو تداولي 

  . 1و لیس استشاري

على أنه توجد بكل مجلس   91ادة أما تشكیلة غرفة األحداث بالمجلس فقد نصت الم

یعینون ) 2(قضائي غرفة لألحداث وتتشكل غرفة األحداث من رئیس و مستشارین اثنین 

بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین باهتمامهم 

ین مارسوا كقضاة لألحداث ،یحضر الجلسات ممثل النیابة العامة و أم أو الذین/بالطفولة و

  2.ضبط

و یالحظ أنه تم إلغاء منصب مستشار مندوب لحمایة األحداث الذي كان حسب المادة  

  .من قانون اإلجراءات الجزائیة یعین  بقرار من وزیر العدل 472

كما منحت لرئیس غرفة األحداث جمیع صالحیات قاضي األحداث المخولة بمقتضى المواد 

  .71إلى  67

،  كما  89إلى  81إلجراءات المنصوص علیها في المواد من و تفصل غرفة األحداث طبقا ل

تطبق على استئناف أوامر قاضي األحداث و أحكام قسم األحداث الصادرة في المخالفات 

                                                           
   151نجیمي جمال  قانون حمایة الطفل تحلیل و تأصیل  دار هومه  الطبعة  الثانیة صفحة  -  1
  من قانون حمایة الطفل   91المادة  -  2
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 417والجنح و الجنایات المرتكبة من قبل األطفال، األحكام المنصوص علیها في المواد من 

  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 428إلى 

الطعن بالنقض في األحكام و القرارات النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة  یمكن و 

لألحداث، وال یكون للطعن بالنقض أثر موقف إال  بالنسبة ألحكام اإلدانة الجزائیة التي 

  .من قانون العقوبات 50یقضى بها تطبیقا ألحكام المادة 

عن بالنقض إال أن القرار الصادر إال أن القانون لم یوضح هل بإمكان الحدث بمفرده  الط

لم تجز للحدث الطعن  24941تحت رقم  1983مارس  15عن المحكمة العلیا بتاریخ 

  .1بالنقض في األحكام و القرارات النهائیة بمفردة لعدم حیازته أهلیة التقاضي

  حجیة األحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن قسم وغرفة األحداث  -2

و القرارات القضائیة الصادرة عن قسم و غرفة األحداث الحجیة إذا قضت ال تحوز األحكام 

من  96على حدث بتدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة و التهذیب و هذا وما أكدته المادة 

یمكن لقاضي األحداث تغییر أو مراجعة تدابیر الحمایة قانون حمایة الطفل إذ صرحت أنه 

ب النیابة العامة أو بناء على تقریر مصالح الوسط و التهذیب في أي وقت بناء على طل

  .المفتوح أو من تلقاء نفسه، مهما كانت الجهة القضائیة التي أمرت بها

غیر أنه یتعین على قاضي األحداث أن یرفع األمر لقسم األحداث إذا كان هناك محل 

لشخص أو التخاذ تدبیر من تدابیر الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثله الشرعي أو 

  .عائلة جدیرین بالثقة

كما أن القانون خول لعدة جهات الفصل في المسائل العارضة و طلبات تغییر التدابیر 

یكون مختصا إقلیمیا  من قانون حمایة الطفل 96المتخذة بشأن الطفل  فقد نصت المادة  

  :فلبالفصل في جمیع المسائل العارضة وطلبات تغییر التدابیر المتخذة في شأن الط

 .قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل في النزاع أصال -
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قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي  -

للطفل أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فیه بأمر من القضاء وذلك 

 .النزاع بتفویض من قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل أصال في

قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو  -

حبسه و ذلك بتفویض من قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل أصال في 

 .النزاع

غیر أنه، إذا كانت القضیة تقتضي السرعة، یمكن قاضي األحداث الذي یقع في دائرة 

  .سه أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة المناسبةاختصاصه مكان وضع الطفل أو حب

  : نالحظ أن المشرع قد قید اختصاص بعض الجهات في مراجعة التدابیر بشرطین هما

وجود أو تفویض من طرف قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل في الملف  -1

  .حالة استعجال تقتضي السرعة

  :حداث العقوبات الصادرة عن قسم األحداث  وغرفة األ -3

من قانون حمایة الطفل  على أنه إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع  84نصت المادة  

موضوع المتابعة ال تشكل أیة جریمة أو أنها غیر ثابتة أوغیر مسندة إلى الطفل قضى قسم 

  .األحداث ببراءته

و بالعقوبات أما إذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم األحداث بتدابیر الحمایة و التهذیب أ

  .السالبة للحریة أو بالغرامة وفقا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون

ویمكن أن یكون الحكم القاضي بتدابیر الحمایة و التهذیب مشموال بالنفاذ المعجل رغم 

  .المعارضة أو االستئناف

أن یتخذ ضد ال یمكن في مواد الجنایات أو الجنح  86كما أنه دون اإلخالل بأحكام المادة 

  :الطفل إال تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة و التهذیب األتي بیانها

  .تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة -

  .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

 .وضعه في مدرسة داخلیة صالحة إلیواء األطفال في سن الدراسة -
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  .ي حمایة األطفال الجانحینوضعه في مركز متخصص ف -

و یمكن قاضي األحداث عند االقتضاء أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة و تكلیف 

  .مصالح الوسط المفتوح بالقیام به و یكون هذا النظام قابال لإللغاء في أي وقت

تجاوز و یتعین في جمیع األحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة أنفا لمدة محددة ال ت

  .التاریخ الذي یبلغ فیه الطفل سن الرشد الجزائي

یتعین على قسم األحداث عندما یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة أن 

  .یحدد اإلعانات المالیة الالزمة لرعایته وفقا لألحكام المنصوص علیها في هذا القانون

سنة ) 13(لطفل البالغ من العمر ثالث عشر یمكن لجهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة لو  

أعاله  85سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة ) 18(إلى ثمانیة عشر 

من قانون العقوبات على أن تسبب  50بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة 

  .ذلك في الحكم

انت المخالفة ثابتة أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة یمكن لقسم األحداث إذا ك كما 

  .من قانون العقوبات 51الغرامة وفقا ألحكام المادة 

سنوات إلى أقل من ) 10(غیر أنه ال یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشرة 

ام الحریة المراقبة سنة سوى بتوبیخ و إن اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظ) 13(ثالث عشرة 

  .وفقا ألحكام هذا القانون

  في الدعوى المدنیة المقامة ضد الحدث  -4

تقام الدعوى المدنیة ضد الطفل مع إدخال ممثله الشرعي و إذا وجد في قضیة واحدة متهمون   

بالغون و آخرون أطفال و أراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنیة في مواجهة الجمیع، رفعت 

دعوى المدنیة أمام الجهة القضائیة الجزائیة التي یعهد إلیها بمحاكمة البالغین و في هذه الحالة ال ال

  .یحضر األطفال في المرافعات و إنما یحضر نیابة عنهم في الجلسة ممثلوهم الشرعیون

  .و یجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة إلى أن یصدر حكم نهائي بإدانة الطفل

  .ینطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة  أن كما یجب 

یجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح و الجنایات المرتكبة من قبل الطفل  و 

بالمعارضة و االستئناف، و یجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل 
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من قانون اإلجراءات الجزائیة  416ألحكام المادة  الطفل أمام غرفة األحداث بالمجلس وفقا

  .كما یجوز الطعن فیه بالمعارضة

و تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة األحكام المنصوص علیها في المواد من 

  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 415إلى  407

  عدم جواز الجمع بین تدابیر التهذیب و عقوبتي الغرامة والحبس  -5

عن الغرفة الجنائیة األولى تحت رقم  1985جویلیة  16في القرار الصادر یوم  جاء

  1.أن الجمع بین تدابیر الحمایة أو التهذیب وعقوبتي الغرامة والحبس أنه غیر جائز 37466

  طبیعة القواعد المتعلقة باالختصاص  -6

المطلق ومن  تعتبر قواعد االختصاص من النظام العام و یترتب على مخالفتها البطالن

  .2الجائز إثارتها في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو تلقائیا من طرف المحكمة العلي

  إشكالیة  االختصاص اإلقلیمي لقسم األحداث مقر المجلس  -7

على عكس قاضي قسم األحداث الذي یخول له في حالة ما إذا رأى أن الوقائع المتابع بها  

إحالة الحدث على قاضي األحداث مقر المجلس طبقا لنص تشكل جنایة في الواقع  أمر ب

من قانون اإلجراءات الجزائیة ، فإنه  467من قانون حمایة الطفل و  المادة  82المادة 

یالحظ عدم وجود أي نص یسمح لقاضي األحداث مقر المجلس بالفصل في الجنح بعد 

الجنایات  التي خولت لها   إعادة تكییفه للوقائع إلى جنحة، النظر فیها على غرار محكمة

  .الوالیة العامة للفصل في الجرائم المرتبكة من طرف البالغین

كما أننا  نالحظ  حرمان الحدث من درجة من درجة التقاضي خالل مرحلة التحقیق، وهذا 

قد یضر كثیرا بحقوق المتهم الحدث خصوصا إذا استفاد المتهمون البالغون أمام غرفة 

ح فما مصیر الحدث خصوصا في قضایا السرقة المرتكبة بظروف االتهام من التجنی

  التشدید؟

  في تنفیذ األحكام و القرارات -8 

                                                           
  . 326ص، 2016طبعة    itcisجیاللي بغدادي ، االجتهاد القضائي في المواد الجزائیة  الجزء األول،  دار النشر  -1
  .323اللي بغدادي ، مرجع سابق، الصفحة جی -2
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تقید األحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الخاصة  باألحداث في سجل خاص 

یمسكه كاتب الجلسة، و  تقید األحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الخاصة 

ألحداث و المتضمنة تدابیر الحمایة و التهذیب و كذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم با

بها ضد األطفال الجانحین في صحیفة السوابق القضائیة، غیر أنه ال یشار إلیها إال في 

المسلمة للجهات القضائیة و إذا أعطي صاحب الشأن ضمانات أكیدة على  2القسیمة رقم 

سنوات اعتبارا من یوم ) 3(لقسم األحداث بعد انقضاء مهلة ثالث  أنه قد صلح حاله جاز

انقضاء مدة تدبیر الحمایة و التهذیب أن یأمر بناء على عریضة مقدمة من صاحب الشأن 

  . المنوه بها عن التدبیر 1أو من النیابة العامة أو من تلقاء نفسه بإلغاء القسیمة رقم 

لتي طرحت أمامها المتابعة أصال أو محكمة وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة ا

الموطن الحالي للمعني أو مكان میالده، وال یخضع األمر الصادر عنها ألي طریق من 

  .طرق الطعن

  .المتعلقة بذلك التدبیر 1وٕاذا صدر األمر باإللغاء أتلفت القسیمة رقم 

فذت على الطفل الجانح تلغى بقوة القانون من صحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي ن كما

  .و كذا التدابیر المتخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي

  :الخاتمة 

المتعلق بحمایة الطفل إال انه قد لوحظ  15-12لقد مرت اربع سنوات على صدور القانون 

ان القوانین القدیمة قد اعید صیاغتها و جمعها في نص جدید و الكثیر من االحكام التزال 

ة عن مبادئ  المحاكمة العادلة  الخاصة باألطفال و التي یجب ان تمیر عن تلك التي زاغ

  .تطبق على البالغین 

الكثیر من احكام القانون  التي میزت متابعة الطفل عن متابع البالغ  قد أضرت بمصلحة 

ق الطفل حرمان الطفل من درجة من درجات التقاضي في التحقیق و كذا اثقال كاهله بالتحقی

  .القضائي في المخالفات و الجنح البسیطة 
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اضف الى ذلك الوساطة التي لم تؤت اكلها بعد و اصبحت تطبق فقط في قضایا االموال و 

االشخاص دون القضایا المتعلقة بالقانون العام و االمن العمومي بحجة عدم وجود أطراف 

  .مدنیة في هذه القضیة 

المشرع قد اغفل تحدید سن الرشد الجنسي المعمول كذلك فیما یخص سن الرشد الجزائي فان 

و كذا التشریعات الغربیة على فرنسا التي ) محدد بسن البلوغ( به في الشریعة االسالمیة 

  .سنة  16سنة  وباقي الدول ب 15حددته ب

هذا االغفال قد یضفي كثیرا من الغموض والالعدل في معالجة جرائم العرض المرتبكة من 

  , ب تحدید ما إذا كان الطفل جانحا او  ضحیة او في خطر االطفال و یصع

و  في خالصة القول نستطیع القول انه لم تسجل تجارب  و تطبیقات للقانون الجدید قد 

أثمرت بنتائج توحي ان االجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح انه اجراءات  الحمایة و 

ستیكیة  و مادیة اكثر من نصوص التهذیب و السبب ان االجراءات تتطلب امكانیات لوج

  .قانونیة

 :المراجع 

، طبعة  itcisجیاللي بغدادي، االجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء األول، دارالنشر .1

2016 .  

  . نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل تحلیل و تأصیل،  دار هومه،  الطبعة الثانیة  .2

للتدابیر االحترازیة، دراسة مقارنة،  المؤسسة عبد اهللا سلیمان سلیمان ، النظریة العامة  .3

  .  1990،الجزائر،  86/2376الوطنیة للكتاب ،رقم النشر 

المتضمن  حمایة الطفل الجریدة   2015جویلیة  15الصادر بتاریخ 12-15قانون   .4

 .2015لسنة  39الرسمیة رقم 

جزائیة الجریدة المتضمن قانون اإلجراءات ال  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15األمر  .5

 .2015لسنة  40الرسمیة رقم 
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The scop and perspectives of judicial authorities in 

requirements of Judicial security 

  السلطة القضائیة  في ظل مقتضیات  االمن القضائي  نطاق وأفاق  عمل 

  حراش رضا : الباحث

  طالب سنة ثالثة دكتوراه 

  تخصص  منازعات جمركیة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة    

  جامعة جیاللي الیابس بلعباس
:ملخص 

  

ففي الشؤون : یتحدد نطاق عمل السلطة القضائیة بطبیعة المجال التي تتدخل فیه      

المدنیة یختص القضاء بتنظیم العالقات بین االشخاص  سواء كانت طبیعیة واعتباریة  وفي 

الحفاظ على النظام العام والسكینة العام عن طریق مكافحة الشؤون الجزائیة  یتولى تحقیق 

  .الجرائم التي تخل بذلك 

الفصل في : یظهر عمل القضاء جلیا  في  المعامالت المدنیة  في اربعة مهام أساسیة     

المنازعات ، و التوثیق و التصدیق والتأهیل ، أما في المیدان الجزائي فیظهر عمل القضاء 

لة  التحقیق القضائي الذي تتمثل مهامه االساسیة في  جمع األدلة ألثبات في مرحلتین مرح

  . الجرائم المرتكبة و كذا ضمان مثول مرتكبیها امام المحكمة

اما المرحلة التالیة من عمل القضاء  فهي المحاكمة التي تحدد مصیر االشخاص الذین 

یق العدالة  و تطبیق القانون و یحالون امامها للسلطة القضائیة  اعتبارین هما  االول تحق

الثاني  الحفاظ على استقرار  المعامالت بین الناس و هما  اهم اسس االمن القضائي  ، لذا 

یقتضي العمل القضائي بعض المبادئ غیر التي نجدها في النصوص التشریعیة  مثل 

المثال في  الموازنة و الجدوى و   الحیطة  ،   التي تجد مجاال خصبا للتطبیق على سبیل

  . ادارة االدلة  في القضاء المدني و الجزائي 

   

Introduction 
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 Justice is one of the most important moral and political concepts .The word 
justice is derived from the Latin word “jus”, which means right or law1. Justice 
is often used interchangeably with the word “fairness or equity ” justice is the 
proper ordering of people and things as is defined by several philosophers, 
sociologists, theologians. All legal system includes a definition of justice in 
their codes of law and conduct. Justice is, in fact, the rope that holds societies 
together. Justice includes the notion of upholding the law, as in the work of 
police, judges and the court. 
All humans need to live in Groups and community   which are necessarily 
social organizations and, to maintain those organizations; some form of order is 
required. 
 This order has aim to all person in society do its duties and get its rights 
by civilizational ways. 
 The good governance require a best organization between  Official 
Institutions including justice sector and citizens, and this adequate organization 
can spread the legal and judicial security by celerity in solving problems, and  
removing legal snag in life  of society. 
Feeling justice don’t suffice for building civilization, but feeling security can 
sow hope in people selves. 
The role of justice is to maintain security in society, by resolving social 
litigation and in other side by fighting against the crimes. 
Their prerogative spread in wide field what we call judicial work. 
So what is the scoop of judicial works and what are it perspectives, 
And how the treatment of evidences contribute in judicial work . 
 
 

I. The scoop of prerogative of judicial authorities  
 
  the Judicial authorities has two kinds of issue that deals in its tasks civil issues 
and criminal issues    

1 The Role  of the Judicial Authorities in civil issues   
We can summarize the judge’s prerogatives in civil issues the following four 
sections. 
Judging disputes ,Authentication, Approbation  and habilitation and in criminal 
issues  
In investigations and  trials . 

1-1  judge’s prerogatives in civil issues   
 Judging Disputes  

                                                           
1 - http://www.english-for-students.com/jur.html 
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In social life, there are several conflicts which require intervention and 
mediation of wise people in early stages of the events.  The judicial authorities 
in modern life try to avoid the social oppression, vengeance and other arbitral 
acts to disrupt the public safety .1 
 To accomplish this task, some forms of communication are required for 
reporting the true facts before judge. Then, the judge should have considerable 
knowledge for understanding the conflicts exposed to him in order to justify his 
decision with streamlined arguments . 

Authentication 
Through the observation of the several situations and facts of everyday life, 
people make, usually, significant and fast transition from one social situation to 
the other. This change  leads to create  transfer and  elapse rights,  then, the 
traces   of transition  can be  erased through periods of time and lot  of versions 
of the  events can be simply pretended. 
Through, preventive measures, the judicial authorities intervene to preserve the 
people rights in official documents. This type of operation is called  
authentication . For example each one of the whole population enjoys his 
personal rights like name,  domicile,  affiliation, nationality, etc. proving  that 
somebody  is called   Hassan  and his father is  Hocine, and belongs to the 
Algerian nation  that information is needed to be pronounced orally by judge 
and be maintained  in official  written documents. Thus, no other evidences can 
rebut this authenticity. 
 Approbation 
All sayings of people can carry two probabilities   “true”  or “false”, and the 
relationship between people can be surrounded by these  two  probabilities. 
Consequently, the judicial authorities carry out their mission to approbate the  
civil and commercial contracts. Then, all civil acts which are pecuniary or 
moral should be protected from falsification. 
Habilitation 
To practice the political and social rights all people need something called  
legal capacity. This capacity required any legal system as an essential element 
for being a legal person either at the physical or moral levels. 
 Legal capacity means in having legal terms of law that recognize legal 
persons.  Their ability to undertake   responsibility to carry obligation and to 
better   govern  their rights is also necessary. 2 

                                                           
1 - article 157 of Algerian constitution ( law 16 -01 of  march ,06th2016   ,published in  gazette 
n 14 march ,07th 2016 
2 - article 07 ordinance  n 05-02 concerning  the family Code and article 05 and 06  of code of 
trade  
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Law is making of a set of general rules which organize the societies and 
relationships between people. If one rule  makes some  snags   to  the interests  
of people  the  judge can intervene to make exception  to lift this snag  and  
allow the  fluidity of  relationships resume its  route. Young aged people 
cannot have   snag to ability for discretion, so judge can provide the young this 
ability. 
1-2 judge’s prerogatives in criminal issues    

Investigation  
The role of judge in criminal issues is to discover the reality and how the crime 
had  been committed  , for this tasks the judge is endowed  a wide prerogative 
of investigation , but which not allowed to attaint  to   person’s freedom and 
rights . 
Judge carries out the pre- trial and trial investigation, and can proceed to 
certain measures like search warrant, authorizing a wiretaps  , pretrial  
detention , interrogation of accused person and questioning witness. 
The proceeding of investigation is divided in two categories  : 
1.1 Proceeding which guaranty the presence of accused and all parts of cases 
before the courts. 
1.2 Proceeding which guaranty the collect and administrate the evidences in 
legal way. 
 Trial  
Trial is the phase where the charged is judged and encountered by evidences. 
It is delicate phase because the destiny of accused defined within. 
Guilty or not guilty is crucial responses pronounced by jury or judge   . 
The court must respect the legal Principles of fair trial. 
But in general the judge or jury must judge with thy intimate conviction. 
But the realty requires being certain about facts imputed to the accused. 
Between certitude and conviction there is big deference where the process of 
persuasion changes tools and manners by the prosecution or defense. 
All trials are in general guided by pleading which considered as an essential 
procedure in trial . 
This procedure is carried out by prosecution and defense; whom play great role 
in construction of conviction of jury and judge  
The sophism finds a fertile field in this stage because the crucial weapon used 
in this  
Stage is the   game of  eloquence. 
Pleading includes discussion of evidences, depicting the facts in mind of jury 
and judge and play on upon the feelings. 
For that the price of lawyer oscillate in bar of lawyer. 
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Mastering the game eloquence and the art of rhetoric of persuasion are one 
relevant skill that can make balance tilt at the favor of whom know they 
improve they its use.  
The judgment is based on intimate conviction of judge or jury  . 
This conviction can be affected by other factors external the field of evidences 
and law discussion. 
For example: the way how the judicial decision how it undertaken. 
The lineup of trial   is  formed  number of judges and jury has made the   
judicial decision issued by majority, therefore will make the conviction 
relatively and not entertained. 
Back in the 1940s the political scientist C. Herman Pritchett began tallying the 
votes and opinions of Supreme Court Justices. His goal was to use data to test 
the hypothesis that the Justices were not only following the “law,” but were 
also motivated by their own ideological preferences.1 
In all judiciary systems judge take decisions according their intimate 
conviction. This conviction can be affected by several   personal , social , and 
cultural factors which can  who can put the fate of litigants into bet . 
The conviction of judges and jury are not always to form different ways that to 
interpret the law, particularly constitutional documents and legislation. This is 
an important issue in some common law jurisdictions such as the United States, 
Australia and Canada, because the supreme courts of those nations can 
overturn laws made by their legislatures via a process called “judicial review”.2 
 For example, the United States Supreme Court has decided such topics as 
the legality of slavery as in the Dred Scott decision, and desegregation as in the 
Brown v Board of Education decision, and abortion rights as in the Roe v 
Wade decision. As a result, how justices interpret the constitution, and the 
ways in which they approach this task has a political aspect. Terms describing 
types of judicial interpretation can be ambiguous; for example, the term 
judicial conservatism can vary in meaning depending on what is trying to be 
"conserved". One can look at judicial interpretation along a continuum from 
judicial restraint to judicial activism, with different viewpoints along the 
continuum. There are different ways to do judicial interpretation. 
So the judicial work seems as walking on the tightrope   so we should 
determine the perspectives of this work , for avoid all derivation . 

 

                                                           
1 - Lee Epstein, Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior, 57 Wm. & Mary L. Rev. 
2017 (2016), http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol57/iss6/3 
2 - John E. Finn (2006). "Part I: Lecture 4: The Court and Constitutional Interpretation". Civil 
Liberties and the Bill of Rights. The Teaching Company. pp. 52 
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II. The perspective of judicial work: 
 
the judges of the nation are, only the mouth which pronounces the words 
of the law; inanimate beings, who cannot moderate either force or rigor. It 
is therefore the part of the legislative body, which we have just said to be, 
on another occasion, a necessary tribunal, which is still so in this one; it is 
to his supreme authority to moderate the law, in favor of the law itself, by 
pronouncing less rigorously than it.1 
 According to Montesquieu  “the judicial authorities represented by 
judge are the only spokespersons of law”. Law is a set of general abstract 
rules that organize the relationship between the members of society.2 

Justice is an inexorable catalyst for ensuring social equilibrium as a public 
service. Good justice inevitably stimulates all promotion in society including 
economic promotion. According to a recent report from the World Bank, "an 
effective judicial system will support economic activity and attract investors, 
especially foreign investors". 
it is necessary  to address   the questions to the development through the prism 
of justice , because it is related to the law.  The justice can open an infinity of 
new  ways for to reach at significant and lasting  results in development 
matters3 
Being conceived as a protector and guarantor of rights and freedoms, must the 
judge go beyond his traditional role, as a law-maker, in order to root judicial 
security and to develop it? 
In this regard, the litigant expects from his judge, freedom, daring, serenity, 
impartiality and independence. 
Indeed, the judge must be loyal from beginning to end, which means that not 
only must he render a fair and just sentence, but he must also conduct the trial 
in an intelligent, humane way and impervious to politico-social fluctuations. . 
In a word, the judge must say the right, give justice and give everyone his due. 
Right away, judicial security is largely the prerogative of the judge himself, but 
the judge's office should not be a license to do anything. 
With good judges - says Plato - "bad laws can be bearable" 
Concerned with the protection of rights, the judge must take into consideration 
that these rights are generally regarded as the corollary of natural rights. 

                                                           
1 Montesquieu , spirit of law , 177 book xI , chapter Vi Page 327 
2 -  Mohamed Sghir Baali  , introduction in law   , page 05 
3 - Hassane Cissé , deputy legal counsel , responsible for knowledge and studies , legal vice 
president of global bank , the contribution of law and justice to asuccessful delivery in 
development  November 13,2013 
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Morality is of paramount importance in matter. In order for a positive law 
judge to play his role fully, the meeting of certain conditions seems inevitable. 
The work  of  judging is not simple and automatic   process which limited   in 
proclaim how has the right but how maintain  the balance of rights  
Some many principles likes • balancing • Functionalism , • Originalism , 
Prudentialism , strict constructionism 
Structuralism  and  textualism  what we call the principles of judicial 
interpretation  
We display this principle in treatment of evidences which are relevant field of 
application   
III     The traitement  of evidence    
All evidences is collected and presented in trial administrative and judicial 
proceeding. 
 The evidences in justice are divided in two gender: evidences created 
incidentally by the unfolding of events, and evidences created intentionally for 
protecting rights. 
The  evidences can be presented in official and private documents, and this 
document when is created intentionally for protecting rights, must be redacted 
with substantial and formal    mentions, in defect the document lose it 
probative force. The document redacted incidentally by the unfolding of events 
doesn’t require substantial and formal mentions. 
The difference between evidences created incidentally and evidences created 
intentionally for protecting  rights occur in the probative force , evidences 
created intentionally for protecting  rights  present shapes perfect evidences 
which proves the fact , and  evidences created incidentally  form that can the 
fact probable and present no perfect evidence and should be boosted by other 
evidences in Latin systems the written forms of evidences is called literal proof 
is defined as 1, "literal proof, or written proof, results from a series of letters, 
characters, figures, or any other sign or symbol endowed with an intelligible 
meaning , whatever their medium and their means of transmission " 
The  evidences is presented in declaration, avowal and confession, and witness 
and all the probative ways must be in oral proceeding, and taken directly before 
the judge or the public office. 
That we call the application of principle of structuralism . 
in application of principle of balancing the degrees of  the probative force of 
oral forms of evidence  change versus the conditions and situations at time 
when it is got , because against   the writing is endowed with stability  and  

                                                           
1 - article 1365 of the French  Civil Code 
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Constance  , the oral forms can be affected by lie , memory disorder ,   
linguistics problems and difficulty of expression . 

1- Evidences Administration  
The evidences is instrument which allowed to judge to shape it  personal 
conviction. And this evidences can be martial evidence like weapon of crime ; 
dna trace , fingerprints , literal evidences like documents, declaration s, avowal  
, wittiness. For making an equitable trial  magistrate should get big awareness 
about the  law dispositions , evidences disposition , convenience , competence 
et diligence 1 . 
 Conviction is a state of mind shaped by cognitive process which begins by 
perception of event throws the narration spit by pleader and confirmed by the 
evidences discussed in audiences. The conviction should reach until mostly to 
certitude. 
Being certain and persuaded is two different things, the first confirm the  
reality and second confirm narration . Then there are evidences which confirm 
the reality and there are evidences qui confirm narration. 
Against literal  evidences, witness , declaration , as spoken forms which  
confirm narration not reality , because it is instruments involve  transfer of 
information and this transfer is not stable and constant like  written evidences  
and material evidences 2. 
Basically the evidence must be created occasionally by events flow , And judge 
or detective should track down the evidences and don’t create the evidences . 
 Exceptionally, according the principle of functionalism, Creations of evidence 
can be allowed in narrow scoop , for example for anticipation or wreck the 
crimes before its be done as crime of criminal organization . 
 
 III . CONCULION  
   Judicial cannot establish security except By clear codes, good competence 
and diligence, and master of legal and judicial language. 
 We should mention that judicial authorities   cannot alone make justice 
without the coordination with other official organization, also with the 
contribution of citizens. 
The role of judicial authorities maintain the harmony begotten in societies ,and 
cannot organize the chaos. 
So the justice, legal security, judicial security shapes duties which require the 
responsibility of all person of societies. 

                                                           
1 - Banglore principes about the  judicial deontology  
2 - Maxime Gutove , conference of cicr ( international committee  of  red cross )  residence of 
magistrates .2016 
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That mission change descriptive word like piety, patriotism, sense of 
civilization but all flow in one aim “live in security” 
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  یة للحق في الخصوصیة المعلوماتیة  الحمایة اإلجرائ

  في التشریع الجزائري                                                       

       

الباحث خرشي عثمان                                               

  الدكتورة فتیحة عمارة  

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

   طاهر سعیدةبجامعة الدكتور موالي ال

  مقدمة

في الحیاة الخاصة لإلنسان بحقه بالحریة یترتب علیه احترام آلدمیته  إّن ارتباط الحق

وكرامته فكفالة هذه األخیرة ینبغي أن تكون هي األساس الذي تسعى إلیه كافة النظم القانونیة 

یاته التي بما یحقق له عدم انتهاك ألسراره ومحادثاته وعدم انتهاك كل ما یحیط بأمور ح

، وتتعدد طرق وأسالیب التعدي على الحیاة 1تتطلب إحاطتها بهالة من السریة والكتمان

الخاصة فهي في تطور مستمر مشكلة بذلك ضررا بالغا بالحیاة الخاصة خاصة مع االنتشار 

الرهیب للوسائل التكنولوجیة الحدیثة الموصولة بشبكة االنترنیت، هذا االنتشار الذي جلب 

  . ائم مستحدثة لم یعرفها العالم من قبل سمیت بالجرائم المعلوماتیةمعه جر 

والجرائم المعلوماتیة جاءت نتیجة إلساءة استخدام شبكة اإلنترنیت التي ظهرت حدیثا 

في الساحة الدولیة بحیث تمثلت هذه الجرائم في االعتداء على جهاز الكمبیوتر سواء كان  

على البیانات المعلوماتیة التي توجد على هذا الجهاز أو اعتداءا واقعا على ذات الجهاز أو 

على الشبكة ذاتها، األمر الذي جعل البعض یطلق على هذا العصر عصر ثورة المعلومات 

والتي ال تزال في إرهاصاتها األولى فهذه المعلومات اعتمدت بشكل كبیر على شبكة 

كل مكان في األرض، بحیث أصبح التي تمتد وتخترق "  العنكبوتیة "اإلنترنیت العمالقة 

                                                           

ق العامل في الخصوصیة، الطبعة األولى، مركز الدراسات أشرف محمد إسماعیل، أثر المراقبة االلكترونیة على ح 

.7، ص2018العربیة، الجیزة، مصر،   1  
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یستطیع كل فرد في هذا العالم أیا كان انتماؤه أن یتحدث وینقل األفكار  1العالم قریة صغیرة

  .واألخبار ویبیع ویشتري إلى غیر ذلك من األمور األخرى

إذن فال شك أن موضوع جرائم اإلنترنیت من المواضیع الحساسة الخطیرة التي  

أكبر مصادر تهدید األمن الوطني والدولي ومما یزید خطورة هذه أصبحت تشكل مصدرا من 

الجرائم استخدام مرتكبیها أحدث الوسائل التقنیة في مجال تكنولوجیات االتصاالت وتبادل 

المعلومات وهذا مما الشك فیه زیادة التحدي أمام رجال األمن والقضاء للوصول إلى 

  .2الحقیقة

في كثیر من األحیان العتداءات قد تمس بسالمتها  إن عملیة تبادل المعلومات تتعرض

من طرف مجرمین محترفین في مجال المعلوماتیة، وهو ما یتعارض بشكل أو بآخر مع حق 

الخصوصیة المعلوماتیة، فالحق في الخصوصیة بصفة عامة یعتبر االعتداء علیها جریمة 

تجریمها من خالل  تعاقب علیها مختلف التشریعات كالتشریع الجزائري الذي نص على

األخیر  4ولعل القانون 3من قانون العقوبات 3مكرر 303مكرر إلى  303نصوص المواد 

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07

الشخصي جاء لیفصل في هذا النوع من الجرائم التي تمس بحیاة األشخاص الخاصة في 

  .معلوماتیةإطار ما یسمى بال

فكیف كانت إجراءات معالجة المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم في ظل التطور 

  السریع وال محدود في مجال المعلوماتیة؟ 

                                                           
دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مصر . أمیر فرج یوسف، الجرائم المعلوماتیة على شبكة اإلنترنیت 

.3، ص2008 1  
دراسة مقارنة للتشریعات العربیة (واالختصاص القضائي بها  أمیر فرج یوسف، اإلثبات الجنائي للجریمة اإللكترونیة 2

   .1، ص2016الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، مصر، ). واألجنبیة

المتضمن قانون العقوبات الجزائري 66/156المعدل والمتمم لألمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23القانون   3  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات  2018یونیو  10خ في المؤر  18/07القانون  

.الطابع الشخصي 4  
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ولإلجابة على هذه اإلشكالیة وجب االعتماد على منهجین وصفي وتحلیلي من خالل 

  :المبحثین التالیین

  معلوماتیةماهیة الحق في الخصوصیة ال: المبحث األول

  في التشریع الجزائري إجراءات حمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة: المبحث الثاني

  ماهیة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة :المبحث األول

تعد الخصوصیة بصفة عامة عنصرا ضروریا للحیاة بصفة عامة، كما تعد حمایة 

خاصة مع انتشار تكنولوجیا المعلومات الشخصیة لكل فرد منا جزءا مالزما للخصوصیة 

المعلومات وزیادة االعتماد علیها في وقتنا الحاضر ومع تضخم تلك البیانات فإّن الحاجة  

  .الملحة لحمایة خصوصیة البیانات تزداد باستمرار یوما بعد یوم

لمزید من التفصیل حول ماهیة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة سیتم التطرق لتعریف 

  .ل المطلب األول على أن یتم تبیان نطاق تطبیقه من خالل مطلب ثانهذا الحق من خال

  تعریف الحق في الخصوصیة المعلوماتیة :المطلب األول

إّن الحق في الخصوصیة المعلوماتیة جاءت حوله عدة تعریفات كان من أهمها ضمن 

ترام سریة النظام الالتیني فعرف في هذا النظام بالحق في الحیاة الخاصة كما عرف بحق اح

  . 1أو معنوي وهو حق أصیل وخصوصیة األشخاص من أي تدخل مادي

ولمعرفة هذا الحق بالتفصیل وجب علینا تعریفه بالتفصیل كل شق على حدا أي 

تعریف الحق في الخصوصیة من جهة وتعریف الجریمة المعلوماتیة من جهة أخرى على أن 

                                                           

محمد نصر محمد، المسؤولیة الجنائیة النتهاك الخصوصیة المعلوماتیة دراسة مقارنة، دون طبعة، مركز الدراسات  

.23، ص2015العربیة، مصر،  1  
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اتیة كل هذا سیكون من خالل نخرج بتعریف جامع حول الحق في الخصوصیة المعلوم

 :اآلتي

  تعریف الحق في الخصوصیة :الفرع األول

إن تعریف الخصوصیة لم یجر على نسق واحد فلم یأتي على مستوى واحد رغم 

فمثال ذهب  1المحاوالت اللفظیة، فضال عن أّنه من الناحیة الموضوعیة واسع وغیر محدد

الدول المتقدمة وضرورة للفرد من أجل  جانب من الفقه أن الخصوصیة هي قلب الحریة في

حصانة مسكنه ومراسالته واتصاالته وشرفه، وذهب بعض الفقه إلى أّن الحیاة الخاصة هي 

جانب معین من حیاة اإلنسان یترك فیه هذا األخیر ینعم باأللفة والسكینة بعیدا عن نظر 

هب فریق آخر من وسمع اآلخرین وبمنأى عن تدخلهم أو رقابتهم بدون مسوغ مشروع، وذ

  .2الفقه أن الحق الخصوصیة هي الحق في عدم مالحقة اآلخرین للفرد في حیاته الخاصة

وعلیه فلفظ الخصوصیة مازالت تتضارب حوله اآلراء ولم یعطى تعریف موحد له إلى 

 وبالرغم من ذلك، فإن الحق في احترام الحیاة الخاصة یعتبر من ضمن الحقوق 3اآلن

تقر به المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة ویؤكده القضاء، فمثال نص  األساسیة لإلنسان

  . منه 12المادة  4على هذا الحق ضمن نص 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

                                                           

یة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، الطبعة األولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوص 

.136، ص2006طرابلس، لبنان،  1  
2 محمد حسن قاسم، الحمایة القانونیة لحیاة العامل الخاصة، الطبعة األولى، منشورات الحبلى الحقوقیة، بیروت، لبنان،  

.12، ص2011 2  

.136لسابق، صعلي أحمد عبد الزعبي، المرجع ا  3  
ال یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو : "من اإلعالن 12تنص المادة  4

ولكل شخص حق في أن یحمیه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك . مراسالته، وال لحمالت تمس شرفه وسمعته

  . "الحمالت
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ولقد كانت للشریعة اإلسالمیة دورا ریادیا باعتبار أّنها أول من قرر هذا الحق وأرساه 

وبعد ذلك كان للفقهاء   2والسنة النبویة الشریفة  1كما یبدو جلیا من آیات القرآن الكریم

صیانة : " المسلمین أیضا دورا بارزا في تعریف الخصوصیة حتى وصلوا إلى تعریفها بأّنها

الحیاة الشخصیة والعائلیة لإلنسان بعیدا عن االنكشاف أو المفاجأة من اآلخرین بغیر رضاه 

تدخل الغیر، ویستوي بذلك أن یكون والحرص على أن تكون بعیدة عن كل أشكال وصور 

من األقارب المقربین أم من الغیر الذین لیست لهم صلة إطالقا به، داخل بیته أو خارجه 

وضمان قدر من الزمن یخلو فیه إلى نفسه، ویتصرف في أثنائه بحریة هو وأهل بیته إلى 

یة وتكلیف الغیر درجة یستطیع معها رد االعتداء الواقع على هذه الحرمة دون أدنى مسؤول

  . 3"بمراعاة ذلك وٕاال تعرض للجزاء الشرعي

  تعریف الجریمة المعلوماتیة :الفرع الثاني

 5والمنظمات 4لقد ظهرت عدة تعریفات حول الجریمة المعلوماتیة للعدید من الفقهاء

والتشریعات المختلفة وكانت تجلها تصب في قالب واحد وخرجت معظمها بأن الجریمة 

كل السلوكیات المجرمة التي تعتمد بشكل خاص على الحاسوب، أي الجرائم  المعلوماتیة

  .التي ترتكب في البیئة الرقمیة اإللكترونیة

                                                           

.12سورة الحجرات اآلیة   1  
یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل اإلیمان في قلبه، ال تغتابوا المسلمین، وال تتبعوا : " رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم قال 2

أخرجه أحمد وأبو داود وصححه " عوراتهم، فإّن من اتبع عوراتهم، یتبع اهللا عورته، ومن یتبع اهللا عورته یفضحه ولو في بیته

   .األلباني

  .137عبي،  المرجع السابق، صعلي أحمد عبد الز  3 
جریمة تقنیة تنشأ في الخفاء، یقترفها مجرمون أذكیاء یمتلكون أدوات المعرفة التقنیة :"كالفقیه ربیعي حسین عرفها بأّنها    4

وتوجه للنیل من الحق في المعلومات، وتطال، اعتداءاتها معطیات الحاسب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات 

  ".معلوماتال
كل فعل وعمل غیر مشروع  أو مخالف لألنظمة وغیر " عرفتها بأنها  1983كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة    5

، فالجریمة المعلوماتیة تشمل بهذا المفهوم كل "مرخص، یستهدف أنظمة المعالجة اآللیة للمعلومات أو تبادلها أو نقلها

   ".بكات االتصال بصفة عامة، وشبكة اإلنترنت بصفة خاصةالجرائم التي یمكن أن تقع أو تمس بش
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رقم  1بینما عرفها المشرع الجزائري في نص المادة الثانیة من الفقرة أ من القانون

بأنظمة  جرائم المساس: "أن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال هي 04/09

المعالجة اآللیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات أو أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل 

  ". ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام لالتصاالت اإللكترونیة

وعلیه ومن خالل ما تم التطرق إلیه في التعریفات السابقة من خالل الفرعین السابقین 

لخصوصیة المعلوماتیة بصفة عامة هو الحق في عدم مالحقة یستنتج أّن الحق في ا

اآلخرین للفرد في حیاته الخاصة ضمن البیئة الرقمیة اإللكترونیة التي یمتلك فیها معطیاته 

  . الشخصیة ومختلف مراسالته

فالشخص له كامل الحق في أن یراقب تدفق المعلومات عن ذاته ألن عدم التقید 

معلوماتیة والبیانات الفردیة یعرض جمیع الحقوق المحمیة في والضبط في الوصول إلى ال

  .  2الدستور للخطر

  نطاق تطبیق حق الخصوصیة المعلوماتیة :المطلب الثاني

لیس هناك أدنى شك في أن خصوصیة المعلومات هي جوهر الخصوصیة، إال أن 

د ذلك تمركز الخصوصیة حول خصوصیة المعلومات تبقى مسألة محل جدل حتى اآلن ومر 

بالدرجة األولى یرجع كون أن المعلومات الیدویة لها أیضا من الخصوصیة التي توازي من 

حیث األهمیة المعلومات المخزونة آلیا، إال أّن وجه االختالف بین هذین النوعین من 

المعلومات یكمن في تزاید فرص تهدید خصوصیة الثانیة عن األولى بشكل كبیر، وعلى 

  .3الفقهاء إلى أّن الخصوصیة هي خصوصیة المعلوماتأساس ذلك ذهب بعض 

                                                           
والمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا  2009أوت  5المؤرخ في  04/09رقم القانون   1

  . اإلعالم واالتصال ومكافحتها

.139علي أحمد عبد الزعبي،  المرجع السابق، ص  2  
، الطبعة األولى، منشورات الحبلى )دراسة مقارنة(حرمة الحیاة الخاصة في الشرع والقانون أحمد خضر شعبان، ضمانات  3

   .165، ص2017القانونیة، بیروت، لبنان 
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فمجال المعلوماتیة یؤثر تأثیرا سلبیا ملموسا في مجال الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي 

تكون الحق في خصوصیتها جوهرا نفیسا، وعلیه فإّن تطبیق حق الخصوصیة المعلوماتیة 

  .الموضوع یتمحور حول نطاقین األول من حیث األشخاص والثاني من حیث

  

  نطاق حق الخصوصیة المعلوماتیة من حیث األشخاص  :الفرع األول

ال شك في أن الشخص الطبیعي یتمتع بهذا الحق بدون خالف ألنه من الحقوق 

اللصیقة بالشخصیة والتي ال تثبت إال لإلنسان، المشكل یبقى فقط في الشخص االعتباري 

إذا كان یتمتع بهذا الحق أو ال، فالمعارضین هذا األخیر الذي تعددت حوله اآلراء حول ما 

لفكرة التمتع بهذا الحق یستندون لمجموعة من األسباب من أهمها أن الحق في الخصوصیة 

، أما المؤیدون لفكرة تمتع الشخص 1من الحقوق الدستوریة اللصیقة بالشخصیة اإلنسانیة

إلى أّن الخصوصیة  المعنوي بالحق في الخصوصیة شأنه شأن الشخص الطبیعي استندوا

یمكن أن تشمل سریة األعمال األمر الذي یمكن معه القول بأن الحمایة للحق في حرمة 

الحیاة الخاصة في إطار المعلوماتیة تمتد لتشمل سریة أعمال الشخص المعنوي، كما أّن 

لجنة خبراء حقوق اإلنسان للمجلس األوروبي قد قررت هذا وقالت بأّن األشخاص القانونیة 

الهیئات والجماعات تتمتع بمثل هذا الحق إذا ما كان الهدف من االعتداء على الشخص و 

  .المعنوي اإلضرار به أو تحقیق منفعة 

  نطاق حق الخصوصیة المعلوماتیة من حیث الموضوع  :الفرع الثاني

إّن حمایة خصوصیة المعلومات وسریتها ضد اعتداءات التي تطال أجهزة الحاسب 

، لذلك ازدادت أهمیة 2وخدمات المعلومات اإللكترونیة یشكل موضوع الساعة اآللي والشبكات

الحق في الخصوصیة في العصر الحدیث أما تقدم العلم وأسالیبه التي مكنت من كشف حیاة 

الناس الخاصة وتتبعت أخبارهم وعوراتهم ونشرتها بسهولة عبر االنترنیت ومختلف 

وتفریغ الرسائل المتبادلة عن طریق البرید الفضائیات خاصة ما تعلق منها باعتراض 

                                                           
  .327علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص 1

.166أحمد خضر شعبان، المرجع السابق، ص    2  



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  

 

 255   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507مجلة علمیة متخصصة محكمة نصف سنویة مجلة المیزان

 

، وتتزاید صور 1اإللكتروني والتوصل بطریق غیر مشروع إلى ملفات وبیانات األفراد

االعتداءات واالنتهاكات مع التوسع المستمر في استخدام شبكة االنترنیت، هذه االعتداءات 

  :التي تحدث من عدة وجوه

شخص في وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة دون نشر وٕاعالن مفردات الحیاة الخاصة لل-

  .موافقته الصریحة

انتهاك حرمة الحیاة الخاصة من خالل نشر معلومات ما بین األصدقاء والحالة الصحیة -

  . والعاطفیة واألسریة

انتهاك حرمة الحیاة الخاصة من خالل تبادل وتخزین المعلومات فیما بین المراكز -

  .  والمتباینة األهدافالمعلوماتیة المتباعدة 

عدم قدرة شبكات االتصال على توفیر أمان مطلق أو كامل لسریة ما ینقل عبرها من -

  .بیانات

  .  إمكانیة استخدام شبكة اإلنترنیت بصورة غیر مشروعة للحصول على المعلومات-

لذا فموضوع الحق في الخصوصیة المعلوماتیة یتحدد نطاق موضوعه بعدة أمور مختلفة  

  :لمتمثلة فيوا

  البیانات الفردیة -

  بیانات الوقائع المدنیة  -

  .2البیانات المالیة واالجتماعیة وما یماثلها من البیانات األخرى كبیانات الصحة-

  في التشریع الجزائري إجراءات حمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة :المبحث الثاني

مبیوتر عمدت بعض الدول األوروبیة نظرا للمخاطر واألضرار الناجمة عن استعمال الك

كالسوید وألمانیا وفرنسا إلى استصدار أنظمة وقوانین تشریعیة خاصة لحمایة حق 

الخصوصیة في الكمبیوتر فالهدف المشترك الذي حدا بالدول إلى استصدار مثل هذه 

                                                           

، 2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصر،  محمد حسین منصور، المسؤولیة االلكترونیة، دون طبعة، 

   363.1ص
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ذا القوانین في األساس كان من أجل حمایة حیاة اإلنسان الخاصة وحقوقه الشخصیة، ولقد ح

المشرع الجزائري حذو التشریعات السالفة الذكر أین جرم مثل هذه االعتداءات بصفة عامة 

وأفرد لها  2016لسنة  1من التعدیل الدستوري 47و 46في نصوص جاءت ضمن المواد 

من قانون  3مكرر 303مكرر إلى  303حمایة جنائیة ضمن نصوص المواد من 

على حق الخصوصیة في الجانب المعلوماتي فلقد  ، أما عن االعتداءات الواقعة2العقوبات

والمتعلق بحمایة األشخاص  18/07خصص لها قانون مستقل بذاته تمثل في القانون رقم 

الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي أین وضع لها إجراءات معینة 

ق في األول للطبیعة من أجل حمایتها، هذه اإلجراءات سنتعرض لها بالتفصیل بعد التطر 

  .      القانونیة لهذا الحق وصور االعتداء علیه، وكل هذا سیتم من خالل المطالب اآلتیة

  الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیة المعلوماتیة وصور االعتداء علیها :المطلب األول

خصیة إن المشكلة األساسیة في استعمال األجهزة المعلوماتیة التي دخلت المیادین الش

واالقتصادیة والعالمیة تكمن في كیفیة إیجاد السبل والوسائل الواقیة الحترام مختلف الحقوق 

، خاصة ما كان 3سواء التجاریة أو المبتكرات أو البرامج الجاهزة العائدة للمؤسسات واألفراد

منها الزم الخصوصیة كالمعطیات ذات الطابع الشخصي للفرد، هذا الحق األخیر ذو طبیعة 

  .قانونیة خاصة تتعدد صور االعتداء علیه بدرجات متفاوتة

  الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیة المعلوماتیة :الفرع األول

إن الحدیث عن الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیة المعلوماتیة یقودنا للحدیث عن 

لحقین من الناحیة الطبیعة القانونیة للحق في سریة المراسالت نظرا للتقارب الكبیر بین ا

الموضوعیة فكال الحقین یهدفان إلى حمایة ما یكفل لإلنسان العیش بهدوء وسكینة بعیدا عن 

                                                           
  .التعدیل الدستوري  یتضمن 2016  سنة  مارس   6في   مؤرخ  16-01  رقم  نقانو   1
   .الجزائري العقوبات قانون والمتضمن 66/156المعدل والمتمم لألمر  2006 دیسمبر 20 المؤرخ في  06/23رقم القانون2
   .180، ص2008مخاطر المعلوماتیة واالنترنیت، الطبعة الثانیة، منشورات الحبلى الحقوقیة، بیروت، لبنان، ،نعیم مغبغب3
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كل ما من شأنه أن یعكر صفو حیاته ویضمن له أن یمارس حیاته بأمان واطمئنان دون 

  .1خوف أو قلق خشیة اإلطالع علیها من قبل الغیر

قانونیة لهذا الحق إلى رأیین األول كیفه على أنه ولقد انقسم الفقه في تحدید الطبیعة ال

حق ملكیة والثاني اعتبره حقا شخصیا یتمتع بذات الحمایة القانونیة المقررة للحقوق 

الشخصیة، بحیث ساق كل فریق منهم حجج وبراهین تثبت صحة قولهم، إال أن كال الرأیین 

ذا الحق بأّنه ذو طبیعة خاصة فظهر على إثر ذلك رأي ثالث كیف ه 2لم یسلما من االنتقاد

یجمع بین خصائص الرأیین األولین حق الملكیة والحق الشخصي، فمن جانب تعتبر 

معطیاته حق ملكیة یستأثر بها دون غیره ویملك علیه كافة صور التصرف كاالنتفاع أو 

اب االستغالل أو التنازل عنه للغیر بما ال یحدث به ضررا للغیر، فال یحق لغیر مالك الخط

سواء المرسل أو المرسل إلیه االطالع على مضمونه دون إذنه     أو علمه، ومن جانب 

آخر فإن الحق في الخصوصیة المعلوماتیة كثیرا ما تنطوي على أمور وأشیاء خاصة بالفرد 

  . تتطلب حمایتها من أي اعتداء قد یقع علیها

خاصة من خالل التعدیل  وبمراجعة القوانین المتعلقة بحمایة الخصوصیة المعلوماتیة

حمایة األشخاص " منه أن  46فقد ورد صراحة في المادة  2016الدستوري الجزائري لسنة 

الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي یضمنه القانون 

المتعلق  18/07، األمر الذي تجسد فعال من خالل سن القانون رقم "ویعاقب على انتهاكه

مایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، وعلیه فإّن بح

                                                           
رزق سلمودي، لیندا ربایعیة، هدیل الرزي، عصام براهمة، الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في  1

 األمریكیة، العربیة الجامعة ،2، العدد 3للبحوث، مجلد  األمریكیة العربیة الجامعة العصر الرقمي، مجلة الخصوصیة في

  . 9، ص2017فلسطین، 
عبد العزیز محمد الخواطرة، ضمانات الحق في سریة المراسالت، الطبعة األولى، الدار العلمیة الدولیة ، عمان، األردن  2
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تطور مفهوم البیانات الشخصیة بالمعنى التقني جعل المشرع یفرد له قانون وتشریع خاص، 

       .1فكلما تطورت التكنولوجیا زادت الحاجة إلى قوانین تضع إطار للممارسات المختلفة

  االعتداء على حق الخصوصیة المعلوماتیةصور  :الفرع الثاني

إّن صور االعتداء على حق الخصوصیة في إطار المعلوماتیة تتعدد بتعدد األفعال  

  :المجرمة داخل هذا اإلطار أو ما یسمى بالجرائم المعلوماتیة وهذه الصور كاآلتي

یة ما بغیة إدخال معطیات أو معلومات وهمیة غالبا ما تكون لغرض االستالء على ذمة مال-

  .تحقیق أرباح لنفسه

التجسس اإللكتروني على الحیاة الخاصة، والتي تكون غالبا بواسطة مختلف الفیروسات -

هذه األخیرة التي یعتبرها المتخصصون بأّنها مرض یصیب الحاسوب، والذي قد یزرع بهدف 

عنه التطفل على الحیاة الخاصة للغیر، وذلك من أجل الوصول إلى معلومات شخصیة 

  .    واستخدام هذه المعلومات بصورة غیر مشروعة

سرقة المعلومات الخاصة وتزویرها كالمعلومات المتعلقة ببطاقات االئتمان عن طریق سرقة -

كلمة السر واالستالء علیها، فكلمة السر مثل باب المنزل من یستطیع كسره یستطیع الولوج 

 .لقلب البیت 

 أولونالبیانات، فالقراصنة كثیرا ما  تسلل اإللكتروني إلىالتزویر المعلوماتي عن طریق ال-

الدخول إلى النظام للوصول إلى المعلومات التي تكون غالبا سریة وتتم عملیة الدخول إلى 

النظام المعلوماتي عن طریق خرق هذه منافذ معینة حتى الوصول إلى قاعدة البیانات التي 

 . 2یقع علیها الفعل المجرم

تي عن طریقها یتم التوصل والحصول على كافة المعلومات في الكمبیوتر القرصنة وال-

بطرق ملتویة وغیر مشروعة كالحصول على كلمة السر بواسطة جهاز یلتقط الموجات التي 

                                                           
دین صالح، الحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة عبر االنترنیت، الطبعة األولى، مركز الدراسات العربیة مروة زین العاب 1

   .96، ص2016للنشر والتوزیع، الجیزة، مصر، 
سوزان عدنان، انتهاك حرمة الحیاة الخاصة عبر االنترنیت، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة،    المجلد  2
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یرسلها الكمبیوتر عند تشغیله، أو بواسطة شخص یعمل في الكمبیوتر أو عن طریق نسخ 

ك بشراء برامج مغشوشة ومنسوخة على أنها البرامج أو تقلیدها بصورة غیر مشروعة كذل

  .1شرعیة أو إنتاج مثل هذه البرامج بصورة غیر مشروعة

  إجراءات حمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة في التشریع الجزائري :المطلب الثاني

لقد تأثرت الجزائر على غرار الدول األخرى بما أفرزته الثورة المعلوماتیة، األمر الذي 

لمواجهة الجرائم  04/15رقم 2العقوبات بموجب القانون قانون تعدیل رع الجزائر إلىالمشدفع 

 المساس" بذلك تحت عنوان  3الواقعة على األنظمة المعلوماتیة، بحیث أفرد قسما خاصا

 استحداث خالل كما وفر أیضا حمایة إجرائیة من "للمعطیات اآللیة المعالجة بأنظمة

یتضمن  09/04رقم  4قانون المعلوماتیة فسن الجریمة ةوطبیع تتفق التحقیق إجراءات

، "ومكافحتها بتكنولوجیا اإلعالم واالتصال المتصلة الجرائم من للوقایة الخاصة القواعد"

وتجدر اإلشارة أّنه جرم قبل هذا القانون األخیر االعتداء على حرمة الحیاة الخاصة من 

جزائري دون حمایة للمعطیات الشخصیة في المعدل لقانون العقوبات ال 06/23خالل القانون

المتعلق بحمایة  18/07هذا اإلطار أین اعتبر هذا قصورا في حقه إلى غایة تداركه بالقانون 

األشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، هذا القانون الذي 

         .إجرائیة جزائیة أضفى حمایة إجرائیة ذات طابعین حمایة إجرائیة إداریة وحمایة

اإلجراءات اإلداریة لحمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة في التشریع :الفرع األول

  الجزائري 

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیین في مجال معالجة  18/07لقد أضفى القانون 

 المعطیات ذات الطابع الشخصي حمایة إجرائیة ذات طابع إداري سابقة وأخرى الحقة

  . للمعالجة
                                                           

.181نعیم مغبغب، المرجع السابق، ص  1  
  .المتضمن  قانون العقوبات الجزائري 66/156یعدل ویتمم األمر  2004 عام نوفمبر من 10المؤرخ في  04/15قانون 2
  .ادالقسم السابع مكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالجنیات والجنح ضد األفر   3
 المتصلة الجرائم من للوقایة الخاصة یتضمن القواعد 2009 سنة أوت 05 في المؤرخ في مؤرخ 09/04رقم  قانون 4

  .ومكافحتها واالتصال بتكنولوجیا اإلعالم
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  اإلجراءات اإلداریة السابقة لمعالجة المعطیات : أوال

تمثلت في التصریح والترخیص المسبقین، فالتصریح یتضمن االلتزام بالمعالجة 

والمعلومات الخاصة بعملیة المعالجة واسم وعنوان المسؤول عن المعالجة ثم یودع هذا 

ل الذي یباشر في عملیة المعالجة من طرف هذا المسؤو  1التصریح لدى السلطة الوطنیة

، كما یجب إخطار السلطة الوطنیة بأي تغییر أو حذف یطال 2بمجرد استالمه وصل اإلیداع

، و یكون التصریح إلزامیا إال في حالة واحدة وهي المعالجات 3المعلومات أو عملیة المعالجة

خص یثبت أّن له التي یكون الغرض منها مسك سجل مفتوح لیطلع علیه الجمهور أو كل ش

مصلحة مشروعة في ذلك فیكفي كشف هویة المسؤول عن المعالجة للعموم مع تبلیغ السلطة 

الوطنیة بذلك مع إیصال إلى كل شخص قدم طلبا، المعلومات المتعلقة بالغایة من المعالجة 

  .4وهویة المسؤول عنها والمعطیات المعالجة والمرسل إلیهم

  لالحقة لمعالجة المعطیات اإلجراءات اإلداریة ا :ثانیا

هذه اإلجراءات عبارة عن عقوبات إداریة تفرضها السلطة الوطنیة على كل مسؤول 

عن المعالجة یخرق أحكام هذا القانون، وتمثلت هذه العقوبات في اإلنذار واإلعذار والسحب 

خاصة إذا ما تبین أّن موضوع  5المؤقت أو السحب النهائي لوصل التصریح أو الترخیص

                                                           
 18/07من قانون  24و 23و 22السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، أنظر نصوص المواد 1

  . خاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيالمتعلق بحمایة األش

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  13أنظر نص المادة  

.الشخصي 2  

ة المعطیات ذات المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالج 18/07من قانون  2الفقرة  14أنظر نص المادة  

.الطابع الشخصي 3  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  16أنظر نص المادة  

.الشخصي 4  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  46أنظر نص المادة  

.الشخصي 5  



      مجلة الميزان 
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هذا ونص كذلك على  1المعالجة مس باألمن الوطني أو أّنه منافي لألخالق واآلداب العامة

  .2عقوبة في شكل غرامة

اإلجراءات الجزائیة لحمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة في التشریع : الفرع الثاني

  الجزائري

الل تعرض لنوع المعطیات ذات الطابع الشخصي بالتفصیل من خ 18/07إن قانون 

منه وبین المبادئ األساسیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي كما أنشأ  3 3المادة

بموجبه السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي وكذلك سطر حقوق 

الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة، وانتهى بمجموعة من األحكام الجزائیة 

ءات الجزائیة تمثلت في التحریات ومعاینة األماكن والمحالت التي سبقتها مجموعة من اإلجرا

أو ضباط  4تتم فیها المعالجة ماعدا محالت السكن فهذه التحریات تقوم بها السلطة الوطنیة

                                                           

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  48نظر نص المادة أ 

.الشخصي 1  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  47أنظر نص المادة  

.الشخصي 2  
 دعامتها عن النظر معلومة بغض كل الشخصي الطابع ذات المعطیات: " تنص بأنّ  18/07من القانون  3المادة  3

السیما  غیر مباشرة، أو بصفة مباشرة ”المعني الشخص“ أدناه، إلیه والمشار علیه قابل للتعرف أو معرف بشخص متعلقة

 أو البیومتریة أو نیةالجی أو أو الفیزیولوجیة البدنیة بهویته خاصة عناصر عدة أو عنصر أو رقم التعریف بالرجوع إلى

  ".االجتماعیة أو الثقافیة أو أو االقتصادیة النفسیة

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات  2018یونیو  10المؤرخ في  18/07القانون  -

  .الطابع الشخصي

جال معالجة المعطیات ذات الطابع المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في م 18/07من قانون  49أنظر نص المادة  

.الشخصي 4  



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - لحقوق والعلوم السياسية معهد ا   

2018جوان  –لرابع العدد ا  
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بواسطة محاضر على أن توجه هذه  1وأعوان الشرطة القضائیة تحت إشراف وكیل لجمهوریة

  .2ختص إقلیماالمحاضر فورا إلى وكیل الجمهوریة الم

كما یحق ألي شخص تعرض حقه في الخصوصیة المعلوماتیة للمساس وفقا لما جاء 

به هذا القانون أن یطالب بحقه في التعویض أو اتخاذ إجراءات تحفظیة من الجهة القضائیة 

، هذه األخیرة مختصة أیضا بمتابعة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 3المختصة

رج إقلیم الجمهوریة من طرف مواطن جزائري أو شخص أجنبي مقیم في والتي ترتكب خا

، وحتى المواطن األجنبي الغیر مقیم في 4الجزائر أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري

الجزائر إذا ما تم القبض علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمه لها طبقا لما 

  .6ءات الجزائیة الجزائريمن قانون اإلجرا 588 5نصت علیه المادة

                                                           

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  50أنظر نص المادة  

.الشخصي 1  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  51أنظر نص المادة  

.خصيالش 2  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  52أنظر نص المادة  

.الشخصي 3  

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  18/07من قانون  53أنظر نص المادة  

.الشخصي 4  
كل أجنبي ارتكب خارج اإلقلیم الجزائري بصفته فاعل :" إلجراءات الجزائیة الجزائري بأنهمن قانون ا 588تنص المادة  5

أصلي أو شریك جنایة أو جنحة ضد سالمة الدولة الجزائریة أو تزییفا للنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا 

ي القبض علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا ألحكام القانون الجزائري إذا ألق

   "تسلیمه لها

المتعلق بحمایة األشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات  18/07من قانون  2الفقرة  53أنظر نص المادة  

  .الطابع الشخصي

  

  

  

  


