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زائري  ا ع شر ال العمومية الدعوى إدارة ي زا ا مر   دور

 

لي. د قلة محاضرة. بن  أستاذة

بتلمسان قوق ا لية   .ب

 

ص   :م

نظام تحت يندرج و ف ، العادية املحاكمة قواعد عن خروجا ي زا ا مر يمثل

محاكمة" يد بدون جراءات" دانة اختصار و سيط ت فكرة ع ند س الذي

ا ال الوقت توف و القضاء ع العناء و د ا توف اجل من سيطة ال القضايا

م امل القضايا   .ةللفصل

رمية ا بالواقعة تھ مواج قصد املختصة املحكمة امام م امل حضور يجرى ان فاألصل

اطراف ل حات وتصر حاتھ تصر وسماع املناسب، ي القانو للتكييف وفق اليھ سوب امل

العمومية الدعوى يفصل اذ ذلك، عن يختلف ي زا ا مر اجراء ان غ الدعوى،

ستدال محاضر ع غبناءا و ، دفاعھ سماع او مناقشة او م امل حضور دون فقط الت

تحقيق   .اجراء

طول ل ملشا عالجا سيطة ال رائم ا عض الفصل اختصار ا أيضا دف نظام و ف

التقا   .اجرءات

مثل ية ورو الدول من العديد النظام ذا ا حقق ال رة البا للنتائج نظرا و

، تطبيقھاملانيا ع ية عر دول عدة حرصت ، ا غ و سرا ،سو سا فر ، النمسا

الدول من ا غ و املغرب العراق، ت، و ال مصر، ، األردن جرائية ا عا   . شر

بموجب نطاقھ من التوسيع ثم ، بھ خذ ا زائري ا ع شر ال س ، تھ ج من

رقم خ02-15:مر بتار لية23الصادر جراءات2015جو لقانون املتمم و املعدل

محاكمة بدون العمومية الدعوى اء ال سط م اجراء ه اعت و ، زائية  .ا
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Résumé : 

L’ordonnance pénale présente une dérogation aux règles de la procédure 

judiciaire ordinaire, elle relève d’un système appelé «  condamnations pénale 

sans audiences ».  Ce système repose sur l’idée de simplifier et d’abréger les 

procédures dans les infractions simples, afin de fournir les efforts et le temps 

pour statuer sur d’autres affaires importantes. 

Contrairement aux règles de procédures traditionnelles ou ordinaires qui exigent 

la présence de l’accuser  devant un tribunal  compétant,  afin de répondre aux 

accusations et d’entendre ses déclarations ainsi que les déclarations de tous les 

parties, l’ordonnance pénale est une procédure complètement différente, car elle 

permet de statuer et de traiter l’action publique sans la présence de l’accuser, 

juste sur la base du procès verbal établi par la police judiciaire. 

C’est une procédure simplifiée qui contribue à traiter des infractions simples afin 

de désengorger les juridictions. 

Etant donné les résultats remarquables obtenu par cette procédure dans de 

nombreux pays européens, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la France, la suisse et 

d’autres, de nombreux pays arabes ont tenu à son application dans leurs 

législations tel que la Jordanie, l’Egypte, le Koweït, l’Irak, le Maroc et d’autres 

états. 

Pour sa part, la législation Algérienne s’est efforcée de l’adopter, puis à élargir son 

champ d’application en vertu de l’ordonnance № : 15-02 du 23/07/2015, 

modifiant le code de procédure pénale tout en la considérant comme une 

procédure simplifier et abréger pour mettre fin a  l’action publique. 

  

    .املقـدمــــــــــة

يد نظام تحت ي زا ا مر محاكمة" ينطوي بدون نظم1"دانة م ا احد و ف ،

متم إجراء انھ كما كم، ا ق طر غ العمومية لدعوى اء إل سطة امل جراءات
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تدفق لة مش من حد و ، ي زا ا املجال التقا إجراءات بطء لة مش ة ملعا

القضايا للنظر د وا الوقت توف ع ساعد إذ ة كب بأعداد املحاكم ع الدعاوى

امة الردعال ان أ سواء ة العقو بأغراض ية الت عدم ع ذاتھ الوقت عمل كما ،

مستحقيھ من العدل ب بتقر جتماعية باألغراض اص،أو ا و العام   .2شقيھ

القضايا حسم لية الش جراءات اختصار ع عتمد ي جزا نظام ي زا ا فاألمر

ا مة امل غ نح وا املخالفات سيطة ،ال جسيمة اجتماعية خطورة ع تنطوي ال ل

ا حسم ألجل جراءات إطالة ستد ة كب مية أ تمثل   .وال

مدة منذ جرائية ا عا شر تطبيقھ ع ية ور الدول من العديد حرصت لذا

سنة يطا املشرع بھ أخذ إذ ، لة سنة1865طو النمساوي املشرع و ،1873

سنةواملشرع ي سنة1877ملا الفر   .19203واملشرع

إدراجھ أصبح ، ية ورو الدول النظام ذا ا حقق ال رة البا للنتائج ونظراً

بھ اخذ اذ ، سيطة ال الدعاوى ة ك ب س حتمية ضرورة ية العر جرائية عات شر ال

سنة ي اللبنا ع شر و1948ال ال ع شر ال املصري1960سنةو ع شر وال

خرى1937سنة عات شر ال من م   .4وغ

القانون بموجب ي زا ا مر بنظام بدوره اخذ فلقد ، زائري ا املشرع أما

خ01-78رقم بتار ،28/01/19785الصادر زائية ا جراءات لقانون واملتمم املعدل ،

شم ل نطاقھ من يق التض ع التوسيعوحرص ا س أنھ غ فقط املخالفات عض ل

رقم مر بموجب تطبيقھ مجال خ02-15من بتار ايضا6 23/07/2015الصادر شمل ل ،

اختصار غرض ذا و ن، ت الس ا ف س ا ة عقو تتجاوز ال ال سيطة ال نح ا

اً كث ال لية الش التعقيدات إتباع ضرورة دون ا، ف الفصل العدالةإجراءات ق تر   .ما

طلب ع بناءاً الدعوى يفصل ي قضا قرار زائري، ا ع شر ال ي زا ا مر عت و

و آخر، بتعب أو مرافعة، ودون تحقيق دون م، امل حضور دون العامة النيابة تقدمھ

محاكمة دون العمومية الدعوى يفصل ي   .قرارقضا

أن مر ذا ل يمكن مدى أي ؟فإ زائري ا ع شر ال العمومية   يديرالدعوى

التالية طة ا إتباع ارتأينا ساؤل ال ذا ع   :لإلجابة

ول ي:املبحث زا مرا   نظام

ي الثا زائري :املبحث ا ع شر ال ي زا مرا   إجراء



                2016–1437  

17 
 

ول ي:املبحث زا ا مر   .نظام

ا إجراءات طول لة مش عالج يل إتباعس إ مقارنة عات شر عدة أت ، لتقا

غ العمومية الدعوى اء إل ي زا ا باألمر خذ ق طر عن سطة امل جراءات نظام

ن و املنال عة سر عدالة تحقيق ن ب عادالً توازناً إقامة ع ا م حرصاً ، كم ا ق طر

ا إجراءات اختصار إ يؤدي مما ، صوم ا حقوق سيطةحماية ال رائم ا لفصل

للنظر تتفرغ ح املحاكم ل ا عن للعبء تخفيفاً ا ف البث وسرعة طورة ا والقليلة

مة امل   .7القضايا

بدائل م أ احد و و زائية ا جراءات بذاتھ قائماً نظاماً ي زا ا مر عد لذا

سم ا سي دة فر قة طر ل ش كما ، بضماناتالدعوى املساس دون القضايا

  .8التقا

التكييف إعطائھ قصد النظام ذا ل ع ما جامع ف عر وضع نحو اء الفق د اج ولقد

تحديد حول م بي فيما ختالف ا ع ترتب ، م ف عار عدد أن غ السليم، ي القانو

القانونية   .طبيعتھ

امل ع ي زا ا للص عرض بمثابة البعض ه بأنھفاعت القول إ ثان رأي ب وذ ، م

خاصة طبيعة ذو حكم اعتباره إ ثالث رأي ب ذ نما ب ، ة العقو بتوقيع ي   .9أمرقضا

ول  ي: املطلب زا ا مر ية   ما

املشرع عليھ فيطلق ، ية العر عات شر ال سميات عدة ي زا ا مر نظام يتخذ

سمية ي ي"املغر القضا سمية،"مر ي واللبنا والسوري ي رد املشرع من ل منحھ و

املوجزة"  سمية"صول واملصري اللي املشرع عليھ يطلق كما ي" ، نا ا ،" مر

سميتھ والعرا و وال زائري ا ع شر ال من ل ك ش ن ي" ح زا   .10"باألمرا

و  جراءات سيط ت ا مر ذا دف لو ش ال ال سيطة ال القضايا ا اختصار

إجرائية بخصائص ينفرد تجعلھ ات بمم تم و ، مية أ ا ل س ول اجتماعية خطورة

زائية ا جراءات بذاتھ قائماً نظاماُ ون ي ألن لھ تؤ   .11وموضوعية
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ول ي: الفرع زا ا مر ف   عر

بنظام  تأخذ ال الدول أغلب تضع الم قواني لھ محدد فاً عر ي زا ا مر

طبيعتھ تحديد غية لھ دقيق ف عر اعطاء قصد اد ج ا الفقھ دفع مما جرائية،

  .القانونية

صومة ا مع ناسب ت خاصة طبيعتھ من ي قضا قرار بأنھ الفقھ من جانب عرفھ

ج جراءات سيط ت إ دف سط امل ا ل ش زائية طرا ا قليلة ة كث   . 12رائم

بأنھ البعض رى ،:" و يقبلھ م للم ، العامة النيابة أو القا عن يصدر بالص عرض

صومة ا تنعقد ثم ومن عليھ ض ع أن ولھ ، نائية ا الدعوى تنق الة ا ذه و

العادية لإلجراءات وفقاً املحاكمة وتتم نائية   .13"ا

م أخر جانب عرفھ بأنھكما الفقھ نائية:" ن ا الدعوى موضوع بفصل قضائياً أمراً

عدم قوتھ ن وتر ، العامة للقواعد وفقاً جرت محاكمة إجراءات سبقھ أن دون

القانون  يحدده الذي امليعاد خالل من عليھ اض   .14ع

بناءاً  م امل ع يصدر الغرامة ة عقو أمر بأنھ اء الفق من أخرى فئة عرفھ محضرو ع

مرافعة سماع أو وجا تحقيق إجراء غ خرى ثبات أدلة أو ستدالالت   .15جمع

موضوع يفصل ي أمرقضا عن عبارة ي زا ا مر بأن راء ذه خالل من ستخلص

العامة للقواعد وفقاً محاكمة إجراءات سبقھ أن دون العمومية   .الدعوى

خالل من أيضا الحظ مرو إصدار سلطة بأن ا ذكر السالف ية الفق ف التعار

السلطة ذات الدول عض منحت بل ، فقط كم ا قا ع تقتصر ال ي زا ا

العامة املواد16للنيابة خالل من املصري املشرع ا وم جراءات330ا323، قانون من

لسنة املعدل ة املصر نائية القانون1937 ا بموجب سنة174 رقماملعدل  الصادر

1998 17.  

رقم القانون بموجب مرة ألول النظام ذا زائري ا املشرع تب الصادر01-78ولقد

خ املادة28/01/1978بتار خالل من زائية ا جراءات لقانون واملتمم مكرر392املعدل

شمل ل تطبيق مجال من التوسيع ا س ثم فقط املخالفات عض شمل ،والذي منھ

امل سيطة ال نح ا وأيضاً غرامة ا عل ن/عاقب ت الس عن تقل أو ساوي ملدة س با أو

رقم مر خالل خ02-15من بتار   .23/07/2015الصادرة
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من العمومية الدعوى يفصل ي قرارقضا زائري ا ع شر ال ي زا مرا عت و

إجراء أو م امل حضور دون العامة النيابة تقدمھ طلب ع بناءاً كم ا قا طرف

املادة قراءة من تج ست ما ذا ، مرافعة سماع أو رقم2مكرر 380تحقيق مر 02-15من

صراحة تنص انھوال يحيل:" ع ي زا مرا إجراءات إتباع ة ور م ا وكيل قرر إذا

بأمر مسبقة مرافعة دون القا فصل و نح، ا محكمة ا بطلباتھ مرفقاً عة املتا ملف

الغرامة ة عقو أو اءة بال يق ي   ".جزا

زائري ا املشرع فإن ، املصري املشرع خالف يضع-وع لم انھ من فاًبالرغم عر

ي زا ا لألمر م–محدداً لوحد م ف ، فقط كم ا لقضاة إصداره سلطة منح

، العادية جراءات إتباع ودون محاكمة دون العمومية الدعوى للفصل ختصاص

سري  السو و الفر املشرع ھ انت الذي املن ذات و   .و

ي الثا ي: الفرع زا ا مر   خصائص

م ينحصريتم و وموجز ، جوازي إجراء انھ تتمثل امة ثالث بخصائص ي زا ا ر

طورة ا قليلة رائم ا ع تطبيقھ   .نطاق

جوازي :أوال إجراء ي زا  .مرا

، ة جواز مسألة ي زا ا مر إصدار مسألة من جرائية عات شر ال اغلب تجعل

ا املنوط ات ا ع إلزام ناك س النيابةفل من او كم ا قا سواء إصداره،

شروطھ توافرت م جزائية ة عقو بتوقيع يق ي أمرجزا بإصدار ،   .العامة

زائية ا صومة ا اء إل ي جزا أمر بإصدار املطالبة الدعوى ألطراف يجوز ال كما

ل او كم ا لقا ذلك ة التقدير السلطة عود إذ ، م ل حقا س ل ونھ النيابةل قضاة

بذلك– تقر ال للدول سبة الدعوى-بال الس ا ل يجوز كما ، شروطھ توافرت اذا

العادية لإلجراءات   .18وفقاً

موجز: ثانياً إجراء ي زا ا   مر

أدلة و استدالالت محاضر ع بناءاً يصدر و ف ، سيط الت و باإليجاز ي زا ا مر يتم

حضور دون دفثبات و ف ، تحقيق إجراء غ و ، دفاعھ سماع او مناقشة او م امل

و ا ف البث وسرعة رائم ا عض الفصل إجراءات سيط ت ا مر حقيقة

فعالة جنائية عدالة خلق ا يؤدي ل ش والنفقات د اختصارا ا ذاتھ   .19الوقت
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ي:ثالثاً زا مرا تطبيق نطاق طرانحصار ا قليلة   جرائم

نح ا عض و املخالفات ع عات شر ال اغلب ي زا ا مر تطبيق مجال يقتصر

للمحاكمات املقررة العادية جراءات عن ا شأ ستغناء يمكن وال مية القليلة

ة ر ا سلب دون فقط مالية ات عقو عات شر ال ذه ا ل قررت فلقد لذا ،   .املنصفة

خرى  : الثالثالفرع زائية ا جراءات عن ي زا ا مر   .تمي

زائية ا جراءات و نظمة سائر عن يختلف تجعلھ بخصوصية ي زا ا مر يتم

عة للمتا باألوجھ مر و فظ مربا و الص ،   .خرى

والص:أوال ي زا ا   .مر

وا ي زا ا مر سيطيتفق ت يكمن جراءين من القصد أن ون لص

ما أ ،كما املعاصرة نائية ا السياسة إليھ تتجھ ما و العمومية،و الدعوى إجراءات

تفاديا القانون عليھ ينص محدد املال من مبلغ بدفع يقوم م امل أن ون يتفقان

املحاكمة ي20إلجراءات ما يختلفان ما أ إال ،:  

مرس)1 ،أما التصا م،ع امل موافقة صدور ي نا ا الص ة ل تلزم

ذا أمام ون ي م،وال امل ارادة ع دونالتوقف املختصة السلطة من يصدر و ي،ف زا ا

قبولھ عدم حالة عليھ اض ع إال   .خ

يحكم)2 ح الغرامة سديد ب م امل قيام الص أيضا العموميةستلزم -الدعوى

ا سديد-باختصاص ي زا ا مر إلصدار شرط ال نما ا،ب سداد عند إال أثره تج ي وال

صدوره عد سدد ا أ   .21الغرامة،بل

فظ:ثانيا مربا و ي زا ا   :مر

النيابة تصدره ستدالالت التصرف أوامر إداري،من أمر فظ با مر عد

يحوز أن املوضوع،دون محكمة أمام الدعوى إقامة عن مؤقتا النظر بھ لتصرف العامة،

ا تقيد ية   .22أي

العمومية الدعوى يان ي ما كال أن الذكر السالف جراء مع ي زا ا مر تفق و

ي خرفيما عن يختلف ما كال أن ،إال ستدالالت   :مرحلة

فظ) 1 با مر عكس القضائية عمال من عمال عت و ة بالعقو أمر و ي زا ا مر

ا إدار أمرا عد   .23الذي
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نايات) 2 ا فظ با مر يصدر نما ب فقط واملخالفات نح ا ي زا ا مر يصدر

إ واملخالفاتباإلضافة نح   .24ا

عليھ) 3 اض ع عدم حالة العمومية الدعوى انقضاء إ ي زا ا مر صدور يؤدي

العمومية الدعوى بموجبھ ت ت وال التقادم فظ با مر يقطع نما   .25ب

عة : ثالثا للمتا باألوجھ مر و ي زا ا   :  مر

أ و عة للمتا باألوجھ خاللھمر من التحقيق،يصرف ة ج تصدره مكتوب مر

الواقعة ون ت ا،كأن عل ب ال سباب ع شتمل أن جب الدعوى،و النظر عن

ب س العمومية الدعوى ا شأ انقضت قانونا،أو ا عل معاقب غ التحقيق محل

ا غ التحقيق ا ع أسفر ال دلة انت إذا وى،أو الش عن امالتنازل لتوجيھ فية

ي. فيما ي زا مرا عن للدعوى وجھ ال مربأن ختلف   :و

باألوجھ)1 مر نما ،ب ستدالالت التصرف إجراءات من إجراء ي زا ا مر عد

التحقيق التصرف إجراءات من إجراء و عة   .للمتا

حال)2 ي زا ا مر بصدور العمومية الدعوى التنق نما عليھ،ب اض ع عدم ة

ور ظ حالة عنھ العدول يمكن إنھ بل ا انقضا إ عة للمتا باألوجھ أمر صدور يؤدي

جديدة   .26أدلة

ي ي: املطلبالثا زا ا لألمر القانونية   الطبيعة

عليھ أضفى ي،إذ زا ا لألمر القانونية الطبيعة تحديد شأن الفقھ اختلف لقد

ا صفة البعضالبعض رفض نما خاصة،ب طبيعة ذو أو شرط ع معلقا إما ون و كم

مشروع مجرد اعتباره ا الفقھ من أخرى فئة بت ذ ن ح الصفة، ذه منحھ خر

عليھ اض ع عدم ائيا يصبح   .27كم

ول  ي:الفرع زا ا مر ع كم ا صفة   :إضفاء

حكما منھ البعض ه ي،فاعت زا ا مر ع كم ا صفة الفقھ من ام جانب أضفى

خاصة طبيعة ذو خرحكما البعض ه اعت ن ح شرط، ع   .معلقا
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شرط:أوال ع معلقا حكما ي زا ا   :مر

املح اض اع عدم شرط ع معلقا حكما ه ،واعت يطا الفقھ الرأي ذا تزعم وملقد

ا أثر ون ي باإلدانة الصادرة العادية ام ح أن أساس ع م رأ ؤالء ستدل عليھ،و

ا ف الطعن عدم لشرط خاضعا ي ا   .ال

ع متوقفة ي زا ا كم ا صفة انت لو ،اذ الصواب جانب أنھ الرأي ذا ع عاب و

اف ع علينا لتوجب ي زا ا القرار ع صم ا اض اع القابلةعدم ام ح ل بأن

ا ف الطعن عدم شرط ع معلقة اما أح عد ناف   .28لالست

خاصة:ثانيا طبيعة ذو حكم ي زا ا   مر

ا فقط يرجع كم وا ي زا ا مر ن ب سمية ال الفرق بأن اء الفق عض يرى

اطالق تتعلق املوضوع،وال الفصل بع ت ال العادية غ الطبيعةجراءات باختالف ا

  .واملضمون 

زائية ا صومة ل اص ا التنظيم مع تتالءم خاصة طبيعة ذو حكما ي زا ا فاألمر

يصدر ول أن حيث من باإلدانة ي زا ا كم ا عن يتم ال و املشرع،ف يضعھ الذي

مرافعة دون و ي ا تحقيق   .29بدون

ي الثا ع:الفرع كم ا صفة ار يإن زا ا   مر

نقسم ي،و زا ا لألمر كم ا بصفة اف ع عدم ع الفقھ من انب ا ذا يقوم

ن اتجا   :ا

تجاه خالف ع القضائية عمال نطاق من ي زا ا مر ول، تجاه يخرج

كم ا مرتبة ا يصل ال ي قرارقضا مجرد ه عت ي،الذي   .الثا

زا:أوال ا القضائيةمر عمال ضمن يدخل ال   ي

ي،بل القضا العمل من ي نا ا الص لفكرة أقرب ي زا مرا بأن الرأي ذا عت

أصبح عليھ وافقوا صوم،فان ا موقف حسب طبيعتھ ،تتحدد ص مشروع مجرد أنھ

التنفيذ واجب   .30سندا

مرتبة : ثانيا ا يصل ال ي قرارقضا ي زا ا اممر   ح

،غ قضائية يئة من يصدر ألنھ ي قضا قرار ي زا ا مر اعتبار ا الراي ذا يتجھ

الدعوى أن طاملا تنعقد ال ة خ ذه أن ون ل جزائية خصومة من يصدر ال أنھ

مة بال تھ ملواج املحكمة أمام ضور با لف ي ال ونھ ل م امل اتجاه مقامة غ العمومية



                2016–1437  

23 
 

ة سو صم. إليھامل ا اض اع ذا،أن يؤكد وما حكما، عد ال ي زا ا مر فإن لذا

خالف جراءات،ع بتلك الدعوى اء إل قبولھ عدم عن اعالن عد ي زا ا مر ع

ا ل صومة ا موافقة ع ام ح علق أن أبدا يقبل ال ام،اذ   .31ح

كم :الثالث الفرع مشروع ي زا ا   مر

حكما كم،يصبح مشروعا عد حكما،وانما ي زا ا مر الرأي ذا أنصار عت ال

لقوة ائز ا كم ا ا تج ي ال ثار افة تج صوم،و ا من عليھ اض ع عدم ائيا

بھ املق ء   .32ال

املادة مــن عة والرا الثالثة ن الفقرت زائري ا املشرع أكده ما ذا املعدلةم392و كرر

رقم القانون خ78-01بموجب بتار جراءات28/01/1978الصادر لقانون املعدل

ماي ع تنص وال زائية، يمكن:"ا أنھ طعن،غ ألي قابال ي زا ا مر ون ي ال

العلم طلب مع ا عل مو رسالة بواسطة املالية دارة لدى وى ش يرفع أن للمخالف

  ..."بالوصول 

املادةكما خالل من نح ا مادة أيضا املشرع ج3الفقرة4مكرر380أكده ا ق من

رقم مر بموجب خ02-15املعدل بتار أن23/07/2015الصادر ع تنص و:"....وال

زائية ا ام ح تنفيذ لقواعد وفقا ينفذ ي زا مرا م،فإن امل اض اع عدم   ..."حال

ي الثا زائري اجراء:املبحث ا ع شر ال ي زا ا   مر

رقم القانون بموجب مرة وألول ي زا ا مر بنظام زائري ا ع شر ال أخذ -78لقد

مر01 بموجب نطاقھ توسيع ا أ فقط،ثم املخالفات عض ع بطبيعتھ وأجاز

فقط02-15رقم طورة ا قليلة نح ا عض ع تطبيقھ ق طر الدا.عن رجع لألخذو فع

ثقيال عبئا لت ش وال القضاء أمام سيطة ال القضايا وتكدس تزايد ا النظام ذا

ا ل ر م ال ف ومصار د وج وقت من يأخذ ام.33عليھ،مما ح صدور ترا ب س كما

ع سلبا يؤثر الذي مر مة، ر ا اب ارت ع ل طو وقت مرور عد ات العقو وتنفيذ

فلقد.العدالة يجازلذا و سيط الت يل س إتباع ضرورة ع زائري ا املشرع حرص

يتفرغ ي ل القضاء ل ا عن العبء لتخفيف ا حسم السرعة بذلك متوخيا جراءات

مة امل   .34للقضايا
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ول ي: املطلب زا ا مر نظام ا وء   ال

فلقد ، املنصفة باملحاكمة املتعلقة العامة القواعد عن خروجاً عد ي زا مرا ألن

، إلزامياً س ول العامة للنيابة ا جواز امراً جعلھ ع بھ خذ عند زائري ا املشرع را

نح وا املخالفات عض شمل ل ضيق مجال وحصره نطاقھ تحديد ا س كما

فقط سيطة   .35ال

ول  العامة:الفرع للنيابة ة التقدير للسلطة ي زا ا مر   خضوع

ق كطر جرائية ا قواني ي زا مرا نظام ة زائر ا عية شر ال رادة أدرجت عندما

اجراء العادية،جعلتھ املحاكمة قواعد اتباع دون العمومية الدعوى اء إل وموجز سط م

عات-جوازي  شر ال معظم الزامي-املقارنةمثل س ول املختصة   .36للسلطة

عد املوجز ق الطر ذا ا أ ست انت اذا ما ة حر ل ب تقرر ال العامة فالنيابة

ا أ ي،أو زا ا للقا إصداره طلب وتقدم ، الدعوى ظروف مالءمة مدى مراعاة

العادية املحاكمة ا الدعوى بإحالة العادية جراءات باشر من،37س شف س ما ذا و

املادة استقراء رقم380خالل مر من ي02-15مكرر ما ع ينص تحال:"الذي أن يمكن

ذا ا عل املنصوص لإلجراءات وفقا نح ا محكمة ع ة ور م ا وكيل طرف من

عندما ن ت س عن تقل أو ساوي ملدة س با أو غرامة ا عل املعاقب نح ،ا القسم

ة و ون معلومةت ا   .مرتك

ان - ا شا من س ول املادية ا معاين اساس ع وثابتة سيطة م للم ة سو امل ع الوقا

ية وجا مناقشة   تث

طورة، - ا قليلة م للم ة سو امل ع الغرامة الوقا ة لعقو ا مرتك يتعرض ان ر و

  "فقط

ا ف تكفي ا ظروف بحسب مة ر ا ان النيابة رأت تطلبفاذا أن ا فيمك الغرامة، ة عقو

ستدالالت محاضر ع بناءا م امل ع ة العقو يوقع أن املختص ي زا ا القا من

مرافعة سماع أو تحقيق اجراء غ خرى ثبات دلة   .38أو

أمرجوازي عد ي زا ا القا طرف مرمن ذا اصدار فان أخرى، ة ج ومن أنھ كما

وجو  س الطلبول ا ستجابة ق ا ي–ي،فلھ جزا أمر اصدار منھ طلب م أي

النيابة طرف مالءمة-من عدم سباب من ب س ألي قدر م رفضھ ق ا لھ كما

املادة من الثانية الفقرة ام بأح عمال    2مكرر 380اصداره
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ع بناءا اذن زائري ا ي جرا ع شر ال ي زا ا مر فقط،والفيصدر النيابة طلب

الدعوى اقيمت اذا ي زا ا مر ق طر نفسھ تلقاء من يختار ان ي زا ا للقا يجوز

بھ يتمسك او يطالب ان ال ش من ل ش باي يجوز ال كما ضور با ليف الت ق بطر

م ل حقا س ل ونھ ل صوم ا با او م   .39امل

ي الثا ي:الفرع زا ا مر تطبيق   مجال

املحاكمات املتبعة القواعد عن ليا تختلف قواعد ع يقوم ي زا ا مر ان ملا

املخالفات مجال اما تطبيقھ نطاق حصرت بھ اخذت ال الدول ل العادية،فان

ع شر ال مثل معا سيطة ال نح وا املخالفات مجال ،أو والعرا ي رد ع شر ال فقط،مثل

ا الاملصري،الفر ألنھ نايات ا ع تطبيقھ ستطيع م،ولم وغ ي ملا و سري لسو

العادية القواعد اتباع الشأن ذا يل   .40س

مجال حصر لة و اول النظام ذا تب عندما فانھ ، زائري ا ع شر ال ا العودة و

رقم القانون بموجب وذلك فقط املخالفات عض ع بت01-78تطبيقھ خالصادر ار

زائية28/01/1978 ا جراءات لقانون واملتمم املخالفات41املعدل لقا أجاز حيث ،

ظرف بالغرامة كم ا تضمن ي جزا أمر دون10اصدار الدعوى رفع خ تار من أيام

ا عقو ون ت ال القضايا وذلك أمره بتعليل ملزما ون ي ان ودون مسبقة مرافعة

جزافية أن. غرامة مرغ صدور و تطبيقھ02-15ھ نطاق من وسع الذكر السالف

و غرامة ا عل املعاقب نح املخالفات،ا جانب ا شمل تقل/ل أو ساوي ملدة س با أو

ع وثابتة طورة ا وقليلة سيطة م للم ة سو امل ع الوقا ون ت عندما ن ت الس عن

مرت يتعرض أن ير املادية،كما ا معاين منأساس س ول فقط، الغرامة ة لعقو ا كب

ية وجا مناقشة ه تث أن ا   .42شأ

املحدودة مية ذات رائم ا زائري ا ع شر ال محصور اذن ي زا ا مر فنطاق

ادلة من ه وغ ستدالالت جميع محضر من ة وا ا ف التقدير عناصر ون ت ال

ة س ة عقو ا يقدرل وال   .43الثبوت

ي :الفرعالثالث زا ا مر تطبيق   شروط

م بامل تتعلق صية شروطا زائري ا املشرع ط ش ي، زا ا مر ام أح لتطبيق

مة ر با تتعلق موضوعية   .ذاتھ،وأخرى
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صية  ) أ ال بالغا:الشروط م امل ون ي أن تتمثل معلومة44و تھ و و

املة  .45و

عة متا جواز عدم ب الس رجع لألمرو وفقا ي زا ا مر بإجراءات دث ا م امل

املحكمة02-15رقم أمام يمثل ال دث ا م امل أن ون ول ،يكمن ن أمر ا

عنھ يدافع وجود46بمحام لعدم الدفاع دور بعد س ي زا ا مر اجراءات أن ن ح ،

ية وجا ومناقشة   .مرافعة

عد فيتج ي الثا مر املاليةأما ذمتھ ألن الغرامة ة عقو دث ا إثقال انية ام م

سلبية   .47عادة

مر لتطبيق أيضا املشرع ط ش ص02-15كما ضد القضائية عة املتا ون ت أن

واحد ص من أك عة املتا شمل أن العامة النيابة قررت فاذا بعد48واحد س ف ،

اتباع تم و ي زا مرا ق طر ا وء العاديةال املحاكمة   .اجراءات

املوضوعية  ) ب ون:الشروط ت ان ا إضافة ط ش اذ مة ر با تتعلق و

مخالفة أو بجنحــة ن تق ال ان سيطة، نحة  ا

ي زا ا مر تطبيق شروط ا ف تتوفر ال انية49أخرى إم املخالفة وم بمف تج ست مما ،

ا ان اق حالة ي زا ا مر إجراء التطبيق ، سيطة أخرى بجنحة سيطة ال نحة

الشروط ا ف تتوافر أخرى بمخالفة ا ا اق او ، ن ت س ملدة س ا ا عقو تتجاوز

الذكر  .السالفة

للفصل ية الوجا املناقشة ستوجب مدنية حقوق ناك ون ت ال أن املشرع ط ش كما

ا ت. 50ف لعدم غامضا ما نوعا خ الشرط ذا بدو عبارةو املقصود ستوجب"يان

ية وجا املناقشة"مناقشة تلك ستوجب ال املطالبة تلك باملقابل يج ل ع51،ف اذ ،

ذا ل صياغتھ عند وتوضيح دقة أك ان املصري املشرع فإن ، زائري ا ع شر ال خالف

و  مناقشة تتطلب شرط املدنية قوق با املطالبة صراحة أجاز ونھ ،الشرط،ل ية جا

ي مد كطرف ب التنص انية ام و صل   .52بمع

ي الثا عليھ :املطلب تبة امل ثار و ي زا ا مر   إصدار

صومة ا شان املتبعة جراءات عن ليا ي زا ا مر اصدار جراءات تختلف

جلسة تحديد ضرورة دون و التحقيق بمحضر القا ا ف يكتفي العادية،إذ
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جلسة بھ النطق ودون محاميھ أو م امل حضور ودون ي ا تحقيق املحاكمة،ودون

  .53علنية

زائر  ا املشرع التنفيذيةكماأن قوتھ جعل ع حرص ي زا ا مر بنظام أخذ عندما ي

املحاكمة نظام ا وعادوا عليھ ضوا اع شاءوا وان قبلوه شاءوا طراف،ان بإرادة نا ر

  .العادية

ول  ي:الفرع زا مرا اصدار   اجراءات

رقم القانون خالل من سواء زائري ا املشرع أجاز خ01-78لقد بتار الصادر

رقم28/01/1978 مر خالل من خ02-15أو بتار ام23/07/2015الصادر لسلطة

الدعوى إلدارة ي زا ا مر ق طر اتباع املحكمة مستوى ع ة ور م ا وكيل ممثلة

ال للشروط وفقا االعمومية بإحال وذلك تحقيق ستد ال ال القضايا ا ذكر سالف

م امل حضور دون ا ف للفصل املختصة املحكمة ا ستدالل بمحاضر   .54مرفوقة

اجراءات كيفيات يحدد لم املشرع ما،فإن ذكر السالف ن القانون التدقيق و

ا جراءات قانون ام أح ا بالرجوع أنھ قحالة،غ طر عن ون ي ذلك زائية،فإن

املطبق ي القانو والنص القضية ع وقا ة،يتضمن ور م ا وكيل يقدمھ مكتوب طلب

من خاللھ من م،يلتمس امل ميالد ادة ش وكذا القضائية الضبطية بمحضر مرفقا

ضور ل م امل ليف ت ا اجة ا دون معينة ة لعقو ي بإصدارأمرجزا املختص القا

لسةبتار ا   .55خ

اءة بال او بالغرامة مسبقة مرافعة دون ي زا ا مر القا فصل خالف56و وع ،

رقم لة01-78قانون م للقا حدد إلصدار10الذي الدعوى رفع خ تار من ابتداءاً أيام

بتعليلھ يلزمھ أن دون ي زا ا رقم57مر مر فان معينة15-02، بمدة القا يقيد لم

بھإلص سب ب ألزمھ أنھ غ   .58دارأمره

مرافعة دون ون ي ي زا ا مر الفصل ان ا باإلشارة زائري ا املشرع اكتفى ولقد

املشورة،سيما غرفة يصدر أن أو علنية جلسة ذلك ان اذا ما تحديد دون ، مسبقة

ال ام باألح اصة ا النصوص عليھ سري ي قضا حكم و مر ذا أنھوان قضائية،غ

رقم مر خالل من الواردة العبارات عض من شف يتم02-15س جراء ذا أن ع

التالية العبارة خالل من وذلك املشورة غرفة بھ مرافعة:"النطق دون القا يفصل

عبارة" مسبقة خالل من النيابة"وكذلك ع صدوره مرفور   ".يحال
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املشرع ا شارة ب لو ي زا ا مر بإصدار املختص القا يلزم لم زائري ا

إصدار الواسعة ة التقدير السلطة لھ خول بل ذلك النيابة منھ تطلب عندما حوال

متوفرة،فإنھ غ قانونا ا عل املنصوص الشروط بأن رأى فإذا ، إصداره عدم من مر

التخاذ العامة للنيابة عة املتا ملف للقانون عيد وفقا مناسبا تراه  .59ما

ي الثا ي: الفرع زا ا مر ل   ش

املادة لنص طبقا ي زا ا مر رقم03مكرر380شتمل مر ة02-15من و

ع للوقا ي القانو والتكييف اليھ ة سو امل فعال اب ارت ان وم خ م،موطنھ،تار امل

شت املطبقة،كما القانونية بالنصوص الغرامةمرفقة مبلغ ع دانة حالة   .مل

املادة نص من ة خ الفقرة خالل املشرع ط ش أن03مكرر 380و ا ذكر السالف

عليھ اض ع م حق ممارسة من طراف يتمكن ح وذلك با مس مر ون    .ي

ا مر اصدار عند القضائية ف املصار تحديد ا اطالقا املشرع ش منولم ي زا

رقم القانون خالف ع الذكر السالف مر من01-78خالل ذلك صراحة حدد الذي

املادة تنص392خالل وال منھ املالحقات"....مكرر ف مصار مع الغرامة   .....".ومبلغ

الثالث ي :الفرع زا ا مر اصدار ع تبة امل   ثار

جراءات سيط ت يتو الذي ي زا ا مر نظام اقرار من الغرض مع تماشيا

من الدعوى أطراف زائري ا ع شر ال يمكن العمومية،لم الدعوى الفصل وسرعة

العادية الطعن ذا60طرق التمسك عدم حالة عليھ،و اض ع حق م ل أجاز ،ولكنھ

قوتھ ي زا مرا سب يك ق ائياا صبح و   .التنفيذية

رقم مر املشرع ا نظم ال ي زا ا مر ع اض ع اجراءات 02-15وتختلف

رقم قانون ا تضم تلك عن سيطة ال نح با املخالفات01-78واملتعلقة عض   .شأن

لألمررقم:أوال وفقا اض ع   02-15حق

املادة نص ا ناد مر380باس من النيابة02-15رقممكرر املشرع منح فلقد

لة مر10م صدور فور ،تحسب املحكمة ضبط أمانة أمام ا اض اع يل ل أيام

بمعرفة مر تبليغھ يوم من ا حسا يبدأ واحد ر ش لة م لھ م،فحدد للم ي،أما زا ا

عليھ اضھ اع يل   .النيابة،ل

سواء ي زا ا مر ع اض ع ع تب ضوعو م،ا امل أو النيابة طرف من

ا ف تفصل ال نح ا محكمة ع القضية تحال العادية،إذ لإلجراءات وفقا للمحاكمة
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ة ر ل سالبة ة عقو تتضمن ا وم املح ة العقو انت اذا طعن، ألي قابل غ بحكم

تفوق غرامة و20.000أو الطبي ص لل سبة بال ل100.000دج سبة بال صدج ل

  .61املعنوي 

ذه املرافعة،و باب فتح قبل اضھ اع عن صراحة نازل ي أن م للم يجوز أنھ غ

طعن ألي قابال ون ي وال التنفيذية قوتھ ي زا مرا ستعيد الة   .62ا

رقم: ثانيا لقانون وفقا اض ع   01-78حق

رقم مر خالف عل02-15ع املنصوص اض ع اجراءات رقمفإن القانون 01-78ا

املادة من الثالثة الفقرة ام بأح عمال النيابة دون فقط م امل وال392تخص منھ مكرر

ا وى"...مفاد ش يرفع أن للمخالف يمكن أنھ طعن،غ ألي قابال ي زا ا مر ون ي وال

خال بالوصول العلم طلب مع ا عل مو رسالة بواسطة املالية دارة أياملدى عشرة ل

ورة املذ دارة قبل الصادرمن التنفيذي السند تبليغھ خ تار   ..." .من

ظرف القضية تحال حيث ي زا ا مر تنفيذ ايقاف وى الش ذه ع تب أيام10و

ظرف أمره الغاء أو وى الش رفض سلطة لھ الذي القا ا10ع رفع خ تار من أيام

مر.إليھ تج املقو ء ال لقوة ائز ا كم ا آثار ل الفصل عد الصادر ي زا ا

طعن بھ، ألي قابال ون ي  .63وال

ــاتمــة   :ا

املبادئ مع لتعارضھ نظراً ة النظر الناحية من ي زا مرا نظام ير ت العس من ان إذا

اساساً يكمن يره ت أن إال ، العادية املحاكمة وتنظم تحكم ،ال العملية عتبارات

ا عناصر ون ت و ، قانوناً ا ل املقررة ة العقو حيث من س و ما رائم ا من ناك إذ

تفصيلية محاكمة إجراءات تتطلب ال بحيث ، سيطة و ة   .وا

قليلة الدعاوى الفصل السرعة تحقيق إ مر حقيقة ، النظام ذا س ف

الس ذا ل ، يةمية عر عات شر عدة إليھ سبقتنا عدما ، زائري ا ع شر ال ناه ت ب

شر ال م الت ل مشا عا انھ إذ ، العمومية الدعوى إجراءات سيط ت غرض ،

إطالة ودون ظة با اليف ت دون ، مرافعة دون سيطة ال القضايا من التخلص ق طر عن

القضائية صومات   .ا
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والنفسية البدنية السالمة الطفل ق نائية ا ماية   ا

س در ــــــا باخو   الدكتور

محاضر السياسية" أ"أستاذ والعلوم قوق ا أدرار, لية   .جامعة

ص   :م

ا تواك لم ما مع بال عد للطفل خاصة حقوق إقرار بمجرد كتفاء أن الثابت من

محور شر ال انب ا يصبح بحيث ا، تنفيذ وتؤكد ماية ا ذه عزز جنائية نصوص

أو الطفل حقوق اك ان حال الردع ا شأ من جزاءات من يتضمنھ بما ا جميع املحاور

ا، املساس أو ا تتمثلتجاوز واجتماعية ونفسية بيولوجية وألسباب الطفل وأن السيما

احتمالية أك ون ي وإدراكھ تھ خ وقلة العق الن وعدم ي سما ا الضعف

املعاملة إساءة رائم ية   .للوقوع

قيقة ا ذه ا ل زائري ا املشرع إرادة جاءت فقد ذا ذا, ل ع نت بر وقد

الطفل حماية قانون أو ات العقو قانون سواء ي العقا ع شر ال نصوص أقر, تمام حيث

النفسية أو سدية ا سواء ا ل يتعرض ال عتداءات من لألطفال خاصة حماية, حماية

ن للبالغ ا أعد ال تلك عن ة   . متم

     Legal protection of the child's right to physical and psychological integrity 

Abstract: 

        For the record, to simply approve the special rights of the child is meaningless 

unless accompanied by criminal texts enhance this protection and confirms its 

implementation, so that the legislative side axis axes are all enriched by the 

sanctions would deter case of child rights violation or bypassed or compromised, 

especially as a child for reasons of biological, psychological and social is the 

physical weakness and lack of mental maturity and lack of experience and 

perceived to be more likely to fall victim to crimes of abuse. 
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     This will of the Algerian legislature has come to take into account this fact, has 

demonstrated this interest provisions of the penal legislation, both the Penal Code 

or the Child Protection Act, which passed special protection for children from 

attacks on either physical or psychological, distinct protect all those prepared for 

adults. 

  : مقدمة

زائري  ا مجتمعنا طفال ا ل يتعرض ال عتداءات حدة ايد ل ان بدنياً, لقد

اليومية, ونفسياً  م حيا ع اً كب وامل, أثراً ال م مستقبل رسم وح , بل

وأن الخاصة ذه ثار ل إنؤملة بل ياة ا طيلة م أعي أمام ماثلة تبقى عتداءات

أنو  فتعصفعض م، حيا ع املدمرة ا بصما ك ت طفال ا يالق ال العنف اع

م وآمال م مستقبل ع وتق م، وطموحا م أحالم وتحطم م   .بحاضر

ات العقو سان قوق املتحدة مم نة ت اعت فقد ساس، ذا وع

ال أمراً املدارس والنفسية اتفا البدنية مع الطفليتما حقوق تحث1قية لذلك ،

فحسب املؤسسات من ا وغ املدارس س ل ة، العقو ذه منع ع بانتظام , الدول

ة العقو تمنع ال الطفل حقوق اتفاقية أن ومع ل، ك واملجتمع العائلة أيضاً وإنما

ال أش جميع من طفال حماية ع طراف الدول تحث ا أ إال صراحة، البدنية

  .2يذاء 

أو البدنية سالمتھ عرض حالة خطر الطفل اعت بدوره زائري ا املشرع

رقم القانون بمقت وذلك طر ل الطفل12- 15النفسية بحماية وضمن, 3املتعلق

أو العنف أو مال أو الضرر ال أش افة من ماية ا الطفل ق الدولة كفالة

ستغ أو املعاملة سيةسوء ا أو ة املعنو أو البدنية ساءة أو   .4الل

املقدمة الورقة ذه سنحاول ذلك ع ناءً حماية, و تضمن ال ليات ع التعرف

والنفسية البدنية عتداءات من زائري, الطفولة ا ع شر ال الواردة ام ح وتحليل

املجال إ, ذا النقص امن م شاف اك وجدتغية حق, ن بضمان كفيلة توصيات وطرح

والنفسية البدنية السالمة ا. طفال نائية ا والضمانات ام ح بحمايةاصةفما
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ماية ا بتوف كفيلة النصوص ذه ل و والنفسية؟ البدنية السالمة الطفل حق

؟ ق ا ذا ع عتداء من شودة   امل

ذل عن جابة أجل ام, كومن ح عرض خاللھ من نقوم تحليلياً اً من اعتمدنا

تفاقيات عض نصوص ورد بما تارة ا ومقارن ا وتحليل زائري ا ع شر ال الواردة

للموضوع املنظمة ام, الدولية أح من سالمية عة الشر بھ جاءت بما أخرى   , وتارة

الدراسة ذه بتقسيم قمنا لذلك نوتجسيداً ا, لقسم م ول القسم تطرقنا

ي البد عتداء من للطفل نائية ا ماية الطفل, ل ماية فتطرقنا ي الثا القسم أما

النفسية عتداءات من ي. جنائياً اآل ذلك  :  وتفصيل

ول  ي: املطلب البد عتداء من للطفل نائية ا ماية   .ا

ستطيع      ال الطفل أن عتباربما رد ع يقدر وال لألذى، عرض إذا نفسھ عن الدفاع

أوالً ترتبط ال اصة ا ن القوان من سياج الطفولة زائري ا املشرع أحاط فلقد لذاتھ،

من لزمرة اصة ا بالصفة ثانية ناحية من وترتبط والعقلية، سدية ا الطفل بطبيعة

الضعف استغالل ع يقدمون الذين ن بھاملجرم يذاء اق وإ للطفل ولذلك, الطبي

ق طر عن وذلك الطفولة حماية سبل ع الطفل حماية وقانون ات العقو قانون نص

نفسھ أو ذاتھ الطفل ا ل يتعرض قد ال يذاء أفعال ل م   .تجر

قد والذي ي، البد يذاء نجد طفال، ضد شيوعاً يذاء أنواع أك ن ب ومن

نتقام و تأليمھ دف الطفل ضد املرتكب رح وا الضرب سة، خس ألفعال يرتكب

ر, منھ م بدون ي البد باإليذاء عليھ نصط أن يمكن ما و ول (و قد) الفرع كما

بي ال داف أل أيضاً لھيرتكب املرسومة دود ا مارس يُ أن يجب والذي والتأديب ة

وقانوناً ي(شرعاً الثا   ).الفرع

ول  ر: الفرع م بدون طفال ضد ي البد   .عتداء

قصد دون ي ا ا من تحدث ال رح وا الضرب جرائم ي، البد باإليذاء يقصد

س ون يمل ال ممن ي ا ا ون ي ما وغالباً الطفلالتأديب، ع يذاء, لطة من النوع ذا و

أيضاً  البالغ ضد يرتكب أن يتصور الذي ذلك مع يتماثل للطفل ي   .5البد
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طفال ضد ي البد عتداء صور عض ع أك ستدالل, وللتعرف يمكن

التالية   :باألعراض

 سم ا أماكن رة الظا ا, صابات عرضية ون ت أن بعد س روقوال

طراف عن عيدة أماكن والكدمات ر   .الظ

 أعراض من عنھ ر تظ وما والدماغ الرأس   ).اإلغماء(إصابة

 صابة عن الناجم الداخ يف   .ال

 ادة ا باآلالت والضرب لد ا رق، ا العض، للطفل، املتكررة وغ... الكسور

عراض من   .ذلك

البعض رى و يذ6ذا إبأن ذلك عود وقد ، شيوعاً يذاء أنواع أك ي البد اء

شاف ك و للمالحظة وقابليتھ أعراضھ رعايتھ. وضوح ع ن والقائم الوالدين ل ش و

يذاءات ذه ل سية املصادرالرئ طفال شئة   .وت

لذلك يجة جعل, وكن ما و و شفيات، املس بحدة ا نفس عتداءات ذه تطرح

االت  ا ملعظم م استقبال عند ى ك ات بصعو م عمل إطار يصطدمون أبرز, طباء

عتداءات، ذه املتعلقة بالبيانات دالء ات م عض رفض تتمثل ات الصعو

نفسية اضطرابات م عل تالحظ م حدي وعند الكالم عن عاجزون أطفال تجد وأحياناً

  .7بليغة

عن البحث طفالوعند ضد ي البد العنف رة ظا تنامي إ الدافعة يمكن, سباب

الشباب، فئة خاصة زائري ا املجتمع داخل العنف نحو الكب وامليول عة ال إ ذلك رد

كموضة أو فكري ف ك ا إل نظر يُ م وحقوق فراد وكرامة العامة ات ر ا أن ذلك

سباب أبرز فمن ة، ومز دخيلة ة السائدةفكر العقلية طفال إيذاء إ املؤدية

ة زائر ا سر املعيبة, أغلب واملمارسات التفك أنماط من بالكث شعبة وامل

العقاب بصالحية تامة قناعة عن ش من وجدنا إذا ستغرب ال قد ولذلك السائدة،

ال املمارسات من الكث عن الطفل لردع أمثل كحل ي ومضيعةالبد عبثاً ا أ عتقد

حوال, للوقت سائر كذلك   .8وما

ع املجتمع, لكذوعالوة من ة كب حة شر شھ ع الذي الفقر رة ظا ن ال

ا ي يقع ال مة ر وا العنف اف اح إ اياه يدفع قد والذي زائري، ا
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كتئاب, طفال و النفسية مراض ذلك إ ضاف طفالو مع التعامل إ يدفع الذي

والعدوانية العنف من   .بنوع

ي, ذا البد يذاء رة ظا غذي أخرى أسباب وجود إ الدراسات عض ش و

عتداء، أفعال وتوارث الطفل حقوق ثقافة وغياب املبكر العائ التفكك لألطفال

ع ايا م بدور انوا املعتدين معظم إن محيث س صغر عند   .تداءات

الطفل وحقوق عموماً سان بحقوق الكب الدو تمام من بالرغم ذا ل

الطفل. خصوصاً  قوق العال عالن نص فرد9فقد ل ل أن ع الثالثة املادة

عرض ُال أن ع امسة ا مادتھ نص كما صھ، وسالمة ة ر وا ياة ا ق ا

إ تحطأي ال أو الوحشية أو القاسية املعامالت أو ات للعقو وال للتعذيب سان

املدنية قوق با اص ا الدو د الع من عة السا املادة أيضاً قررتھ وما بالكرامة،

القاسية 10والسياسية املعاملة أو ة العقو أو للتعذيب فرد أي إخضاع جواز وأيضا. عدم

ال حقوق اتفاقية اشتملتھ ضدما القسوة ال أش جميع م تجر ع نصت بنود من طفل

ن املادت خاصة لسنة. 37و19طفال، ورك نيو وثيقة إ112002وأيضاً دعـت حيث

العنف ال أش جميع من ماية ا طفال حق ام اح   ).43/3املادة(ضرورة

ال حماية قانون زائري ا املشرع كفلھ الذي مر نفس و ع, طفلو نص حيث

من ا غ زأو ال أو الرأي أو اللغة أو س ا أو اللون إ يرجع تمي دون طفل ل تمتع

من ا وغ الطفل حقوق اتفاقية ا عل تنص ال قوق ا بجميع التمي ال أش

ا عل املصدق الصلة ذات الدولية   .12تفاقيات

الطف حق الدولة تكفل طار نفس أوو الضرر ال أش افة من ماية ا ل

أو ة املعنو أو البدنية ساءة أو ستغالل أو املعاملة سوء أو العنف أو مال

سية لنموه, ا الالزمة الشروط وتوف لوقايتھ املناسبة التداب ل ذلك أجل من وتتخذ

حياتھ ع فاظ وا ب, ورعايتھ وامنة سليمة شئة ت تھ ش ةوت وصا ية , ئة

ة املس اعات وال روب وا وارث وال الطوارئ حاالت حقوقھ   . 13وحماية

زائري  ا ات العقو لقانون الرجوع من14و املواد نص أنھ منھ272إ296نجد

سنھ تتجاوز ال الذي القاصر ضد املرتكبة العمدية العنف أعمال من حاالت ع

عشر و , السادسة وذلكحيث ات العقو شديد وال الصرامة من بنوع املشرع ا اج



                2016–1437  

39 
 

فعال ذه ع تبة امل والنتائج املصاحبة الظروف د, حسب ا من واح ت وال

نائية ا ات للعقو ق د ا إ نح ا املقررة ات للعقو   .ق

املادة نص خمس296حيث إ سنة من س ا ة عقو منع غرامة و سنوات

إ5000إ500 العناية أو الطعام عنھ منع أو قاصراً عمداً ضرب أو جرح من ل دج

التعدي أو العنف أعمال من آخر عمل أي ارتكب أو للضرر تھ عرض الذي د ا

فيف ا يذاء عدا   .فيما

ز  أو ركة ا ع القدرة عدم أو مرض فعال ذه عن نتج العملوإذا عن ك

يوما عشر خمسة من من, ألك س ا ة العقو ون فت ترصد أو إصرار سبق وجد إذا أو

من والغرامة سنوات عشر إ يحكم. دج6000إ500ثالث أن ذلك ع عالوة جوز و

املادة الواردة قوق ا من رمان با ي ا ا قامة14ع من املنع و القانون ذا من

سن كمن ع سنوات خمس إ قل ع   . 15ة

أو عضاء أحد ب او فقد التعدي أو العنف أو رح ا أو الضرب عن نتج إذا أما

مستديمة ة عا أية أو ن العين إحدى أبصار فقد أو البصر فقد أو استعمالھ من رمان ا

س ن عشر إ سنوات عشر من املؤقت ن ال ة العقو ون فت وفاة, 16نةأخرى حالة و

الثانية الفقرة خالل من ي نا ا املشرع م فقد السابقة العنف أعمال يجة ن القاصر

املادة من عة والرا حاالت271والثالثة ثالثة ن ب القانون نفس   :من

و الة ق :ا د ا ة العقو ون فت ا إحدا قصد بدون الوفاة نتجت إذا

من املؤقت ن سنةلل ن عشر إ سنوات   .عشر

الثانية الة العالج:ا لطرق يجة ن حدثت ا ولك ا إحدا قصد بدون الوفاة نتجت إذا

د املؤ ن ال ة العقو ون فت   .املعتادة

الثالثة الة رمان :ا ا أو التعدي أو العنف أو التعدي أو رح ا أو الضرب وقع إذا

أو القتل جناية ارتكب قد باعتباره الفاعل فيعاقب الوفاة إحداث بقصد

ا ا ارت للعقاب, شرع مشدد ظرف الوفاة عت ال الة ا ذه ففي

مع سان إ روح اق إز و القتل مة جر اصة ا النية تمثل وإنما

واحدة الة ا ذه و مة ر ا ذه اب ارت قة طر أو وسيلة تحديد

سابقاً  ورة املذ العنف أعمال للمادة, من قانون261ووفقاً من

القتل مة جر يرتكب من ل باإلعدام عاقب ات   . العقو
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ي ا ا بصفة يتعلق آخر مشدد ظرف ع زائري ا ي نا ا املشرع نص فإذا, كما

ا آخران ص أي أو ن الشرعي صول من ما غ أو ن الشرعي الوالدين أحد ناة

رعايتھ يتو أو الطفل ع سلطة ي, لھ كما السابقة االت ا ات العقو   :17شدد

من -  والغرامة سنوات عشر إ ثالث من س الة6000إ500ا ا دج

املادة ا عل   .269املنصوص

املؤق -  ن املادةال ا عل املنصوص الة ا وذلك سنوات عشر إ خمس من ت

270.  

ن -  الفقرت ا عل املنصوص االت ا وذلك د املؤ ن املادة2و1ال   .271من

ن -  الفقرت ا عل املنصوص االت ا وذلك املادة4و3عدام  .   271من

ي الثا طفال: الفرع ضد ي البد معتداء تأدي ية   .ب

يقع قد ال رح ا أو الضرب ال أش ل التأديب بقصد ي البد باإلعتداء قصد يُ

وذلك عليھ سلطة م ل ممن أو الطفل والدي قبل من صادرة انت سواء ا، ي الطفل

مھ تقو أو عليمھ أو تأديبھ   .  18دف

ط ع شرفون من أو الوالدين واجب من ان وأنفإذا م ي تر يحسنوا أن فال

طفال و واملجتمع لألسرة فائدة من ذلك ملا سليمة، شئة ت م شئ ت ع روا س

م مجرم, أنفس عمل و ف ثم ومن بالطفل ذى ق ي قد التأديب حدود تجاوز فإن

  .قانوناً 

يقوم مقتضاه بية ال أصيالً حقاً للطفل شرع سالم أن من مفبالرغم أو ب

سلوكھ وإصالح نحراف، بواعث من مايتھ ذيبھ و تأديبھ غية تھ ب ب املعلم أو

م و لألب سالمية عة الشر سمحت فقد ومخاطره، الشر نوازع إ نقياد من ومنعھ

العالج بقصد تأديبھ بحق الطفل ع إشراف أو سلطة لھ من ل ول واملعلم وللو

با ذلك بدأ الضربو ھ ضر إ القصوى االت ا يصل وقد بالقول واللوم غيب ل

فيف   .19ا

ذلك من الرغم جرائم, و صور من صورة عت الطفل تأديب د ا تجاوز أن إال

ا أل ا وخطور ا آثار أو مة ر ا جسامة عن النظر غض وإيذائھ، الطفل معاملة إساءة

معينون  اص أ ا يرتك أن ط ش وال, ال حدوداً وال ا ا ارت وراء معينا دافعا تتطلب وال
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تج يتم ملاقيوداً نتاجاً ا و ل عليھ العقاب ستحق الطفل جانب من خطأ وقوع أو ا اوز

للطفل واملجتمع سرة معاملة ال ا إليھ   .20وصل

ع صراحة نص قد زائري ا ات العقو قانون املشرع أن رغم الة ا ذه و

سبق  كما رح ا أو للضرب القاصر عرض حالة ات العقو سابقاًشديد إليھ شارة

املادة جاء كما فيف ا القاصرلإليذاء عرض حالة العقاب من ث اس , منھ269فإنھ

وذلك فيف ا للضرب القاصر عرض إذا نائية ا املسؤولية انتفاء بذلك قصد و

بوي  ال ن. طار ب الفاصل د ا و وما فيف؟ ا باإليذاء املشرع يقصد ماذا ولكن

صيذا ل ل و نائية؟ ا املسؤولية عليھ تب ت الذي سيم ا يذاء و فيف ا ء

الذي ص ال خاصة صفة توفر من بد ال أم املبيح ب الس ذا من ستفيد قد

القاصر؟ حق الفعل ذا مثل   .يرتكب

الة ا ذه زائري ا ي نا ا املشرع موقف وضوح عدم ظل عض, و نجد

شر انتال ما م طفال تأديب العنف استخدام تج ال املقارنة العقابية عات

الوالدين, صورتھ طرف من ارتكب لو دي. وح والسو الكندي ع شر ال ا   .     م

التعليمية املؤسسات الضرب تمنع قرارات عدة الوطنية بية ال وزارة أصدرت , كما

القرار نذكر القرارات ذه من1992جوان1املؤرخ02/171رقمأبرز املنع املتضمن

الثانية املادة نصت حيث التعليمية املؤسسات التالميذ اتجاه والعنف ي البد العقاب

ق) 02( ي أن شأنھ من ما ل و والتمثيل والشتم الضرب ال أش جميع منع ع منھ

بالتالميذ اً معنو أو مادياً الفعل, ضرراً ذا عت إو املوظف عرض نياً م خطأ

املفعول  ة السار ساسية ن القوان ا عل املنصوص ية التأدي يتحمل, جراءات كما

العقاب عن الناجمة ضرار عن زائية وا املدنية املسؤولية مسؤولية, املوظف و

القرار. صية ذا من عة والسا السادسة املادة جاء ما و امل. و نصت 21ادةكما

ل و ي البد العقاب منع ع الوطنية بية لل التوجي القانون املتضمن القانون من

التعليمية املؤسسات ساءة و املعنوي العنف ال الوزاري. 21أش شور امل إ باإلضافة

ي البد العقاب بمنع املدر, 22املتعلق الوسط العنف ة بمحار املتعلقة   .23والتعليمة

طفال     إيذاء معدالت تخفيض ما حد إ ة الوزار القرارات ذه مت سا ولقد

جدوى عدم العلمية الدراسات مختلف رت أظ عدما خاصة ة، بو ال الفضاءات داخل

تتم أن يمكن ال ة بو ال العملية أن حيث م، عليم و م ي تر لألطفال ي البد يذاء
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بھ ديد ال أو العنف يحصلظل لم يذاء و الضرب إ أ ي الذي املدرس أن عن فضالً ،

ن واملدرس واملدرسة التعليم ية كرا ع إال تلميذه   .من

ن املعلم صية باختالف يختلف املدرسة العقاب أن بالذكر نجد, جدير إذ

الر  أو بھ تمام دون القسم مؤخرة وإبقاءه الطفل ش م ب يكتفي عالبعض د

موجود, تدخالتھ غ عنصر معنوي , وكأنھ إيذاء ذا يقوم. 24و خر البعض نجد نما ب

الطفل حق كم وال ة ر وال ارحة ا لفاظ و الشتائم يذاء, بتوجيھ وح بل

ذلك إ شارة سبقت كما قانوناً منعھ من بالرغم املباشر ي   . البد

ي الثا ماية: املطلب النفا عتداء من للطفل نائية   .ا

نائية ا ماية ا عن مية أ تقل ال للطفل النف عتداء من نائية ا ماية ا إن

ي البد عتداء من سلوكيات, للطفل ع كب اس ع ا من النفسية الة ل ملا وذلك

ض, الطفل النف عتداء صور بدراسة زئية ا ذه سنقوم طفاللذلك الفرع(د

طفال, )ول  ضد اللفظي عتداء م لتجر نتطرق ي(ثم الثا   ). الفرع

ول  طفال: الفرع ضد النف عتداء   .صور

م زاء س و ة ر وال زدراء طفال ضد النف عتداء صور أبرز و, من

م س و م صي ع ة خط اسات ع ا ا ل م،أفعال لد العدائية الروح تنمية

ة سو غ صية إال تج ت أن يمكن ال اللفظي العنف ع ية املب جتماعية شئة فالت

العنف من النوع ذا عن الناتج ر الق رفع أجل من والعنف القوة تحبذ ة ومضطر

  .25املدمر

كرام جرح الطفل لنفسية املدمرة العوامل م أ ن ب من بأن منومنطقي والتقليل تھ

كرامتھ من ط وا انة باإل حساس إ يدفعھ مما ما. شأنھ، إ ننوه أن بد ال نا و

قصد دون من م تالمذ إ ساءة حيث من ن املعلم من الكث بھ عندما, يقوم وذلك

م م التالميذ ينفر مما م، زمال أمام م عل ة ر وال النقد وإلقاء م يخ تو إ عمدون

املدرسية السلطة ع التمرد أو املشاركة وعدم نطواء إ م دفع و املدرسة، ومن

وتفصيالً    .26جملة
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طار ذا تج, و ت ال ضرار من سان حماية ع سالمية عة الشر حرصت

عا لقولھ ناداً اس والسب القذف سالم فحرم شرفھ املساس يرمو : عن الذين ن﴿إن

أليم﴾ عذاب م ول خرة و الدنيا لعنوا املؤمنات الغافالت جاء, 27املحصنات كما

ف الشر النبوي ديث قال: "ا ؟ ما هللا رسول يا قالوا السبع، قات املو بوا : واجت

مال ل وأ ا الر ل وأ ق با إال هللا حرم ال النفس وقتل ر وال وجل عز با الشرك

والتو يم املومناتالي الغافالت املحصنات ورمي الزحف   ".يوم

واعتباره املقذوف وسمعة شرف يمس القذف من اصل ا الضرر أن ما فإنھ, و

وممن ورثتھ إ وفاتھ عد ق ا ذا تقل و حياتھ دفعھ ق ا للمقذوف ت يث

م بمور الفاحشة إلشاعة طف, يتأملون لھ يتعرض ما ذلك ع اعتداءوقس من ال

ومعنوي    .لفظي

ي الثا طفال: الفرع ضد اللفظي عتداء م   .تجر

طفال ع اللفظي عتداء صور عض ع طالع سؤال, عد ان ذ إ بادر ي

عتداء ذا ملثل مجرمة ام ألح زائري ا القانون تضمن مدى   .بخصوص

ينص      قسماً خصص قد املشرع أن نجد زائري ا ات العقو قانون ام ألح الرجوع و

اص لأل ة املعنو بالسالمة املاسة رائم ا ع الشرف, فيھ ع عتداء عنوان

سرار وإفشاء اصة ا م حيا وع اص ق, واعتبار ت ال رائم ا طائفة و

اً  معنو ضرراً ية كث, بال والسبو القذف ا نذكرم   . ة

املادة القذف زائري ا املشرع عرف أنھ296حيث ع القانون ذا ل: "من

إسناد بھ ا عل املد يئة ال أو اص واعتبار شرف املساس ا شأ من بواقعة ادعاء

يئة ال تلك أو م   ". إل

املادة السب عرف القانون297كما نفس عبارة" "بأنھمن أو ن ش مُ عب ل

واقعة أية إسناد ع ينطوي ال قدحاً أو اً تحق   ". تتضمن

أعاله ن ورت املذ ن املادت تأمل العنف, و لزجر خاصة مقتضيات وجود عدم لنا ن ب ي

ة املعنو املقومات ماية عامة مقتضيات ن املادت تضمنت بل الطفل، ضد اللفظي

سان صية علل ا تكييف يمكن ال قوال من ا حماي دف عامة بصفة ية

املجتمع أفراد أحد حق قذف أو سب جرائم ل ش ا أ   . اعتبار
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الطفل حماية قانون ام ألح الرجوع و أنھ اماً, غ أح أقر زائري ا املشرع بأن يت

بم وذلك معنوي أو لفظي اعتداء أي من الطفل بحماية السادسةتتعلق املادة قت

و) 06( ا فقر الذكر الطفل, السالفة ق الدولة كفالة ضرورة ع نصت وال

أو ستغالل أو املعاملة سوء أو العنف أو مال أو الضرر ال أش افة من ماية ا

أو البدنية ةساءة سيةاملعنو ا   .أو

ذه بأن القول يمكن ، منوعموماً الطفل ماية افية غ عد ا برم املقتضيات

غياب من الرغم ع زائري ا املجتمع داخل حاالتھ ارتفاع ر ي ما و و اللفظي، العنف

املوضوع طفال, إحصائيات ضد النف عتداء جرائم عدد ارتفاع من الرغم , وع

العقاب من يفلتون ناة ا أغلب أن   .إال

ذل العنفومرد من النوع ذا إثبات ة صعو وم, ك ملف محدد ف عر تحديد ة وصعو

عن تبلغ ال يذاء ذلك ملثل تتعرض ال االت ا من الكث أن كما ، النف يذاء

ذلك جراء ا ق ت ال نفسياً. ضرارالنفسية طفال إيذاء رة ظا تزايد من بالرغم إذ

ال أمام االت ا عض وأنومثول خاصة ذلك، إثبات الصعب من ان أنھ إال قضاء

من بالرغم م عل النفسية عتداءات ذه مثل آثار يخفون ما غالباً م أنفس طفال

ذلك جراء م   .28تأمل

ع التعرف يمكن ال ا، عاد وأ رة الظا م عكس ميدانية دراسات غياب ظل و

تب امل ثار ع وال رة الظا بالتدخلم تواجھ لة املش ذه آثار أن حيث ا، عل ة

والتأديب ذيب ال من جزء اللفظي العنف سر أغلب عت حيث سرة خصوصيات

سلطة لھ من ضد وى ش الطفل يتقدم أن النادرجداً من أنھ وكما الطفل، يتلقاه الذي

ستطيع ال كما ، لفظياً عنفھ إذا الرسمية ات ا إ يبوحعليھ أن حيان أغلب

ا شار وان لة املش تفاقم يدعم مما ائھ، أقر أقرب إ ح العنف   .بذلك

اتمة   :ا

لھ خاصة جنائية حماية وأقر الطفل بحقوق تماماً ا زائري ا ع شر ال أو إال. لقد

ة كب سبة ب منھ بتغاة ُ امل الغاية يحقق لم تمام ذا لألطفال, أن آمنة حماية بتوف

وع م حيا ع من م ل تكفل واجتماعية ية و نفسية برعاية ا ف يتمتعون

البدنية م ن, والنفسيةسالم الرا الوقت طفال ع عتداء معدالت ازدادت   .إذ
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ات ا من العديد ا ف ك ش سباب من مجموعة إ ذا عود فالنصوص, و

الطفل قوق شودة امل ماية ا تكفل ا أ فرض ع مية يحتاج, التجر ا تطبيق أن إال

بدءاً  ات ا ل ود ج تظافر يةباألسرةإ وال التعليمية الدولة مؤسسات إ

  .والقضائية

أو سري الوسط ون ي طفال ع عتداء حاالت أغلب فإن معلوم و وكما

عديدة بطرق مر ذا إخفاء يتم ما الغالب و بطرح. املدر نقوم السياق ذا و

التالية   :التوصيات

أو - الطفل حماية قانون ام أح بتعديل وذلك ولياء مسؤولية مستوى رفع ضرورة

ب س لألولياء مخصصة صارمة ات عقو ع تحتوي نود ب ات العقو قانون ز بتعز

م أطفال نحو م لواجبا م مال بية, إ ل املجتمع مؤسسة م وأ أول فاألسرة

 . الطفل

املنصو  -  ساسية قوق ا داعتبار ا بمثابة عت الطفل حقوق اتفاقية ا عل ص

ا، ألطفال ناء است دون الدول جميع ا توفر أن يجب ال والرعاية ماية ل ى د

ية الدي صوصيات با املساس دون ذا  .و

املساعدة -  ع صول وا م، أنفس حماية من م تمك ال بالوسائل طفال توعية

حاالت جميع عن بالغ مو حق املمارس ي البد أو اللفظي عتداء أو  . ستغالل

ب -  الوطنية بية ال وزارة قيام املدرضرورة العنف رة لظا شامل م إعداد

مھ داخل, لتحديد عليھ والقضاء تجنبھ آليات إلقرار يداً تم أسبابھ ع والوقوف

ة زائر ا  .املدارس

ت -  وتفعيل ن املعلم يل تأ ع طفالالعمل مع التعامل كيفيات بخصوص م در

التعامل ذا واللفظي ي البد العنف  .وتجنب

حاالت -  ّ قَ تَ وظيفة ا إل سند متخصصة نة أو شري از ج شاء بإ املدارس إلزام

ا ل لول ا بإيجاد واملشاركة التالميذ ا ل يتعرض ال ل املشا ومختلف  .العنف

ع -  جتماعية أساليبالتوعية عام ل ش مور وأولياء للوالدين عالم وسائل

سا املصدر سرة أن باعتبار ة عمر مرحلة ل ل املناسبة جتماعية شئة الت

عام ل ش العنف سلوك س  .تأس
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سدية -  وا والنفسية ة املعنو الطفل بحقوق تتعلق باملدارس ندوات إقامة ع العمل

جتماعية  .واملدنيةو
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ا الر املجال العقدية  املسؤولية

م/ د مر   خليفي

والعلوم قوق ا لية ب محاضرة   السياسيةأستاذة

شار محمد ري طا   جامعة

ص   :امل

من ه وكغ املجتمع فئات أغلب قبل من واسعا تماما ا ا الر شاط ال يحظى

والعقدية القانونية الروابط لتعدد نظرا ي القانو تنظيمھ إ ماسة بحاجة شطة

امل. إطاره فمن ضرار و باملخاطر محاطة اضية الر املمارسة تنعقدوألن أن مكن

ا ر عقد املسؤول مع املضرور ارتبط ما وإذا الناجم الضرر اضية الر املسؤولية

اضيا ر العقدي طأ ا مرتكب ان إذا فيما تتعدد اضية الر العقدية املسؤولية ر فمظا

ا الر شاط لل منظما تقت. أو ا الر املجال العقدية املسؤولية فدراسة وعليھ

نت الفئت ن ات مسؤولية   .ناول

Abstract: 
   The society different brands gives a great importance to the athletic activity. The 

latter just like all the other activities is in need of a legal regulation because of the 

so many legal and contractual bonds it has.   As practicing sport is full of risks 

there must be an athletic responsibility to set the damage If ever there was a 

sport contract between the responsible and the victim then the contractual 

athletic responsibility will vary between the athlete and the organizer of the 

sport activity. 

Hence the study of the contractual responsibility in the field of sport takes into 

consideration that of all the parties included. 
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  املقدمة

شطة م أ من ا الر شاط ال يزال عت وال استقطب حيث نسانية املمارس

ور  م ن، وا التأم ات وشر ة والتجار ة ار ش واملؤسسات عالم وسائل ح بل

وملبية لعاب و العالم بطوالت من لھ العالم ا د شا ال اضية الر فاألحداث

ال اضة الر صناعة ر تطو كب ل ش مت سا قليمية و واملحلية ة القار والبطوالت

ان م للدول احتلت الوطنية قتصاديات اما أن .ا يمكن الوصف ذا اضة فالر

تخضع ن الت ا و اف؛ ح يل س ع ا ممارس يمكن كما واية ال يل س ع تمارس

ا تضبط فنية لقواعد ا   .   ممارس

املم فمن املشروع والكسب النتائج لتحقيق ر ا التنافس ع قائمة اضة الر كنوألن

الفنية القواعد عن انحرافا ل ش ال قد ا، بمناسب ضارة حوادث وقوع قواعد(جدا

حصانة) اللعبة دون املدنية املسؤولية بھ تنعقد الذي طأ ا وصف تأخذ قد ا لك

ا الر شاط   .لل

مسؤولية إما ون ت ا فإ املدنية للمسؤولية الفق للتقسيم ووفقا سبق، ما ع با ترت

ي معينةتقص شروط بتوافر إال تقوم ال ناء است عقدية مسؤولية أو كأصل ل. ة ف

ذاتية ا الر املجال ا ل أو العامة للقواعد اضية الر العقود إطار املسؤولية تخضع

؟   خاصة

املوجب طأ ا ملرتكب وفقا ن ر مظ تأخذ اضية الر العقدية املسؤولية وألن وعليھ

سنحاول ض؛ والبحثللتعو التعرض خالل من السابق ساؤل ال ع   :جابة

ا: أوال للر العقدية   املسؤولية

اضية: ثانيا الر شطة ملنظ العقدية   املسؤولية

ا: أوال  للر العقدية   املسؤولية

ا الر خطأ )1(سأل ا الر شاطھ بمناسبة ا م ي ال العقود إطار ارتكب إذا

الثالثة التقليدية العناصر توافر تقت فمسؤوليتھ خر، باملتعاقد ضرر إلحداث أدى

بأية ية السب وعالقة الضرر ينفرد ال وحيث ية، السب وعالقة والضرر طأ ا و

د ع سيقتصرالبحث املجال ذا اخصوصية للر العقدي طأ ا  .راسة
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ا الر العقدي طأ ا ـــــ   أ

العقد عن الناشئة امات ل بأحد إخالل ل ا الر املجال عقدي خطأ عت

م امل ا أن )2(الر بد ال عاقديا مسؤوال ا الر ون ي ح باملضروروعليھ طھ  تر

السابق ل الش ع عاقدية إليھعالقة كأحد. شارة الغ من املضرور ان و أما

الرابطة النتفاء وذلك ية تقص ون ت مسؤوليتھ فإن العدو سباقات املارة أو ن املتفرج

ا الر ن ب  .)3()املضرور(والغ) املسؤول(العقدية

ي للمسؤولية العامة القواعد فإن نفسھ ا بالر مر يتعلق عندما قيقة جبوا

روح من اضة الر ممارسة تقتضيھ ما لتحملھ نظرا معينة، عديالت ا عل تطرأ أن

اق، إر من تتضمنھ وما ه، غ وسالمة لسالمتھ الالزمة حتياطات سيھ ت ال املنافسة

املالكمة العنف استخدام ع تنطوي ال لعاب عض خطورة عن نا.)4(فضال و

املالكم يرتبط ل ف آخر، ا بر ا الر ط تر ال العالقة طبيعة حول ساؤل ال يطرح

عقد؟ خصمھ مع   مثال

ن اضي الر ن ب العالقة طبيعة ــــ ـ   :ب

ات اتجا ثالثة ر لتظ الشأن ذا الفقھ  :اختلف

ول  ن: تجاه اضي الر ن ب ضم عقد وجود ع تجاه ذا ليؤكد م يل بموجبھ

املمارس ا الر شاط ال لوائح أو اللعبة بقواعد م بمناسبة. م الالعب أخطأ فإن وعليھ

صابـــات و ــوادث فا الــــتا و عقد عن نا ام بال منھ إخالال عد آخر وأصاب ذلك

العقدية للمسؤولية تخضع ن اضي الر ن ب تقع  .)5(ال

ذا ع لوحظ عقدوقد بإبرام ضم كرضا اللعبة قواعد ام الح ه تفس تجاه

ال اللعبة اك ش م رغب عن ع أن عدو ال م اتفاق أن ن ح ن؛ اضي الر ن ب

  .غ

اضية الر تحادات ا تضع ال اضية الر اللوائح أن سليم ال و أخرى ناحية من

من ا عل التصديق إ بحاجة ست بلل التطبيق، واجبة تصبح ح ن اضي الر قبل

والذي ن الالعب ن ب وجوده املزعوم فاالتفاق م، ل سبة بال آمرة تصبح ا وضع بمجرد

القول يمكن ال لذلك باللوائح، ام ل ع تأث ى أد لھ س ل اللعبة ام باح يق
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س حيث م عاتق ع امات ال ي ال ن اضي الر ن ب عقد مباراةبوجود ق فر تطيع

املزعوم الضم العقد نفيذ ب إلزامھ دون يتغيب أن  .)6(معينة

ي الثا ماعية،: تجاه وا الفردية اضة الر نو ن ب الفقھ من عضا يم آخر جانب من

عقد بوجود القول يمكن فال ن إرادت تطابق بالضرورة ستوجب العقد وألن ول ففي

ألن ه، غ أو بضم يص الذي فالعداء فردي، ل ش ا الر شاطھ يمارس الالعب

ية التقص املسؤولية أساس ع إال سأل أن يمكن ال   .آخربحادث

بوجود القول فيمكن القدم ككرة ق فر صورة تمارس ال ماعية ا اضات الر أما

وجوده يتصور بل ق، الفر نفس أعضاء من فرد ل سلوك ينظم ضم بصفةعقد

ن متنافس ن ق لفر تمون ي الالعبون ان إذا ما حالة   .خاصة

نوع باختالف تبة امل املسؤولية طبيعة تختلف أن الرأي ذا أنصار حسب املستقيم فمن

جماعية أو فردية انت إذا فيما اضة   .الر

الثالث الر: تجاه مسؤولية عت حيث الفر الفقھ من كب جانب ناه ت اوالذي

عقدي ارتباط أي وجود ينكر التا و عقدية ست ول ية تقص مسؤولية آخر ا ر تجاه

ن اضي الر ن   .ب

ا ر تجاه ا الر مسؤولية تأسس أن بعد املس من س ل أنھ سبق مما نخلص

ن املمارس ن ب ضم اتفاق بوجود سليم ال ظل التعاقدية؛ املسؤولية أساس ع آخر

اضي واعت. نالر املسألة حسم الذي الفر للقضاء سبة بال كذلك س ل لكنھ

دائما ية تقص آخر ا ر تجاه شاطھ عن الناجمة ا الر أساس مسؤولية ع

املواد ا1382نصوص يل وما الفر ي املد القانون  .)7(من

املاء تحت الغوص اضة بر تتعلق خاصة حالة ناء من-باست نملجموعة الغواص

نفس تخذون و املاء تحت العمق ونفس املدة لنفس جما ل ش معا بالغوص يقومون

الغطس ن -املسار الغواص ن ب املسؤولية أن سية الفر ناف ست محكمة ت اعت حيث

عند املتبادل والعون املساعدة بتقديم م بي ضم اتفاق إ نادا اس عقدية طبيعة من

 .)8(قتضاء

ن      الالعب من آخر العب املباراة قدم كرة العب أصاب إذا فيما املسؤولية لتبقى

وجود عدام ال العقدية املسؤولية إطار خارج املنافس ق الفر أو قھ فر ضمن ن املشارك

ن الالعب ن ب عاقدية عالقة   .)9(أية
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اضية الر للمسؤولية املوجب ام ل طبيعة ــــ   ج

عند الغالب تتحقق عقدي طأ ابھ ارت يجة ن العقدية ا الر مسؤولية إن

مثال اف ح كعقد مھ ي الذي العقد عن الناشئة اماتھ ال بأحد عقد)10(إخاللھ و و ، 

ثانية، ة ج من ـا والر ة جـ من النادي عاتق ع متـقابلة امات ال يرتب ن انب ل ملزم

م يل لقاءحيث العقد عليھ املتفق جر بدفع عمل عقد الالعب مع املرتبط النادي

ما إليھ مضافا سا أجره أي ستحقھ ما ل شمل و الالعب بھ قام الذي د ا

السكن بدل وكذلك فعلية، نفقات مقابل أو منـح أو افآت م من عادة يتقاضاه

فضال كما    )11(واملواصالت النادي م يل نقد الالعب لصا ن التأم عقود بإبرام ذلك عن

ة سنو إجازة م  .)12(ومنح

ال ام ال عت منفذاـــــــو النادي عد ال حيث نتــــيجة بتـــحقيق التــــزاما ا الر نادي

وسعھ ما بذل أنھ ملجرد امھ   . الل

د يؤدي بأن النادي ة مواج م فيلـ ـــــا الر مشاركتھأما أي بھ د ع الذي اء

من ام ل ذا عت و عاتقھ ع يقع الذي الرئ ام ل و و واملسابقات ات املبار

يجة ن بتحقيق س ول عناية ببذل ام ال القانونية امھ. الناحية ال أو قد ون ي فالالعب

الن تتحقق لم ولو ح تنفيذه العادي ص ال عناية املرجوةببذلھ يمكن. يجة فال

تحقيقھ انية إم لعدم مقبـول غـ أمر ألنھ ـا الر املجـال يجة الن بتحقق خذ

حيان من                                                                                                                                   .الكث

تحقيقھ  ألن مبالغة النـصرأمرفيھ بتحقيق م امل اف ح عقد بموجب الالعب فمطالبة

بھ تتعلق عوامل عدة فيھ ك ش بل لوحده عليھ يتوقف س(ال ا القدرة املستوى،

الفردية الفروق ة)العمر، املتغ ا مواقف ا طبيع حيث من اضية الر املنافسة و ،

ع واملتنوعة إ منباإلضافة الكـث النـتائج تحـديد مـا ودور ام ـ وا ور ـم ا امـ

                                                                                                                                      .)13(املنافسات

الال  ن ب م ي فيما ام ل ل ش فإن ذلك العنايةوع أق بذل إ تدفعھ ندية و عب

املقصودة يجة الن لتحقيق د فن. وا من لديھ ما ل يبذل أن سوى عليھ يفرض وال

ستطيع ما ســـــب بأ دوره يــــــــــــمارس وأن ، ـــا اللعبة.  ر انت إذا قھ لفر الفوز يضمن فال

انت إذا ن مع رقم تحقيق يضمن ال كما اللعبجماعية، من ا يمارس ال اللعبة

املختلفة ره بمظا ا الر شاط ال ممارسة طبيعة مع يتما ما و و   .الفردية
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ان سواء الالعب سلوك انحراف و ا الر ف للمح العقدي طأ فا سبق ملا تبعا

الذي بالقدر افية ال العناية ببذل امھ ال تنفيذ سل أو ي إيجا نحراف يبذلھذا

رص ا متوسط أو العادي  .)14(الالعب

اضية: ثانيا الر شطة ملنظمي العقدية   املسؤولية

املسابقات تنظيم ع شراف ق طر عن ا الر شاط لل ا محر املنظم عت

يئات ال سية رئ بصفة الدور ذا ضطلع و ا، س حسن ع ر والس اضية الر ات واملبار

مستغلو غرار ع ن ف مح بصفة ذلك ون شار آخرون اص أ إ إضافة اضية الر

عرض بصفة أو اضية الر شآت النواديامل اضية الر يئات ال قبيل من عت و ية

ا وغ وملبية ان وال اضية الر تحادات   .و

خطئھ يجة ن حوادث من ا أثناء يقع عما مسؤوال ون ي للمباراة املنظم أن املقرر ومن

الذين ن املتفرج أو ا الر شاط ال يمارسون الذين ن اضي للر إما ضرر ا ع ب س و

دةيقتصر املشا ع م   .دور

ا أ الر شاط ال إطار السالمة بضمان ام ل   ــــ

ذه يمارسون والذين اضية الر شطة منظ ن ب ط تر ال العالقة أن ما و

الالعب سالمة ع ر بالس املنظم م يل العقد ذا فبموجب عقدية وقع. شطة فإذا

ية تقص ال عقدية مسؤوليتھ فإن بضرر الالعب أصاب   .حادث

ا امات ل من السالمة بضمان ام ل عت مو يل حيث اضية الر العقود امة ل

جميع تتضمنھ ال ام ال و و للعقد، تنفيذه عند الدائن سالمة ضرار عدم املدين

شاط ال أن اعتبار و للضرر املتعاقد عرض أن يحتمل ال تلك فقط بل العقود

امل العقود يصاحب أن الطبي فمن خطار؛ لبعض لھ املمارس عرض قد ا مةالر

املنظم تجاه ام ل ذا دائنا املمارس ون ي حيث السالمة، ضمان ام ال ا   .)15(شأ

ا الر شاط ال ن ك املش ن املمارس تجاه عناية ببذل م مل املنظم أن صل و

أن يكفي ال فإنھ كذلك مر ومادام يجة، ن بتحقيق م تجا م يل ال حيث ينظمھ، الذي

املنظم خطأ ت يث أن ذلك إ إضافة ط ش بل ينفذ، لم ام ل أن ا الر ت ،)16(يث

ذ وفشل املنظمأما ع مسؤولية فال طأ ا إثبات أي   .لك
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ام ال فيصبح بالسالمة، املحدد ام ل تفرض أحيانا ا الر العقد طبيعة وألن

تھ ممارسة فخطورة باملضالت، القفز اضة ر كفرض يجة ن بتحقيق اما ال املنظم

املش  سالمة و محدد ام بال مدينا العرض منظم تجعل اضة تنعقدالر حيث ك،

جانب من طأ ا وقوع إلثبات املضرور حاجة دون ادث ا وقوع بمجرد مسؤوليتھ

فمن. املنظم وعليھ ا، غ مقارنة جسيمة ألخطار ا ممارس عرض اضات الر فبعض

الشأن كما املمارس، سالمة لضمان الشديدين رص وا العناية بذل املنظم واجب

انحد ـشاطات ملستغ سبة يبال املـا  .)17(ارالـ

يأخذ قد والذي الواجبة، العناية ببذل مالھ إ إ املنظم خطأ مرد ون ي العموم  وع

تقص: صورة الكفاءة، نقص والتنظيم، التأط نقص زة، ج تركيب خلل

ا وغ سعاف نقص اعتبارأخطارمحتملة، عدم راسة،  .ا

 

ا الر وتبص بإعالم ام ل ـــ     ب

شاط  ال بدء قبل عاتقھ ع يقع العديدة املنظم امات ال ن ب ومن سبق ما ومثل

املحتملة، املخاطر حول ا الر وتبص بإعالم ام ال اختصاصھ حدود و ا الر

ال شاط ال يصـاحب قد خاص خـطر أي حول يحـذره أن عليھ التا او فمستغل. ر

وزن يحتمل ال أنھ و للصغار مخصص السباحة لوح بأن ن السباح علم أن عليھ املسبح

خطورة و الث نوعية ع ن املتمرن ن امل إعالم ال اضة ر مدرب ع كما الكبار،

ن التمر مليدان ليدية ا اضي. املناطق الر ن باإلعالم املنظم ام ال ضمن يدخل نكما

عن الضمان ا بحدود الر ن التأم عقد ا غط ال ال    .)18(املخاطر

املشارك ا الر مستوى حسب ألخرى حالة من يختلف بالتبص ام ل أن إ ش و

نائية ست خطار ببعض فقط يرتبط ام ل ذا أن كما ، خب أو مبتدئ ان إذا فيما

عة. املحددة الشا املخاطر جميعأما عند معروفة ف العنيفة اضات الر تصاحب ال

انية إم إ يھ التن عدم التبص ام بال إخالال عد ال التا و أيضا م وغ بل ن املمارس

ا  .حدو

الضرر عن أيضا عاقديا سأل قد بل فقط، ا الر تجاه املنظم مسؤولية تب ت وال

بناء مثال، للمتفرج يقع قد االتالذي ا ففي اضية، الر دة املشا أو الفرجة عقد ع
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صول ا عد إال املباراة دة ملشا مقعد ع صول ا من املتفرجون يتمكن ال الطبيعية

صرفة عاقدية عملية و تذكرة  . ع

املتفرج تجاه اضية الر شطة منظم مسؤولية ـــــ                                                       ج

أداء ب س ضرر من بھ يص عما سالمتھ بضمان املتفرج تجاه عاقديا املنظم م يل

ا ع وقا دة ملشا خ قدم ال اضية الر                                                         .املسابقة

ا د املشا حول السياق ذا يطرح الذي ال ش املنظملكن وافق الذي و و ي ملجا

لرجال سبة بال ال ا و كما لذلك، مقابل دون املباراة دة ملشا امللعب دخولھ ع

عالمية بالتغطية يقومون الذين ون والتلفز ذاعة و افة املنظم. ال مسؤولية ل ف

م؟ تجا                                                                                                                          عقدية

ار إلن معيارا دة املشا أو للفرجة مقابال تمثل ال التذكرة غياب اعتبار يمكن جانب من

يمكن و و آخر جانب ومن ي، املجا د واملشا املنظم ن ب للعالقة العقدية الصفة

ن ب ت عقد وجود وعليھاعتماد املقابل، وجود عدم فسر و ستوعب ما و و ن الطرف

الذي د املشا مثل ذلك مثلھ عقدية مسؤولية ي املجا د املشا تجاه املنظم فمسؤولية

الدخول  تذكرة                                                                                                                    . دفع

تنعدم للمنظم، الدخول تذكرة ثمن دفع دون مثال امللعب إ ن املتفرج أحد سلل إذا أما

عاقديا لھ ادث ا الضرر عن املنظم سأل ال التا و ما، بي العقدية مر. العالقة و

الذي السيارات كسباق ور م ا لتواجد متاح عام ان م املسابقة نظمت لو كذلك

وقوعيج عند فمسؤوليتھ باملنظم، عقدية صلة بأية يرتبطون ال نا ف ـ العام ق الطر رى

عاقدية غ مسؤولية إذا  .ضرر

اتمة                                                                                                                                              :ا

للقانون أصبح الدول ا تم ال جتماعية شاطات ال م أ من اضة الر انت ملا

؛ ا الر املجال تنظم ال القانونية القواعد مجموعة باعتباره اصة ا ميتھ أ ا الر

اضية؛ الر املدنية املسؤولية حاالت شعب و متنوعة اضية ر عقود من بھ يتمتع بما

املسؤول األخص املمارساتو بمناسبة للتطبيق خصبا مجاال ا ل وجدت ال العقدية ية

اضية  .الر
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، ا الر شاط لل منظما أو اضيا ر إما ون ي اضية الر املسؤولية دعوى عليھ فاملد

سليم ال عند آخر ا لر ضررا ب س فقد متعددة ر مظا العقدية ا الر وملسؤولية

كما ما، بي ضم عقد بمناسبةبوجود مسؤوليتھ تب فت ن بآخر الضرر ق ي قد

ا الر ب التدر أو اف ح كعقود ا م ي ال  .العقود

دين املشا أو ن مــ ــسا املـ ن ــــــاضي الر تـــــجاه اضـــية الر شــــطة ــظم منـــــ مســــؤولــــية ـا أمــ

والذ عقدي ام بال خالل ع أساسا عناية؛فتقوم ببذل ام ال املبدأ حيث من عت ي

مخاطر فتعدد دين، املشا سالمة أو ن اضي الر سالمة حيان أغلب مر تعلق و

السالمة بضمان ام لالل تطبيقا املجاالت أك من ا يجعل اضة  .الر

إال ، املدنية للمسؤولية العامة القواعد اضية الر املسؤولية ع يطبق ان وإن إذن

ا وظروف اضة الر حقائق ل تجا عدم جانبھ من يفرض اضية الر العالقات شعب أن

اصة   .ا

 

وامش ال
                                                             

اني أو العقلي أو یستعمل أداة الریاضي هو الشخص الذي یقوم بالمجهود الجسم .1
  .ریاضیة لممارسة نشاط ریاضي

المعیار أوجد الفقه ثالث معاییر یمكن االستناد علیها لبیان ریاضیة العقد،    .2
بموجبه یعد العقد ریاضیا إذا قام بإبرامه شخص ریاضي طبیعي أو : الشخصي

ار لیس ناجعا في معنوي، أیا كان محل هذا العقد ومهما كنت طبیعته، لكن هذا المعی
تحدید العقد الریاضي؛ فعقد البیع الذي یبرمه العب كرة قدم مثال هو بیع اعتیادي وال 

ینظر هذا المعیار إلى موضوع العقد : المعیار الموضوعي. یمكن أن نعده ریاضي
فإذا كان متصال بالنشاط الریاضي فهو عقد ریاضي رغم منطقیته إال أنه عجز عن 

د لوحده فعقد الرهان بین الجمهور في سباق الخیل یتصل بنشاط تفسیر ریاضیة العق
نظرا لقصور المعیارین السابقین جاء معیار ثالث . ریاضي لكنه لیس عقد ریاضي

: المعیار المختلطیستند إلیهما وفق إلى حد ما في سبیل تعیین العقد الریاضي وهو 
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طرفیه على األقل حسب المعیار حتى یكون العقد ریاضیا ال بد أن یكون أحد 

شخصا ریاضیا، وأن یتصل بنشاط ریاضي من حیث سیره وتنظیمه، وأن یكون أحد 
العقد : مشار إلیه لدى، معزیز عبد الكریم. أهدافه أو أسبابه متصفا بالصفة الریاضیة

والتأمین والتعویض في المجال الریاضي، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد 
  .247_  245، ص2012السابع، جانفي 

التأمین ضد أخطار النشاط الریاضي، دار النهضة العربیة : حسن حسین البراوي   .3
  .14، ص 2003  القاهرة

  (5.4، ص1992المسؤولیة الریاضیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : سعید جبر .4
المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المسابقات : ممدوح واعر عبد الرحمن مهني   .5

  .62، ص 2005الریاضیة  رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، القاهرة ، 
  . 12مرجع سابق، ص : سعید جبر  .6
7. Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia «et 

al.».Droit du   sport, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 2006,  p517.  

8. Cour d’appel Paris, 25janvier1995, Dalloz, sommaire, p191. 
Obs. .F Lagarde, pour la reconnaissance d’une convention 
tacite d’assistance mutuelle entre les plongeurs d’une même 
palanquée, cite par Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, 

Didier Poracchia «et al.».Op.cit, p 517.  
فإذا كان مبررا تطبیق القواعد . للمسؤولیة المدنیة في المجال الریاضي ذاتیة خاصة .9

التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة إذا كان المضرور من الغیر، فاألمر لیس كذلك إذا كان 
المضرور ممارسا ریاضیا ألن هذا األخیر یكون قد قبل مسبقا تعرضه للمخاطر 

اط الریاضي الذي من المحتمل جدا أن تنشأ عنه فباختیاره لممارسة النش. الریاضیة
أو (مخاطر عدیدة  یكون قد أعفى محدث الضرر من المسؤولیة، وبهذا یكون مبدأ 

 la théorie de l'acceptation duقبـول المخـاطر الریاضـیة ) ما یسمى بنظریة
risque sportif عن  سببا من أسباب التخفیف أو اإلعفاء من المسؤولیة التقصیریة
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ولقد كانت أولى بوادر التطبیقات . الفعل الشخصي أو فعل الحیوان أو الشيء

القضائیة لمفهوم تقبل المخاطر في بدایة القرن الماضي؛ لكن تطبیقه الفعلي یرجع 
بمناسبة  1928مارس  27في  Veuve Gasse contre Sabyللقرار الشهیر 

في هذا النوع من النقل  قد  النقل المجاني حیث اعتبرت محكمة النقض أن الراكب
قبل المخاطر التي قد یتعرض لها من الناقل المجاني، وبذلك یستبعد تطبیق المادة 

فقرة أولى من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة عن  1384
  .أعفى الناقل المجاني من المسؤولیة یكون قد حراسة األشیاء، فبقبوله المخاطر

(Romain Ruiz : L'Acceptation des Risques dans la Pratique Sportive, 
Droit des Contrats Internes et Internationaux,  Université Paris 

Sud (Paris XI) 2012 – 2013, p05.) 
هذا الحكم كان المحطة األولى لإلشارة إلى فكرة قبول المخاطر، ونظرا ألهمیتها العملیة ونتیجة 

على أثارته من اهتمام  توسع تطبیقها في الكثیر من حاالت المسؤولیة المدنیة و لما 
المسؤولیة الریاضیة حیث لمس القضاة فعالیتها  مدى قصیر وبشكل خاص في مجال

في اتخاذ القرار ألن تطبیق النظریة یعكس اهتمام القانون بالجانب النفسي، ألن 
ظة من السباق أو المباراة أو النزال الواقع النفسي یؤكد بأن الریاضي في كل لح

یظهر بكل جرأة وشجاعة لآلخرین بأنه یعرض نفسه لجملة من المخاطر عن درایة 
دراك كامل بجدیتها   .منه وإ

(CAMPGUILHEM R : La Notion d'Acceptation des Risques sportifs et 
le droit de la responsabilité civile, thèse Paris 1961, p.19. cite 

par Romain Ruiz : op.cit, p 05.)   
على إثر ما سبق اقتصر تطبیق مبدأ قبول المخاطر على مجال الریاضة وبعض     

المجاالت األخرى، دون أن تكون فكرة سائدة إلقصاء مسؤولیة مرتكب الضرر على 
 وجه عام، بل تعتبر مبرر خاص  لدرء المسؤولیة ینفرد به النشاط الریاضي، ویشترط

لتطبیقها أن یكون المضرور عالم بالخطر وقبله قبل ممارسة النشاط الریاضي، وأن 
یقع الخطر بمناسبة  النشاط الریاضي، ویشترط أن یكون الخطر عادیا ومتوقعا، 
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فیعتبر خطر غیر عادي لم یكن لیتقبله أي ریــــاضي كالوفاة مثال، كما یشــــترط 

 عن مـــنافسة القــــضاء أن یــــكون الضرر ناجم 
(Cour. d’appel. Rouen, 31 mars 1993,  Juris Classeur périodique  

1994, IV, 1978 : à propos d'une partie de football  un tel 
comportement anormal ne saurait être considéré comme un 
risque accepté). Cassation. Civil. II, 15 mai 1972, Dalloz. 
1972, 606 -  Cassation. Civil. II, 27 juin 1984, B.II, n°123 - 
Cour. d’appel. Paris, 26 février 1986, Dalloz.1987,  
sommaire., 466, obs. J.Mouly. cite par  Jean-François 
CARLOT :Le risque sportif et son assurance, Disponible sur : 

)2016-03-(consultée le  08 www.juriSques.com. 

 ریاضیة رسمیة حیث لم یطبق المبدأ بمناسبة المنافسات الودیة والتي تنظم على سبیل التسلیة
  .وحتى في تمارین التحمیة قبل المنافسة الرسمیة ذاتها

(Cassation  2ème Civil. 28. Mars 2002. n°00.10.628, Cassation  2ème 
Civil.05.Février 2006. n°05.13.707, Cassation  2ème Civil.  

05. Juin 1985. n°84.11.786).  
وعلى إثر تطبیقها المتواتر من القضاء انتقدها بعض من الفقه، الذي یرى أن المخاطر 
الریاضیة لیست أكثر أهمیة من تلك التي قد تتكبدها نشاطات أخرى، ولذلك ففكرة 

التطبیق، من جانب آخر وبالتسلیم أن للمتقبل وقوع المخاطر لیست كافیة لتبریر هذا 
ة، فإن هذا ال یتوافر عند ـللخطر وعي معین لتعرضه له عندما یمارس الریاض

الریاضي القاصر، كما ال بد أن یقتصر تطبیقها على الریاضیون المحترفون على 
اعتبار أنهم یمارسون مهنة خطرة  بخالف الهواة فلیس من العدل أن یحرم الریاضي 
الهاوي من التعویض عن ضرر جسدي أصابه لمجرد أنه أراد أن یحافظ على صحته 

 .بممارسته الریاضة
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(Sophie Péchillon : Le sportif est-il juridiquement responsable de ses 
actes? Interrogations sur la difficile mise en oeuvre de la 
responsabilité du sportif dans une société qui veut protéger les 
victimes, International Review on Sport and Violence, 2010,  

N°2, p 171.)      

لكن القضاء الفرنسي بتبنیه هذا المبدأ فتح باب یصعب غلقه، األمر الذي جعل الفقه ینادي 
الشهیر ولسنوات عدیدة بالتخلي عنه، لتلبي محكمة النقض الفرنسیة ذلك في حكمها 

حیث تخلت صراحة عن تطبیق قبول المخاطر  2010 نوفمبر 04الصادر بتاریخ 
  . ، وعزوف جلي عن النظریةلتسجل تحول واضح مس المسؤولیة الریاضیة

(Cassation  2ème Civil, 4 novembre 2010,n°09.65947. Dalloz.  2011. 
p690 .chronique j.Mouly. Revue trimestrielle de droit civil 
.2011.p 2011.p137.P.Jourdain. Cite par. Amandine Cayol : La 
théorie de l’acceptation des risques du sport ressuscitée, 

Petites affiches 28 Juin 2012, N° 129, p17.)  

بعد سنتین من ذلك یؤكد قانون الریاضة هجران نظریة قبول المخاطر العادیة في المجال 
الریاضي لیضرب مثاال آخر عن دور التطبیق القضائي في صنع القانون، وذلك 

منه حیث ال یسأل الممارس  312من خالل المادة  2012مارس  12بموجب قانون 
تظاهرة  ادیة التي تنشأ بفعل شيء في حراسته أثناءالریاضي عن األضرار الم

ریاضیة أو أثناء التدریبات الخاصة بهذه التظاهرة، فیما عدى ذلك یمكن أن تثبت 
  .مسؤولیته التقصیریة دون إمكانیة تطبیق مبدأ قبول المخاطر إلعفائه منها

«L312-3-1  : Les Pratiquants ne peuvent être tenus pour 
responsables des dommages matériels causés à un autre 
pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au 
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sens du dernier alinéa de l'article 1384 du Code Civil, à 
l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une 
manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette 
manifestation sportive sur un lieu réservé de manière 

permanente ou temporaire à cette pratique ».  

أثارت مسألة التكییف القانوني لعقد االحتراف الریاضي جدال فقهیا وقضائیا نتیجة  .10
األنظمة القانونیة ولتلك التي إخضاعه للقواعد التي تحكم عقد المقاولة في بعض 

تحكم عقد العمل في أنظمة أخرى، ویختلف عقد المقاولة عن عقد العمل بأنه في 
األول لرب العمل الحق في إدارة جهود العامل وتوجیهها واإلشراف علیه أثناء قیامه 
بالعمل، بخالف عقد المقاولة حیث یكون المقاول مستقال في عمله عن رب العمل 

إلرادته وال لتوجیهه  وبإسقاط ما سبق على عقد  احتراف الالعب یالحظ  وال یخضع
تبعیة الریاضي للنادي، كما یتوافر في العقد عنصري عقد العمل اآلخرین عنصر 

: محمد سلیمان األحمد( العمل وعنصر األجر، مما یعني أن العقد هو عقد عمل، 
الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة  الوضع القانوني لعقود انتقال الالعبین والمحترفین،

نشیر إلى أن القضاء الجزائري اعتبر ). 15، ص 2001للنشر والتوزیع، عمان، 
، الصادر 666367القرار القضائي رقم (عقد احتراف العب كرة القدم عقد مقاولة 

، مجلة المحكمة 2011/دیسمبر/ 22عن الغرفة  المدنیة بالمحكمة العلیا، بتاریخ 
  .128، ص2012، ، العدد األولالعلیا

طبیعته  -مفهومه(عقد احتراف العب كرة القدم :عبد الحمید عثمان الحنفي   .11
دراسة مقارنة بین لوائح االحتراف في بعض الدول ) نظامه القانوني –القانونیة 

  121، ص 2007العربیة،الطبعة األولى  المكتبة العصریة، 
  .17مرجع سابق، ص: حسن حسین البراوي   .12
المسؤولیة في المنافسات الریاضیة المحلیة والدولیة، منشأة : حسن أحمد الشافعي   .13

  .191المعارف، اإلسكندریة، ص 
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دارة النادي المتعاقدة مع    .14 لكن في الواقع العملي نجد بأن مشجعي كرة القدم وإ

فطبیعة النشاط . الالعب تحمله ضمنیا التزاما بتحقیق نتیجة أي الفوز بالمباراة
اضي وخصوصیاته كان له تأثیر على أحكام القضاء الفرنسي حیث اعتبرت الری

بأن المدرب یلتزم من الناحیة  1977أفریل  18محكمة لیل في حكم لها بتاریخ 
) فهو المسؤول فنیا عن إعداد الالعبین ووضع خطط المباراة(القانونیة ببذل عنایة 

بتحقیق نتیجة أي الفوز  إال أنه یعد من وجهة نظر الجمهور المشجعین ملتزما
ورغم أن هذا الحكم یخص المدرب لكنه وقیاسا على الالعب نجد بأن . بالمباراة

ال فرضت جزاءات علیه  الجمهور یحمله التزما بتحقیق نتیجة؛ أي تحقیق الفوز وإ
كتعرض المدرب مثال لإلقالة أو امتناع النادي عن تجدید العقد مع الالعب أو 

لذا یتحول التزام الالعب المحترف بفعل تأثیر . التشجیعیةحرمانه من المكافآت 
الجمهور من التزام ببذل عنایة إلى التزام بتحقیق نتیجة باعتبارها الهدف األول 

عـقد احتـراف  :عبد الحمید عثمان الحنفي مشار إلیه لدى. والوحید من التعاقد معه
، ص 1995تاسعة عشر، العب كرة القدم، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة ال

112.  
15.   Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia «et 

al.».Op.cit, p528.  
16.  Cassation. Civil. 1ère, 21 novembre 1995, Bulletin. civil. I 

n°424.  
17. Cassation. Civil. 1ère, 28 octobre,1991, Dalloz, sommaire p271.   
18. Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia «et 

al.».Op.cit, p 531.  
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اب" ر مة ر خية تار   "دراسة

الد. د كمال ي   .ينعمرا

محاضر بالنعامة "ب"أستاذ أحمد صال ام ا   .املركز

ص   .م

جسم ينخر سرطان ل ش أصبحت مة ر التار طار حول البحث موضوع يدور

ا جذور مة جر ما وإنّ ديثة، ا مة ر با ست ل اب ر مة جر أن ن ي ت فحاولت العالم،

عرف أن منذ ة شر ال ا عرف القدم، العنفموغلة   .سان

ديث ا العصر قبل ما ة ف من ا انطالقً بح القديمة،(فبدأُت ضارات ا ة ف

الوسيط ابية) والعصر ر عمال م أ ا زً م ديث، ا العصر غاية يل–إ س ع

ات-املثال الف ذه خالل وقعت  .  ال

Résumé.  

Le thème de la recherche s’articule  sur  l’historique   du terrorisme qui  est 

devenu un cancer qui menace le monde entier, donc je tenté d'indiquer que le 

terrorisme ne constitue pas un acte  moderne, mais un crime immémoriale, et  

enraciné,  l'humanité a connu depuis que l'homme a connu la violence. 

  L'étude a commencé, à partir de l'époque pré-moderne (la période des 

civilisations anciennes et l'Ere median) jusqu'à l'époque moderne, mettant en 

évidence les plus importants actes de terrorisme –a titre d’exemple-  qui se sont 

produits au cours de ces périodes. 

  

  .مقدمة

م يتو الناس من الكث أن إذ اب، ر شأة عن املقال ذا ديث ا سنو

املا القرن من ة خ العقود إال ر يظ لم شأة ال حديث اب ر أن عتقد أي(و
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غتياالت و روب ا د ش الذي عشر التاسع اب)القرن لإلر إن قيقة ا ولكن ،

إ عود عيد، أمد منذ العنف رة ظا ة شر ال عرفت حيث الِقدم، موغلة جذور

قابيل ولديھ وأنجب رض، إ السالم عليھ آدم سيدنا ة شر ال أبو نزول خ تار

أن إ ما بي يدب الصراع دأ و ابيل هللاو لقول مصداقا ابيل أخاه قابيل قتل

َن ( عا اِسر َ ا ِمنَ َح فأصبَ ھُ لَ تَ قَ فَ أِخيِھ تَل قَ فُسھُ نَ ھُ لَ ت عَ وَّ طَ   .1َّ)فَ

وتتغ تتعدد العنف صور دأت و ة شر ال دماء سري العنف بدأ نا ومن

انا وم زمانا الظروف من. بتغ بدأ قد الغ اب وإر العنف ان ياةوإذا ا بداية

و و ياة ا ا عل سي انت ال ساسية للقاعدة وفقا سان لإل جتماعية

ع القيود عض وضعت قد ة ضار وا املدنية ياة ا ور ظ فإن لألقوى، البقاء قاعدة

ساسية القاعدة لألقوى (ذه البقاء ضاري)قاعدة ا التطور من الرغم و ذلك ومع ،

أنوالتكن نجد أننا إالّ ئا، فش ئا ش تطورا يزداد والذي سان إليھ وصل الذي ولو

انت ما م اب ر أسلوب باتباع والعنف القوة لغة جمھ ت والذي لألقوى البقاء مبدأ

الساعة د موجودا مازال ة معنو ولو  .صورتھ

ستاذ يرى مثلما الدو اب متو"فاإلر وال" رجب ديثة ا ة الف وليد س ل

ظل جدا مبكرة ة ف ر ظ وإنما جتماعية و قتصادية و السياسية الظروف خلقتھ

وتطور التكنولو بالتطور تتطور الدو اب ر مة جر بدأت ثم القديم، املجتمع

وتل ا خطور داد ل اباملجتمع لإلر خية التار لة ال  .2ك

املجتمع منذ دوليا أو ان محليا اب ر خ تار تبع فسن ذكره سبق ما ع با وترت

ي املد املجتمع ظل ثم ة، السماو ديان ة ف و الوسطى، بالعصور مرورا القديم

ذه من مرحلة ل خصائص ن ن ِ مّب التكنولو التطور حيث ديث ذاا و املراحل،

ذه ل التار طار عرض ما خالل من نحاول ن مطلب إ البحث ذا تقسيم خالل من

العصر قبل ما ة ف ابية ر عمال إ ما م ول ناول سن حيث مة، ر ا

رة ظا إ ي الثا املطلب نتعرض ثم الوسيط، والعصر القديم العصر أي ديث ا

ا اب أفراداًر العالم بت وأر عت روّ أعمال من العصر ذا ده ش وما ديث ا لعصر

و. ودول  و ساؤٍل، ع جابة أجل من لھ ذا أن: و أم شأة؟ ال حديث اب ر ل

القدم؟ موغلة جذور ذات اب ر مة  جر
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ول  ديث: املطلب العصرا قبل ما اب   .ر

قول  خالل عامن إ( هللا واوَ الُ قَ ةً ليفَ خَ رِض َجاِعٌل ي إّ للمالِئكِة ّرَك اَل قَ ذ

َك  لَ ُس دّ قَ نُ وَ َحمِدَك بِ ُح ّسبِ ُ حنُ نَ وَ الِدماءَ َوسِفُك ا ِفَ فِسدُ يُ ن مَ ا ِفَ ُل جعَ اَلميأتَ قَ

ون علمُ َال ا مَ ُم أعلَ ي ِ     3).إّ

من ة السماو والكتب م الكر القرآن بھ جاء ما أن العنفعلم أن عن ين قبل

اب ر عرفت ة شر ال فاملجتمعات لذا رض، ع ول ليفة ا وجود منذ ون سي

قدم قديمة رة ظا ونھ مختلفة ال بأش العصور أقدم ومنذ ة شر ال بداية منذ والعنف

الذات حب ع ُجبلت ال سان لإل ولوجية السي الطبيعة ب س لھ ومالزمة سان

مةورغبة ر ا جتماعية ياة ا جدت وُ شر ال جد وُ أن فمنذ وعليھ ستقواء

الرعب، من جو لق وخُ ما والعنف ب س الرعب من ء القديم القب املجتمع فعاش

أفراد أحد من أو أخرى ع قبيلة من والعدوان غارة ذلك من وحشية أعمال من عرفھ

القب أفراد أحد ع القبائل منذه عا و ومصدرفخر مباحا أمرا ان حيث خرى، يلة

يكن ولم البقاء، وسائل من العدوان ان إذ ي، العدوا العمل مرتكب أو املعتدي قبيلة

م إباد أو سرى ع بقاء ق ا للمنتصر ان بل سرى تبادل نظام م لد معروفا

امل غابت4بال مجتمعات ذلك غرابة وال منطق، ا ف وساد سانية و العدالة ا ف

وتحميھ ق ا تخلق ال بل ق، ا ع علو انت ال  .القوة

مقدمتھ خلدون ابن يقول السياق ذا ع"و أقرب ان توحشا أك ان من

ية والعص القوة افأ وت العدد ا تقار إذا سواه ع قائال5"التغلب ضيف و إذا"،

أوسعان ا ملك ان وحشية مة ابن6"ت واملؤرخ العالمة يذكر السياق نفس و ،

خلدون  " XE{خلدون  املجتمعات} "ابن سائدان انا القتال من ن نوع ناك ان أنھ

للعدوّ  ب أر ان الزحف قتال وأن والفر الكر وقتال الزحف قتال ة بر وال ية وما.7العر

أ بأ ي خلدون ابن ذكره العدوانما عرفت ة بر ال أو ا م ية العر القديمة املجتمعات ن

ا قاء و ا صمود يل س اب ر وأساليب  .والوحشية

إ ئا فش ئا ش القب النظام إ سري النظام من القديم املجتمع تطور ثم

دراس إ يدفعنا ما ذا و داري، و السيا التنظيم ذات القديم ا ل ش ةالدولة

مادام الوسيط العصر ثم ي، الروما والعصر ي الفرعو العصر من ل اب ر

ختصار من بنوع ولكن ديث، ا العصر قبل ما ة ف اب ر حول يدور ديث ا
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و منا ما ولكن اب، ر وأعمال بالوحشية مل القديمة ضارات ا خ تار ألن يجاز و

ضا ا أن فقط ن نبّ مثلةأن عض ذكر خالل من اب ر رة ظا عرفت القديمة رات

نتعرض ن، التالي ن الفرعي خالل من ھ سنو ما و و فقط، املثال يل س ع القليلة

عمال إ ي الثا نتعرض ثم القديم، العصر ابية ر عمال خ تار إ ما م ول

العصرالوسيط ابية  .ر

ابية: ول الفرع ر القديم عمال   .العصر

العصرالقديم    عن كمثال الرومان، وحقبة الفراعنة، حقبة ناول   .سن

ي: أوال الفرعو   . العصر

ووسائلھ خصائصھ يختلف أنھ ولو اب ر رة ظا الفرعونية مصر عرفت

اضر ا وقتنا اب ر عن أسباب8وأحداثھ ون ت قد ذلك ومع ودوافعھ، اب ر

انقالبات ق طر عن كم ا ع السيطرة إ دف سياسية دوافع يجة ن إما ف واحدة،

ما م ا أغراض لتحقيق الوصول تحاول إيديولوجية أو ية دي ات اتجا ا سب أو واغتياالت،

الوسائل  .انت

املل أخيھ باغتيال ِست امللك قيام ي الفرعو العصر مثلة ر أش كومن

قبة ا تلك ابية ر عتداءات تجسدت وقد مصر، حكم انھ م ليحل س أوزور

غتياالت ذلك9صورة ابية ر عمال قبيل من عت انت ال عمال ن ب ومن ،

جعلت والوحشية ة بر بال سم ت انت وال مصر ع كسوس ال قبائل مات الوقت

و  ي الفرعو ماتاملجتمع ال من خوفا متقطع رعب ش ع ضارة ا عرف الذي

كسوس ال قبل من بالرعب ة و امل   .10الوحشية

 

ي :ثانيا الروما   .العصر

ن وم املح ضد اكم ا من سواء وذلك العنف، صورة الرومان لدى اب ر اتخذ

العكس عامي11أو ن ب ما ة الف ى د الشرق ي املقدو سكندر فتح فعندما ،323

امليالد( 333و ام) قبل ا استخدم كما الشرق، شعوب ضد والوحشية العنف استخدم

تقف لم الشعوب ذه أن غ ا، شع أفراد ضد السيا العنف البطلمية الدولة
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بل بداد، س ذا أمام يدي امكتوفة مقاوم كذلك والوحشية العنف إ أت

الطغيان ذا  .12ضد

العل التعذيب أسلوب الرومان ا استخدم ال ابية ر ساليب م أ من عد و

ملصارعة سة املف الوحوش استخدام إ الرومان أ كما الناس، قلوب بة الر لبث

م عل والقضاء م عذي  .13املراد

القرن  مطلع دفتومع اس ال ابية ر املجموعات عض رت ظ امليالدي ول

عامي ن ب فما الرومانية، ة اطور م ابية73و66زعزعت إر حركت شأت ميالدي

اري  السي من ية دي مجوعة ا اسم14قوام ا أعضاء ع يطلق ان و ن"، لوت " الز

الشديد العنف ابية ر املجموعات أو ركة ا ذه ةواستخدمت اطور م ضد

باختالف ا ومؤسسا ا الدماربقصور اق وإ ا، شآ م ضرب ق طر عن وذلك الرومانية،

ا  .15أنواع

السلطة جانب من سواء ابية ر عمال عرفوا الرومان أن ع يدل لھ ذا و

سبق ما تأكيد إ يؤدي ما و و السلطة، ضد ماعات وا فراد جانب من أو اكمة ا

معقولھ تتوافق ال ا وأسالي ا بوسائل اب ر رة ظا عرفت القديمة املجتمعات أن

ن ب ما ة الف تتوسط وال أخرى زمنية حقبة إ تقل ن ومنھ الزمنية، قبة ا تلك

الباحث سيخصصھ الذي ي الثا الفرع خالل من ذا و ديث، ا والعصر القديم العصر

العصرالوسي خالل اب ر رة   .طلظا

ي الثا ابية: الفرع ر الوسيط عمال  .العصر

لھ ان ما ا م الوحشية غاية ة دمو صراعات الزمن من قبة ا ذه دت ش

ودول مجتمعات فعاشت سياسية، دوافعھ انت ما ا وم دي أو مذ إديلو ع طا

الدوافع اختالف مع ا وحشي خ التار ل ة ضار ا العصرحرو انذا ف ا، إل أدت ال

ة و ال بحروب عرف حروب16ملا منذ بذلك ء م مثال ي ورو خ والتار ك ب النص

سا وفر طانيا بر ن ب عام سنة(املائة من غاية1337ابتداءً ذا17)ميالدية1453إ ،

الق من خ الثلث ح عشر ادي ا القرن أواخر من ية الصلي روب ا إ رنإضافة

عشر ِقبل،)ميالدية1291- 1096( الثالث من اب وإر وح ع طا من ا خالل ساد وما

ن املسلم من م ق طر جد وُ من ل ل ية الصلي يوش   .18ا
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رة الظا ذه إ التعرض إ يدفعنا الوسيط العصر اب ر عن ديث وا

سالمي خ التار ثم املسي خ والتار ودي، ال خ التاالتار النحو   :ع

ودي: أوالً  ال خ   .التار

ابية ر باألعمال مل ودي ال خ التار ع19إن بناء ودي ال الدين أباح فقد ،

الباعث عن النظر غض القوة استخدام وأباحت ا ومجدّ رب ا ة املَحرفَ التوراة عاليم

لھ فعل من م عند رب فا ذا غرابة وال ذلك، م(وهع ل واملنحاز ود ال ) الھ

م وأوصا م زعم حسب ع نتقام رب و ودية ال عند الرب أن إذ ألوامره، وتنفيذا

وع وأنجاس، ائم إال ما الشعوب ذه ألن م، والتنكيل خرى قاليم غزو

انت قة طر بأي م س وتنج م تدم ود  .20ال

املسي الدين أتباع عاش وديولقد ال الشعب قبل من وتنكيالً اداً اضط

السماء إ رفعھ عد ما إ السالم عليھ ع عث منذ الرومانية السلطة مباركة و

والذي سنقدمھ، الذي العصرالوسيط ة ف البارز املثال املثال(ولعل عليھ)  أي ينطبق

فراد عض شاء إ يتمثل ي ا ر التنظيم وصف مبالفعل رأس وع ود ال من

املس السري التنظيم ام-م بمباركة-ح فية ا بالقوة ُعرفت ة سر جماعة

ماعة ا ذه ت تّم حيث ن املسيحي اب وإر قمع ا م م ي الروما امللك من يع و

من رعب وعاشوا ا كب تنكيال املسيحيون د وش التنظيم، والدقة التامة ة بالسر

أ السري خالل ي ا ر التنظيم ذا لھ21عمال ود ال خ تار أن قلنا إذا غرابة ال وعليھ ،

مب لھ ذا و خرى، الشعوب بتدم ون مر م بقا أن يرون م أل اب ر ع مب

ذلك إ شارة سبق كما ومزورة محرفة ية دي عاليم  .ع

دي وموقف ودي ال الشعب خ تار ذا ان خوإذا التار عن فماذا اب، ر من م

الغ اب إر من املسيحية وموقف   .املسي

 

املسي: ثانياً  خ   .التار

املسيحية   الطائفة ا قامت ال املجازر إ يجاز من بنوع الباحث تعرض س

كذلك و ود ال من نالت ال املجازر ذلك من ، املسي الدين غ من ديان أتباع ضد

ندلس سقوط عد ن   .املسلم
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ود -1 ال ضد ن املسيحي  .مجازر

الدين أتباع قبلال ذا و يون، الوث الرومان قبل من وتنكيالً اداً اضط املسي

ميالدي ع الرا القرن املسي الدين و م ل الرس الدين يصبح ،22)ميالدية312 (أن

الذين ود ال قبل من اد اضط املسيحيون افال إل شارة سبق م ضد باملجازر قاموا

الشعب يقف أن البدي من ان ذا ول ودي، ال خ التار اب ر عن ديث ا عند

ودي ال الشعب مع سامح م غ موقف ا واستقواء شاراملسيحية ان عد   .املسي

القد مدينة جاع اس عد املسيحية خ تار ود لل و املذبحة انت منف س

ميالدي ع السا القرن نطية الب الدولة راية تحت ا ودخول ،)ميالدية614(الفرس

وأرسل مذبحة م ضد فأقام ذلك، رفضوا الذين ود ال لتنص أوامر رقل أصدر حيث

ا أورو ود لل مذابح إلقامة الغرب ملوك  .23إ

ن املسيحي يد ع ود ال ا د ش ال املذابح اسبانياوأول انت الغرب

ندلس إ العرب ن املسلم دخول قبل ن ي الغر القوط حكم  .24ظل

عشر ادي ا القرن قام)ميالدية1096 (و بحيث ماي مذبحة القادةأوقعت حد

د و ن ولم-أميخ-الصليب النار فيھ وأشعل ود ال ن اني الر س رئ قصر ع وم بال

ود ال من دينجو يز ما املذبحة واستمرت املسيحية، واعتنقوا م دي عن ارتدوا الذين إالّ

يقارب ما لك و ن يوم خ25ودي2000عن التار ا عرف أخرى مجازر إ إضافة ذا ،

ود ال ضد   .26املسي

ن -2 املسلم ضد ن املسيحي   .مجازر

املؤلف    عندما أنھ يرى ذكر تُ أن يجب ال مثلة أبرز ديثمن با مر يتعلق

از ج و ن املسلم ضد املسيحية املجازر خ تار ش"عن التفت أنھ27"محاكم حيث عد،

سنة غرناطة ا1492سقوط ام ح مع ا أبرمو ال دة املعا نقضوا ا إل سبان ودخول

اردينال ال بھ قام عمل أول ان إذ ن نصب-مندوسيھ–املسلم و مراء ا دخول عند

أسقفالصلي أرسل عدة أيام عد و اثوليكية، ال مد ا صالة وترتيل ا أبراج أع فوق ب

ن املسلم حمل عاتقھ ع أخذ قد أنھ ا ف علمھ ي سبا للملك عاجلة رسالة غرناطة

السيد لرغبة ا تنفيذً وذلك ا، اثولًي يصبحوا أن ع إسبانيا مدن من ا وغ غرناطة

وأ لھ ر ظ الذي ادَّاملسيح كما بذلك   .28مره
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وأصدرت تنصره، عدم عن لتحاكمھ مسلم ل عن تبحث ش التفت محاكم رت فظ

وكتب املصاحف وأحرقت إسبانيا مسل ل لتنص ا عليما سبانية ش التفت محاكم

أحياء م و ن املسلم بحرق اماً أح ش التفت محاكم أصدرت كما ديث، وا الفقھ

غرناط مدينة سنةساحات ح ملة ا ذه استمرت وقد املأل، أمام ) ميالدية(1577ة

مسلم مليون نصف من أك ن ي الغر ن املؤرخ عض حسب ا ي   .29وراح

سالمي: ثالثاً  خ   .التار

ال تلك سواء العنف أحداث من العديد النبوة د ع عد سالمي خ التار عرف

ا ا ارت تم ال أو أفراد ا ذلكقام من اب، ر درجة إ وصلت جماعات طرف من

ليفة ا د ع الردة الصديق-حروب بكر الثالثة-أبو الراشدين لفاء ا وقتل بن: ، عمر

طاب ة23سنة(ا عفان30)ر بن ة35سنة(وعثمان طالب31)ر ي أ بن وع

ا32)ه40سنة( أ ولو واقعة ل أسباب اختالف مع أفراد يد ع ا، أ ا ل ك ش

ساً رئ باعتباره ية ال ومركز صفة إ بالنظر سالمي املجتمع كيان ت زّ و أرعبت

آنذاك سالمية   .للدولة

وارج ا فرقة اب ر خ تار ا اسم لت ّ ال سالم خ تار الفرق فمن

عن خرجت طالب–ال ي أ بن وقبولھ-ع ن صف موقعة عد رتھ واوكفّ مع التحكيم

سفيان-دمشق ي أ بن ة لعدة37سنة-معاو تقتيل من وارج ا بھ قام ما حيث ه،

عمال شع أ من عت التحكيم مبدأ قبول ب س ن املسلم عامة تكف عد عقود

سالمي خ التار ا عرف ال ابية   .33ر

ا فرقة سالم عاليم عن انحرفت ال أيضاً الفرق شيعية-لقرامطةومن فرقة

سماعيلية الطائفة د-من ع بداية بالعراق وفة ال منطقة ا أمر استفحل ال

ضد إجرامية بأعمال طائفي بدافع الفرقة ذه قامت حيث املعتضد، العبا ليفة ا

ة و ال يوم يج ا ع عتداء و مكة غزو درجة إ عامة ن ،)ه317سنة(املسلم

كث-فذكر بقولھ-ابن حداث بأستار"..واصفاً فيتعلقون م م يفرون الناس ان و

قتلون فيُ طوفون و كذلك م و قتلون يٌ بل ئا، ش م ع ذلك يجدي فال الكعبة

القرامطة..."الطواف أم وقام باب–، بقلع وأمر زمزم قبة دم ي نا ا سعيد ي أ

ا وشقق ا ع ا كسو ونزع إالكعبة معھ ونقلھ سود ر ا أمربقلع كما ابھ، أ ن ب

م ن(بالد البحر سنة) بالد وعشرون ن إثن ملدة سود ر ا بدون الكعبة إ34فبقيت
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سنة رذي339غاية ش انھ م إ سود ر ا إرجاع ا ف تم ال السنة و رة لل

  .35القعدة

أشاعت ال كذلك الفرق ر أش بدافعومن ن املسلم أوساط والفزع الرعب

بالد تواجدت سماعيلية ركة ا من شيعية طائفة م و ن شاش ا فرقة طائفي

مؤسسھ يد ع دي أساس ع قام سيا ككيان الصباح–فارس ا-حسن أفراد ان

وكذا الس ب للمذ م عدا ان و الفضيعة، م جرائم يرتكبون ثم ش ش ا يتعاطون

سنة ا عل القضاء تم ح الفرقة ذه واستمرت ن، ي عد1256الصلي املغول يد ع م

املغول  ش ج ا قام ال الغزو   .36موجة

بمذبحة عرف ُ ما عشر التاسع القرن بداية ابية ر عمال ر أش ومن

سنة مصر1811املماليك وا أقام حيث ابنھ-م ع لتود حفل ع -طوسون –محمد

السلطانا أوامر ع بناءً از ا ن ابي الو ع للقضاء حملة بقيادة فھ لّ لذي

ممر م محاصر وتمت فل ا ذا ل املماليك زعماء جميع ع محمد فدعا ي، العثما

القت عدد بلغ حيث جميعا م قتل وتم القلعة داخل حال. 37قتيل500ضيق ل وع

بأح مل سالمي خ التار فقطفإن املثال يل س ع ذكرناه بما وسنكتفي العنف   .داث

ي الثا ديث: املطلب ا العصر اب   .ر

عمال ة بك ما ل التعرض سابق ن ت الف عن ديث ا العصر ة ف تختلف

ذا خالل املؤثرة حداث لتعدد ونظرا ا، ل املحركة ار ف و ا ال أش واختالف ابية ر

والتطور منالقرن أو ماعات وا فراد قبل من ان سواء اب ر ده ش الذي ائل ال

رب ل السابقة ة الف و ات ف ثالثة إ املرحلة ذه الباحث سيقسم ومات، ا قبل

الثانية، العاملية رب ا عد ما ة ف ا وأخ ن، ر ا ن ب الواقعة ة الف ثم ، و العاملية

الفروع خالل من   :التاليةوذلك

 

ول  و: الفرع العاملية رب ا ع السابقة ة   .الف

اب وإر ام ا اب إر اب، ر من ن نوع ن ب املرحلة ذه خالل التمي يمكن

  .فراد

 



                2016–1437  

73 
 

ام: أوالً  ا اب   .إر

املتعلقة ة الف ا سوق أن يمكن وال ام ا اب إر عن مثلة أبرز من

سابحاكم ي-فر س اب-رو ر أسلوب استخدام عن رسميا أعلن من أول عت الذي

ة ور م ا وإعالن سا فر قطا النظام ع القضاء عد حكمھ ة ف خالل

ية أوت38اليعقو ر ش من العاشر من ة ر1792الف ش من والعشرون ع السا إ

لية ت1794جو اب إر ة بف ت تم وال خالل، من أوامر إصداره عد سا فر خ ار

بحملة ة الف ذه ت وتم سا فر ون باآلالف والزج املنازل مة بمدا مراسيم

سا فر أنحاء جميع ة الكب خونة عدامات م باعتبار محاكمة دون حاالت ا  .39م

يذكر والذي ام ا اب إر عن البارز املثال أن من ذكره سبق ملا وتأكيدا

حكم ة ف و مثلة ي-مقدمة س ستاذ-رو الدين-يرى عز جالل كتابھ-أحمد

السيا والعنف اب صورة: ر ي س رو د ع سا فر اب ر حكم ة ف أن

ديث العصرا الدولة اب إلر  .40واقعية

س رو قانون عد سية الفر الثورة ومة ا من اب ر اصوأصبح ا ي

املحاكمة ضمانات ل بمقتضاه أل والذي نائية، ست املحاكم أمام جراءات بتعديل

اءة ال أو باإلعدام كم ا سوى للقا ك ي ولم  .41العادلة

واعتباره بإعدامھ ي س رو سقوط عد ح سيا كأسلوب اب ر أصبح وقد

وسلط الدولة ا ستخدم وسيلة وأصبح ي ا التاسعإر القرن اء ان ومع ا، معارض ضد ا

اكمة ا السلطة وسائل من وسيلة التقليدية صورتھ من اب ر تحول ميالدي عشر

فراد يمارسھ يع ش عمل اعتباره   .42إ

السياسية: ثانياً  ماعات وا فراد اب   .إر

يمكن مراحل عدة خية التار الناحية من اب ر من النوع ذا عمّر ا تقسيم

التا   :النحو

  

ن -1 العشر القرن داية و سية الفر الثورة عد ما  .مرحلة

اب ر تحول ن العشر القرن داية و عشر التاسع القرن اية مع أنھ القول سبق

ماعات وا فراد قبل من يمارس عمل إ اكمة ا السلطات تحتكره عمل من
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يمكن حركتان رت فظ معظمالسياسية، مبعث خية التار الناحية من ما اعتبار

ما و الزمنية، قبة ا ذه خالل ية ورو الدول من العديد ابية ر العمليات

محاوالً يجاز من بنوع ما ل تعرض س واللتان العدمية، ركة وا ة الفوضو ركة ا

ما ف التعر املتمثل بالغرض تفي موجزة فكرة   .إعطاء

ةا 1.1 الفوضو  .ركة

ب س ما وامللكية السلطة أن وترى اكية، ش ار ف إ ند س حركة و

الدعاية ع واعتمدت ما، مقاوم وجب وعليھ املجتمع الظلم ومبعث بداد س

سنة لندن مؤتمر ذلك من املؤتمرات وعقد ا ار دي1881ألف مؤ من العديد ضم والذي

ال السلطة رفض منفكرة العديد ور ظ عنھ نتج ما و و ركة، ا ذه ا ل دعت

ذه ار أف ثأث تحت وروسيا اسبانيا، ايطاليا، سا، فر من ل ابية ر مات ال

ا ملقاوم والداعية للسلطة الرافضة ركة   .43ا

العدمية 2.1 ركة  .ا

يد ع تأسست الروس ون الفوضو حركة سارف-و يد- ب ع ر ظ اوال

والفلسفة الفكر رجال اب وإر ف تخو ع القائم الفكري اب باإلر عرف ما مرة ألول

ذه ل تطبيقاً رت ظ ال املنظمات أبرز ومن ع، و ال من ب نص م نال الذين دب و

ركية وا التنظيم من د مز إخفاء دور ا ل ان وال الشعب، إرادة منظمة ركة ا

ش الذي اب ر إع و بالدرجة ا موج ان والذي ة الف ذه خالل روسيا دتھ

كم ا رجال  44.تصفية

و-2 العاملية رب ا غاية إ ن العشر القرن بداية  .مرحلة

السلطة ع والناقم الشيو الفكر ور ظ و خية التار قبة ا ذه يم ما م أ

ذه البعض، يراه كما الشيو اب ر ستاذأو ا يرا وكما ول -يديولوجية سو -آلبار

منظما ان م اب ر ترفض ال ا ولك الفردي، اب ر رفض ع من45تقوم ان ف ،

سنة البلشفية الثورة قيام املتطرف الفكر ذا ي1917نتائج وتروس ن لين بقيادة

أسر  مذبحة ا، م خ التار ا ل د ش مجازر خلفت وال ليانوف، رومانوفو القيصر ة

ومذبحة روسيا، يحكمون انوا الذين مراء و ن قطاعي ضد ومذبحة ائھ، وأقر وأعوانھ
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ركة ا ضد الوقوف يفكر من ل سيمر رة جز إ والنفي ن، الفالح القوزاق

  .46الشيوعية

ستاذ رى العكرة-و س من-أدون دة فر اب ر ممارسة البالشفة ة تجر أن

السلطة، إ الوصول دف الثورة قبل املنظم اب ر استخدموا م أ حيث ا، نوع

ع م يال واس الثورة نجاح عد استخدموه ثم الضعفاء، اب بإر عرف ما ذا و

ن النقيض ن ب جمعوا قد ونون ي ذلك و اء قو اب إر مس تحت   .47السلطة

ي الثا ن: الفرع ر ا ن ب الواقعة ة والثانيةالف و ن   .العامليت

ودول كأملانيا، مختلفة دول و العاملية رب ا عد ور الظ إ اب ر عاد

رت ظ ال اب ر ات حر أن القول يمكن أنھ ولو أثره، الشيو للفكر ان و البلقان

ية يمي ات حر ا أغل انت ة الف ذه ا48خالل رب ا قبل ما ة ف عرفت وقد لعاملية،

اب ر ور ظ حيث من أو ابية ر العمليات حيث من سواء وظا م تطورا الثانية

الدول مع أو ابية ر ماعات ا ن ب والتعاون تصال ادة ز وكذلك عاده، أ بمختلف

ماعات ا ذه تدعم   .49ال

دولية سياسية صية اغتيال ة الف ذه خالل اب ر عمليات أبرز ومن

سنةتتم سا فر خارجية ر وز رفقة يوغسالفيا ملك ول الكسندر امللك 1934ثل

ة الف ذه خالل العالم ا عرف ال ابية ر العمليات ر أش من ادثة ا ذه انت   .و

ال ا: ثالثالفرع عد وما الثانية العاملية رب ا ة   .ف

وأص التنظيم، بقلة املرحلة ذه بداية اب ر سم للعملا ميال أك بح

أصبحت ال اليف للت نظرا ا أفراد عدد بقلة ابية ر ماعات ا سمت وا الفردي،

ن و ابية ر ماعات ا ن ب الصلة توثقت ة ف عد أنھ إالّ ابية ر العملية ا تتطل

والسالح تجاراملخدرات خاصة املنظمة مة ر ا   .50عصابات

رة ظا عن ديث ا سياق الثانيةو العاملية رب ا خ تار من انطالقا اب ر

ستاذ ش-يرى ن-جوتوفي خ تار ن ب تحول نقطة انت الثانية العاملية رب ا أن

للدول عابر اب إر ة ف يمثل ما وثان املحدود املح اب ر ة ف يمثل ما أحد اب، لإلر

التكنولوجيا، إليھ وصلت ما أحدث ستخدم لوللقارات املذ التقدم من ستفيد و
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ة النوو ة لألس ن ابي ر باستخدام ن التك معھ يمكن الذي مر ة، س صناعة

بة قر ة  .51ف

ماعات ا قبل من والكيميائية ة النوو ة س استعمال بمسألة يتعلق وفيما

ستاذ يرى ابية ور -ر ل أ-ول عتقد من ل خطئ و م يتو ابيةأنھ ر ماعات ا ن

والبيولوجية ة النوو ة س ستخدم   .52لن

الوقت نفس خطرا ل ش وال ديثة ا ة الف اب ر تم رال املظا ومن

ي ما نذكر الدو املجتمع   :53ع

ا -  إل ينضمون الذين وعدد ابية ر املنظمات عدد   .ارتفاع

ابية -  ر العمليات سبة ادة ةز شر و خسائرمادية من ا ع نتج   .وما

محلية -  حدود عرف ال اب ر وأصبح الدول ع ابية ر رائم شارا   .ان

قيام -  تمثل و عنھ، ديث ا سبق الذي عن متطور ل ش ولكن الدولة اب إر ور ظ

ثروا ع يالء لالس أخرى دول واستقالل سالمة ع عتداء ة القو ى الك االدول

كية مر املتحدة الواليات ا قامت ال رب ا ذلك ع مثلة ومن ية، وا تحت

سنة ستان أفغا بن2002ع أسامة ع س وال بإخفاء فغانية ومة ا قيام ة ب

ووزارة التجارة بر تفج لعمليات املنفذ م حس ع ونھ سليمھ طلب رغم الدن

ت11الدفاع   .200154مس

قوات بھ قامت الذي الوح وم ال الدولة اب إر عن أيضا مثلة ومن

ل أبر طانيا ر و كية مر املتحدة الواليات من ونة امل دف2003التحالف اس الذي

من الف ف خلّ والذي الشامل الدمار ة ألس ا امتالك مزاعم تحت العراق دولة

مادية وخسائر ايا صدامال س الرئ ع القبض إ إضافة ذا   .55ارثية

مليئة ة ف ف ة الف ذه ا د ش ال ابية ر بالعمليات يتعلق وفيما

عمال أن لتأكيد املثال يل س ع ا م البعض وسنورد الوحشية، باالعتداءات

بقي وإنما ينقطع، لم عامة بصفة اب ر و ابية ر والتنظيمات دهالوحشية ش العالم

ا ا الوقت إ الثانية العاملية رب ا اء ان ة ف   .من

تحاد قائد ن ستال حكم ة ف و البارز فاملثال ومات ا اب إر حيث فمن

ن ستال ة ف ففي ، السوفي تحاد خ تار ي مؤسسا اب إر ة ف عت حيث السوفي
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من الوحشية الطرق مختلف ا خالل ونفيمورست ن اب56إ... إعدام، ر وكذا

دولة ع سرائي الكيان إقامة منذ سرائيلية ومة ا تمارسھ الذي سرائي

ن   .فلسط

املراجع ع طالع عد قولھ يمكن فما ماعات وا املنظمات اب بإر يتعلق وفيما

لم أنھ ابية، ر رائم ل التار يطار تناولت ابيةال ر عمال من الكث يحدث

ال املجازر ناء باست ذا ا، عد جاءا اللذان والعقدين الثانية العاملية رب ا خالل

ذلك عن ديث ا عند ا سنورد وال سرائيلية ابية ر املنظمات عض ا . قامت

ستاذ أيضا بھ جاء ما ذا ور-و ل ذ-ول حيث اب ر الذيكتابھ اب ر أن كر

سنة عد ب ِ ُ املدن يضرب إ1945ان عد ولم سوف ا القمر ب ي كما

سنة اية إالّ ور  . 196057الظ

إ شارة أن دون ديث ا خ التار اب ر رة ظا ستعرض أن لنا يمكن وال

و اب ر ال أش من البارزة ال ش   :عض

ع - وم فولكال ونت ال اغتيال ذلك من دولية بحماية ن املتمتع اص

سنة إسرائيلية ات ج ِقبل من ن فلسط املتحدة لألمم وسيط أول   1948.58بارنادوت

كمنظمة- ابية ر املنظمات ا قامت ال املذابح تمثل و س ا إبادة

زمن مختلف ع اشوم وال أرغون، ومنظمة اغانا، وأعنفال ر أش نذكر ذلك ومن ة،

ل رأبر ش ن ياس دير مجزرة و بيغن مناحيم بزعامة أرغون منظمة ا قامت مذبحة

لما59 1948سنة ا إل شار أن يجب يونية الص ركة ا خ تار عار وصمة عت وال ،

اب ر حول ديث ا وجاءت. دار ا سبق ة كث أخرى مجازر إ إضافة منذا ا عد

سنة ما ا ة قر مجزرة ومجزرة1943ذلك افا و القدس ومجزرة اغانا، ال ا قامت

سنة ي برا رم ات1954ا ر ا ا خالل من حاولت ال املذابح من ذلك غ إ

إلبادتھ محاولة انت قل ع أو ي العر س ا إبادة يونية   .60الص

فيتمثل الثالث ل الش لالختطافأما سبة فبال الطائرات، ل وتحو ختطاف

الواليات ي سف اختطاف حادثة نذكر السبعينات، ودة بمُ ور ل ول ستاذ وصفھ والذي

ماال، ي غوا آنذاك ية الغر أملانيا وسفراء ماال ي وغوا ل از بال كية مر املتحدة

ماي ن لألرجنت السابق س الرئ وسف 1970واختطاف وأعضاء، باألروغواي، طانيا بر

سنة فينا يك و ختطاف1975منظمة عمليات من ذلك غ   . 61إ
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ذه م أ ومن نات الست اية خاصة كزت ف الطائرات ل لتحو سبة ال و

ة التجار سرائيلية الطائرة ل تحو حادثة ة) ايالل( العمليات ا أعضاء طرف من

ر لتحر يوليوالشعبية ر ش ية الفلسطي ر التحر منظمة لواء تحت ة املنضو ن فلسط

ن1968 ي الفلسطي ن املساج ببعض الطائرة اب ر مبادلة   .62دف

ع ابية ر املنظمات ا ف اعتمدت ال ابية ر العمليات لبا سبة بال أما

نذكر ولكن ا ل ا ذكر ستحيل جدا ة كث ف والتفج ادثةالقتل ا ا م البعض

سنة ي لوكر حادثة و ة ا1988الش ي راح ات63ص259وال والتفج ،

بحركة املعروف يرلندي وري م ا ش ا ا قام ضد IRAال ألخر ن ح من

 .64اانجل

منظمة ا قامت ال الوحشية مات ال ذلك ومة) ايتا(ومن ا ضد

إ65سبانية إضافة ات، ر ا قبل من ابية إر أعمال من مصر عرفھ و عرفتھ ما

إ66سالمية سعينات ال بداية من السوداء ة العشر خالل زائر ا دتھ ش ما ا وأخ ،

ذلك2000سنة عن ديث ا ي وسيأ سالمية، ماعات ا قبل من ة ر بر أعمال   .من

  .خاتمة

التار طار عن الكالم نن ذا ذورو ا فيھ نا بّ والذي اب ر مة ر

الدولية فة ذه ل خية ديث–التار ا العصر إ القديم العصر من-من بنوع ولو

عتقد ال ح القديم املا ة ضار جذور رة الظا ذه ل أن نا بَّ أننا م وامل يجاز،

ر  ا عد أنھ ذكرنا وأننا خاصة جديد ء اب ر أن الثانيةالبعض العاملية ب

منذ ور الظ بدأت إذ ابية، ر عمال من الكث العالم د ش لم الزمن من عقدين و

ين الكث ِقبل من ر ّسِ فُ والذي الناس، أغلب لدى معلوم ون ي ما ر ذا و السبعينات

ما و و حديثة، رة ظا اب ر أن ع اب، لإلر السابق ل الطو خ التار عن ن الغافل

القدم موغلة جذور ذات حديثة رة ظا اب ر أن القول مع لكن قبولھ   .يمكن
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ع التأث دراسات ،و التعم و يئة ال مجال ة دار الرخص آلي نجاعة مدى

امل تحقيق ئة املستدامةالب التنمية ن ب ما  وازنة

ئة الب ع املحافظة   و

 

جميلة قدودو   ستاذة

أ قسم محاضرة   أستاذة

السياسية العلوم و قوق ا د قوق-مع ا   -قسم

بوشعيب اج ب ام ت املركزا تموش ن   ع

  

ص   :م

القواعد       شعب القانونية،ل املوضوعات أعقد ن ب من ئة الب حماية موضوع إن

زائري ا ئة الب قانون خالل من جليا لنا ر يظ ما ذا القطاعات،و بمختلف ا املتعلقة

ا ضرار أسباب وقوع منع ئة،و الب وقاية أساسية غاية تحقيق إ دف الذي

ذ املستدامة، التنمية وساطنطاق إصالح مع ا ونا م ع فاظ ا لضمان ا

املتوفرة الطبيعية للموارد ي العقال ولو ي ستعمال ترقية جانب املتضررة،إ

قد الدافع،و امللوث كمبدأ رد و عال تدخ ع طا ذو آخر و ي وقا ما مبدأين،أول إطار

ال حماية آليات ر تطو إ زائري ا املشرع نصوصتفطن و عات شر خالل من ئة ب

يئات ل صالحيات منح ا،فقد عناصر ع للمحافظة الالزمة طر وضع ،مع قانونية

ة مح-إدار و إقلي أو مركزي مستوى املصنفة-ع شآت للم ستغالل رخص بمنح

التخطيط،ا حيث من التعم و يئة ال مجال واسعة صالحيات كذا ا،و مراقب لتنفيذو

حد ع ن املواطن و اصة ا و العمومية املؤسسات ع قيود لفرض املراقبة و

قوق طراف ل مراعاة غرض قواعده، و البناء،مواصفاتھ س مقاي ام سواء،إلح

الطبيعة ع م حفاظ و ئة   .الب

اد الش و استصدارالرخص إلزامية و البي التقييم إجراء مية رأ تظ مجالو ات

و ئة الب حماية ن ب املوازنة ع عمالن تان وقائ آليتان ما أ حيث ،من التعم و يئة ال

اتخاذ تم من ة،و التنمو شاطات ال يجة ن ية بي أضرار حدوث التنمية،باتقاء تحقيق

ن ب التوفيق ضرورة ترا الة،ال ا حسب ع العالجية و الوقائية ة الضرور التداب
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كذاا ،و التعم و يئة ال مجال العام النظام ع املحافظة و ي العمرا شاط ال ق

إ تفتقد ال التنمية آثار من ئة الب حماية ،و را ا تؤد ال قتصادية الوظيفة

ن،و م غ اف است أي من ا عل لياتالسيطرة ذه حققت ل املطروح ال ش

ا ا أوجد التأثال وموجز دراسة كذا و ادات الش و الرخص ا بي من ال و ملشرع

املوازنة تجسيد و التنمية تحقيق كفالة املتمثل ا،و م املرجو دف ال ئة الب ع

صنع ن ب ما الفجوة لت ش ئة،أم الب حماية مقتضيات و التنمية متطلبات معادلة

ما تحقيق أمام عائقا التنفيذ، و النصوصالقرار زمة إقراره من املشرع إليھ دف

باملجال؟ املتعلقة   القانونية

املفتاحية لمات ع: ال التأث ،دراسة التعم و يئة املستدامة،ال ئة،التنمية الب

البي ئة،التقييم  .الب

 

L’efficacité des mécanismes de certificats administratifs dans le 

domaine de la configuration et la reconstruction, et l’étude de l’impacte sur 

l’environnement pour parvenir à un équilibre entre le développement 

durable et la préservation de l’environnement 

 

Le résumé : 

Le sujet de la protection de l’environnement est considéré comme l’un des 

plus complexes thèmes juridiques, en raison de la complexité de règles par 

apports aux différents secteurs et c’est ce qu’on constate suite au droit algérien 

de l’environnement ; qui a pour but de préserver et protéger l’environnement des 

dommages causées dans le cadre du développement durables. Tous cela pour 

préserver ses composants par la mise à niveau de l’utilisation rationnelle 

écologiques des ressources naturelles disponibles par le biais de 2 principes : 

Le premier est une mesure préventive et le second est un élément intrusif de 

rattrapage, tel que le principe du motif pollueur. Ainsi le législateur 

algérien a pu discerner des mécanismes pour protéger l’environnement 
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grâce a la législation et aux textes juridiques ; afin de préserver ces éléments suite 

au développement dans les cadres nécessaires, car il a accordé des pouvoirs au 

organes administratifs – sur le niveau central ou régionale et local- en accordant 

les licences d’exploitations pour les installations classées ainsi que de larges 

pouvoirs dans le domaine de la configuration et la reconstruction en termes de 

planifications, mise en œuvre et le suivi ; pour imposer des restrictions aux 

citoyens, institutions publiques et privées pour respecter les normes de 

constructions et ces spécifications en prenant comptes de toutes les parties des 

droits de l’environnement et de la nature.  

De cela on peut constater l’importance de l’évaluation environnementale et 

l’obligation de délivrance des certificats dans le domaine de la configuration et la 

reconstruction puisque  ces deux mécanismes préventifs jouent un rôle dans 

l’équilibre entre la protection environnementale et le développement en 

prévenant la dégradation de l’environnement a la suite des activités de 

développement ; afin d’entreprendre les mesures préventifs nécessaires pour 

chaque cas en prenant compte du respect de l’activité urbaine et l’ordre public 

dans le domaine de la configuration et la reconstruction, ainsi le rôle 

économique joué par la terre et la protection de l’environnement contre les effets 

et les fuites non contrôlées et équilibrer du développement.   

Ce qui nous emmène à poser la question suivante :est-ce que les 

mécanismes des licences et certificats ainsi les études crées par le 

législateur sur l’impact de l’environnement ont atteints leurs but, afin 

d’assurer le développement et l’entretient des besoins du développement 

et les exigences de protection de l’environnement, où a former un écart 

entre la prise de la décision et la mise en œuvre pour créer un obstacle 

devant le but du législateur et l’ensembles des textes juridiques ?  
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Les mots clés :    environnement, développement durable, configuration et 

reconstruction, étude de l’impact sur l’environnement, évaluation 

environnemental. 

  :مقدمة

دول ل ،تتجھ يتھ رفا تحقيق و سان لإل املع املستوى ن تحس و رفع دف

ب س الصناعية الثورة عد سيما ال قتصادي النمو جانب ع ك ال إ العالم

منا مختلف ع العوملة تأث و ، العل و التكنولو التقدم و الصنا التطور

النضرة ب س و ياة،لكن القضية،ا البي انب ا مل أ البداية للتنمية الضيقة

ا ،أسما املؤسسات من العديد شاط ب س ئة الب ع مضرة سلبية آثار عن أسفر مما

املصنفة باملؤسسات ينظم1املشرع و يحدد ي قانو نظام وضع ضرورة إ تدى ا أن عد ،

ت أجل من املؤسسات ذه شاط مراقبة و شاء،س تجسيدإ ن ب ما التوازن، حقيق

ا عناصر بمختلف ئة الب ع املحافظة و املستدامة شاطات.التنمية ال مجاالت وتتعدد

مجال شط ت ا،فقد ثمارا اس املؤسسات ذه ا تمارس ال قتصادية

القبلية للرقابة ا ت ي ال ليات املشرع نوع قد ذا ا،ل غ و والعمران،الصناعة

ئة الب ع التقييمية الدراسات كذا ،و ة دار ادات الش و الرخص ا م ا عل   .  الالحقة

عب سان،ف حياة من جزء خ التار مر ع الصناعة و البناء،التعم عت إذ

ر تطو م سا ال التمدن لثقافة انبعاث ارات،و امل و املعارف من مجموعة عن

العمران،وسان و البناء تنظيم فن خالل من ا ل ترجمة جتماعية،و حياتھ و اره أف و

ة،و ضر ا و املناظرالطبيعية ام اح املحيط،و ا إدماج و ا ل ش و البنايات نوعية عد

سواء الدولة و املجتمع أفراد امل ل عمومية منفعة التار و الثقا اث ال   .حماية

منذ  وو البناء، قواعد التحكم زائر ا املتعاقبة ومات ا حاولت ستقالل

مية أ تك ال املناطق عض حساب ع ائل ال ي العمرا للتوسع بالنظر ذلك

رت ظ التطور ذا ل يجة كن الساحلية،و املناطق و الغابية و الفالحية األرا خاصة،

ا عض و الساح ط الشر ع مكتظة مساحاتمدن وسط املتفرقة لسكنات

من د ا أجل من املدن،و داخل صناعية شآت م وجود الداخلية،مع املدن شاسعة

رقم القانون تجسدت القانونية النصوص من مجموعة املشرع ،أصدر الفو ذه
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املتمم90/25 و املعدل العقاري بالتوجيھ قانون ،2املتعلق و 90/29ثم يئة بال املتعلق

املعدل و3التعم الرخص املتمثلة و القبلية الرقابة طرق فيھ جاء الذي املتمم و

املختلفة ة دار ادات   .الش

املجاالت الغابية،و و الفالحية را ع الواقعة ات ا ن تزايد ظل و

ا و خية التار املعالم عض تضم ال الساحلية املناطق و تنظيماملحمية كذا لثقافية،و

ذه حماية تم ئة،قد الب ع ا طور نظرا ا عل قيود فرض و الصناعية املناطق

ان س ال القانونية النصوص من بحزمة ا فوق البناء عمليات تنظيم ق طر عن املناطق

العام ا، النظام ع املحافظة و ي العمرا شاط ال ق ا ن ب التوفيق ضرورة تحقق

قانون ا بي ا،من تؤد ال قتصادية الوظيفة كذا ،و التعم و يئة ال 03/10مجال

املستدامةاملتعلق التنمية إطار ئة الب التنفيذيبحماية الذي07/145،املرسوم

ع املصادقة كيفيات و محتوى و تطبيق مجال عيحدد التأث موجز و دراسة

ئة ضمانا ،4الب ذا ماو ذلك بما الطبيعية، املوارد ع واملحافظة ئة الب ماية

غ اف است أي من ا عل السيطرة إ تفتقد ال التنمية آثار من سان ة ب يرتبط

و املختلفة ا عناصر ئة الب ن ب التوازن من نوع تحقيق و ايجاد من لنتمكن ن، م

ا ة املص لتحقيق التنمية خطط و كة،مشروعات املش و املطروحملتبادلة ال ش لكن

و ادات الش و الرخص ا بي من ال و املشرع ا أوجد ال ليات ذه حققت ل

و التنمية تحقيق كفالة املتمثل و ا، م املرجو دف ال ئة الب ع التأث موجز كذا

معادلة املوازنة حماية- تجسيد مقتضيات و التنمية ئةمتطلبات   ؟-الب

إليھ دف ما تحقيق أمام عائقا التنفيذ، و القرار صنع ن ب ما الفجوة لت ش أم

باملجال؟ املتعلقة القانونية النصوص زمة إقراره من   املشرع

التالية املحاور خالل من ن ال ش ذين ع   :سنجيب

يدي تم ئة:محور بالب املتعلق ع شر ال   .تطور

ول ية:املحور وما التنمية متطلبات ن ب املوازنة دوره و ئة الب ع التأث دراسة

ئة الب حماية   .مقتضيات

ي الثا حماية: املحور و املستدامة التنمية ن ب املوازنة ة دار الرخص فاعلية مدى

ئة   : الب
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يدي التم ئة/ املحور بالب املتعلق ع شر ال   :تطور

م ئة الب أصبحت بدرجاتقد متخلفة أو انت متقدمة الدول مختلف تمام ا وضوع

ل ل خية التار و جتماعية و قتصادية،الثقافية صوصيات ا مختلفة،اختالف

سنة ولم استوك مؤتمر عد الرامية1972منطقة،و الدولية املسا زائر ا انخرطت

ئة الب حماية امل4إ من العديد ع املصادقة خالل و،من الدولية، تفاقيات و دات عا

القانون إصدار ئة83/03كذا الب بحماية الرس5املتعلق زائري ا املوقف استمر ،و

مؤتمر عن تمخض ما ظل املعطيات ذه مع ھ و"تجاو سنة"ر املس1992املنعقد

رض أن6مؤتمر إذ ، املح ح و الوط املستوى ع ذلك فجسدت اختصاصات،

حماية و قليم يئة و التنمية أعمال جميع شمل البلدي و ي الوال الشع املجلس

املحلية، دارة و ة املركز دارة ن ب اتصال يئة املنتخبة املجالس ل ش و ئة، الب

املجال ذا العامة السياسة   .7لتجسيد

املس التنمية ر جو أن الوا من أصبح املواردألنھ ع املحافظة يكمن تدامة

يل س ،فع الطبي ا نمو حدود ضمن ا الك اس معدالت ون ت أن و ا، ف املتجددة

كبضاعة ا استعمال و للطبيعة مالية ا للنوا املفرط ستغالل أدى صر، ا ال املثال

و  ، البي ا لنظام اختالل عنھ نتج السياحية للمناطق ي عمرا زحف ولوإ ي ا تواز

مخطط غياب السواحل بمحاذاة السياحية شآت امل من العديد انجزت قد ع،و البد

قانون سن غاية إ ية، البي عتبارات تثمينھ02/02يرا و الساحل بحماية املتعلق

س ما عن ديث ا أصبح ح ية البي املعطيات السياحية ع املشار ترا فأصبحت

يةبالسيا البي   .8حة

را مال إ ع القضاء ألجل املشرع س فقد الفالحية للمناطق سبة بال و

حق ل تحو تضمنت جديدة، سياسة خالل من خاصة العرش أرا و عامة الفالحية

و ن ائز ا ن ثمر للمس الدولة ا تمنح عقود خالل من إمتياز، حق إ الدائم نتفاع

ا،م ل ن واملستغل را ذه استغالل ع م يع قصد خاصة امتيازات م منح ع

ا عل فاظ ن ....9ا ب التوفيق غية املشرع ا س ال القانونية نظمة من ا غ و

ثانية ة ج من ا عناصر ل ب ئة الب ع املحافظة ة،و ج من الصنا التطور و شاط   .ال
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ول  عرج أن الدراسة منا تقت باملوضوعو املتعلقة ات املصط ف عر ع

البعد إرساء من املشرع و الدستوري املؤسس من كال موقف باختصار عا ا عد ،

عات شر ال مختلف   .البي

ئة -1 الب ف   :عر

و ا، عل فاظ ل القانون س مجتمعية قيمة تمثل القانونية الناحية من ئة الب

بحيا يتصل الذي أمالوسط الطبيعة صنع من ان سواء املجتمع تھ و سان ة

سان صنع اعتبار10من خالل من ئة الب وم مف مع ومھ مف قتصاد علم يتقاطع ،و

و ناحية، من قتصاد علم من ل ف عر حولھ يدور الذي الرئ املحور عنصرالوارد

حو  يدور الوارد وم أخرى،فمف ناحية من ئة والب املتاحة للموارد مثل ستخدام ل

ن مع وقت املتاحة املوارد مجموعة ع ئة الب وم   .11 مف

املستدامة -2   : التنمية

املادة ا قانون 04عرف اقتصادية03/10من و إجتماعية تنمية ن ب التوفيق ع وم مف

إطار البي البعد إدراج ئة،أي الب حماية و لإلستمرار حاجاتقابلة تلبية تضمن تنمية

املستقبلية جيال و اضرة ا   .جيال

زائري -3 ا الدستور ئة الب   :حماية

كدستور السابقة الدسات الدستوري املؤسس ا عل ينص شف1963لم س بل

املادة نص مثل ضم ل ش ا دستور54معنا املادة  12 1996من خالل55و من أي ،

ع والنص الراحة ق ا و ائية الو مراض من الوقاية ق ا أخرى حقوق

يج ال من ماية املادة..ا نص مثل الدولة سلطات صالحيات تحديد خالل من 122أو

دستور و1996من ئة بالب متعلقة قانونية قواعد لسن ع شر ال حق ملان لل خولت ال

ما قبلھ و العمرانية، يئة املادة1976وردست152ال دستور122و نص1989من و ،

املادة نص مثل أخرى مواد صراحة ا دستور151عل التعديل1976من عن ،أما

لدستور تمام2008سنة1996الدستوري ا أي ئة الب ق ل عر يكرسھ-فلم لم

ا عديل-دستور ذا تدارك قد الدستوري املؤسس صراحة2016لكن نص الذي

بمساعدة68املادة ا عل املحافظة بواجب الدولة ألزم ،و سليمة ئة ب املواطن حق ع
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سمو سموا ئة الب ق ا ساب اك ذلك شأن من ة،و املعنو و الطبيعية اص با

ي قانو نص أي إقرار عدم و ق ا ذا بصيانة الدولة عات شر با تلزم حيث الدستور

  .يخالفھ

الوطنيةحماية -4 عات شر ال ئة   :الب

يقره ما ام اح خالل من تھ دستور ستمد الدولة يصدر ع شر أو ي قانو نظام أي

سنة ئة الب ماية قانون أول زائري ا املشرع أصدر قد املفعول،و ساري الدستور

القانون1983 و وطنية83/03و سياسة تنفيذ إ دف سابقا، أشرنا مايةكما

متطلبات ن ب ما املوازنة مع التخطيط، عمليات ضمن ا إدراج ضرورة و التلوث من ئة الب

بھ، اصة ا التنظيمية النصوص صدور لتأخر نظرا ئة،و الب حماية و قتصادية التنمية

بالدنا ئة الب مص ع ي إيجا تأث أي القانون ذا ل يكن   .لم

م و زائري ا املشرع الدولةلكن ملشاركة و ئة بالب ايد امل الدو تمام لإل واكبة

عض ع الدولة بمصادقة ذا توج باملوضوع، اصة ا الدولية املحافل من العديد

قانون صدور و الدراسة بموضوع اصة ا و03/10تفاقيات ئة، الب بحماية املتعلق

رض مؤتمر عن تمخض ما تب   .الذي

نظرا لو ب تتكفل عات شر ال من مجموعة املشرع سن ئة، الب وم مف تفرع و شعب ل

و يئة ال قانون صر ا ال املثال يل س ع ا م نذكر ئة الب جوانب من جانب

املياه،النفايات تثمينھ،قانون و الساحل حماية ،قانون   ...التعم

ول دراسات/ املحور أو ئة الب ع التأث البيدراسات     :التقييم

ع التأث دراسة ن نوع إ تنقسم أعاله،و ور املذ القانون من ع الرا الفصل ا تناول

من التنمية ع ملشار ية البي ثار تقييم نظام عت ئة،و الب ع التأث موجز و ئة الب

شا ان عرف و املا القرن منتصف من رت ظ ديثة، ا ية البي يم دولاملفا با إ را

ة شر ال ئة للب ولم ستوك مؤتمر بفضل التنمية1972العالم و ئة الب مؤتمر مة بمسا و ،

عام و ديجان و تحقيق1992بر غية ية البي التقنية لية ذه مية أ ع أكد الذي

التنمية مشروعات و ئة الب ن ب قانون13 التوازن لية ذه ت تب قد زائر ا 83/03،و

سنة متأخرا الصادر باملرسوم إال إجرائھ قة طر تنظم لم ا أ ئة،إال الب بحماية املتعلق
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قانون1990 ضمن جراء نفس جسدت التنمية03/10،و و ئة الب بحماية املتعلق

صدر إذ سنوات خمس لإلجراء املطبق تأخراملرسوم ء ال نفس و   .2007املستدامة،

دراسة/ أوال  وم ئةمف الب ع   : التأث

و ئة الب حماية سياسة إطار تذخل وقائية أداة ئة الب ع التأث دراسة عت

شطة عن الناجمة ضرار ية،إصالح البي الة ا مراقبة ا عناصر،أول ثالثة يتضمن

سان ا يقوم عال-ال املستقبلية-عنصر ضرار من و -الوقاية يعنصر و-قا

حسب ة،و شر ال شطة عن الناتج البي ور التد من د ا و ا م الرئ دف ال

القانون15املادة أو03/10من مباشر تأث ا ل ال ع املشار ع الدراسة ذه ط ش

ئة الب مباشرع   .غ

ئ الب حماية أجل من الوقائية الوسيلة ذه زائر ا اعتمدت قد تحقيقو و ة

العملية مية أ تكمن إضافية،إذ لفة ت ست ل و ة م ذه و لبالدنا املستدامة التنمية

بما ة، التنمو املشروعات ع املتواصلة ية البي عة املتا و الرقابة من الالزم القدر تحقيق

جراءا اتخاذ من القرار اب أ يمكن و ية، البي املتطلبات عن ا انحراف عدم تيضمن

الالزمة التداب و 14 و ضرار لتفادي املناسبة البدائل اح اق و الناجعة و يحة ،ال

ا تنفيذ إ ع املشار خطط إعداد بداية منذ ئة، الب ع ع للمشار السلبية ثار

ا   .وإصالح

زائر ا أن إ شارة تجدر ا  15و ع التأث دراسة بتطبيق دوليا مت إل ئةقد لب

املتحدة مم أعمال جدول خالل من و ديجان و ر مؤتمر اعتماده تم ما خالل 21من

ور التد من د ل ئة الب ع التأث دراسة مية أ ع فصولھ من العديد ينص ،الذي

  . 16البي

ئة  - أ الب ع التأث دراسة ف   :عر

ة التنمو ع للمشار البي املردود أو ثار لتوقعات دراسة و-و الضارة

املباشرة غ و منطقة-املفيدة،املباشرة املجتمع ع ضرار وقوع احتمال و ا نتائج و

أجل من ذلك عاملية،و أو وطنية أو محلية انت سواء املجاورة، املناطق أو املشروع

ذ تفادي أو ة ثارمعا آخرون 17ه ا عرف ثار"،كما لتحديد تصميمھ يتم شاط

خالل من الطبيعة خرى ائنات ال و سان ة تؤثر ال الناجمة،و ية البي
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لول ا وضع و ثار ذه تحليل و تفس ثم من ا،و سياس و ا برامج و التنمية ع مشار

ت أو السلبية، ثار من د ل ممكنةاملناسبة درجة ألق ا    18 قليل

ئة  - ب الب ع التأث دراسة داف إ  : 19 أ   تنقسم

و - ا م املباشرة،املؤقتة غ و املباشرة ثار و املحتملة لنتائج م ر تطو و تقييم

ئة الب ع للمشروع يوان، سان، -الدائمة بة، النبات، ا واء، املياه، ال  املناخ، ال

ةالتوازن ال و ان،النظافة الس خية،راحة تار و ثقافية ،آثار البيولو و الطبي

العوامل ذه ن ب التفاعالت عتبار ن ع السالمة،أخذا و   .العمومية

ضھ  - عو و منھ د ا و السل ثر   .تفادي

ئة- الب ع املشروع ذا ل يجابية ثار ز عز و ن   .تحس

حول  - ان الس ئةتوعية الب ع للمشروع السلبية   .ثار

ئة  - ج الب ع التأث دراسة     : 20مضمون

شركتھ  - مقر و املشروع بصاحب ف   .التعر

و - البيولوجية وناتھ م حيث من فيھ، البدء قبل املشروع موقع الة شامل وصف

سانية و   ...املادية

املشروع - مراحل و خصائص و ونات م م أل توضيح و ووصف يع التص عمليات مثل

و ة السائلة،الغاز املستخدمة،النفايات الطاقة ام،موارد ا املواد كميات و طبيعة

املؤسسة شاط لطبيعة عرض املشروع،أي شغيل أو بناء ا يولد ال الصلبة،النفايات

شأة امل   .أو

الضارة - و السلبية و ا م يجابية ثار عن مفصل ر تقر الوسطتقديم ع للمشروع

ات التأث ره،و تطو حاالت و استغاللھ و إنجازاملشروع يتأثرخالل أن املمكن البيولو

الساكنة ع   .21 املحتملة

التقليل - قل ع أو ئة الب ع للمشروع الضارة ثار إلزالة ا عل املنصوص التداب

حة املق جراءات مع ا ع ض التعو ا،و للمشروعم يجابية زآثار   .لتعز

و - تنفيذه يتم حيث املب باملشروع،و املتصل املؤس و ي طارالقانو موجزعن عرض

للمشروع ة التقدير اليف الت كذلك و   .شغيلھ

الدراسة  - ا إل توصلت ال تاجات ست و ات املحتو ص ت إعالمية   .مذكرة

و  - املعلومات من سط للعمومموجزم توجھ للدراسة ساسية   .البيانات
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ئة  -  د الب ع التأث دراسة   :مبادئ

ا م أ مبادئ عدة ع البي التقييم عملية   :عتمد

من- و التعقيدات تفادي و ل املشا لتقليص خطورة ك املحتملة ات التأث ع ك ال

ا ممكنة و املعقولة لول ا ع ؟أيضا ك ال أخرى ة منج القبول تلقى لتطبيق،و

فائدة دون د ا و الوقت ضياع لعدم املشروع   .صاحب

و- تقنية،كما و علمية العملية ألن نظرا منطقي ذا املتخصصة،و و لة املؤ طارات توف

دقة و ة أك نتائج ع صول ا ألجل الدراسة بمجال خاصة وسائل إ   .22تحتاج

ي- املد املجتمع مة يتعرفوامسا أن عد م، حيا ع تأث ا ل ال املشروعات م بآرا

إلزامية يخص فيما زائري ا املشرع عليھ أكد ما ذا املشروع،و أخطار و منافع ع

م شغاال ا و م آلرا ن املواطن بإبداء تكتمل ال العمومي التحقيق   .23عملية

ئة  - ه الب ع التأث دراسة   :إجراءات

مد -1 حاجتھتحديد عدم أو البي ثر التقييم إلجراء املشروع حاجة ى

لصاحب ة املو ية البي اطات ش و املشروع موقع ع لھ،باإلعتماد

حسب كذا املختصة،و ة دار ات ا من الرخصة ع حصولھ أثناء املشروع

منتجاتھ و املشروع نوع و   4 2طبيعة

ف زائري ا املشرع موقف عن ماأما ا ،م ن نوع إ ع املشار صنف قد

إ البييحتاج التأث عدراسة ة كب خطورة ل ش ال ع املشار تلك و

إ فقط تحتاج أخرى ا،و عناصر ل ب ئة البيالب التأث تلكموجز و

الواجب العناصر بالتفصيل يو لم املشرع أن ،إال و عن خطورة قل

واحد نص ما محتوا جمع ن،بل الدراست كال ا   .25تضم

ئة -2 الب ع التأث موجز و ئة الب ع طر ا أو التأث دراسة ع عد  26املصادقة

ال10ايداع لدى املشروع صاحب طرف من املختصمنھ، وا

أن إقليميا،ع املختصة ئة بالب لفة امل املصا قبل من فحصھ إقليميا،ليتم

إستكمال طلب أو امللف نقص حالة واحد ر ش لة م املشروع صاحب يمنح

عمومي تحقيق بفتح الوا بقرار املرحلة ذه تتوج تكميلية،و   .معلومات

و  -3 ور م ا دعوة ع و العمومي التحقيق إلبداءفتح العموم ع ي املد املجتمع

املشروع، حول م البلديات آرا مستوى ع تحقيق بفتح إعالن عليق عد



                2016–1437  

95 
 

التحقيق،مدتھ موضوع توضيح مع ن ت وطن ن يوميت شر بال الوالية،و و املعنية

ور م ا إبداء وأماكن عليقھ،أوقات خ تار من واحدا را ش تتجاوز ال ال

ع ذهملالحظاتھ إنجاح ع ر س الغرض،و ذا ل عليھ مؤشر و مرقم ل

الوا إ يرسلھ بمحضر امھ م ،تتوج الوا من ن مع محقق محافظ العملية

املادة التنفيذي15و10حسب املرسوم   .07/145من

املؤسسة -4 إستغالل رخصة يمنح ية البي للمعاي املشروع مطابقة حالة

  .املصنفة

البي/ ثانيا التقييم عملية ع   :الرقابة

بذلك،و قانونا املختصة ة دار السلطات ا تمارس ة إدار رقابة إ تنقسم

داري ك ال عدم يئات و ة الوطنية،املركز و ا م املحلية ئة الب بحماية املعنية ات ا

ا م ة الالمركز كذا اخيص ،27و ال ا منح قبل ذا ذهو بانجاز عالقة ا ل ال

ع موجز ،28املشار أو دراسة محتوى إقليميا املختصة ئة بالب لفة امل املصا تفحص إذ

صاحب من تكميلية دراسة أو معلومة أي طلب انية إم مع الوا من ليف بت التأث

ر للوز ئة الب ع التأث دراسة ع املصادقة صالحية املشرع منح لفاملشروع،كما امل

إقليميا املختص للوا ا ك ف ئة الب ع التأث موجز مركزي،أما مستوى ع أي ئة بالب

املادة التنفيذي18حسب املرسوم و04/145من ية عي ا بأ اخيص ال تتصف ،و

و باملشروع مرتبطة ف التنازل أو اث امل ق طر عن تقل ت أن يمكن صية،أي ست ل

أ اص باأل س عل املشار   .اب

قرارا عت خيص ال أن القضائية،فبحكم الرقابة توجد ة دار الرقابة جانب إ و

الذي داري القا اختصاص من و املشروعية، لرقابة بالتا يخضع و ف ا إدار

بالتا و ألضرار إحداثھ انية إم خيص،و ال مشروعية ن ب املوازنة املجال ذا يحاول

ال و الضرر، حدوث قبل وقائية عملية القا رقابة ل ش الة ا ذه توقيفھ،و

ية البي الدراسة نقائص ع وقفوا جمعيات أو أفراد بتحرك إال  .29تتحرك
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ئة/ ثالثا الب ع التأث دراسة تواجھ ال   :العراقيل

تطبيق ع و لية ذه ع املشرع حرص من الرغم منع العديد تواجھ ا أ إال ا،

الدراسات ية س ا م أ ا،و م ير ان ما تحقيق ن ب و ا بي تحول ال و ات الصعو

تحقق إذا إال الدراسات، و البحث مراكز و املخابر ن ب النتائج تضارب ب س العلمية

أس ون ت ألن تص الة ا ذه ية، املخ العلمية يجة الن ع عل أوإجماع منح اس

خيص ال منح   .عدم

قد و ع املشار اب أ ل ا ما،فتثقل نوعا ضة با الدراسات ذه إجراء لفة كذلك

ذلك من خفف املشرع أن إقتصادية،إال خسارة ل ش مما ا ع اجع ال إ م تدفع

ال ذا شأن من أن إال ي، الوقا شاط ال لتنفيذ قتصادية القابلية ملبدأ تقليصبإقراره

املادة فعل حسنا ئة،و للب الفعلية الوقائية ماية ا تحقيق جراء فاعلية من

با03/06 س الية ا التقنية و العلمية للمعارف نظرا توفرالتقنيات عدم أن أقرإ ن ح

ئة الب ضرارع خطر من للوقاية الفعلية التداب اتخاذ   .تأخ

مية أ ز ت ي،إذو شار ال و شاوري ال و عالمي ا ع طا الوقائية لية ذه

أسماه ما ذا شأة،و امل مشروع حول م آرا إبداء و ن املعني ن املواطن بمشاركة سمح

ولوجية ي بالديمقراطية   30البعض

يا الثا حماية/ ملحور و املستدامة التنمية ن ب املوازنة ة دار الرخص فاعلية مدى

ئة   : الب

بحماية لفة امل ة دار التنظيمات رم قمة ئة الب و العمرانية يئة ال وزارة تحتل

املحافظ ألجل التعم و يئة ال قانون ا كفل ال ليات إ التطرق قبل ئة،و عالب ة

باملوضوع املتعلقة العامة يم املفا لبعض أوال التعرض ية املن الدراسة تقت ئة الب

ي   :فيما

التعم/ أوال و يئة ال حول عامة يم   :مفا

السلطاتالتعم ا تقوم ة إدار عملية و علم،و ونھ من أك تقنية و فن

وا ان الس لتنظيم املجال لتخطيط للدولةالعمومية تضمن مث وسيلة شاطات،و ل
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ن ع أخذا قليم، مستوى ع الطبيعية واملوارد نتاجية للقوى ي العقال ع التوز

م، ع وتوز ان الس يئةعتبارحاجات ال إأما الرامية املدروسة عمال مجموعة ف

قتصادية شطة و ان، الس ترك متناسق محكم نظام جتماعيةإرساء و

عن إداري عمل و رض،ف من رقعة إمتداد ع تصال وسائل ات،و والتج والبناءات

مختلفة ات مستو ع ا بإشراف أو عمومية سلطة ق ،(طر سك  مسكن، بلد،مدينة،

  ...).مصنع

العمرانية يئة ال يخص فيما انيةو الس التجمعات ع ا تطبيق مجال فيقتصر

ض وا ة عية،العقار شر الفنية،ال عمال و جراءات جملة تتمثل اصة،و ا ة ر

نفس لبلوغ فيھ التصرف حسن ي،و العمرا املجال وتصميم تنظيم ام إلح مالية ا

ي العمرا للفضاء فضل ستغالل بخصوص قليمية،و يئة ال من املرجوة داف

وا ان الس وعمل السكن ظروف ن املواردوتحس ع املحافظة مع م إنتاجي من لرفع

قليميةالطبيعية، يئة ال نو ب العالقة تنظيم الدولة بھ شد س خاص تنظيم

غرافية ا انياتھ إم و موارده إبراز إقليم،و ل ل الفرص افؤ ت لتحقيق املتباينة، ا أقاليم

امل قاليم ن ب التوازن إعادة املحلية،و تھ ص افةودعم الدولة داخل ختلفة

  .املجاالت

العمرانية يئة ال داف أ حصر يمكن   :و

التنموي - التباين من التقليل ناحية،و من ان للس غرا ا ع التوز التوازن تحقيق

الواحد قليم داخل املناطق ن ب و قاليم ن   .ب

داف - أ مع يتالءم بما جديدة جذب و نمو مراكز صعيديإيجاد ع التنمية، وسياسة

قليم و   .الدولة

البطالة - من د ل شاط ال فرص بتوف قاليم، ان الس شة مع مستوى رفع

الداخلية رة   .وال

ع - توز مع وثروات ة شر موارد من املحلية والطاقات يتالءم بما التنمية نوع توجيھ

دمات ا و ثمارات لإلس   .عادل

الس  - قليميةإشراك التنمية مخطط عة متا و ،تنفيذ إعداد عمليات   .ان

و التعم و يئة ال فمخططات بالتا القانونو من و املادة إ 90/29بالرجوع

القابلة را إنتاج تنظيم إ الرامية العامة القواعد تحديد إ دف فإنھ
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وظيفة ن ب ما ،واملوازنة الثقاللتعم اث ال وقاية أيضا و السكن،الفالحة،الصناعة

، الطبيعية،و والتار وساط و املحيط وقاية خالل من ئة الب حماية إ باإلضافة

لتنظيم ومخططات قواعد و أال ذلك لتحقيق الكفيلة الوسيلة حدد الثانية املادة

التعم و يئة   .ال

و-أ يئة لل العامة   :التعمالقواعد

الطبيعية املناظر ام إح والعمران،تضمن البناء عملية تنظيم ا بموج يتم

جتماعية شطة مختلف ين التوازن ،تحقيق والتار الثقا اث ة،ال ضار وا

دف)زراعة،صناعة،سكن( ضاري،كما ا العام واملنظر ئة الب املحيط، ع ،املحافظة

ع القضاء إ املدنخاصة يد ش و البناء ركة ا سي الفوضوي،فتحقق البناء رة ظا

قانون أن ندسيا،ح ا وسالم يا و فنيا ا صالحي تضمن لقواعد 03/10وفقا

غياب حالة ئة،و والب العمران ن ب دمج املستدامة التنمية و ئة الب بحماية املتعلق

تخضع البنايات فإن التعم و يئة ال ومخططات العامة   :للقواعد

ة  -1  - أ وال العمومي من بمقتضيات املتعلقة     : 31القواعد

املواد ا إل أشار بل املشرع ا عرف التنفيذي) 20-2(لم املرسوم املحدد91/175من

حيث من البنايات أمن و سالمة ع فاظ ا إ دف ال تلك و القواعد، ذه ل

من ة ال مقتضيات ترا ال ا،و إستعمال أو ا م أو ا موقع جراء من و ا طبيع

إلز  ع ا نص ذاتخالل يات الب د تزو ضمان السكامية آخرأوستعمال ع طا ذات

منح يمكن ال املستعملة،حيث املياه صرف ضمان مع التط و للشرب الصا باملاء

طبيعية ألخطار معرضة أرض مثل السابقة للشروط مخالفة أرض ع البناء رخصة

البناء...الفياضانات،إنجراف رخصة منح يمكن ال عنكما يقل ا عد ا50لسكنات م

ع السر ق الطر جان كال   ...من

ا  -2  - أ إنجاز وإتمام البنايات بمطابقة املتعلقة   :القواعد

رقم القانون القواعد ذه املشرع ع08/15إستحدث املطبقة تلك و

أ ا ت إن ال وخاصة عامة بنايات أي ة، سو ال بآلية املعنية البناء،أوالبنايات شغال

قانون ان سر قبل تمام حاالت)20/07/2008( 08/15طور من د ا إ دف ،

جما ر مظ ذي املب طار البنايات،ترقية شغل شروط وتحديد البنايات اء إ عدم
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،و التعم وقواعد البناء آجال ام اح عدم مجال ردعية تداب س وتأس ام بإ يأ م

والرخص البنايات مطابقة تحقيق شمل اال إنجاز   :إتمام

نجاز -1 إتمام   .رخصة

املطابقة -2 ادة   .ش

ة -3 سو ال يل س ع البناء   .رخصة

ة -4 سو ال يل س ع نجاز إتمام   .رخصة

السك -3  - أ ستعمال ذات بالبنايات املتعلقة   : القواعد

العمارات تخص ،و التعم أدوات غياب عند تطبق عامة وطنية قواعد مجموعة

املساكن عدا ما ارا و ليال للسكن ستعمل ال املحالت أي السك ستعمال ذات

مثل ماعية ا ياة ل املال:املعدة شفيات،الداخليات، ذه...الفنادق،املس تحتوي ،و إ

ع السكنية وإطعامالعمارات سلية ولل احة لإلس مخصصة سية رئ غرف

التنفيذي املرسوم املشرع ا ع ة،تحدث ثانو غرف إ ا،باإلضافة -32( 91/175شاغل

عن)45 سية رئ غرفة مساحة تقل ال أن اط إش عن²م10،مثل ا علو يقل م2،60،وال

املنا ضاءة و ة و لل فتحات ع البناء توافر ضرورة عمارةمع ل توفر سبة،وضرورة

الرائحة سرب تمنع بكيفية شيد أن بد ال القمامات،و لرمي مغلقة بناية ع جماعية

املسكن داخل إ املضرة الغازات و ة   .الكر

املصنفة/ ثانيا املؤسسات إستغالل   :رخصة

شاط ل ش أن ما ن معيار توافر عن بالبحث املصنفة املؤسسات ع نتعرف

قانونا، املحمية والعناصر املصا ع ديدا أو خطرا ة، املؤسسة ال  من، مثل

ة، ثر املواقع و وار الزراعة ا القائمة ،...راحة ضمن املشرع ا يدرج أن ي الثا املعيار و

امل ا ف حدد ثارال و خطار ب س مصنفة شآت امل تلك عت قد املصنفة،و شآت

صنا أو تجاري دف ستغل ال ا،و استغالل لھ ش أن يمكن ال و32السلبية ،

مجموعات ع أر إ املصنفة املؤسسات إستصدار33تنقسم تتطلب و ،املجموعة

فتتطلب الثانية املجموعة ر،أما الوز من إقليميا،الثالثةرخصة املختص الوا من رخصة

ة خ و عة الرا املجموعة البلدي،أما الشع املجلس س رئ من لرخصة خاضعة
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مؤسسة أي يف تص يتم و البلدي، الشع املجلس س رئ لدى فقط ح التصر فتتطلب

ئ الب ع التأث و طورة ا درجة معيار ع ناد باإلس املجموعات ذه إحدى   34ةإ

و املصنفة شأة امل إستغالل ألجل إجراء أول القانون عليھ ينص ما وفق بالتا و

طلب يتضمن ملف بايداع يتم املختصة، السلطة من إستغالل رخصة ع صول ا

املوافقة مقرر أي إعداده يجب الذي املصنفة،و املؤسسة شاء إ ع ولية املوافقة

ثال يتعدى ال أجل راملسبقة أش   .ثة

نة ال ارة ز بطلب املسبقة املوافقة قرار ع صول ا عد ون ي إجراء ي ثا

صاحب يحصل ا عد ة، املطلو للمعاي شأة امل مطابقة مدى تأكيد املختصة،ألجل

و بالتوقيع املختصة ات ا إ ا إرسال يتم ال ستغالل،و رخصة ع شأة امل

ئ بالب لف امل ر ،الواالوز و الفئة من املصنفة شآت للم سبة بال املع ر الوز و ة

من املصنفة شأة للم البلدي الشع املجلس س الثانية،رئ الفئة من املصنفة شآت للم

الثالثة   .الفئة

ع ال شأة، امل إستغالل رخصة ع املشروع صاحب حصول أن إ شارة تجدر و

الرقاب استمرار اعدم مراقب يتم ية،إذ البي املعاي مراعاة شرط لتأكيد ا عل املمارسة ة

ئة الب مندوب قبل تنفيذ35من ع رص ا و اصلة ا التلوثات ل بجرد يتكفل ،الذي

و راسة الوالئية نة ال و ، البي باملجال العمال توعية و س تحس و ية، البي امات ل

املصنفة شآت امل يمثلھت36مراقبة من أو الوا رئاسة   .حت

للقانون  املصنفة شأة امل مخالفة عن تب امل زاء   :ا

الغلق أو ستغالل رخصة ب املصنفة، شأة للم املؤقت الوقف ن ب ما اوح ت

للقانون  ا مخالف درجة حسب ع ي ا   .ال

والتعم/ ثالثا يئة ال عملية تنظيم   : مخططات

ا زائر،تتمثلأدوات ا ي العمرا ولتخطيط يئة لل التوجي املخطط

را التعم شغل إستحدثومخطط ،كما املح املستوى ع تخطيط أدوات و

قليماملشرع يئة ل الوط   .37املخطط

والتعم -1 يئة لل التوجي    :38املخطط
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رقم القانون ي القانو أساسھ رقم90/29يجد التنفيذي املرسوم 91/177و

التنفيذي باملرسوم املتمم و مجموع05/317املعدل البلدية،أو تراب املخطط غطي ،

وإجتماعية إقتصادية مصا ا بي تجمع ال   .البلديات

فھ  - أ ا: عر ضري،يحدد ا سي وال ما ا للتخطيط أداة ساسيةو ات لتوج

للبلدية العمرانية يئة التنمية،39لل مخططات و يئة ال تصاميم عتبار ن ع أخذا ،

ندات مس و توجي ر تقر بة ب را شغل ملخطط املرجعية الصيغ ضبط و

القابلة غ املستقبل،و للتعم والقابلة املعمرة القطاعات ن يب و مرجعية، بيانية

لألرا–للتعم العام موقعھ،–التخصيص و العقار تنظيم مسؤولية يتو و

ل ع تطبق ال القواعد يحدد العامة،بحيث املنفعة تحقيق أساس ع وذلك

القطاعات مشمولة بھ ،)29-90قانون23-20املواد(منطقة توجي ر تقر و

بال للتنمية سية الرئ حتماالت و القائم للوضع التطورتحليل إ نظر

يئة ال نمط فيھ يذكر ،و املع اث ال و ،الثقا جتما ، قتصادي،الديموغرا

عة أر إ يقسم العمرانية،و يئة ال بمجال اصة ا ات التوج إ بالنظر حة املق

  قطاعات،

معمرة-ول    .قطاعات

ي للتعم–الثا مجة م   }سنوات10آفاق{قطاعات

املستقبلية–الثالث التعم   } سنة20آفاق{قطاعات

ع للتعم-الرا قابلة غ   .قطاعات

إعداده -ب طرف:إجراءات من ا عل املصادقة عد التعم بأدوات بلدية ل تزود

املجلس من مداولة ق طر عن سھ رئ قرارمن بموجب إعداده البلدي،يتم الشع املجلس

البلدية، بمقر ر ش مدة شر لت إقليميا املختص للوا املداولة وتبلغ املعينة، املجالس  أو

الذي اب ال حدود يصدرقراريرسم ا عد منو بھ املتعلقة املداولة و املخطط   :شملھ

واحدة  - لوالية ع تا اب ال ان إن   .الوا

ع - تا املع اب ال ان إن املحلية ماعات با لف امل ر والوز بالتعم لف امل ر الوز

مختلفة   .لواليات

الوالية مستوى ع يئات شارة بإس البلدية س رئ يلزم الت(كما ة ،مص  عم

قتصادي، الفالحة، العمومية، النقل، الري، التنظيم ة، شغال ثر يد املواقع  ال
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ئة واملواصالت، العمرانية، ،الب يئة املح )السياحة ال املستوى ع يئات الطاقة،(و

املياه ع توز   ).النقل،

را -2 شغل    :مخطط

فھ  - أ مة،تضبط:  عر امل ضري ا للتخطيط املحلية دوات تتضمن شاملة وثيقة

را إلستعمال العامة مصا40القواعد عدة ن ب جما عمل ونھ ب يتم ،

والبناء، رض إستعمال حدود دقيقة بصفة يحدد ، املح املستوى ع للدولة

إح إطار املة بلدية تراب حيان أغلب شمل او ضبط ال القواعد ام

والتعم يئة لل التوجي   .املخطط

من ون ت تنظيمية-1:  و ولوائح ة مكتو   :وثائق

تقديم  - أ املخطط: مذكرة مع را شغل مخطط ام إ و تالزم ت تث

التعم و يئة لل   .التوجي

ي: التنظيم  - ب املبا نوع سة متجا منطقة ل ل تحدد ال القواعد مجموعة

ا،امل ل املحظورة،ش أو ا ف بملكية رخص املرتبطة البناء وحقوق ا وج

  .رض

را  -3 تحدد ،خارطة وغرا طو مخطط املوقع،و بيان مخطط شمل بيانية وثائق

والتكنولوجية الطبيعية لألخطار و....املعرضة القائم الواقع املخطط إ باإلضافة

ي العمرا كيب ال   .مخطط

أو:إجراءاتھ  - ب املع البلدي الشع املجلس من مداولة ق طر عن إعداده يتقرر

يدخل الذي املحيط حدود رسم يتضمن الذي القرار يصدر ا عد املعنية،و املجالس

ماعات با لف امل ر الوز مع بالتعم لف امل ر الوز ،أو الوا قبل من املخطط فيھ

بإعد لف امل يقوم ا عد الة، ا حسب رؤساءاملحلية من ل بإطالع املخطط : اد

البلدية س رئ يلزم املحلية،و معيات نية،ا امل املنظمات الفالحة، التجارة، غرفة

والتعم يئة لل التوجي املخطط ا إل شارة سابق يئات ال شارة   .بإس

قليم -4 يئة ل الوط   :املخطط

ا املحلية،إستحدث املخططات سلبيات و لنقائص يتمثلنظرا مركزي مخطط ملشرع

القانون امھ أح قليم،نظم يئة ل الوط إطار01/20املخطط قليم يئة ب يتعلق

املستدامة   .التنمية
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فھ -أ ال: عر قليم و يئة بال املتعلقة دوات و ات التوج عكس مركزي مخطط و

م تنمية ، الوط الفضاء تنمية ضمان ا طبيع سبةمن بال جم ي ومستدامة،و مة

من ل مع قليم،بالتوافق يئة ل ساسية بات ت وال ات التوج الوط اب ال افة ل

افحة وم را ماية التوجي الساحل،املخطط يئة ل التوجي املخطط

واضر ا فضاءات يئة ل ية توج مخططات و ي الوال قليم يئة ر،مخططات الت

ترميا ى،و إلك اتھ    :توج

ع - قتصادية شطة ان، الس ع توز خاصة الوط للفضاء ي العقال ستغالل

الوط قليم   .افة

ي  - العقال ا إستغالل و الطبيعية املوارد ن   .تثم

وتثمينھ  - وترميمھ والتار الثقا اث ال   .حماية

املائية  - املوارد والري عبئة الزرا ستصالح برامج تنمية ا،و ل وتحو ا ع   .وتوز

قليم يئة ل الوط املجلس بإستحداث مؤسساتيا املخطط تدعيم تم قد و

املخطط، ذا ل الدوري والتحديث التقييم اح بإق يختص الذي املستدامة،و  والتنمية

الوط املخطط لتصورات ة و ا املخططات ام إح قليموضمان يئة   .ل

عا والتعم/  را يئة ال عملية لرقابة ة دار ادات والش ئة41الرخص الب حماية   : و

جميع أخضع قد زائري ا املشرع أن نجد والتعم يئة ال ن قوان إ بالرجوع

ا م بم ضطالع من دارة تتمكن ح ة إدار ادات وش اخيص ل العمرانية شطة

أو جديد بناء أي إلعداد ا عل صول ا بضرورة املع ألزم قد املشرع أن الرقابية،كما

رقم القانون ا نظم قد دمھ،و أو قائم بناء غي التنفيذي90/29إحداث املرسوم و

  .91/176رقم

ة  - أ دار دم: الرخص ال و التجزئة البناء، رخصة   .تتمثل

البناء -1-أ ا:رخصة عرف املادةلم إكتفى ا،بل املتعلقة ن القوان من52املشرع

ان90/29قانون ما م ديدة ا البنايات يد ش حالة ط ش ا أ ع بالنص

ع املفضية ة الواج منھ،أو مة ال يطان ا يمس الذي البناء غي ا،و إستعمال

للتدعيم صلب جدار إنجاز و العمومية عرف42الساحة املصري ،و القضاء محكمة-ا

بالقضية ا حكم داري خ1909القضاء ا1980بتار الضبط"أ شاط من صورة
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واللوائح ن القوان يتطلبھ حسبما سع ت و تضيق ة تقدير لسلطة ممارسة و و داري،

اطات وإش قيود من ا ل ا"املنظمة بأ ا ف عر يمكن سلطة" ،كما من صادر إداري قرار

صم لل ق ا بمقتضاه قانونا،تمنح املعنوي (ختصة أو أو) الطبي جديد بناء بإقامة

العمران قانون قواعد م تح أن يجب ال البناء أعمال البدء قبل قائم بناء   .43"غي

ا إجراءا او لھ- شروط مو أو املالك قبل من املختصة ة دار ة ا لدى طلب تقديم

لدي املستأجر يازةأو ا ادة ش صاحب قانونا،أو لھ واملرخص   .ھ

موقع - ن تب ندات واملس والرخص التصاميم من مجموعة ع يحتوي ملف تقديم

املياه وشبكة يئة ال قواعد ن يب و للبناية الداخلية عات التوز ن يب آخر رض،و

ة،ا اء،التدفئة،الواج ر الك القذرة،توصيل املياه صرف للشرب،و ة يج،والصا س ل

ا،و ل املجاورة ا،البناءات رضية،مساح القطعة وجود ن تب رمخططات تقر تقديم

ئة الب ع التأث مدى املشروعحول مخطط   .،و

غياب - حالة التعم و يئة لل العامة القواعد إ بالرجوع للطلب دراسة إجراء

والقيود املشروع إنجاز انية إم مدى ن يب وجوده،و حالة املخطط وفق أو املخططات

من الدراسة تتم املالك،و ع تقع ال امات ل رض،و ذه ع ترد ال رتفاقات و

التعم  ة مص املعنية،قبل البلدية إمالدى ذلك عد يتم   :و

الرخصة -1 بذلك: سليم قانونا املختصة السلطة قبل البلدي(من الشع املجلس س رئ

ر الوز أو الوا خالل) أو ح وصر مكتوب إداري عند3بقرار امللف،و إيداع من ر أش

الرخصة بمنح ضم قبول عد ذلك فإن دارة وت   .س

سلي -2 الرخصةرفض ال: م رضية القطعة أن أساس ع ن مب إداري قرار بموجب

العمومي، من و سالمة املساس أو املحيط مع يده ش املراد البناء ئةتالئم بالب ،مساس

املحمية   .إ...املناطق

الطلب -3 الفصل املعنية: تأجيل رضية القطعة بأن ب مس إداري قرار بموجب

ال دراسة املخططاتمحل إعداد مرحلة أو ، التعم أو   .يئة

التجزئة-2أ دارة:رخصة ترخص إداري قرار بموجب تصدر ال ة دار الوثيقة تلك

أرضية قطع عدة أو ن قطعت إ ا تقسيم ية،عملية مب ة،غ عقار وحدة ملالك بمقتضاه

بناية يد ش ستعمل أن ا شأ إ ،44من من يتمكن ذا إدخالو أو جديد، بناء نجاز

التقسيم ادة ش عن تتم ،و التعم أدوات و لقواعد طبقا قديمة بناية ع عديالت
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تجزئة عملية تخص التجزئة رخصة نما ب ية املب ة العقار امللكية تخص ة خ ذه أن

ية املب غ   .القطع

رتفاقا أو البناء حقوق من غ ال التقسيم ادة رخصةوش نما ب بالعقار، املرتبطة ت

البناء بحقوق تتمتع أك أو ن جزئ إ ملكية تجزئة إ دف   .التجزئة

ا   : إجراءا

من - ة ب كمالك صفتھ صاحبھ فيھ ت يث املختصة ة دار ة ا إ طلب تقديم

امللكية البناء....عقد رخصة مثل املستفيدة يئة ال أو املستأجر لھ،دون مو 08املادة( أو

تنفيذي   ).91/176مرسوم

ا - مواصفا ا املعنية،مساح رضية القطعة موقع ن تب تصاميم يحوي ملف تقديم

والتقنية،و ة ر ئةالظا الب ع التأث إحتمال مدى تو امللكياتمذكرة ع أو

  .املجاورة

امل - مطابقة مدى ،و التعم ة مص س رئ من امللف التحقيق اصيتم ا شروع

، خ ذا غياب حالة العامة القواعد مع أو را شغل ملخطط ليتمبالتجزئة

إما ا   :عد

الرخصة - أو:سليم الوا من أو للدولة ممثال أو ا ل ممثل بصفتھ البلدية س رئ من

،أو بالتعم لف امل ر االوز منح املخططاتعدم أو العامة للقواعد ا ام إح   .45لعدم

دم -3-أ ال منھ،فال:رخصة املح خاصة املب العقار ع الرقابة أدوات ن ب من

ذا مسبقا،و دم ال رخصة ع صول ا دون لبناية ك أو ي جز دم بأي القيام يمكن

مالك قائمة يف التص ق طر أو مصنف ان م واقعة البناية ذه ون ت عندما

الثقافية أو السياحية أو خية مجاورةأو ...التار لبنايات سند دم لل آيلة البناية ون ت   .ملا

ا العمومية:إجراءا يئة ال أو لھ مو دم،أو لل يلة البناية ملالك ا طل حق املشرع منح

داري العقد أو ي القانو التوكيل أو يازة ا ادة ش أو امللكية ت تث وثائق تقديم عد

تص يحوي ملف العمومية،مع يئة لل سبة مبال و العملية أسباب عرض و للموقع ميم

مصا تقوم املختص البلدي الشع املجلس س لرئ إرسالھ عد ا، وأنواع شغال

مستوى ع التعم مصا إ ا إرسال و الرخصة، بتحض املعنية للبلدية العمران

ا  م مصا رأي أخذ عد ، القانونية جال خالل ا رأ لتقديم يتمالوالية مر،و
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للمع خ سلم ل م اضا إع تقديم من الغ يتمكن ح ا ع من70املادة(عالن

التنفيذي   ).90/176املرسوم

التعم  - ب و يئة ال لرقابة ة دار ادات ئة46الش الب حماية   :و

ادة ش و العمران مجال لضبط ادات الش من أنواع ثالث زائري ا املشرع نظم

املطابقة ادة ش و القسمة ادة ،ش   .التعم

التعم -1 -ب ادة مع: ش ص ل من طلب ع بناء سلم ال ة دار الوثيقة

املعنية،وتح رض ا ل تخضع ال رتفاقات و البناء حقوق ن مختلفتب ع توي

عض ا عل ا،واملنصوص عل البناء إنجاز املراد باألرض املتعلقة ة دار املعلومات

اصة ا القانونية   .النصوص

املنصوص - البناء ع ترد ال بالقيود واملتعلقة رضية القطعة ع املدخلة رتفاقات

القانونية النصوص عض ا   .عل

القطعة   - املتوقعةخدمة و املوجودة العمومية القاعدية ل يا ال ات شب   .رضية

القسمة -2 -ب ادة ة:ش عقار ملكية تقسيم انية إم شروط ن تب ال ة دار الوثيقة

ا، عل املفروضة رتفاقات أو البناء حقوق غي دون أقسام عدة أو ن قسم إ ية  مب

،تخص للتعم ادة كش تص ال ا عمليةلك ل ل الزمة ية،و املب العقارات فقط

رضية القطع دون ية مب لعقارات   .تقسيم

املطابقة -3 -ب ادة طبقا: ش شغال إنجاز ت ،تث للتعم البعدية للرقابة وسيلة

إلستالم قانونية آداة عت البناء،و رخصة ام وأح لبنود وفقا ا عل املصادق للتصاميم

تأك املشروع، والتعمو يئة ال وملخططات التعم لقواعد الرخصة صاحب ام إح ع يد

يصدر العكس حالة البناء،و لرخصة وفقا املنجز املشروع بإستغالل للبا وترخيص

حسب املطابقة بإجراء القيام عليھ أن للمع ن بي و ا منح عدم قرارا البلدية س رئ

املن ات للعقو يتعرض إالّ قانونالرخصة،و ا عل   .90/29صوص

ــاتمة   :ا

التنظيمية النصوص و ن القوان من ترسانة سن قد املشرع أن لنا ات سبق مما

املؤسسات خاصة بصفة ية البي املعاي مراعاة عامة،و بصفة ية البي حماية ألجل

م ذلك لتجسيد أقر ا،كما ر تطو و ا ا،إستغالل شا إ مرحلة مناملصنفة جموعة
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ادات الش و الرخص ع صول ا إلزامية و ئة الب ع التأث دراسة ا م أ الرقابة آليات

ا تدعيم و ا تفعيل إ نحتاج لكننا الرقابة، مبدأ إعمال عد املعنية ات ا من ة دار

خاصة بصفة املحلية يئات ال ن ب ما سيق الت املوضوعية،و و ياد ا و التطبيق بصرامة

بضرورة ية،و البي بالثقافة ي املد املجتمع و شيط ت مع امليدان، اء بخ ن مستعين

املصنفة املؤسسات ع الرقابة متھ   .مسا

احات ق و   : نتقادات

لذلك خاصة صناديق وضع و ئة الب حماية الدولة ماتنفقھ إ ،فإن47باإلضافة

يكولوجية املاالضرائب القرن من سعينات ال بداية منذ وظا م تطورا دت ش

الرسوم من العديد خالل ذا48من جراءات شديد عدم ير ت ب ي ال أنھ إال

التنمية منافع ن ب التوفيق و املوازنة من البد إذ ثمارات س فشل من وف با امليدان

و  ئة الب ع فاظ ا و ة ج من ثمارات س أخرى و ة ج من ا   .حماي

ا - أقر ال ية البي الدراسات من نوع ل يتضمنھ ما بالتفصيل يو أن املشرع ع

البي التأث موجز و البي التأث دراسة   .و

نھ - عي سلطة منح بدل ئة الب مندوب ن عي ئة الب بحماية املعنية السلطات ع

ي ل ضمانا املصنفة شأة امل إستقالليةملستغل وعدم تبعية ب س الرقابة، موضوعية و اد

عينھ من اتجاه ن   .املع

مباشر - ل ش تمس ال و متداخلة كة مش قطاعات لعدة واحد إداري ل ي الدمج

ئة الب   .مجال

مجال - ة معت صالحيات تمتلك املحلية ماعات ا أن ع يؤكد املعاش العم الواقع

التعم و يئة ئةال الب ماية املتخصص و املالئم شري طارال نقص من ي عا ،لكن

رغم التقييم و ،التنفيذ سي التخطيط،ال خالل من ا سي ديثة ا لألساليب و

ام الح فراد ع ن القوان فرض سيما بذلك،ال ا ل سمح قانونية ترسانة وجود

م مع قواعده و مواصفاتھ و البناء س ئةمقاي الب حقوق   .راعاة

لضعف - املح املستوى ع سيما تنفيذه،ال و القرار صنع ن ب ة وا فجوة وجود

و نمو نالحظ أننا مع ة، الالمركز و املمركزة غ و ة املركز ية البي دارة ن ب سيق الت

إد ل يا البلديات تدعيم شأن من ئة،و الب ع املحافظة مية بأ ي املد ةاملجتمع ار

ئة الب حماية ا دور تفعيل متخصصة   .تقنية
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ئة،- للب صديق اقتصادي ملشروع وطنية مسابقة امل تنظيم و ام ا ن و الت دعم و

التخصص ذا للشباب الشغل مناصب توف مع املجال   .ذا

دفع - ة عقو توقيع و محاضر ر تحر مجرد لتتجاوز ئة الب و العمران شرطة دور تفعيل

املالية   .  الغرامات
                                                             

و هي كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة نشاطات و تعتبر مصدرا  .1
المتعلق  03/10ثابتا للتلوث و تشكل خطرا على البیئة،و قد عرفها القانون 

ى أنها المنشآت منه عل 18بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في المادة 
التي یستغلها أو یملكها شخص طبیعي أو معنوي،عمومي أو خاص،و التي قد 

ر رقم .،ج2003جویلیة  19،القانون مؤرخ في .تتسبب في أخطار على البیئة
  .06،ص 2003جویلیة  20الصادرة في  43

یتضمن التوجیه العقاري،المعدل و  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون  .2
  .18/11/1990الصادرة في  49ر رقم .المتمم،ج

ر رقم .یتعلق بالتهیئة و التعمیر،ج 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  .3
ر رقم .،ج04/05معدل و متمم بقانون  02/12/1990الصادرة في  52

  .15/08/2004المؤرخة في 
یحدد مجال  2007ماي  19المؤرخ في  07/145المرسوم التنفیذي رقم  .4

كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على  تطبیق و محتوى و
  .92،ص 2007ماي  22الصادرة في  34ر رقم .البیئة،ج

من بینها انشاء أول هیئة إداریة بالجزائر تدرس القضایا البیئیة عن طریق  .5
 59ر رقم .و المتضمن احداث لجنة وطنیة للبیئة،ج 74/156المرسوم رقم 

  1974لسنة 
 6ر رقم .یتعلق بحمایة البیئة،ج 1983فبرایر  5في المؤرخ  83/03قانون  .6

 1983.6لسنة 
لغواطي عباس،موجز عن إدارة البیئة في القوانین الجزائریة،مجلة الحقوق و  .7

العلوم السیاسیة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الجیاللي 
  .227،ص 2011،سنة 8لیابس،العدد 
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الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،دار  أكثر تفصیل أنظر،أحمد لكحل،دور .8

  .2014هومه،الجزائر،
،مجلة "مشكلة التلوث البحري و اآللیات القانونیة الكفیلة لمحاربته"وعلي جمال، .9

الحقوق و العلوم السیاسیة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة 
  .215-209،ص 2011لسنة  8جیاللي لیابس،العدد 

اضي العرش في التشریع الجزائري،دار قالة للنشر و دیرم عایدة،أر  .10
 10. 87.،ص2013التوزیع،الجزائر،

  .27أحمد لكحل،المرجع السابق،ص .11
 الجزائر، منظمة التجارة العالمیة و التحدیات البیئیة،دار الخلدونیة، دیب كمال، .12

 .25.ص ،2015
 ".بمكافحتها الدولة تتكفل بالوقایة من األمراض الوبائیة و المعدیة و "بنصها  .13
من إعالن ریو على ضرورة إجراء دراسات منتظمة للتأثیرات  17إذ نص المبدأ  .14

  قبل القیام بأي نشاط ممكن أن یرتب آثارا ضارة
انظر حول الهیئات المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر،أحمد لكحل،المرجع  .15

  .و ما بعدها 138.السابق،ص
تبنى دراسة التأثیر على البیئة في  كذلك فعلت دول الجوار كدولة المغرب الذي .16

إذ -1424ربیع أول  10الصادر بتاریخ  1.03.06ظهیر رقم -03/12قانون 
ألزم اعتماد دراسات التأثیر على البیئة لجمیع المشاریع المدرجة في الئحة 

  .ملحقة بالقانون
عندما تتمتع الحكومات بسلطة تقریریة فإنه یتعین علیها أن تخضع لدراسة  .17

 .ر على البیئة أي مشروع من المحتمل ألن یسبب أضرار للبیئةالتأثی
مجلة حسر للتنمیة،المعهد العربي "التقییم البیئي للمشاریع"،صالح العصفور .18

،نقال عن عبد الغني 5،ص2005،یولیو 43للتخطیط بالكویت،العدد 
مجلة "دراسة التقییم البیئي كآلیة قانونیة لتحقیق التانمیة المستدامة"،حسونة

 .81.،ص26لعلوم اإلنسانیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،العدد ا
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عثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبو زنط،التنمیة المستدامة،دار الصفاء للنشر  .19

،عن عبد الغني حسونة،المرجع 143.،ص2007و التوزیع،عمان،
  .82.السابق،ص

 .المشار إلیه سابقا 03/10من القانون رقم  02طبقا لمقتضیات المادة  .20
من المرسوم التنفیذي  05المذكور سابقا و المادة  03/10من قانون  16مادة ال .21

  .المشار إلیه سابقا 07/145
،مجلة "نظام دراسة التأثیر و دوره في تكریس حمایة فعالة للبیئة"،تركیة سایح .22

  .125.،ص01،2013الندوة للدراسات القانونیة،قسنطینة،العدد 
 03/10من القانون رقم  22نص المادة إذ أكد المشرع الجزائري على هذا في  .23

تنجز دراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة و على نفقة صاحب المشروع "
من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة من 

  .الوزارة المكلفة بالبیئة
یق المحدد لمجال تطب 07/145من المرسوم التنفیذي  15إلى  10المواد من  .24

 24 -.و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة
عبد المطلب عبد الحمید،دراسات الجدوى اإلقتصادیة،الدار  .25

  6325.،ص2000الجامعیة،اإلسكندریة،
إذ وضح فقط إلزامیة تقدیم صاحب المشروع،اسمه و لقبه و مقر شركته و  .26

الدراسات الذي أنجز الدراسة،و كذا تحلیل خبرته في المجال مع تحدید مكتب 
البدائل المتاحة لمختلف خیارات المشروع،و كذا الحالة األصلیة للموقع قبل 
المشروع و ما یحتمل تأثره بالمشروع بالنسبة لكل عنصر من عناصر البیئة،و 

و تقدیر ..ما سترتب عن إنجاز المشروع مثل النفایات ،الضوضاء،اإلشعاع
ن على المدى القصیر،المتوسط و الطویل،و توضیح التدابیر التي التأثیرات یكو 

سیتخدها صاحب المشروع ألجل تفادي التأثیرات السلبیة للمشروع أو التقلیل 
من  06و  03ما - منها أو التعویض عنها و المخصصات المالیة لذلك

المحدد لمجال تطبیق و محتوى و كیفیات  04/145المرسوم التنفیذي 
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لى دراسة و موجز التأثیر على البیئة،المؤرخ في المصادقة ع

  .2007لسنة  34رقم. ر.،ج19/05/2007
  . 07/145أنظر المرسوم التنفیذي  .27
إذ عرفت الجزائر منذ اإلستقالل و لحد اآلن تطورا قانونیا و مؤسساتیا في   .28

  :مجال الهیئات المكلفة بحمایة البیئة،أكثر تفصیل أنظر
  .238-227.ص,السابقالمرجع ,لغواطي عباس -
للمشاركة ،مداخلة "الهیئات المكلفة بحمایة البیئة في القانون الجزائري""قدودو جمیلة، -

المنعقد بتاریخ " حمایة الشواطئ و البحار" في فعالیات الیوم الدراسي حول 
   بالمركز الجامعي بلحاج بوشعیب بعین تموشنت 28/05/2013

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03/10من القانون  21و  19المادة - .29
  المستدامة

وناس یحي،اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،رسالة دكتوراه في - .30
  .183.،ص2007القانون العام،جامعة تلمسان،

  .128.تركیة سایح،المرجع السابق،ص .31
عیسى مهزول،صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في :أكثر تفصیل أنظر .32

 35.،ص2014ال العمران،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،مج
مدین أمال،المنشآت :ألكثر تفصیل حول موضوع المؤسسات المصنفة أنظر .33

المصنفة لحمایة البیئة،دراسة مقارنة،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في 
القانون العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر 

  .2012/2013بلقاید،تلمسان،
،الذي 31/05/2006المؤرخ في  06/198من المرسوم التنفیذي  03المادة  .34

 37ر رقم .یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،ج
  .09.،ص2006جوان  04الصادرة في 

الذي یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة  07/144أنظر المرسوم التنفیذي  .35
 ، 22/05/2007المؤرخة في  34ر رقم .ج.19/05/2007البیئة،المؤرخ في 

  03.ص
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یحدد كیفیات تعیین مندوبي البیئة المؤرخ في  05/240المرسوم التنفیذي - .36

  .18.،ص2005یولیو  03الصادرة في  46ر رقم .،ج28/06/2005
  06/198المرسوم التنفیذي  .37
  53.عیبسى مهزول،المرجع السابق،ص .38
شغال التهیئة و التعمیر في التشریع عایدة دیرم،الرقابة اإلداریة على أ .39

  و ما بعدها 15الجزائري،دار قانة للنشر و التوزیع،باتنة ،الجزائر،ص 
محمد الصغیر بعلي،اإلدارة المحلیة الجزائریة،دار العلوم للنشر و  .40

  .83-82.،ص2013التوزیع،عنابة،الجزائر،
  41.عایدة دیرم،المرجع السابق ،ص .41

  .73.صالمرجع السابق، و عیسى مهزول،
عایدة دیرم،الرقابة اإلداریة على أشغال التهیئة و التعمیر،المرجع  .42

  .و ما بعدها 59.السابق،ص
  .111.عیسى مهزول،المرجع السابق،ص .43
  .68.عایدة دیرم،المرجع أعاله ،ص .44
عایدة دیرم،الرقابة اإلداریة على أشغال التهیئة و التعمیر،المرجع  .45

  .و ما بعدها 79.السابق،ص
  .97.مرجع السابق،صعیسى مهزول،ال .46
عایدة دیرم،الرقابة اإلداریة على أشغال التهیئة و التعمیر،المرجع  .47

  و ما بعدها 94.السابق،ص
  .و ما بعدها 83.و عیسى مهزول،المرجع السابق،ص

 30على غرار الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث الذي أحدث بموجب ما  .48
الوطني لحمایة الساحل و المناطق ،و الصندوق 1992من قانون مالیة لسنة 

المتعلق  2002فبرایر  05المؤرخ في  02/02الشاطئیة المحدث بالقانون 
  .2002لسنة 10ر رقم .بحمایة الساحل،ج

منها الرسوم اإلیكولوجیة على النشاطات الملوثة و الخطیرة على البیئة و هو  .49
 03/11/1998المؤرخ في  98/339ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 
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ر .المتضمن التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و األنشطة الملحقة بها،ج

،و كذلك الرسوم التحفیزیة إلزالة النفایات و الرسم 1998لسنة  82رقم 
التكمیلي على التلوث الجوي الصناعي و هو ما تضمنه قانون المالیة لسنة 

2002  
  

    :المراجع 
   : المصادر القانونیة/ أوال 

یتعلق بتهیئة اإلقلیم في إطار ) 12/12/2001(المؤرخ في  01/20قانون  -1
  .التنمیة المستدامة

 49یتضمن التوجیه العقاري ج ر ) 1990نوفمیر  18( 90/25القانون  -2
ج ) 1995سبتمبر  25( 95/26معدل ومتمم  باألمر رقم ) 18/11/1990(

  ) .27/09/1995( 55ر 
 52ة والتعمیر ، ج ر یتعلق بالتهیئ) 01/12/1990( 90/29قانون  -3

ر .، ج)2004أوت  14( 04/05معدل ومتمم بقانون ) 02/12/1990(
  ).10/11/2004( 71إستدراك ج ر ) 15/08/2004(

لسنة  6رقم . ر.ج یتعلق بحمایة البیئة، 1983فبرایر  5المؤرخ في  83/03قانون  -4
1983 .  

ر .الساحل،جالمتعلق بحمایة  2002فبرایر  05المؤرخ في  02/02القانون  -5
  .2002لسنة 10رقم 

یحدد القواعد العامة للتهیئة )28/05/1991( 91/175المرسوم التنفیذي -6
  ).01/06/1991( 26والتعمیر والبناء،ج ر 

یحدد كیفیات تحضیر شهادة ) 28/05/1991( 91/176مرسوم تنفیذي  -7
التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 

  : معدل متمم ب) 01/06/1991(26ة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر ورخص
  ).08/01/2006) (01(ج ر ) 07/01/2006( 06/03المرسوم التنفیذي  -8
  ).27/09/2009( 55ج ر ) 22/09/2009( 09/307المرسوم التنفیذي  -9
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یحدد إجراءات إعداد المخطط ) 28/05/1991( 91/177المرسوم التنفیذي  -10

یر والمصادقة علیه،ومحتوى الوثائق المتعلقة به التوجیهي للتهیئة والتعم
 05/317معدل متمم بالمرسوم التنفیذي ) 01/06/1991( 26.ر.ج
  ).11/09/2005( 62ج ر ) 10/09/2005(

یحدد إجراءات إعداد ) 28/05/1991( 91/178المرسوم التنفیذي رقم  -11
 مخططات شغل األراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

 05/318معدل متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 01/06/1991(26.ر.ج
  ).11/09/2005( 62ج ر ) 10/09/2005(

) 1990فبرایر 27(یتعلق بدراسات التأثیر على البیئة  90/78مرسوم تنفیذي  -12
  ).07/03/1990(10ج ر 

یحدد شروط وكیفیات تعیین األعوان المؤهلین  06/55مرسوم تنفیذي رقم  -13
الفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا للبحث عن مخ

  ).05/02/2006( 06. ر. ج/ 30/01/2006إجراءات المراقبة المؤرخ 
 61. ر.ج ) 2009أكتوبر  22( 09/343معدل بالمرسوم التنفیذي  -14

)25/10/2009.(  
) 12/03/1976( 21ج ر  76/36،76/37، 76/34، 76/35المراسیم رقم  -15

  ....بنظام األمن والحمایة من أخطار الحریق، الفزع في بنایات مختلفة تتعلق
المتضمن التنظیم  03/11/1998المؤرخ في  98/339المرسوم التنفیذي رقم  -16

لسنة  82ر رقم .المطبق على المنشآت المصنفة و األنشطة الملحقة بها،ج
1998.  

یحدد مجال تطبیق و  2007ماي  19المؤرخ في  07/145المرسوم التنفیذي رقم  -17
ر رقم .محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة،ج

  .92،ص 2007ماي  22الصادرة في  34
،الذي یضبط التنظیم 31/05/2006المؤرخ في  06/198المرسوم التنفیذي  -18

 04الصادرة في  37ر رقم .المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،ج
  .09.،ص2006جوان 
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الذي یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة  07/144المرسوم التنفیذي  -19

 22/05/2007المؤرخة في  34ر رقم .ج.19/05/2007البیئة،المؤرخ في 
  03.،ص

یحدد كیفیات تعیین مندوبي البیئة المؤرخ في  05/240مرسوم التنفیذي ال -20
 .18.،ص2005یولیو  03الصادرة في  46ر رقم .،ج28/06/2005

  
  :الكتب 

أحمد لكحل،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،دار  -1
  .2014هومه،الجزائر،

دیرم عایدة،أراضي العرش في التشریع الجزائري،دار قالة للنشر و  -2
  .2013التوزیع،الجزائر،

الرقابة اإلداریة على أشغال التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري،دار قانة  -3
  .2011التوزیع،الجزائر،للنشر و 

عیسى مهزول،صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران،دار  -4
  .2014جسور للنشر و التوزیع،

دیب كمال،منظمة التجارة العالمیة و التحدیات البیئیة،دار  -5
  .2015الخلدونیة،الجزائر،

اء للنشر عثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبو زنط،التنمیة المستدامة،دار الصف -6
  . 2007و التوزیع،عمان،

عبد المطلب عبد الحمید،دراسات الجدوى اإلقتصادیة،الدار  -7
  .2000الجامعیة،اإلسكندریة،

 محمد الصغیر بعلي،اإلدارة المحلیة الجزائریة،دار العلوم للنشر و التوزیع، -8
 .2013 الجزائر، عنابة،
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 :المقاالت 

،مجلة الحقوق و "القوانین الجزائریةموجز عن إدارة البیئة في "لغواطي عباس، -1
العلوم السیاسیة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الجیاللي 

 .227،ص 2011،سنة 8لیابس،العدد 
مشكلة التلوث البحري و اآللیات القانونیة الكفیلة "،وعلي جمال -2

علوم ،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة تصدر عن كلیة الحقوق و ال"لمحاربته
  .215-209،ص 2011لسنة  8السیاسیة بجامعة جیاللي لیابس،العدد 

مجلة حسر للتنمیة،المعهد العربي "التقییم البیئي للمشاریع"صالح العصفور، -3
  .2005،یولیو 43للتخطیط بالكویت،العدد 

دراسة التقییم البیئي كآلیة قانونیة لتحقیق التنمیة "،عبد الغني حسونة -4
  . 26وم اإلنسانیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،العدد ،مجلة العل"المستدامة

،مجلة "نظام دراسة التأثیر و دوره في تكریس حمایة فعالة للبیئة"،تركیة سایح -5
   .01،2013الندوة للدراسات القانونیة،قسنطینة،العدد 

،مداخلة "الهیئات المكلفة بحمایة البیئة في القانون الجزائري""قدودو جمیلة، -6
المنعقد " حمایة الشواطئ و البحار" یات الیوم الدراسي حول للمشاركة في فعال

 .بالمركز الجامعي بلحاج بوشعیب بعین تموشنت 28/05/2013بتاریخ 
  
  :رسائل الجامعیة ال
وناس یحي،اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،رسالة دكتوراه في القانون  -1

  . 2007العام،جامعة تلمسان،
المصنفة لحمایة البیئة،دراسة مقارنة،مذكرة تخرج لنیل  مدین أمال،المنشآت -2

شهادة الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبو 
 .2013/ 2012بكر بلقاید،تلمسان،
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زائر با السيا العقار ثمار لالس ي القانو   النظام

ب.د محاضر أستاذ محمد  خليفي

النعامة ام ا   باملركز

ص   م

ال العقار للدولة،عت قتصادية التنمية تحقيق اما و أساسيا مصدرا سيا

واملستمر الفعال ثمار س و ستغالل عملية خالل من عد. وذلك العقاري ثمار فاالس

إال ون ي لن وذلك ، الوط قتصاد ر تطو م سا ال قتصادية العمليات م أ من

يقوم ، متم ي قانو نظام ع جنبناءا و ثمارالوط س إجراءات يل س و دعم ع

ن ثمر املس يع ع والعمل خاص، ل ش السيا والعقار عام ل ش العقار

حدة من والتخفيف متياز، منح رخص الشفافية وإرساء التحف نظام بإتباع

ة دار   .جراءات

املفتاحية لمات س:ال ، السيا قتصاديةالعقار التنمية ، الوط قتصاد   .ثمار،

  

Abstract 

The real estate tourism is considered an essential and important source for 

economic development of the state, through the business processes, effective 

and continuous investment. Real estate investing is one of the most important 

economic processes that contribute to the development of the national 

economy, and this can’t be except to rely on a separate legal system, based on 

support and facilitate investment procedures national and foreign in real estate 

in the general way and in tourism real estate in a particular way, and encourage 

investors by following the stimulation system and establish transparency in the 

granting of concession authorizations and the streamlining of administrative 

procedures. 

Keywords: real estate tourism, investment, national economy, economic 

development. 
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 :مقدمة

شاط     ال لطبيعة بالنظر متنوع و ف للبالد قلي الفضاء مجموع العقار ل ش

سياحيا أو صناعيا أو فالحيا شاطا ان سواء ثماري، زائري. س ا املشرع نظم وقد

العقار  ستقاللامللكية عد ة ثمار اس ع مشار إلنجاز مجة امل العقارات خاصة ة

موال رؤوس تنوع مجال من قتصادية،والتوسيع التنمية غرض ن القوان من العديد

مجة امل قتصادية ع املشار إنجازمختلف م سا مما ية، جن و   .  الوطنية

تملكھ الذي سا املورد و هالعقار سي ا وسياد ا سلط عليھ سط وت الدولة

العقارات ذه نوع وت تتعدد حيث املجال، ذا ة املنت ا لسياس وفقا واستغاللھ

ا استغالل وطبيعة ا موقع زائر تدخل. باختالف ا شاملة إصالحات مرحلة  ا  دف

قتصاد عاش وضع الوط إ خالل شر طار من اقتصاد نتقال  لتحض ال  إ

عية نصوص عدة بإصدار السوق  أخرى  جديدة شر نصوص عديل  املرحلة مع تماشيا و

  .القادمة

دولة، أي اقتصاد من يتجزأ ال جزء ة العقار ثمارات س ثماركماعت س عد

قتصادية شطة أك ومن اح، لألر تحقيقا ثمارات س أنواع أك من شيوعاالعقار

من ة كب حة شر إن بل فحسب، ن ف املح تجاره ع شاط ال يقتصر فال الناس، ن ب

متفرغون إما م و العقاري، ثمار س ق طر عن جيدة دخول توليد ستطيع املجتمع

صلية م دخول إ إضا دخل لتوليد بھ ستعينون م أ أو العقاري أن. للعمل إال

أ من عد العقاري شاط اتال املتغ من الكث ن ب وتداخالً عقيداً شطة ك

واستقراراً  أماناً القطاعات أك من أنھ إال   .واملعطيات،

داخل قتصادي التوازن إرساء بالغة مية أ لھ السيا العقار ثمار س إن

وانب ا جميع يرا بھ خاص ي قانو نظام ووضع ه تأط خالل من وذلك الدولة

ة، ج من ره وتطو العقاري ثمار س قية ب املرتبطة قتصادية بالتنمية املتعلقة

العقار مجال جن و الوط ثمار س عملية تدعم ال القانونية ليات ومراعاة

عن إال ون ي لن وذلك التنمية لة يدفع الذي ساس ا القطاع ذا وض لل السيا

ثم املس جلب ق املزاياطر خالل من ودعمھ ثمار س إجراءات يل س ب جانب ن ر

ن ثمر للمس الدولة ا تمنح ال متيازات   . و
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ع عمل قانونية آليات وجود تتطلب السيا العقار ثمار س مسألة أن إال

القانونية ماية ا توف ع عمل و ، السيا املجال ثمار س عملية يل س

عكسللم ما و و ثمار س من النوع ذا ل ي القانو والنظام طار وتوضيح ن، ثمر س

ع وتنو ر تطو نحو والتوجھ مؤخرا القطاع ذا الدولة السياسية السلطة تمام ا

وخلق النفط ألسعار املستمر اجع ال يجة ن ع الر اقتصاد عن عيدا الوط قتصاد

س ع يقوم بديل العقاراقتصاد   . ثمار

الدراسة ذه سية الرئ الية   :فاإلش

زائر؟ ا السيا العقار تنظيم بخصوص زائري ا املشرع سياسة تتمثل   فيما

املوضوع طبيعة ألن ، والتحلي الوصفي املن اتبعت الية ش ذه ع ولإلجابة

والت القانونية النصوص الواردة يم املفا تحديد اتتطلب تحليل ع والعمل نظيمية،

ا   .وتفس

ن قسم إ الدراسة ذه قسمت   :ولقد

ول  ه: املبحث سي وطرق السيا   العقار

ي الثا ترقيتھ: املبحث وآفاق العقارالسيا ثمار   س

ول  ه: املبحث سي و السيا   العقار

، السيا لالستغالل الدولة تخصصھ عقاري وعاء وجود السيا العقار يتمثل

ذات ة العقار وعية مختلف ن و ت الرئ ساس السيا التوسع مناطق عد

شآت امل ذه إنجاز أن حيث ، السيا ثمار لالس ة موج ون ت ال السياحية الطبيعة

ال باملوقع عالقة ا ل ماليةالسياحية اح وأر فواد عليھ تب ي مما العقار يحتلھ الذي ام

للدولة قتصادية التنمية تحقيق م سا الوقت نفس و ثمر، املس ص  .  لل

ول  السيا: املطلب العقار وم   مف

العقار قيمة رت وظ قتصادي، نفتاح مع السيا بالعقار تمام بدأ لقد

ع ومزاياه فوائده إدراك وعدم السيا املجال عن البعد يجة ن حديثا السيا

الوط املجال. قتصاد العقاري ثمار س استدراك إ زائري ا باملشرع دفع و و

املادة نصت حيث رقمم20السيا القانون ل"  17/02/2003املؤرخ03/03ن ش ي
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ضم و السياحية يئة ال مخطط الغرض ذا ل املحدد للبناء القابل السيا العقار

واص ل عة التا وتلك اصة وا العمومية الوطنية لألمالك عة التا   ."را

ول  السيا: الفرع العقار ف   عر

مجموع و السيا يةفالعقار املب غ أو ية املب والعمومية اصة ا الوطنية مالك

للسياحة املخصصة املناطق داخل تتواجد را. ال ة خ ذه وتتمثل

السيا والتوسع ثمار لالس رؤوس.  املخصصة يع إ العقارات من النوع ذا دف

ثمار  س و ستغالل ع ية جن و الوطنية التنميةموال لتحقيق السيا شاط ال

السياحية شآت امل ذه ا تحقق ال املالية العائدات خالل من جتماعية و قتصادية

الوط قتصاد حركية تدعم   .وال

إ التنظيمية بالسلطة دفعت زائر ا السيا العقار وتأط تنظيم مسألة إن

املجد القانونية الوسائل عن قتصاديةالبحث التنمية ن ب التوازن من نوع خلق إ ية

سلطة أخرى ة ج ومن ة؛ ج من السياحية العقارات ثمارات س سبة رفع خالل من

ثمار س م بلغ ما م العقارات ذه ملكية  . الدولة

ي الثا السيا: الفرع العقار الستغالل ي القانو   ساس

ا العقار تنظيم عملية عيةإن شر ال الضوابط من ملجموعة تخضع لسيا

السيا العقار سي بطرق املتعلقة القانونية للنصوص وفقا استغالل. والتنظيمية إن

والتنازل  متياز عقود املتمثلة ة دار للعقود يخضع   .العقارالسيا

متياز: أوال   عقد

أ و فاالمتياز ة دار العقود م أ من و دف ع بحيث العامة، املرافق إدارة طرق حد

اص ا القانون اص أ أو فراد أحد إ البلدية أو الوالية أو الدولة ممثلة دارة

ا يقدم أموال أو عمال ق طر عن وذلك محدودة ملدة واستغاللھ اقتصادي مرفق بإدارة

ل ا يدفع رسوما يتقا مقابل مسؤوليتھ،و وع م املرفقاملل بخدمات انتفع   .1من

ام ألح يخضع معنوي ص ما أحد ن طرف ن ب اتفاق و متياز فعقد إذن

اص ا القانون اص أ أحد إ عام مرفق سي سلطة بمنح يقوم حيث العام القانون

عمالھ مستخدما محددة ملدة املرفق باستغالل خ ذا قوم و صاحب، س و

تحمل و املحددوأموالھ، املا املقابل من ستفيد و سي ال ذا عن الناجمة املسؤولية

املرفق خدمات من املنتفعون يدفعھ الذي   .2العقد
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العامة دمة ل تحقيقا وذلك العام املرفق ض لتفو وجھ داري متياز عقد عد

عقود من عت و الدولة، ودور ي املد الو تزايد ظل ا أداء ن املرافقوتحس إدارة

املرفق ض تفو عقود ن العشر القرن أواخر الفر املشرع ا عل وأطلق العامة

الدولة.العام ع فرض الذي مر ا وتوسع الدولة وظيفة بتطور وره ظ ارتبط حيث

اص ا القانون اص أل املرافق ذه سي عن   .3التنازل

التنازل : ثانيا   عقد

املس ن ب يتم عقد و أوف سيا ان طبيعتھ، انت ما م للعقار املالكة دارة و ثمر

لشروط وفقا ثمر املس إ العقار ل بتحو املالكة دارة تقوم حيث ، فال أو صنا

جن أو الوط ثمار س غرض وتنظيمية وعية. قانونية عن التنازل يقت

مال ضمن ون ت أن ثمار س غرض ة واملخصصةالعقار للدولة عة التا اصة ا ك

أو ن الر فيھ التصرف عوق ال القيود من خاليا العقار ذا ون ي أن جب و ثمار لالس

تنازع محل ون ي   .4أن

ا إجبار تكرس املشروع إتمام فعند متياز حق من ستفادة عد ون ي التنازل عقد

ع  ثمر املس من املنجزة البنايات منملكية بمبادرة ا وجو ا امتياز املمنوح رض

موثق عقد و ثمر متياز. املس حق عن الناتج العقاري العي ق وا البنايات فملكية

عد شاط ال والبدء ثمار س ملشروع الفع نجاز فور للتنازل قابلة ون املعاينة  ت

لة املؤ يئات ال طرف من   .5الفعلية

غ زائري ا حيثفاملشرع السيا العقار ثمار س وكيفية شروط من وعدل

صاحب م ال إذا القانون قوة و مباشرة والتنازل متياز عقد يأخذ السابق ان

خالل منھ طلب ع بناء وذلك ، فع ل ش املشروع وانجاز العقد شروط متياز

إنجازاملشروع تليان ال ن ت   . 6الس

ي الثا السيا :املطلب العقار   سي

رقم    مر من و املادة بمقت متياز منح ي القانو ساس 03_01يتمثل

أنھ شاطات“ع ال ية جن و الوطنية ثمارات س ع الذي النظام مر ذا يحدد

و متياز إطارمنح تنجز ال ثمارات س كذا و دمات وا للسلع املنتجة / قتصادية

الرخ ع“ .صةأو الباب فتح الذي ، زائري ا ثمار س قانون عد الذي مر ذا
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، السيا شاط ال يخص فيما اص ا ثمار س و جن ثمار س سبة بال مصراعيھ

الوط باالقتصاد سبة بال اتيجيا اس شاط ال ذا عد وأنھ  .خاصة

ول  الس: الفرع للتنمية الوطنية الة الو ف   ياحيةعر

سي ل القانونية الصفة تمتلك ال يئة ال السياحية للتنمية الوطنية الة الو عت

عمل الذي بالسياحة لف رامل الوز باسم ا تتمتع ال للصالحيات وفقا السيا العقار

للدولة عة التا اصة ا ة العقار لألمالك املس راملالية وز مع سيق   .بالت

العقا قبلفاألمالك من ن ثمر للمس متياز لنظام وفقا املمنوحة أو ا ع املتنازل ة ر

عقد إبرام املتمثلة العامة القانونية ام لألح تخضع السياحية للتنمية الوطنية الة الو

ذه يئة إعادة ن ثمر املس ع يجب كما ة، العقار املحافظة طرف من ر ومش موثق

ع والعمل ة، العقار مخططوعية ا ل املخصصة ة والوج القانونية ا طبيع م اح

الوطنية السياحية يئة   .7ال

غرار ع السياحية، للتنمية الوطنية الة الو سا بالدور زائري ا املشرع أقر

منح حان يق ن وليت ن ت ي ال ون ديدة ا املدينة سي يئة و الوالئية نة ال

أما ، نصتمتياز قد و متياز، منح ع توافق السياحية للتنمية الوطنية الة الو

رقم18املادة القانون أنھ03_03من يئة"ع و اقتناء مة م أو سند بيع وإعادة وترقية

شآت النجازامل املعدة السياحية واملواقع التوسع مناطق داخل ن ثمر للمس را تأج

إ الة“ السياحية السياحيةالو للتنمية الة".  الوطنية الو أن املادة نص من يت

طلبات ع الرفض أو باملوافقة املختص الوحيد داري طار السياحية للتنمية الوطنية

العقارالسيا ع متياز إقليميا منح املختص الوا قبل من م النظرف   .8قبل

الس للتنمية الوطنية الة الو شاء إ رقمتم التنفيذي املرسوم بموجب 98-70ياحية

سي. 1998فيفري21املؤرخ ال عن واملسؤولة املتخصصة سية الرئ داة عد و

السيا للعقار ي العقال ستغالل و فاظ وا لف. والتنمية امل سا العامل ف

املستدامة السياحية للتنمية الوطنية السياسة   .بتطبيق

ا الو تتمتععت ة وتجار صناعية طبيعة ذات يئة السياحية للتنمية الوطنية لة

ساسية ا م م وتكمن بالسياحة، لف امل ر الوز وصاية تحت و ة املعنو صية بال

القانونية الشروط توف خالل من قليم يئة ،و السيا شاط ال ر تطو ع العمل

ن ثمر للمس ام . واملادية امل أوعيةومن حيازة ع العمل و نة ال ذه ل أيضا ساسية
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املعنية خرى يئات ال الذكرمع السالفة الة الو سق وت ثمارالسيا لالس توجھ ة عقار

السيا التوسع مناطق ترقية   .9ع

ي الثا السياحية: الفرع للتنمية الوطنية الة الو ام   م

السياحية للتنمية الوطنية الة الو املتمثلةتقوم والصالحيات ام امل من بالعديد

ي فيما   :10خصوصا

السيا  - التوسع مواقع و مناطق ع فاظ ا و ماية ا رع  .س

السيا   - التوسع مواقع و مناطق ج ترو و   .ترقية

العمومية  - املرافق شاء إ و توف عل رص   .ا

داخل  - عقارمتواجد ل ع الشفعة حق السياتطبيق التوسع مواقع و   .مناطق

صناعية  - أو ة تجار ، مالية انت سواء ا بموضوع املرتبطة العمليات ل تنجز

بالعقار   .واملتعلقة

ا  - شاط بمجال املرتبطة املنظمات و املؤسسات مع التبادالت   .تطور

املفعول    - الساري ع شر لل طبقا قات م   .ت

السياحة - إدارة السياحيةمرافقة التنمية اتيجية إنجازإس و   .تصور

السياحية   - يئة ال مخططات و بالسياحة املتعلقة ن القوان ام اح ع رس ا

مناطق داخل   والعمرانية

ا ر تطو و ا حماي دف السيا التوسع   .ومواقع

السياحية   - القاعدية شآت للم وط ملف ن تحي و شاء   .إ

إدارة  - و شاء بالعقارالسياو   إ خاص للمعلومات بنك ر   .تطو

ل   - ب خاص شروط دف السياحية  وضع التوسع مواقع و   .مناطق

السيا   - ثمار س تخدم ال و املعتمدة را   .يئة

السياحية  - التوسع مواقع و مناطق ااتحديد تليق ال انة امل ا إعطاء و   .ديدة

يمكن ذلك إ أيباإلضافة ع قانونا ا ل املكفول الشفعة حق استعمال الة للو

وعية ع املحافظة شأنھ من رمزي بثمن أو إرادي تنازل محل ون ي سيا عقار

السياحية ة لفة. العقار امل الوطنية يئة ال السياحية للتنمية الوطنية الة الو إن

السيا شاط ال ر وتطو قية ل الوطنية السياسة ةبوضع العقار وعية خالل من

املجال ذا ل   .     11املحددة
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نصت ما ذا و الدولة، قبل من عنھ املتنازل السيا العقار الة الو ذه تمتلك كما

املادة من الثالثة القانون22الفقرة أنھ03_03من لألمالك" ع عة التا را تباع

مناطق داخل املتواجدة اصة ا النجازالوطنية ة والضرور السياحية املواقع و التوسع

السياحية يئة ال مخطط املحددة ة ثمار س امج لتنمية  ال الوطنية الة للو

ودي التفاق طبقا   ". السياحة

انجاز  ثمر للمس يمكن وال ، السيا التوسع مناطق داخل بالسياحة ع الة الو ذه

النطاق ذا خارج ع ا .مشار راويانت محيط داخل متياز عقد زائري ا ملشرع

املتاحة انيات م ل واستغالل املنطقة ذه تنمية أجل من السيا التوسع منطقة

املستدامة التنمية عتبار ن ع خذ مع ركية، ا إ ون الس من ا   . وترقي

ي الثا ترقيتھ: املبحث وآفاق السيا العقار ثمار   س

القانونية النصوص من للعديد يخضع زائر ا السيا العقار تنظيم عملية إن

يئة ال مخطط تحديد وكيفية ة؛ ج متيازمن منح وكيفية شروط املتعلقة والتنظيمية

أخرى  ة ج من السيا التوسع طق ومنا السيا.السياحية العقار ثمار س إن

ضم ون ي أن يجب للبناء املتعلقالقابل النظام يحدد والذي السياحية، يئة ال مخطط ن

القاعدية شآت وامل يئة لل تقنية ومخططات رتفاقات، و البناء دف. بحقوق كما

السيا ذب ل الثقافية واملعالم الطبي مال ا حماية إ   .املخطط

ول  السيا: املطلب العقار متيازع منح   إجراءات

تحدد ال والتنظيمية القانونية النصوص من العديد الشأن ذا صدرت لقد

، السيا العقار مجال ثمار لالس متياز منح رقمكيفية ا ا مر 04-08ونذكر

للدولة اصة ا لألمالك عة التا را ع متياز منح وكيفية شروط يحدد الذي

ث اس ع مشار إلنجاز ة رقمواملوج مر خ ذا أل حيث ة، يحدد11-06مار الذي

للدولة اصة ا لألمالك عة التا را عن والتنازل متياز منح وكيفية شروط

ة ثمار اس ع مشار إلنجاز ة  .واملوج
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ول  السيا: الفرع التوسع مناطق  تحديد

املادة من و الفقرة رقم02عرفت القانون أنھ03_03من أو" ع منطقة ل

إبداعية و ة شر و ثقافية و طبيعية بخصوصيات أو بصفات بتم قليم من امتداد

تنمية ا استغالل يمكن و سياحية، شأة م تنمية أو إلقامة لة مؤ للسياحة مناسبة

مردودية ذات السياحة من أك أو   ".نمط

من مواصفات لنا ن ب ي املادة ذه نص خالل البدمن ا أ ع السيا التوسع اطق

تتمثل و بخصوصيات سم ت وأن ة مم ون ت ،: أن ار ، الوديان البحر شواطئ

الشوارع و الساحات وف، الك بال، ا سلية، وال يوانات ا حدائق خضراء، مساحات

تقليدية، منتجات يع ي الذي السوق القديمة، زقة ة تجار و ة شر حركية معالمذات

القصور  و خية الثلوج تار منطق ة، أثر لور  أماكن والفل التقليدية والصناعات   .والرمال

ع.  حفاظا متياز عقود ع واقتصر التنازل عقود العمل أل ا ا فالقانون

إ متياز منح مدة من غ أنھ كما ة، العقار للتجديد33امللكية قابلة ى أد كحد سنة

ملدةمر  ن السابق99ت انت أن عد أق كحد ون20سنة و للتجديد قابلة سنة

املادة لنص وفقا املل أي القديم القانون للتنازل قانونا   . 0412العقارقابال

رقم مر صدور من04-08عد مجموعة عنھ ترتب متياز منح بكيفية املتعلق

شرح ال التنظيمية رقمالنصوص التنفيذي املرسوم ا م أ ومن مر تطبيق كيفية

اصة09-152 ا لألمالك عة التا را ع متياز منح وكيفيات شروط املتضمن

ة ثمار اس ع مشار النجاز ة واملوج رقم. للدولة التنفيذي يحدد153-09واملرسوم الذي

ا ع املتبقية صول ع متياز منح وكيفيات العموميةشروط للمؤسسات عة لتا

العمومية للمؤسسات عة التا الفائضة صول و املحلة املستقلة وغ املستقلة

ا سي و  .  13قتصادية

ي الثا متياز: الفرع ق طر عن سياحية ة ثمار اس ع مشار  انجاز

متعددة تنمية إحداث ا شأ من محددة داف أ أساس ع ثمارات س إنجاز إن

السياحية  واملواقع التوسع مناطق ا تزخر ال للمساحات ال مخطط. ش أخذ و

ا وحماي والبناء، للتعم القابلة املناطق تحديد السياحية يئة متياز. ال منح فعملية

لألمالك عة التا را ع ا بال أو املقيد أو املفتوح العل املزاد طرق عن ون ت

للدولة اصة لو .ا ل املنافسة ق طر عن متياز عرض املفتوح العل باملزاد قصد
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النجاز وذلك املعنية رض ع متياز من باالستفادة يرغب معنوي أو طبي ص

والتعم يئة ال لقواعد وفقا ثماري اس عن.مشروع ون في املحدود العل املزاد أما

ا ملشروع ة موج أرضية ع املنافسة ق والذيطر مسبقا محددة طبيعة ذي ثماري س

فقط يل التأ شروط عض م ف تتوفر الذين ثمرون املس فيھ قة. شارك طر أما

طبيعة حسب وذلك املنافسة إ وء ال دون متياز منح خالل من ون ت ا ال

ثماري  س   . املشروع

السي ر للتطو الوطنية الة للو زائري ا ثمار س قانون عمنح املوافقة حق ا

و املوافقة ذه بازدواج ة والع بالسياحة، لف امل ر الوز موافقة غرار ع متياز منح

الوا قبل من متياز متياز  منح منح قة طر باختالف يختلف متياز رخص منح إن

واملحدود املفتوح العل املزاد و طرق ثالث ناك أن نا ب وأن سبق افلقد . وال

التوسع مناطق ضمن للدولة عة التا رضية للقطع سبة متيازبال رخص منح يتم حيث

لف امل ر الوز من بقرار املحدود أو املفتوح العل املزاد لعملية فتخضع السيا

السياحة لتنمية الوطنية يئة ال من اح اق و بمنح. بالسياحة يختص ا ال حالة أما

ثماررخصة  لالس الوط املجلس من اح اق و الوزراء   .14متيازمجلس

واملدن السيا التوسع مناطق حدود عن خارجة رضية القطعة انت إذا أما

ون ي ة، العقار والوساطة بالضبط لفة امل العمومية يئات لل عة تا وغ ديدة ا

إقليميا املختص الوا طرف من متياز رخصة منح نةاختصاص من اح اق و

العقار وضبط ثمارات س وترقية املوقع تحديد ع   .15املساعدة

ع تحتوي مدن ع ثماري اس مشروع انجاز أو بناء زائري ا القانون منع كما

الطبي للغاز منتجة املناطق ى ك أخطار ذات السلطات. مناطق أقرتھ قيد و و

أصن ع متياز منح املادةالعمومية من الثانية الفقرة بنص عمال ، را من اف

رقم02 مر انھ04_08من أصناف“ع مر ذا ام أح تطبيق مجال من ث س

تية   :را

الفالحية _   .را

املنجمية _ املساحات داخل املتواجدة رضية   .القطع

البح_  مساحات داخل املتواجدة رضية االقطع واستغالل املحروقات عن ث

ة والغاز ائية ر الك شآت امل حماية   .ومساحات
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الدولة _ إعانة من املستفيدة ة العقار قية لل ة املوج رضية   .القطع

الثقافية_  و ة ثر املواقع مساحات داخل املتواجدة رضية سبةأماالقطع بال

قانون الدولة صدرت فقد الفالحية الفالحيةلألرا را ع متياز   "16.بمنح

ي الثا السيا: املطلب العقار ثمار س ترقية   آفاق

وضع خالل من ن ثمر املس جلب محاولة إ الدولة التنظيمية السلطة س

إجراءات باتخاذ وذلك ، السيا املجال ثمار س ترقية م سا قانونية آليات

عمل تتعلقوتداب يالت س و وتخفيضات امتيازات بمنح ن ثمر املس وتحف يع ع

والتنظيمية، القانونية النصوص عديل و مراجعة خالل من وذلك والرسوم بالضرائب

السياحية واملواقع املناطق يئة بال املتعلقة التنفيذية واملراسيم املالية ن قوان ا م أ   .ومن

ول  تحف: الفرع نتداب ثمر للمس   ية

لسنة املالية قانون تضمن ثمار2011لقد س ترقية إ دف جديدة اما تم0و.  أح

رقم مر ع عديالت عدة تم01املؤرخ04 – 08إدراج يحدد2008س الذي

ة املوج و للدولــة اصـة ا لألمالك عة التا را ع متياز منح وكـيفيات شروط

ةإلنجاز  ثمار اس ع   .مشار

ي فيما املتمثلة ام ح من ملجموعة يخضع متياز   : 17فعقد

ا حصر ثمار س قية ل ة املوج العقارات ع متياز يمنح ام، ح ذه بموجب

ا ال صيغة من. وفق اح اق ع بناءا وذلك الوا من قرار بموجب متياز منح يتم

امل لــجـنـة العقارطرف وضبط ثمارات س وترقية املوقع تحديد علـى ) CALPIREF(ـسـاعـدة

عــة الـتـا املـتــبــقــيـة صــول للدولة، اصة ا لألمالك عة التا للعقارات سبة بال

عة التا الفائضة صـول ـلـة، املحـ املـســتـقــلـة وغــيـر املـسـتـقـلـة الـعـمـومـيـة لـلـمـؤسـسـات

الصناعية املناطق مستوى ع الواقعة صول كذا و قتصادية العمومية للمؤسسات

شاط ال مناطق   .و

للسياحة  - الوطنية الة الو و ديدة ا املدينة سي يئة اح اق ع ) ANDT(بناءا

ع السيا التوسع مناطق و ديدة ا املدينة مستوى ع الواقعة لألمالك سبة بال

ت   .بال
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العقار * وضبط ثمارات س وترقية املوقع تحديد علـى املـسـاعـدة نة ام م

)CALPIREF:(  

أعضاء العقار وضبط ثمارات س وترقية املوقع تحديد علـى املـسـاعـدة نة تضم

فيماي ا ام م وتتمثل ممثلھ، أو الوا رئاسة تحت املختصة القطاعات ل   :يمثلون

م  - بنك الواليةشكيل مستوى ع العقاري للعرض   .علومات

ة  - ثمار س ع إنجازاملشار مواقع تحديد ن ثمر املس   .مساعدة

إطار  - ثمار لالس املوجھ للعقار ي العقال ستغالل و ضبط مة املسا

الوالية طرف من املسطرة اتيجية   .س

املعلومات   - ن ثمر املس متناول ثماروضع لالس ة املوج املتاحة بالعقارات   .املتعلقة

املح   - العقاري السوق س ظروف   .تقييم

جديدة  - شاط مناطق أو صناعية مناطق شاء إ اح   .اق

ة  - ثمار س ع إنجازاملشار و ن توط تقييم و عة متا   .ضمان

متياز   * منح   :شروط

ا قدر دنيا ملدة متياز قا33يمنح اسنة قدر ن مرت للتجديد خول. سنة99بلة و

التالية قوق ا   :لصاحبھ

بناء- رخصة ع صول   .ا

مشروعھ- ل تمو قصد املالية املؤسسات لدى قرض ع صول ا   .التماس

اماتھ بال متياز صاحب إخالل حالة إال إلغاؤه يمكن وال مضمون متياز حق

العدالة ق طر   .وعن

متيازمتيازات * ا يخول ال   :املالية

املشروع ملوقع وفقا املحددة سب ال حسب متياز ثمن ع تخفيضات منح   :يتم

الشماليةالب* للواليات   : سبة

واحدة90% - سنة من تمتد ال املشروع انجاز ة ف ثالث) 01(خالل ) 03(إ

  .سنوات

و 50%  - سنة من تمتد ال ستغالل ة ف ثالث) 01(احدةخالل   .سنوات) 03(إ

العليا*  ضاب ال و نوب ا لواليات سبة   :بال
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ع- املر للم الرمزي الدينار عشر) 2م(مقابل وتخفيض) 10(ملدة من%50سنوات

بالواليات الواقعة ة ثمار س ع للمشار سبة بال املدة ذه مرور عد مالك ع الرسم

ا تنمية نامج ب العليااملعنية ضاب ال تنمية برنامج و   .نوب

ع - املر للم الرمزي الدينار عشر) 2م(مقابل خمسة وتخفيض) 15(ملدة %50سنة

الواقعة ة ثمار س ع للمشار سبة بال املدة ذه مرور عد مالك ع الرسم من

الكب نوب ا   .    بواليات

سنة مختلف2011عد إزالة تحول ترقيةنقطة أمام تقف ال املعوقات

م ال أش بجميع ن ثمر املس من كب عدد جذب و زائر ا السياحية ثمارات س

العمومية السلطات انت فبعدما ا، عل فاظ وا شغل مناصب شاء إ دف م، وأنواع

باال  أقرت ا بال نائية ست االت ا و العل باملزاد متياز قاعدة متيازتفرض

من يتضمنھ ملا مجدي عد لم العل املزاد أن أدركت حيث سواه، دون ا بال

املناطق عض ن ثمر للمس شم مح إقدام عنھ ترتب مما لفة وم لة طو إجراءات

نظرا املحدود النقدي الرأسمال اب أ املرتفعة والسيما لفة   .18للت

ي الثا السياحية: الفرع يئة ال مخطط   آفاق

متمثلةل تنظيمية نصوص بموجب السياحية يئة ال مخطط زائري ا املشرع نظم قد

رقم التنفيذي رقم86-07املرسوم التنفيذي املرسوم بموجب الذي78-15واملعدل

واملعدل السياحية واملواقع التوسع ملناطق السياحية يئة ال مخطط إعداد كيفية يحدد

رقم التنفيذي رقمتط86-07للمرسوم للقانون التوسع03-03بيقا بمناطق املتعلق

السياحية   . 19واملواقع

إعداده: أوال وكيفية السياحية يئة ال مخطط ف   عر

الذي السياحية يئة ال مخطط ع السيا العقار شأن ثمار س عملية ترتكز

سياحية توسع منطقة واستعمال يئة ب اصة وا العامة القواعد واملواصفاتيحدد

مالك وحماية استعمال يخص فيما املطبقة رتفاقات وكذا والبناء، بالتعم اصة ا

يئة وال ئة الب ع فاظ ا مراعاة مع للموقع السيا ع الطا حسب ية املب والعقارات

لإلقليم  . 20املستدامة

بالسيا لف امل ر الوز من بقرار السياحية يئة ال مخطط إعداد يتضمنيتم حيث  حة

العامة ة املص ات لتج املحتملة القائمة يئة ال ات توج عن را تقر خ ذا
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العمومية واملؤسسات دارات مشاركة وكيفية قائمة يحدد كما القاعدية شآت وامل

ر التقر ذا إعداد واملنظمات معيات   .21وا

يئة ال مخطط املتضمن القرار بإرسال ر الوز قوم ن،و املعني الوالة إ السياحية

ن املعني والبلدية الوالئية الشعبية املجالس رؤساء م بدور راسلون مدير. و لف و

مخطط بإعداد معتمد دراسات مكتب الوا سلطة تحت إقليميا املع بالوالية السياحة

السياحية يئة امل. ال ة جبار شارة س إلجراء كذلك املخطط ذا خضع تعلقةو

خرى العمومية واملؤسسات الوالية مستوى ع املمركزة غ العمومية باملصا

املادة رقم09املحددة التنفيذي املرسوم   .86-07من

ي ما السياحية يئة ال مخطط   :22شمل

ا- يئ ل املقررة التداب ن ب و السيا التوسع ملنطقة الية ا الوضعية يو ر تقر

سي   .او

شغل - ومخطط والتعم يئة ال بمخطط املتعلقة وانب ا كذلك املخطط تضمن و

الطرقات شبكة وتحديد البناء، وحالة السياحية، ة العقار املزايا واملتمثلة ، را

والتعم يئة لل ة الضرور املستلزمات من ا وغ والصرف قنوات   . واملياه

الذ - البناء حقوق حول والعملياتنظام را الستعمال العامة القواعد يحدد ي

ثمار باالس   .املرتبطة

القاعدية - شآت وامل يئة لل التقنية   .املخططات

را - استغالل ملخطط ة املطلو الوثائق من مجموعة تتضمن ال قات امل

العمرانية املناطق من بة   . القر

يئة: ثانيا لل التوجي املخطط   السياحيةأفاق

رقم التنفيذي املرسوم مواد استقراء خالل التنفيذي78-15ومن للمرسوم املعدل

سيط86-07رقم ت راعت قد التنظيمية فالسلطة السياحية، يئة ال بمخطط املتعلق

إعداد باملشاركة املعنية للسلطات املمنوحة جال وتخفيض ة دار جراءات

السياحية، يئة ال مخططمخطط إعداد عند السياحة مدير إعفاء ا م أ من ونذكر

املادة لنص وفقا السياحية للتنمية الوطنية الة الو مع شاور بال السياحية يئة ال

مخطط.08 مشروع بالتحقيق املتعلق ي القانو جل تخفيض ذلك إ باإلضافة

إ السياحية يئة السابق45ال ان ما عد   .23يوم60يوم
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لسنة املالية قانون تضمن ن2015كما ثمر املس ع ال ات التحف من مجموعة

خالل مالكمن ومبـالغ الـعقـاري ار ش ـف ومصار ـيل ـ ال حقـوق من عـفاء إدراج

عنوان املمنوحة ية املب وغ ية املب ة العقار مالك ع متياز حق املـتضـمنة الوطنـية

ةإنجاز  ثمار س ع العام املشار للنظام اضع  . ا

الدولة ا ن ت جديدة لسياسة مرجعا السياحية للتنمية التوجي املخطط ل ش

آفاق قليم يئة ل الوط املخطط من جزءا عد لنا. 2030و عكس ال املرآة و ف

الر أجل من وذلك املستدامة، التنمية يخص فيما الدولة جتمامبت

القادمة ية العشر طيلة الوط الصعيد ع قتصادي   .و

ـي و جديدة سياسة لتنفيذ ى ك داف أ خمسة املخطط ذا   : 24حدد

للمحروقات-1 بديل اقتصاد   .ترقية

بامتياز-2 سياحيا مقصدا ا جعل و زائر ا صورة ن   .تثم

القطاعات-3 ع ا اس ع ا و ى الك التوازنات شيط ى ت   .الك

الوط-4 اب ال ل خصوصية مراعاة مع الثقا ، التار اث ال ن   .تثم

ئة-5 الب و السياحة ترقية ن ب الدائم   .التوثيق

عناصر خمس ع السياحية يئة لل التوجي   :يرتكزاملخطط

سياحية -1 ة وج زائر ا   .مخطط

متياز-2 ذات السياحية   .قطاب

ودة-3 ا   .السياحيةمخطط

اص-4 ا و العام ن القطاع ن ب الشراكة   .مخطط

السياحة-5 ل تمو   .مخطط

  خاتمة

السيا شاط ال ة يتطلب كب شاء موارد ومراكز فنادق من ساسية املرافق إل

ا، سياحية يالت فنجد وغ س تقديم الدولة ع تفرض السياحية شآت امل ذه أن

جراءات يةجميع مب مستقرة قانونية منظومة وضع خالل من وذلك واملالية ة دار

تمام و السياحة ر لتطو مستقبلية ة رؤ تحقيق إ دف وتخطيط، دراسة ع

السيا   .بالعقار
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السلطات  قامت وم تحديد بإعادة املعنية لقد للقانون ومواقع مناطق مف وفقا التوسع

املرافالسابق توف أجل ،من السيا العقار ثمار س فرص فتح ا شأ من ال ق

السياحية واملواقع املناطق يئة ال املتضمنة املخططات من العديد إقرار تم حيث

وتحقيق الوط قتصاد ر لتطو السيا ثمار س وترقية لدعم الوطن أرجاء مختلف

قتصادية   .التنمية

الدولة مسا من الرغم عقباتو ناك زالت ال أنھ إال السيا بالقطاع تمام

تقلص السيا العقار ثمار لالس ب السيا التوسع مناطق مساحات ومعوقات  س

ور  ي والشغل.السياحية للمواقع املستمر التد شار السيا التوسع ملناطق العشوا  وان

ة البناءات ذه وغ الفوضو ور املناطق، الشرعية ب الطبي املحيط وتد  الرمال ك

ل إ أدى مما العمران قواعد وغياب والتلوث السياحية، عن املوارد تحو ا و طبيع  مر و

ل قلل الذي ثمار فرص كب ش  .العالية السياحية القيمة ذات املناطق عض  س

أسعار مستوى ي تد عد السنة ذه خالل خصوصا دة جا س الدولة أن إال

والندوات التنظيمية النصوص خالل من السيا شاط بال تمام تدارك إ النفط

ملدة مستقب توجي مخطط ووضع إرادة15عالمية يتطلب الواقع أن إال سنة

بوضع السياسية السلطة طرف من ة قو مة اتجيةوعز إس ع قائم ي قانو نظام

للرقابة آليات وضع خالل من تطبيقھ ع ر والس ن فني اء خ طرف من ة وا

رالسياحة وتطو ثمار س ترقية أجل من ن ثمر املس وارمع   .   وا

 

حاالت و املراجع   :قائمة

الجزائر عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون اإلداري ، جسور للنشر و التوزیع ،  .1
 .356، ص  2007، 

ناصر لباد، الوجیز في القانون اإلداري، الطبعة األولى، منشورات لباد، الجزائر،   .2
 .212، ص2006

أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد االمتیاز اإلداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر   .3
، 2013تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .   04ص
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 ..62موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص .4
الذي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08من األمر رقم  14و 13المادتین  .5

یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة 
 .49ر العدد .والوجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، ج

الذي یحدد شروط  2006أوت  30المؤرخ في  11-06من األمر رقم  10المادة  .6
وكیفیات منح االمتیاز والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والوجه 

 .53ر العدد .إلنجاز مشاریع استثماریة، ج
 .58موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص  .7
اقع المتعلق بمناطق التوسع والمو  17/02/2003المؤرخ في  03/03قانون رقم    .8

 .2003سنة  11ر العدد .السیاحیة، ج
 21/02/1998المؤرخ في  70/98المادة األولى والثانیة من مرسوم تنفیذي رقم   .9

ر العدد .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانونها األساسي،ج
 . 1998سنة  11

10.  www.andt-dz.org 
 .03-02، ص2002لجزائر، عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، ا  .11
الذي یحدد شروط وكیفیات منح  2006أوت  30المؤرخ في  11-06األمر رقم   .12

االمتیاز والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والوجهة إلنجاز 
 .53ر العدد .ج. مشاریع استثماریة

 .2009سنة  27ر العدد .ج .13
الذي یحدد شروط وكیفیات منح االستثمار على  04-08من األمر  06المادة   .14

األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة للمشاریع االستثماریة المؤرخ في 
 .2008سنة  49ر العدد .، ج2008سبتمبر  01

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات منح 152-09من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  .15
وتم إنشاء اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي . 2009سنة  27ر العدد .االمتیاز، ج

 .2010سنة  04ر العدد .، ج2010ینایر  12المؤرخ في  20- 10رقم 
 2008سنة  49ر العدد .ج .16
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17. www.interieur.gov.dz 
18. www.norbertnoland.wordpress.com 

 .2015سنة  12ر العدد .ج  .19
 2007مارس  11المؤرخ في  86-07التنفیذي رقم  من المرسوم 03و  02المادة   .20

الذي یحدد كیفیة إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 
المؤرخ  78- 15المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم . 2007سنة  17ر العدد .ج

 . 2015سنة  12ر العدد .، ج2015مارس  02في 
 2007مارس  11المؤرخ في  86- 07نفیذي رقم من المرسوم الت 06المادة   .21

المتعلق بكیفیة إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 
 .  2007سنة  17ر العدد .ج

المتعلق  2007مارس  11المؤرخ في  86-07من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  .22
ر العدد .وسع والمواقع السیاحیة، جبكیفیة إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق الت

 . 2007سنة  17
، 2015مارس  02المؤرخ في  78- 15من المرسوم التنفیذي رقم  04و 02المادة  .23

المتعلق بكیفیة إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 
 . 2015سنة  12ر العدد .ج

24.  www.andt-dz 
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زائري  ا ع شر ال التعاقد ة حر ع الواردة  القيود

مــــــــقس مر   ول

ب قسم محاضر السياسية ..أستاذ والعلوم قوق ا قوق (لية ا  ). قسم

شار محمد ري طا   جامعة

ـــــــــــص  :م

والتعاقد    العمل ة حر أقر قد زائري ا سبةاملشرع بال فقط ة ر ا ذه ولكن

لظروف ونظراً للعامل سبة بال أما معھ، يتعاقد الذي العامل إختيار العمل لصاحب

الشروط و عمل صاحب أي مع يتعاقد فإنھ البطالة، رة ظا وتن الصعبة قتصادية

صاحب ة حر يقيد زائري ا املشرع جعل ذا ل ، خ ذا ا يضع ال والظروف

شغيل منع أو العمل، سن يبلغوا لم الذين العمال شغيل بمنع ذا و التعاقد العمل

شغيل منع أنھ كما شروط، و حاالت ولكن محددة عقود إبرام أو ، ليالً العامالت

ة ج ومن العمل، بنفس القيام ستطيع وطنية عاملة يد توافر حالة جانب العمال

الع اب أ ع فرض منأخرى البد التوظيف وعند ن للمعاق عمل مناصب توف مل

ل فرض وقد العمال، ن ب العمل املساواة لضمان ذا و شغيل، ال الة و إ وء ال

الطرف م بإعتبار م ل العمل اب أ إستغالل من العاملة اليد ماية القيود ذه

العالقة ذه   .الضعيف

  

   Le législateur algérien a approuvé la liberté de travail et de contractant mais 

cette liberté est uniquement pour l'employeur de choisir l'employé qui passe un 

contrat avec lui, pour le l'employé et en raison des conditions économiques 

difficiles et souhaité le phénomène du chômage, il passe un contrat avec un 

employeur et aux clauses et conditions fixées par ce dernier, tout ce que le 

législateur algérien restreint la liberté de l'employeur de passation des marchés 

et de la prévention du travail des travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 

travailler, ou de prévention de l'exploitation des travailleuses de nuit ou de 

contrats spécifiques, mais dans des cas et conditions et la prévention de 
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l'exploitation de travailleurs étrangers en situation de la disponibilité de main de 

travail nationaux peuvent faire de même, d'autre part l'imposition aux 

employeurs de fournir des postes de travail des contractants et à l'emploi, il faut 

recourir mentionné agence de fonctionnement, et ce afin d'assurer l'égalité entre 

les l'employés, pourraient imposer toutes ces restrictions pour protéger les 

l'employés de l'exploitation des employeurs ont en tant que partie de faiblesse 

de cette relation. 

  :مقدمة

عالنات أقرتھ ال قوق ا م أ من و و شاء، م يمارسھ سان إ ل ل حق العمل

الدولي) 1( عا)2(ةواملواثيق لقولھ سالمية عة الشر بھ تمت وإ وا: "، لُ ْعمَ إِ ْل قُ وَ

ونَ  ِؤِمنُ ُ ملْ واَ ھٌ ُسولُ رَ وَ ِم كُ لَ َعمَ لھ لْ اَ ى َسَ املكرسة)3"(فَ قوق ا م أ من عد أنھ كما ،

املشرع ا ف بما يديولوجية و السياسية ا ا إتجا إختالف ع املقارنة الدول دسات

زائري املادةا الدستور 69/1وذلك واملتمم1996من للعامل)4(املعدل اف ع و ،

إختيار العمل صاحب قبل من سواء العمل ة ر باع إست إال و ما العمل بحقھ

العامل قبل من أو العمال من شاء من عن متناع و معھ، يتعاقد الذي العامل

معھ يتعاقد الذي العمل صاحب أقراختيار قد املشرع ان فإذا فيھ، يرغب الذي والعمل

من بمجموعة ة ر ا ذه قيد ذلك مقابل ولكن العالقة ذه طر لكال التعاقد ة حر

للظروف نظراً ولكن للعامل، سبة بال أو العمل لصاحب سبة بال سواء القيود

للعامل سبة بال نظري حق مجرد العمل ق ا جعل الصعبة التعاقدقتصادية

الذي إختيارالعامل ة ر ا لھ الذي و العمل صاحب فإن ذا ول عمل، صاحب أي مع

العمل صاحب ة حر لتقيد تنصرف العمل ة حر ع الوارد القيود أغلب ذا ول د، ير

لصاحب سبة بال التعاقد ة حر ع الواردة للقيود تطرق س ذا ول القيود، من بمجموعة

ذا و فقط يالعمل  :كما
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سانية: أوالً  إ إلعتبارات الصادرة   القيود

توظيف من العمل اب أ بمنع وذلك سانية إ إلعتبارات ترد ال القيود عض ناك

م ل حماية الليلية، عمال ساء ال شغيل أو شغيل ال سن يبلغوا لم الذين العمال

العمل ب س ا ل يتعرضون قد ال خالقية أو ية ال أو الليلية سواء خطار   .من

م عل فرض أنھ اصةكما ا م لظروف نظراً العمال من فئة شغيل االت ا عض

ن املعاق   .كفئة

I. حداث عمل اصة ا القصر(القيود   ) طفال

ماية ا توف ع زائري ا املشرع ا ف بما املقارنة العمالية عات شر ال أغلب حرصت

ول املختلفة، ووسائلھ العمل عن تنجم ال املخاطر من املشرعلألطفال جعل ذا

املادة نص حسب سنة عشر ستة شغيل ال سن زائري املتعلق11-90قانون15ا

العمل حداث)5(عالقات شغيل ل ا توفر يجب الشروط من مجموعة نج س ا وم ،

  :و

سن -1 عن القاصر شغيل سن يقل ن16ال التم عقود إطار إال ذا)6(سنة، و ،

ح أمام الفرصة مإلتاحة إستخدام إن أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا للتعلم داث

إعاقة إ يؤدي الذي مر نية، وذ وإجتماعية ية أضرار م ل ب س مبكرة سن

والذ ي سما ا م  .نمو

ي -2 املد القانون القاصر العامل يوظف ن( ال ب ما العامل إال) سنة19إ16أي

املادة الشر وليھ من رخصة ع قانون15/2بناءاً استغالل11-90من ملنع ذا و ،

النافعة عمال ن ب ون يم ال يزالون ال م أل العمال من الفئة ذه ل العمل اب أ

 .والضارة

ا -3 شغيل شاقةيمنع طبيعة ذات أو طورة با تتصف ال عمال القاصر لعامل

املادة بأخالقھ تمس أن ا شأ من أو ة بال مضرة القانون15/3أو ذا11-90من و ،

شاقة أعمال أو مبكرة سن م استخدام أن كما خالقية، الناحية من م ماي

العمر مقتبل م و م ضرار إ  .يؤدي

القاصر العامل شغيل منع أنھ من(كما لي) سنة19إ16أي عمل حسب) 7(أي

القانون28املادة   .11-90من
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مسائل ن ب من املقررة السن يبلغوا لم الذين العمال حماية زائري ا املشرع إعت لقد

شغيل بال املتعلقة القيود العمل صاحب خالف إذا ذا ول العام، فإنھالنظام حداث

ماي تب   :ي

املادة  - أ لنص طبقاً العقد القانون135يبطل  .11-90من

من  - ب اوح ت مالية غرامة العمل صاحب حالة2000إ1000عاقب و دج،

من اوح ت س ح ة عقو إصدار يمكن بالغرامة15العود املساس دون ن، ر ش إ يوماً

املادة نص حسب ذا و الضعف إ ترفع أن يمكن القانون140ال  .11-90من

 

II.  ًليال ساء ال عمل اصة ا   القيود

قوقصل ا حيث من التعاقد، ة حر شأن واملرأة الرجل ن ب تفرقة ال أنھ

العمل بنفس يقومون داموا ما ن) 8(والواجبات و الت لطبيعة ونظراً ذلك ومع

ا فرض ال خالقية بية وال والتقاليد العادات ومتطلبات ة، ج من للمرأة ولو الفز

أخرى ة ج من سالمي نا دي العامالت)9(عاليم شغيل زائري ا املشرع منع حيث ،

من( البالغات أك من) سنة19أي خيص و محددة أعمال إال ، لي عمل أي من

العمل شية عن)11(مف ن أعمار تقل ي اللوا العامالت شغيل من باتاً منعاً منع كما ،

بذلك19 سمح العمل طبيعة انت ولو لي عمل أي   ).10(سنة

املادة    زائري ا املشرع عاقب القانون141وقد يقوم11-90من عمل صاحب ل

من مالية غرامة ، ليالً ساء ال شغيل   ,دج4000إ2000ب

رقم تفاقية تضمنتھ ما سيما ال الدولية، العمل ومعاي مسايرملقتضيات املنع ذا و

سنة04 الدولية العمل منظمة عن ليالً  1919الصادرة ساء ال عمل وال)12(املتعلقة ،

أنھ ع صراحة الثالثة ا ماد الليل: "تنص أثناء سن أي من ساء ال شغيل يجوز ال

ا فروع من أي أو خاصة، أو عامة صناعية شأة  ..."م

  

III. ن املعاق بالعمال اصة ا   القيود

ع حيث العمال من الفئة ذه زائري، ا املشرع مل منلم ترسانة إصدار إ مد

ام بأح املجتمع العمال من حة الشر ذه تخص ستقالل منذ القانونية النصوص

، امل م يل وتأ م إدماج وضرورة ا، م عانون ال ات العا وطبيعة ناسب ت خاصة،
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لسنة الفردية العمل عالقات املتعلق القانون زائري ا املشرع نص 1990كما

كيفيات16ادةامل وفق ن املعوق اص لأل عمل مناصب تخصيص وجوب ع منھ

املادة كرستھ ما و و التنظيم، ق طر عن القانون27تحدد وجوب)13( 09-02من ع

ع مؤسسة ل ذلك% 1تخصيص إستحالة وعند ن، املعوق اص لأل املناصب من

ال ق طر عن قيمتھ تحدد ما اك إش دفع عليھ ن صندوقيتع ساب رصد و تنظيم

م وترقي ن املعوق حماية شاط   .ل

شغيل، ال عند العمال من الفئة ذه ع ماعية ا تفاقيات أغلب تنص لم ولكن

تخصيص ع ماعية ا ا اتفاقيا خصصت قد املستخدمة املؤسسات عض أن إال

ماعية ا تفاقية عليھ نصت ما و و ن للمعوق عمل املادةمناصب نفطال ملؤسسة

املادة)14(11 والغازالغرب اء ر الك ع توز لشركة ماعية ا تفاقية و ،55)15.(  

بتوف م يل لم من ل ع ات عقو يرتب لم أنھ زائري ا املشرع ع عاب ولكن

ي اللبنا غراراملشرع ع ن للمعوق عمل املصري ) 16(مناصب املشرع   ).17(و

من م غ حرمان عد ن للمعوق عمل مناصب تخصيص أن البعض يرى قد ولكن

املادة والواجبات قوق ا املساوة ملبدأ خرقا ا، عل احم زائري،34ال ا الدستور من

رقم غ الدولية العمل إتفاقية املسألة83لسنة 159أن ذه حول دل ا قطعت قد

املادة أ4بالنص ع ا تحقيق"نھم دف س ال اصة ا يجابية التداب عت وال

بمثابة العمال من م وغ ن املعوق العمال ن ب واملعاملة الفرص الفعلية املساواة

العمال من م غ ضد ية تمي   ) 18".(تداب

الفرص: ثانياً  افؤ ت ملبدأ محققة   قيود

عض العمل صاحب ع بالفرض وذلك الفرص افؤ ت مبدأ لتحقيق ترد قيود ناك

الة و م تر ممن إال عامل أي إستخدام منعت فقد املبدأ، ذا لتحقيق القيود

وطنية عمالة وجود عدم حالة إال ية جن العمالة شغيل من منعت كما شغيل، ال

ال صاحب ع منعت خ و شروط، حاالتو إال ن املؤقت العمال شغيل عمل

ي كما بالتفصيل لھ تعرض س ما ذا و شروط، و  :معينة
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I. شغيل ال الة و م تر من ن ب من العمال بإستخدام اصة ا   القيود

بل    مباشرة، بصفة م مع يتعاقد الذين العمال إختيار ة ر ا العمل لصاحب عد لم

باملن ح التصر من لھ شغيلالبد لل الوطنية الة الو لدى لديھ الشاغرة ،)19(اصب

املادة حسب املنصب، ذه ل ن امل ا توافر الواجب القانون18والشروط -04من

19)20. (  

عروض البلديات ستقبل شغيل لل الوطنية الة الو ا ف تتوفر ال ال املناطق أما

الب وتقوم ا، مواطن عمل وطلبات ن حدوداملستخدم ب التنص عمليات لدية

الة بالو ا ط تر إتفاقية ا تحدد شروط وضمن ، قلي ا املادة. إختصاص من8حسب

  .19-04القانون

املادة حسب ب التنص م سا أن يمكن القانون09كما يئات19-04من ال

وزار  نة رأي عد شغيل، بال لف رامل الوز قبل من املعتمدة اصة كةا مش   .ة

املادة حددت املرسوم05ولقد م77- 06من أ ومن شغيل، لل الوطنية الة الو ام م

ا ام   :م

ا .1 وتطور العاملة واليد شغيل لل الوطنية السوق وضعية معرفة  .تنظيم

ا .2 بي فيما ا ووضع العمل وطلبات عروض  .جمع

ع .3 شر ال إطار زائر با ية جن العاملة اليد تطور عة نمتا املتعلق والتنظيم

جانب شغيل  .ب

مجال .4 الدولية تفاقات و تفاقيات عن الناجمة التداب تطبيق ضمان

ا يخص فيما شغيل  .ال

ا .5 وجمع املستخدمة املؤسسات لدى العمل عروض عن بالبحث  .......القيام

عروض تلبية شغيل لل الوطنية الة الو ع زائري ا املشرع أوجب شغيلكما ال

أقصاه أجل العمل اب أ طرف من حالة21املقدمة و يلھ، خ تار من يوما

بذلك الة الو إعالم مع املباشر التوظيف إ وء ال للمستخدم يمكن الطلب تلبية عدم

املادة حسب ، القانون14فوراً   .19-04من

شغيل ال الة و إ وء ال دون مباشرة التوظيف يتم ال أن زائري ا املشرع وليضمن

من املالية الغرامة تمثلت جزائية، ات عقو إ10.000رتب ل30.000دج ع دج

منصب ل أو شغيل ال الة و إ يرسل لم العاملة، اليد من إحتياج ل أو تم توظيف
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عن التبليغ يتم لم سابقاًشاغر ا عل املنصوص الغرامة تضاعف العود حالة و ( ھ،

القانون24و25املادة   ).19-04من

الضمان عنوان العمل صاحب حصة تخفيضات جعل زائري ا املشرع أن كما

ُثالث ملدة قائمة العمل عالقة مادامت ذا و شغيلھ، يتم عمل طالب ل عن جتما

املادة حسب القانون04سنوات،  ).21(21 -06من

  

II. جانب العمال شغيل ب اصة ا   القيود

العاملة لليد حماية ذا و جانب عمل ع قيود بفرض الوط الصا يق

ذا عمل بدون ا مواط ك وت لألجانب عمل مناصب الدولة توفر أن عقل ال إذ الوطنية،

العاملة  يادي أن أخرى ة ج ومن ة، ج مامن ذا و يدة، ز أجور و بجد عمل ية جن

ية، جن العاملة اليد إ وء ال من املمكن قدر التقليل ع زائري ا املشرع حمل

ومقيدة ضيقة حدود ذا   .و

املادة نص القانون21حيث أنھ11-90من العمال"ع توظيف للمستخدم يجوز

وطنية عاملة يد توجد ال عندما عجانب شر ال املحددة الشروط وحسب لة، مؤ

ما املعمول القانون"والتنظيم ما املعمول والتنظيم ع شر بال قصد و اص81-10، ا

ية جن العاملة اليد إ وء ال وكيفيات املشرع)22(شروط أن ستخلص ومنھ ،

التا و ية جن العاملة اليد لتوظيف الشروط من مجموعة ط   :إش

شغيل -1 من العمل اب أ ع يل يمنع تأ بمستوى يتمتع ال أجن عامل أي

أو دة معا زائر ا ا مع أبرمت دولة رعايا ناء بإست ، تق مستوى قل ع ساوي

سيا ال بصفة يتمتعون الذين اص كذا أو القانون2املادة(اتفاقية، -81من

10.( 

املادة -2 منعت ال05كما نفس املؤقتمن العمل رخصة أو جواز سليم من قانون

التا و الشروط من بتوفرمجموعة إال جن  :للعامل

ق  - أ طر عن سواء جزائري، عامل شغلھ أن يمكن ال املتوفر العمل منصب ان اذا

الوطنية العاملة اليد ذلك بما ، ار ا التوظيف ق طر عن أو الداخلية قية ال

ولك بة، أناملغ يمكن ال عمال ببعض القيام يرفض قد الوط العامل أن ال ش ن

يدة ز أجور و جن العامل ا خصوصاً( يقوم نية والص املالية العمالة نراه ما و و
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البناء عبارة)قطاع إضافة زائري ا املشرع ع ب ي ان ذا ول شغلھ" ، أن يمكن ال

ير  أوال جزائري شغلھعامل أن  ".د

الواجب  - ب للوظيفة الالزمة الت املؤ أو ادات ش ع حائز جن العامل ون ي أن

ا  .شغل

الذي  - ت الشرط نفس و و سدية، ا ة بال يتمتع جن العامل ون ي أن بد ال

زائري ا العامل نفطال10املادة(يتطلبھ ملؤسسة ماعية ا تفاقية  ).من

عال -3 ون ت أن بد حسبال وذلك املدة، محددة جن العامل مع العمل صاحب قة

قانون04املادة( املدة) 10-81من محددة غ ال ن املواطن عمل لعالقة خالفاً ذا و

محددة حاالت إال عام،  .كأصل

من املالية الغرامة تتمثل جزاءات املشرع رتب القيد ذا ل السليم التطبيق ولضمان

إ 5.000 حاصل10.000دج غ أجن عامل بتوظيف يقوم عمل صاحب ل ع دج

غ أخر منصب عمل أو العمل، جواز أو رخصة سقطت أو عمل، جواز أو رخصة ع

العمل عقد الوارد القانون19املادة(املنصب تتمثل)10-81من مدنية وجزاءات ،

قاعد ملخالفة مطلقاً بطالناً العقد أمرةبطالن  .ة

  

III. ن املؤقت العمال شغيل ب اصة ا   القيود

أو محددة حيث من العمل عالقة طبيعة تحديد ة ر ا العمل لصاحب عد لم

الديمومة العقود صل وجعل خ ذا زائري ا املشرع قيد بل محددة، غ

إبرام العمل لصاحب يجوز فال محددة، أو مؤقتة عقود ابرام ناء ست و ة ستمرار و

معين حاالت إال محددة املادةعقود ا حدد شروط و القانون12ة ذه11-90من و ،

التا االت   :ا

متجددة -1 غ خدمات أو أشغال عقود مرتبط عمل لتنفيذ العامل توظيف أي: حالة

يئة لل العادية شاطات ال ضمن تدخل ال ال عمال و متجددة غ العمل طبيعة

إ تحتاج ظرفية أشغال تنفيذ أي عالماملستخدمة، كإدخال خاصة ارات م

ار ا بالزجاج العمارات بناء أو معينة ة  ....ملص

مؤقتاً  -2 عملھ منصب عن غيب عامل إستخالف عمل: حالة عقود إبرام انية إم و

لھ حدث ت مث ون ي شرط ولكن املدة محدد غ عقد متعاقد عامل إلستخالف محددة
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مزاول من منعھ إ أدى ب املادةس الغياب أسباب زائري ا املشرع حدد وقد عملھ، ة

القانون54 لھ11-90من مولود إزدياد أو فروعھ أحد أو العامل يمكن...كزواج كما ،

املادة ا عل املنصوص التوقف حاالت القانون64إدراج يداع11-90من س كحالة

ال وحيدة حالة ث س ولكن املرضية، العطلة ضراب،أو ستخالف ا ف يجوز

العمال عوض عمال إستخالف من عمل صاحب ل ع زائري ا املشرع منع حيث

ذا و دمة، ا من ى د د ا أداء أو ال بأمر القيام م رفض حالة إال ن املضر

املادة القانون33حسب ال02-90من ماعية ا اعات ال من بالوقاية عملاملتعلق

ضراب حق لصاحبھ)23(وممارسة العمل بمنصب حتفاظ يجب الة ا ذه و ،. 

متقطع -3 ع طا ذات ة دور أشغال إجراء التجديد: حالة تتطلب ال شغال و

غ شغال ذه ون ت أن ول شرطان ط ش نا و مستديمة، غ ا ولك ة دور بصفة

ستق وعدم بالتوقف تمتاز المستمرة عمال من العمل ون ي أن ي الثا والشرط رار،

الصيانة أعمال مثل مؤقتة بصفة ولكن ا ام م أداء عن تماماً تتوقف فراغ بوقت سم  .ت

موسمية -4 أسباب أو العمل التا: تزايد ما و واحدة فقرة ن حالت تضم  :و

العمل  - أ نا: تزايد ست ايد ال يقصد املشرع أن املالحظ املستمرمن ايد ال ألن ي

عض عياد ات ف مثل محددة، عقود س ول محددة غ عقود إبرام إ يؤدي

 .املحالت

املوسمية  - ب شرط: سباب ما و ن شرط توفر من البد العقود من النوع ذا البرام

والفواكھ ضر ا ج مواسم مثل املوسيمية، سباب و الزمن  .التقاطع

ذات -5 اشاطات طبيع بحكم مؤقتة أو محدودة زائري: مدة ا املشرع ا أضاف

املادة مر02بموجب للقانون1996يوليو10املؤرخ96/21من واملتمم -90املعدل

عمل11 عقود إبرام من العمل اب أ ن لتمك الة ا ذه أضاف املشرع أن ونالحظ ،

أ من بالرغم شاطات ال عض صوصية نظراً المحددة ا أ إ املؤقت ع بالطا تتم ا

مرونة وإضفاء للتعاقد جديدة آفاق لفتح وذلك السابقة، االت ا ضمن تدخل

للمونديال)24(أك زائر ا ل بتأ خاصة حصة شيط لت في مع عقد كإبرام ،.  

التا و العقود من النوع ذا إلبرام شروط ط إش زائري ا املشرع أن   :كما

 املادةتحدي حسب ذا و املقررة املدة وأسباب العقد مدة ة12د خ  . الفقرة
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 لية املادة: الش حسب العمل عقد القانون8عت من11-90من ولكن ي، رضا

حسب العقود من النوع ذا الكتابة ط إش املحددة العقود العامل حماية أجل

القانون11املادة عد11-90من إ حالة و العمل، عالقة تتحول املكتوب العقد ام

محددة غ عالقة إ  . املحددة

 ملاذا أي املقررة، املدة وأسباب املدة املحدد العقد ا إل ند املس الة ا تحديد

الة ا ذه إ ناداً إس املدة املحدد العقد إبرام إ وء  . ال

ا عل املنصوص االت ا خارج املدة محدد عمل عقد العمل صاحب إبرام حالة و

املادة12املادة حسب املدة محدد غ إ املدة محدد من العقد القانون14يتحول من

90-11. 

املادة زائري ا املشرع عاقب القانون146كما من عمل11-90مكرر صاحب ل

العقود إ أ املادةي ا عل املنصوص االت ا خارج القانون12املحددة ذا من

من مالية إ1000غرامة املخالفات2000دج عدد حسب مطبقة   .دج

ذلك مقابل ولكن التعاقد ة وحر العمل ة أقرحر قد زائري ا املشرع فإن خ و

ماي لھ ذا و القيود، من بمجموعة ة ر ا ذه إستغاللقيد من الفئة ذه ة

الصعبة قتصادية للظروف ونظراً ألنھ عمال، عض خطورة ومن م ل العمل اب أ

العقود من نوع أي و ظروف أي تحت بالعمل العمال من الفئة ذه تضطر   . قد

 

ش م  :ال

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر عن الجمعیة العامة لألمم  23المادة .1
 .1948دیسمبر  10، دورة إنعقادها العادیة الثالثة ، بتاریخ 217دة، قرار رقم المتح

تقر : "من اإلتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة 6المادة  .2
الدول األطراف في اإلتفاقیة الحالیة بالحق في العمل الذي یتضمن حق كل فرد في 

 ...."معیشته عن طریق العمل الذي یختارهأن یكون أمامه فرصة كسب 
: المنصوص علیها في مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منیسوتا، منشورة في الموقع اإللكتروني  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.htm 
 .105سورة التوبة اآلیة  .1
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، ج ر 2016مارس 6المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بالقانون  1996دستور  .2
14. 

واألمر  03-97المعدل والمتمم باألمر  1990أبریل  21المؤرخ في 11- 90قانون   .3
 .1997جانفي  11المؤرخین في  97-02

یهدف عقد التمهین إلى تدریب االحداث وتكوینهم في حرفة  معینة قبل الدخول إلى  .4
ر الحیاة المهنیة، ویتم هذا التكوین تحت إشراف اإلدارة المكلفة بالتمهین وذلك في إطا

بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، دار . عقد یربط صاحب العمل بالممتهن
 . 175، ص 2006،سنة )الجزائر(الریحانة 

من القانون  02سنة، حسب المادة  15وقد حدد المشرع  الجزائري سن التمهین ب
  .المتعلق بالتمهین المعدل والمتمم 1981جوان  27المؤرخ في  81-07

، وهو ما : یعتبر العمل لیلي  .5 العمل االذي یتم مابین التاسعة لیالً والخامسة صباحًا
 .11-90من قانون  27نصت علیه المادة 

 .المتعلق بعالقات العمل 11-90من القانون  17المادة  .6
عالقة العمل (أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري  .7

،  2002، طبعة -الجزائر–ء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجز )الفردیة
 .106ص

 .المتعلق بعالقات العمل 11-90من القانون  28حسب المادة  .8
 .المتعلق بعالقات العمل 11-90من القانون  29حسب المادة  .9

مع العلم أن الجزائر لم تصادق على هذه اإلتفاقیة، التي صدرت عن المؤتمر العام  .10
، البند الثالث من 1919أكتوبر 29عمل الدولیة المنعقد في واشنطن في لمنظمة ال

نقالً عن أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون العمل في التشریع .جدول أعمال المؤتمر
 .139م، ص 2012الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، سنة 

ق بحمایة ، المتعل34، جریدة رسمیة العدد 2002ماي  08المؤرخ  09-02القانون  .11
 . االشخاص المعوقین وترقیتهم

 .2007اإلتفاقیة الجماعیة لمؤسسة نفطال، الصادرة في جویلیة  .12
 .2009اإلتفاقیة الجماعیة لشركة توزیع الكهرباء والغاز للغرب، الصادرة في جویلیة  .13



                2016–1437  

146 
 

 .29/05/2000بتاریخ  220الفقرة ج من القانون اللبناني رقم  74المادة  .14
، المنشور في الموقع 2003سنة  12ن العمل المصري، رقم من قانو  168المادة  .15

-http://www.arabruleoflaw.com/bankruptcyreform/wp: اإللكتروني
content/uploads/2014/05/EL_31_Ar.pdf 

، منشورات حلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل  .16
 .327بدون سنة النشر، ص

مؤسسة عمومیة  ذات تسییر خاص تتمتع بالشخصیة : طنیة للتشغیلالوكالة الو  .17
المعنویة واإلستقالل المالي، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالعمل، یسیر 

، 4، 3، 2(المواد .  الوكالة مجلس إدارة ویدیرها مدیر عام، مقرها الجزائر العاصمة
، 09م، ج ر 2006فبرایر سنة  18مؤرخ في  77-06من مرسوم التنفیذي )  6

 .یحدد مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها وسیرها
، یتعلق بتنصیب العمال 83،ج ر 2004دیسمبر  25المؤرخ في  19-04القانون  .18

وهو نفس االلتزام فرضته على كل طالب عمل بضرورة أن یسجل . ومراقبة التشغیل
 17حسب المادة . المعتمدةنفسه لدى الوكالة المؤهلة أو البلدیة أو الهیئة الخاصة 

 .19-04من القانون 
، المتعلق بالتدابیر 80، ج ر 2006دیسمبر  11المؤرخ في  21-06القانون  .19

 .التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل
، الخاص بشروط وكیفیات 28، ج ر 1981جویلیة  11المؤرخ في  10-81القانون  .20

 .ت و النشاطاتاللجوء إلى الید العاملة األجنبیة في مختلف القطاعا
یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  1990فبرایر  06المؤرخ في  02-90القانون  .21

في العمل وتسویتها وممارسة حق االضراب، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
 .1991دیسمبر  21المؤرخ في  91-27

-47(ص، 2004بن صاري یاسین، عقد العمل المحدد المدة، دار هومة ، سنة  .22
84.( 
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 .المسؤولیة العقدیة للشركة التجاریة عن اعمال ممثلیھا تجاه الغیر
 

ايمان محاضرة: زكري    –ب-استاذة

بكربلقايد ي ا جامعة قوق ا   .تلمسان-لية

 

ص   :امل

م أ ا ممثل اعمال عن ة التجار الشركة مسؤولية جعل ع املشرع لياتحرص

الة الو أو ة العضو ع التمثيل أسس وسواء ھ، مصا ماية الغ ا يتمسك ال

يخلق مرالذي ، للمس ا عيي بمجرد الغ تجاه مسؤولة الشركة جعل قد املشرع فان

النية حسن للغ خارجيا را ح مظ ا ممثل اعمال عن مسؤولة الشركة فأصبحت

سا اك عدم املديرحالة بتصرفات ملزمة الشركة أصبحت كما ة، املعنو صية لل ا

الشركة باسم التصرف املشرع ط ش ولم الشركة موضوع عن ارجة   .ا

 

سية الفر باللغة ص  :امل

Le législateur a tenu à faire de la responsabilité de la société commerciale 

sur les actes de ses représentants le principal mécanisme dont dispose le tiers 

pour protéger ses intérêts. En plus, quelle que soit la nature juridique de la 

représentation, le législateur a engagé la responsabilité de la société envers les 

tiers dès l'instant où elle a nommé son dirigeant. Cela crée une situation 

apparente vis-à-vis du tiers de bonne foi et la société devient responsable des 

actes de ses représentants même si elle est dépourvue de la personnalité morale. 

Par ailleurs, la société est engagée par les actes de son dirigeant dépassant 

son objet social et le législateur ne pose comme condition que l'agissement au 

nom de la société.  
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  :مقدمـــــــــة

وازدادت قتصاد، و املال عالم مة م مرتبة ة التجار ات الشر تحتل

إ أدى مما العال قتصاد ا د ش ال ات والتغ العوملة نظام يمنة عد ا مي أ

اقتصاد ع سل تأث لھ ان الذي مر املختلفة، طراف مصا ن ب تنافس وجود

ة، ج من النامية الكياناتالدولة عرضت ان عد ل ك العال قتصاد وع

يكفل ي قانو نظام وضع عات شر ال معظم حاولت لذلك يار، لال ى الك قتصادية

قد ملا الغ تجاه ا لتمثيل سبة بال وخاصة بالشركة، املرتبطة املختلفة املصا حماية

الغ ملصا فع ديد من التمثيل ذا   .يخلفھ

رت ظ بھ تمتاز ة التجار ات الشر أصبحت الذي الدو التجاري ع للطا ونظرا

ن تحس خالل من ا ف املصا اب أ وحماية ة، التجار ات الشر ماية انزمات مي

الشركة إدارة ن ب العالقات وتنظيم ات، للشر والتنظي واملؤس ي القانو طار

خرى  املصا اب وأ م س نظاموحملة تم ا لذلك ا، مع متعامل الغ م بي من

ات الشر دارة،1حوكمة و امللكية ن ب الفصل من ت قد ال ل املشا حل بإيجاد

املصا اب وأ امللكية اب أ ن ب ت قد ال ل واملشا دارة، أعمال الة والو

النقا وطرح السندات، حملة املوردين ن الدائن مثل اتخرى الشر السلطة حول ش

ة ج من والشركة دارة ن ب العالقات تحدد ال املعاي عن البحث وضرورة ة، التجار

أخرى  ة ج من املصا اب وأ دارة ن   .و

إذا ما حول التقليدية النقاشات إ بالشركة املس عالقة عن البحث مسألة عود

با ي، قانو نظام أو عقد الشركة وانت بالشركة املس عالقة طبيعة عن البحث لتا

وم مف بتحديد مباشرا ارتباطا يرتبط ذلك ألن عضوا أو وكيال ا ف املس اعتبار مدى

والذي ي واملؤسسا التصور أو للشركة، التعاقدي التصور ع باعتماد الشركة وطبيعة

مسؤو  وحاالت ، املس مسؤولية حدود لنا ر تظ تحديده إثر عملع عن الشركة لية

ا، مع املتعامل الثقة ع تبعث مالية وضعية عادة ون ت الشركة أن خاصة ا، مثل

أموال م مالية ذمة لھ ون ت ال الذي ا ممثل خالف ع الديون سديد ع ا وقدر

  . الشركة

ا ليات م أ إحدى عت ا ممثل اعمال عن الشركة مسؤولية أن نرى نا لمن

ات الشر ا ل تتعرض قد املخاطرال من للغ املشروعة املصا ماية   . وضعت
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أصبحت وال بالشركة، املرتبطة املصا اب أ م نا بالغ املقصود اما

تنفيذ وضمان بالشركة، م عالق تحدد ومعاي قواعد وضع خالل من م تم ن القوان

تر  ال التعاقدية العالقات حولصيغ يم املفا اختالف وإن بالشركة، الغ " الغ"ط

مستوى ع سواء استعماال ات املصط أك من أنھ رغم ، شر ال الفراغ عن ناتج

تحديد معھ يصعب مما القانونية املقاالت أو القضائية ام ح أو القانونية، النصوص

يرجع الغ حول يم املفا عدد أن كما ، الغ ذا وم عنمف العقد فكرة قصور إ

الغ اعطاء إ أدى والذي ة، التجار الشركة عن تب ت ال القانونية ثار ل يعاب اس

أجن أخرى وتارة مدين، اخرى وتارة دائن تارة و ف ، متغ وم   . مف

جن ص ال ذلك الغ اعتبار يمكن ال التجاري القانون نصوص خالل من

و بل العقد، العقد،عن موضوع التصرف حقھ سري ف الشركة مع العقد أبرم من

نما ب ا، م حقوقا تلقى و الشركة، مع امات بال يرتبط من ل اء الشر غ من فيعت

املادة وم بمف ذا و الشركة، لعقد سبة بال جن ذلك ي املد القانون الغ 113عت

زائري  ا ي املد القانون   . 2من

ومھبال مف عن كب اختالف يختلف التجاري القانون الغ وم مف فإن تا

لم والذين ي، القانو العمل عن جانب اص ل الغ عت الذي ي، املد القانون

املتعاقدة باألطراف قانونية عالقة أي م ل س ول فيھ، ن ممثل وال العقد أطرافا ونوا   . ي

الغ  مضمون أن التجاريرغم القانون نصوص خالل من أنھ إال تحديده صعب

بعد س والذي ، للغ الضيق قتصادي وم باملف أخد قد املشرع بأن نقول أن يمكننا

مختلفة قانونية طبيعة ذو لكن الغ من و ف العامل بعد س كما م املسا أو املالك فيھ

م عت فال بھ، خاصة قانونية بحمايتھ لتمتعھ الشركةنظرا مع متعاقد ل الغ ن

الشركة مع ن ارجي ا ن املتعامل الضيق وم املف ذا حسب الغ من ون ي بل ة، التجار

او مؤجر ل و املقرض، كذلك املورد، و ون الز ة معنو او طبيعية اص ا انوا سواء

وم املف ذا من ث س نما ب للشركة دائن ل و السندات، حملة كذلك مستأجر،

العمال جانب ثمارا س ادات ش وحملة ن م املسا من ل للغ   . 3الضيق

ا نجاح يضمن الذي و ألنھ الشركة أساسيا عنصرا الغ يمثل نا من

ونظام قانونية، حماية إ الغ ذا يحتاج املقابل و املنافسة، ع ا وقدر ا واستمرار

ن ا وممثل الشركة ملساءلة ي الغقانو مع يتعامل من و ألنھ   . ظرا
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من جملة منحھ خالل من ، الغ حماية املشرع دور عن البحث من البد لذلك

مجموعة ق طر عن الشركة، و و م ال الكيان ذا ة مواج من تمكنھ ال الضمانات

يواجھ قد الغ ان ذلك ة، املطلو ماية ا من ى د د ا لھ توفر ال ليات من

باسم يتصرف املس ان ما و ا، اما ال نفيذ ب الشركة مطالبة عند املس مع ات صعو

مسؤوليتھ يخ فانھ ا سا و   . الشركة

ا ممثل عمل عن الشركة مسؤولية حاالت عن البحث ضرورة رت ظ ذلك اجل من

مسؤولية عت حيث ماية ا ذه توف املشرع دور عن والبحث ، الغ الشركةاتجاه

املوضوع ذا ل تنا معا وعند ، الغ ماية املشرع ا أوجد ال آليات م أ الة ا ذه

التالية الية ش ع نجيب أن بد ال   : ان

؟- الغ تجاه ا ممثل اعمال عن ة التجار الشركة ملسؤولية ي القانو ساس و   ما

قد- مدى أي وإ ا؟ مسؤولي قيام حاالت يكفلما أن املشرع استطاع

ا؟ مثل أعمال عن للشركة العقدية إقراراملسؤولية ق طر عن للغ ماية   ا

ديث ل ول املبحث يخصص ن، مبحث إ الدراسة ذه نقسم سوف نا من

نتطرق ي الثا املبحث ثم ا، ممثل اعمال عن الشركة ملسؤولية ي القانو النظام عن

املسؤولية ذه القيام   .وصور

ول  ا: املبحث ممثل أعمال عن للشركة العقدية املسؤولية ي القانو  . النظام

 

يقوم ال سس م أ من ة التجار ات الشر مع املتعامل الغ حماية أصبحت

م أ إحدى الشركة مسؤولية جعل ع حرص الذي ة، التجار ات الشر قانون ا عل

الغ ماية القانونية عنليات املسؤولية بتحمل الشركة ام الل سبة بال خاصة

عن الشركة ا ف سأل ال االت ا ذه لتحديد و معينة، حاالت ا ممثل أعمال

ألن ا، بممثل الشركة لعالقة ي القانو التكييف عن البحث أوال يجب ا، ممثل أعمال

عالقة العالقة ذه ون بحسب يختلف املسؤولية ذه عالقةنطاق أو الة، و

ا، ممثل عمل عن الشركة ملسؤولية ي القانو ساس عن البحث من بد ال لذلك ة عضو

ذه ا ف تقوم ال االت ا عن نبحث ثم ول، مطلب لھ تطرق س ما ذا و

ي الثا املطلب  .املسؤولية
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ول  مم: املطلب عمل عن ة التجار الشركة ملسؤولية ي القانو اساس   .ثل

ناك ف ة، املعنو صية بال ا تمتع مدى فكرة ت اث ة التجار الشركة ور ظ عند

اص عن املستقلة القانونية ة املعنو ا صي ة التجار للشركة ف اع من

عتبار ع القائمة ة التجار ات الشر أن لدرجة ا أنكر من ناك و ا، ل ن ون امل

صي بال تتمتع تكن لم تال اعت ال موال ات شر عكس ع القانونية، ة

عقود مجرد ست ول ة معنو اص   . 4أ

ات شر ع ح العقدية ة النظر سيطرت ة التجار ات الشر ور ظ فمنذ

ان ف النظام، ة نظر و أخرى ة نظر رت ظ ن العشر القرن بداية ومع مة، املسا

سلطات فكرة ع قائم للشركة العقدي منالتصور الكث ب س ضعفت ال دارة

ل آمرة ام بأح املشرع تدخل عد و ة، التجار ات الشر تحكم ال القانونية ام ح

إرادة من مرة عية شر ال ام ح فضيقت ا، شا ا لعقود سبة بال ح ات الشر ال اش

ة ر ا من ن مع بمجال تتمتع زالت ال الشركة ان رغم ا ف اء غرضالشر تحديد

املال، لرأس ى د د ا ا ف يحدد ال ات الشر عض عدا ما ا، ورأسمال الشركة

اح ر ع توز نطاق ة ر ا عض   . 5و

مصا تختلف حيث املصا عارض عن ع ا ا العقدية ة النظر ع عاب ما

إ س ك مش دف لتحقيق س الشركة أن ن ح عاملتعاقدين، القائمون ليھ

مة، املسا شركة خاصة العقد فكرة ع الشركة قيام يتصور أن يمكن فال املشروع،

ور ظ منذ أنھ خاصة طراف، ن ب امات لالل مصدر إال ا ف العقد عت ال ال

من ر يظ ذا و لضوابط، طراف إرادة اخضعت مة املسا ات لشر املنظمة النصوص

إ س التأس الشركةإجراءات اء   . 6ان

ال املشرع أن القول يمكن زائري ا التجاري القانون لنصوص فبالنظر ذلك مع

الشركة وم مف اصاب الذي التطور رغم ة التجار للشركة العقدي بالتصور محتفظا يزال

فأصبح الواحد، ص ال ذات املحدودة املسؤولية ذات باملؤسسة اف ع عد خاصة

ي القانو والئالنظام عقدي نظام و ف تنظيمية وأخرى عقدية اما أح يتضمن ات للشر

واحد   .آن
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مر، دارة و امللكية ن ب للفصل جديد لتنظيم ة التجار ات الشر حوكمة أدت

م واجابا وع ين املس مسؤولية ع عكس ا العالقة. 7مما طبيعة تحديد من بد فال

ا بممثل الشركة ط تر   :ال

يرسمان ة التجار بالشركة املس ط تر ال للعالقة القانونية الطبيعة تحديد

اب أ بحماية تمام تزايد أن عد خاصة ا، وممثل الشركة من ل مسؤولية حدود

وتوفر حقوقھ، لھ تضمن فعالة آليات عن والبحث الغ حقوق ام اح وتأكيد ، املصا

تجا حقوقھ لتنفيذ الفعال طار معلھ ا اما ال م تح أن ا عل ال ات الشر ذه ه

ا وموارد ا ودائن ا   .8عمال

العقد س ول القانون ا مصدر بصالحيات ة التجار الشركة املمثل يتمتع أصبح

الشركة مسؤولية قيام لكيفية ي القانو التفس إيجاد من ولنتمكن للشركة، التأس

طبي تحديد يجب ا ممثل أعمال أساسعن ن يب ذلك ألن ما، بي الرابطة العالقة عة

ة، عضو او الة و العالقة ون ب النطاق ذا الرتباط نظرا ا، نطاق ساع ا ومدى املسؤولية

للشركة ي املؤسسا أو العقدي للتصور ساس ترجع   .وال

قرار خالل من ة التجار للشركة ي املؤسسا التصور ذا الفر القضاء أقر

سنةملحك صدر النقض مع19469مة بأتم مؤسسة الشركة القرار ذا اعت حيث ،

امات، لالل شئا م عقدا مجرد ست ول لمة بالشركةال املس عالقة ذلك عد ت غ

ا، ز أج من از ج الشركة ممثل اعتبار فكرة ور بظ ة النظرة التجار ذه تنكر ولم

ع وكيل و الشركة مس أن ديثة اا إراد   .عن

أن ع ما ، حت أمر ي واملؤسسا العقدي التصور ن ب مع ا فإن نا من

أخرى، ة ج من ة عضو وعالقة ة، ج من الة و عالقة ا ممثل و الشركة ن ب العالقة

فكرة مع ا ل تتما ال القانونية ا آثار أن إال عقد بموجب ت ال الشركة أن ورغم

بال خاصة تالعقد، التصو مثل خاصة ام أح ع ا الحتوا مة املسا لشركة سبة

املشرع لتدخل إضافة العقدي، التصور مع تتما ا نجد ال أخرى ام وأح باألغلبية،

أعضاء من عضو بمثابة دارة مجلس س رئ املشرع عت و ا، إدار و ا س تأس عملية

و  ن م واملسا بالشركة عالقتھ أن كما املراقبةالشركة، ومجلس دارة مجلس خاصة

ا معظم لالتفاق مجال ال آمرة بنصوص املشرع ا   . 10يحدد
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ة العضو بنظام خذ مع تتفق ة التجار الشركة ممثلو ا يتمتع ال السلطات إن

رغم ، والغ للشركة اك ة مص يحقق ما ذا و السلطات، ذه ن ب للعالقة كأساس

و  عت املدير عقدأن سلطاتھ حدود ا سا و ا باسم عمل و الشركة عن كيال

وجود تفرض الة الو ألن الة، الو بھ املعمول التقليدي باملع وكيال س ل لكنھ نھ، عي

مسائلة يمكن ال و العقود، القبول فكرة مع يتعارض مما والشركة املس ن ب عقد

تتح ال ا باعتبار الغ اتجاه إضافةالشركة بتوكيلھ، تقم لم ص عن املسؤولية مل

حالة اء الشر عن الصادر التوكيل تبعة الشركة تتحمل كيف ن يب لم املشرع ألن

ا ذا حد الشركة م اء الشر أن اض   . اف

الدقيق باملع الة و ا اعتبار يمكن ال بإجماع11كما ن ع ال قد املس ون

غل بموافقھ بل اء ناالشر و ل، ك اء الشر وعن الشركة عن وكيل ون ي ذلك رغم بية

نھ عي ع يوافق لم من للتمثيل قانونية صفة لھ ون ت   .ال

تم ما تتجاوز ان يمكن خاصة سلطات للمس فإن سلطاتھ يخص فيما أما

اء الشر بھ يتمتع مما أك بحقوق يتمتع فيصبح قانونية لنصوص ند س و عليھ، تفاق

ناقضوخاصة ي ما ذا و السلطات تلك اء الشر عارض ولو ح وذلك موال ات شر

الة الو قواعد   .12مع

إنما فقط التأس العقد ا يحدد ال ات الشر ممث سلطات فإن وعليھ

الة، الو عقد تحدد الوكيل سلطات أن ن ح القانون، من مستمدة سلطات

املتعاقدين عليھ اتفق ما حسب باملعو وكيال املس اعتبار الصعب من فإنھ لذلك

وتحدد باالجتماع املس ا ف ن ع حيث اص، ات لشر سبة بال يح ال

نا من موال، ات شر ا ا م تجد ال ال ام ح ذه ا، ع يخرج ال ال سلطاتھ

ي الة للو خاصا نظاما اعتمد قد املشرع إن نقول أن التقليدييمكننا وم املف   .تجاوز

أصبح اء الشر ن و ا وممثل الشركة ن ب العالقة أصاب الذي التحول ذا فإن

اء الشر يملك ال حيث القانون، من اختصاصاتھ ستمد الشركة عضو املس بموجبھ

يخص مر عد ولم قرارات، من يتخذه ما عرقلة أو شأنھ التدخل العامة معية ا أو

ا حمايةعالقة مجال خاصة ا تأث أك املؤسساتية النظرة أصبحت بل بالوكيل لشركة

ة التجار الشركة مع املتعامل الغ   .13حقوق
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ي الثا ا: املطلب ممثل أعمال عن ة التجار الشركة مسؤولية قيام  .حاالت

ا، وغرض ا موضوع تدخل ال التصرفات ل ب قوم و الشركة إدارة املدير يتو

الغ اتجاه الشركة مثل و ، الغ مع العقود م ي حيث الشركة باسم بالتوقيع قوم و

اعتباره يصعب ذكرنا وكما فإنھ الشركة م م بدور يقوم ألنھ ونظرا القضاء، وتجاه

ب فقط س ل الشركة، عن بوكيال س أيضا بل مستقلة إرادة ة خ ذه ل س ل أنھ اعتبار

خاللھ، من العمل الشركة ستطيع ال حيث ا، أعضا من ا ر جو عضوا أصبح أنھ

الشركة صادرمن كأنھ املدير من صادر تصرف ل ون ي   . لذلك

الغ تجاه املدير بتصرفات الشركة م تل ساس ذا يمر 14ع ام ل ذا و

ستكمل ولم س التأس مرحلة الشركة ا ف ون ت ة ف ناك أن حيث وحاالت، بمراحل

يحتوي ذا و ا ممثل ق طر عن الغ مع تتعامل ذلك ورغم عد، ا س تأس إجراءات عد

د التع تم ما نفيذ ب ملزمة ون ت الشركة فإن لذلك ، الغ مصا ع ة كب خطورة ع

أل  نظرا ، الغ تجاه أنبھ ون ي الكب ال ش لكن ا، سا جرت دات التع ذه ن

فاقدة و الغ تجاه مسؤولة ون ت فكيف ة املعنو صية ال عد سب تك لم شركة

امات؟ ل تحمل ع   للقدرة

1  مرحلة الغ تجاه ا ممثل تصرفات عن الشركة مسؤولية

س   .التأس

ت ا س تأس فكرة أثناء الشركة أن ساببما والك شأة، لل التحض بصدد ون

عملية ن لف امل ن املؤسس اء الشر عن وكالء ون عت ا ممثل فإن ة املعنو صية ال

إجراءات إتمام يتولون اللذين الشركة ممث ن بتعي يقومون واللذين س، التأس

ال التصرفات عن صيا سألون م فا الغ مع م عاقد حالة و س، مالتأس ت

القانونية س التأس إجراءات واستكمال س التأس عملية إتمام عد و الشركة، باسم

للشركة ن املؤسس عاتق عن املسؤولية تقل عد15ت التصرفات تلك عن سال ال ال

ة املعنو صية ال ا سا   .اك

املادة عليھ نصت ما ذا و س، التأس ة ف خالل تضامنية ين املس مسؤولية ون  ت

التجاري549 القانون ا"من قيد خ تار من إال ة املعنو صية بال الشركة تتمتع ال

الشركة باسم دوا ع الذين اص ون ي جراء ذا اتمام وقبل التجاري ل ال
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بصفة ا س تأس عد الشركة قبلت إذا إال م بأموال تحديد غ من ن متضامن ا سا و

عات ع تأخذ أن اقانونية س تأس منذ الشركة دات ع ا   ".ق

أو اء شر م بصف ن املؤسس ن ب املشرع تمي عدم النص ذا خالل من نالحظ

الشركة باسم دوا ع الذين اص ل التضامنية املسؤولية شمل ف ين مس

ون املس خالف فإذا فشلھ، أو املشروع نجاح مسألة ن ب املشرع يفرق لم كما ا، سا و

شرجرا ب قاموا أو طرالضياع، الغ أموال ض بتعر قاموا أو س للتأس القانونية ءات

صية ال م مسؤولي تقوم للغ ضررا التصرفات ذه وأصابت اذبة بيانات

  .التضامنية

بل التصرفات ذه عن الشركة مسؤولية املادة ذه خالل من املشرع ن ست لم

امل بھ يقوم ما ل عن مسؤولة ا أنجعل الشركة قبول حالة دات ع من ون س

ام ل تجديد م ورفض ن الدائن معارضة عدم عند خاصة ون، املس بھ د ع ما تتحمل

تنفيذه ين املس محل الشركة تحل حيث املدين   .16بتغي

ا سا اك لعدم نظرا ام ل لية أ عدام ال عمال ذه الشركة م تل أال صل

للشركة املشرع سمح فقد الغ مصا ع خطورة بھ مر أن ما و ة، املعنو صية لل

م أ من املسؤولية ذه قرار عت حيث س، التأس فكرة أثناء ا ممثل بأعمال م تل أن

جاء ال الشركةليات ن و ت ة ف أثناء حقوق لھ شأت الذي الغ ماية املشرع ا

سب تك لم ال للشركة العقدية املسؤولية قيام ماية ا ذه مية أ وتكمن ة، التجار

الغ تجاه ا ممثل دات ع ل عن وذلك ة املعنو صية ال   . عد

إليجاد املسؤولية ذه رات م عن البحث يجب نا الذيمن ي القانو ساس

ذا ساعد حيث ة، الف تلك ي القانو ا وجود عدام ا رغم املسؤولية ذه عليھ تقوم

وغموض وضوح عدم ظل ة الف تلك الشركة مسؤولية ير ت ع ي القانو ساس

الشركة س تأس   . مرحلة

سا اك لعدم نظرا ن املؤسس دات ع عن مسؤولة الشركة ون ت صيةال ال ا

س التأس مرحلة ة ون17املعنو و ، الغ تجاه ام ل من الشركة عفى بالتا ،

دات التع تلك عن صية بصفة مسؤولون م وحد استكمال18املؤسسون ان ورغم ،

ا قيد عد للشركة ي القانو بالوجود الغ اعالم حيث من مة م حماية يوفر جراءات



                2016–1437  

156 
 

اقر  ان ا، ر سبةوش بال وذلك س التأس ة ف عن الشركة بمسؤولية املشرع ار

الغ قوق أك يوفرحماية الغ تجاه ين املس   . لتصرفات

وم مف من ب تق ا يجعل س التأس مرحلة للشركة ة املعنو صية ال انتفاء إن

فإن لذلك ، الفع ا وجود أساس ع الغ تجاه م تل ال الفعلية املشرعالشركة إقرار

جاء ال ام ح م أ من عت س التأس أثناء املس بھ د ع بما الشركة ام ال انية بإم

الشركة قبول عدم الة سبة بال للغ سبة بال طورة ا وتبقى التجاري، املشرع ا

س التأس طور الشركة ام ألح نرجع سوف نا ألننا دات، التع بذلك اف   . ع

ا أنرغم إال الفعلية والشركة س التأس طور الشركة ن ب الكب شابھ ل

عد ا ف سب تك لم مرحلة ون ت س التأس ة ف الشركة ألن نظرا قائم، ختالف

الشركة شاء ا ع اء الشر اتفاق ن ب املمتدة ة الف ون ت حيث ة املعنو صية ال

القا ا إلجراءا الشركة استكمال ن عنو للمسؤولية سبة بال أما ا، شأ ل نونية

يقوم ال تقبل التصرفات مالم الغ تجاه بالتضامن ا ف سألون م فإ ون املس ا

قبول تم و الشركة ساب التصرف ون ي أن ذلك ط ش و ا، ام ل الشركة

ت التصو قھ طر ع ينص لم املشرع ألن العادية، باألغلبية اء الشر طرف من ا ام ل

امات ل ذه تحمل الشركة قبول تجاري 549املادةع   . قانون

اذا القانونية الصفة ا ع تزول ال الشركة تلك ف الفعلية للشركة سبة بال أما

رغم ا شاط باشرت قد ون وت القانونية، ا لشروط مستوفية غ ا أ ا س تأس عد ن تب

وحماية قانونية، شركة ا ا اعتبار ع الغ ا مع تعامل و ا ا أر احد عاملاختالل ملن

أساس ر الظا ة نظر عت و قائمة شركة ت اعت يحة شركة ا أ أساس ع ا مع

ألول ا اف ع تم حيث الفر القضاء الفعلية الشركة شأت ا، ووجود ا قيام

سية الفر النقض محكمة عن صادر قرار القانون19مرة الفر املشرع ا نا ت ثم ،

  . التجاري 

أثناءكما املس تصرفات من الغ ماية م م كنظام زائري ا املشرع ا أخذ

الغ مع ا ابرم ال ا دا ع عن الشركة بمسؤولية ف اع عندما س التأس مرحلة

س التأس جراءات استكمال عدم واملتمثل ا ي قانو خلل وجود رغم س، التأس ة ف

بطالن باطلة ا يجعل مما تختلفا ا ممثل عمل عن الشركة مسؤولية فإن مطلقا، ا

س التأس مرحلة ففي فعلية، شركة أو س التأس طور شركة ت اعت إذا ما حسب
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نما ب ، الغ تجاه م دا ع عن املسؤولية ل ا باسم ن املتعامل املؤسسون يتحمل

تصرفا ون ت فعلية او واقعية بصفة موجودة شركة ا اعتبار الغحالة تجاه الباطلة ا

ر الظا أساس ع   . يحة

س التأس قيد الشركة ن ب للتفرقة املعاي من العديد الفر القضاء أوجد

القضاء وم الشركة، ا تقوم ال عمال طبيعة معيار ا م أ الفعلية، والشركة

و ا شاط البدئ اجل من للشركة الالزمة عمال ن ب تقومالفر ال عمال ن

مرحلة تجاوزت قد قائمة شركة ا باعتبار الغ مع ا بموج تتعامل وال الشركة ا

س   . التأس

س التأس مرحلة ن املمثل أو املس أعمال عن مسؤولة الشركة ون ت عندما

الشركة ملسؤولية كأساس ر الظا بالوضع خذ و للغ سبة بال مثل ل ا ون ي

ع املسؤولية تلك يفرض ولم اء للشر ختيار ترك قد املشرع أن رغم ة، الف تلك

، الغ نية حسن املتمثل و ة النظر ذه العمال م م شرط يضع لم أنھ كما الشركة،

املشرع توضيح عدم جانب إ الفعلية، الشركة ة بنظر لألخذ اساسيا شرطا عت الذي

التأ ة ف اية و ةبداية الف تلك ا اعت حيث الفر القضاء ا حدد ال س، س

ة املعنو صية ال ساب اك ن ية تحض بأعمال الشركة ا ف تقوم ال و20املؤقتة ،

لة طو مدة شاط ال ذا ستمر ال أن شرط ا شاط تمارس أن للشركة يمكن ة الف تلك

مية أ ذو ون ي ال   .وأن

2   ملسؤو ي القانو سساس التأس فكرة أثناء الغ تجاه الشركة   .لية

املس سأل حيث س، التأس ة ف اثناء الغ مع تصرفات بإبرام الشركة تقوم ال

إال ة معنو صية تتمتع ال ا أل الشركة، ساب ا يقوم ال عمال عن صا

ة،  املعنو صية لل ا سا اك عد دات التع تلك الشركة قبلت ذاإذا خذ ان

ا رفض عند الشركة ام ال لعدم نظرا الغ مصا ع خطورة ل ش اطالقھ ع املبدأ

ا خالل من م تل اخرى قانونية أسس عن للبحث دفعنا ما ذا دات، التع تلك قبول

أك حماية يوفر أن شأنھ من ذلك ألن الغامضة، ة الف تلك أثناء الغ تجاه الشركة

من ، لللغ بالش للقانون العامة القواعد ع الشركة مسؤولية تأسس أن يمكننا نا

  :التا
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تجاه ا ممثل بأعمال الشركة إلزام اجل من لول ا قاعدة اعتماد يمكن

ع س، التأس ة ف أثناء ا سا بالعمل قام الذي ص ال محل الشركة فتحل الغ

بالعمل الشركة م تل ساس عدمذا رغم ا باسم املس بھ قام لو كما الغ تجاه

قانونية صية أو اسم عد ا سا   . اك

املادة املشرع عليھ نص ي القانو ساس ذا عندما549و التجاري القانون من

املشرع ن يب ولم ، الغ تجاه ا ممثل ا قام ال دات التع الشركة قبول انية بإم أقر

تلك الطبيعة دات التع تلك أن يفيد ما ا ممثل محل الشركة ا ف تحل ال عمال

ان خاصة الغ مصا يخدم مر ذا و فقط، س بالتأس املتعلقة عمال تنحصر

يقوم أن فقط ط ش بل س، التأس بضرورات مرتبطة عمال ون ت أن ط ش ال النص

مص ولتحقيق الشركة ساب املس    . 21اا

، الغ ة ملص اط ش متمثل عاقدي أساس ع عتمد ان للغ يمكن كما

ذا مثل و الشركة، ة ملص ون ي س التأس ت ف خالل دات بتع املس قيام فان

ذا العقد، ذا من كمنتفع الشركة بإدخال العقود، ية س مبدأ ع ناء است ساس

قب ستلزم ال ي القانو اطساس ش أن باعتبار املس بتوكيل ا قيام أو الشركة، ول

مستقبال صا ان أو املنتفع ن ع لم ولو ح يحا ون ي الغ ة ما22ملص ذا و ،

اط ش عت لذلك ة، املعنو صية ال عد سب تك لم ال الشركة حالة ع ينطبق

بأعما الشركة إللزام ة نا وسيلة الغ ة التعاقديةملص العالقة ا بإدخال ا، ممثل ل

ساس ذا إ نادا   . اس

ق طر عن ھ مصا يح الذي الغ تجاه مباشرة الشركة مسؤولية تقوم نا و

دور يلعب الذي املس سلطات ع طالع واملتمثل الة، ا ذه م م بإجراء القيام

سأ ال والذي ، والغ الشركة ن ب إخفائھالوسيط وحالة لسلطاتھ، تجاوزه حالة إال ل

املسؤولة ا وحد الشركة ون ت ن الت ا ن ت غياب و الغ عن السلطات ذه حدود

الغ   .تجاه

ع طالع ع قدرتھ دون تحول قد الشركة مع املتعامل الغ ظروف لكن

اقتصاد منھ رغبة أو القانونية، بالنصوص معرفتھ عدم ب س ، املس سلطات

املس بتجاوز مر يتعلق عندما أك ماية بحاجة فالغ نا من العملية، اليف ت

سلطاتھ   . دود
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موقف عن ساءل ن نا الشركةومن مسؤولية قيام شروط حول زائري ا املشرع

؟ الغ تجاه ا ممثل   عمل

 

ي الثا تجاه: املبحث ا ممثل عمل عن ة التجار الشركة العقدية املسؤولية قيام

  .الغ

  

التصرف ان و اتفاقا أو قانونا لھ املخولة السلطات حدود املدير تصرف حالة

الشركة موضوع مع التصرفيتفق آثار فإن الشركة باسم التوقيع وتم ا، سا و

للشركة   . 23تنصرف

بتوفر إال ا ممثل أعمال عن الشركة ع مسؤولية ال بأن القول يمكننا لذلك

موضوعية وشروط لية ش شروط إ ا نقسم أن يمكن ال شروط من  .جملة

  

ول  ع: املطلب العقدية الشركة ملسؤولية لية الش االشروط ممثل عمل ن

الغ   . تجاه

باسم العقد م ي حيث ، الغ مع عاقده الشركة املديراسم استخدام من بد ال

الشركة، تلزم فال ال باسمھ ا م ي ال للعقود سبة بال أما ا، سا و الشركة

ن املادت املشرع أكده ما ذا امل622و515و قيام أن ذلك التجاري، القانون ديرمن

ا أ غ الشركة ساب س ول اص ا سابھ عمل أنھ ع نة قر عد باسمھ بالتوقيع

ا عكس إثبات تقبل سيطة نة     .24قر

، الغ تجاه ام ال أي الشركة ساب و باسم املتصرف املس يتحمل ال

فا الشركة، طرف من ام ل تنفيذ حسن املس يضمن أن املشرع شرط لم ألصلكما

سابھ أو ا سا العمل ان سواء ا ممثل بأعمال الغ تجاه ملزمة تبقى الشركة أن

ع الدليل يقام أن ط ش لم التجاري القانون نصوص املشرع أن ذلك ، ال

وذكر الشركة، باسم التعاقد شرط ذكر بل اص، ا سابھ بالتصرف قام املدير أن

الشركة، ة ومص موضوع فقطشرط لھ املخولة السلطات حدود املس يتجاوز ال   .وان
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أي تتحمل ال ة خ ذه فإن ا اسم وضع بدون الشركة ممثل عاقد عند اما

ذه قيامھ ان الة ا ذه ض يف إذ ، الغ تجاه وتصرفاتھ أعمالھ عن مسؤولية

اص ا سابھ أي امھ وم وظيفتھ إطار خارج ان   .التصرفات

ن يب الم قيام أو ضمان، بتوف الشركة قيام انية إم من موقفھ زائري ا املشرع

ن القوان عض عكس ع الغ تجاه باسمھ ا أجرا ال ا ممثل امات بال للوفاء بكفالة

املادة تنص حيث ذلك، منع الذي التو القانون ة116مثل التجار ات الشر مجلة من

أنھ ع لل" التو يمكن تجاهال املدير امات بال الوفاء تضمن أو تكفل أن شركة

  .25"الغ

تطرق عدم ظل خاصة محددا موقفا يتخذ فلم الفر للقضاء سبة بال أما

الصادر ا قرارا النقض محكمة ذلك رفضت لكن املسألة، ذه ل الفر 26املشرع

مو 1993جانفي تدخل ال ال لألعمال الشركة أنكفالة يؤكد الذي مر ا ضوع

شروطھ توفرت إذا التصرف ذا تكفل أن ممكن   .26الشركة

ال العقود افة عن الشركة مسؤولية القاعدة بأن نقول أن يمكننا نا ومن

الشركة تتخلص وال كم ا ذا يتغ ال حيث ا، باسم ان التوقيع أن طاملا ا مدير ا م ي

ح إال املسؤولية ذه للمسؤوليةمن الشركة فإلخضاع لذلك ، الغ نية سوء الة

بإساءة الشركة تتمسك أن يمكن الغ نية سوء ت ثب إذا اما ، الغ نية حسن ط ش

ان الغ بأن الدليل يقوم أن يجب إنما ض، يف ال النية سوء ان كما ا، اسم استعمال

واست اص، ا سابھ بالعمل قام املديرقد بأن علم بذلكع وخالف الشركة اسم غل

نا ون ي وال ذلك، ت أثب م التصرفات ذه ملزمة الشركة ون ت فال الشركة، ارادة

ا مسؤولي عقدت ا ثبات الشركة فشلت وإذا ، صيا املدير ع الرجوع إال للغ

الش الئتمان أك تدعيم ماية ا ذه ان ،كما للغ أك توفرحماية  .ركةال

  

ي الثا تجاه: املطلب ا ممثل اعمال عن الشركة ملسؤولية املوضوعية الشروط

  الغ

فدعما الغ مصا ع وأثره املدير سلطات تحديد عن نا ديث ا ون ي سوف

لفا سا القانون املدير لسلطات تحديد وجد ولو ح انھ املشرع قرر الغ ماية

ع ، الغ ع لھ جعلأثر قد زائري ا املشرع فإن عات شر ال عض فعلتھ ما عكس
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ال بالتا الغ تجاه بھ يحتج وال أثر، دون التحديد ذا شر ح أو السلطات تحديد

ذه ل ان ، الغ تجاه واسعة سلطات فللمدير بذلك، حتجاج للشركة يمكن

معينة حدود   :السلطات

1  الغ املديرتجاه سلطات   :حدود

قانونية من: حدود عت ال التصرفات عض القيام من ين املس يمتنع

يمنع أنھ حيث املراقبة، مجلس أو العامة معية ا الشركة، ن آخر أعضاء اختصاص

يمنح القانون ألن وذلك ، سا ا قانو أو الشركة عقد عديل يقرر أن مثال املدير ع

ستطيع ال سلطات اء للشر مالصراحة رأس وتخفيض ادة ز مثل ا القيام املدير

مثال اض ف أو   .الشركة

اتفاقية ام: حدود أح طبقنا فإذا للشركة، سا القانون ا عل النص يتم

خروج حالة الة عدم الو ون ت ذلك يجة ن فإن ا عل املتفق سلطاتھ حدود عن املدير

الشركة   .مسؤولية

بتحديد حتجاج يمكن ال انھ التجاري القانون خالل من لنا يت لكن

سبة بال إال أثر للسلطات تفا التحديد لذلك ون ي ال حيث ، الغ ع السلطات

ا بممثل الشركة   . لعالقة

من التنصل للشركة يمكن ال حيث الة، الو ام ألح املشرع بعاد اس نرى نا من

تحد ب س حاملسؤولية الشركة سأل ف ، الغ مع ا عالق وذلك املدير السلطات يد

للمدير املحددة السلطات تلك حدود عن روج ا   . حالة

التصرف من املدير ن لتمك وذلك ، الغ تجاه الشركة دات بتع نا يتعلق فاألمر

و  مرة ل وصالحيتھ سلطاتھ إثبات إ حاجة ون ي أن دون الظروف ذلكل

ح الغ مع ا عالق م تل الشركة أن أخرى قاعدة املشرع قرر كما ، للغ حمايتھ

ان ت ث إذا القاعدة ذه تطبق ال أنھ غ الشركة، بموضوع تتصل ال ال املدير بأعمال

نظرا لھ يج أن يمكن ال أو للشركة، جتما املوضوع يتجاوز العمل بأن علم ان الغ

الشركةللعالقات ن و نھ ب   . 27القائمة

2  الشركة   : موضوع

املادة التجاري 555تنص القانون من" من املدير بھ يقوم بما ملزمة الشركة ون ت

الغ مع ا عالق وذلك الشركة موضوع تدخل لشركة ،"تصرفات سبة بال ذا
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املادة أما فتنص577التضامن، التجاري القانون نفس" من الشركة ملزمةان ا

أن عاملا ان الغ أن ت تث لم ما الشركة موضوع نطاق تدخل لم املديرال بتصرفات

املوضوع ذلك فيتجاوز أما" التصرف املحدودة، املسؤولية ذات للشركة سبة بال ذا

فتنص622املادة التجاري القانون للتصرف: "من السلطات ل دارة مجلس يخول

باسم الظروف الشركةل موضوع نطاق السلطات ذه مارس و وتنص"الشركة ،

تتصل: "623املادة ال ال دارة مجلس بأعمال ح الغ مع ا عالق الشركة م تل

الشركة مة"بموضوع املسا لشركة سبة بال ذا ، .  

املادة املشرع بھ جاء ما خالل تجاوز 623و577من مسألة بأن نقول أن يمكننا

شركة أن رغم ممثلھ، عمل عن املعنوي ص ال مسؤولية تل ال الشركة موضوع

املادة حسب فقط ا ا بإم من555التضامن تتخلص أن التجاري القانون من

الشركة املديرموضوع تجاوز حالة   .املسؤولية

ا حماية ولضرورة فإنھ املحدودة املسؤولية وذات مة املسا لشركة سبة بال لغأما

ون في الشركة، موضوع عن املس خروج حالة ح مسؤولة الشركة املشرع جعل

قبل من تحديد يوجد ال أنھ رغم الشركة، مع املتعامل للغ أك حماية وفر قد املشرع

الشركة موضوع تدخل ال للتصرفات   . املشرع

عامالت من استخالصھ يمكن الشركة موضوع أن اعت من ناك الف املدير

يؤجر ي ش و يع ي أن للمدير يجوز ساس ذا وع الشركة، ساب و باسم ا يقوم

ة، تجار أوراق ر يظ أو يحرر عمل، عقود م ي ، الغ يقا ض يق يقرض ستأجر،

وإذا الشركة، غرض لتحقيق الالزمة التصرفات من ا وغ الشركة، أحوال ع يؤمن

املدير سلطات الغرضانت ذا عن روج ا عليھ فيمنع الشركة بموضوع محددة

مع الشركة باسم التعاقد أو باسمھ، صفقات بإبرام كقيامھ معھ، تتفق ال بأعمال بالقيام

تھ ص ة مص لتحقيق   .28نفسھ

خدمة ا إبرام الشركة م ع ال شطة مجموع و الشركة موضوع عت لذلك

لتحقيق  وسعيا ا، أعمالملصا عن الشركة بمسؤولية املشرع إقرار عت ،و اح ر

العقدي وم املف اجع ل طبيعية يجة ن ا موضوع تجاوزه حالة الغ تجاه ا ممثل

ملوضوع عد الذكرلم السالفة القانونية النصوص ع نادا اس و حيث ة، التجار للشركة

ا ات لشر سبة بال إال ميتھ وأ قيمتھ فأصبحالشركة موال ات شر أما ص،
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مسائلة فعاليتھ لھ ون ي أن دون ا شاط ل محددا عنصرا مجرد الشركة موضوع

ساع ا بھ س ا ممثل تصرفات تقييد الشركة موضوع لدور اجع ال ذا وإن ، املس

ة وصعو الشركة موضوع الشركة.نطاق مسؤولية إلقرار املشرع دفع ما ذا تحديده،

املسح تصرف ان الغ إثبات مسألة ألن نظرا ا، موضوع تتجاوز ال عمال عن

ة كب ات صعو يخلق أصبح الشركة موضوع مع   .29متطابق

ع املشرع نص فقد للغ ة الضرور ماية ا لتوف املشرع مسا ع وتأكيدا

ا علم ع افية نة قر عت ال سا للقانون شر ال حالة موضوعأن بتجاوز لغ

املادة تنص التجاوز، بذلك الغ علم عدم ط اش قد املشرع وأن خاصة : 577الشركة،

عليھ"...  يخف لم أنھ أو املوضوع، ذلك يتجاوز التصرف أن عاملا ان الغ أن ت يث مالم

ذلك ن و لت وحده اف سا شرالقانون ع النظر بقطع وذلك للظروف نظرا ذلك

ع"ثبات ية الب إلقامة اف وحده سا القانون شر ون ي أن املشرع بعد اس و ،

املادة نصت ،حيث املوضوع بتجاوز الغ التجاري 623علم القانون الغ: "من ان إذا إال

ومن للظروف مراعاة لھ يج أن ستطيع ال ان أو املوضوع ذا تجاوز العمل بأن علم

ون  ي أن بعد يةاملس الب ذه إلقامة اف وحده سا القانون   ". شر

تلك يمنع يكن لم الغ نية حسن اط اش خالل من املشرع أن نالحظ نا من

حسن ملبدأ سا تكر يمثل املوضوع بتجاوز الغ علم وعدم النية حسن وجود بل ماية، ا

مجرد يجعل لم املشرع أن خاصة العقدية، املبادئ م أ أحد للقانونالنية ار ش

الذي التو ع شر ال عات، شر ال عض فعلت مثلما الغ علم ع دليال سا

شر ال مجرد اعت حيث ماية ا ذه فعالية يمنع اجراء الشركة موضوع شر من جعل

الغ علم ع   . دليل

وإ ح الغ تجاه املدير بأعمال معنوي ص ك ملزمة الشركة ون ت نا نمن

إال وذلك أجلھ، من قامت الذي الغرض تحقيق نطاق تندرج ال التصرفات ذه انت

موضوع وتضمينھ سا القانون شر أن ع التجاوز، بذلك الغ علم حالة

ون ت حيث التضامن شركة بخالف وذلك بھ، الغ علم ع نة قر عت ال الشركة

ال املدير بتصرفات ملزمة فسلطةالشركة بالتا فقط، الشركة موضوع ضمن تدخل

مجلس سلطة ساع با سع ت مة املسا وشركة املحدودة املسؤولية ذات الشركة املدير

تلك ن ب العالقة عدام ا حالة ح ا مدير بأعمال ملزمة الشركة ون فت دارة،
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إال  التعامل، والستقرار للغ حماية وذلك ا، موضوع ن و الشركةعمال اقامت إذا

الشركة موضوع بتجاوز علم ع الغ أن املفروض من ان أو الغ علم ع  .30الدليل

أجل من الغ لذى النية حسن توفر ضرورة ع املقام ذا نؤكد أن يجب كما

فأوجد ماية، ا لتطبيق حا صر شرطا النية حسن مبدأ جعل املشرع أن حيث حمايتھ،

قيد علماملشرع نة لقر وأشار حدوده ن يب ان دون ماية ا لتطبيق كشرط النية حسن

املدير تصرف ا بي من االت، ا من الكث تحققھ ستحيل الذي عدمھ من الغ

يمكن لذلك خاصة، ة مص العلم لتحقيق عدم النية حسن انت اذا انھ نقول ان

بتجاوز للغ الدقيق العلم النية سوء الشركةفان   .31املديرملوضوع

العتبار نظرا الشركة عقد ا عل يقوم ال سس م ا أحد النية حسن مبدأ عت

سيطر نجده ذا و املتعاقدين، ن ب حسنة نية تتطلب ال الثقة عقود ن ب من خ ذا

مت و وجدت إن التفاوض مرحلة ح بل العقد، إبرام منذ مرحلة ل العقد دع

للوصول اء الشر ن ب والتعاون الثقة توفر لضرورة يجة ن تنفيذه، مرحلة لغاية ذلك

ا لغرض ا وتحقيق حال ألفضل   .32بالشركة

حالة ح الغ تجاه ا ممثل أعمال عن الشركة بمسؤولية قرار فإن لذلك

مص ماية ة كب مية أ ذات آلية عت الشركة موضوع بتجاوز املس الغقيام ة

والغ واملدير الشركة ن ب  .العالقة

 

اتمــــــــة   :ا

آلية يمثل الغ تجاه ا ممثل أعمال عن للشركة العقدية باملسؤولية قرار إن

وضع قرار ذا خالل من املشرع حاول حيث ، الغ ملصا سبة بال ة كب مية أ ذات

يتضرر قد الذي الغ ة مص ع املحافظة ن و الشركة مصا ن ب التوازن من نوع

خاصة ين املس أعمال دهمن مية أ ورغم لكن م، صالحيا حدود وضوح عدم حالة

املشرع اتجاه ب س وذلك ا، فعالي من يحد النصوص عض وضوح عدم فان لية

جانب ا تفاق، فراد ة حر قيد الذي مر للشركة ي املؤسسا التصور نحو

املسؤ  بقيام املتعلقة تلك خاصة النصوص عض يكتنف الذي اثناءالغموض ولية

آلليات بحاجة نحن لذلك ة، الف تلك الشركة مسؤولية قيام وحاالت س، التأس

ة التجار الشركة ممث وأخطاء تجاوزات من الغ حماية تدعم   .   إضافية
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اصالّضوابط ا ي القضا كم ا بصدور املتعلقة جرائية روط  والشّ

ة دار   باملنازعة

وردية/ د ي   العر

محاضرة السياسية' ب'أستاذة والعلوم قوق ا   لية

تلمسان                    جامعة

ص   :امل

عن الناتج ي جرا العمل ذلك ة، دار باملنازعة اص ا ي القضا كم ا عت

عامة بصفة كم ا شكيلة ا تقوم ال كة املش ود ا من لھ. مجموعة ون ي وح

مجموعة ع يتوافر أن يجب ي، قانو ماأثر ا م جرائية، والضوابط الشروط من

العام بالنظام ا م يتعلق ما خاصة بصدوره، متعلقة ما ا وم إصداره، ع   .سابقة

املفتاحية لمات ة:ال ر و ا الشروط ة، دار املنازعة ي، القضا كم   .ا

ABSTRACT 

The judicial judgment of the administrative dispute is considered as a 

procedural work based on a combination of efforts coming from the 

government. In order to guarantee a legal effect, this judgment should include a 

set of procedural conditions and controls, some of it could precede its issuance, 

and the others depending on its issuance, especially those relating to public 

order. 

KEY WORDS: judicial judgment, administrative dispute, basic conditions. 

  :املقدمة

ا ل ون ي ح مية بالغة كم ا بصدور املتعلقة والشروط الضوابط، عت

فيھ الفاصل اع ال قانونيا ة-أثرا دار باملنازعة مر علق إذا يمكن. -خاصة فال
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لية الش الشروط ل فيھ توافرت إذا إال كم، ا ة عن ول (التحدث ،)املبحث

ي(واملوضوعية الثا ي) املبحث القضا كم ا ة ل ا توافر   .الواجب

إ حوال ل يؤدي ال جرائية، والضوابط الشروط، ذه مخالفة لكن

ذلك العام النظام فكرة تأث حسب وذلك كم، ا الشروط. بطالن ذه انت فإذا

لتعلق كم ا بطالن إ حوال ل يؤدي ا مخالف فإن العام، بالنظام امتعلقة

العامة ة ذلك. باملص إ تؤدي ال ا مخالف فإن الفكرة، ذه تتعلق تكن لم إذا ذا. أما و

تبعا توضيحھ تم س   : ما

ول  ي: املبحث القضا كم ا ة ل ا توافر الواجب لية الش   الشروط

كم ا لية الش الشروط من مجموعة توافر ضرورة القانون ط اش لقد

وتتأر ي، االقضا لتعلق ي القضا كم ا ة عدم إ ا تخلف يؤدي ال تلك ن ب

ي فيما واملتمثلة ا، يح ت يمكن ال تلك ن و العام،   :بالنظام

ول  مختصة:املطلب قضائية ة ج من كم ا   صدور

حكم بوجود القول يمكن ناكصدوره دون ال انت وإن ح قضائية، ة ج من

ط ش حيث فعال، الفصلمنازعة القانون ا أناط قضائية ة ج املنازعة تنظر أن

ة دار م. املنازعات تتوافرف صومة تنظرا ال املحكمة أعضاء جميع ون ي أن جب و

الدعوى  رفع وقت القا ون. صفة ي كم ا فإن ئذ، حي الصفة ذه تتوافر لم إذا أما

العا بالنظام متعلقا بطالنا   .1مباطال

و  الدعوى،وح رفع وقت القا صفة م ف تتوافر كم ا يئة أعضاء ان إن

أو ل، ش التأثر ن و نھ ب تحول أن ا شأ من معينة، ضمانات م ف تتوافر أن يجب فإنھ

اصة ا ھ مصا أو عواطفھ، ال. بآخر االت ا التحديد، وجھ ع بذلك واملقصود

وال للنظر، صا غ القا ا ف ون الدعوى ي  . 2فصل

املحكمة ون ت أن يجب ذهالكما بمثل مختصة املنازعة وتفصل تنظر

املنازعات ذه مثل للنظر واملح ، النو ختصاص توافر ط ش بحيث . 3املنازعات،

املح أو ا، م النو سواء ختصاص قواعد علق مدى لنا ات ما عد خاصة

العام للمادةبالنظام ة807طبقا دار و املدنية جراءات قانون   .4من
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ي الثا قانونا:املطلب املقرر ل بالش كم ا   صدور

ال كم، ل إصداره القا ون إن ألنھي وذلك القضائية، إرادتھ ن و ت حرا

التقا إجراءات وإتباع القانون، قواعد بتطبيق ذه. مقيد إعالن حرا س ل أنھ كما

وحدده القانون عليھ نص ن مع ل ش عالن ذا يتم أن البد إذ فالقانون. رادة،

كم إصدارا عند ا بمراعا القا م يل أن يجب معينة لية ش مقتضيات ومن. يتطلب

كم، ا ذا أساسيا شرطا يصبح كم، ا إلصدار املشرع يتطلبھ الذي ل الش فإن ثم

عتد و وجوده ؤثر بھو   :اد

ول  كم: الفرع ا   :كتابة

ركنا عد كمأساسيافالكتابة ا ان أر من. من وصدوره وجوده، دليل ف

ا،. املحكمة دو ورائھ-و من تر فائدة وال لھ، قيمة وال بل كم، ل قيام وال وجود، . ال

و املكتوب غ كم ا أن عت أنھ إذ مكتوب، غ بحكم ف ع ال حكمافالقانون

بھ. منعدما املق مر ية يحوز وال ، القا سلطة نفذ س ة. 5فال ال ألن

كم ا وجود دليل   .صلية

شرطا أضاف قد ة دار و املدنية جراءات قانون إن بل فحسب، ذلك س ل

م. آخر عل يجب فإنھ ة، مكتو وثيقة كم ا إصدار بضرورة القضاة ام ال ع ادة فز

لھ جزاء البطالن ان وإال ية، العر باللغة املادة. إصداره أكدتھ ما ذا   . منھ08/4و

ي الثا ة: الفرع ر و ا البيانات ع كم ا   :اشتمال

ع شتمل أن يجب داري، القضاء محاكم من الصادرة القضائية ام ح إن

ال ام ح ل ثابتة ون ت ة خ ذه و معينة، القضائيةبيانات صومة ا ا ت . ت

ألن ذلك البيانات، ذه مثل ا ف ط ش فال املنازعة، س أثناء الصادرة ام ح أما

فإنھ لذا الدعوى، ملف عن مستقلة رسمية ورقة و إنما الدعوى الفاصل كم ا

وت رسمية، ورقة ا أ القول يمكن ح قانونا، محددة بيانات الورقة ذه ل حمليلزم

ا وجود الرجوع. مقومات ن و املادت وخاصة ة، دار و املدنية جراءات قانون  - 275إ

كم276 ا ا توافر يجب البيانات من مجموعة حدد قد املشرع أن نالحظ منھ،

املتمثلة و ا، توافر عدم حالة ن مع بجزاء ا وأعق ي،  :القضا
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كم: أوال ا   :ديباجة

مختلفاملقصود ا إثبا يجب ال املكررة العبارة تلك كم، ا بديباجة

عبارة و القضائية، ام الشعبية"ح الديمقراطية ة زائر ا ة ور م   ا

زائري  ا الشعب   ."باسم

باسم دائما تصدر ا فإ والعدل، ق، ا عنوان ا باعتبار ام ح فإن لذا

املا. 6الشعب أكدتھ ما و ة275دةو دار و املدنية جراءات قانون   .7 من

فإن الطبع، عند أخطاء عن دائما تج ي العبارة ذه ذكر ع و الس أن ورغم

ا مخالف عن كجزاء البطالن رتب قد عبارة. املشرع من رخاصة يظ ما ذا طائلة" و تحت

توافره"البطالن يجب ا ضرور شرطا العبارة ذه اعت أنھ إذ ي،، القضا كم ا

املتعلقة جراءات و الشروط ع تبة امل ثار ل عليھ تب ي العام، بالنظام متعلقا

العام   . 8بالنظام

كم: ثانيا ا أصدرت ال املحكمة   :اسم

للمادة البيانات276طبقا حددت ال ة دار و املدنية جراءات قانون من

كم، ا وثيقة ا توافر البياناتالواجب ذكر يجب ا، م و للفقرة وطبقا فإنھ

ا ومقر املحكمة، ذه اسم ا ع كم الصادرا باملحكمة اصة   . ا

ال بالدعوى تختص املحكمة ذه أن من التحقق و البيانات، ذه ذكر ب وس

محكمة عن صدر قد املنازعة ذه بالفصل الصادر كم ا وأن ا، ف بالفصل قامت

املنازعات ذه بمثل إ. مختصة يؤدي مختصة غ محكمة من كم ا صدور ألن وذلك

متعلق ختصاص أن باعتبار كم، ا العامبطالن   . بالنظام

ذلك فإن خطأ، ا ذكر تم أو باملحكمة، املتعلقة البيانات ذه ذكر يتم لم إذا لكن

ا ع الصادر كم ا إلبطال را م س يل. ل تج إ يؤدي ال البيانات، ذه إغفال ألن ذلك

لسات، ا محاضر من أو الدعوى، ملف من استكمالھ يمكن املحكمة اسم ألن كم، ا

ذ ألن وأو ا، الدعوى ملف إيداع تم ال تلك ا أل ا، معرف ل س املحكمة ه

ا أمام صوم ا حضر وال الدعوى إجراءات جميع باشرت املادة9ال أكدتھ ما و و ،

ة283 دار و املدنية جراءات قانون  .من
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القضية: ثالثا تداولوا الذين القضاة وصفات وألقاب   :أسماء

ذك ويجب املرافعات، وا اش الذين القضاة وصفات وألقاب، أسماء، ر

كم ا منطوق تالوة و  .10املداولة،

وا اش الذين القضاة أسماء بذكر ذلك ة الع فإن القضاة، أسماء ذكر وعند

لم ما واحدة، جلسة حضر من أو فقط، كم ا منطوق حضر من دون كم، ا ن و ت

ن و ت ك كمش إجراءات. ا جميع باشروا الذين القضاة أسماء بذلك، واملقصود

ا ف باملداولة وقاموا   .الدعوى،

مادتھ ة دار و املدنية جراءات قانون ط اش أسماء،276/2ولقد ذكر

القضية مداولة وا اش الذين القضاة وصفات قاض. وألقاب، أي أن باعتبار ذلك

املداولة، ك القضيةش إجراءات جميع ع واطلع وسمع، حضر، قد ون ي أن   .يجب

للمادة ذكر283وطبقا إغفال حالة فإنھ ة دار و املدنية جراءات قانون من

أو القضية، ملف وثائق من ت ث إذا كم، ا بطالن إ يؤدي ال ذلك فإن البيانات، ذه

القواعد مراعاة فعال تم أنھ لسات ا ل متعلق. القانونيةمن غ شرط و ف ثم ومن

نفسھ تلقاء من إثارتھ سلطة للقا يخول ال وإغفالھ العام،   .11بالنظام

عا كم: را با النطق خ   :تار

فيھ صدر الذي خ التار كم ا ة تتضمن أن إصدار. يجب خ بتار واملقصود

عت وال موجودا، ون ي ال كم ا ألن بھ، النطق خ تار و كم الذيا خ التار منذ إال بھ، د

كم با النطق فيھ   .12تم

ولقد كم، ا وثيقة البيان ذا توافر ضرورة ع زائري ا املشرع أكد ولقد

املادة ذلك ة276/3أكد دار و املدنية جراءات قانون   .من

السر يبدأ الذي ي جرا امليعاد معرفة و كم، ا خ تار ذكر من كمة ان،وا

كم ا ع الطعن ميعاد و   .و

املادة املشرع ب ذ ال283ولقد البيان ذا إغفال أن إ القانون، ذات من

العام بالنظام يتعلق ال ثم ومن كم، ا بطالن إ  .13يؤدي
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شكيلة: خامسا مع حضر الذي الضبط ن وأم العامة النيابة ممثل ولقب اسم

كم   :ا

املشرع ط نش املادة5و4الفقرت املدنية276من جراءات قانون من

مع حضر الذي الضبط ن وأم العامة، النيابة ممثل من ل ولقب اسم، تحديد ة دار و

كم ا   .شكيلة

علق لعدم ذلك، ذكر إغفال ع البطالن يرتب لم املشرع فإن ذلك، رغم لكن

العام بالنظام الشرط امل. ذا تؤكده ما ذا أعاله283ادةو القانون   .من

م: سادسا ومحام صوم ا وموطن وألقاب،   :أسماء،

للمادة يذكر276/6طبقا أن يجب فإنھ ة، دار و املدنية جراءات قانون من

م وألقا م، وصفا م، كأسما الدعوى، طر من ل بيانات كم ل صلية ة . ال

طبي ذكر فيجب ا معنو ص ال ان ممثلھوإن وصفة ، جتما ومقره سميتھ، و عتھ،

تفا أو ي   .القانو

للمادة طبقا القانون ط ش وألقاب276/7كما أسماء تحديد القانون، ذات من

أن عد خاصة م، مساعد أو م، بتمثيل قام ص أي أو صوم، ل ن املمثل ن املحام

محام بواسطة صوم ا تمثيل أن عت القانون عدمأصبح طائلة تحت يا وجو شرطا ي

العام بالنظام الشرط ذا لتعلق للمادة. القبول، القانون 905و826طبقا نفس   .14من

للمادة عدم283وطبقا أو البيانات، ذه ذكر إغفال فإن القانون، ذات من

ل من أو القضية، ملف وثائق من ت ث إذا كم، ا بطالن عليھ تب ي ال ا،

أ لسات، القانونيةا القواعد مراعاة فعال تم  . نھ

عا علنية: سا جلسة كم با النطق عبارة إ   :شارة

ضرورة املشرع ط اش ولقد علنية، جلسات يتم أن ام باألح للنطق ط ش

للمادة طبقا كم، ل الرسمية الوثيقة علنية جلسة كم با النطق عبارة إ شارة

قانون 276/8 ةمن دار و املدنية   .جراءات

املادة ذلك أكدت كما كم، ا بطالن إ يؤدي ال البيان، ذا ذكر 283وإغفال

أعاله القانون  .من
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الثالث كم: الفرع ا أصل ع   :التوقيع

ا يحرر ال صلية تھ ب كم ا ة الع أن وقضاء، اء فق بھ املسلم من

س رئ ا عل وقع و اتب، املقرر ال والقا الضبط، ن وأم كم، ا حفظ. 15شكيلة و

فصلت ال ة دار املحكمة أرشيف القضية ملف مع ذلك عد كم ا أصل

اع للمادة16ال طبقا ة278، دار و املدنية جراءات قانون   .من

املادة إ الرجوع ع279و قد وال ة، دار و املدنية جراءات قانون تمن ا

الذي القا طرف من كم ا أصل ع التوقيع عذر بحالة تتعلق محتملة وضعية

قا أمر بموجب املعنية، القضائية ة ا س رئ ن ع حينما الضبط، ن أم أو أصدره،

و بدلھ/آخر بذلك ليقوم آخر ضبط ن أم حاالت. 17أو تصوره يمكن التوقيع، عذر و

جازة أو املرض، أو يةالوفاة، و ت دورة املشاركة ب س الغياب أو مة، امل أو   .18ا...،

ول  ي: املبحث القضا كم ا بموضوع املتعلقة   :الشروط

ط اش فقد ي، القضا كم ا ة ل املحددة لية الش الشروط إ إضافة

إ ا تخلف يؤدي وال ي، القضا كم ا بموضوع املتعلقة الشروط من مجموعة القانون

واملتمثلةامل خ ذا ة ب  :ساس

ول  كم: املطلب ا ب   :سب

با مس خ ذا ون ي أن كم، با النطق ة ل القانون ط يمكن. اش فال

افيا با سب بھ سب دون ي، قضا حكم وجود   .تصور

ندت اس ال القانونية وا الواقعية، دلة مجموعة ب سب بال واملقصود

ا اععل ال ا أثار ال القانونية النصوص إ شارة وكذلك ا، قناع ن و ت   .املحكمة

البعض ب ذ كما ومواد19أو ع، الوقا كم ا يحدد أن ب سب بال املقصود أن إ ،

كم ا منطوق إ يؤدي اف بوضوح املحكمة تھ تب الذي الرأي ووجھ   .القانون،

م أ ع كم، ل القضاة ب سب أبديتف ال الدفوع جميع بفحص قاموا قد

م أحد من تقديمھ تم ري جو دفاع أي غفلو لم م وأ صوم، ا طرف   .20من

ن املادت شر ال سنده ام ح ة ل كشرط ب سب ال جد من277و11و

الفاصل ي القضا كم ا ب سب ط ش أين ة دار و املدنية جراءات قانون
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دا يردالدعوى وأن املطبقة، النصوص إ شار و آخر، ي قضا حكم أي مثل مثلھ ة ر

م دفاع ووسائل م، وادعاءا طراف، وطلبات ع، للوقا مختصرا   .21ذكرا

مية ذات لھ فإن اع، ال لطر سبة بال امة ضمانة ام ح ب سب ان وإذا

القضاة ملرفق سبة عدالة. بال اع ال أطراف يقتنع أسبابھ،فقد خالل من كم ا

املحاكم، أمام القضايا تراكم من د ا إ يؤدي الذي مر فيھ، الطعن عن فيمتنعون

ايدة امل القضايا بأعداد أصال املثقل القضاء ل ا عن العبء رفع إ يؤدي   .22مما

شرطا عت ي القضا كم ا ب سب أن إ الفقھ من جانب ب ذ الصدد ذا و

ا ر ماجو و و كم، ا بطالن إ يؤدي إغفالھ فإن ثم ومن العامة، ة باملص متعلقا

ستاذ أن" بوضياف عمار"أكده إ ب ذ أن: "ملا ن يتع شك إجراء و ب سب ال

كم ا بطالن إغفالھ ع تب ي يا وجو إجراء باعتباره كم ا   .23..."يتضمنھ

ستاذ السياق نفس ب ذ العز"وقد خليفةعبد املنعم عبد بأنھ" ز صرح : ملا

من"... خال ما إذا يبطل كم ا فإن امة، لية ش كضمانة ب سب ال مية أل ونظرا

حيث ب، سب ال بقصور املشوب كم ا أيضا شمل ل البطالن ذا ب و ب، سب ال

ذه أن إال بھ، يقتنع بما يحكم ة تقدير انت وإن كم، ا إصدار القا سلطة أن

حدود عملھ يزاول فالقا تحكمية، سلطة ون ت أن حال بأي يجوز ال السلطة

  . 24"القانون 

ال ي القضا كم ا ب سب ال أن ا معت ذلك، عكس إ ب ذ من ناك أن إال

يحھ ت فيمكن ثم ومن العام، بالنظام متعلقا يا وجو شرطا   .25عت

إ ب يذ الرا الرأي فيبقى ذلك، رغم إجراءلكن عت كم، ا ب سب أن

يمكن ال ة، ر و ا ال ش من ل لش مخالفة مخالفتھ ل ش و العام، بالنظام متعلقا

القا طرف من تلقائيا ولو ا، والقرارات. إثار ام، ح من العديد أكدتھ ما ذا و

املؤرخ. القضائية ا قرار العليا املحكمة بت ذ فصلتالذي03/06/200826فقد

أساسا واملتعلقة ة، ر و ا جراءات إلحدى مخالف قرار ضد الطعن بموجبھ

ب سب ال عدام   .27با

خالف ع ينص قد القانون أن إال ا، ل شرطا ان وإن ام، ح ب سب و

وتحقيقا القا ألعباء تخفيفا ب سب بال ا إصدار يجوز وال ا، لبعض سبة بال ذلك

الفصل ا. القضايالسرعة أسبا عن ا صدور يف ما القضايا من ناك مثل28ف ،
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لم املحكمة ألن التحقيق، ذا إ اجة ا و نا ب فالس ن، مع تحقيق بإجراء كم ا

ا عقيد ن و لت يكفي ما الدعوى أوراق صم. تجد ا ع باملصروفات كم ا و

عل وم املح صم ا خسارة و بھ فس اسرللدعوى، الدعوى ا   .يھ

ضمنية بأسباب تصوره يمكن سباب، من خاليا تصوره يمكن كما كم . وا

عدم بالضرورة يتضمن مثال، ن مع مبلغ بأداء املطالبة ة مثال أقر الذي كم فا

املوضوع لنفس سبة بال أقل مبلغ سداد   .29قبول

ا ا ضرور شرطا باعتباره مية ذه ب سب ال ان فإذا ي،إذن، القضا كم

سباب ذه ون ت أن ض يف فإنھ ا، إل شارة سابق نائية ست االت ا ماعدا

كم ا منطوق إ تؤدي بحيث. ال وأسبابھ، كم ا ن ب وثيق ارتباط توافر ن يتع لذلك

مخالفا حكما ون ي فإنھ كم، ا واملنطوق سباب ن ب ر ظا تناقض حدث إذا

إلغاؤهللقانون  يوجب   .30مرالذي

ي الثا كم: املطلب با وتوثيقھ النطق ي   :القضا

صوم ا ا تظر ي ال ظة ال و ف صومة، ا مرحلة م أ كم با النطق عت

إلبداء ا م وطلب ا، عل عرض فيما املحكمة بھ ستحكم ما ملعرفة الدعوى، رفع منذ

شأنھ ي القانو املحكمة. الرأي إوتحدد ذلك تؤجل قد ا أ إال ا، بحكم للنطق جلسة

تالية جلسات أو ة271املادة(جلسة دار و املدنية جراءات قانون قد). من أنھ كما

حوال ل متبعة لذلك، املحددة لسة ا عن كم با النطق ل أن يحدث،

عند ا ام ل و ا مراعا ا عل القانون أوجب ال ونالقواعد ي ح كم، با النطق

يحا ا   .حكم

قراءة تتم أن ط ش وال لسة، ا عال بصوت قراءتھ و كم با فالنطق

شكيلة ال قضاة حضور و س، الرئ طرف من منطوقھ يقرأ أن يكفي بل امل، بال كم ا

للمادة طبقا القضية تداولوا ة273الذين دار و املدنية جراءات قانون   .من

ولوو  ح قانونا، يوجد ال بھ، النطق قبل كم فا ة، كب مية أ كم با للنطق

مسودتھ ت منذ. كت لھ وم للمح حقا ص و وموجودا، قائما، يصبح فإنھ بھ، بالنطق أما

بھ النطق خ تار و قانونا كم ا خ تار أن إذ ظة، ال قانون274املادة( 31ذه من
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ة دار و املدنية وقت).جراءات من عامة كقاعدة يبدأ كم، ا الطعن ميعاد أن كما

بھ   .النطق

الشروط، من مجموعة فيھ توافرت إذا إال يحا، كم ا منطوق عت ال لكن

ي فيما   :واملتمثلة

أو - ، القا ن ذ دار ما عن ع بحيث الوضوح من ون ي أن

الداخ  . اقتناعھ

اتجاه - معرفة منھ يمكن ال بحيث يجاز، من كم ا منطوق ون ي أال

معينة واقعة إليھ ندت اس الذي الرأي أو  . املحكمة،

وأن - ألفاظھ، أو عباراتھ، أو أجزائھ، مع متناقضا كم ا منطوق ون ي أال

ا مع متعارض وغ ألسبابھ مالئما ون  . 32ي

س - الفصل ع كم ا منطوق شمل أن الدفوعيجب أو الطلبات، ائر

موضوعية أو لية، ش انت سواء الدعوى، طر ا يتقدم  .ال

الدعوى  - إقامة من شود امل دف لل محققا كم ا منطوق ون ي  .أن

لمة - ب مسبوقا كم ا منطوق ون ي للمادة" يقرر "أن من890طبقا

ة دار و املدنية جراءات   .قانون

ا حدد فقد ذلك، إ القضاةإضافة ع يجب ال القواعد عض ملشرع

يحة م ام أح ون ت ح كم، با النطق عند ا ام ل و ا، ذه. 33مراعا ل ش و

الدعوى  من اسمة وا الدقيقة املرحلة ذه امة ضمانات املتمثلة. 34القواعد و

كم با النطق عالنية وا35أساسا اش الذين القضاة جميع وحضور ،36املداولة،

كم ا مسودة   .37وإيداع

القضاء وسائل م أ عت ي القضا كم ا بأن القول يمكن فبذلك إذن،

ضمانات من إصداره يحيط ملا وذلك وظيفتھ، القانونية38تحقيق قيقة ل عنوانا تجعلھ

القضاء ع املطروحة واملراكز قوق، ا ن. شأن ب بھ املعتد و كم ا ذا صبح و

بإعمالا ملزمة ون ت ال الدولة الرسمية ات ا وأمام م، مع يتعامل ومن صوم،

امھ واح وظيفتھ. مقتضاه لتحقيق العم الواقع شيوعا القضاء وسائل أك أنھ   .كما
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ذلك فإن القضاء، وظيفة لتحقيق وسيلة م أ ي القضا كم ا ون ي وح

ان، ر من مجموعة توافر املحددةستلزم والشروط جراءات من مجموعة ام واح

بيانھ39قانونا السابق النحو متعلقة. ع ة ر جو ة املعت تلك ن ب باين ت ة خ ذه و

حالة ا يح ت القانون أجاز ال تلك ن و ا، مخالف يجوز ال العام، بالنظام

ا البطالن. مخالف فإن و حا فأما ا ل جزاء ون ةي باملص ا لتعلق ا، مخالف لة

للمجتمع ة. العامة مواج أثر أي تج ي وال يكن، لم كأنھ كم ا اعت ذلك ترتب وم

صوم ا. 40ا مخالف حالة ا يح ت يجوز ال الثانية   . عكس

عطيل عليھ تب ي معيب، ي إجرا كعمل بھ ق ي وصف و إنما كم ا فبطالن

تب امل ثار ذاتھافة معيبا خ ذا ان سواء كم، ا ع ـ( ة بھ سب ـ ره تحر

بھ قام...)النطق من العيب ون ي أن أو املداولة، عليھ السابقة عمال أو ،

حاالت إحدى فيھ توافرت أو املنازعة، لنظر صا غ قا عن كصدوره بإصداره

  .41ا...الرد

البطالن ذا التمسك مكن انو وإن ح الدعوى، ا عل انت مرحلة أي

النقض يئة أمام أي قضائية، يئة أع أمام تلقاء. ذلك من إثارتھ للقا يمكن كما

العام بالنظام مر لتعلق صوم، ا طرف من إغفالھ حالة  .نفسھ

ل املشرع فإن العام، بالنظام متعلق غ شرط أو بإجراء، مر علق إذا مأما

البطالن تھ عدم أو إغفالھ، ع   .42يرتب

ن املادت إ الرجوع و أنھ، ة،892و891كما دار و املدنية جراءات قانون من

أو املادي، طأ ا يح ت كم، ا مصدرة القضائية ة ل أجاز املشرع بأن يت

املق ء ال قوة كم ا ذلك حيازة عد ولو كم، ا شوب الذي  .بھغفال

مجرى لتعطيل الدعوى ذه استعمال م عل وم املح ملبالغة وتصديا

طأ ا وم ملف الدقة، من ب يق فا عر عطي أن زائري ا املشرع حاول فقد التنفيذ،

املقصود أن باعتبار العليا، للمحكمة مستمر اد اج من املستخرج ف التعر و و املادي،

و املادي طأ ي" با غ اعرض وجود ل وتجا مادية لواقعة  . 43"ح

ع ند س جعلتھ القا من فوة يتمثل قد املادي طأ ا فإن ثم، ومن

ان الدعوى طرفا بأن يذكر كأن الواقعة، ذه لوجود ھ با ان عدم أو خاطئة، واقعة

حاضرا و نما ب طراف. غائبا، أسماء أو خ التوار ن ب يخلط أن م...أو ذلك غ نإ
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املنطق يقتضيھ ما أو امللف، من ن ب ي حسبما الحقا، ا تدارك يمكن ال أن. املسائل غ

صوم، ا أحد من ضة عر بواسطة كم ا إليھ انت ما غ أن يمكن ال يح، الت ذا

الدعوى  لرفع املحددة ال ش حسب كة مش ضة عر   .أو

ت أو طراف، سماع عد الطلب، الفصل تم ليفاو ت ضور با م ليف

منھ،. يحا املستخرجة وال كم، ا أصل ع بھ يؤشر فإنھ يح الت تم وإذا

صوم ا بھ بلغ   . 44و

فقط، املادية خطاء ناول ت أن يح، إصدارقرارالت عند املحكمة ع جب و

العام بالنظام متعلقا ا ر جو شرطا عت ذلك أن و. باعتبار فإنھ ، التا إذاو ما حالة

طأ ا وصف تحت تندرج ال أخرى، أخطاء إ املادية خطاء يح بت ا قيام تجاوزت

يح الت قرار فإن ع، وقا من عليھ ندت اس فيما عدل أو كم، ا عدل كأن املادي،

للقانون  ومخالف مشروع، غ   .يصبح

ق املشرع أن إ الصدد، ذا شارة تجدر أنھ ميعادا.إ.كما يحدد لم وإ م

يح الت طلب تقديم خاللھ يتم أن أي. يجب يح، الت طلب تقديم يمكن فإنھ لذا

ن مع ي إجرا بميعاد التقيد دون   .وقت

و ف يح، الت موضوع ص كم ل مكمال يح، بالت الصادر القرار عت و

ص كم ا ن و نھ، ب التجزئة يقبل وال لھ، متمم   .45جزء

اع ال فيھ املق ء ال لقوة حائزا يصبح فإنھ كم، با النطق مجرد و

فيھ  .46املفصول

ق طر وعن م، موط صوم ا إ كم ل الرس التبليغ يتم ذلك عد و

ي القضا املادة. 47املحضر أجازت صفة 895ولقد و نائية ، س است ة، لرئ دار املحكمة

ذه يأمر أن بليغ صوم إ القرارات ب ق ا طر ن أن دون  الضبط، أمانة عن االت تب  ا

القيام لھ يجوز  ال ا   . جراء ذا ف

فيھ بالفصل قام الذي اع ال عن يتخ القا فإن كم، با النطق مجرد   . و

لألخطاء معرضة القضائية والقرارات ام ح ألن بذلك، اع ال ت ي ال قد لكن

أو خصوما، انوا سواء ن املتقاض إعطاء الضروري من ان ساس، ذا وع ور، ول

للمراجعة صومة ا عرض انية إم ا الطعن،. غ طرق ذلك املستعملة والوسيلة

دق فا عر القانون عط لم اوال شأ تمنح. يقا وسيلة ا أ ع عرف أن يمكن أنھ غ
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الوحيدة الوسيلة ا باعتبار فيھ، النظر إلعادة كم ا عرض فرصة ، والغ صوم، ل

ام باألح خاص أص بطالن عدام ال كم، ا بالطعن. للطعن ة ج من سمح و

املتبعة جراءات و ل الش حيث من كم ا أخ. ة ة ج ماومن سداد مناقشة رى،

املوضوع حيث من بھ نفسھ. ق القا أمام الرجوع االت ا عض يمكن أنھ غ

الطعن حق ملمارسة كم أصدرا   . 48الذي

وطرق واملعارضة، ناف ست واملتمثلة عادية، طرق إ تنقسم الطعن وطرق

الغ اض واع بالنقض، الطعن واملتمثلة عادية غ صومة،طعن ا عن ارج ا

النظر إعادة التماس إ إضافة ، التفس ودعوى املادية خطاء يح بت   . 49والطعن

بالنظام الطرق ذه علق مدى ما و الصدد، ذا عنھ البحث يجب ما لكن

  العام؟

املشرع موقف إ عود العام، بالنظام ا علق مدى وما الطعن، طرق تحديد إن

ن فإذا ذلك، عدمن ه غ سلوك فإن الطعن، لرفع ن مع ق طر ع خ ذا ص

العام للنظام كم. مخالفا ا الطعن ا خالل من يتم معينة ملواعيد تحديده أن كما

الطعن ق ا سقط ا فبانقضا التا و العام، النظام من عت ي، تب. القضا ي كما

إ حاجة غ السقوط ا، تجاوز قا ع إقرارنص و ا تحديد من الغاية ألن ي، نو

س ل الطعن، ميعاد ان سر بدء فقبل اع، ال عنده ت ي أجل ووضع ا، نصا قوق ا

سقط الطعن ق ا فإن انقضائھ عد أما كم، ا ع الطعن من يمنع ما   .ثمة

تلقا من املحكمة ا تق ال املسائل من عد الطعن مواعيد فإن ثم، ءومن

العام، بالنظام املتعلقة املسائل من ا باعتبار صوم، ا طرف من تثار لم ولو ا، نفس

ا امتداد أو ا، سا اح كيفية أو ا، مد حيث من أية. سواء ا التمسك يجوز كما

الدعوى، ا عل انت النقض حالة محكمة أمام مرة ألول صوم. ولو ل يجوز فال التا و

أ مدة ع املشرعتفاق ا عل نص ال تلك غ للطعن   . 50خرى

سن ا الس ع تؤثر قد أخرى، أسباب أو رة، القا القوة حالة أنھ غ

السقوط رفع طلب يقدم القضائية، السنة افتتاح بمناسبة أو وارث، ال العدالة ملرفق

ق غ أمر بواسطة شأنھ، قرارا يتخذ الذي بالطعن املعنية ة ا س للطعنلرئ ابل

ضور  با م ليف ت ة عد أو صوم، ا   .51بحضور
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اتمة   :ا

خ ذا بأن القول يمكن ي، القضا كم ا موضوع البحث خالل من

والضوابط، الشروط من مجموعة يتضمن أن يجب فإنھ الدعوى، لرفع جا تتو باعتباره

املشرع ا   .حدد

ذلك توضيح سبق كما جراءات و الشروط ذه بالدعوىو ا م يتعلق ما خاصة

حالة ا ل جزاء البطالن ون ي وال العام، بالنظام املتعلقة تلك ن ب باين ت ة، دار

ذه ا علق لعدم ا، مخالف ع تفاق صوم ل ا ف يمكن ال تلك ن و ا، مخالف

  .الفكرة

ذ كب تأث ذات العام النظام فكرة فتبقى ذلك رغم أنلكن ون املرحلة، ه

ا جراء علق مدى عن متوقف كم، ا وصدور الدعوى  .الفصل
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الزوجة حماية من زائري ا ي زا ا القانون  .موقف

ن.د أم محمد سيدي  .جدوي

بالنعامة أحمد صال ام ا باملركز محاضر  .أستاذ

ص  :امل

عموماأقراملشرع سرة ماية الرامية سياستھ اطار للزوجة جزائية حماية زائري ا

الزوج حق ع زائري ا القانون نص حيث ا، ص سواء وذلك خصوصا، واملرأة

ولكنھ ، منھ والغاية ق ا ذا ل املقررة الشرعية اطارالشروط وذلك زوجتھ، تأديب

ال صور ل م تجر تم تجاوزااملقابل عت والذي ا عل الواقع املعنوي أو سدي ا عنف

التأديب  .ق

ذا أن إال سيا، ج زوجتھ معاشرة الزوج حق ع نص وإن زائري ا القانون أن كما

سية ا املعاشرة م تجر تم فقد لذك ي، والقانو الشر اطاره ون ي وأن البد ق ا

ت تم لذلك واضافة ، الطبيعية الزناغ مة ر ابھ ارت عند لزوجتھ الزوج خيانة م  .جر

  

Le législateur algérien a approuvé dans le cadre de sa politique  de protégé 

pénalement la femme dans le cadre de sa personne où la loi algérienne stipule le 

droit de mari de discipliner sa femme, dans le cadre des conditions légitimes de 

ce droit est ces finalités ; mais en contrepartie, il a criminalisé toutes les formes 

de la violence physique ou morale qui surpasse la bonne discipline . 

Ainsi, la loi algérienne même s’il a approuvé le droit sexuel de mari avec sa 

femme, il faut que ce droit soit dans le cadre légitime et juridique et pour cette 

raison il a été criminalisé la violence sexuelle ainsi que la trahison de mari à sa 

femme quand il commet une infraction d'adultère  . 

 : مقدمة

مس حت و م يتقوى الذي الرجل جماعة لغة و. رة زا عز ون ي ال سان فاإل

فتمنعھ تحتضنھ أسرة ان إذا إال فراد،. 1منعة، من مجموعة ف اصطالحا أما

رة واملصا ى القر روابط بفضل واحد سقف تحت شون ف. 2ع سالمي الفقھ أما
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ب ا ركنا ارتبط ال ماعة ا،ا طرف ن ب والواجبات قوق با مت وال ، الشر الزواج

أقارب من ا اتصل وما ة ذر من ا ع نتج سرة. 3وما زائري ا املشرع عرف وقد

سرة قانون من الثانية من: "بنصھ4املادة ون وتت للمجتمع ساسية لية ا سرة

القرابة وصلة الزوجية صلة م بي تجمع اص مية". أ أ زائري ا املشرع أعطى وقد

مھ تجر خالل من زائية ا ماية ا ذلك ر مظا من و ذلك، أساس ع لألسرة خاصة

ا ل مسرحا ون ت أو سرة دف س ال فعال من واملحوري. للكث ام ال للدور ونظرا

ماية ا صور الية اش إ تطرق س ة سر ياة ا الزوجة تلعبھ زائيةالذي ا

زائري  ا القانون ام أح ضوء ع  .للزوجة

ول  ا: املبحث ص الزوجة  .حماية

و واملودة، ب ا أساس ع بزوجتھ الزوج يجمع الذي الزواج نظام ع سرة تقوم

وجل عزّ املو يقول ا:  "ذا إل سكنوا ل أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياتھ  ومن

نكم ب لقوموجعل آليات ذلك إن ورحمة ياة. 5"يتفكرون مودة فا ذلك ومع

أو جسديا زوجتھ ع الزوج فيعتدي ختالفات و ل املشا عض ا شو قد الزوجية

القوامة وصاحب ت الب سيد أنھ أساس ع ،ذلك ا اطار6معنو تدخل وأفعالھ ،

ذا و زوجتھ، تأديب ي والقانو الشر ق عتداءاتاستعمالھ عض إ اضافة

خالقية غ سية  .ا

ول  زوجتھ: املطلب تأديب الزوج حق  .نطاق

زوجتھ، تأديب حقھ والقانون سالمية عة الشر للزوج ا ف املع قوق ا ن ب من

جزائ ع يتا فإنھ الزوج تجاوزه ما فإذا لھ، املحدد اطاره يتم أن البد ق ا ذا ياولكن

ا معنو أو جسديا العنف ذا ان أ لزوجتھ،. سواء الزوج تأديب حق اطار ن بّ س لذلك

الزوجة ع الواقع واملعنوي سدي ا العنف لصور نتعرض  .ثم

ول  زوجتھ: الفرع تأديب الزوج  .حق

لقولھ شوز ال آية ذلك ا وسند زوجتھ تأديب ق ا للزوج سالمية عة الشر أقرت

تخافون  :"اع ي فإن والال ن و واضر املضاجع ن رو وا ن فعظو ن شوز

ا كب عليا ان هللا إن يال س ن عل تبغوا فال تقدير. 7"أطعنكم ف التأديب علة أما



                2016–1437  

188 
 

لبعض ون ي أن تقت املجتمع ة مص ا ورا ومن سرة ة مص أن كيم ا الشارع

وأن خر، البعض ع سلطة ا عأفراد زاء ا توقيع ق با السلطة ذه تدعم

ا عل يخرج سالمتھ. من التأديب لسلطة اضع ا حق ع تر ة املص ذه و

القانون  ا يحدد ال خرى قوق ا عض وع والنفسية،  .البدنية

ا تقسيم مكن و ق ا ذا ع النص ية العر العقابية عات شر ال اختلفت وقد ذا

اتإ اتجا  :ثالث

ول - نصت: تجاه ما ذلك ومثال زوجتھ، تأديب الزوج حق ع صراحة نص والذي

املادة ع53عليھ نصت وال ي، مارا ات العقو قانون الفعل:" من وقع إذا مة جر ال

ق ا ذا نطاق و القانون بمقت مقرر ق استعماال سليمة ية الزوج-: ب تأديب

شرعالزوجت مقرر و ما حدود القصر لألوالد م حكم ومن باء وتأديب ھ

 ...".وقانونا

ي- الثا ل: تجاه ل مطلق بنص جاء وإنما ق، ا ذا الستعمال أمثلة يذكر فلم

املادة عليھ نصت ما ذلك أمثلة ومن عة، الشر تقرره ق قانون60استعمال من

املصري  ات ا:" العقو أح سري سليمةال ية ب ارتكب فعل ل ع ات العقو قانون م

عة الشر بمقت مقرر بحق العقابية.."عمال عات شر ال بھ أخذت ما أيضا ذا و ،

ية والبحر ية و وال ية  .8اللي

الثالث - املادة: تجاه عليھ نصت ما و زائري 39و ا ات العقو قانون مة:" من جر -: ال

أو  أمر قد الفعل ان القانون إذا بھ ي..."أذن اللبنا ات العقو قانون بھ أخذ ما ذا و ،

ي والعما والقطري ي رد و  .9والسوري

القيود ذه و صارمتعديا، ا ع الزوج خرج فإن محددة شروط مقيد التأديب حق أن إال

و سالمية عة الشر ا  :حدد

التأديب- حق لھ من الش: صفة ام ألح وفقا الزوجة وقانونفتأديب سالمية عة ر

ان أ سواء آخر ص ألي ذلك يجوز فال ه، غ دون ا لزوج ينعقد حق و ات، العقو

عدمھ من الرشد سن الزوجة لبلوغ تأث وال الزوجة، أو الزوج ل أ و10من ساس ألن ،

ا ض تفو يجوز ال ال صية ال قوق ا من الزوجة تأديب فحق الزوجية،  .عالقة

ون - ي وسيلةأن و ف عھ، شر من املقصودة كمة ا مع منفقا التأديب حق استعمال

ا م املقصود ترتب عدم الظن ملجرد شرع ال والوسيلة الزوجة، حال بمع. 11إلصالح
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شوز، بال يوصف سلوك الزوجة من يصدر لم ما التأديب حق استعمال يجوز ال آخر

عل هللا فرض فيما ا لزوج ا معصي بھ قصد طاعةو من  .12ا

فقد- الفاحش، الضرر و نا بالضرر واملقصود للزوجة، ضرر التأديب ع تب ي أال

تمس ال والسب القذف عبارات ا و م ون ي وأال ح، امل غ بالضرب اء الفق قيده

الوحشية عمال و التعذيب صفة يتخذ وأال ا، شرف وتجرح ا أن. 13باعتبار ش نا و

آ ون ي عالضرب امل ر وال الوعظ عد لول  .خرا

ي الثا الزوجة: الفرع ع الواقع واملعنوي سدي ا العنف    .صور

ترتكب أن دون ا بضر مثال يقوم كأن زوجتھ، تأديب حقھ حدود الزوج تجاوز ما إذا

الوحشية، عمال و التعذيب صفة يتخذ أن أو ، شر ر م دون أي ذلك ستحق خطأ

يقوم ذلكأو عن جزائيا عتھ متا يمكن عمال ذه ففي ا، وقذف ا س ا ان بإ

واملعنوي  سدي ا العنف ن  .صورت

سدي -1 ا ح: العنف امل الضرب عد بحيث رح، وا الضرب ي صور اجمالھ مكن و

عقابھ ستوجب مة جر زوجتھ، ع الزوج من ع. الواقع مادي ضغط ل و فالضرب

سم تھا أل ق تمز أو قطع احداث إ يؤدي بجسم. 14ال مّساس ل و ف رح ا أما

تھ أل ق وتمز قطع احداث إ يؤدي من. 15سان الواقع رح وا الضرب فأعمال

بجرائم اصة ا العامة ام لألح زائية ا عة املتا سابقا تخضع انت زوجتھ ع الزوج

املنصو  اص ضد العمدية املادةالعنف ا عل قانون264ص من ا يل وما

ات رقم. العقو بالقانون ات العقو قانون عديل عد و ن املؤرخ19-15أما

املادة30/12/2015 الة ا ذه ل خاصا نصا زائري ا املشرع خّصص مكرر266فقد

تنص وال ي:" منھ كما عاقب بزوجھ ا ضر أو جرحا عمدا أحدث من  :ل

ز - أو مرض أي والضرب رح ا عن شأ ي لم إذا سنوات ثالث إ سنة من س با

يفوق العمل عن  .يوما15ك

عن - د تز ملدة العمل عن ك ز شأ إذا سنوات خمس إ ن ت س من س 15با

 .يوما

أو - فقد الضرب أو رح ا عن شأ إذا سنة ن عشر إ سنوات عشر من املؤقت ن بال

ة عا أية أو ن العين إحدى بصر فقد أو استعمالھ من رمان ا أو عضاء أحد ب

أخرى   .مستديمة
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ا  - احد قصد بدون الوفاة إ عمدا املرتكب رح ا أو الضرب أدى إذا د املؤ ن  .بال

ية ال مع املسكن نفس يقيم ال أو يقيم الفاعل ان سواء مة ر ا  .وتقوم

م ر ا تقوم أنكما ن وتب السابق الزوج قبل من العنف أعمال ارتكبت إذا أيضا ة

السابقة الزوجية بالعالقة صلة ذات  .فعال

ارتكبت إذا أو معاقة أو حامال ية ال انت إذا التخفيف ظروف من الفاعل ستفيد ال

السالح ديد تحت أو القصر بناء بحضور مة ر  .ا

عة للمتا حدا ية ال صفح نيضع الت ا زائية  ).2(و) 1(ا

الة ا سنوات عشر إ خمس من ن ال ة العقو ون ية) 3(وت ال صفح  ". حال

رادة و العلم ھ عنصر ي نا ا القصد توافر ط ش مة ر ا ذه قيام أن ش نا ،16و

ح توقع و زوجتھ، بجسم مساس ع ينطوي فعلھ بأن عاملا الزوج ون ي أن أذىأي دوث

القانونية مسؤوليتھ يرتب فعلھ فإن التا و ا،  .لد

املعنوي  -2 فقط: العنف املادي الشق ع زوجتھ ع الزوج من الواقع العنف يتوقف ال

املعنوي  العنف صورة يتخذ أن يمكن تتضمن. بل و الزوج ا يرتك ال فعال بھ قصد و

ك جرح و ا ا معنو الزوجة يمس الّسباعتداءا أفعال خصوصا كزوجة، ا رام

ا17والقذف معنو عنفا تمثل ال ديد ال وأفعال ا، واعتبار ا شرف ا ف يمس وال

ا يخضع. ضد ان السابق زائري ا املشرع فإن سدي ا للعنف سبة بال أشرنا وكما

ات العقو قانون ا عل املنصوص العامة ام لألح فعال عد. 18ذه عديلولكن

رقم بالقانون ات العقو نصا30/12/2015املؤرخ19-15قانون املشرع خصص فقد

أو اللفظي العنف مصط مرة ألول ،واستعمل الزوجة ضد املعنوي بالعنف خاصا

املادة تنص إذ ل:" ع1مكرر266النف سنوات، ثالث إ سنة من س با عاقب

أ من ل ش أي زوجھ ضد ارتكب املتكررمن النف أو اللفظي العنف أو التعدي ال ش

النفسية أو البدنية ا سالم تؤثر أو ا بكرام تمس حالة ية ال يجعل  .الذي

الوسائل افة ب الزو العنف حالة اثبات  .يمكن

ية ال مع املسكن نفس يقيم ال أو يقيم الفاعل ان سواء مة ر ا  .وتقوم

أ مة ر ا تقوم أنكما ن وتب السابق، الزوج قبل من العنف أعمال ارتكبت إذا يضا

السابقة الزوجية بالعالقة صلة ذات  .فعال
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ارتكبت إذا أو معاقة أو حامال ية ال انت إذا التخفيف ظروف من الفاعل ستفيد ال

بالسالح ديد ال تحت أو القصر بناء بحضور مة ر  .ا

عة للمتا حدا ية ال صفح زائيةيضع    ".ا

ي الثا سية: املطلب ا للمعاشرة ي والقانو الشر  .طار

بما ن، الزوج ن ب سية ا املعاشرة وضوابط حدود سالمية عة الشر وضعت لقد

عا لقولھ وذلك باملعرف واملعاشرة املودة اطار باآلخر طرف ل استمتاع : يكفل

باملعروف" ن يحيد. 19"وعاشرو قد شاذةولكن سية ج بتصرفات قوم و ذلك عن الزوج

ا بخيان يقوم أن أو زوجتھ، مع طبيعية  .وغ

ول  الطبيعية: الفرع غ سية ا  .املمارسات

عا لقولھ الشرعية دود ا سيا ج ا ومعاشر بزوجتھ ستمتاع للزوج :" يحق

حرثكم فآتوا لكم حرث ألنفسكم ساؤكم وقدموا تم ش ى أنكمأ واعلموا هللا واتقوا

ن املؤمن ر شّ و املادة20" مالقوه أوجبت فقد الزوجة39/1، طاعة سرة قانون من

لھ ا ورعاي ا ص. لزوج لقولھ طاعتھ ا عل وجب للفراش زوجتھ الزوج دعا ما إذا كذلك

وسلم عليھ ع:"هللا غضبان فبات ء ت أن فأبت فراشھ، إ امرأتھ الرجل دعا ا،إذا ل

تصبح ح املالئكة ا من. 21"لعن لھ طاعة فال الشرعية دود ا عن الزوج خرج إذا ولكن

الق ا معصية ملخلوق طاعة ال ألنھ وس. الزوجة، أو شذوذ مصابا الزوج ون ي فقد

ل ب أي للطبيعة، مخالفة سية ج بأفعال سية ا زتھ غر اشباع ورائھ من يقصد ج

ا ق طر غ الطبيفعل صر22ماع ا س ول املثال يل س ع ونذكر ،: 

لف  - ا من زوجتھ الزوج اتيان أي الدبر من سية ا  .املعاشرة

ا - بضر زوجتھ ع لم بإيقاعھ سية ا باللذة الزوج شعور ا قصد و السادية

ح ماع ا مع ج يم ذا و ائر بال ا كي أو بالسالسل ا تقييد أو انبالسوط إن و

 .طبيعيا

الغ  - من د مش وع ماعية ا سية ا    .املعاشرة

فيمكن حوال، حسب تكييفھ يختلف والذي القضاء إ وء ال للزوجة يحق نا ف

مجامعة حالة أما السادية، حالة مثال رح وا الضرب أساس ع الزوج عة متا

متا فيمكن ا رضا دون الدبر من زوجتھ املخلالزوج الفعل مة جر أساس ع عتھ
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املادة ا عل املنصوص ياء النص335با لعموم ات العقو قانون بھ. من أخذ ما ذا و

خ بتار ران و قضاء مجلس ق إذ زائري ا بتأييد17/09/2003القضاء جزائية غرفة

اعت والذي ا، دبر من زوجتھ ى أ الذي الزوج بإدانة ق الذي املحكمة احكم ت ه

الزوجة عة مما رغم فعال ذه بحصول أقر أن عد وذلك ا، ما. 23لعرض أيضا ذا و

املصري  القضاء بھ يقوم. 24أخذ أن البد الة ا ذه زئية ا عة املتا تتم ح ولكن

تصال ون ي أن الة ا ذه تصور و ا، رضا دون ا دبر من زوجتھ بإتيان الزوج

أي امال، سيةا ج عملية تحقيق قاصدا زوجتھ دبر بھ قض الزوج بإدخال

العرض25املة تك قبيل من عد ال لدبرزوجتھ الزوج مالمسات ألن وذلك مما. ، كذلك

الزوج عن مة ر ا ينفي ال فعال ذه القاصرة الزوجة رضا أن إليھ شارة يجب

واستجا فعال ذه ا فرضا البالغة الزوجة ينفيعكس سية ج رغبة عن ا ل ا ب

الزوج عن مة ر  .ا

ي الثا الزوج: الفرع قبل من الزوجية يانة  .ا

ام أح ذلك ونظم سالمية عة الشر حدود بالتعدد للزوج زائري ا املشرع سمح

زوجتھ غ أخرى امرأة مع الزوج ا يقوم عالقة أية جرم املقابل ولكنھ سرة، قانون

املادةخارج نص وذلك ى الز لفعل مھ بتجر وذلك الزواج، قانون339اطار من

ات محددا. 26العقو فا عر الوضعية عات شر ال مختلف تضع لم أنھ إليھ ش وما

من املشروع غ الوطء اب ارت ا بأ القانون اء فق عض ا عرف فقد الزنا، مة ر

ف الزوجية قيام حال ، الغ مع وج م يص نا ا القصد توافر مع حكما، أو . 27عال

ن ب وشرعية، رسمية بصفة الزوجية عالقة قيام مة ر ا ذه لقيام ض يف أنھ كما

ضده الشاكية وزوجتھ ى بالز م امل فيتحدد. الزوج مة ر ا ذه ل ون امل املادي الركن أما

املشرو  غ الوطء بحصول إال الزنا، مة جر تقوم فال الوطء، جبفعل اتصال أي ع،

أو ليا يالج ان سواء ا، برضا عليھ ية أجن امرأة قبل للزوج التناس العضو بإيالج

ال أو سية ا وتھ ش ما كال أو ما أحد بلغ وسواء بما. 28جزئيا، الزنا مة جر تقوم وال

املر  وإتيان والقبالت سية ا املالمسات خرى، الفاحشة أفعال من ذلك مندون أة

خرى 29الدبر سية ا فعال من ذلك غ إ ن،. ، املسلم اء الفق عض ناك أن إال

أيضا زنا الدبر يالج ون عت امرأة. 30الذين تلقيح تم إذا الزنا مة جر تقوم ال كذلك

الزوج بم ا برضا ية الزوج31أجن م غ بم الزوجة تلقيح فإن. ،أو معلوم و وكما
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يختلفذه الذي ي، نا ا القصد توافر القانون ا ف ط ش عمدية مة جر مة ر ا

وصفتھ م امل مركز باختالف فعلھ. مضمونھ ي، ا ا يرتكب عندما ي نا ا القصد قوم و

زوجھ غ صا عاشر و يواصل وأنھ وج م بأنھ علم، وعن إرادة ال. عن ذلك ع ناءا و

ع ال الزنا، مة جر بدونتقوم الوطء، حدث إذا ما حالة وذلك ي، نا ا القصد دام

عاشر من حق غتصاب مة جر تقوم نا و ديد، ال أو بالعنف تم لو كما الزوج رضا

ا رضا بدون  . املرأة

قيدين إ الزنا، مة جر زائية ا عة املتا تخضع و  :ذا

ول  - بإحدى: القيد مة ر ا إثبات املادةيتمثل حصرا الواردة من341الطرق

ات العقو  .32قانون

ي - الثا مة: القيد جر العمومية الدعوى ك تحر القانون قيد حيث وى، الش يتمثل

العامة القواعد ع ناء است ذا و املضرور، الزوج وى ش ع بناءا  .الزنا،

ثبات قاعدة عن زائري ا املشرع خرج الزنا مة جر ي،و نا ا امليدان املقرر

ن و ت ي، نا ا القا ة حر ع أساسا القائم ، ال قتناع مبدأ ع القائم

بإحدى إال مة، ر ا ذه إثبات يجوز ال لكن إليھ، ن يطم دليل أي من صية ال قناعتھ

املادة صر ا يل س ع ردت و ال الثالثة العق341الوسائل قانون ومن ات  :و

نحة  -أ  با س التل إثبات ون: محضر و القضائية، الشرطة ضباط أحد يحرره

التا  :ذلك

نحة  - ا بمعاينة القضائية الشرطة ضابط    .يقوم

املادة - ا عرف س التل وحالة ا، سا متل نا نحة ا ون ت أن قانون41يجب من

زائية ا حالة. جراءات معاينة و نا سوالغرض ول ا، وجود من والتأكد س التل

الزنا مة جر تفي ت املحاضر، ذه مثل توجد لم فإذا كذا و الزنا، مة جر معاينة الغرض

ا سا متل ان ولو ح ن، الزوج ن  .33ب

أن  -ب  نا القانون ط ش و م، امل عن صادرة ندات مس أو رسائل وارد إقرار

يدل م، م غ ا وا قرار ذا ون سيةي ج عالقات وقوع ع  .مضمونھ

ي  -ج  القضا القضاء: قرار أمام متھ بجر ي ا ا ف ع أن بذلك قصد أما. و

بھ عتد فال القضائية الشرطة أمام اف القضاء،. ع أمام اف ع شمل و

باملحضر عتد و ستجواب، محضر أثناء التحقيق، قا السيد أمام اف ع
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و  أمام ون ي اتبالذي و م، امل عليھ يوقع رسميا ون ي عندما ة، ور م ا كيل

ة ور م ا وكيل والسيد ا،. النيابة ووا حا صر قرار ذا ون ي أن جب و

ل تأو أي يحتمل ال  .34ح

املادة عاقب و إ339ذا سنة من س با الزنا، مة جر ع ات العقو قانون من

وا الزوجة ن ب التمي دون ن ت عس ة العقو نفس وتطبق مة، ر ا مرتكب لزوج

ك  .الشر

عاقب ال فإنھ سية ا العالقة تتم أن مة، ر ا ذه لقيام ط ش القانون أن ومادام

الشروع  .ع

ي الثا العائ: املبحث مال من الزوجة  .حماية

الذي يح، ال الزواج رابطة أن سرة وقانون سالمية عة الشر انھأقرت أر استو

والد نحو أو فقط، ن الزوج ن ب سواء قوق وا الواجبات من عدد عنھ شأ ت وشروطھ،

لألسرة. أيضا ي القانو النظام مالمح ل ش بھ. 35وال يقوم إخالل فأي ذلك ع ناء و

سرة بكيان إضرار عليھ تب ي الزوجية، اماتھ بال ن الزوج زائر . أحد ا املشرع يفغاية

من باملواد ا عل املنصوص فعال م تجر و332إ330من إنما ات، العقو قانون من

فعال، ذه أن باعتبار ، العائ مال ضد لألسرة زائية ا ماية ا من نوع توف

أيضا الزوجة يح بذلك و و ا، ونظام سرة كيان  .دد

 

ول  الزوجة: املطلب مال إ مة  .36جر

جنائيةلقد حماية توف بذلك محاوال للزوجة، مال إ أو ر ل زائري ا املشرع جّرم

الزوج بھ ريقوم أي ضد ا. للزوجة، معنو دعما عت ا، جان إ تواجده وأن خصوصا

غ شعارات، مجرد سرة قانون نصوص تبقى ال ح أخرى ة ج ومن ة، ج من ا ل

الردع تحقيق ع الذيلذلك. قادرة سرة، قانون ن ب امل الت من نوع إحداث ب ي

زائية ا ماية يوفرا الذي ات العقو وقانون املدنية، ماية  .37يوفرا

ول  الزوجة: الفرع مال إ مة جر ان  .أر

املادة الزوجة مال إ مة جر ع زائري ا املشرع نص قانون330/2لقد من

رق بالقانون املعدلة ات ول18املؤرخ19-15مالعقو يع لـ1437ر 30املوافق
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سم من: "2015د غرامة و ن ت س إ ر أش ستة من س با إ50000عاقب دج

ب200000 س لغ وذلك زوجتھ، عن ن ر ش تتجاوز وملدة عمدا يتخ الذي الزوج دج

الفصل". جدي ذلك ع ي املغر املشرع نص ن س:" 2فقرةال479ح با عاقب

من الغرامة و سنة إ ن ر ش ن2000إ200من ت العقو ن ات بإحدى أو م الزوج...در

رزوجتھ قا موجب ودون ن، ر ش من أك عمدا، ك ي  38...".الذي

العناصرالتالية إ الزوجة مال إ مة ر ون امل املادي الركن يتحلل ذلك ع ناء  :و

امل- الرجل املادة: وجصفة نص خالل املشرع330/2من أن يت الذكر، السالفة

وجود النظرعن غض فحسب، الزوج صفة وجود مة ر ا ذه لقيام ط اش زائري، ا

عدمھ من قائمة. والد الزوجية الرابطة مادامت قائمة، مة ر ا تظل من. إذ إذا فالبد

ا ا ط ير يح ي قانو شر زواج عقد يةوجود بال  .39ي

إ أيضا يمتد أم الرس بالزواج يتعلق مر أن ل ، نا يثور الذي ال ش ولكن

عقد بموجب إثباتھ يتم ألنھ ال، إش أي يث ال الرس الزواج إن ؟؟ العر الزواج

املادة. 40الزواج لنص تطبيقا وذلك ي، قضا بحكم إثباتھ من أوال فالبد العر الزواج أما

سرةمن22  .قانون

الزوجية- مسكن مقر: ترك ك و الزوج يتخ أن ا، لقيام أيضا مة ر ا ذه تتطلب

الزوجية مسكن عن الزوجة تخلت ما إذا تقوم وال الزوجية،  .مسكن

ن- ر ش ملدة زوجتھ عن الزوج أن: تخ أيضا، مة ر ا ذه لقيام املشرع ط اش كذلك

زوجتھ عن الزوج نستمرتخ ر ش  .ملدة

ا لقيام ،تتطلب عمدية مة جر الزوجة مال إ جنحة فإن املعنوي للركن سبة بال أما

ا ع تخ و رعايتھ، إ وتحتاج زوجتھ ا بأ العلم يتمثل الذي ي، نا ا القصد توافر

السلبية بآثارتصرفھ علمھ مع  .عمدا،

ي الثا زاء: الفرع وا عة    .املتا

املشرع ،النص الزوجة مال ا مة جر زائية ا عة املتا إجراءات أن ع زائري ا

املادة ملقت تطبيقا ذا و وكة، امل الزوجة من وى ش ع بناءا إال من330/4تتخذ

النيابة قبل من زائية ا عة املتا إجراءات بطالن ذلك ع تب و ات، العقو قانون

ا باشر إذا ما حالة وكةالعامة، امل الزوجة من وى ش ب. دون فإن كذلك

زائية ا عة املتا إلجراءات حدا يضع وى  .الش
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،وغرامة ن ت س إ ر أش ستة من س ا ة عقو مة ر ا ذه ل زائري ا املشرع قرر لقد

من إ50000مالية  .دج200000دج

املادة نصت صلية ة العقو ع ات332وعالوة العقو قانون عمن كم ا جواز ع

املادة الواردة قوق ا من رمان با مة، ر ا ذه ي ا من14ا القانون ذا من

ك ع سنوات خمس إ قل ع  .سنة

ي الثا النفقة: املطلب سديد عدم مة  .جر

ذ  و وأوالده، زوجتھ ع باإلنفاق الزوج سرة وقانون سالمية عة الشر طبقاألزمت ا

املادة عليھ نصت سرة74ملا قانون أو: "من ا بالدخول ا زوج ع الزوجة نفقة تجب

إليھ ا املادة..."دعو عليھ فنصت النفقة مضمون أما القانون 78، نفس شمل: "من

العرف: النفقة ات الضرور من عت ما أجرتھ، أو والسكن والعالج والكسوة الغذاء

لذ"والعادة ة، عقو عليھ تب ي مجرما، فعال عت ام، ل ذا فاإلخالل  .لك

ول  مة: الفرع ر ا ان  .أر

النفقة أداء عدم أو سرة مال إ املادة41إن عليھ نصت مة جر قانون331، من

زائري  ا ات من: "العقو س با إ6عاقب ر من3أش غرامة و دج50000سنوات

ل300000إ املقررةدج املبالغ تقديم عن ن ر الش تتجاوز وملدة عمدا امتنع من

أو أصولھ أو زوجھ إ عليھ املقررة النفقة قيمة امل أداء وعن أسرتھ، إلعالة قضاء

م إل نفقة بدفع بإلزامھ ضده حكم صدور رغم وذلك املشرع...". فروعھ، نص وقد

املادة مة ر ا ذه ع ي القا480املغر يمن نا ا من: "نون ة العقو بنفس عاقب

أو أصولھ أحد أو زوجھ إ نفقة بدفع املؤقت للتنفيذ قابل أو ي ا حكم عليھ صدر

ة عقو كم ا ون ي العود حالة و املحدد، ا موعد ا دفع عن عمدا وأمسك فروعھ

امل محل داء واجبة ون ت القا ا يحدد ال والنفقة حتما، س ماا ا ل ستحق

ذلك خالف كم ا ينص املادة. 42"لم القانون 481/2وأضافت نفس رفع:" من يجوز وال

للنفقة املستحق أو مل، امل ص ال من وى ش ع بناءا إال الدعاوى نائبھ43ذه أو

 .....".الشر

املادة نص لتطبيق زائري ا املشرع ط اش ي331وقد قضا حكم وجود الذكر، السالفة

نافذا كم ا ون ي أن يجب أي باألمر، للمع مبلغ ي ائيا،44ا ون ي أن صل و ،
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ل امل بالنفاذ القا أمر ما إذا ي، ا غ ون ي أن ائز ا من أن. 45ولكن يجب كذلك

املدنية جراءات قانون نة املب ال ش حسب بھ املع إ كم ا ذا تبليغ يتم

ة دار  .و

و التاليةذا العناصر إ النفقة سديد عدم مة ر ون امل املادي الركن  :تحلل

امال- املا املبلغ دفع ال: عدم منھ جزء دفع فإن ثم ومن امال، النفقة مبلغ دفع يجب

مة ر ا قيام دون النفقة. يحول امل مقدما دفع للمدين الفر القضاء أجاز ولقد

واحدة يجز . دفعة لم أنھ يغ الغذا الدين مجال املقاصة عد. إجراء ق ثم ومن

مبلغ عن زوجتھ شغلھ الذي السكن، أجرة سديد ل الزوج دفعھ الذي املبلغ طرح جواز

قضاءا ا وم املح الغذائية  .46النفقة

النفقة - أداء عن املتعمد ا: متناع وم ملح النفقة دفع عن متناع ض يف القانون

سللزوج ول العكس، ت يث أن م امل ع وأن متعمد، امتناع أنھ للفروع، أو لألصول أو ة

العمد ذا توافرعنصر إثبات النيابة  .ع

ن - ر ش من أك ملدة متناع ستمر ون: أن ي أن مة، ر ا ذه لقيام القانون ط ش

بدون  ن متتالي ن ر ش من أك استمرملدة قد املتعمد،  .انقطاعمتناع

النافذ كم ا تبليغ يوم من القضاء، عليھ استقر ما ضوء ع لة امل ذه ان سر بدأ و

ي املحضرالقضا التبليغ ذا قوم و عليھ، وم املح إ النفقة بأداء ،  .القا

انقضاء ع معلق وى، الش قبول زائرأن ا القضائية املمارسة من ستخلص كذلك

ت عند ن ر الش لة عةم املتا ك لتحر شرط ن ر الش لة م انقضاء أن بمع ا، قديم

النفقة سديد عدم أجل من  .47القضائية،

متناع واملتمثل ي، نا ا القصد توافر نحة ا ذه لقيام القانون ط ش أنھ كما

جزائيا ا زوج عة متا الزوجة ستطيع فح ن، ر ش من أك مدة النفقة أداء عن عمدا

يج ذان فعلھ ون ي أن وجب قضائيا، ا وم املح النفقة مبالغ سداد عن امتناعھ ة

قيد أو ضغط أي دون حرة جنائية ارادة عن بأن. صادر عاملا الزوج ون ي أن يجب إذ

مستحقة غذائية نفقة عن عبارة املبالغ تلك وأن عليھ، ا وم مح مبالغ ناك

 .48عليھ

ا ذه ض مف النية املادةفسوء من الثانية الفقرة ذلك ن تب كما 331نحة،

تنص الذكرال العكس: "السالفة ت يث لم ما عمدي الدفع عدم أن ض ف  ...". و
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أثبات م امل ع ن يتع وإنما العامة، النيابة ع النية سوء إثبات عبء يقع ال أنھ كما

النية ء يكن لم الوح. أنھ ب الس و عسار فإن ركذلك م كفعل قانونا، املقبول يد

النفقة سديد امال. لعدم عسار ذا ون ي أن فالبد النية، حسن إلثبات ثم ومع. ومن

السكر، أو الكسل أو السلوك سوء عن الناتج عسار أن ع زائري ا املشرع نص ذلك

ا عليھ نصت ملا طبقا حوال من حال أية املدين، من مقبوال عذرا س 331/2ملادةل

ات العقو قانون  .من

ي الثا زاء: الفرع وا عة    .املتا

ذا اثبات يتم أن البد زوجتھ نفقة عن أمتنع الذي الزوج عة متا تتم أن أجل من

كم ا أن أو حكم، أي ضده يصدر لم بأنھ عليھ وم املح يد أن فيمكن متناع

أنھ مثال يد أن أو إليھ، يبلغ لم ضده االصادر وم املح املبالغ سديد عن يمتنع لم

العقاب من فالت يحاول ذلك و وإثبات. عليھ، دعاءات ذه نفي يمكن ذلك مع ولكن

ي ما القانون يتطلب ولذلك ومعاقبتھ عتھ متا أجل من وذلك مة، ر با  :قيامھ

فيھ  - املق ء ال حائزلقوة أجن أو وط ي قضا حكم من ة  .وجود

يحا  - رسميا تبليغا إليھ كم ا ذا محضرتبليغ  .وجود

وموقع  - مؤرخ بالتنفيذ لف امل العون قبل من محرر محضرامتناع  .وجود

ومحضر التبليغ، ومحضر كم ا ة الثالثة، مور ذه اجتمعت ما فإذا وعليھ

ال دفع عن متناع إثبات دليل ل ش ا ،فإ سديد ال عن ومتناع قضاءا، املقررة نفقة

القانون  مقرر و ملا وفقا عليھ كم وا م امل إدانة  .ستوجب

لم إذ شرط، وال قيد بأي تتقيد ال نحة، ا ذه ي ا ل زائية ا عة املتا فإن كذلك

املضرور الطرف وى ش املشرع ا ف ط مة،. ش ر ا ذه النظر اختصاص ون و ذا

ر  ا محل قبض49مةملحكمة لھ املقرر ص ال إقامة محل أو م امل إقامة محل أو ،

املادة املحددة العام القانون لقواعد طبقا باملعونة، املنتفع أو قانون329النفقة من

زائية ا  .                   جراءات

ع ية ال صفح أن ع نص زائري، ا املشرع أن إ إليھ شارة يجب مما دكذلك

املادة من الثالثة للفقرة طبقا زائية ا عة للمتا حد يضع املستحقة، املبالغ 331دفع

الذكر  .السالفة
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من س با النفقة سديد عدم جنحة ع عاقب و إ6ذا ر غرامة3أش و سنوات

إ50من دينارجزائري 300ألف  .ألف

امل ع كم ا يجوز صلية، ات العقو ع منوعالوة رمان با تكميلية ة كعقو م

من ذلك و الوطنية قوق املادة5إ6ا بھ قضت ملا طبقا قانون332سنوات من

ات  .العقو

عن ض بالتعو النفقة، سديد عدم جنحة ية لل كم ا ي زا ا للقا جوز و

مة ر ا اب ارت عن ضرارالناتجة  .افة

 :خاتمة

يت سبق ما ل خالل تكفلمن عية شر منظومة وضع حاول زائري ا املشرع أن

ذا و زائر، ا من ا عل املصادق الدولية تفاقيات و يتما بما للزوجة جزائية حماية

بمختلف حاطة زائري ا املشرع ا انت ال مية التجر السياسة يتج ما

يت مر ان أ سواء الزوجة حياة تمس ال وانب أوا املعنوي أو سدي ا بالعنف علق

العائ الة. مال فعّ انت وإن املشرع ا اتبع ال الفلسفة ذه أن قولھ يمكن ما ولكن

ساسية لية ا عت ال سرة استقرار دد أن يمكن املقابل ا فإ جانب

املجتمع. للمجتمع دور بتفعيل وذلك ود ا تظافر من فالبد الديلذا طاب وا ي املد

ة ومواج عائ اطار الزوجية ل املشا وحل سرة ع املحافظة بضرورة التوعية

تحت سرة، استقرار زعزعة إ ادفة ال السيما املجتمع تواجھ ال التحديات مختلف

ة سر القيود من راملرأة تحر ة  .واج

 

وامش :ال
                                                             

أبو سرحان تغرید، اإلیذاء الجسدي الواقع على األطفال من داخل األسرة،   .1
مجلة الدراسات األمنیة، أكادیمیة الشرطة الملكیة بعمان، المجلد الثالث، العدد 
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وأیضا الشاذلي فتوح عبد اهللا، جرائم االعتداء على األشخاص . 112ص

-133، ص2002واألموال، دار المطبوعات الجامعیة ، االسكندریة، مصر، 
134 . 

16.  Michel Veron, Droit pénal spécial, 2 éme édition, Edition 
Armand Colin, Paris, France, 2002, p38.  
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، دار هومه، "القسم الخاص"م، مذكرات في القانون الجزائي .ابن وارث   .48

 .11،ص2003الجزائر، 
 .187بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص  .49
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الزوجة سية ج ع املختلط الزواج تأث   مدى

مقارنة- تحليلية   -دراسة

بختة دون ز أ-ستاذة قسم مساعد  -أستاذ

السياسية والعلوم قوق ا د   مع

النعامة ام ا   املركز

ص   :امل

ا م الزوجة، سية ج ع املختلط الزواج تأث مدى حول ا بي فيما عات شر ال تختلف

يجعل ذاما و ذلك خالف يكرس ما ا وم الزوجة، سية ج ع مباشرا أثرا للزواج

ا فقد وكذا سية ا ساب اك املرأة بإرادة اعتد حيث زائري ا املشرع ناه   .مات

legislations differs from the extent to which mixed marriages affect the 

nationality of the wife, including what makes marriage a direct influence on the 

wife's nationality, including what is otherwise devoted. This    adopted by the 

Algerian legislator, who respected women's will to acquire and lose nationality. 

  :مقدمة

ومن    العائلية الروابط م أ من الزواج هللاعت عند انة وم نا ش ا واعز العقود أس

واملحافظة حصان و والرحمة املودة ا أساس أسرة ن و ت دافھ أ من إذ ، عا و سبحانھ

ساب   .ع

سيات ج من أفراد ن ب يتم قد سية، ا نفس من أفراد ن ب يتم قد كما والزواج

وم جزائري ن ب مثال، زواج عقد م ي كأن سيةمختلفة وفر تو ن ب أو ية ما... غر ذا و

من بأك التصالھ عدة ل مشا القانونية الناحية من يث و و املختلط بالزواج عرف

منا وما ي، قانو مباشر نظام اثر لھ ل ،ف الزوجة سية ج ع أثره و الصدد ذا

؟ ا سي ج وتفقد ا زوج سية ج تلقائيا تدخل بحيث ا سي ج بع ي انھ أم

ن؟ س ا ن ب املساواة ملبدأ سا تكر سية ا مجال املرأة إرادة ام   اح

ن مبحث البحث موضوع ناول سن ذلك ع   :لإلجابة

ول  سية :املبحث ا ساب اك املختلط   .أثرالزواج

ي الثا سية:  املبحث ا فقد املختلط الزواج   .اثر
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ول  سيةأثر : املبحث ا ساب اك املختلط   .الزواج

من قة طر س التج اعتبار و القانونية، نظمة مختلف لدى عليھ املتفق ان إذا

سبة بال ذلك بخالف مر فان ، املع طلب ع بناءا يتم و سية ا ساب اك طرق

املس ذه نا ب اختالفا ا بي فيما تختلف عات شر ال أن ذلك ما. الةللزواج، ا فم

ا زوج سية ج تلقائيا سب تك بحيث ، الزوجة سية ج ع مباشر اثر للزواج يجعل

متوقف ا زوج سية ا سا اك أمر جعل و ذلك خالف يكرس ما ا وم الزواج، بمجرد

نتطرق ن مطلب خالل من املبحث، ذا توضيحھ ع سنعمل ما ذا و ، ا إراد ع

إ ول إاملطلب منھ ي الثا املطلب لنتطرق ، املقارنة عات شر ال موقف تحديد

زائري  ا املشرع موقف   .تحديد

ول  املقارنة: املطلب عات شر ال   موقف

تب من ا م أن نجد الدول، من العديد سية ا ن لقوان وحدة باستقرائنا مبدأ

تب من ا وم سرة، سية ست ا موقفمبدأ توضيح ع ،سنعمل وعليھ قاللية

املبدأين ذين من انطالقا عات شر ال   .ذه

ول  سرة: الفرع سية ا وحدة   .مبدأ

الزوجة اق بإ وذلك سرة سية ا وحدة تحقيق ع املبدأ ذا يقوم

التمسك املوقف ذا اب أ ر و الزواج، بمجرد تلقائيا ا زوج سية عبج بھ

اجل فمن للمجتمع ساسية لية ا فاألسرة سرة، ة مص يحقق انھ أساس

بأن ،وذلك سية ا وحدة ا ف سود أن ب ي ا أعضا ن ب ام وتحقيق ا ديموم

العائلة رب ونھ ا زوج سية الزوجة الزوجة. 1تنضم احتفاظ فان ذلك جانب وا

خضو  إ يؤدي ا سي نبج دولت لسلطان السياسية الناحية من ن الزوج من ل ع

دولة ية أجن ا نفس الزوجة تجد حيث سرة ة مص ع سلبا يؤثر ما و و ن مختلفت

عاد لإل ا عرض خطر إ إضافة ن للوطني املقررة قوق با التمتع من محرومة الزوج

ا زوج ودولة ا دول ن ب حرب شوب   . 2حالة

عيةكما شر غاية يحقق انھ أساس ع أيضا م موقف الرأي ذا اب أ ر ي

صية ال حوال مسائل ع التطبيق الواجب القانون توحيد تتمثل امة

اع.3لألسرة ال الفصل أثناء القا مة م يل س ذلك شان   .4ومن
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لسنة ة سر السو سية ا نذكرقانون تجاه ذا أخذت ال عات شر ال 1952ومن

لسنة يطالية سية ا   51912وقانون

ي الثا سرة: الفرع سية ا استقالل   .مبدأ

فرض عدم وذلك سية، ا مجال املرأة إرادة ام اح أساس ع املبدأ ذا يقوم

فان ا إراد ع ذلك يتوقف أن يجب بل للزواج، حتمية يجة كن ا عل ا زوج سية ج

ا سي بج محتفظة ظلت شاءت وان ا، زوج سية ج دخلت   .شاءت

نادا اس م موقف الرأي ذا اب أ ر ي فكماو واملرأة، الرجل ن ب املساواة ملبدأ

ذا املرأة بإرادة عتداد أيضا ن يتع ا، حتفاظ أو تھ س ج غي ق ا للرجل

ا بإراد عتداد دون بالقوة ا عل ا زوج سية ج فرض وعدم ذلك. 6املجال عن وفضال

الدولة ع خطرا ل ش قد ل الش ذا سية ا فرض غفان ساء سرب ،يكمن

عداء، دولة إ ن تم ي كن إذا رب ا وقت خاصة الدولة سية ج إ ن ف مرغوب

خاصة إجراءات ن ضد تتخذ أن الدولة بمقدور س ول صلية ن لدول مواليات ن فبيق

سية ج استقالل شان من فان ذلك ،وع قانونا ا سي ج يحملن دمن ما مثال عاد اإل

اا سي ج م إعطا ترغب من واصطفاء النتقاء للدولة فرصة إعطاء ن   . 7لزوج

املعاصرة عات شر ال لدى رواجا العائلة سية ا استقالل مبدأ لقي وقد ،8ذا،

إعمال كيفية باين ت ا أ عات شر ال ذه حول املالحظ أن غ الوحدة، بمبدأ مقارنة

ا من ا ،فم املبدأ أيذا لھ س ل الزواج أن بمع مطلقة، بصورة ستقاللية بمبدأ خذ

سية ج الدخول أرادت وإذا ا، سي بج محتفظة تبقى ثم ومن الزوجة سية ج ع اثر

ذا أخذت ال عات شر ال ومن العادي س التج ق طر سلك إال ا عل ما ا زوج

املادة نية الص سية ا قانون نذكر لسنة7،8تجاه سية ا قانون   . 1980من

بمع شددا، اقل صورة ولكن ستقاللية بمبدأ اخذ من عات شر ال من ناك و

شروط ا زوج سية ج الدخول ا ا بإم انھ إال الزوجة سية ج ع اثرلھ ال الزواج أن

القو  ومن قامة، لشرط سبة بال سيما ال العادي، س التج شروط من الاخف ن ان

لعام اليابانية سية ا قانون تجاه ذا ع قامة1985سارت مدة يخفض الذي

فقط سنوات ثالث إ العادي س التج طة املش سنوات خمس   .9من

تفاقيات أيضا تكرس قد ستقاللية، مبدأ أن يطار ذا بالذكر دير وا

ذه  أرست حيث سيةالدولية ا مجال املرأة إرادة ام باح تقر ام أح عدة ة خ
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املؤرخة املرأة ة مواج التمي ال أش جميع ع القضاء اتفاقية ، ا م 18نذكر

سم منذ1979د املفعول ة تم3والسار ع1981س التاسعة ا ماد نصت حيث

 :" أنھ

حقوقا-1 ساء لل طراف الدول سيةتمنح ا ساب اك الرجال قوق ة مساو

غي وال أجن من الزواج غ أال خاصة بصفة وتضمن ا، حتفاظ و ا غي و

،وال سية ا عديمة ا يجعل وال تلقائية، قة بطر املرأة سية ج الزواج أثناء الزوج سية ج

ا زوج سية ج بأخذ ا   . يلزم

للمرأة-2 طراف الدول سيةتمنح ج يخص فيما الرجل قوق ة مساو حقوقا

ما   ."أطفال

لسنة وجة امل املرأة سية بج اصة ا تفاقية كذلك نصت1957ونذكر حيث

أن ع ا م و الزواج"املادة انحالل وال ار إش يؤثر ال بان متعاقدة دولة ل ترت

غي  وال جانب أحد و ن الوطني أحد ن عب آلية قة بطر الزواج أثناء تھ س ج الزوج

الزوجة سية   "ج

ي الثا املشرع: املطلب زائري   موقف   :   ا

سنة سية ا قانون مس الذي التعديل بموجب زائري ا املشرع أقر 2005لقد

سنعكف الشروط من جملة بتوافر ،وذلك بالزواج ة زائر ا سية ا ساب اك انية إم

يع القانو املركز منھ ي الثا الفرع ناول لن املطلب ذا من ول الفرع ا توضيح

بالزواج ة زائر ا سية ا ا ل ت ثب ال ية جن   .للمرأة

ول  بالزواج: الفرع ية جن للمرأة ة زائر ا سية ا ثبوت   :  شروط

املادة سية09نصت ا لقانون املضافة الشروط05/01باالمرمكرر من جملة ع

أنھ ع املادة نصت حيث ، بالزواج ة زائر ا سية ا ع صول ل ا يفا اس ن :" يتع

م مرسوم بموجب ة جزائر أو جزائري من بالزواج ة زائر ا سية ا ساب اك يمكن

تية الشروط   :توافرت

ف-          وقائما قانونيا الزواج ون ي طلبأن تقديم عند قل ع سنوات ثالث منذ عليا

س   .التج

قل-         ع ن عام زائرمدة با واملنتظمة املعتادة   .قامة
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والسلوك-         ة الس بحسن   .التمتع

شة-         للمع افية ال الوسائل   .             إثبات

ارج ا الصادرة ة عتبارالعقو ن ع تؤخذ ال أن   "يمكن

إدراج أعاد قد التعديل بموجب زائري ا املشرع أن النص ذا خالل من الوا

أن عد وذلك ، جزائري من بالزواج ة زائر ا سية ل ية جن املرأة ساب اك انية إم

لسنة سية ا قانون ا عل ينص بقانون1963ان بذلك. 101970املل مراعيا

و جتماعية و ة دار ل املشا تلك السيما ة زائر ا سرة من زء املعاش الواقع

ن الزوج سية ج اختالف عن الناجمة   .11النفسية

من دف ان وان زائري ا املشرع أن الصدد،ا ذا أيضا شارة تجدر كما

إل  إقراره تحقيقخالل إ بالزواج ة زائر ا سية ل ية جن املرأة ساب اك انية م

العائلة سية ا وحدة بمبدأ يأخذ لم ذلك مع انھ إال العائلة، سية ا وحدة

ووافقت القانونية الشروط استوفت م ا طل ع معلقا ذلك جعل بل إطالقھ، ع

ذلك ع املختصة ة   .ا

املال  سابمع الك حاليا ط ش لم زائري ا املشرع أن طار ذا أيضا حظ

ية جن سية ا عن بالتخ ح تصر تقديم ة زائر ا سية   . 12ا

ي   الثا ة: الفرع زائر ا سية ا ا ل ت ثب ال ية جن للمرأة ي القانو املركز

  :بالزواج

املادة سية15تنص ا قانون أنھمن سب" ع يك الذي ص ال يتمتع

ا سا اك خ تار من ابتداءا ة زائر ا بالصفة املتعلقة قوق ا بجميع ة زائر ا سية   "ا

ا فإ ة زائر ا سية ا ية جن للزوجة ت ثب م انھ النص ذا خالل من يت

ة زائر ا بالصفة املتعلقة قوق ا بجميع تتمتع وطنية ختض تار من ابتداءا وذلك ،

نذكر قوق ا ذه ومن ا ل ا سا   : اك

العامة-      الوظائف تو   .حق

معيات-      ا نخراط   .حق

ية-     وال جتماعية دمات ا من ستفادة   .. حق
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لقاب وضعية عليھ بما سم و اللقب غي تطلب أن ا ا بإم ذلك عن وفضال

املادة لنص تطبيقا العامة النيابة من أمر ع بناء ة زائر ا سماء قانون27/2و من

سية   .ا

ي الثا سية:املبحث ا فقد املختلط الزواج   .اثر

أيضا ون ي قد ، رأينا ما نحو ع سية ا ساب اك با س الزواج ون ي قد كما

للوطنية سبة بال وذك ا فقد با بأجنس وج ت ذا. ال ناولھ سن ما ذا

املقارنة، ن القوان السائدة ات تجا ،لعرض منھ ول املطلب نتطرق ، املبحث

ا م زائري ا املشرع موقف توضيح إ منھ، ي الثا املطلب    .لنتطرق

ول  املقارنة: املطلب ن القوان السائدة ات   تجا

أن فقديمكننا مباشرا با س الزواج يجعل اتجاه ن، اتجا الشأن ذا ص

الفقد، املرأة بإرادة عتد واتجاه ، ول الفرع ناولھ سن ما و و ا، سي الوطنية

ي الثا الفرع ناولھ سن ما و   .و

ول   الزواج: الفرع بمجرد سية ل ي التلقا   .الفقد

ت ذا ل اطبقا ع الوطنية سية ا زوال بأجن الوطنية زواج ع تب ي فانھ جاه

ال ح تھ س ج فعال ا يكس ا زوج سية ج قانون ون ي أن طة شر ولكن القانون بقوة

سية ا عديمة   .13تبقى

لسنة البحر سية ا قانون نذكر تجاه، ذا أخذت ال عات شر ال 1963ومن

ا بھ أخذت لسنةكما ية العر امعة ا دول الثانية1954تفاقية ا ماد نصت حيث

أنھ الزواج:" ع ذا ا ع سقط و ي العر ا زوج سية ج بالزواج ية العر املرأة سب تك

خالل الحق بإعالن أو الزواج عقد ا سي بج حتفاظ تطلب لم ما السابقة ا سي ج

الزواج عقد خ تار رمن أش   ..."ستة

ا سي الوطنية بفقد أقرت قد انت وان ا أ تفاقية ذه حول املالحظ مع

احتفاظ انية بإم يق مر ذا ع تحفظا أوردت ذلك مع ا أ إال الزواج، بمجرد

الزواج عقد خ تار رمن أش ستة خالل ذلك ا رغب عن أعلنت إذا ا سي بج  .الزوجة
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ي الثا الفقد: الفرع املرأة بإرادة   عتداد

عتد أخرى ناحية من و الزوجة، سية ج ع مباشر غ اثر للزواج يجعل تجاه ذا

الشروط اختالف مع ية العر عات شر ال غالبية بھ أخذت وقد الفقد ا بإراد

الزواج عقد ة أسا كشرط تتطلب ا ولك للفقد عقد.املوجبة ة ومقت

الزوجةا ا إل ت ت ال الدولة قانون ، ن للقانون طبقا يحا ون ي أن لزواج

ا زوج سية بج لتحاق ا رغب عن الزوجة علن وان الزوج سية ج وقانون ا، سي بج

القانون الزواج، عقد قبل ذلك عن علن أن البعض ط ش و ا، سي ج عن والتخ

أخ ن قوان اكتفت نما ب ي أثناءاملغر أو الزواج عقد إبرام عند الرغبة عن باإلعالن رى

اليم القانون الزوجية رابطة   .14قيام

ي الثا زائري : املطلب ا املشرع   موقف

ة زائر ا املرأة فقد انية إم ع سية ا قانون زائري ا املشرع نص لقد

ت ون ي ال الفقد ذا أن غ ، أجن من بالزواج ا توافرس املشرع استلزم بل لقائيا،

لنتطرق املطلب، ذا من ول الفرع ا توضيح ع سنعكف الشروط من مجموعة

الفقد ذا ع تبة امل ثار توضيح إ منھ ي الثا   .الفرع

ول  الزواج: الفرع ب س ا سي ة زائر ا املرأة فقد   شروط

املادة قانون18/3تنص انھمن ع سية ة: " ا زائر ا سية ا املرأة.... يفقد

مرسوم بموجب ا ل وأذن ا زوج سية ج ا زواج جراء سب وتك بأجن وجة امل ة زائر ا

ة زائر ا سية ا عن   ..."التخ

من بالزواج ا سي ج ة زائر ا املرأة تفقد ي ل بأنھ يت النص ذا خالل من

بد ال التاليةأجن توافرالشروط   :من

يحا -1 بأجن ة زائر ا زواج ون ي عقد: ان ون ي أن الشرط ذا مؤدى

زائري  ا والقانون الزوج لقانون طبقا يحا   . 15الزواج

بھ -2 ا زواج جراء جن ا زوج سية ج ة زائر ا املرأة ساب ذا: اك ومقت

بموجب جن ا زوج سية ج فعال ة زائر ا الزوجة تدخل أن الشرط

ا طل ع بناءا ،او بھ ا لزواج مباشر كأثر سواء ا. الزواج دخول ان إذا أما
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للزواج كأثر ال س التج ق طر عن ا زوج سية عدج الشرط ذا فان

  .16متخلفا

املختصة -3 ة ا إ ة زائر ا سية ا عن للتخ طلب ذا: تقديم مؤدى

عن التخ ا رغب عن علن العدل ر وز إ بطلب الزوجة تتقدم أن الشرط

ة زائر ا سية   .ا

ا -4 سي ج عن بالتخ ا ل يأذن مرسوم بإصدار وذلك املختصة ة ا   .موافقة

يالف الثا ا: رع سي ة زائر ا فقد ع تبة امل   :ثار

اثرإ بدأ و ة، زائر ا سية ا تفقد ة زائر ا املرأة فان السابقة الشروط توافرت ذا

املادة لنص تطبيقا الة ا ذه شر20الفقدان من ابتداءا سية، ا قانون من

ا سية ا عن بالتخ ا ل يأذن الذي ةاملرسوم ور م ل الرسمية دة ر ا ة زائر

الشعبية الديمقراطية ة زائر   .ا

انت ال قوق ا جميع فقدان ال ا بطبيعة عنھ تب ي سية ا وفقدان ذا،

وال نتخاب كحق السياسية قوق ا السيما ، ة جزائر كمواطنة ا ذلك17..تتمتع

ع عامل و ية أجن تصبح ا اصةأ ا ن القوان زائر با ا وضعي تحكم و ساس ذا

جانب   .بوضعية

ال ة زائر ا ا سي ج د س أن ا ا بإم انھ إ يطار ذا شارة تجدر انھ غ

للمادة طبقا ا انھ14فقد ع نصت الذي سية ا قانون سية:"من ا داد اس يمكن

ل مرسوم بموجب ة زائر عنا وذلك ا وفقد أصلية سية كج ا متمتعا ان ص ل

عد طلب تقديم ق زائر18طر با واملنتظمة املعتادة قامة من قل رع   "ش

الشروط بتوافر ا د س أن ا سي ج فقدت ال ة زائر ا ان بإم فانھ للنص طبقا

  :التالية

س  - ج ا فقد ال ة زائر ا سية ا ون ت سبةأن مك ست ول أصلية   .ية

مدة  - زائر با ومنتظمة18قامة معتادة ربصفة   .ش

ة  - زائر ا سية ا داد اس فيھ تلتمس رالعدل وز إ طلب   .تقديم

مرسوم بموجب داد س يتم الطلب قبول حالة  .و
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  : خاتمة

اثر لھ س ل عات شر ال غالبية لدى املختلط الزواج أن تج ست تقدم ما خالل من

التعديل بموجب فعال زائري ا املشرع كرسھ ما ذا و الزوجة، سية ج ع مباشر

شروط جزائري من بالزواج ة زائر ا سية ل ية جن ساب اك انية إلم بإقراره

الع س التج شروط مقارنة سيةمخففة ا وحدة تحقيق ع منھ حرصا وذلك ادي،

ازدواج لة مش السيما ن الزوج سية ج اختالف عن الناجمة ل املشا ولتجنب العائلة،

بناء سية   .ج

ا سي ة زائر ا فقد انية إم أيضا اقر قد زائري ا املشرع أن نجد املقابل و ذا

يجعل لم ذلك ومع أجن من ابالزواج م أ شروط قيده بل أيضا، تلقائيا الفقد ذا

سية ا عديمة تبقى ال ح ا زوج سية ج ع فعال الزوجة   . حصول

ع شر لل طبقا يتم ال ذلك فان الفقد، أو ساب باالك مر علق فسواء العموم وع

املقررة الشروط استفاء عد الزوجة طلب ع بناءا إال زائري بقى. ا يو ا ال القرار

والتقدير الرقابة صالحية ا ل ال املختصة ة ا بيد رفضھ أو الطلب ذا  .لقبول

  

وامش   :ال

الطیب، الوسیط في الجنسیة الجزائریة، الطبعة الثانیة ، مطبعة الفسیلة  زروتي .1
   .148-147، ص2010الدویرة الجزائر

الجزائري، الطبعة علي علي سلیمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص   .2
الطیب،  زروتي، 207ص2008الخامسة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر

  .148،المرجع السابق،ص
عامر محمود الكسواني موسوعة القانون الدولي الخاص، الجنسیة و الموطن   .3

ومركز االجانب، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر 
، لحسین بن شیخ اث ملویا، قانون الجنسیة 197ص2010والتوزیع،عمان،

الجزائریة،دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، الطبعة االولى دار 
  24ص2010الخلدونیة،

  24بن شیخ اث ملویا،المرجع السابق ص لحسین .4
  161الطیب،المرجع السابق،ص زروتي .5
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غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص، الجنسیة، دراسة مقارنة، الطبعة  .6
، صالح الدین جمال 142ص2011األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،

راسة مقارنة، دار الدین، القانون الدولي الخاص، الجنسیة وتنازع القوانین،د
  126ص2008الفكر الجامعي، اإلسكندریة،

أحمد عبد الكریم سالمة، القانون الدولي الخاص، الجنسیة والموطن ومعاملة   .7
األجانب والتنازع الدولي للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، الطبعة األولى، 

الطیب، المرجع  زروتي 257دار النهضة العربیة، القاهرة،ص
  .150،151ق،صالساب

تجدر اإلشارة  إلى أن غالبیة التشریعات التي كانت  تأخذ بمبدأ وحدة الجنسیة قد  .8
  .عدلت عنه نحو مبدأ االستقاللیة وذلك نتیجة تطور المركز القانوني للمرأة

  257،258أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع السابق،ص  .9
التي  1970انون الملغى بق1963من قانون الجنسیة  لسنة  12أنظر المادة  .10

  :كانت تنص على انه
تحصل على الجنسیة الجزائریة یمكن للمرأة األجنبیة التي تتزوج جزائریا أن "

بمفعول زواجها ویجب علیها التصریح قبل الزواج برفضها لجنسیتها 
  ..."األصلیة

محمد طیبة ، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة و المركز القانوني لمتعدد  .11
  36،ص2006الطبعة األولى، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر الجنسیات،

من قانون الجنسیة التي كانت تستوجب تقدیم تصریح 3وذلك نتیجة اللغاء المادة  .12
  .بالتخلي عن الجنسیة األصلیة الكتساب الجنسیة الجزائریة

  532الطیب، المرجع السابق،ص زروتي  .13
  535-534الطیب ،نفس المرجع،ص زروتي .14
  277سلیمان،المرجع السابق ،ص علي علي .15
أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  الجزء الثاني، تنازع   .16

االختصاص القضائي الدولي، الجنسیة، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة 
  . 224ص2008والنشر، الجزائر،
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ري، دار بن عبیدة عبد الحفیظ، الجنسیة ومركز األجانب في الفقه والتشریع الجزائ .17
 163ص.2005هومة للطباعة والنشر، الجزائر
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القانونية الطبيةليات النفايات ة   .ملعا

خيـرة .أ سو       بن

قسم مساعدة أحمد)  أ(أستاذة صال ام     -النعامة–املركزا

ص   :م

ية البي باالعتبارات تمام لال اضر ا الوقت ية ال املؤسسات من الكث تتجھ

جل لة طو ا وخطط ا أعمال اتيجيات أساسا. اس عد التوجھ ذا معو ا وتنافس ا لبقا

وكذلك ي، شفا س و ي دما ا انب با يتعلق فيما وذلك ئة بالب ن تم امل من ا نظرا

ل يا ال قبل من املمارسة شاطات ال ية البي املواصفات تطبيق لضمان بدء نقطة

ساعد حيث وفعال متم مستوى ذات ية بي إدارة ع تتوافر أن يجب لذلك ية، ال

للمؤسسةال ية البي السياسة مع يتالءم بما البي داء ر وتطو والتخطيط   .رقابة

Moving a lot of health institutions at the present time to the attention of 

environmental considerations in their business strategies and plans for long-

term. This approach is the basis of survival and compete with their counterparts 

from those interested in the environment and with regard to side service sectors 

and hospitalization, as well as the start to ensure the application of 

environmental standards in the practice of activities by the health infrastructure 

point, so it must be available on the same level of outstanding and effective 

environmental management as help in monitoring, planning and development 

environmental performance in line with the environmental policy of the 

institution. 

  :مقدمة

ية املؤسسات س إليھ طبيعة اختالف ع ال ت ت الذي والقطاع ا  إ شاط

ع عظيم إ دف الذي )1(قتصادي داء تحقيق فاظ ا واملتمثل السامي ا دور

عموما، ة شر ال وة وال سان ا خالل تحدث اأ إال ة  ثار من مجموعة شاط

ئة ع السلبية اف التلوث،(الب  غ باالستغالل ملجتمعا وع) الطبيعية املوارد است
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ط وا ي العامة قبل من خاصة العاملة لليد العقال ا بنوع شفائية س املؤسسات

اصة مال وا ا بإ من، العمال ع السلبية آثار املر ، ة ع وح ة، ال

و و ا، ديث إ أدى ما ومرتاد ل ع ا يا ال ذه قبل من بھ املتكفل ام ال   .الدور

مسؤولية ا ال وأش ا أنواع بمختلف ية ال املؤسسات عاتق ع لقى فيُ وعليھ

ا ال ضرار لتخفيف الالزمة التداب اتخاذ ق طرح ت بنا يجدر نا من ئة، بالب

تية الية د: ش وما الطبية؟ النفايات والدوليةما الوطنية القانونية النصوص ور

ا؟   معا

يمتد وإنما ية ال ل يا ال ع فقط نطاقھ يتوقف ال ونھ البحث مية أ تتج

ا ف بما ب للتطب املستعملة املواد ل شمل الطبية فالنفايات املؤسسات، ذه خاطر إ

م راحية، ا العمليات ومخلفات والصيدالنية أضرارالعالجية ا معا سوء ب س قد ا مّ

ة كب ة صعو ل ش ما ذا و عموما، ئة والب سان ة ع طورة ا غاية

كيفية و ية ال املؤسسات ع افية ال الرقابة لغياب نظرا املوضوع ذا تناول

الع يف التص وفق السامة طرة ا النفايات من عد ُ ال الطبية للنفايات ا ف ،تصر ال

قصور ر ّ يُ ما ذا و مال، ذا من املتضرر طرف من قضائية عات متا وجود وعدم

النفايات من النوع ذا ا حد يُ قد ال ية باملخاطرالبي   .الو

من التحلي املن اعتمدنا فقد مختلفة، منا إتباع الدراسة ذه منا واقتضت

ا يتضم ال العناصر ل استعراض املنخالل وكذا املفّصل، بالشرح املوضوع

النفايات عن ديث ا خالل من باطي است بأسلوب املوضوع ة بمعا وذلك ستدال

والذي الوصفي املن ع عتماد تم كذلك ية، ال الرعاية نفايات إ وصوال الطبية

للنفاي العاملية يفات والتص الرقمية حصائيات عض طرح حول كمايتّج الطبية، ات

النصوص من ا يقابل وما الوطنية النصوص عض استقراء حيث من املقارن املن اتبعنا

املجال ذا تمت ا ال الدولية   .واملبادرات

تناولنا ، ن مبحث إ املوضوع تقسيم ارتأينا املطروحة الية ش ع ولإلجابة نا من

الطبية، النفايات ية ما ول النصوصاملبحث عناية إ تطرقت ي الثا املبحث و

الطبية النفايات ل مش ة بمعا   .القانونية
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ول  ا:   املبحث ومخاطر الطبية النفايات ية   :ما

شغلت ال ساسة ا املواضيع أك من الطبية النفايات أو فات املخلّ موضوع عت ُ

ملا والدولية، الوطنية القانونية املنظومات تمام ئةا ب ع فائقة خطورة من لھ ّش

املطلب الطبية النفاية وم مف حول البحث علينا لزاماً ان وعليھ وحياتھ، سان

ا معا وطرق النفايات ذه ا سبّ ال ية ال ضرار م أ ستعرض ثم ول،

ي الثا  .املطلب

ول  الطبية:   املطلب النفايات وم   :مف

ذ اعا ف عر حيث من الطبية النفاية وم بمف تلم ال العناصر املطلب ا

باملخلفات مقارنة ا خطور درجة حيث من ا يف تص وكذا ا، أنواع مختلف إ والتطّرق

  .خرى 

ول  الطبية:    الفرع النفايات ف   :عر

قصد جمع  :لغة النفايات و  أي لرداءتھ منھ نفيت ما أي :نفاية يقال البقايا، ا نفاية

اجة ا ع زاد ما أو   .)2(بقيتھ

ا أما ف فقد عر ا اصطالحا رقم املشرع أورد القانون من الثالثة املادة زائري ا

ا ع 01-19 صفة:"  أ و ستعمال أو ل التحو أو نتاج عمليات عن الناتجة البقايا ل

أ املالك يقوم منقول ل و منتوج أو مادة ل بإزالتھأعم أو منھ بالتخلص ائز ا   )3(".و

ية الرعاية خدمات نفايات نالت ا ال ية املوضوعات شأن شأ ديثة البي  العديد ا

فات من ف نذكر التعر عر ا ة منظمة م  الرعاية نفايات عرفت ال العاملية ال

ية ا ع ال ية، الرعاية مؤسسات عن الناتجة النفايات جميع شمل"أ  ومراكز ال

ات البحث ة املصادر عن الناشئة النفايات شمل ذلك، إ باإلضافة .واملخت  أو الثانو

تج ما مثل املتفرقة ية الرعاية عن ي اص ال كعمليات  لأل ل  وحقن الك غسيل امل

ن الة وعرفت،)4("إ...سول ئة حماية و كية املتحدة الواليات  الب  الرعاية نفايات مر

ية ا ال تج مخلفات أي "بأ ة مؤسسة عن ت شمل معا شفيات ذلك  طبية،و  املس

ات يوانات، ع التجارب إجراء وحدات أو ومراكز الطبية واملخت ية والعيادات ا  ".ال
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عرف كما ا ع و ل تتألف مادة"أ ة، أو سائلة أو صلبة مخلفات من رئ ش  غاز

تج كأن مختلفة مصادر من تتوالد يوان، أو سان أمراض يص حاالت من ت  ا

ا والوقاية ا م ا وإجراء ومعا عل  )5(".البحوث

ا يؤدي أن يمكن مواد" أيضا و ك أو الكمية بحسب استعمال واص أو ال  ا

يائية الكيميائية التأث والف ة إ ادة أو العامة، بال ن الوفيات سبة ز شر ب  أو/و ال

ئة ع سلبا التأث ا عند الب أو أو معا ا ا  خز ا التخلص أو نقل قة م   ".سليمة غ بطر

ا و بأ كذلك  حيائية، والعوامل املعدية العوامل ومخزون مزارع شمل"ُعرفت

ة، الباثولوجية والنفايات شر شري  والدم ال قن وإبر ومنتجاتھ، ال لد تحت ا قن ا  وا

يوانات وجيف واملشارط، يوانات جسم وأعضاء امللوثة ا اد ا يوانات  وم  ال ا

 ".البحوث إجراء أثناء  معدية لعوامل عرضت

 بمختلف والفندقية، الطبية عمال مزاولة من الناتجة املخلفات جميع"أيضا و

ية املنظمات أنواع ة(ال ة أم كب ون  قد وال ،)صغ ة(خطرة غ ت  للنفايات مشا

لية ع ،)امل ا قدر من ي تأ خطرة ئة الضرر  إحداث أو فراد بالب ا خالل من و  و

  ".جارحة أو معدية أو سامة

وم جاء كما دمات نفايات مف أيضا ا ية رقم  ال   املؤرخ19-01القانون

سم12 سي املتعلق و 2001 سنة من د ا النفايات ب ا ومعا  الثالثة املادة ضمن ومراقب

شاطات نفايات "منھ عة الفحص، شاطات عن الناتجة النفايات ل  العالجية ال  املتا

ي  والعالج شري  الطب مجال  العالج أو الوقا   ."والبيطري  ال

ي الثــا الطبية:  الفرع النفايات  :أنواع

ة ذه خطرة، ونفايات خطرة غ نفايات إ الطبية النفايات قسمت ل خ  حوا ش

ا يمكن ساس ذا وع الطبية، النفايات مجموع من% 25 إ% 10 يف  :إ تص

طرة غ الطبية النفايات -1  مخلفات مثل للعدوى  الناقلة غ النفايات ل  :ا

اتب قايا العامة والنفايات امل وراق، الطعام و يك، وعلب و  وعلب البالس

ات ة، املشرو  املر بمخلفات ملوث غ مماثل ء أي أو ورقية ومناديل الغاز

ان وال ا باإلم   .البلدية املصا قبل من معا

طرة الطبية النفايات -2  قسام  م العناية عن الناتجة املر مخلفات و :ا

رات املختلفة رات العمليات وصاالت يواء، ك شفى وأقسام عاش و  املس
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افة التحاليل ومعامل املختلفة ا ب معدية تحمل ال النفايات و أنواع  أو ملوثات

ل مشعة، أو كيميائية ش سبة و ية الرعاية نفايات إجما من قل ال ا إذ ال  أ

ل ئة واملجتمع الفرد ع خطرا ش ا أثناء والب ا أو إنتاج ا أو جمع ا أو تخز  نقل

ا التخلص أو ا)6(م م نذكر مختلفة أنواع إ ا بدور وتنقسم ،:  

يجة املعدية مراض من أياً  تنقل قد ال النفايات تلك  :املعدية النفايات  - أ  ن

ا يا تلو الطفيليات بالبكت وسات، ات والف  .والفطر

ادة النفايات  - ب ادة دوات ع تحتوي  ال النفايات  :ا  املحاقن مثل ا

شم والزجاج واملشارط ب قد أخرى  حادة أدوات وأي امل سم وخزا أو قطعا س   .ل

 العالجية أو الوقائية شطة عن املتبقية النفايات تلك  :الصيدالنية النفايات -ج

دوات والعقاق الصيدالنية املنتجات وتحض إنتاج عن أو ية أو التالفة و  من

  .الصالحية

 املواد جميع تتضمن قد ال النفايات تلك و :املشعة باملواد امللوثة النفايات -د

ة والسائلة الصلبة ا من الناتجة املشعة باملواد امللوثة والغاز   استخدام

ة ة فحوصات شر  ورام وتحديد يص إجراءات و والسوائل ال

ا  .وعالج

 أو الصلبة الكيميائية املواد ع شتمل ال النفايات تلك و :الكيميائية النفايات -ه

ة أو السائلة يصية شطة من الناتجة الغاز ية أو العالجية أو ال  أو املخ

 .التعقيم أو التط أو التنظيف  املستخدمة

ون  قد :للعدوى  الناقلة النفايات -و ية نفايات صل  ت ا ضارة وغ بي  تصبح لك

يجة معدية نفايات إ وتتحول  ا ن ا أو اتصال  واملعدية السامة بالنفايات مزج

ة ذه أن أو مباشرة سواء التا الغلق محكمة أوعية  موضوعة غ خ  و

  .النفايات تجميع عملية أثناء معدية خرى  النفايات تصبح

م ومن  :النفايات ذه أنواع أ

 ستعمال ذات العمليات وغرف الك تصفية ووحدات مخابر  املستخدمة الوسائل* 

 .الدم نقل مركز ونفايات الواحد

ادة، الوسائل الواحد؛ ستخدام ذات الوسائل مختلف *  )7(.  ...التنفس وسائل ا

الثــالث الطبية:   الفرع النفايات يف  :تص
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يفات تتعدد داف املوضوعة املعاي بحسب التص ون  أن يمكن وال املرجوة و  :ت

1  ذات ع نفايات ل  التحكم أجل من :عم طا ن النقل مشا  والتخز

ة ي والتخلص واملعا ا  .النفايات من ال

2  ذات ع نفايات  الفرز  وعمليات الدافع، امللوث مبدأ كتطبيق: ما طا

مع ل  بلديات لعدة وا ل تضمن النفايات س مؤسسات ش  تمو

 . ...املشروع

3  ع ذاتنفايات ي طا  سئلة بمختلف املرتبطة باملسؤولية حاطة: قانو

ة سالمة حول  ئة وحماية املجتمع و   .الب

دمات بنفايات يتعلق وفيما ية ا ا معاي فتعدد ال يف ا تص ون  وأصناف  بتعدد ي

ات واملتعاملة ا ا، املسؤولة ا مع و اصة النفايات خانة  توضع و طرة ا حسب ا

عات، شر ا لت ال ا املعاي من العديد ل واملعدية م صوصية السامة  املرتبطة وا

دمات ية با  صناف من العديد أعطت ال املعاي وكذا ا، املرتبطة وغ ال

ات قبل من املدرجة ن فمن املسؤولة، ا ات قبل من وضعت ال صناف ب ا

يف لدينا املح املستوى  ع املسؤولة و القانون  تص زائري يف ا ي تص ئة وزار و الب

ة يئة وال شفيات، وإصالح قليم يف نذكر العال الدو املستوى  وع املس  تص

ة منظمة ذا ،)8(العاملية ال تم ما و   .أدناه لھ التطرق  س

ي الثا ية ضرار: املطلب وكيفية للنفايات ال االطبية  .معا

ل الطبية النفايات إن ة كميات ع تحتوي  عام ش طرة املواد من كب  ذات املعدية ا

ية ثار ن الضارة ال العامل ن لألفراد ة وأحيانا م واملحيط م للمر كث  أنفس

ب س م ف و ا دخلوا ال غ أخرى  أمراض ل س و شفائية باإلنتانات(ما  ذه)س

ات من معدية مواد ع تحتوي  النفايات وسات ميكرو عة وف شار سر  حادة ومواد ن

ب وقد سان ع خطرة كيميائية ومواد املر سوائل ملوثة ات طفرات س شو  و

ئة لألحياء   .املحيطة بالب
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ول  ية:  الفرع ال   .ضرار
1   بات انتقال طرق   .الطبية النفايات من املرض مس

ة أمراض إ الطبية واملخلفات النفايات تؤدي ن من لألفراد خط  ما إذا مر /أو /و عامل

ا التعرض تم ق عن ل  :طر

لد؛ قطع أو الوخز  -   ا

ا  -   املخاطية؛ باألغشية مالمس

شاق /و البلع  -  ست   .أو

2  ضرار الطبية أنواع النفايات عن الناتجة ية   .ال

ية ضرار ترتبط  :و النفاية بنوع الطبية للنفايات ال

ية ضرار    -أ  ادة املعدية للنفايات ال ادة املعدية الطبية لنفايات تحتوي  قد :وا  كميات ع وا
ة ات من ومتنوعة كب مثلة امليكرو ة و ات لتلك كث ا وطرق  املعدية املكرو  قسام وأك انتقال

ر ف ا؛ تواجد الطبية  :تظ

ق عن -  لد قطع أو وخز أو التماس طر ب قد ملوثة حادة بمواد ا لد أمراض س  ال ا

شأ ب ت يا التعرض س لدية للبكت  .املر جروح بصديد امللوث بالقطن املوجودة ا

وس انتقال واحتمال املر بدم امللوثة للمخلفات التعرض -  سبة املناعة فقدان ف  املك

وسات أو اب ف ا الكبد ال  .بأنواع

ة املر رئة بإفرازات امللوثة املخلفات مع املباشر وغ املباشر لتماس -   ع املحتو

ات وسات السل مكرو صبة وف ة مراض أقسام  ا  من أخرى  ومجموعة الصدر

ادة املخلفات عن الناتجة مراض قن إبر مثل ا  .ا

ية ضرار   - ب  املخلفات من العديد عت :والصيدالنية الكيميائية للمخلفات ال

ية باملؤسسات والصيدالنية الكيميائية ن الضرر  مصادر ضمن من ال  للعامل

ئة ا فبعض املحيطة، والب  للسرطانات محدثة ومواد سامة كيميائية مواد م

لية والطفرات ة با شر حياء ال ية؛ و  كيميائية مواد وجود إ باإلضافة ال

عة حارقة أخرى  نفجار شتعال وسر  .. أو

ية ضرار - ج ة ملخلفات ال ة التعرض إن :السامة دو  للعالج املستعملة لألدو

ي ا عند السرطانية لألمراض الكيميا ا أو تحض  عند أو للمر إعطا

ا ف ا والتخلص تصر ب قد م ن أضرار س ة للعامل  تلك ملقدرة وذلك بال
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اليا قتل ع املواد ة ا شر ات وإحداث ال  : مختلفة التعرض وطرق  ا، شو

شاق ة لتلك املتطاير الغبار أو للغاز ست  مواد ابتالع أو متصاص أو دو

ة بتلك ملوثة غذائية ا أو دو ب أو مخلفا  ...العملية أثناء التعامل سوء س

ية ضرار  - د ن كب شابھ يوجد :املشعة الطبية للنفايات ال  الطبية النفايات ب

ة من الصيدالنية ن ..السرطانية مراض عالج أدو املشعة الطبية املخلفات و

ن لتأث ي املحتوى  ع ثن ي ا اليا الورا ة ذه وتتأثر ل  ونوع بكمية خ

شأ فقد شاطا قل املشعة املخلفات أضرار أما شعاع ب ي  سطح تلوث س

ارجية ب أو املستخدمة لألدوات ا ن سوء س  .املواد تلك تخز

  .لإلصابة عرضة ك اص       -3

سي إن ية للنفايات الس ال ل عدة يطرح ال ا مشا م مة أ  مراض شر  املسا

ئة و ون  ما وغالبا و ة فراد ي بال ن  ونصنف النفايات، ملخاطر عرضة العامل

 :  لألمراض عرضة ك اص

ي املحيط داخل فراد         -أ شفا م :س  :و

ن طباء  * طقم واملمرض ن املساعدة الطبية و ية باملرافق والعامل  .ال

شفيات املر  * ية واملؤسسات باملس شفائية باإلنتانات(ال  ).س

شفيات الزائرون *   .الطبية واملؤسسات للمس

لفون  الطبية باملؤسسات النفايات ونقل وجمع املغسلة  العاملون   * ا وامل  .بإزال

ي املحيط خارج من فراد      -ب  شفا  :س

ات أعوان  * اصة الشر ن ا لف لية الفضالت وتنقية نقل عملية وامل  املختلطة امل

ية بالفضالت  .ال

جاع إعادة ع القائمون   * ا وإعادة الطبية النفايات اس  .استخدام

ن الطبية، بالنفايات يلعبون  الذين طفال *  ا بالقرب والقاطن  املزابل من أو م

ة  .الفوضو

ش ة ستصبح مراض ذه صابة مخاطر أن و  ناك تكن لم إن فأك أك قو

د صارمة سياسة ل عن الناتجة صابات ذه من ل  النفايات ذه بطبيعة فراد ج

ا وسوء ات ضعف إ إضافة املنبع من سي ن تج ب وتجميع التخز  النفايات وترت

ية   )9(.ال
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ي الثـا ة طرق : الفرع  .الطبية النفايات معا

ة الطرق  من العديد ستخدم ا الطبية النفايات ملعا  : نجمع

 من مخاطر توجد وال ن، غاية إ املتبعة الطرق  أقدم من و :الطبية النفايات )الطمر(ردم  -1
ا قة الردم إجراءات تمت إذا استعمال قة آمنة، و يحة بطر طر  الثالث، العالم لدول  مثالية و

ا يفضل ال لكن ة ومخلفات املشعة الطبية النفايات حالة  استعمال  ناك ألن الكيمائية العالج أدو

ا أمانا أك طرق     .م

قة :الص )الطمر( فالردم حتاج الصلبة النفايات لردم ستعمل طر  الردم موقع و

يولوجية الدراسة عد خاصة ندسية للمواصفات  ضرار عدم تضمن بحيث للموقع ا

ئة ق عن بالب وفية، املياه إ النفايات تحلل من الناتجة السوائل سرب طر  عتمد و ا

يعاب الصلبة النفايات رص ع ية بطبقة يوميا النفايات غطية وتتم كمية، أك الس  طي

سبة أما منفذة، غ عازلة ا املفتوحة املكبات بواسطة التخلص لطرق  بال  أك ستعمل فإ

ية دولنا  ا العر ية ية مضار ول ي ة و ل  النفايات تجميع ع عتمد و كب  ش

وام انية التجمعات خارج الساحات  أ ن تحرق  ثم الس خرى  الفينة ب يعاب و د الس  املز

  .النفايات من

2  رارة التعقيم قة  :الرطبة با ئة آمنة طر لفة وأقل للب شغيل،  ت  ال

ا ن، أفراد يقوم ل شبع بخار إ النفايات عرض حيث مؤ  عا ضغط تحت م

ا مقفلة خاصة أحواض داخل ا، متفق عاملية مواصفات ل  سمح بحيث عل

اق بالنفاذ للبخار ون  املخلفات، ل واخ  ضد وصامدة مقاومة حواض ذه وت

رارة شغيل، عمليات عن النا والضغط ا عتمد ال از حرارة درجة و  ع ا

م ا املراد للمواد جما الوزن و ا ات ونوعية عقيم ا ومدى امليكرو  مقاوم

قة ذه أن إال للبخار، ة غ الطر ا ال ال للنفايات صا ق  النفايات البخار يخ

ة الطبية للمخلفات أيضا يحة وغ والكيميائية، الصيدالنية شر   .ال

3  رارة التعقيم افة با قة  :ا ت ما إذا فعالة طر  سليمة، بصورة أجر

ا عتمد لف ات نوع ع ت ن تتطلب املستعملة، الكيماو ة ذو فني  عالية خ

س ة ومعاي ومقاي ا من للوقاية كب ئة لألفراد أضرار ا والب ا  وعي  غ أ

ة  .الكيميائية النفايات لبعض صا
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4   ن قة :التخز ن ع عتمد طر  خزانات  الكيميائية املخلفات تخز

ل، مقاومة مادة من مصنعة  ين وال السائلة املخلفات مع عادة ستعمل للتآ

ا تج قد ال لألضرار باستخدام ا ت ل املدى ع ع   .الطو

5  سوالت  التغليف من التخلص قة :الك  ومنخفضة وآمنة سيطة طر

لفة، ق عن تتم الت ات أو صناديق  الطبية النفايات وضع طر  مواد من حاو

يكية ودة عالية بالس ا يضاف حديد من براميل أو ا تة مواد عل  من كأنواع مّث

يكية الرغوة عد الصلصال، أو الرمل أو البالس  يتم املضافة املواد جفاف و

ا قة ذه املكبات،  وترمى ائيا إغالق ة الطر ادة الطبية للمخلفات صا  ا

قن بر من عض وا م ومن الصيدالنية، الطبية املخلفات و ا أ د مزايا  من ا

ادة الطبية باملخلفات العبث   .املكبات  اص عض بواسطة ا

6  ق عن التخلص  الكيميائية النفايات صب أي :العميقة بار طر

قة ذه أن إال عميقة، آبار  العالية السمية ذات السائلة ا الطر ا ل  مخاطر

ية  .عاجال أو آجال البي

ر إعادة  * قصد :التدو يع إعادة ا و ا لالستفادة النفايات تص ا، التخلص بدل م  ومن م

ا ا عدم عيو ا كما الطبية النفايات من للعديد صالحي لفة أ ء عض م  وتحتاج ال

ا مصدر عند النفايات وجمع الفرز  عملية  صارمة إلجراءات   .إنتاج

7   يت طرق ذه :التث قة و  من الصيدالنية املخلفات مع ستعمل الطر

ة ية دو سب واملاء وا سمنت مع النفايات بخلط وتتم الصالحية من  ب

ة تلك مفعول  إلبطال معينة د دو ا من وا شار ئة،  ان ا ومن الب ا عيو  أ

سبة مجدية غ ة املعدية املخالفات إ بال راثيم ع واملحتو  .ا

8  قة ذه :العضوي  التحلل ة النفايات من للتخلص طر  الصلبة العضو

ق عن يوي  التحلل أو العضوي  التخمر طر ا إ املواد وإعادة ا  الطبيعية، دور

ستفاد ا و ة، سمدة استخراج  م ذه العضو قة و  من التقليل  ساعد الطر

ق عن% 75 إ النفايات م يا تحدثھ الذي التخمر طر ائنات البكت ية وال  ا

ا خرى، الدقيقة استعمال فضل س النفايات من معينة أنواع مع و  النفايات ول

  .الطبية
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9  يولو ا مواقع:العزل ستعمل ا أ إال ن، بالتخز ة شب قة طر

طبيعية املياه( جيولوجية وعن السطح عن عيدة عميقة ة ر مناطق

وفية   ).ا

الرشيح، ، التقط رق، ا الطبية النفايات من للتخلص متعددة وسائل إ إضافة

  )10(ا...شعاع

ياملبحث للمؤسسة: الثا ية البي املسؤولية قواعد إرساء القانونية النصوص دور

ية   :ال

ل النفايات مخاطر لتفاقم نظرا ية الرعاية خدمات ونفايات عام ش ل ال  خاص ش

ساع ا رقعة وا شمل السلبية آثار ، النظام ل تمام خ ذا استد البي يئات ا ال

طرة النفايات إلدارة منة الطرق   للبحث الدولية واملنظمات الوطنية ا ا  املواد وم

طرة واملخلفات الكيميائية   .ا

ول  زائري :    املطلب ا القانون نصوص ظل ية البي  :املسؤولية

رقم زائري ا ئة الب حماية قانون بروز ،)11(05/02/1983املؤرخ03-83منذ

الدعامة عت السلبيةوالذي ات التأث تحديد ع عملت ال عية شر وال القانونية

النصوص ذلك عد توالت ا، والتكفل ا سي وآليات شروط وكذا الصلبة للنفايات

ا م أ ومن أوامر و ن وقوان مراسيم من عية شر   :ال

التنفيذي -  الصلبة378-84املرسوم النفايات وجمع التنظيف لشروط املحدد

و  ة ضر اا ع) 12(معا املسؤولة ة ا د وحدّ الطبية للنفايات ن صنف أعطى والذي ،

املادة تضمنت ا، ومعا ا ال12سي الصلبة بالنفايات واملتعلقة ا م ول الصنف

الصنف ا أمّ ا، برفع البلدية وتتكفل لية امل النفايات شبھ و ية ال ل يا ال ا تج ت

فيتمثل ي النفايات،الثا ذه صوصية ونظرا العالج، عمليات عن الناتجة النفايات

املادة عليھ نصت ما ذا و اصة ا ا نفق ع ية ال املؤسسات ا ل   .منھ13تتحمّ

رقم -  ا12/12/2001املؤرخ19-01القانون ومراقب النفايات سي ب املتعلق

ا لية) 13(وإزال عت القانون ذا و القصوى، الدولة عناية ز ت وال فعالية ك

تندرج معاي املشرع منح حيث خاصة، ة بال تضر وال عموما ية البي وانب با
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لبعض استعرض كما ا، وإزال ا ومراقب ا سي تحكم ال واملبادئ النفايات، ضمن

املادة النفايات والنفايات3أصناف لية، امل النفايات والنفاياتمنھ، مة، ال

فّرقت كما طرة، ا اصة ا والنفايات العالجية، شطة فات مخلّ تضم ال اصة ا

ذه ة معا طرق ومختلف النفايات وفرز وجمع سي ن و ا، وحائز النفايات منتج ن ب

مواد جزائية اما أح أيضا وتضمن  .منھ66إ53النفايات

رقم  -  ب10-03القانون املستدامةاملتعلق التنمية إطــار ئة الب الذي)14( حماية ،

ي الوقا شاط ال مبدأ يطة، ا ومبدأ الدافع امللوث مبدأ ا م مبادئ عدة ع تأسس

املصدر عند ة باألولو ية ضرارالبي يح  .إ...وت

التنفيذي  -  العالجية478-03املرسوم شاطات ال نفايات سي ب ب) 15(املتعلق رتّ الذي ،

العال شاط بال رتباط و صوصية ا بمعاي ية ال الرعاية خدمات نفايات

أصناف ثالث ا د وحدّ ا، سدية: ومخاطر ا عضاء تضم ،)5املادة(نفايات

املعدية السامة)6املادة(النفايات النفايات ذا)10املادة(، ع الحظ يُ ما أنھ غ ،

أغفل أنھ نفاياتاملرسوم من سبة أك ل ش وال الناتجة لية امل شبھ النفايات

ا بذكر اكتفى وال املشعة النفايات إ أيضا يتطرق لم أنھ كما العالج، شطة أ

رقم4املادة القانون الذكر19-01من  . سالف

ا م ونذكر ا سابق عليھ نصت ما مت دعّ ال القانونية النصوص عض إ  :إضافة

رقم -  التنفيذي الوط477-03املرسوم املخطط إعداد إجراءات و بكيفيات املتعلق

ومراجعتھ شره و اصة ا النفايات سي  )16( .ل

التنفيذي -  ة410-04املرسوم معا شآت م واستغالل يئة ل العامة بالقواعد املتعلق

شآت امل ذه مستوى ع النفايات قبول وشروط  )17( .النفايات

رقماملر  -  التنفيذي اصة315-05سوم ا بالنفايات ح التصر بكيفيات املتعلق

طرة  ) 18(.ا

رقم -  التنفيذي اصة104-06املرسوم ا النفايات ذلك بما النفايات لقائمة املحدد

طرة  )19( .ا

خدمات لنفايات ي القانو النظام فإن وامر، و ن والقوان املراسيم ذه من وانطالقا

يتمثل ية ال ية: ّالرعاية ال الرعاية خدمات منتج مسؤولية قواعد إرساء
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ية البي باملعاي ا إخالل حالة املالية زاءات ا وكذا العملية داءات عض

ا معا عند النفاياتوالتقنية ذه   .ل

ول  ية:  الفرع ال الرعاية خدمات نفايات منتج  :مسؤولية

ية ال الرعاية خدمات نفايات منت مسؤولية تحديد القانون دور يتمثل

النصوص، ذه بمضمون ن املعني الطبيعية و ة املعنو اص لطبيعة سطھ

وتقليل اطئة ا والتصرفات املسؤوليات حصر نغية ب ومن ثار، و املخاطر

ذلك ع نصت ال   :النصوص

رقم90و89املادة - القانون إعطاء03-83من خالل من ئة، الب بحماية املتعلق

بإزالة ية ال شآت امل ا ف بما عموما املؤسسات تلزم كما النفاية، ملصط وم مف

مع وا الفرز تلك املسؤولية وتتمثل ا، تج ت ال ةالنفايات واملعا ن والتخز

من ا استعمال يمكن ال واملواد العناصر أو ا والتقاط الطاقة جاع الس ة الضرور

ظروف ا ل املخصصة وساط خرى النفايات رمي أو إيداع وكذا جديد،

أعاله ورة ضراراملذ باجتناب  .كفيلة

رقم13و03،12و02املادة - التنفيذي املرسوم شروط378-84من املتعلق

املجلس مسؤولية ا،تحدد ومعا ة ضر ا الصلبة النفايات وجمع التنظيف

النفايات جمع نظيم ا،ب مصا إحدى أو البلدية يئات بواسطة أو البلدي الشع

ال م وا النوع ا شا وما لية امل النفايات املتمثلة الصلبة ة ضر ا

شف س شآت امل ا تج شفيات( ائيةت املس ا ترم ال التعفن أو ح شر ال كنفايات

دوات يوانات، ا جثث ، املسا ا ترم ال النفايات العالج، مراكز أو والعيادات

للتعفن القابلة غ امللوثة ة و س وا الوحيد ستعمال ذات  ).ا...الطبية

القانون21و03،05،18،19املواد - ا19-01من ومراقب النفايات سي ب املتعلق

العالجية شاطات ال نفايات ت رت كما ا، يف تص ،و النفايات وم مف تتضمن ا، وإزال

ح التصر بإجراء ية ال ل يا ال ألزمت كما طرة، ا اصة ا النفايات صمن

بطبيعة،كمية، املتعلقة املعلومات جميع ع يحتوي الذي ئة بالب لف امل ر للوز

السامةخص ية ال الرعاية نفايات ا ف بما النفايات ذه ة معا وكيفية ائص

ا سابق عن تختلف بكفيات عا ال ن( واملعدية املرسوم03و02املادت -05من

يتجاوز315 ال أجل ترسل الستمارة طبقا تتم السنة3ال اية عد ر أش
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بال لفة امل دارة ا ح للتصر ة ئةاملعت ا)ب مخالف ع رتب لزامية ذه وضمن ،

املادة مدونة مالية القانون 58غرامة ذا  .من

التنفيذي03املادة - املرسوم ع372-02من تفرض ال التغليف، بنفايات املتعلق

لفوا ي أو ا معا م بأنفس يتولوا أن غلفة ذه حيازة ن ح ية ال ل يا ال

لل معتمدة باالستعادةمؤسسات اص ا العمومي النظام ينخرطوا أو ا تكفل

املرسوم لھ وتمو ه وس وتنظيمھ شائھ إ كيفيات حدد والذي ن، والتثم ر والتدو

رقم  .199-04التنفيذي

رقم02املادة - التنفيذي املرسوم نفايات478-03من سي بكيفيات املتعلق

ا املؤسسات حددت العالجية، شاطات خدماتال نفايات بإنتاج املعنية ية ل

شفائية س املراكز، املتخصصة، شفائية س املؤسسات و ية ال الرعاية

، سا العالج وحدات والعيادات، دمات ا املتعددة العيادات امعية، ا

مر أن إ شارة مع التحاليل؛ مخابر سنان، جراحة عيادات الطبية، العيادات

القانون06-07 تمم و عدل ا05-85الذي وترقي استحدث) 20(ة قد ،

اصة ا شفائية س املؤسسات مثل ية ال ل يا ال لبعض جديدة سميات

املادة نصت كما اصة؛ ا العيادات باسم ا عل يصط ان ذات03عدما من

أصناف ثالث ية ال دمات ا نفايات ب ترت ع مننف: ( املرسوم ونة مت ايات

سامة نفايات معدية، نفايات سدية، ا ال)عضاء يفات التص ا إضافة ،

املواد ا عل التنفيذي04و03و02نصت املرسوم لقائمة104-06من املحدد

طرة ا اصة ا النفايات ذلك بما  .النفايات

ية-1 ال الرعاية خدمات نفايات ونقل وجمع   :فرز

مراحل مجموععد ع ال و طوات ا من النفايات وجمع فرز ومجاالت

لنفايات م سي و م تصرفا عل امل وت بدقة ا تنفيذ العالجية املؤسسات

ئة والب ة ال بحماية كفيلة وفعالة، مستدامة العالجية م شط   .أ

امل19-01القانون - تضمن ا وإزال ا ومراقب النفايات سي ب منھ03ادةاملتعلق

أما ا، معا ان م إ ا نقل غرض النفايات وتجميع لم بأنھ مع ا ملصط وم ملف

ما وكال ا، طبيع حسب النفايات بفصل املتعلقة العمليات ل عن عبارة و ف الفرز

واملادة ا، ملعا التوجھ اصة17قصد ا النفايات خطرخلط من املشرع ا حذرف ال
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مع طرة املادةا أوردت كما خرى، النفايات24النفايات نقل ضوع القانون ذا من

القانون أما والنقل، ئة الب ي وزار من خيص ل طرة وا اصة بحماية10-03ا املتعلق

مادتھ نص املستدامة التنمية إطار ئة من55الب ترخيص ع صول ا وجوب ع

ا تحميل أو ن ل ئة الب البحروزارة للغمر ة املوج  .لنفايات

املرسوم - مواد نصت شاطات478-03كما ال نفايات سي بكيفيات املتعلق

ا، إنتاج بمنبع ا فرز ووجوب ية ال الرعاية شطة أ نفايات رص منع ع العالجية،

وسائل ومقصورات ات او ا وتط ا، ببعض تمزج وال لية، امل النفايات مع ا مزج وعدم

الذيا طرة وا اصة ا النفايات حائز عاتق ع فتلقى ا تط اليف ت أما لنقل،

ل وإبالغ بإخطار ملزم و ف املجال، ذا ادة ش ع وحصولھ نھ و ت ستلزم

اصة ا النفايات جاع واس سرب ال إليقاف حادث، وقوع حالة املحلية ماعات ا

الناجمة وامللوثات طرة  .ا

يةمعا-2 ال الرعاية خدمات نفايات  :ة

ذه سي ساسة ا لقة ا ية ال الرعاية خدمات نفايات ة معا عت

تج ت املجتمع ة و ئة الب عناصر تمس ال السلبية ثار و امللوثات ون ة، خ

واملعاي ساليب تصف نصوص وضعت لذا ا، ل املحكم وغ ء ال التطبيق عن

اال بي من ية ال ل يا ال نفايات ة معا   :عتمد

رقم22املادة - التنفيذي املرسوم ة378-84من ضر ا بالنفايات املتعلق

و ة ضر ا الصلبة النفايات ة معا ا ف تتم ال ساليب ع ا، مفرغة: ومعا

رق، ا مفرغة ت، تفت مفرغة سميد، مفرغة مراقبة، مفرغة أومحروسة، سميد ال

ميد  .ال

ال - طورة ل نظرا املصنفة شآت امل من عت ية ال شآت امل أن اعتبار ع

التنفيذي املرسوم نصوص فإن ، ئة والب سان ة ع ا ل ش أن 339-98يمكن

قبل اصة وا العامة ية ال املؤسسات تلزم ا وقائم املصنفة شآت امل نظيم ب املتعلق

وف ا لفانجاز امل ر الوز طرف من إما ح تصر أو ترخيص ع تحصل أن ا وعمل تحا

امات ال ع املرسوم ذا نص كما البلدي، الشع املجلس س رئ أو ، الوا أو ئة بالب

لقرارالتوقيف أو للغلق ا عرض وأثناء ا شغيل أثناء شأة امل  .صاحب
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فقد - العالجية، شاطات ال نفايات سي طرق عن املوادأما من31إ22نصت

سدية378-03املرسوم ا عضاء من ونة املت النفايات ة معا ع الذكر، سالف

طرة، ا اصة ا النفايات ا عا ال الشروط بذات عا السامة النفايات بالدفن،

من  ونة املت للنفايات سبة بال سلوب ونفس رمد، تُ أن البد املعدية عضاءالنفايات

املرسوم بموجب الغرض ذا ل النفايات ة معا مؤسسات رت وقد يوانية، ا

النفايات410-04التنفيذي ة معا مؤسسات واستغالل يئة ل العامة بالقواعد املتعلق

ع ال املؤسسات ذه ن ب ومن املؤسسات، ذه مستوى ع النفايات قبول وشروط

ية ال الرعاية ترميدم: ( بنفايات مؤسسات اصة، ا للنفايات التق الطمر راكز

يوكيميائية الف ة املعا مؤسسات ك، املش ميد ال ومؤسسات اصة، ا النفايات

 ).للنفايات

ي الثــا ية:    الفـرع ال الرعاية خدمات لنفايات املالية ة  :املعا

ئة الب حماية قانون أقره الذي الدافع امللوث بمبدأ املستدامةعمال التنمية إطار

الضرر10-03رقم اق إ ب س ي أن يمكن أو شاطھ ب س ي ص ل يتحمل ،

إ ا ئ و ماكن وإعادة منھ والتقليص التلوث من الوقاية تداب ل نفقات ئة، بالب

خالل من افحتھ وم التلوث من الوقاية إ بذلك القانون دف و صلية، ا حال

س ئةتأس الب ع ة ط وا امللوثة شاطات ال ع تفرض ولوجية   .إي

رقم - املالية قانون عليھ نص ما إليھ شارة يمكن ما املتضمن21-01أبرز

لسنة املالية بمبلغ2002لقانون واملحدد ن التخز عدم يع رسم س تأس خالل من ،

طرة/دج10500 ا و اصة ا الصناعية النفايات ملخزون معطن ا، ع توز وكيفية

ال املادة3إم نص كما ا، وإزال النفايات ذه ة معا مؤسسات إلنجاز 204سنوات

العالج شطة بأ املرتبطة النفايات ن تخز عدم ع يع ال رسم س تأس ع

قدره مرج سعر الطبية والعيادات شفيات الوزن/دج24000املس ضبط يتم الطن،

القد وفق مباشر،املع قياس ق طر عن أو معينة مؤسسة ل وأنماطھ والعالج رات

إ الرسم حاصل ع توز تم و%10و البلديات، العمومية، %15لفائدة نة ز ا لفائدة

سنوات%75و ثالث لة م منحت التلوث،وقد وإزالة ئة للب الوط الصندوق لفائدة

حيث ا، حياز أو املالئمة ميد ال ات بتج د و لل الطبية والعيادات شفيات للمس

دور عن ھ التنو مع ا، ومعا ا نقل اليف بت امدة ال النفايات حائزو أو منتجو يتكفل
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ات تحف ا منح خالل من وإزالةالدولة ن وتثم ونقل جمع شاطات ر تطو يع قصد

 .النفايات

رقم - التنفيذي املرسوم شاطات478-03تضمن ال نفايات سي ب املتعلق

القانون ام أح مخالفة عند جزائية ام ألح النفايات19-01العالجية سي ب املتعلق

حالة ا لزمون يُ ات وعقو مالية غرامات خالل من ا منوإزال املخالفات تلك معاينة

القانون من ع السا الباب مدرجة و الوصية ات ا  .19-01قبل

ن القوان خالل من ية ال النفايات منت ع املفروضة الرسوم من بالرغم

إن جدوى ذات ون ت لن ة خ ذه ف الدولة، طرف من املتخذة التداب افة و واملراسيم

منتج ا م يل وحمايةلم ثـــار و املخاطر لتقليل م شط أ اتجاه م مسؤوليا تحملوا و ا

التلوث من ئة   )21( .الب

ي الثا ية:   املطلب ال للمؤسسات ية البي املسؤولية حول الدولية  :املبادرات

ل النفايات مخاطر لتفاقم نظرا ية الرعاية خدمات ونفايات عام ش ل ال  خاص ش

ساع ا رقعة وا شمل السلبية آثار ، النظام ل تمام خ ذا استد البي يئات ا  ال

طرة النفايات إلدارة منة الطرق   للبحث الدولية واملنظمات ا ا  الكيميائية املواد وم

طرة واملخلفات شأت ، ا ا وأبرمت برامج وأ تداول لتنظيم دولية واتفاقات دات  معا

ا، ا املخاطر وتقييم ونقل ع ا الناجمة ا، املعلومات وتبادل ورصد  بحوث تجري  و شأ

ا آمنة أساليب إ للتوصل مستمرة د لتداول ا من وا  أقل بدائل عن والبحث مخاطر

ا من والتخلص خطورة   )22( .م

املتحدة مم برنامج اتفاقية تفاقيات ذه ن ب باملوادUNEPومن قوائم إلعداد ،

مم برنامج ن ب ك املش التعاون اتفاقية وكذلك ا، وخصائص طرة ا الكيميائية

الدولية العمل ومنظمة العامليةILOاملتحدة ة ال سبWHOومنظمة أ لبحث ،

بازل اتفاقية وكذلك الكيميائية، املواد لتداول نقل22/03/1989الطرق للتحكم

جندةاملخلفات وخصصت ا، م والتخلص دود ا ع طرة رض) 21(ا قمة ملؤتمر

للمخلفات1992عام السليمة دارة عن امال فصال ل از بال و جان ودي ري

دول وقعت وقد للنفايات، السليم البي سي ال تدرس فصول ثالثة ن ب من طرة ا

العم ية النامية الدول وخاصة ة طرةكث ا النفايات لدفن الشرعية غ ليات
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تؤثر أن يمكن ال املمارسات ذه مثل وقف و بازل اتفاقية داف أ أحد ان و ا، أراض

الشر غ تجار أن ع تفاقية تنص كما ا، خط ا تأث العامة ة وال ئة الب ع

إجرامي عمل ة ط ا   )23(.املخلفات

روتردام  - أ   :1998سنةاتفاقية

ة املوافقة باسم عرف نظاما تفاقية ذه تتضمن ن ات املسبقة املس طرة للكيمياو   ا

ات املستورد البلد إحاطة تفاقية وتتطلب العاملية، التجارة افة للكيمياو  عن املعلومات ب

عد إليھ، ا قبل الكيميائية املواد ا، ع موافقتھ و اد ل يقوم است  للمواد الدو ال

كة البلدان بإخطار السامة الكيميائية ظر بحاالت املش ات  ا قدم ، الكيمياو  املشورة و

ب ات، ذه التجارة  تتخذ أن يجب ال جراءات شأن والتدر  تقرر  عندئذ الكيمياو

ا سمح أو املعنية الكيميائية املواد حظر  ترغب انت إذا ما البلدان اد  .باست

ات من عدد ناك ذا إ باإلضافة عة والزراعة غذية منظمة عن صدرت ال التوج  التا

ات للتعرض إرشادية ومعاي املبيدات تداول  شأن املتحدة لألمم ئة  للكيمياو  العمل ب

  .الدولية  العمل ة منظم ن ع صادرة

عام  - ب ولم ستوك  :2001اتفاقية

ولم اتفاقية ع التوقيع تم ة للملوثات ستوك  الكيميائية املركبات و الثابتة، العضو

ة اكم التحلل تقاوم ال العضو ئة  وت دود ع وتنقل الب ستقر ا ية النظم  ل  البي

ناء( لآلفات مبيدات إنتاج وقف ع بالعمل تفاقية وتق املختلفة،  ت.د .د مادة باست

ا تقييد تم ال ية لألغراض الدول  عض  استخدام  إنتاج وقف كذالك ،) ال

ن واستخدام ن مركب ين ما صناعي لورو كسا لور املتعددة الفنيل وثنائيات ال ال

)PCBS(  

نات مجموعة انبعاث  والتحكم تج ال والفيوران الديوكس ة بصورة ت عض  ثانو

ة كمركبات وخاصة.العمليات ات عض نفايات حرق  عمليات  ثانو  واملبيدات الكيمياو

يض س واملسار الورق، وت نات الرئ نات الغذائية السلسلة و للديوكس اكم فالديوكس  ت

وم  نات سان عرض يؤدي و سماك، و لبان ومنتجات ال ق عن للديوكس  طر

ات صابة إ الغذاء بوط العام والضعف الكبد وظائف  بتغ از  و  املناعة ج

از  واضطرابات ، ا ة لغازات سان عرض إذا أما العص نات ع محتو   الديوكس

ئة ة جلدية تقيحات إ يؤدي ذلك فان العمل ب   .والوفاة خط
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ولم واتفاقية روتردام اتفاقية تدخل لم 2003 عام أيلول  ح  ،ولقد التنفيذ ح ستوك

ية دول  خمس صادقت أو وقعت يا ردن  عر مارات والسعودية وعمان ولي ية و  العر

نما روتردام، اتفاقية ع املتحدة ية دول  ثالث وصادقت وقعت ب  ولبنان مصر  عر

مارات ية و ولم اتفاقية ع املتحدة العر   .ستوك

سنة  - أ ــازل بـــ   :1989اتفاقية

كصك جاءت ال بازل الكياتفاقية س الرئ سميھ ما اء إل صارم ي " قانو

النفايات يالية عدد"ام دمج وتم بازل اتفاقية وضع محوري بدور قيا إفر قامت وقد ،

حماية تفاقية ذه دف و تفاقية، نص م دول ا تقدمت ال حات املق من

خالل من ئة والب سان   :ة

طرة النفايات نقل عمليات ع رقابة نظام وضع - دود، ع ا  وضعت وقد ا

ام من العديد تفاقية امات ح ل  النظام؛ ذا لتنفيذ طراف الدول  ع و

ة تداول  - قة خطرة نفايات من توليده يتم ما ومعا املة بطر يا سليمة مت  )24(.بي

  :خـــاتمـــة

ا بات لقد ية املؤسسات اتقوم ال العمليات أن وا تج ال ا ي  خارجية آثار ع

ا انت ب ما كث س ل إحداث  ت لذلك واختالالت مشا ية، وم تمام توجب بي  بمف

ن تأخذ ال قتصادية التنمية ية القيود عتبار ع جتماعية البي  التنمية( و

  ).املستدامة

يل و ومات عمدت املستدامة التنمية تحقيق س  امخططا إعداد  التوسع إ ا

ة الوطنية ئة حماية ع عمل ال السياسات وضبط التنمو ية السياسة( الب  ال )البي

ا من س ا ال ضرار قيمة دفع ع امللوث ج إ خالل ق ئة أ  بإدراج ملجتمعوا بالب

ارجية ثار اليف ضمن ا شاط ت د ال ل من ل ية املشا  تحقيق نحو والتوجھ البي

  .املستدامة التنمية

ود من الرغم فع عات بإصدار يتعلق فيم ومحليا دوليا املبذولة ا شر  وسن ال

ن د القوان ية الرعاية خدمات ونفايات عامة النفايات من املحتملة املخاطر من ل  ال

ن ع سواء خاصة بصفة ية  املؤسسة داخل العامل ا أو ال املر خارج  وع

املجتمع ع السلبية ا ا ل ،وتأث ئة، ك ا والب تواك لم إن افية غ تبقى ا  إجراءات فإ
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ي املستوى  ع فعلية ذه والتحس والتق واملا والتنظي املؤسسا ة و  تدعم خ

وانب فالنصوص ا ذا ومع ب ال واملواد القانونية، ا ي شر النظام عل ي ال  والقانو

زائري، الرعاية خدمات لنفايات ا ية ئة ماية العام املجال  واملدرجة ال  إطار  الب

ود بمثابة عت املستدامة، التنمية ة ج ا طور   معت ا، تبعا نتاج  ستد داث

جراءات التنظيمات من التكثيف  مختلف أك تفصل ومراسيم نصوص خالل من و

ية الرعاية خدمات نفايات سي مجاالت   .ال

  

ـــــــوامــــش   :ال

إبراهیم بختي والطاهر خامرة، مداخلة بعنوان المسؤولیة البیئیة واالجتماعیة للمؤسسة،   .1
دورها في تحقیق التنمیة المستدامة، المؤتمر العلمي الدولي للتنمیة المستدامة والكفاءة 

العلوم اإلقتصادیة وعلوم  ، كلیة2008أفریل  8و7اإلستخدامیة للمواد المتاحة، 
  .2التسییر، جامعة سطیف، صفحة 

 .22/01/2017اطلع علیه  www.almaany.com الموقع اإللكتروني   .2
المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  12/12/2001المؤرخ في  19-01القانون رقم   .3

زالتها، جریدة رسمیة عدد    .15/12/2001ؤرخة في ، الم77وإ
منشور منظمة الصحة العالمیة حول اإلدارة اآلمنة لنفایات أنشطة الرعایة الصحیة،   .4

المكتب اإلقلیمي للشرق المتوسط، المركز اإلقلیمي ألنشطة صحة البیئة، عمان، 
  .58إلى  56، ص 2006األردن، 

الطبیة في ظل  سراي أم السعد، دور اإلدارة الصحیة في التسییر الفعال للنفایات .5
مذكرة  - بالتطبیق على المؤسسة اإلستشفائیة الجزائریة–ضوابط التنمیة المستدامة 

ماجستیر، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة فرحات 
  .52، ص2012-2011عباس، سطیف، دفعة 

لیف المؤسسات الصحیة، میلود تومي وعدیلة العلواني، تأثیر النفایات الطبیة على تكا  .6
  .05، ص 10مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

  .7و 6میلود تومي وعدیلة العلواني، مرجع سابق، ص   .7
  .58إلى  56سراي أم السعد، مرجع سابق، صفحة    .8
  .9إلى  7میلود تومي وعدیلة العلواني، مرجع سابق، صفحة    .9
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  .11إلى  9میلود تومي وعدیلة العلواني، مرجع سابق، صفحة   .10
، 06یتعلق بحمایة البیئة، ج ر عدد  05/02/1983المؤرخ في  03-83القانون   .11

  .08/02/1983المؤرخة في 
یحّدد شروط التنظیف وجمع  15/12/1984المؤرخ في  378-84المرسوم التنفیذي   .12
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المتعلق بحمایة البیئة في إطــار  19/07/2003المؤرخ في  10-03القانون رقم   .13

  .20/07/2003، المؤرخ في 43التنمیة المستدامة، ج ر عدد 
المتعلق بتسییر نفایات  09/12/2003المؤرخ في  478- 03المرسوم التنفیذي  .14

  .14/12/2003مؤرخة في ، ال78النشاطات العالجیة، ج ر عدد 
المتعلق بكیفیات و  09/12/2003المؤرخ في  477-03المرسوم التنفیذي رقم   .15

إجراءات إعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ونشره ومراجعته، ج ر عدد 
  .14/12/2003، المؤرخة في 78

عامة المتعلق بالقواعد ال 14/12/2004المؤرخ في  410-04المرسوم التنفیذي   .16
لتهیئة واستغالل منشآت معالجة النفایات وشروط قبول النفایات على مستوى هذه 

  .19/12/2004، المؤرخة في 81المنشآت، ج ر عدد 
المتعلق بكیفیات  10/09/2005المؤرخ في  315-05المرسوم التنفیذي رقم   .17

  .11/09/2005، المؤرخة في 62التصریح بالنفایات الخاصة الخطرة، ج ر عدد 
المحدد لقائمة النفایات  28/02/2006المؤرخ في  104-06المرسوم التنفیذي رقم   .18

  .05/03/2005، المؤرخة في 13بما في ذلك النفایات الخاصة الخطرة، ج ر عدد 
م القانون رقم 15/07/2006المؤرخ في  06/07األمر رقم   .19  85/05، یعّدل ویتمّ

ق بحمایة الصحة  16/02/1985المؤرخ في  ، المؤرخة 47وترقیتها، ج ر عددوالمتعّل
  .19/07/2006في 

  . 84سراي أم السعد، مرجع سابق، صفحة   .20
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ي نا ا الدو القانون منظور من نائية ا الفرد مسؤولية أساس   البحث

قسم  مساعد ناصر ،"أ"أستاذ   وقاص

السياسية العلوم و قوق ا   –لية

سعيدة موالي ر الطا د   .جامعة

ص   :امل

الفرد   اب ارت الطبي(إن ص يكفي) ال ال الدولية، رائم ا نطاق يدخل لفعل

النموذج مع الفعل ذا يتطابق أن يجب بل الدولية، نائية ا مسؤوليتھ لقيام لوحده

اب ارت عن سابقة دولية جنائية قاعدة وجود بمع ، التجر النص لھ املحدد

ملرت. الفعل الفعل إسناد يجب الفاعلكما ن ب ة معنو أو نفسية عالقة بوجود كبھ،

معنوي  إسناد بدون مسؤولية فال عليھ. وفعلھ، تقوم الذي ساس فإن بالتا و

ثمة رادة و الشرعية القاعدة يتمثل الدولية، نائية ا  . املسؤولية

Résumé: 

La perpétration de l'individu (la personne physique) d'un acte entrant dans le 

cadre des crimes internationaux, n'était pas suffisante pour l'établissement de sa 

responsabilité pénale internationale. Mais ceci devrait correspondre avec le 

modèle indiqué dans le texte penal, c"est à dire l'éxistance préalable d'une règle 

de loi avant de commettre  l'acte criminel. Cela doit aussi attribuer l"acte à son 

auteur, à travers l'existence d'une relation psychologique ou morale entre 

l'auteur et son acte, donc il n'y a pas de responsabilité sans attribution morale. Et 

donc le fondement de la responsabilité pénale internationale, est le principe de la 

légitimité et la volonté pécheresse. 
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  :مقدمــــة

الوط    الصعيد ع سواء ي، قانو نظام ل ل الفقري العمود بمثابة املسؤولية عد

فعالية و نجاعة مقياس و ، الدو الصعيد ع التطبيقأم أثناء ي، قانو نظام أي

لھ التمي. الفع من تمكن ف ي، قانو نظام ل محوري دور ا ل فاملسؤولية لذلك

ثار بذلك محددة لھ، املخالفة تلك و القانون مع املتوافقة التصرفات أو فعال ن ب

ا م املخالفة عن تبة امل   .القانونية

ا الدولية املسؤولية فكرة إإن أساسا ترجع إذ يا، س حديثة للفرد نائية

لعام طوكيو و غ نورم محاكمات أي الثانية، العاملية رب ا مجرمي . م1945محاكمات

عامي رواندا و يوغسالفيا محكم شاء إ مع أك تطورت بموجب1994و1993ثم

ا املحكمة شاء إ مع أك ت تر كما ، الدو من ملجلس ن ماقرار أو الدولية نائية

عام سا روما بنظام عام1998عرف النفاذ ح ا دخول اي2002و بال ا مقر و

و). ولندا( الدولية، تفاقيات ضمن للفرد نائية ا الدولية املسؤولية إدراج تم كما

لعام ماعية ا بادة قمع و منع اتفاقية املثال، يل س ع ا م   .م1948نذكر

ت ةو شر ال خ تار دراسة عند ، أك للفرد نائية ا الدولية املسؤولية مية أ تج

سقوط ع فضا و مآ خلفت ال و الدولية، غ و ا م الدولية ة املس اعات بال ء امل

من د املز ذا، يومنا إ تحصد تزال ما لألسف و اء، بر ايا ال ن مالي بل آالف

الكث تخلف و ايا رابال ا   .من

يمر سانية، حق الدولية رائم ا ذه مثل ردع فإن ذكره، سبق ما ع بناء و

قطع و ن املجرم معاقبة خاللھ من يتم نائية، ا الدولية للمسؤولية نظام وضع ع حتما

العقاب من م إفال أمام ق عليھ. الطر تب الذي ساس حول ساؤل ال يطرح عليھ و

للفرداملسؤول نائية ا الدولية جابة.   ية املتواضع البحث ذا خالل من سنحاول حيث

ثم نائية، ا الدولية للمسؤولية كأساس الشرعية القاعدة إ التطرق خالل من عنھ،

ا ل كأساس ثمة رادة املسؤولية. إ أساس ن ب و ا بي املوجودة الفروق يان ت مع

ال الصعيد ع نائية ي. وطا فيما لھ ذا  :     و
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ول  نائية:املبحث ا الدولية للمسؤولية كأساس الشرعية   القاعدة

خرى،    ا ا أر توافرت إذا ا والد تحقق ال مة، ر ل املشروعة غ الصفة إن

رمي ا ع الطا إضفاء املستحيل من فإنھ ، تجر نص يقابلھ لم إذا الفرد تصرف ألن

املسؤولية. يھعل و مة ر ا لقيام ا ضرور أمرا يصبح م التجر النص فإن املع ذا و

ا ف ون ي ال االت ا عض اف غ ، التجر النص مع الفعل تطابق لكن و ا، ع

باحة أسباب مثل مباحا،   .الفعل

ول  الشرعية: املطلب   .مبدأ

م    تجر حيث من الداخلية، مة ر ا فكرة مع تتفق الدولية مة ر ا فكرة انت إذا

أو الدولية املصا حماية أجل من ي، القانو النظام ع اعتداء ل ش ال فعال

م مصدرالتجر تختلفان ما فإ بنص. الوطنية، تتحدد ف الوطنية مة ر ل سبة فبال

امل العناصر ن يب ي، مةقانو ر فا ، الدو القانون أما ا، ل املقررة ة العقو و ا ل ونة

ند س ال ا أ أي ، الدو العرف من حيان أغلب جرامي، ا وصف ستمد الدولية

مكتوب قانون ع عامة الشرعية. بصفة ملبدأ عطي الوضع   ذا

خاصا وما مف ي نا ا الدو ا. 1القانون وجب لتوضيحھ مبدأو وم ملف بإيجاز لتعرض

املبدأ ذا خاصية ع الوقوف ثم الوطنية، ن القوان ات العقو و رائم ا شرعية

الدولية رائم ا   .  مجال

ول  الوطنية: الفرع ن القوان ات العقو و رائم ا شرعية وم   مف

ي، قانو بنص إال ة عقو ال و مة جر ال أنھ إ الشرعية مبدأ ميةينصرف أل نظرا و

ساسية املبادئ من عت و املختلفة، العالم دول دسات ل أدرج فقد املبدأ، ذا

الوطنية نائية ا ن القوان ا عل تب عدم. 2ال لألفراد ضمانا كذلك املبدأ ذا عد و

لل سبة بال أيضا ضمانا عد كما مية، التجر بالقاعدة صراحة ترد لم أفعال م مجرمتجر

يقيد و ف أخرى ناحية من و ا، عل املنصوص لتلك خالفا ة عقو عليھ توقيع عدم

التجر النص جاء بما ام ل ع ه يج و    .  3القا

ا م أ نتائج عدة الشرعية مبدأ ع تب ي   :4و

 يحاكم أن يجوز ال أي للعدالة، تحقيقا الفردية قوق ل الشرعية ام اح

فعل عن مةص جر ل ش ال حدوثھ وقت   .ان
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 ان فعال ى أ ص محاكمة يجوز ال أي العقابية، ن القوان رجعية عدم

ثر لقاعدة تطبيقا الحق، بنص م التجر طالھ ثم ابھ ارت وقت مباحا

م للم أص انت إذا إال ا، رجعي عدم و العقابية ن للقوان   .الفوري

 ا تفس ي نا ا النص تفس يجوز عليھال القياس أو   .واسعا

ي الثا ي: الفرع نا ا الدو القانون الشرعية مبدأ وم   مف

فاملشرع مكتوب، قانون ناك ون ي أن يجب الشرعية مبدأ يطبق ي ل صل،

ما ا ل يصف و ا عي أفعاال تجرم ال القانونية القواعد من مجموعة مسبقا يضع

ات عقو من ا م. يقابل أحدو ي نا ا الدو القانون عد الذي ، الدو القانون ان

مدى حول ساؤل ال يثور الدولية، عراف ع أساسا عتمد ال ن القوان من فروعھ،

عليھ الشرعية مبدأ ان      . 5سر

عليھ  صراحة النص املثال، يل س ع نجد ، الدو املجال املبدأ ذا سيخ ل و

العال لعامعالن سان املادة1948قوق بنص عن" 2فقرة12م، أحد يدان لن

و الوط القانون مة جر ع ينطوي عمال ا ا ارت وقت ل ش ال امتناع أو أفعال

فعمل". الدو القانون، ذا تطور معھ ستلزم الدو القانون املبدأ ذا تب لكن و

ير  املبدأ ذا الوطنية عات شر وال عات، شر ال تلك إليھ وصلت الذي التطور إ جع

مم طرف من املبذولة ود ا من بالرغم ذلك و عد، الدو القانون ا يصل لم مرحلة

دولية اتفاقيات ا بإعداد أو العر ي نا ا الدو القانون قواعد ن تدو . 6املتحدة،

القانون  ا يتصف ال العرفية اصية ا أن املرونةكما عض عطي ي، نا ا الدو

ذلك إ أشار كما الشرعية، مبدأ فابر"تطبيق دي ا" دونيھ ألقا ال محاضرتھ

الدو للقانون اي ال اديمية   .  7بأ

نظر للفعل رمية ا الصفة عن نبحث عندما أنھ ذكره، سبق مما ستخلص

القانون  ذا مصادر ل البحث يجب ، الدو كذلك. القانون البحث يجب يجة بالن و

القضائية ام ح و للقانون العامة املبادئ أي ، الدو للقانون ة الثانو   .    املصادر

ي الثا   باحةأسباب : املطلب

ع بناءا مة، ر ل الشر الركن ا ف تفي ي ال االت ا باحة، بأسباب يقصد

عمال عض منھ بعد س التجر النص واردة موضوعية،8قيود أسباب إذن ف ،
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الشر الركن إسقاط ق طر عن املشروعية نطاق إ م التجر دائرة من الفعل تخرج

رمية أسبا. 9ل نجد كما تطبيقاتو كذلك ا ل نجد ، الوط ي نا ا القانون باحة ب

الدو   .القانون

سواء، حد ع فراد و للدول يجوز ال أنھ ، الدو القانون عليھ املستقر من إذ

الدفاع كحالة معينة ظروف ظل نائية، ا الدولية املسؤولية من باإلعفاء التمسك

س  الرئ أمر و والشر باملثل باملعاملة عتداد عدم و يق التض إ يميل نما ب ، ع

عليھ املج   .   10ر

ول  الدولية: الفرع مة ر ا باحة   حاالت

بإجماع يحظى الذي الشر الدفاع ، الدو القانون ما عتد لإلباحة ن حالت ناك

ع س الرئ أمر و القانونية، النظم جميع قبل ن.من ات إ التطرق تم س لذلك

يجاز من ء ن الت   .ا

الشر: أوال   الدفاع

الوطنية، القانونية نظمة فقط س ل ا، كب دورا تلعب الشر الدفاع فكرة إن

الدو القانون نطاق إ ا تتعدا أو. بل آخر، اعتداء بواسطة اعتداء دفع يتم أن ع و

مم عن آخرالدفاع يبمع قانو غ اعتداء ضد القانون ا يحم ة مص أو ات ون. تل ل و

تتدخل أن ية لل عامة بصفة يج فالقانون لة، مست بحالة يرتبط الدفاع ذا

فقط ملك املبدأ حيث من سلطة ا يمنح القانون أن أي عتداء، لصد ا بنفس

العمومية    . 11للسلطات

بأنھ الشر الدفاع ف عر و: يمكن للمدافع، العامة القانونية املبادئ تخولھ حق

دون يلولة ل أو يقع أن يوشك مشروع، غ اعتداء لدرء الالزمة القوة الستعمال ذلك

دد. 12استمراره مشروع، غ فعل لصد الالزمة القوة استعمال بأنھ كذلك عرف كما

القانون  يحميھ حقا شر . 13باإليذاء ال أن عليھ املستقر من تولتو الوطنية نائية ا عات

؟ الدو القانون أيضا ذلك تم ل ف استعمالھ، و كحق شوءه حيث من تنظيمھ،

، ي نا ا الدو القانون الشر الدفاع شروط إ تطرق س ساؤل ال ذا عن لإلجابة

ق ا ذا ل ن الطبيعي اص استعمال سنقتصرع حيث تطبيقاتھ   .ثم

الشر-1 الدفاع منظور: شروط من شرعية، ا بأ الدفاع حالة توصف ي ل

التالية توفرالشروط وجب ي نا ا الدو   :القانون
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املشروع  -أ  غ الدفاع:الفعل أوال ط املراد ش الفعل ون ي أن ، الشر

نفيذ ب مضطلعة ية أجن قوات ضد الدفاع مثال يجوز فال مشروع، غ صده

املتحدة،قرارات مم ميثاق من ع السا للفصل وفقا الدو من مجلس

يحميھ حقا ال ا دد املشروع غ الفعل ون ي أن فيھ ط ش كما

ي،. القانون  الثا الشرط توسع من الدو القانون اء فق من ناك أن إال

وشيك وم ب ديد ال ة ملواج القوة استعمال ق ا للدولة فأعطى

مصط عليھ أطلقوا و ي"الوقوع، الوقا الشر ذلك" الدفاع ندين مس

عبارة متأصل"من طبي املادة" حق نص مم51الواردة ميثاق من

ان الذي ومھ بمف ، الشر الدفاع حق ع تأكيدا ونھ عت إذ املتحدة،

عام املتحدة مم س تأس قبل تمارسھ1945سائدا انت الذي و الدولة،

إضعافا عد ذلك غ خذ و البقاء، حق و الضرورة مبدأ من انطالقا

الشر الدفاع    . 14لفعالية

بفكرة خذ ي"إن الوقا الشر الدول" الدفاع أيدي عة ذر يصبح قد

العدوانية ا أعمال ير لت إليھ أ ت ى، وادث. الك ا عض خ التار ل قد و

الت ذا ر ت سنةال مصر ع ي الثال العدوان غزو1956حفظ، و م،

سنة ولندا و ا ي لب ا1939أملانيا محدق خطر وجود ة ب لسد. م و

الشر الدفاع استعمال يقتصر بأن ، الرا الرأي يرى عة الذر ذه

درجة إ يصل لم ديد ال أو العدوان ان فإذا ، فع مس وم ة ملواج

، املس وم تھال مواج القوة استعمال ر ي ال   . 15فإنھ

ما: الدفـــــاع  -ب  و شرطان شرعيا ون ي ح الدفاع فعل ط   :16ش

اللزوم- ذا: شرط و العدوان، لرد الزمة الدفاع أعمال ون ت أن يجب

وجوب و القوة، استعمال غ عتداء لرد أخرى وسيلة توجد ال أن ستلزم

الدفاع أعمال إتوجيھ مؤقتا حال اعتبارالدفاع إ إضافة فقط، املعتدي إ

ن، الدولي من و السلم فظ الالزمة التداب الدو من مجلس اتخاذ ن ح

ذلك صيل ختصاص صاحب   .  بوصفھ
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التناسب- عتداء: شرط م مع متناسبة الدفاع أعمال ون ت أن معناه و

ا إال و تتجاوزه، ال شرعياو دفاعا س ل و اعتداء القانون نظر ت املعيار. عت و

وضع إذا العادي ص ال سلوك أي موضو معيار و ذلك املعتمد

الداخ املجال صدقھ الدو املجال يصدق و و املدافع، ظروف   .نفس

ع:ثانيا س الرئ   أمر

عت ، ع س الرئ أمر أن املعلوم ممن باحة، أسباب من الداخ القانون

س الرئ أمر اعتبار مدى معرفة و املقام، ذا منا ما لكن معينة، شروط توفرت

الدو القانون باحة أسباب من با س   .ع

غ نورم محاكمات مبادئ إ الثانية(بالرجوع العاملية رب ا عت) عقب لم ا أ نجد

س  الرئ عدمأمر ع ع الرا املبدأ أكد فقد أصال، املجرم الفعل إباحة أسباب من ، ع

سھ رئ من أو ا، ا بارت ومتھ ح من صادر أمر ع بناء الدولية، مة ر ا مرتكب إعفاء

ختيار ة حر لھ الدولية مة ر ا ف مق ان إذا ، غ. ع نورم محكمة أقرت كما

الثا املادة ع ا ،عليق التدم و بالقتل ندي ل الصادر مر أن لندن، الئحة من منة

خ ذا من يصدر ما يح ي أن يمكن ال رب، ل الدولية ن القوان بھ تقت ملا خالفا

جرائم   .17من

املادة خالل من املبدأ ذا الدولية32تأكد نائية ا للمحكمة سا النظام ،18من

أنھ ال" ع عفى ألمرال امتثاال ان سلوكھ أن حقيقة نائية، ا املسؤولية من ص

غ أنھ معلوما مر ان إذا مدنيا، أو ا عسكر ان سواء لھ، س رئ من أو ومة ح من

ج ل ش ي قانو غ يبدو أو ي،   ...". قانو

من لإلعفاء را م با س عد ال س الرئ أمر أن العامة، القاعدة أن إ نخلص إذن

منھ يطلب ما تقدير حيان من كث ستطيع فاملرؤوس الدولية، نائية ا املسؤولية

تنفيذه رفض ستطيع و بھ   .  القيام

ي الثا خرى: الفرع باحة أسباب من الدو القانون   موقف

السلمية الطرق العتماد الدول حث ع املتحدة مم عملت ، الدو التنظيم د ع

م مبدأل عليھ يقوم ال عتبارات شك دون يؤثر تجاه ذا و الدولية، ا نازعا

ا حقوق ع صول ل الدول عتمده الذي باملثل، التدخل. املعاملة ع املوافقة كذا و

للدول  الداخلية الشؤون للتدخل مطية يتخذ املعاملة. الذي بالدراسة ناول سن لذلك
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املج رضاء و القانونباملثل باحة أسباب من ال أم ما اعتبار حيث من عليھ،

  .   الدو

باملثل: أوال   املعاملة

صل، مشروعة غ بوسيلة سابق اعتداء ة مجا فكرة ع باملثل، املعاملة ند س

املعتدي إرغام قصد للقانون، املخالف عتداء ع بالرد باحة، دائرة تدخل ا أ إال

الدو القانون قواعد ام اح قد. ع اعتداء ردع للدولة يج الدو القانون ان إذا و

رد لألفراد تج ال الداخلية ن القوان فإن باملثل، املعاملة فكرة إ وء بال ا، عل وقع

ي ا ا معاقبة املختصة السلطات تتو إذ وقوعھ، عد الدو. عتداء الفقھ يتجھ و

مماملعا مقاصد مع يتفق ال باعتباره السلم زمن سيما ال باملثل، املعاملة إلغاء صرإ

الدولية املنازعات ة سو إ ادفة ال الدو للقانون ديثة ا ات تجا و املتحدة،

السلمية   .   19بالطرق

عليھ: ثانيا املج   رضاء

رضاء أن الداخلية، ن القوان عليھ املستقر عفيمن ال عامة بصفة عليھ املج

دفھ ي، ا ا ع الدولة طرف من املوقع العقاب ألن نائية، ا املسؤولية من ي ا ا

عامة ة مص عليھ. حماية املج رضاء أن إذ ي، نا ا الدو القانون سيان مر و

املشروعية صفة املشروع غ الفعل ع يضفي ال فردا، أم دولة ان غايةسواء ألن ،

و من يضع أن يمكن فعل أي من ، الدو املجتمع حماية ي نا ا الدو القانون

ديد محل ن الدولي   . 20السلم

ال فالدولة حقيقي، غ ون ي ما غالبا ، الدو القانون عليھ املج رضاء إن

ون ت ا، عل نفوذ ذات دولة من ا بمصا تمس أفعال عن الطرف كثغض ا إراد

خرى  الدولة من كراه طائلة تحت ا لوقوع معيبة، حيان العديد. من احتوت لقد و

لسنة عة ر جنيف اتفاقيات لة شا ع الدولية تفاقيات قواعد1949من ع ،

رضاء سبان ا خذ دون دولية جرائم القواعد ذه خرق ت اعت و رب، ا تنظم

عل رضاءهاملج عدم أو   . 21يھ

الشأن و كما ناءات است ا ل أن بيد العامة، القاعدة و سابقا عرضھ تم ما

أساسيا ركنا ا ف الر انتفاء عد الدولية، رائم ا عض توجد إذ الداخلية، ن القوان

املادة عليھ نصت ما ذلك ع كمثال و ا، لعام52لقيام الثالثة جنيف اتفاقية من
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إالم1949 خطرة، و ئة س أعمال م شغيل تجرم حيث رب، ا أسرى معاملة شأن ،

نصت بأن بالشغل م رضا عدام ا مة ر ا ذه لقيام ط ش ا ون...  ((أ ي أال شرط

طواعية   .))ذلك

ي الثا نائية: املبحث ا الدولية للمسؤولية كأساس ثمة   رادة

نائية ا املسؤولية أن املقرر الفعلمن ذا و املجرم، الفعل اب بارت إال تقوم ال

تبعة ي ا ا تحميل ير لت ي، نا ا القصد إ ند س آثمة إرادة عن صادر و قيقة ا

للقانون  اكھ   .ان

الدولية مة ر ا ي نا ا القصد املبحث ذا تناول تم س عليھ املطلب( و

ترت)ول  ما غالبا ة خ ذه ون املسؤولية، ع موا تناول تم س كما عمدا، كب

نائية ي(ا الثا نائية) املطلب ا الدولية املسؤولية لدفع الدو املجال ا قبول مدى و

ا املع   .عن

ول  الدولية: املطلب مة ر ا ي نا ا   القصد

م ر ل املادي الفعل توفر نائية، ا الدولية املسؤولية لقيام يكفي ستلزمال إنما و ة،

ما و مشروع و ما ن ب التمي مكنة و فاإلدراك ي، ا ا طرف من رادة و دراك توفر

بذلك و عدمھ، من بالفعل القيام ن ب ختيار ة حر ف رادة أما ــــــــــــــــروع، مشـ غ و

الطبي ص ال إال يتوفران ال ما ا. ف القانون مة ر ا ترتكبو أن يمكن لداخ

العمد حالة إال ا تصور يمكن ال الدو املجال أنھ إال طأ، ا ق طر عن أو و. عمدا

العاملية رب ا مجرمي بمحاكمة ن املتعلقت طوكيو و غ نورم محكم أن ذلك يؤكد مما

العمدية غ مة ر ا عن نص أي ما ف يرد لم   . 22الثانية،

وجب ذلك لتوضيح الدوليةو مة ر ا ي نا ا القصد لصور أوال الفرع(التطرق

الدولية)ول  مة ر ا ل ا و الغلط قبول االت ثم ، .  

ول  الدولية: الفرع مة ر ا ي نا ا القصد   صور

واحدة، بصورة يتم ال ذلك فإن رادة، و العلم بتوفر يتحقق ي نا ا القصد ان إذا

صورت ناك القصدإذ و املباشر القصد ما الدولية مة ر ا ي نا ا للقصد ن

 .حتما
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املباشر: أوال   القصد

القانون، ا حدد كما مة ر ا عناصر علم ع ي ا ا ون ي املباشر، القصد حالة

للفعل املالزمة يجة الن تحقيق إ إرادتھ تنصرف ال. و إش أي يثور ال الة ا ذه ففي

ثمة رادة تحقق شك أي وجود لعدم الفاعل، ع نائية ا راملسؤولية نجد. تقر و

قضت ما صر، ا ال املثال يل س ع نذكر الدولية، رائم ا من كث املباشر القصد

أفعال بأن ا، عل املعاقبة و ماعية ا بادة مة جر منع اتفاقية من الثانية املادة بھ

ا أوبادة وطنية جماعة ع جزئيا أو ليا القضاء ية ب ترتكب املادة ذه لواردة

ية دي أو ة عنصر أو   .23عرقية

حتما: ثانيا   القصد

عدم و حتماالت عدد و الشك، حالة ي ا ا ون ي حتما القصد حالة

شاط ال يواصل أنھ إال لفعلھ، املستقبلية يجة الن من مباالةتيقنھ بال ا إل و. املؤدي

حتما القصد من ا موقف عات شر ال ي"فالنظام: تختلف سكسو ف" نجلو ع ال

ه عت نما ب ي" بھ، رما ا   "النظام

املباشر للقصد ا بالقصد. مساو خذ بأن ، الرا الفقھ ى ف الدو املجال أما

طبيعة ألن معا، حتما و واملباشر ا بواع و العرفية الطبيعة ذات الدولية مة ر ا

أو الدولة، من يع ب ي ا ا طرف من حيان غالب ترتكب ا و ا، دوافع

تحقيق إ مباشر ل ش تنصرف ال ي ا ا إرادة من تجعل ا، سا أو ا بمساعد

جرامية يجة   .   24الن

ي الثا ل: الفرع ا أو الغلط قبول الدوليةحاالت مة ر   ا

عتداء إ ي ا ا إرادة انصراف و ن، دعامت ع يرتكز ي نا ا القصد إن

مشروعة غ غاية إ دف آثمة إرادة ا أ أي القانون، ا يحم ة مص أو حق أما. ع

ال  جا ون ي فقد القانون، ا حدد كما مة ر ا ع بوقا ي ا ا علم فتتعلق الثانية

ع ا علمھ عتقد بأن الواقعة، غلط يقع قد أو ا، علمھ انتفى بأن بالواقعة

قيقة ل مخالف عن. وجھ الوطنية عات شر ال أغلب سأل ي ا ا فإن ذلك مع و

بالقانون  العلم اض اف ع بناء عمدية، مة ن. 25جر القوان كذلك مر ان فإذا

فما الوطنية، نائية يا نا ا القصد ع القانون و ع الوقا الغلط أو ل ا أثر و

الدولية؟ مة ر   .ا
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ع: أوال الوقا الغلط أو ل   ا

أحد ع منصبا ان إذا ي، نا ا القصد ينفي ع الوقا الغلط أو ل ا إن

جرامية للواقعة ساسية يتط. 26العناصر ال واقعة محلھ ان إذا القانونأما لب

عليھ تاث فال بالتا و ا، ر جو الة ا ذه الغلط أو ل ا عد فال ا، حاطة

ي نا ا يجة. القصد ن و فعل من ون تت مة، ر ل ونة امل الواقعة أن عليھ املستقر من و

ال النحو ع ذلك و ي، نا ا القصد ينفي ا ر جو ا ف الغلط عد و ية، سب عالقة   : تاو

املحمية -1 ة املص أو ق ا ق: الغلط ا موضوع ل يج ي ا ا ان إذا

ألن ي، نا ا للقصد نافيا ا ر جو الة ا ذه ل ا ان عليھ، املعتدى

ماية ا محل ق ا ع عتداء إ تنصرف لم املثال. إرادتھ يل س فع

اثناء ة ثر و املدنية ماكن قصف اجرائم بأ ي ا ا علم يتطلب رب، ا

مساءلتھ بعاد اس يمكن ال أنھ إال ة، عسكر ست ل و ة أثر أو مدنية أماكن

عمدية غ مة جر أساس ي. ع نا ا القانون عتد ال حيان غالب لكن

ي، نا ا القصد ينفي ال ص ال الواقع فالغلط عليھ، املج ص

يق بأنھ ي ا ا عتقد ثمكأن معينة، لطائفة تمون ي ن مدني بقصف وم

ا إباد ي ا ا قصد ال تلك غ أخرى لطائفة تمون ي م أ عد فيما . يت

إ ادف ال ي نا ا القصد مؤثرا عد ال الة، ا ذه ل ا أو فالغلط

دون عامة بصفة قليات حماية و و القانون، يحميھ حق ع عتداء

بي   .27اتمي

جرامية -2 يجة الن إ: الغلط ي، ا ا علم ينصرف الة ا ذه

الفصل مة جر ففي القانون، ا حدد كما فعلھ عن تبة امل يجة الن

انتماء ع ترتكز تفرقة، إ يؤدي فعلھ أن ي ا ا يتوقع أن يجب العنصري،

معينة طائفة إ م عل سانية. املج الغ ضد رائم ا فعلھو أن علم

مثال التعذيب أو القتل ع عندما. ينطوي يجة، الن غلط أمام ون ن و

لسلوكھ كأثر نتجت ال غ لفعلھ، معينة يجة ن ي ا ا يقوم. يتوقع كأن

أو العدو، قوات تقدم لعرقلة للنفط مصفاة بحرق ن العسكر القادة أحد

إ جنوده، ات تحر ن لتأم كثيف دخان إحداث بغرض س ذا فعلھ أن ال
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للقائد ي نا ا القصد ينفي يجة الن فالغلط ئة، بالب ة خط أضرار

ئة الب ث تلو مة جر   . 28العسكري

ية -3 السب العالقة يجة: الغلط لن ي ا ا توقع ع ية، السب عالقة العلم

معينة، قة بطر لفعلھ يجة ن حدوث ي ا ا يتوقع أن يحدث قد و إالفعلھ،

أسرى ع الرصاص بإطالق ي ا ا يقوم كأن أخرى، قة بطر تحدث ا أ

ماتوا إنما و ذلك ب س مباشرة يموتوا لم م أ إال م، قتل قاصدا حرب

صابات ا خلف ال روح ا اب ال يجة ية. ن السب العالقة الغلط نا ف

ي نا ا القصد ع لھ أثر ال ري جو غ غلطا   . 29عد

نائية: انياث ا الدولية بالقاعدة ل   ا

ل ا بأن تق ديثة، ا الوطنية نائية ا عات شر ال عامة قاعدة ناك

بذل املشرع اعتبارأن ع بالقانون، العلم اض اف ع ية مب و عذرا، عد ال بالقانون

ق طر عن ميع، ل متاحا بالقانون العلم جعل قصد ان، م ما دةل ر ا شره

أخرى  وسيلة بأية أو يجة. الرسمية بالن أمرمنطقي بالقانون العلم فإن عليھ   .30و

حقيقيا اال إش تث ي، نا ا الدو القانون مجال املتقدمة القاعدة تطبيق . لكن

أين مجتمعھ، الفرد تصرفات تحكم الوط ي نا ا القانون قواعد انت إذا أنھ ذلك

تواجھستطيع ي نا ا الدو القانون قواعد فإن املجرمة، فعال إدراك ه بضم

علم انية إم من يصعب الذي مر م، مجتمع نطاق فراد تصرفات تتجاوز أفعاال،

ا م بتجر و. الفرد بالوضوح سم ت الوطنية، نائية ا ن القوان فإن ذلك إ إضافة

غ ة، مكتو ا قواعد ون ونالتحديد ي، نا ا الدو القانون مخالف الوضع أن

غامضة ا يجعل مما صل عرفية قواعده أغلب   . 31أن

ي الثا نائية: املطلب ا الدولية املسؤولية ع   موا

إرادتھ، و الفاعل ص تتصل ال االت ا تلك نائية، ا املسؤولية ع بموا يقصد

ختيار، ة حر أو التمي قدرة ذاتھفتفقده حد مشروع غ فعال إتيانھ بالتا. عند و

مة ر ل املعنوي بالركن تتصل إنما و بالفعل عالقة ا ل ست ل ع. ف يؤثر ما ا م و

مرتبط و ما ا م و الضرورة، حالة و التخدير و السكر اإلكراه، طارئة بصفة رادة

نون  ا و الصغر نائية ا لية   .باأل
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بالذك جدير السنو كصغر الدولية رائم ا بصدد املسؤولية ع موا عض تثار ال أنھ ر،

من تتطلبھ ملا ن امل ا تمي و إرادة ا ا الرت تتطلب الدولية مة ر ا ون ل نون، ا و

لذلك ن، السياسي و ن العسكر القادة من ا مرتكبو ون ي ما عادة و إعداد، و تخطيط

ع الصدد ذا الضرورةستقتصرالدراسة حالة و كراه ما ن، اثن ن ع   .ما

ول  ـــراه: الفرع   كــــ

ع تمارس قوة ن الت ا لتا و و معنوي، إكراه و مادي إكراه إ كراه ينقسم

املكره سان جسم ع القوة ذه تقع و ختيار، و رادة ة حر فتفقده ص ال

ترد و املادي، املسؤوليةكراه تفي ت أيضا ما لتا و املعنوي، كراه تھ نفس ع

املدفوع الواقع لألمر سالم س غ آخر خيار لھ س ل أنھ بحكم الفاعل، عن نائية ا

    .32إليھ

املادي: أوال   كراه

عليھ ستحيل قوة ب س مة جر يرتكب عندما مادي، إكراه تحت ص ال ون ي

سيطر  ف ا، مصدردفع ون في يجة، الن إحداث ب س ال نحو ره و حركتھ ع

الفعل إليھ سوب امل ص ال س ل و مة ر ا وقوع ب الس و الفقيھ. كراه يرى و

للدول" بيال" سبة بال سواء ي، نا ا الدو القانون املسؤولية يمنع املادي كراه أن

فراد ا. أو بالدولة مثال عطي عو و ة، صغ دولة أرض ا بجيوش غزو ال ة لقو

ا أراض من تتخذ و ذلك، تفعل ة الصغ الدولة ا ك فت ثالثة، دولة اجمة مل ا أراض

املقاومة ع ا قدر لعدم وم لل   . 33قاعدة

املعنوي : ثانيا   كراه

ار  ع ملھ ديد أو ضغط تحت ص إرادة وضع املعنوي باإلكراه ابيقصد ت

ع ديد بال تتأثر ال املكره إرادة تضعف ال ة املعنو القوة و أو ن، مع إجرامي سلوك

ختيار تفقده ملا. 34نحو تجنبا مة ر ا اب ارت ع كراه تحت الواقع ص ال فيقدم

شر من قھ ي   .35قد

بإي ديد ال أن و املعنوي، كراه لتحقق سا الشرط فإن عليھ الو ذى قاع

املجرم الفعل اب ارت إ دفعا املكره فيدفع مقاومتھ، با. يمكن س كراه يجعل ما ذا و

نائية ا الدولية املسؤولية ع موا من اعتباره و مة، ر ل املعنوي الركن   .النتفاء

التالية الشروط توافر وجب بنوعيھ، كراه نائية ا املسؤولية تمتنع ح   :36و
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ونم- ي ال رة القا القوة عن يختلف بذلك و سان، و دائما كراه صدر

اب ارت إ يؤدي جامح متوحش حيوان فعل أو ان، بر أو كزلزال الطبيعة فعل ا مصدر

مة ر   .ص

ال- فإنھ كراه، ي ا ا توقع حال ألنھ متوقع، غ كراه ب س ون ي أن يجب

عنھ، املسؤولية ظروفينفي بحسب املوضوع قا ا ستخلص موضوعية مسألة و

حالة   .ل

ملا- كراه دفع الفاعل استطاعة ان لو ألنھ كراه، ب لس ي ا ا دفع استحالة

رادة عدام ا بفكرة عتداد   .أمكن

ة العسكر املحكمة قضاء جاء ما نذكر الشأن، ذا التطبيقات ن ب من و

عامنورم  كروب1948غ قضية ،)KRUPP (ع كراه تأث بأن أقرت ال ،

موضوعية ست ل و صية بمعاي يحدد أن يجب   . 37رادة

مادي إكراه تحت ان بأنھ ما، دولة س رئ يتذرع أن املقبول غ من بأنھ نرى أاننا غ

مثال جماعية كإبادة دولية مة ر ابھ ارت عند معنوي يملكأو يكن لم بأنھ يدفع كأن ،

املنصب عن التن و ستقالة يار امتالكھ من بالرغم دولتھ، الفعلية   .السلطة

ي الثا الضرورة: الفرع   حالة

دد ال الظروف مجموعة ، الوط ي نا ا القانون الضرورة بحالة يقصد

من الص ل ن مع إجرامي فعل اب بارت فيقوم طر، با تبصا ي و طر، ا ذا

ة ر با إرادتھ تمتع لعدم الفاعل، مسؤولية امتناع الضرورة حالة توفر ع

    .38ختيار

ا م جعل و ي، ملا الفكر ا احتض فكرة الدو القانون الضرورة ة نظر إن

أخرى  دولة ع عتداء الضرورة، حالة باسم ق، ا للدولة أن مؤداه محايدةمبدأ

ا كيا و ا مصا ع املحافظة يل لدولة. 39س ا غزو أملانيا بررت ساس، ذا ع و

من واجب أي تخرق لم ا ي ب أن من بالرغم ، و العاملية رب ا إبان املحايدة ا ي ب

ا جيوش عبور أجل من ا ل ا ضرور ان الغزو ذا أن أملانيا ت اعت إذ ياد، ا واجبات

اإ اجم مل سا   .40فر
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مر يتعلق حيث ، الشر الدفاع طبيعة عن تختلف الضرورة حالة طبيعة إن

خرى  حساب ع إال ا أحد تحقيق يمكن ال رة، م مصا ن ب نازع ب الضرورة . حالة

خطر حالة ا بأ الضرورة، حالة عامة بصفة عرف الداخ ي نا ا القانون فإن لذلك

دد احال مع يمكن ال القانون، طرف من محكية أك أو ن ت مص الوقت نفس

أخرى  مصا ع باالعتداء إال مصا أو ة مص   .41حماية

لعدة الدو املجال الضرورة حالة تطبيق ، الدو القانون اء فق غالبية عارض

ا م أ من   : 42أسباب

ر - عة كذر تتخذ أن يمكن الضرورة حالة لوجود ير ت و ، الدو القانون قواعد ق

ا حاال ضمن ا بأ اعتداءات من يقع   .ما

إذ- للمسؤولية، ع كما الضرورة، حالة باعتماد عكسية نتائج دوث احتمال ناك

مما الشر الدفاع أساس ع املضطر، عن الصادر الفعل دفع خر للطرف يمكن

الدول  ن ب روب ا شوب إ   .يؤدي

ت أمامأما أث ما خالل من فنلمسھ الدولية، املحاكم طرف من الضرورة حالة طبيق

عن نائية ا املسؤولية لنفي الضرورة، حالة ع مؤسسة دفوع من غ، نورم محكمة

الثانية العاملية رب ا أثناء دولية جرائم م ا ارت عن ملان، ن م املحكمة. امل أن غ

الد أن ع سا تأس ا، تؤديرفض محارب، ل ا يقرر ال الضرورة حالة من املستمد فع

روب عادات و ن قوان تصبح أن   . إ

ع ضمنيا نص نجده الدولية، نائية ا للمحكمة سا القانون إ بالرجوع و

الفقرة املعنوي، كراه ع النص خالل من الضرورة املادة/1حالة من باعتبار31د ،

حالة املعنوي أن كراه حاالت إحدى أو. الضرورة كراه مسألة النظام ذا عا قد و

مبدا تب ألنھ الدول، ا تتذرع ال الضرورة حالة دون لألفراد، سبة بال الضرورة حالة

الفرد تصرف لو ح للدولة، نائية ا املسؤولية دون للفرد نائية ا الدولية املسؤولية

دولتھ   .43باسم

أيو توافر عدم أو توافر يخص فيما ة، تقدير سلطة الدولية نائية ا للمحكمة تبقى

تلك ن ب ومن ، سا ا نظام ا عل املنصوص نائية، ا املسؤولية ع موا من ع ما

للفقرة طبقا ذلك و الضرورة، حالة ع املادة2املوا النظام31من ذات أمر. من ذا و

ة صعو بالنظرإ اطبي تحدد ضوابط وضع أو الضرورة  .حصرحاالت
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ــة   :خاتمـــ

عن تبة امل الدولية، نائية ا املسؤولية أساس حول لھ التطرق تم ما خالل من

يمكن ي، نا ا الدو القانون منظور من دولية، رائم ن الطبيعي اص اب ارت

نائي ا الدولية املسؤولية قيام ألساس سبة بال أنھ القاعدةالقول ع املب ة،

من بالرغم الوطنية، عات شر ال عن تطوره متأخر و من الشرعية، املبذولة ود ا

ا بإعداد أو العر ي نا ا الدو القانون قواعد ن تدو املتحدة، مم طرف

دولية الدو. اتفاقيات القانون ا يتصف ال العرفية اصية ا فإن أخرى ة ج من و

الشرعيةا مبدأ تطبيق املرونة عض عطي ي،   .  نا

، الدو القانون نظر للفعل رمية ا الصفة عن البحث يتم عندما فإنھ بالتا و

القانون  ذا مصادر ل البحث املصادر. يجب كذلك البحث يجب يجة بالن و

و  للقانون العامة املبادئ أي ، الدو للقانون ة القضائيةالثانو ام      .ح

بفكرة   خذ ي"إن الوقا الشر أصبح" الدفاع إذ ، العال السالم ع خطرا عد

ذلك ع ألدل و العدوانية، ا أعمال ير لت إليھ أ ت ى، الك الدول أيدي عة ذر

عة ذر تحت العراق، ع كية مر املتحدة الواليات عدوان الدولية، ديداملمارسات

الشامل الدمار ة أس المتالكھ ي، مر القومي لألمن خ واقعية. ذا أمثلة ناك و

ا سور و لبنان ع مناسبة من أك ي يو الص الكيان عدوان ا أبرز لعل أخرى، ة كث

عة الذر نفس استعمال. تحت يقتصر بأن ، الدو الفقھ الرا الرأي أن نجد لذلك

الش إالدفاع يصل لم ديد ال أو العدوان ان فإذا ، فع مس وم ة ملواج ر

تھ مواج القوة استعمال ر ي ال فإنھ ، املس وم ال   .  درجة

حق نائية ا الدولية املسؤولية لقيام الذكر، السالف ساس تحقق يكفي ال لكن

دولي جرائم ا بأ توصف أفعاال يرتكبون عندما عفراد، كذلك تب أن يجب إنما و ة،

ثمة رادة و و معنوي سبة. أساس بال أنھ رائم غ ا بصدد املسؤولية ع موا لبعض

عات شر ال ا مثل ي نا ا الدو القانون تثار ال نون، ا و السن كصغر الدولية

و  إرادة ا ا الرت تتطلب الدولية مة ر ا ون ل الوطنية، نائية تتطلبھا ملا ن، امل ا تمي

ن السياسي و ن العسكر القادة من ا مرتكبو ون ي ما عادة و إعداد، و تخطيط   .من
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ي، نا ا الدو القانون مجال الدولية نائية ا بالقاعدة ل با عتداد أن كما

حقيقيا اال إش تص. تث تحكم الوط ي نا ا القانون قواعد انت إذا أنھ رفاتذلك

القانون قواعد فإن املجرمة، فعال إدراك ه بضم ستطيع أين مجتمعھ، الفرد

الذي مر م، مجتمع نطاق فراد تصرفات تتجاوز أفعاال، تواجھ ي نا ا الدو

ا م بتجر الفرد علم انية إم من   .يصعب
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التعسفي الطالق عن ض التعو   أساس

محمد ي مساعد ال   )أ(أستاذ

جامعة قوق ا  تلمسانلية

 

ص   :امل

للمادة طبقا ا ل القا بھ يحكم ضا عو عسفيا املطلقة قانون52ستحق من

زائري  ا ض. سرة التعو أساس حول السؤال فان املادة، ذه وجود من بالرغم و

قائما يزال ال قررتھ حلول. الذي إ تصل لم شأنھ أعدت ال الدراسات وح

يّم  لم فالبعض ة، ضوا التعو أساس وجد والبعض ض، والتعو املتعة ن ب

املدنية املسؤولية ع سھ تأس إ آخرون ب وذ التعسف ة ذه. نظر جاءت نا ومن

التا السؤال عن لإلجابة كمحاولة الطالق: الدراسة عن ض التعو أساس و ما

 التعسفي؟

Dans le code Algérien de la famille, la femme abusivement divorcée a droit a une 

réparation selon l’article 52 du caf. 

Malgré l existence de l’article cité, la question sur la base de cette réparation est 

encore posée. 

Les études menées dans ce domaine n’ont pas abouti à une réponse claire.  

Certains ne distinguent pas entre la (moutaa) et la réparation, d’autres trouvent 

sa base dans la théorie d’abus de droit, certains dans la responsabilité civile. 

Pour cela nous avons choisis ce sujet pour essayer de répondre a la question 

suivante : quelle est la base de la réparation de la femme abusivement divorcée ? 

  

  : مقدمة

املادة بنص قة املطلّ مستحقات من التعسفي الطالق عن ض التعو ا52عت ق من

فيھ جاء والذي ض" ج بالتعو قة للمطلّ حكم الطالق الزوج عسف للقا تّبن إذا
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ا حق الالّ الضرر فتح. " عن النص ذا ساؤالتو أمام مصراعيھ ع الباب املشّرع

التعسف واثبات تقديره ومعاي ض التعو أساس ا م ة، أساس. إ... كث ان ا ّ ومل

إ ه ردّ فالبعض شأنھ، راء شعبت و بحاث عددت املواضيع ذه م أ من ض التعو

ع أّسسھ خر والبعض سالمي، الفقھ املقررة قة املطلّ التعسفمتعة ومن. نظّرة

املدنية املسؤولية إ وأرجعھ جميعا ؤالء خالف من اء   .الفق

خالل من التعسفي، الطالق عن ض التعو أساس ع الضوء ط سلّ أن أردنا لذلك

ن القضاء. مبحث وموقف ي القانو ألساسھ خر و الفق ألساسھ ما م ول نخصص

منھ زائري  . ا

ول  التعسفي: املبحث الطالق عن ض للتعو الفق   .ساس

قاعدة أو عليھ يقاس حكما أما عسفيا املطلقة ض لتعو الفق ساس ون ي قد

ب مذ ا معت قوال أو يا فق رأيا قل ع أو ، ا م ستمد ة نظر أو ا إل ند س يھ فق

التعو  يب ذلك من أساس أي فع ية، الفق ب املذا التعسفيمن الطالق عن   .ض

كأساس املطلقة ملتعة ول املطلب نخصص ن، مطلب خالل من ھ عا ما ذا

ض لھ. للتعو كأساس للتعسف خر  .و

ول  التعسفي: املطلب الطالق عن ض للتعو كأساس املطلقة   .متعة

عات شر ال عض املقرر التعسفي الطالق عن ض التعو أنّ إ اء الفق عض ب ذ

ب ذ ما ة ّ ب زم ا يمكن وال سالمي، الفقھ املعروفة املطلقة متعة أساسھ ية العر

ض والتعو املتعة ن ب مقارنة بإجراء إالّ اء الفق ؤالء   .إليھ

ول  والت: الفرع املتعة ن ب صطالحالتمي و اللغة حيث من ض   عو

ي فيما ا ص ن ض والتعو املتعة ن ب واصطالحية ة لغو فروق  :ناك

ال غة: أوّ اللّ حيث   من

وقد بھ تفع ي ما ل أو ودة ا البالغ يد ا ء ال ا م ي معا عدة املتعة تتضمن

السلعة بمع املتعة ي .تأ
1

  

ون ي فقد السابقة ي املعا املتعة مع ك ش وقد البدل معانيھ فمن ض التعو أما

بھ تفع ي دا جيّ ئا ش أو خدمة أو   2.سلعة
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بھ يختص الذي البدل يكمن ض والتعو املتعة ن ب ري و ا الفرق أنّ غ

ض أح. التعو قياس يمكن وال ن، النظام ن ب فرق ناك بأنّ نقول نا خرومن ع ما د

غة اللّ حيث   ..من

صطالح: ثانيا حيث   من

ا بأّ املتعة املالكية من: "عّرف ا ل حصل الذي لأللم تخفيفا قة للمطلّ وج الزّ عطيھ ما

عسره أو سره حسب حالھ، قدر ع ق املطلّ عطيھ و ا، ا إيّ   3"طالقھ

ا بأّ الشافعية ا دفعھ: " وعّرف الزوج ع يحب ومامال بطالق ياة ا املفارقة المرأتھ

شروط   4."معناه

الضرر أوقع الذي رف الطّ ع تجب مالية ة عقو ھ بأنّ البعض عرفھ فقد ض التعو ا أمّ

غ بوجھ ھ قّ ول الطرف استعمال يجة ن ضرر، من أصابھ ملا املتضرر َرف بالطّ

والضمان5. "مشروع ض، التعو بمع الضمان ي يأ للغوقد ضرر عن ما ام ال  6.و

ن وعند جزاء: " القانوني و ف بضرر أصاب من تجاه املدنية املسؤولية املسؤول بھ م يل ما

    7."املسؤولية

ما ع الوقوف ستطيع ال ض والتعو املتعة من ّل ل صطالحية يم املفا بالتأمل

عق ست ل فاملتعة صطالح، حيث من ما بي الضمانيجمع ة لنظر تطبيق وال ة . و

خر ع ما أحد قياس الّصواب من س ل   .وعليھ

ي الثا ة: الفرع العلّ حيث من ض والتعو املتعة ن ب   .التمي

ا عل الوقوف سبق ال ض والتعو املتعة ن ب ية واملصط ة غو اللّ الفروق إ باإلضافة

ض التعو ا أمّ الطالق مجرد املتعة ة فعلّ ن، النظام من ّل ة علّ ق تتعلّ أخرى فروق ناك ف

امع ا وجود لعدم املتعة ع ض التعو قياس يمكن فال وعليھ التعسفي، الطالق تھ فعلّ

ما   .بي

قة مطلّ ّل ل ت تث املتعة أنّ ة العلّ حيث من ض والتعو املتعة ن ب التمي ع تب عند ي

أعّم املتعة ون ت ذلك و عسفية، قة بطر قت طلّ ملن إالّ ض التعو ت يث ال نما ب ور، م ا

ض التعو من مجاال   .وأوسع

امل أنّ ض والتعو املتعة ن ب مي التّ ع تبة امل ثار إالّمن ض التعو ستحق ال قة طلّ

مطالب و الذي القا ع أيضا يقع العبء ذا و الطالق التعسف إثبات عد
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طبقا ثبات ا وم الطرق، افة ب الطالق إثبات ا ف فيكفي املتعة ا أمّ الطالق، بتكييف

سالمي الفقھ ام إالّ . ألح الطالق ت يث فال زائري ا سرة قانون ا   .بحكمأمّ

املتعة بأنّ القول دون تحول ض والتعو املتعة ن ب ية والفق ة غو اللّ الفروق فإنّ وعليھ

ية العر عات شر ال عض املعروف ض التعو أساس سالمي الفقھ   .املقررة

ة نظر لھ أساسا التعسفي الطالق عن ض التعو يجد ل ف كذلك، مر ان وإذا

استعما قالتعسف ا   .ل

ي الثا قة: املطلب املطلّ ض لتعو كأساس الطالق   التعسف

يجد ل ف لھ، أساسا ون ت أن يمكن وال ضا عو ست ل املتعة أنّ ّبن ي سبق، ا ممّ

ق ا استعمال التعسف ة نظر لھ أساسا الطالق عن ض ذا. التعو عن لإلجابة

التعسفي الطالق وم مف ناول ن   .السؤال

ول الفر  التعسف: ع وم             مف

لغة: أوال   التعسف

ع قبال و نحراف و امليل حول تجتمع ي معا عدة عسف أو عسف لمة تتضمن

والظلم والعنف بالقوة خذ و تروّ بال الفعل أو ء   ال

اصطالحا: ثانيا  التعسف

توافر ما أو مشروع غ الباعث فيھ ان ما و التعسف وجوه أبرز من أنّ اط الشّ يرى

ضرار نية   8.فيھ

ا م مختلفة مسميات وتحت الضمانات باب التعسف القدامى اء الفق تناول ولقد

واستعم املشروعة ة ا غ ع املباح تناول و و اط الشّ عند املذموم الستعمال

ا م املقصود الوجھ غ ع   9.النعمة

ة وز ا قيم ابن عند قوق ا املضارة ا     10.وم

املجاوزة صور من صورة ھ أنّ ع التعسف إ م عض نظر فقد املعاصرون اء الفق ا أمّ

املجاوزة عن مستقل موضوع ھ أنّ خرع م عض ونظر ق ا استعمال   11.والتعدي

ي       ما ن املعاصر اء الفق عند التعسف فات عر   :ومن

ھ بأنّ السبا مصطفى بالغ"عّرفھ ضرر إ يؤدي بحيث ق ا استعمال   12."إساءة

ھ بأنّ ّ ال عبد ي ز حق" وعّرفھ غ الضرر   13."إدخال
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ھ بأنّ ف أحمد شرعا"وعّرفھ معتاد غ تصرفا حقھ سان   14."تصرف

تبوعّرف ي الذي ق ا عن روج وا طأ ا صور من صورة ھ بأنّ التعسف القانونيون

ھ بأنّ سا عّرفھ ية، التقص املسؤولية وأضاف" عنھ استعمالھ إساءة س ول ق ا انتفاء

ق: " قائال ا نطاق داخلة غ رخصة إال س ل استعمالھ يتعسف الذي ق ا وأن

بھ بالنيول  15"املد ھوعّرفھ ق" بأنّ ا حدود عن   16."خروج

فيھ جاء والذي الدر فت ف عر للتعسف والشاملة الدقيقة فات التعر   ومن

و صل: " التعسف بحسب شرعا فيھ مأذون تصرف الشارع قصد       17."مناقضة

الثا الطالق: يالفرع ف   .عر

ا معنو أو حسيا ان سواء مطلقا القيد ورفع حل و اللغة   18.الطالق

ا م فات عر عدة عّرفوه فقد اء الفق ا بلفظ:" أمّ مآال أو حاال اح الن قيد رفع و

  19.مخصوص

الزوجية ياة ا اء إ ع ة الدالّ الصيغة ھ بأنّ الطالق عّرف من ن املعاصر اء الفق ومن

ودا الش أمام ملعناه قاصدا ھ محلّ لھ أ من الصادرة املال أو   20.ال

املادة ونص عّرفھ لم زائري ا املشّرع فإنّ للطالق ي القانو ف التعر ا ق48أمّ من

الزواج84/1 عقد ا ينحّل ال الصور   .ع

امل املشّرع مثل مختلفة بصيغ الطالق عّرفت من ن القوان الفصلومن جاء حيث ي غر

ية44 املغر صية ال حوال مدونة من: " من أو وكيلھ أو الزوج بإيقاع اح الن عقد حل

القا أو ق ا ذا ملكت إن الزوجة ذلك لھ     21.فوض

مآال أو حاال اح الن قيد رفع الشارع قصد مناقضة و التعسفي الطالق فإنّ وعليھ

مخصوص   22.بلفظ

أدقولق    و للتعسف الدر ف عر أنّ ع ن املعاصر اء الفق من الكث أجمع د

الطالق عن ض التعو أساس بيان املرتكز منھ سنجعل ولذلك ا، وأشمل فات التعر

التعسف ة نظر خالل من   .التعسفي

مناقضة و الطالق التعسف يصبح والطالق التعسف من ل ف عر عد و

رع الشّ الزوجيةمقاصد الرابطة   .فك

مناقضة و التعسفي الطالق عن ض التعو أساس فإنّ ف، التعر ذا حسب

تحقيقا الطالق أباحت سالمية عة الشر أنّ ذلك الزوجية، الرابطة فك الشرع مقاصد
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تب ي وما سرة داخل واملستمر القائم اع لل حد وضع ا رأس وع املقاصد من ملة

من وقطععنھ جتما سيج لل وتفكيك د شر من قارب و بناء ع سلبية آثار

  إ...رحام

ألجلھ بيح أً الذي للغرض مخالفا أوقعھ من ل الطالق متعسفا عت نا   .  ومن

القانون  وشّراح اء الفق ف ومن عر ع بناءا التعسفي الطالق صور عض ذكر من

ا وم املوتالدر مرض ض املر وطالق العدة والطالق البد أنّ... الطالق قيقة وا

ا ملقاصد س ول ا ذا عة الشر ام ألح مخالفة ا ف الصور   .ذه

ض املر طالق املطلقة ض لتعو أساسا ا اعتبار يمكن ال الوحيدة الصورة إنّ

مل حة صر مخالفة الطالق من النوع ذا ففي املوت؛ الطالقمرض ا أساس عة، الشر قاصد

كة ال ا حص من ا حرما و و بالزوجة املادي الضرر اق إ ة يّ   .ب

الطالق عن ض للتعو كأساس ا عل عتماد يمكن فال ورة املذ الصور من ا غ ا أمّ

املادة عليھ املنصوص ج52التعسفي ا ق   .من

التع الطالق عن ض التعو أنّ الصة التعسفوا ة لنظر تطبيقا س ل سفي

مرض الطالق مثل االت ا عض إالّ سالمي الفقھ املعروفة ق ا استعمال

ال مثل سالمية عة للشر ية لّ ال والقواعد العامة املبادئ إالّ أساس لھ س ول املوت،

ح و العدل إ تدعوا ال واملبادئ يزال والضرر ضرار، وال باملعروفضرر واملعاملة سان

باملواثيق  .والوفاء

ي الثا اء: املبحث الفق وموقف التعسفي الطالق عن ض للتعو ي القانو ساس

  .منھ

الطالق عن ض للتعو ي والقضا ي القانو ساس لدراسة املبحث ذا نخصص

املادة مضمون تحليل ع باالعتماد زائري23مكرر 124التعسفي، ا ي املد القانون من

ن مطلب خالل من القضاء قرارات عض ي. و القانو لألساس ول املطلب نخصص

قة املطلّ ض القضاء. لتعو قة املطلّ ض عو ألساس خر   .و
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ول  التعسفي :املطلب الطالق عن ض للتعو ي القانو   .ساس

س ل الطالق عن ض التعو أنّ سبق ا ممّ ن منتبّ إالّ سالمية عة الشر أساس لھ

املادة اساسا لھ يجد ل ف ية، لّ ال والقواعد ة العامّ املبادئ القانون124خالل من مكرر

ورة املذ املادة مضمون بتحليل نقوم السؤال ع جابة وقبل ي،   .املد

ول  املادة:الفرع   .مكرر 124مضمون

زائري ا املشرع حدد ق124املادةلقد ا صاحب ا ف ون ي ال االت ا مكرر

التا النحو ع حقھ استعمالھ   :متعسفا

 بالغ الضرر اق إ ة يّ ب ق ا استعمال ون ي   .أن

 عنھ نجم الذي الضرر من أقّل ق ا استعمال من ة املرجوّ الفائدة ون ت   .أن

 غ فائدة إ الوصول استعمالھ من الغرض ون ي   .مشروعةأن

املادة مضمون التعسف124بالتأمل معيار بأنّ نقول ا تضمن ال االت وا

التصرف مشروعية ومدى ق ا استعمال عن الناجم والضرر النفع ن ب يدور . القانون

ان أو بالغ الضرر اق إ ق ا استعمال من دف ال ان لما يقوم ي املد فالتعسف

شاع الذي قالضرر ا صاحب ا إل يصبو ال الفائدة من أك   . تھ

مشروعة غ ة مص باستعمالھ ق ا صاحب ت ي أن للتعسف   . واملعيارالثالث

املعاي خالل من التعسفي الطالق عن ض التعو أساس عن نبحث أن ن نحاول

سلفا ورة املذ   .الثالثة

استع و و ول للمعيار سبة يصعببال ھ فإنّ بالغ الضرر اق إ ية ب ق ا مال

خالل من إال ا إل التوصل يمكن وال داخ أمر النية ألنّ التعسفي الطالق عن تطبيقھ

املوت مرض امرأتھ الرجل ق يطلّ كأن ا عل الدالة نة. القرائن قر املوت مرض فالطالق

امل من ا حرما و و باملطلقة الضرر اق إ نية إع باإلضافة مادي نا فالضرر اث،

ا يصي الذي املعنوي مسألة. الضرر اث امل من الزوجة حرمان نية مسألة تبقى ذلك ومع

من ا حرما ينو وال املوت مرض امرأتھ الرجل ق يطلّ فقد ا، القطع يمكن ال ية ظنّ

ارتك ا أّ أو تؤذيھ، انت الزوجة أنّ ت اث إذا خاصة و اث، حالةامل نة مّب فاحشة بت

  .مرضھ
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من ة املرجوّ الفائدة ع ص ال ب يص الذي الّضرر ان ر و ف ي الثا املعيار ا أمّ

موظفة أو غنية امرأة وج لي ة الفق امرأتھ الرجل ق يطلّ أن أمثلتھ ومن ق، ا استعمال

ا مرتّ   .طمعا

ض للتعو أساسا يص ان وإن املعيار ذا منإنّ س فل املالية املعامالت الضرر عن

ا يجن ال ة املص ن ب جيح ال تكمن ة والصعو الطالق، قضايا إعمالھ س ال

ة مص توجد ال حوال غالب إذا قة، املطلّ ب يص الذي والضرر الطالق من ق املطلّ

يتضرر  ل فال الطالق رة   .ظا

و و الثالث للمعيار سبة غبال فائدة إ الوصول ق ا استعمال من الغرض ون ي أن

يص فقد شرعية، غ قة بطر أخرى امرأة عاشر ي امرأتھ الرجل يطلق كأن مشروعة،

دون ا إثبا يمكن ق املطلّ ا إل يرمي ال املشروعة غ فالفائدة قة، املطلّ ض لتعو أساسا

كب د   .ج

املن التعسف معاي فإنّ املادةوعليھ، ا عل ال124صوص ي املد القانون من مكرر

ب والس االت، ا عض إالّ التعسفي الطالق عن ض للتعو كأسس ا عل عتماد يمكن

املشرع أنّ إ باإلضافة املالية، املعامالت عن ه تم خصوصيات لھ الطالق أنّ ذلك

ق يحل لم زائري ع.أ.ا النص عدم حالة امج أح ع ما وإنّ ي املد القانون

املادة سالمية عة   24.222الشر

ي الثا التعسفي: الفرع الطالق عن ض للتعو كأساس املدنية   املسؤولية

جنائية   ومسؤولية مدنية مسؤولية ن، قسم إ املسؤولية الوض الفقھ   يقسم

وإذا ية، تقص و عقدية إ تنقسم املدنية لھواملسؤولية عالقة ال الطالق أنّ مبدئيا سلمنا

املدنية املسؤولية ع عنھ ض التعو س تأس يمكن ل ف نائية، ا   .باملسؤولية

التعسفي: أوال الطالق عن ض للتعو كأساس العقدية   املسؤولية

ع تقوم و عقدي ام بال خالل جزاء ا بأّ العقدية املسؤولية ي املد الفقھ عّرف

أ ئةثالثة الس والعالقة والضرر طأ ا ان، الطالق. ر ع ان ر ذه ق نطبّ أن أردنا وإذا

فإيقاعھ عقدي ام ال س ول للزوج إرادي حق و الطالق ألنّ ستطيع، فلن التعسفي

الزوجة ط ش أن و واحدة حالة إال العقد نود ب إخالال عد ال للزوج املنفردة باإلرادة

حال ا ض زوجتھعو بتطليق الزوج قام فإذا بھ الوفاء يجب الشرط ذا فإنّ الطالق، ة
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العقدية املسؤولية أساس ع ض التعو تطلب أن ا ل جاز ا عوض يتعسف25ولم لم ولو

ا طالق   .الزوج

ية: ثانيا التقص املسؤولية أساس ع قة املطلّ ض   عو

ع ام بال خالل ية التقص املسؤوليةاملسؤولية ان أر ثالثة ع تقوم و ام

م ية السب والعالقة والضرر طأ ا ، م124العقدية ق انحراف) من و ا ف طأ ا أنّ إال

بالغ يضر ال والتبصرح اليقظة الواجب السلوك عن ألفعالھ املدرك ص   26ال

العقد نود ب خالل عند العقدية املسؤولية طأ ا يقوم ن يمكن.ح فال وعليھ

ا ا أر قامت إذا إال ية التقص املسؤولية ع التعسفي الطالق عن ض التعو س تأس

الطالق إيقاع التبصر عدم ب س املطلقة ب يص الذي الضرر و   الثالثة

ي الثا زائري املطلب ا القضاء التعسفي الطالق عن ض التعو   أساس

العليا، للمحكمة وقرارات ام أح عدة التعسفي الطالق عن ض التعو أساس يتج

ي ما ياتھ حي إحدى جاء والذي تلمسان محكمة من الصادر كم ا ا أنّ: " م حيث

دليل، بأي ا يدعم ولم ية جدّ تكن لم الطالق لتوقيع سبال املد ا اعتمد ال سباب

ع يضفي الذي الضرر مر مسؤولية لھ حمّ و التعسفي السلوك ع طا ومن. طالقھ

إ نتقال ع زوجتھ مع اتفق ھ أنّ القضية ذه ق املطلّ ا عل اعتمد ال سباب

سا بفر ش ا.....الع طالق إ ى أدّ ا ممّ ذلك يتم لم ا عل املد سلوكيات ب س ھ   27." وأنّ

القرار العليا املحكمة قرارات فيھ12/11/82الصادرومن جاء شرعا" والذي املقرر من

ع توا وسائر ض والتعو النفقة ق ا قة للمطلّ فإنّ ر م غ الزوج طالق ان إذا وقانونا

 28."العصمة

غ"         طالق من ا الناتج الضرر مقابل للزوجة تمنح املتعة أنّ وقضاء شرعا املقرر من

ج ا بتحميل سقط و ر ثابتام ان ا ّ ومل فيھ، املسؤولية من ال-زء ا القرار-قضية أنّ

ومنح ما أحد ض لتعو يل س فال معا، ن الزوج إ الظلم بإسناد ق فيھ املطعون

املتعة يخص فيما جزئيا النقض استوجب ذلك ان وم للزوجة،   .املتعة

عسفيا طالقا قة املطلّ الزوجة أنّ الشرعية، ام ح نفقةمن ة، عدّ نفقة ستحق

التعسفي الطالق جّراء من ا ل بھ يحكم قد الذي ض التعو وكذلك متعة نفقة مال،   29."إ
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ا"    تضرر عند الزوجة تطليق يجوز ھ أنّ قانونا، املقرر عسف. من إذا أيضا املقرر ومن

ا الالحق الضرر عن ض بالتعو قة للمطلّ حكم الطالق التعو . الزوج أنّ ضحيث

مال، نفقة وتقدير الطالق مسؤولية الزوج تحمل مدى عن ناتجة ا وم املح والنفقة

اق إ ة يّ ب ون ي الذي التعسف عن الناتجة ضرار ض عو تدخل ال املبالغ ذه و

ضرار و ية التقص املسؤولية عن الناتج ض التعو تدخل ال كما بالغ الضرر

ا عل ناملنصوص م124و41املادت ق عن. من ناتج ضرر ا ق قد ان إن الطاعنة إنّ

املادة وم بمف طبقا41التعسف ية التقص املسؤولية عن ناتج ضرر ا ق أو م ق من

املادة وتطلب124ملقتضيات مستقلة، دعوى ور املذ الضرر ت تث أن ا فعل م ق من

ذلك مقابل ض و .... التعو فإنّ نوعليھ يتع الذي مر مؤسسة غ ون ت ورة املذ جھ

الطعن رفض          30.معھ

يقوم:التعليق   ال الذي الطالق أنّ درجاتھ بمختلف القضاء ا عل املستقر املبادئ من

قة املطلّ ض لتعو أساسا عت ية جدّ أسباب ض. ع عو بأنّ العليا املحكمة قول أنّ غ

الفقھ الختالف نظرا بھ سليم ال يمكن ال وقانونا شرعا مقرر ر امل غ الطالق عن قة املطلّ

حول   .ذلكوالقانون

ثر تأُ قد زائري ا القضاء أنّ ع داللة فيھ القضاء أمام طالقھ ير بت ق املطلّ إلزام إنّ

ب مذ و و را م إالّ إيقاعھ يجوز وال ضر ا و الطالق صل أنّ يرى الذي ب باملذ

اء الفق ور   .جم

املؤرخ خ للقرار سبة حة22/02/2000بال صر داللة يدّل ھ املحكمةفإنّ أنّ ع

التعسفي الطالق عن ض للتعو أساسا املدنية املسؤولية قواعد عتمد لم   .العليا

املعاصرخا    .مي

والوض - الشر ا م بمف ق ا استعمال التعسف ة نظر ي(أنّ تص) القانو ال

املسؤولية ع أيضا ينطبق ذا و االت، ا عض إالّ الطالق عن ض للتعو أساسا

  .املدنية

ينصص - لم قة املطلّ ض لتعو أساسا زائري ا القضاء جعلھ الذي ر امل غ الطالق أنّ

ي قضا اد اج مجرد و ف سرة، قانون املشّرع   .عليھ

املدنية - املسؤولية لقواعد الطالق قضايا إخضاع فراط عدم ح نق خ

املحض ي القانو ا وم   .بمف
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نظا بقى او سم يّ ال لالمتيازات قة للمطلّ ص و املتعة   . م
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زائري  ا ع شر ال العقار بة عقد توثيق االت  إش

نقدية عملية  دراسة

الرحمان: سم ــــــالدي: اللقب   عبد ــــــ ـــــــ   خـــــــــ

خاص قانون تخصص علوم دكتوراه سلك  باحث

السياسية والعلوم قوق ا لية  ب

س( ليا جيال بلعباس جامعة زائر(  سيدي  )) ا

املقال ص   :م

زائري"  ا ع شر ال العقار بة عقد توثيق االت نقدية" ( إش عملية   )دراسة

ية العر  :باللغة

ألن         نظراً إجراء، ا وأعقد عات الت عقود أخطر من بة ال عقد ان ا َّ نازلمل ي ص ال

ا ممَّ ة، صيَّ ال وصلتھ املالية وضعيتھ ع تأث بعھ ي مالھ، من جزء أو ّل عن بموجبھ

ف التصرُّ ذا املشرع أحاط فقد عليھ، قدام قبل العميق والتفك وي الَّ عليھ يتوجب

البطالن شملھ وإال ا خضم نعقد و شأ ي دقيقة بات ترت لھ وسنَّ ة خاصَّ وتزداد .بحماية

ن ني امل ع يخفى س ول عقار، ع وارداً صرف التَّ ذا ان إذا التعقيد، ي ن و طورة ا

عن ورثھ سل موروث من يكتنفھ ملا ل املشا أعقد من عت إذ زائر، ا خ ذا واقع

اليوم غاية إ يحھ ت يزال وال ستعماري د عقاري  .الع ألمن ضمان أقوى ولتوف

ي تلقّ من بدءً تنظيمھ عبء متحمال التوثيق مرفق ى ان صرف، التَّ ذا خالل من للتعامل

ما اً كث ھ أنَّ غ ، اءً ان ره وش يلھ ف أطرافھ، لدن من وتوقيعھ ملفھ، ندات مس وفحص

من الكث بت صعَّ ميدانية االت إش عديد لھ إعداده ان إبَّ للموثق امل العمل ض ع

الحي زائية وا املدنية مسؤليتھ شوء ُا أخطر مسؤوليات لتھ وحمَّ إنجازه، آليات ان

أصال ا ف يد لھ س   .ل

املفتاحية لمات مدنية: ال مسؤولية يل، عقار، ، م موثق، املالية، ر، ش عقار، بة

 .وجزائية
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Abstact : 

Since the gift contract was one of the most dangerous and complicated contracts for 

donations- Because the person waives all or part of his property Followed by an 

impact on his financial position and personal relationships which requires 

premeditation and deep thinking Befordoingit- The legislator took suchactwith 

special protection And enact for it an Accurate making sarises and convenesin it 

smids to the  rwiseit will be nullified. 

The risk increases and complex it appears If the actiscontained on areal estateIt, is 

not hidden to professionals the reality of the latter in Algeria witch is considered one 

of the most complex problems , because of the surrounding of negative heritage 

from the colonial era which has not yet been corrected. 

To provide the strongest assurance of real estate security In such actions The 

documentation facility bears the burden of its organization which starts from 

receiving file documents and signing it by the parties, and finally register it. 

However, the notary work of the notary frequently obstruct with field problems that 

makes sometimes the act difficult to accomplish and bears the binder 

responsibilities in which he has no hand, Perhaps the most serious is the arising of 

civil and criminal responsibility. 

The Key words : contracts for donations, complicated, his financial, notary, 

professionals, latter, finally register it, civil and criminal responsibility.  

  

  :مقدمـــة

ومنحت ا، شا إ س وتقد ة الفرديَّ امللكية حماية ع ولية الدَّ سات الدَّ مجمل حرصت

اص لأل مانات الضَّ ة–أك معنوَّ أو انت ة طر–طبيعيَّ عن ا إصدارسي ق

منقولة أو انت ة ار عقَّ للملكية اقلة النَّ صرفات التَّ إبرام م ل يح ت عدة عات   .شر

  



                2016–1437  

271 
 

ت حضَّ دة–قبال–وقد مؤكّ الوضعية ن القوان ا وتبع ة، ماو السَّ ع الشرا مختلف

م أموال صرف التَّ اص ة حرَّ تقييد عن متناع   .ع

فيھ ب ر ال ا سانية،وممَّ وابط الرَّ استقرار كب تأث لھ ع التَّ بوجھ صرف التَّ أن

والتعاون ة خوَّ أواصر ة تقو مث ودعامة حسان، و ّ ال أبواب من ھ أنَّ اعتبار ع

مقابل بدون عا ت ان ما إ فو ة شرَّ ال النفس أنَّ عن فضال سان، ب ن   .ب

ع ان ا َّ صومل َّ ال ألن نظراً إجراء، ا وأعقد عات التَّ عقود أخطر من بة ال قد

وصلتھ ة املاليَّ وضعيتھ ع تأث بعھ ي مالھ، من جزء أو ّل عن بموجبھ نازل ي

أحاط فقد عليھ؛ قدام قبل العميق والتفك وي الَّ عليھ ب يتوجَّ ا ممَّ ة، صيَّ َّ ال

خا بحماية صرف التَّ ذا وإالَّاملشّرع ا خضم نعقد و شأ ي دقيقة بات ترت لھ وسنَّ ة صَّ

البطالن   .شملھ

خ صرف التَّ ان إذا عقيد، التَّ ي ن و طورة ا بة–وتزداد ال عقد واردا–أي

ملا ل املشا أعقد من عت إذ زائر، ا ار العقَّ واقع ن نيّ امل ع يخفى س ول ار، عقَّ ع

من غايةيكتنفھ إ يحھ ت يحاول زال وال ستعمارّي د الع عن ورثھ سل موروث

ــــور جم اثف بت وموضو محكم ل ش دراستھ ضرورة مر م حتَّ فقد لذلك اليوم،

ن وإدارات–املتدخل يـــن ّن إسعافا–م تنظيمھ، عيق ال العقبات من دّ ا أجل من

وضم ة ار العقَّ املعامالت منماية الدولة زة أج ن وتمك ة، ج من ا حركي ادة الز ان

ز عز و ّي القانو من مبدأ إقرار و بل ثانية، ة ج من ة ارَّ العقَّ وق السُّ ع ا رقاب ام إح

أخرى  ة ج من ن لك املس ن ب   .آلياتھ

وثيق التَّ مرفق يك اص، لأل ة جتماعيّ ياة ل تنظيمھ إ مية1فباإلضافة أ

ومؤسساتھ املجتمع ة قتصاديَّ ركة ل الفقري العمود ل ّش و بل أمان، ام وصمَّ ة رك

ام ح مع املعامالت ام ا ضمان بھ أنيط الذي العدالــة عون ق املوثّ أن اعتبار ع

املتعاق ن ب ئتمان و قة الثّ من ممكـن قدر أك وتوف العمل ا اري ا عات شر دين،والَّ

نة ز ا لفائدة ة واملستحقَّ ا ع تبة املّ باية ا وتحصيل املعامالت مراقبة ع ادة ز

صوص ا وجھ ع العقاري امليدان   . والسيما

حول ساءل ن أن املقام علينا يفرض التطبيقي، وسياقھ املوضوع ة ميَّ أ مع ساقا واّ

  :ي

امل االت ش مُّ أ تكمن ؟فيما العم املستوى ارع العقَّ بة عقد توثيق ضة   ع
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ذلك عن عا االت: وتفر ش تلك ة ملعا حة املق لول ا م أ   !!ما

فإنَّ ظري، النَّ املستوى ع ة كب مية أ من البحثية الورقة موضوع سبھ يك ملا نظرا

بحث آلينا لذلك العوائق، عديد يصطدم تطبيقيا ّممارستھ العم انب ا خالل من ھ

إنجازه غاية إ ه تحض من ابتداء اه إيَّ ضة املع اليات ش مَّ أ ن ز   .م

ار-أوال العقَّ بة عقد إلعداد ية التحضَّ   .جراءات

لطة السُّ لدن من املفوض العمومي الضابط باعتباره ق املوثّ امل أن مندوحة ال

ينصُّ ملا وفقا ة الرسميَّ بالصبغة ا إصباغ ط املش العقود ر تحر يتوَّ من و ة، العامَّ

الصبغة ذات ا إعطاء اص يرغب ال خرى تلك عن فضال القانون،   .2عليھ

طرق  أن املنوالبيد نفس وسلكت ا جميع حدت اتَّ وإن آلخر م من ت تباي ا إعداد

اعتبارأن ع دة، ومعقَّ دقيقة عملية ذاتھ حدّ عت التوثيقي العقد ألن نظرا ي، جرا

أعقد ولعلَّ ة، ليَّ ش إجراءات ومختلف عات شر ة لعدَّ يخضع أن يمكن الواحد العقد

عن شأ ي أن يمكن عقد فوأخطر تتوقَّ ال شأنھ، مستقبلية نزاعات إثارة إنجازه ة يَّ معيو

ار العقَّ بة عقد و وفاتھ عد ما إ تمتدُّ بل عاقده حياة إعداده. حال ضمان وألجل

ثمَّ ره، فتحر لإلنجاز، التوثيقي العقد يئة بداءة ق املوثّ امل ع ن يتعَّ محكمة بصورة

يدي ش و أطرافھ لدن من اءتوقيعھ ان   .ھ

I- ارلإلنجاز العقَّ بة عقد يئة   .مرحلة

نة معيَّ بات وترت إجراءات وفق ار العقَّ بة عقد ر بتحر ق املوثّ امل ض تخلو–ي ال

االت إش ثالث–من بمراحل   :تمرُّ

ون   - أ للز املوثق   :إستقبال

التوثيقي العقد إبرام الغالب الغرض ون ي التوثيق بمكتب ون الزَّ صال اتّ

س الرَّ ل الشَّ ق3وإفراغھ للموثّ املشّرع أسند ون، للز املناسب املناخ توف وألجل ،

سَّ أن مكن و مسؤوليتھ، تحت اص ا سابھ ه سي يتوَّ للتوثيق عموميا مكتبا

خ عةذا مجمَّ اتب م أو نية م مدنية شركة ل إ4ش قلي ا اختصاص يمتد

الوط اب الُّ نة5امل امل ملمارسة ومناسبا الئقا التوثيق مكتب ون ي أن ب ي و وأال6َّ، ،

عن مساحتھ عا60تقل مر ا   .7م
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اما دورا يلعب ون الز فيھ ستقبل الذي املادي وَّ ا أن ب ر ثقتھال وضع مدى

الواقع نة امل ال ميدانيا ع بّ املت أن غ إرادتھ، حقيقة عن فصاح ثمَّ ومن فيھ،

وفقا نة امل ملزاولة الئق مكتب توف حديثا ن امللتحق ع ر يتعذَّ قد أنھ يجد املمارس،

الوصية ات ا ع ن يتعَّ لذا النائية، املناطق السيما القانون محالتلشروط توف

نة، امل يبة ل إعطاء ق، املوثّ ا لد ن املعَّ املحاكم بجانب تكــــــــــون نة امل ملزاولة مالئمة

للدولة ملك خ ال عتداء من للمكتب ة العناصراملاديَّ ع   .8وحفاظا

فاملتمعّ  ون، للز ر يوفَّ أن يجب الذي املعنوي وَّ ا يخصُّ فيما ائنأما الز ع طبا ن

واملاكر والساذج واملثقف ي مّ ن ب تختلف ا شر... يجد التوثيق مكتب ائن وز م، وغ

ق يفرَّ ال وحنكة اء بذ م مع التعامل ق املوثّ ع وم املح صناف تلك من ونوا ي قد

ملستوى تبعا آلخر ون ز من باين ي قد الئق حوار ضمن ستقبال، حسن م نبي أيّ

عنھ هللا ر عمر الفاروق ملقولة إعماال م م"م عقول حسب الناس ساقا"خاطبوا وا ،

م، إراد حقيقة ومعرفة الغموض إلزالة سئلة ببعض م ستدرج أن لھ ذلك مع

م م وف م إدراك ملستوى املناسبة غة واللُّ   .9باألسلوب

ا املعاملة شرح د ق املوثّ بذل من بالرغم النلكن بواجب امھ الل ستكماال

ا تقود ممارسات عن يكشف التوثيق اتب مل اليومي عامل التَّ فإن عاتقھ، ع امللقى

عن تن ة التوثيقيَّ دمات ا ي ل مس لبعض فة ِ متخلّ نيات   :ذ

البعض- أنَّ ذلك م، م ن م للمتعلّ ولو ائن الز عض لدى القانونية الثقافة عدام إ

امل مع أييتعامل مع يتعامل كما ق عادي"املوثّ ع"Ecrivain publicاتب دلُّ أَ وال ،

التوثيق اتب م من م لد من املطلوب س الرَّ ر املحرَّ ا املوصوف املسميات   .10ذلك

إ- فيھ ينظر بات الذي الوقت ففي ة، التوثيقيَّ دمات ا ي ل مس عض نيات ذ ر ُّ تَ

الد لدى ق املوثّ ھامل أنَّ ع املتقدمة رادة" ول  Magistratde jurisdictionقا

volontaire  "مان ام وصمَّ ، جتما و ي القانو العام ظام للنّ امن الضَّ  Le" باعتباره

censeur du contrôle à priori des affaires "آثار من دّ ل ي الوقا الدور يلعب الذي

إليھ ينظر زال ما اعات، وصفوه،ال كما اّص ا ه سي اعتبار ع تاجرا بوصفھ لدينا

حيان، من الكث ومساومتھ بل انت، كيفما ائنھ ز لطلبات ذعان إالَّ عليھ وما

التوثيقية دمة ا ة   . سع
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ار  - ب العقَّ بة عقد ملف   :تلقي

إبرامھ املزمع العقد أن ع م اتفاقا وتكييف املتعاقدين إرادة اتجاه من ن التبُّ عد

ــل عقار"يتمثَّ خ"بة العقد ندات مس ي تلقّ إ ق املوثّ امل يبادر ا11، وفحص ،

لذا13ومضمونا12شكال اليومي، ق املوثّ عمل لصيق ام إل العقد، ملّف بفحص ام ل و ،

ةيت املدنيَّ مسؤوليتھ قيام طائلة تحت وائب الشَّ ن وتبُّ الفحص واجب إمعان عليھ ن عَّ

الصدد   .14ذا

امللقى ام ل و و عقد، أّي تلقي عن متناع ق للموثّ سوغ ال ان وإن أنھ بيد

ة العموميَّ دمة ا بتقديم عم"Obligation d’instrumenter"جانبھ ملرفق ا ومي،ومّس

ا أبرز لعلَّ عملية، االت إش من تخلو ارال العقَّ بة عقد ي تلقّ مسألة   :فإنَّ

املتعاقدين -1 ة وَّ   : إثبات

املادة قضت ة، اصَّ ا النصوص عض املستلزمة بالبيانات خالل من29دون

رقم خ02 – 06قانون اير20املؤرَّ تنظيم2006ف ن إلزاميةاملتضمّ ق املوثّ نة م

طراف والدة ان وم وموطن وصفة ولقب ارإلسم العقَّ بة عقد ا بي ومن العقود ن تضم

املادة دت أكّ طراف نة م ا إل مضافا البيانات نفس ا؛ وجو م سيَّ املرسوم62وج من

رقم خ63 76-التنفيذي الع1976مارس25املؤرَّ ّل ال س بتأس ق لاملتعلّ املعدَّ قاري

طبقا إيداعھ رفض طائلة تحت العقد نفس صلب ا وإثبا ا تضمن وجوب ع واملتمم

املادة العقد100لنص ر بجو صلة متَّ البيانات تلك أنَّ اعتبار ع املرسوم، نفس من

ا َّ ع ار لإلش املودعة العقد ة ذيل يصادق ق املوثّ َّامل أن ذلك أصال،

العقدومص إبرام   .داقية

من د التأكُّ لذلك وتبعا الوثائق، ذه سالمة من د التأكُّ س ال من ون ي قد ال أنھ غ

ا م أ لعلَّ التوثيقي، العمل ض ع عوائق لوجود ة املدنيَّ م لي وأ طراف ة   :وَّ

رَّ - و ا البيانات ميع ائن للز ة الوطنيَّ ف التعر بطاقات ن تضمُّ املتعلقةعدم ة

قب اللَّ لنفس اص عض يحمل أن يتصادف فقد دقيق، ل ش ة وَّ ال بإثبات

نفس كتابة بخصوص املطروحة االت ش عديد ع ادة ز ب، واسم سم و

ن باللغت ة صيَّ ال سية(املعلومات والفر ية ما) العر تطابق وعدم بل الّبن، ما واختالف

قورنت ما إذا امليالدحرفيا ادة ش الواردة املعلومات   .بنفس
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ونيا، إلك ن املناسب يح والتَّ ن التحي إلجراء ة الوصيَّ ات ا مبادرة من بالرغم

املحاكم لدى يح التَّ إجراء ع ا حامل وتج ا ا م تراوح خطاء نفس ت ضلَّ فقد

و الب أحد ع يخفى س ول ة، املختصَّ البلدية ذهفمصا عمل س رة املتجدّ قراطية

  .املصا

إ- باإلضافة ي القضا أو ي املد ر ا عبارة من املتعاقدين طراف ميالد ادة ش خلوّ

بـ دة املحدَّ امليالد ادة ش مدة طول ب س م وفا ق10مراجع املوثّ تجعل ال سنوات،

ر  و الَّ ب س ، املتوَّ ص ل الغ انتحال ة نيَّ الع ا عاي ال ال الوثائق

ة زائيَّ ا م مسؤولي وثارت ن ق املوثّ ن نيّ للم ة جمَّ متاعب لت شَّ ما ا وكث دة، املجرَّ

الصدد   .ذا

ا لتعليق م عل ور امل بقائمة غ تبلَّ انت وثيق التَّ اتب م أن إ شارة تجدر

م ألي بة عقد إلبرام تالفيا م ات دبم التأكُّ س ال من س ل ھ إنَّ ثمَّ عليھ، ور

ما ا وكث لية، عوارض من عارض م طال اص أل ن العادي ستجواب و دة باملشا

و ال حالة عقده أبرم الذي ع املتقطّ نون ا ض ملر بة عقود إبطال   .تمَّ

بـ- املحددة ة الوطنيَّ ف التعر بطاقات صالحية مدة تج10طول قسنوات، املوثّ َّ امل عل

مرحلة ن ب سيما ا حامل مالمح تتغَّ ما ا كث ھ أنَّ إذ حرج، وضع حيان من الكث

نقيضھ إ ص ال نفس من تتغَّ قد الوجھ تقاسيم أنھ ذلك شد، الرُّ وطور باب ،15الشَّ

ف عر دي شا الة ا ذه ستعانة ق املوثّ َّ امل ع م يحتّ   .مما

أنَّ- ومعلوم اص، إقامة ان مل ة يَّ وم الب ة الوطنيَّ ف التعر بطاقات ن تضم عدم

مر اع، الّ حال فيھ م ملخاطب ضروري وجوده ة ومكنَّ العقد ر جو م م خ ذا

ة وَّ ال بطاقة ة بمعيَّ قامة ادة ش طلب إ دارات عض و ن ق باملوثّ دفع الذي

لل ا وثيقاستدرا التَّ اتب م د تزو انتظار ا، ف املوجود ُّ–نقص امل املطلب و –و

للمعاملة نا تحص ا، باستعمال م ل خيص والَّ ة وَّ ال بطاقات لشرائح قارئة زة بأج

فيھ الوقوع محتمل نزاع ألي ودرءً ا أجل من   .املتعاقد

ا- ألسباب ف عر بطاقة من أك املتعاقدين عض سراستعمال ا مردّ ة حتياليَّ

عقد الطعن تمَّ ما ا فكث ا، بضياع ح صر التَّ بواسطة الوثيقة نفس ع حصل التَّ

محرر ط تور وتم العقد، ر تحر استعملت ال تلك غ ة وَّ بطاقة ار باستظ بة ال

ذلك شأن   .العقد
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للمتعاقدين-2 ة املدنيَّ لية   :إثبات

ا عل الوقوف الواجب العناصر أبرز من للمتعاقدين ة املدنيَّ لية أن الشك

عدمھ، من إجراءه ة ومكنَّ ن الرك ركنھ ا أَّ اعتبار ع ار، العقَّ بة عقد إبرام بمناسبة

عليھ اصط ما و ّ " و ال املادة" بالشرط بمقت ل املرسوم65املفصَّ من

رقم البيانات 63 76-التنفيذي ة َّ ع ا وجو يصادق ق املوثّ َّ امل أنَّ إذ أعاله، ور املذ

طبقا إيداعھ رفض طائلة ارتحت لإلش اراملودعة العقَّ بة عقد ة آخر بھ قة املتعلّ

املادة املرسوم100لنص ذات   .من

العس من ان وإن ھ أنَّ حيان–غ لي–عض من د ةالتأكُّ املدنيَّ ة

ن ني امل عض سلوك ر ّ ي ال ذلك فإن واملحاورة، ستجواب خالل من –للمتعاقدين

باملمارسة قانونا أض لعلَّ–الذي العقلية، م سالم ة َّ ت تث وثائق طلب إ الرامي

طلبا ا أبرز   :من

الّسن- كب ب الوا تقديم اط ة(اش العقليَّ تھ تمام ان منل) ولو ة طبيَّ ادة ش

سياقا ا طلبھ ع ن ق املوثّ عض دأب عم بدع ة، العقليَّ سالمتھ ت تث مختّص ب طب

يحكم ة خ من يحوزه بما ق املوثّ َّ امل أنَّ إذ سليم، غ ُعرف و و القضاة، عض م لف

ف عر دي شا حضور ط ش ما ا وكث العقد، ألطراف استجوابھ خالل رمن ا الظَّ ع

ةب املدنيَّ الة ا وسالمة بة ال عقد ة َّ إلثبات ن العدل دين ا الشَّ إ اإلضافة

أن يمكن بل فحسب، الّسن كب تطال ال قد ة نيَّ الذ القدرة واختالل للمتعاقدين؛

ھ شكّ حال ق املوثّ ع ن يتعَّ لذا ع، املقتطّ العارض شف يك ال وقد ه، صغ ا يصاب

إبرام عن أصال ةمتناع العقليَّ المة السَّ ة َّ ل تة املث ة الطبيَّ ادة للشَّ وطلبھ العقد،

ر املحرَّ عقده عّرض قد مما ا، َّ ب جزمھ عدم ع حيان–دليل من –الكث

  .16لإلبطال

II-ة والتوثيقيَّ ة بائيَّ ا قوق ا   :تحصيل

املادة رقم40ألزمت قانون ا02 – 06من نة مل م وكـذااملنظّ الذكــر الســالف ق ملوثّ

قوق85املادة ا ّل بتحصيل ق املوثّ ن، ق للموثّ ة و ا للغرفة الداخ النظام من

بمناسبة ا سديد ب ن امللزم قبل من العمومية نة ز ا ساب للقانون طبقا سوم والرُّ
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ار العقَّ بة عقد خضع17إبرام و الضرائب اضات لقبَّ مباشرة يدفع ملراقبةالذي ذلك

بھ املعمول ع شر لل وفقا   .الدولة

فيھ تودع ع للودا ي ا والثَّ للمكتب ل وَّ ن حساب فتح الصدد ذا ق للموثّ ب و

املبالغ   .نفس

املادة أردفت السياق ذات بالقول41و القانون نفس مباشرة"من ق املوثّ يتقا

ا حسب ائنھ ز من خدماتھ عن عابا فةأ ل18لتعر مفصَّ وصل عليھ" مقابل ن يتعَّ الذي

املادة رقم07بحسب التنفيذي املرسوم ون243 – 08من الزَّ يطلب لم ولو ح سليمھ

ة يَّ التأدي عات املتا طائلة تحت   .19ذلك

أو الضرائب اضة قبَّ مصا إ الة ا حسب ورة املذ قوق ا سديد ق املوثّ يتوَّ

صك بحسب ار العقَّ بة عقد ر ش أو يل حال ن املختصَّ ة العقارَّ املحافظة مصا

نفس ر تحر من ابتداء واحد ر ش خالل أدناه، د س كما قانونا د املحدَّ سم الرَّ بمبلغ

سبة بال وخاللالعقد يل، لنص03للَّ طبقا ره لش سبة بال خ ار التَّ نفس من ر أش

املادة58املادة نص وكذا واملتمم ل املعدَّ يل الَّ قانون نفيذي90 من التَّ املرسوم من

قيام63-76رقم وكذا التأخ غرامات توقيع طائلة تحت التوا ع أعاله ن املب

ذلك إزاء ة املدنيَّ تھ   . مسؤوليَّ

نة السَّ من ي ثال ل د سدَّ ف العقد بذات ن ق املتعلّ دوار و ع ا الطَّ ّق سبة بال أما

رقم نموذج مستخرج بواسطة املختّص الضرائب لقابض ب صك   .G50بموجب

ي ا ا بوصفھ ق املوثّ َّ امل ا نفيذ ب يضطلع ال ة العمليَّ مية من بالرغم

ال و و بة، ذهللضر فإن عمومي، كضابط امھ مل امتدادا القانون عليھ فرضھ ام

تمثلت ة ميدانيَّ عوائق من تخل لم ة   :العمليَّ

املطبوعات-أ يل الَّ مصا توف زمة"عدم الالَّ سليم،"الكشوف غ عرف و و ،

ق املوثّ ع ا توف عبء تلقي خاللھ من ت طبا. أ الوضع عليھ م حتَّ خ اذا ع

املتكررة ا مباال وعدم دارة مال إ ظل ا نفق ل   .وتحمُّ

وثيق-ب التَّ مكتب بحسابات ة ار ا موال سيالن ضبط املتكّررة باتت20خطاء

ة العموميَّ نة ز ا محاس يخطئ ما ا فكث ة، املحاسباتيَّ م معانا من د وتز ق تؤرّ

إجر  من غم بالرَّ موال تلك آخرضبط بحساب ذه وتنفّ ا ف الفع ّ ال   .اء
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ة يَّ ضر وغرامات ات عقو ق املوثّ ف لَّ ما ا كث الوضع  Pénalités de"ذا

retard" أو رائب الضَّ اضات قبَّ مصا من عسفي برفض يفاجأ ما ا فكث ا، ف يد لھ س ل

نقص بدعوى ا، لد بة ال عقد ار إش محل ة العقارَّ رصيداملحافظات وجود عدم أو

وعليھ ساب، ئذ–با ا-حي إل مضافا قوق ا بنفس أخرى وك ص أو صك إصدار

الواقعة ف تكيَّ أن مكن و ة زائيَّ ا مسؤوليتھ تقوم قد بل ، أخ التَّ بحنجة"غرامات

رصيد بدون أو ناقص صك   .21"إصدار

ار-ثانيا العقَّ بة عقد روتوقيع       .تحر

ھ أنُّ ع إبرامھ املزمع العقد وتكييف املتعاقدين طراف إرادة اتجاه من ن التبُّ عد

عقار" م" بة لشروط وفقا ر يحرَّ بة عقد م اتفاق بتجسيد ق املوثّ ّ امل يقوم

اري ا القانون عليھ ينصُّ الذي ل للشَّ وطبقا ة القانونيَّ الشروط إ إضافة ة، تفاقيَّ

عليھبھ وقيع التَّ قبل   .العمل،

I-  ار العقَّ بة رعقد تحر   .مرحلة

ار العقَّ بة عقد ر تحر عالم) مسودة(عند بتقنية رقنھ عد22يليھ ستحسن ،

حال شفة املك لألخطاء تالفيا العقد، نة املضمَّ املعلومات َّ وت تفحص أن تمام

م أطرافھ ع العقد نفس واملصادقةتالوة حالة تقنية استعمال إ ق املوثّ يدفع ما

ا   .23عل

عقد ر تحر تحكم ال وابط الضَّ من جملة إ شارة طار ذا ستلزم أنھُ غ

ار ـــــَ ــ العقّ التوثيقية-بــــة العقود با غرار ي-ع   : اآل

القابل غ سود با يكتب أن ب ي إذ دة، محدَّ س ومقاي خاص ل ش يتمَّ

الكتابة شمل و و3/4للمحو، املتحملة، لإلخراجات ص يخصَّ خ ع والر الصفحة،

باملع تد ة قانونيَّ ات مصط عليھ غلب ، وا ي قانو بأسلوب يحرر أن يجب

املتعاقدين التفاقات ح وأنالصر الصياغة، والوضوح بالدقة سم يَّ أن عن فضال ،

ن ب تحش أو بياض أو اختصار بدون قراءتھ ل س واحد نص ة يَّ العر باللغة ر يحرَّ

خرى24سطر خ وار التَّ أما باألحرف، العقد لتوقيع دة املحدّ خ وار والتَّ املبالغ ن تدوَّ وأن ،

باألرقام ا كتاب يجو 25فيجوز وال ع، لمات إضافة أو السطور ن ب كتابة أي إدراج ز
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موقع ون ت ال بحيث امللغاة لمات ال ع شطب و القانون، بنص باطلة عدُّ ا أَّ اعتبار

ا عل صادق و ا عدد خراجات( شك لدن) بمعية من العقد ذيل أو امش

قتضاء عند جم وامل ود والش طراف، ق،   .26املوثّ

الرسمية     ركن بتجسيد ضة النا وثيق التَّ وظيفة يص ت يمكن بة27وعليھ، عقد

ي ارفيما   : العقَّ

طائلة -أ تحت العقد ذات ان أر من ركينا ركنا ار العقَّ بة عقد توثيق املشــّرع إعتبار

غ تنفيذيا سندا اعتباره عن فضال ، الرس ل الشَّ إفراغھ إغفال حالة بطالنھ

عاقد التَّ ة دعوى رفع عن لھ وب   .املو

ع-ب قبال خطورة إ العقد ألطراف يھ تن ار العقَّ بة عقد سمية الرَّ إلزامية

ذا مثل إبرام ع تبة امل ثار التفك عليھ الواجب ب الوا لدن من سيما إبرامھ،

  .العقد

وا-ج أطرافھ ن ب ار العقَّ بة عقد ونفاذ رهية تزو ت أث إذا إالَّ الوط امل ع لغ

  .28قانونا

بخالف-د توقيعھ، خ تار من ابتداء ار العقَّ بة عقد أطراف ن ب صية امات ال ب ترت

ة املختصَّ ة العقارَّ باملحافظة ره ش إتمام عد إال لھ وب املو إ تقل ت ال ال   .29ملكيتھ

للمتلقي ل يخيَّ لة–قد و ال–بادئ ة س لة س ور املذ العقد ر تحر ة عمليَّ أنَّ

يمكن ال العقبات عديد تكتنفھ والصياغة ر حر التَّ ق طر أن بيد ات، صعو ة أيَّ ا شو

ي اآل ا   :إيجاز

ا-1 فكث دقيقة، غ املحّرر ا يجد القديمة ندات للسَّ سبة بال املتعاقدين ة وَّ مسألة

ة و ال خانة ن تتضمَّ بفالن"ما املدعو أو ب امللقَّ ان"فالن م اختالف يوجد قد كما ،

إ لتجاء صاحبھ ر يضطَّ مما القديم، ند والسَّ ة املدنيَّ الة ا وثائق ن ب ازدياده خ وتار

عملية وتلك الوثائق، ن ب طابق للتَّ ضمانا جديد رمن للش ا وإيداع ة وَّ ال إلثبات القضاء

صا ع ت وتفوّ تطول بايةقد ا استجالب عن فضال التصرف ثمار ا   .ح

محّرر-2 يجد ما ا فكث والواقع، ة امللكيَّ سند ن ب وب املو ار العقَّ ن عي تطابق عدم

تقنيا أو ا إدار الوضعية يح ت إ املتعاقدين طراف إرشاد ع ا مج نفسھ العقد

للعقو  سبة بال جدال البناء رخصة تطرح فمثال تطول؛ اوقد عيي نة املتضمّ القديمة د

سنة قبل بنايات ا عل دة املشيَّ أرض، رخص1984لقطعة آنذاك شرط تكن لم حيث
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قانونية و ن وضعيت ار للعقَّ يجعل ا ممَّ ملكية(بناء، ة)سند ماديَّ والثانية ،

ض. 30؟؟)بنايات( ي تقنية ة بخ ستعانة ضرورة ق املوثّ ع م يحتّ مر اذا بإنجاز

لنفقات ل تحمُّ ذلك و بھ، و املزمع ار العقَّ مشتمالت إثبات عليھ معتمد عقاري خب

التصرف مجانية من بالرغم املتعاقدين طراف جانب ب ترتَّ   . إضافية

II -ار العقَّ بة عقد ع التوقيع   .مرحلة

لذا سواء، حدّ ع ق املوثّ أو للمتعاقدين سبة بال امة و اسة حسَّ جد املرحلة ذه

ا ع صادقا ا عب و طراف إرادة عليھ ت انصَّ الذي ذاتھ و ره حرَّ ما ون ي أن ب   .31ي

ذا تصرفھ ون ي أن املتعاقدين، طراف إلرادة حماية ق املوثّ امل واجب ومن

عالصدد حرصھ خالل   :من

دي-أ لشا مستمر بحضور املتعاقدين طراف ع ار العقَّ بة عقد مضمون تالوة

شرحھ32العدل إ باإلضافة العقد، لذات الرس ل الشَّ املوجود ب التبو حسب ،

ن عي و ة والقانونيَّ ة تفاقيَّ روط والشُّ بائية ا ن بالقوان ــق يتعلــــــ فيما ارالسيما العقَّ

مھ وتقو ملكيتھ وأصل وب الصدد33املو ذا ة املدنيَّ مسؤوليتھ قيام طائلة   .تحت

املادة-ب بھ قضت حسبما ق واملوثّ ود والش طراف القانون2مكرر 324توقيع من

مع مضاء يحسن ال ملن بصام و تباعا، بة ال عقد صفحات ع م واملتمَّ ل املعدَّ ي املد

ع يھ العقدالتن ذيل   . 34ذلك

ع ار العقَّ بة عقد مضمون وشرح تالوة ا معت دا ج ق املوثّ ّ امل بذل من غم بالرَّ

مستمر ل ش م يد ش بمعية املتعاقدين عالم–مسامع و الن امي الل استكماال

ذمتھ ائ–امللقى الزَّ عض ات سلو عن تكشف امليدانية املمارسة ةفإن تمَّ امل غ ن

إ يرجع ھ لعلَّ ف، التصرُّ خطورة   :بواقع

تو-1 املقبولة غ ات لو السُّ عض نت وطَّ الفائتة، السنوات عرفيا عامل التَّ بات ترسُّ

البلدية مصا إ املتعاقدين عض أ ي فأحيانا ر، املحرَّ بة ال عقد ونفاذ مية أ عدم

و  عر محرر ع التصديق أجل القبيلةمن شيخ لدى عر رسم ر تحر أو عليھ، وقيع التَّ

يقول م حال لسان وكأنَّ ، و ة للعمليَّ استكماال د امل إمام عقد–مجازا-أو بأنَّ

مكتمل غ ق املوثّ ّ امل لدى م امل بة   .35ال
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فيھ-2 ضور ا أو التوقيع ار إن خالل من ار العقَّ بة عقد ر و بالَّ عالطعن فضال

التوثيق اتب م ا ا تتلقَّ ال العقبات أك ف، التصرُّ طبيعة عن   .الطَّ

وقبولھ رضاه ودليل للمم ة صيَّ ال ة امل عدُّ الذي َّ ال لإلمضاء سبة فبالّ

س ل ن ف أومثقَّ ن أميّ ائن الز فمعظم ة، العمليَّ احية النَّ من االت ش عديد يث بة، لل

م صفحاتل جميع ع مضاء نفس تكرار عدم ق املوثّ ظ ي ما ا فكث ، م التَّ ذا

العقد من صفحة وآخر ل أوَّ ع مضاء ن ب معت وقت ساب ا إذا سيما لذا. العقد

االت، إش من ة خ ذه تحملھ وما البصمة وضع ضرورة إ وثيق التَّ اتب م تلت

ت استعمال ضرورة إ افباإلضافة بوضع ة خاصَّ لدن–قنية من ول املج مر و و

ائن صفحات–الزَّ جميع ا ك لتحر م ع أصا بمناولة م إجبار ق املوثّ ّ للم يمكن ال

أصال؟ ناث س ج من ا طل يمكنھ ال بل   !العقد،

ر-3 يتعذَّ قد ول–كما لإلجراء م–تالفيا مضاء قبل قب واللَّ سم ن تدو نطلب

اع ال حال ّط ا اة ملضا ال توسُّ دين، والشا املتعاقدين انية36جميع إم عن فضال ،

من الو باملال م ذمم شراء أو ود الش ع غط الضَّ خالل من وقيعات التَّ نفس ار إن

ار العقَّ بة عقد إبطال   .أجل

ا-4 باس اللّ ونوع شام ح وأعراض الفسيفسائية نيات الذ وذاك، ذا عيقوقبل لذي

إ وء الُّ ة ك ع عالوة أمامھ، ا وج عن كشفت ولو املرأة ة وَّ معرفة ق املوثّ ّ امل

ة وَّ ال بطاقات ر تزو ولة س مع العائلة نفس من ة خاصَّ والصفات سماء   .انتحال

وما-5 ر تزو قضايا م ل ت سبَّ ما اً وكث التوثيق اتب م ق ؤرّ تُ باتت حاالت نتجمسألة

من ود والش طراف نفس دعوة تصور يمكن فال ظلما، ون بال م لبعض زّج من ا ع

املادة نص عديل و مراجعة جدر من بات لذا ري، جو غ خطأ ع للمصادقة جديد

رقم26/03 قانون ي02 – 06من املد القانون آليات ذلك ن متوّسل نة للم م 37املنظّ

املقارن    . 38والقانون

ار-ثالثا العقَّ بة عقد إلبرام الالحقة لية الشَّ   .جراءات

للتعب القانون طھ اش الذي س الرَّ ل الشَّ بة ال عقد إفراغ إلجراءات استكماال

الفقھ عض لدى يد ما أو املتعاقدين، طراف إرادة شئة" عن التَّ ي"بمرحلة تأ ،
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من تنطلق ة ليَّ ش موالية انمرحلة م الضرائب اضة قبَّ مصا لدى العقد يل

ة املختصَّ ة العقارَّ باملحافظة ره فش املكتب،   .تواجد

I-ار العقَّ بة عقد يل   .إجراءات

ار العقَّ بة عقد يل ب ق املوثّ َّ امل يقوُم عمومي، كضابط امھ مل 39امتدادا

ا، يل رسوم دا مسدّ العمومية، نة ز ا إنجازساب ت ث يُ أن عليھ الصدد ذا و

باملجان انت ولو عقده العملية رقم. ذه باألمر الصادر يل ال قانون د أكَّ  76وقد

مادتھ105 – خالل ا75من ل ع التا يل الَّ مصا لدى رة املحرَّ العقود يل ع

الوالي بمكتب قتضاء وعند ق، املوثّ ّ امل مكتب ضمنإقليميا نفسھ القانون ُولزم ة،

تھ ره58مادَّ تحر خ تار من ر الشَّ يتعدى ال أجل ار العقَّ بة عقد يل ب ن ق ،40املوثّ

رسم و زواج، و والفروع صول ن ب مة م بة ال انت إذا ار%5مجاناً العقَّ قيمة من

ن ل وَّ لغ بھ ح صرَّ ُ   .41امل

عملي أن سبق، ملا ناملحصلة وظيفت بإتمام ض تَ يل الَّ دارة: ة مراقبة ا ل أوَّ

يضطلع ذلك من وانطالقا العقود، ع ية الضر سوم الرُّ تحصيل ا وثان ، شكالً للعقود

نة ز ا لفائدة ار العقَّ بة عقد ع قانونا ة املطلو سوم الرُّ تحصيل مة بم ق املوثّ ُّ امل

للضر َجابيا بوصفھ القانون العمومية بنّص ٌف لَّ م لإلدارة وعوناً   .  بة

يزال ال أنھ إالَّ ق، املوثّ ُّ امل بتقديمھ ض ي الذي ي با ا الدور من بالرغم ھ أنَّ غ

ا م أ لعلَّ ة، كث عوائق ذا عملھ ض   :ع

يل-أ الَّ مصا طرف من مارسة ُ امل قابة   :الرَّ

العقد موضوع إ ة املمتدَّ يل الَّ مصا طرف من مارسة ُ امل قابة الرَّ الية إش إن

بة لعقد ره تحر ّ امل سلطة أمام حقيقية عقبة ل ّش أصال،ُ ا ام م من ست ل ال

أنَّ ذلك ار، مضمونھالعقَّ ورقابة ق، املوثّ ام م من خ العقد العقود–تكييف سيما

ةالن العقارَّ للملكية املختص–اقلة العقاري املحافظ ام م يل. من الَّ مصا دور أما

فقط لھ ش رقابة خاللھ من رسومھ وتحصيل العقد يل   . 42فينحصر

ار -ب العقَّ بة عقد أصل يل أخ   :التَّ

ال بة عقد أصل يل ول مسؤُ والالَّ فرط ُ امل أخ التَّ أن نالشك دُ لَ من ار عقَّ

أصل ل َّ أنُ دل فبَ املتاعب، من الكث ق املوثّ َّ امل وقع يُ بات يل الَّ مصا
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أقصاه أجل خالل سليمھ48العقد البطء املصا نفس د تعمَّ تَ للقانون، طبقا ساعة

التأ غرامات غرار ع واملتعاقدين ق املوثّ تطال أضرار عنھ ينجرُّ ا ممَّ طـةإياه، املسلَّ خ

املتعاقدين حقوق ضياع ع عالوةً ا، نفس دارة تأخ ب س وثيق التَّ اتب م ع جوراً

أحد وفاة ب س بطالنھ انية وإم ل، ّ ُ إذا إالَّ ر شَّ ال ار العقَّ بة عقد أنَّ اعتبار ع

طبقا ر بالشَّ إالَّ لھ وب للمو تقل ت ال امللكية أنَّ أساس ع املادةطرفيھ من793لنص

ي املد إثارة. 43القانون من ا ع ينجرُّ وما العقود ألصل دارة تضيع الية إلش ة معا

ن ق املوثّ مطلب تجسيد مطلوب من أك بات املتعاقدين، بحقوق وإضراراً ق املوثّ ملسؤولية

بخلق و بل نفسھ، العقد أصَل بدل يلھ إبان العقد من ة بتقديم آلياتالقا

العقود ا خالل من ل التوثيق اتب وم يل ال مصا ن ب ونية الك ة معا

ملوثقي ة و ا الغرفة أعلنت الذي ي و لك للعقد مواكبة عد عن ا رسوم سدد و

سھ وتكر تجسيده الغرب   .ناحية

II -ار العقَّ بة عقد ر ش   .إجراءات

امل ميدان التوثيقي العمُل رتبط ريَ الشَّ عمل جسدياً ارتباطا ة العقارَّ عامالت

تحول44العقاري  من غم الرَّ و ن، ت ا عمل بمستوى باإليجاب أو بالّسلب ر يتأثَّ بحيث ،

صوص النُّ تبقى ، مادياً ملواكبتھ الالزمة البدائل وإيجاد العي ر الشَّ ن توط إ الدولة

العقاري  ر للشَّ مة عديل45املنظَّ الواجب من أض لذا ا، م املرت الغرض تل ال

ديثة ا ة ونيَّ لك ة للمعا ومسايرة مرونة أك بأخرى الية ا ة القانونيَّ سانة   .الّ

املادة ألزمت وقد رقم90ذا، التنفيذي املرسوم تطبيقا76-63من سلفاً ور املذ

ن املادت ام القان793و165ألح املادةمن نصُّ وكذا ي املد رقم16ون مر 74-75من

ل1975نوفم12املؤرخ ّ ال س تأس و العام را م إعداد ن املتضمّ

إقليمياالعقاري  ة املختصَّ ة العقارَّ املحافظة لدى ار العقَّ بة عقد ر شَ ق املوثّ ّ امل ،

قدره ار%1برسم العقَّ م تقو ع ط46بناءً ة؛تحت يَّ والتأدي ة املدنيَّ مسؤوليتھ شوء ائلة

التطبيقي العمل ا جذر تحوال ل شَّ الذي العي ر الشَّ بنظام العمل بدء من غم الرَّ و

ق املوثّ َّ امل بأنَّ ع ال مر ذا أن إالَّ سواء، حدّ ع التوثيقي والعقد ق للموثّ امل

أنَّ  ذلك حية، بأر عملھ مارس يُ أمامھأض وضعت العقاريَّ امل ات االتعمليَّ إش

مة متأزّ ات ووضعيَّ اجديدة أبرز لعلَّ اعة، السَّ دّ ا آثار من يتخلص   :  لم
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اري    - أ العقَّ امل وثائق إيداع رقبل للشَّ املودع بة ال   :عقد

وإيداع امل وثائق استالم محاضر إمضاء ي امليدا العمل خالل يتصادف فقد

ار عقَّ بة عقد ر حرَّ قد ق املوثّ ُّ امل فيھ ون ي وضع مع ة العقارَّ املحافظات لدى ا وثائق

من الرغم و ، الحقاً ر فالشَّ يل الَّ إجراءات قيد يزال وال يداع، خ تار سبق خ تار

ـادةتأكي املــــ نّص رقم41د التنفيذي املرسوم إجراءات63 – 76من ع أعاله املحلل

م تح ال ة العقارَّ حافظات ُ امل عض نجد ور، املذ الغرض ع حفاظا املتتالية يداع

بة عقد إيداع برفض تقوم إذ املرسوم، نفس ا عل حثَّ ال يداع إجراءات تطبيق

لل املودع ار الذيالعقَّ مر ممسوحة، بمنطقة يقع بة ال عقد محل العقار أنَّ ة َّ ب ر ش

ة دارَّ ـة سو ال إجـراءات ملباشرة ھ التوجُّ عليھ م يحتّ حرج وضع ق املوثّ َّ امل 47يضع

ار العقَّ بة عقد عديل ثمَّ العقاري الدف إنجاز أجل من املتعاقدين طراف واستدعاء

طرف من وإيداعھوإمضاءه ن العدل م يد وش   .  م

م بإخبار العقاري للدف م طل حال طراف يصطدم أن يتصادف طرف-وقد من

ھ-دارة التوجُّ إالَّ دّ بُ من م ل س ول ول، املج حساب ترقيمھ تمَّ وب املو ار العقَّ بأن

إن ة القضائيَّ أو ة املختصَّ املصا ن ب ة دار ة سو ال قدإ ھ أنَّ بل تطول؛ وقد اءً

يجعل مما بة، ال عقد طر أحد وفاة وب املو ار للعقَّ العقاري الدف إنجاز عد امن ي

العقاري ر الش لية ش ف لتخلُّ لھ، وب املو حقوق معھ وتضيع لإلبطال قابالً العقد

املادة نص ي793بحسب املد القانون   . من

العقا  - ب الدف بيانات تطابق املصدرعدم ضمن بياناتھ مع   :ري

العقاري الدف بموجب ق املوثّ ن دُ لَ من ار العقَّ بة عقد ر تحر عند الية ش ز ت

ر يظ حيث ل، وَّ جراء ع بناء ائياً ماً مرقَّ ان إذا تطابق–عدئذ-السيما عدم

م الة و بيانات قاعدة ضمن بياناتھ مع العقاري الدف واملصفوفةبيانات را

م رقم نموذج مستخرج ع حصولھ عد ا ل بھ ت يُ ال ة يَّ ،)PR4bis(مكرر 4. م. امل

الة و مستوى ع استدراكھ مكن مُ خطأ مربوجود علق إذا اٌل إش ناك ون ي ال وقد

مست ع طأ ا شاف اك أن بيد ر، اراملحرَّ العقَّ بة عقد يح ت بدون را وىم

ا معا تصعب وضعية ق املوثّ يجعل امللكية أصل اعتمد الذي العقاري –الدف

حيان من ؛–الكث مثالً ار العقَّ كمساحة ضمنھ ة رَّ جو يانات ب مر ق علَّ إذا سيما
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من جراء ذا بع ست وما م، يد وش املتعاقدين بوجود يحھ ت ع ه ج يُ مرالذي

ةمرا باملرَّ م َجمع يمكن ال وقد م التفاقا طراف   . جعة

العقاري   -ج بالدف ة رَّ و ا البيانات عض قيد   :إغفال

ق املوثّ امل ا يواج ال تلك الية إش أعظم البياناتلعلَّ عض قيد إغفال

ة رَّ و عضا و وز، ُ ا متيازات، و ون الرُّ قيد يخصُّ فيما السيما العقاري بالدف

جراء ع الطلب شمل ل غفال امتدَّ إذا ة الصعو وتزداد ف، للتصرُّ عة املا ـــروط الشـــــــ

ة( السلبيَّ ادة ار) الش العقَّ بة لعقد ره تحر قبل ق املوثّ ا يطل   . ال

عامل باين توقيعي دون جراء ترفض ا فبعض و، الس ذا مع ة العقارَّ املحافظات

ا(غرامة ل عود طأ ا أن أساس ة) ع بمعيَّ العقاري بالدف البيانات قيد إ بادر وتُ

وفقا طأ ا استدراك إ وتدعوه العقد محّرر إ ا وّج تُ ستدراك ّ و تُ إرساليـــــــــة

ديدة، ا ةًللبيانات ّ مو إرساليةً ق املوثّ إ فقط رسل تُ املحافظات عض أن غ

بقى و العقاري الدف بمضمون املساس دون الرفض ب يح–عدئذ–س ت لألطراف

املحافظات عض و للقانون، طبقا الوضعية ن–تلك ولي رفض-خالف إ بادر تُ

بالبيان ا ستدر مُ العقاري الدف إعادة مع ةجراء ّ و مُ بإرسالية إرفاقھ دون املغفلة ات

املحتالة دارة دون وحده ق املوثّ َّ امل ع غفال مسؤولية عبء يلقي ما و و لذلك،

  .48عليھ

ول   - د جراء ضمن ي ا ال قيم ال مراجع ن تدو   :عدم

ة العقار املحافظات املع–بادئة–انت ند السَّ مراجع بجالء ّ و قيمتُ ال تمد

خ ذا ي(وطبيعة ا أو ذه49)مؤقت قيد غفل َة خ ونة باتت ا أَّ إالَّ ،

قوق ا ار إلش ل وَّ جراء إ فقط ش وُ العقاري، بالدف ة رَّ و ا املعلومات

ع ن ائز ا اص لأل ة القانونيَّ املراكز اختالل تتصورا أن ولكم ة، يَّ سندالعي أو عقد

مراجع فيھ ذكر يُ لم الذي ملكيتھ سند ري جو ل ش الغ مركز يرتبط بحيث ملكية،

بموجب اراً عقَّ ولده ألحد ب َ الذي الوالدين أحد فمثالً العقاري؛ للدف ي ا ال قيم ال

إ عد لفائدتھ ائيا العقار ذا م رقَّ يُ ن وح ، ال ر الشَّ نظام ظل م م يداععقد

امل ة50وثائق عمليَّ تصعب العقاري للدف ي ا ال قيم بالَّ امللكية سند مراجع ذكر دون

عامل وافتقاد الدف بمراجع املوجود السند إغفال ب س الولد عن بة ال الرجوع
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عن تج ي وما القضاء أو دارة ق طر عن ال ش ة سو إ ه يضطرُّ ا ممَّ ما، بي ط الرَّ

وأعباءذل تبعات ل تحمُّ و رص فُ ت تفو من   .ك

صرفات-ه التَّ تقييد ي القانو غ ع   :التوسُّ

العقاري الدف إ ص ند السَّ من تقل ت ال عباء و بالقيود مر ق يتعلَّ ال

ي ا ال وإعداده ترقيمھ عات–بمناسبة شر الَّ ا تفرض ة خ ذه أن اعتبار ع

قانونا العمل ا اري ا نظيمات عة-والتَّ املا والقيود باألعباء أساساً ق يتعلـَّ ما بقدر

للقانون؛للتَّ  خاطئا ا تفس مفسرا نفسھ تلقاء من العقاري املحافظ ا دوّ يُ ال صرف

تقديم أو البناء، رخصة ع صول ا ن ح إ صرف التَّ من املنع شرط إضافة ا ومثال

صول ا بة ال عقد ار إش حال لھ وب املو تلزم فقرة إضافة أو شغال، م قدّ تَ ادة ش

طبق املطابقة ادة ش رقمع للقانون دون1551 – 08ا ا تقييد أو قوق ا عليق ليتمَّ ،

اص لأل ك التملُّ ة حر من ستور الدُّ ه أقرَّ ملا خالفا ي قانو   .أساس

عباء و امات ل من النوع ذا أنَّ ن يُ الصدد، ذا املطروح ال ش أنَّ كيد

بھ ترت ن يتع ان ا-أحيانا-وإن نص بحسببموجب دة املشيَّ ارات العقَّ ع لقانون

ة العقارَّ بالدفاتر إدراجھ السليم من س فل ع؛ شر ال ا جاء ال والوضعيات حوال

من إلغاءه وجب لذا رداء، ا ة العار را قطع لة املتمثّ ارات العقَّ ملكية نة املتضمّ

عدم العقاري فظ ل م مصا بمراسلة ة الوصيَّ ات تفسا خطأ التوسع

  .القانون 

م-و رقم نموذج مستخرج ع صول ن) PR4bis(مكرر 4. م. ا التحي   :وعدم

املادة بمقت سليمھ واجب أعاله ن املبَّ رقم77املستخرج التنفيذي املرسوم من

عمليا6352ً – 76 لكن ار، العقَّ بة لعقد ي ا ال ر حر التَّ وقراط–قبل لب دارةنظراً ية

القانونية لآلجال ا مال إ ما–و اً وكث العقد، نفس ر تحر عد ق املوثّ ّ للم م سلَّ ُ

ا ممَّ زم الالَّ ن التحي ة العقارَّ املحافظة إجراء عدم أساس ع طلبھ برفض يصطدم

اختصاصھ–يضطره من س ل و لطلب–و ة املختصَّ ة العقارَّ املحافظات إ الس

ا رقمإنجاز نموذج مستخرج بواسطة املناسب ن ن PR12لتحي ب ل طو وقت ساب ي وقد

املطلوب التحديث إتمام ألجل را م االت و ملصا ا ووصول ة العمليَّ ذه   .إعداد
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ار، العقَّ بة عقد ر ش عملية س خاللھ ومن ك املالَّ مصا عطيل عن ففضال

التأخ غرامة ق املوثّ َّ امل ع ط سلَّ ُ"Pénalités de retards "نة ز ا لفائدة ة املستحقَّ

منھ خطأ أي دون من ا ج ا د سدّ أض ال   .العمومية

  

و تُ إذا حقيقةً م التأزُّ زداد ةو َّ ب للقول مجال ال نا و لھ، وب املو أو ب الوا

ر بالشَّ تقل ت امللكية أنَّ اعتبار ع العقاري ره ش لية ش لتخلف ار العقَّ بة عقد ملكية

املادة نص اع،793بحسب ال حال ق املوثّ َّ امل مسؤولية يث مما ي، املد القانون من

ي جعلھ و لھ وب املو حقوق معھ تبعاتوتضيع من ذلك عن تج ي وما بالورثة صطدم

  .وأعباء

العقاري -ز املحافظ من ر َّ امل غ فض روالرَّ الشَّ ر   :التأخُّ

العقود ار إش ع العمل ة الوصيَّ دارة عليمات و املشّرع حّث من ومن( 53بالرغم

ار العقَّ بة عقد ا أجل) بي ا15خالل لدى ا إيداع خ تار من ةيوما العقارَّ ملحافظة

أن والسليم دارة، وقراطية ب ب س العدم ب م ت أ جال أنَّ إالَّ ، ة املختصَّ

ة وفعاليَّ نجاعة أك عطي القانون بنصوص ا وضبط جراءات ذه ل ة كب ية مّ أ إعطاء

املصا تتصادم ذلك وخالف بة، ال عقد خاللھ ومن لھ وب املو حقوق فظ وضماناً

بتھ عقد ر ش أخر التَّ ب س لھ وب للمو خسائر من بع ست وما قوق، ا ك وتن

يجاوز  قد حيان-عمليا–الذي عض ما ومثيل نة والسَّ ر   .54الشَّ

غ جراء أو يداع ي إجرا رفض بمناسبة ال ش س ي ن و ة الّصعو وتزداد

توضيح والواجب قانونا، س املحافظاملؤسَّ عت ال إذ ة، الوصيَّ ات ا من يم املفا

بتطبيقھ لزم مُ و ما بقدر للقانون مفّسراً   .العقاري

ان إبَّ ة رَّ ا امل لھ جانبھ، امللقى ام ل اعتبار ع ق املوثّ َّ امل فإن يھ، للتن

و  ات مصط من مناسبا يراه ما باستعمال ار العقَّ بة لعقد ره بتحر لتبو ن مع ل ش

م امل العقد محل ي القانو صرف التَّ ر ؤطّ يُ سليم ر بتحر م يل أن ساس و لكن. العقد،

املطالبة ع ؤون يتجرَّ ن العقار ن املحافظ فبعض ذلك، خالف يكشف املمــــــــارس الواقع

ب العلم مع م، تفك ناسب تُ ال أو ناسب تُ ال العبارات عض حذف أو أنَّبإضافة

مثل لتفادي ة الوصيَّ السلطة عليمات من الرغم و بل املسألة، ذه ٌ وا القانون

عليھ و ما ع قائٌم فالوضع املمارس الفعل   .ذا



                2016–1437  

288 
 

غرض ة عدَّ راً أش وردّ جذب محلَّ تبقى ار، إش موضوع العقود عض أنَّ بل

ا املحافظات ومصا التوثيق اتب م من ل ن ب يح االت م البعيــدة السيــما ة لعقار

بات سب الَّ ل إرسالياتھ العقاري املحافظ ن ِ ضمّ يُ أن دل فبَ ا، تصال يصعب أيــن

يحا ت يطلب أخرى تارة سيان وال تارة مال فبفعل ا، يح ت الواجب القانونية

س ل ابتداء بة ال لعقد الفاحص العون أن ع ما مرة، ل نا الفاحصمعيَّ نفسھ و

ر َّ امل غ ه تفس ّل ول ثانية، مرة اه الذي55إيَّ لھ وب املو قوق تضيع من بعھ ست وما

هللا– ر قدَّ ض–ال معرَّ بة ال فعقد ب، الوا أو و تو محالة-إن عالوة–ال لإلبطال،

الورثة مع قوقھ تصادم عن تج ي ا   .56عمَّ

ال من أض سبق، ما ل ل يجة املادةوالن نص عديل ي793ضروري املد القانون من

ع د يؤكّ ل ش أخرى، عات شر مواد من ا شا ة" وما العقارَّ امللكية إنتقال

اره إش خ تار من س ول العقد خ تار من   . "ابتداءً

  خاتمــة

يضيق قد ال احات ق و النتائج م أل خلص نَ اية، بال للبداية طا ور ، بدءً ع عودا

ا مُّ أ لعلَّ لية، ا إلبراز   : املقام

إفراغھ-1 وجب لذا بالغة، خطورة ع مضمونھ يكتنف ٌ شك عقدٌ ار العقَّ بة عقد

جا ره وش يلھ إجراءات تتمة مراعاة مع رس اونعقد بدون املناسبة ل

للقانون    .طبقا

منھ-2 ة بتقديم ا عل املنصوص جال ار العقَّ بة عقد يل ع رص ا

ة معا آليات بخلق و بل يل، ال بمصا ا ضياع لعدم ضماناً أصلھ، عوض

سدد و العقود ا خالل من ل التوثيق اتب وم يل ال مصا ن ب ونية الك

ناحيةرسوم ملوثقي ة و ا الغرفة أعلنت الذي ي و لك للعقد مواكبة عد عن ا

سھ، وتكر تجسيده   الغرب

املادة-3 ل793عديل ش أخرى عات شر ضمن مواد من ا شا وما ي املد القانون من

حفاظ اره إش خ تار من س ول العقد خ تار من ابتداءً ة العقار امللكية انتقال ع د ؤكّ اًيُ

العقود بموجب الناشئة م قوق وضماناً للمتعاقدين املراكزالقانونية   .ع
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باين-4 ت مسؤوليات ار العقَّ بة لعقد إبرامھ بمناسبة املوثق عمل عن شأ حسب–ت

الة طأ–ا ل ضوابط وضع ستلزم ا ضبط ولعلَّ زائية، وا املدنية، ية، التأدي ن ب

املتعددة نيامدنيا،(بأوصافھ م أو جزائيا، يتمتع) أو بة ال عقد أن اعتبار طبقا–ع

ر–للقانون و بال فيھ الطعن ن ح إ ن املطلق فاذ والنَّ ة يَّ  .با

را-5 م االت و ومصا العقاري فظ ا مصا لة ممثَّ دارة مواكبة ضرورة

ال الوزارة اح إ من غم فبالرَّ ونية، لك ونيـةللعصرنة لك بالرقمنة العمل وصية

)M.A.C.F (ندات السَّ ر ش معلومات بإدخال ا ا م تراوح ة العقار املحافظات زالت ال

مصا مع املستمر ن التحي وإجراء التواصل ا م تظر ي وقت ، غ ال ضوئيا ا وم

ليا ذات و العملية نفس نفيذ ب بل ، ونياً إلك را م االت معو ونية لك ت

امللكية النتقال املستمر ن حي التَّ ضبط عملية أنَّ اعتبار ع الحقـا، التوثيق اتب م

لعمل ضة املع سية الرئ العقبة تبقى ن املتعاقب املالك يل عملية سلسل و ة العقار

سواء حدّ ع دارة و ن ني   .امل

باإل -6 زه عز و شري ال انب ل سب فالتأط املكثَّ ن و الت عن فضال ة، املاديَّ انيات م

ر الشَّ عملية الالزم تمام باال م س وتحس را وم ة العقارَّ املحافظات ألعوان

ما، بي ن زم الالَّ شاركية والَّ ناسب التَّ تحقيق غرض م، م ل ام م وضبط العقاري،

للصا وخدمة امليدان املوجودة ات للصعو الصددتذليالً ذا   .العام

را-7 م االت وو العقاري فظ ا مصا اختصاص اق إ ضرورة( ضرورة مع

ن از ا ،) دمج محضاً قانونياً ا عمل عت ال و ة خاصَّ و العدل، وزارة لوصاية

وتوحيداً القانون، ع علو باتت ال ة دار ا عليما و ا بمذكرا دارة ف لتعسُّ عاداً إ

اد ار،لالج للعقَّ اكمة ا ة دار املنظومة د يّ ا م التحكُّ عن فضالً ار، العقَّ مادة

دارات تلك موظفي عض أوساط املتف والفساد وقراطية الب ع  . والقضاء

إذا-8 سيما املقارن، القانون غرار ع واحد قانون ار للعقَّ مة املنظّ النصوص تجميع

ة خ ذه أثناءانت املتلقاة ات للصعو تذليالً عتيقة، عات شر ة عدَّ ن ب متفّرقة

الفاصل القا طرف من اع الّ الفصل وحال ق، املوثّ ّ امل لدن من التطبيق

دارسة املُ بمناسبة ي املتلقّ والطالب املناقش ادي لأل بل ازلة،  .النَّ
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ـــــــوامش ال
                                                             

: ألكثر تفصیل حول معنى ووظیفة وخصائص وطبیعة مهنة التوثیق یراجع .1
وسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، دار هومة للطباعة 

  .وما یلیها 15. ، ص2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
المتضمن  2006فبرایر  20المؤرخ في  02 – 06من قانون رقم  3المادة   .2

  .مهنة الموثق تنظیم
لكن قد یحدث وأن یكون الهدف من وراء ذلك مجرد الحصول على استشارات   .3

عالم األطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا اآلثار المترتبة على تصرفاتهم دون  وإ
 – 06من قانون رقم  13أن یؤدي ذلك حتما إلى تحریر عقود، راجع المادة 

نة الموثق، وأنظر في هذا المتضمن مه 2006فبرایر  20المؤرخ في  02
محمد بودالي، االلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر : الصدد

  .39- 38. ، القاهرة، ص2005للنشر والتوزیع، 
  .السالف الذكر 02 – 06من قانون رقم  09المادة   .4
  .من نفس القانون 02المادة   .5
غشت  03رخ في المؤ  242 – 08من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة   .6

المحدد لشروط االلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي  2008
  .وقواعد تنظیمها

غرف على األقل، تخصَّص األولى للمكتب، والثانیة لألمانة،  03وأن یتضمن   .7
والثالثة تستعمل كقاعة انتظار، باإلضافة إلى وجوب اشتماله على المرافق 

ویمكن للموثقین الممارسین في نفس المكتب اشتراكهم في غرفة . الصحیة
اص، وأن یتمَّ األمانة وغرفة االنتظار شریطة أن یكون لكل منهم مكتبه الخ

تخصیص جانب من المكتب لتسییر األرشیف وحفظه، باإلضافة إلى تهیئة 
قاعة االستقبال بمقاعد مریحة مع إرفاقها بمجالت الئقة، المحبَّذ أن تكون في 
مجال االختصاص تعریفا بالمهنة وتجنبا للقلق المتولد أثناء االنتظار، فضال 

مهنة، كجدول الموثقین و جدول عن تعلیق لوحات توجیهیة لها عالقة بال
األتعاب، وتوفیر أجهزة التهویة والتدفئة دونما إهمال لنظافة المكان، راجع 
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من المرسوم التنفیذي رقم  08من نفس المرسوم، والمادة  10، 09، 08: المواد
  .غشت المحدد ألتعاب الموثق 03المؤرخ في  243 – 08

جرام اإلتالف والسرقة؛ أنظر شروط كاألرشیف التوثیقي الذي كثیرا ما طاله إ  .8
 03المؤرخ في  254-08وكیفیات تسییره وحفظه ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

  .المحدد لشروط وكیفیات األرشیف التوثیقي وحفظه 2008غشت 
زیدان بورویس، الطرق واإلجراءات العملیة لتحریر عقد توثیقي، مجلة الموثق،   .9

  .21. ، ص2001، أكتوبر 3ع 
رشید بن ردان، المعامالت العقاریة واإلشكاالت التي تعترض العقد التوثیقي،   .10

. ، ص2006، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، مارس 1مجلة اإلتحاد، ع 
188.  

عقد / بطاقة تعریف األطراف+ شهادة میالد : یتكون ملف عقد هبة العقار من  .11
رخصة البناء / قار مبنيعقد التأمین إذا كان الع/ الملكیة والدفتر العقاري

نسخة من بطاقة تعریف الشاهدین / وشهادة المطابقة لقطعة األرض المبنیة
رخصة من الوالي المختص ونسخة من بطاقة هویة وجواز سفر / العدلین

  .وشهادة میالد الواهب أو الموهوب له األجنبي
ال فمثال یجب علیه فحص وجود الختم الرسمي للهیئة المصدرة للوثیقة ومج  .12

اختصاصها القانوني، فال یمكن مثال قبول رخصة بناء صادرة عن الدائرة، إذ 
. محل اختصاص إصدارها البلدیة التابع إلقلیمها العقار المراد عقد الهبة بشأنه

وااللتزام بالفحص هو من أهم االلتزامات اللصیقة بالعمل التوثیقي التي أقرَّها 
محمد : راجع في هذا الصدد. موثقالقضاء الفرنسي أساسا بشخص المهني ال

  .39-38. بودالي، المرجع السالف الذكر، ص
یتعیَّن التأكد مثال من أن رخصة البناء صادرة باسم صاحب العقار المذكور   .13

بسند الملكیة، وأنَّها تتضمن على نفس رقم وموقع العقار المعیَّن بنفس السند، 
  .ابقة مع رخصة البناءبحیث تكون المعلومات الواردة بسند ملكیته متط

كثیرا ما ذهب المهنین ضحایا لعملیات نصب وتزویر من طرف زبائن   .14
محترفي التزویر، لذا یتعیَّن علیهم اتخاذ واجب الحیطة والحذر وطلب الوثائق 
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األصلیة بغرض الفحص والمراقبة، وفي حالة اكتشافه ألي تزویر یحتّم علیه 

ئیة أو النیابة العامة قصد اتّخاذ الواجب القانوني تبلیغ الضبطیة القضا
المطلوب وتبرئة ذمته في هذا الصدد، ویتعیَّن علیه أیضا التحري عن الوضعیة 
القانونیة للعقار الموهوب من حیث سالمته وعدم إثقاله بأي رهن أو امتیاز، 
عالوة على التأكد من المصادقة على الوثائق المعروضة علیه من الخارج، 

تنظیم ومهام (ار، مهنة التوثیق في القانون الجزائري مقني بن عم: أنظر
وما  106. ، ص2013دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، ) ومسؤولیات

 .یلیها
  .185. رشید بن ردان، المقال السابق، ص  .15
یؤشر على هامش عقد میالد : " على ما یلي 489إ في مادته .م.إ.نص ق  .16

ـــر المعني في سجالت الحالة المدنیة، ــــ   بمنطوق األمـ
ویعد هذا التأشیر . القاضي بافتتاح أو تعدیل أو رفع التقدیم بأمر من النیابة العامة

لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون األسرة نصَّا : ألكثر تفصیل راجع". إشهارا
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة )دراسة تفسیریة(وشرحا 

2014الجزائر،  102 .، ص .وما یلیها   
ألكثر تفصیل راجع فقرتي إجراءات تسجیل وكذا إجراءات شهر هبة العقار ضمن متن هذا   .17

  .المقال
من التعریفة الرسمیة ألتعاب الموثق في بندها  41المحددة بمقتضى البند   .18

 2008غشت  03المؤرخ في  243-08، الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم 41
  . المحدد ألتعاب الموثق

تبعا لذلك یتعیَّن على الموثق امتثاال لإللزام باإلعالم وضع جدول التعریفة   .19
الرسمیة لألتعاب في مكان بارز من المكتب لتمكین الزبائن من اإلّطالع علیه 

  ). السالف الذكر 243– 08من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة (
 هو تمكَّن من اآللیات ال یزال النظام المحاسباتي في الجزائر یراوح مكانه، فال  .20

المتداولة حالیا، وال هو واكب التطور الرقمي الحاصل الیوم في الدول المتقدمة، 
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وما علیه إال توسُّل تجارب بعض الدول الرائدة في هذا الصدد، بل بتكوین 

  .جّدي ومستمر ألعوان اإلدارة في أسوء األحوال
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 374الفعل المجرم، المعاقب علیه بمقتضى المادة   .21
ویمكن أن تكون مكتوبة بالید أو باآللة الراقنة أو مستنسخة بكل وسیلة أخرى   .22

  ).السالف الذكر 02 – 06من قانون  28المادة (
، مجلة )اإلجراءات والمراحل التي بها(حمان بكاي، العقد التوثیقي : أنظر  .23

عروم ، الضوابط الثانویة ؛ مصطفى ل34. ، ص2002، سنة 10الموثق، ع 
وما  42. ، ص2002، مارس 5والشكلیة للعقد التوثیقي، مجلة الموثق، ع 

یلیها؛ عبد الرحمن بلعكید، وثیقة البیع بین النظر والعمل، مطبعة النجاح 
  .وما یلیها 314. ، ص2001، 3الجدیدة، الدار البیضاء، ط

  .السالف الذكر 02 – 06من قانون رقم  27، 26/1المادتین   .24
  .من نفس القانون 26/2المادة  .25
  .من القانون نفسه 26/3المادة  .26
من  206من القانون المدني المعدل و المتمم، وكذا المادة  324إعماال لنص   .27

  .قانون األسرة المعدل و المتمم
وما یلیها من قانون  124الفعل المجرم، المعاقب علیه بمقتضى المواد   .28

  .العقوبات
نورة منصوري، هبة العقار في التشریع، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر،   .29

  . 59. ، ص2010
  .189. رشید بن ردان، المقال السابق، ص  .30
  .22. عبد الرحمان خالدي، المذكرة السالفة الذكر، ص .31
یكونا من غیر أقارب أو أصهار األطراف المتعاقدین حسب  اللذان یجب أن .32

السالف  02 – 06من القانون رقم  20/2المفهوم بالمخالفة لفحوى نص المادة 
من القانون المدني  3مكرر  324الذكر، المبني انطالقا من نص المادة 

المعدل والمتمم، ویمكن للموثق االستعانة ممن له صلة أو قرابة بالمتعاقدین 
( حمدي باشا عمر، عقود التبرعات : ألكثر تفصیل راجع. كشاهدي تعریف
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دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ) الوقف –الوصیة  –الهبة 
  .ما یلیها 16. ، ص2004

 28من قانون التسجیل المعدل و المتمم، و كذا نص المادة  231نص المادة   .33
  .السالف الذكر 02 -06من قانون رقم 

، القضاء المدني، زكریاء 1مي داودي، قضاء المحكمة العلیا، ج سال .34
  .42 – 38. ، ص1992للمنشورات القانونیة، الجزائر، 

  .188. رشید بن ردان، المقال السابق، ص  .35
  .188 – 187. رشید بن ردان، المقال نفسه، ص  .36
  .من القانون المدني المعدل والمتمم 84المادة   .37
  . تنظیم مهنة التوثیق المغربي من مدونة 43و  42المادة   .38
من قانون  93تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بمقتضى المادة   .39

  .التسجیل
بورویس زیدان، الطرق واإلجراءات العملیة لتحریر عقد : یراجع بإسهاب  .40

  .34، 33. ، ص8توثیقي، مجلة الموثق، ع 
 11من قانون التسجیل المعدل بمقتضى المادة  2و  1فقرة  231نص المادة   .41

المتضمن قانون المالیة  2013دیسمبر  30المؤرخ في  13-08من قانون رقم 
من المادة  2یجدر التذكیر إلى أن المشرع أخطأ في الفقرة . 2014لسنة 

ـــــة الفروع مما جعل المعنى یختل، أتبعته المدیریة  المحللة أعاله بإسقاطه كلمـــــ
بواسطة (مركزیة للضرائب باستدراك یوضح نفس المعنى بموجب مراسلتها ال

تحت رقم  2014فیفري  13: مؤرخ في) تلكس
05/MF/DGI/DLRF/LF2014 . التصحیح األخیر من خالل استدراك

مادة من قانون بحجم قانون المیزانیة العامة بمقتضى تعلیمة إداریة الترقى 
لتي بات التشریع الجزائري یعرفه مؤخرا، لدرجته، أكبر المهازل التشریعیة ا

والواجب على مدیریة التشریع بالبرلمان االلتفات بجدیة لهذه اإلشكالیة واحترام 
  . آلیات وقنوات التعدیل التشریعي وفقا لما یقرره القانون



                2016–1437  

295 
 

                                                                                                                                                 
آسیا دوة، اإلطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات : ألكثر تفصیل راجع  .42

، 2008ري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، في التشریع الجزائ
  .89، 88، 80، 79. ص

المتعلق  63 – 76من المرسوم التنفیذي رقم  61المعززة بنص المادة   .43
 74من األمر رقم  16و 15بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، والمادتان 

راضي العام و المتضمن إعداد مسح األ 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75 –
حسین بطیمي، نظام الشَّهر : ألكثر تفصیل یراجع. تأسیس السجل العقاري

، 2013، دیسمبر 2العیني ودوره في المعامالت العقاریة، مجلة الموثق، ع 
  .وما یلیها 41. ص

مجموع اإلجراءات القانونیة والقواعد التقنیة " یعرف الشَّهر العقاري بأنه   .44
الضامنة لحق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة المتصلة بها، أو الشخصیة 

عبد الرحمان خالدي، : أنظر في هذا الصدد" الواجب شهرها طبقا للقانون 
ت القانونیة الواجبة الشهر ؛ لیلى زروقي، التصرفا28. مذكرة سالفة الذكر، ص

؛ 13. ، ص1998، دیسمبر 5واآلثار المترتبة عن القید، مجلة الموثق، ع 
جمعة محمود الزریقي، نظام الشَّهر في الشریعة اإلسالمیة، منشورات دار 

  .وما یلیها 162. ، ص1988، 1األفاق الجدیدة، بیروت، ط 
راجع تطور الشهر العقاري في التشریع الجزائري، عبد اهللا مویسي، إشكاالت   .45

العقد التوثیقي بین نظام الشَّهر الشخصي ونظام الشَّهر العیني، مجلة الموثق، 
  .وما یلیها 32. ، ص2013، یونیو 1ع 

  .من قانون التسجیل المعدل والمتمم 2 - 353حسب نص المادة   .46
الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك  4618یة رقم حثَّت التعلیمة الوزار   .47

على السَّعي إلى تسویة هذه الوضعیة، غیر أن  04/09/2004الوطنیة في 
اإلشكال یكمن في قراءتها من والیة ألخرى، حیث أن بعض المحافظات 

ح بأن عملیة التسویة بعد مرور أجل السنتین  ال یمكن أن ) 2(العقاریة تصرّ
ق االلتجاء إلى القضاء المختص ولو كان للحائز سند ملكیة تكون إال عن طری

مشهَّر، ویبقى الحال على ما هو علیه بالرَّغم من صدور تعلیمة أخرى عن 
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التي أكَّدت على  9642تحت رقم  22/01/2008نفس المدیریة بتاریخ 

ضرورة التَّسویة اإلداریة لوضعیة العقارات التي لها حجیة قانونیة ولم تكن 
رة مهما كان تاریخ اإلیداع بالمحافظة العقاریة المختصة، األمر الذي مشهَّ 

لیمة  یتطلَّب التدخل الجدي للوزارة الوصیة من أجل فرض االنضباط والقراءة السَّ
  . لفحوى التعلیمة المذكورة

، تجدر اإلشارة إلى أن اإلشكالیة 41. عبد اهللا مویسي، المقال السابق، ص  .48
قاط التي تمَّ تناولها في االجتماع التنسیقي بین الموثقین المذكورة من أبرز الن

سعیدة، البیض، النعامة، : ومدراء الحفظ العقاري والمحافظین العقارین لوالیات
  .02/03/2017: بتاریخ) والیة النعامة(بشار المنعقد بمدینة العین الصفراء 

ریم مراحي، دور  :ألكثر تفصیل في كیفیة ترقیم العقار بالدفتر العقاري یراجع  .49
المسح العقاري في إثبات الملكیة العقَّاریة في التَّشریع الجزائري، منشورات 

  .وما یلیها 106. ن، ص. ت. ن، ب. ب. بغدادي، ب
  .43. عبد اهللا مویسي، المقال السابق، ص  .50
تمام إنجازها،  2008یولیو  20المؤرخ في   .51 المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإ

عبد العزیز محمودي، آلیات تطهیر وتسویة سندات : لصددراجع في هذا ا
ن، ط .ب.الملكیة العقَّاریة الخاصة في التشریع الجزائري، منشورات بغدادي، ب

یالحظ أن القانون المذكور تمَّ تعلیقه . وما یلیها 300. ، ص2010، 2
تحت  06/11/2016: بمقتضى إرسالیة صادرة عن السید الوزیر األول بتاریخ

  .145 :رقم
المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل  1976مارس  25المؤرخ في   .52

  .والمتمم
    :راجع أهمیة الشهر  .53

 - CHERIF Rahmani : Evolution du régime Foncier en Algerie, D.E.D.N.U.F.C, 
Alger. 2006. P. 57; 

عبد الحمید الشواربي، إجراءات الشَّهـر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة  -
  ؛ مدحت محمد الحسني، 11. ، ص1993المعارف، اإلسكندریة، 
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إجراءات الشَّهر العقاري وفقا للتعدیالت األخیرة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

  .39. ، ص1996
هر  بالرغم من إلحاح الجهات الوصیة  .54 ) یوما 15(على احترام آجال إتمام الشَّ

من خالل عدَّة مذكرات وتعلیمات صادرة في هذا الشأن، فالوضع ال زال كما 
هو علیه، وعلیه یستلزم إلزام المحافظین العقاریین باحترام األجل المذكور 

یكون أضمن لسیر " غرامات تهدید "تتبعه عقوبة زجریة تحت طائلة توقیع 
أفضل، وقد أثبتت التجربة أن مثل هذا اإلجراء یحفظ الحقوق  العملیة بشكل

  .ویضبط العمل اإلداري بشكل دقیق
  .194. رشید بن دران، المقال السابق، ص  .55
مدعما (مجید خلفوني، شهر التصرفات العقَّاریة في القانون الجزائري   .56

، الجزائر، 1، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط )بقرارات قضائیة
قرار المحكمة العلیا، ملف رقم : وما یلیها؛ وأنظر 124. ، ص2008

، سنة 1، المجلة القضائیة، ع 21/10/1990الصادر بتاریخ  68467
  .47. ، ص1992



                2016–1437  

298 
 

لألستاذة ي سا الدو القانون سانية املساعدة  حق

حنان أ(فصراوي قسم مساعدة  استاذة

سعيدة السياسيةبجامعة والعلوم قوق ا   ):لية

ص  :م

وا الطبيعية وارث ال و روب ا ايا ا يتلقا ال املعاناة املماثلةن الطوارئ حاالت

ياة ل ديدا ذاتھ حد يمثل سانية إ مساعدة بال ايا ال ؤالء ترك ان غ ، ة كب

م ل سانية املساعدة تقديم مية أ تتأكد نا من و سان، لكرامة انة إ و سانية

حقوق من جديد حق شمس بزوغ إ ذلك أدى مما ، الدو املجتمع جانب سانمن

سانية املساعدة ق ا و بصفة.و الدو القانون ام اح اساسھ يجد والذي

ة خ ذه عرضت حيث ، خاصة بصفة ي سا الدو القانون ام واح ، عامة

تقديم عبء م عل يقع الذين اص حددت ،كما ونطاقھ ومضمونھ فھ لتعر

ال السيما سانية حمراملساعدة للصليب الدولية نة ال بھ تقوم الذي  .دور

Résumé : La souffrance des victimes de la guerre, des catastrophes naturelles 

et des situations d'urgence similaires est impressionnante, Cependant, laisser ces 

victimes sans aide humanitaire représente une menace pour la vie humaine et un 

affront à la dignité humaine, Par conséquent, l'importance de leur fournir une 

assistance humanitaire par la communauté internationale est évidente, qui a 

donné naissance à l'aube d'un nouveau droit à l'aide humanitaire, qui trouve sa 

base dans les dispositions du droit international en général et les dispositions du 

droit international humanitaire en particulier, où ce dernier a été exposé à sa 

définition, son contenu et sa portée ; qui a également identifié les personnes qui 

fournissent une aide humanitaire, en particulier le rôle du Comité international 

de la Croix-Rouge. 
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  مقدمة

املماثلةا الطوارئ وحاالت الطبيعية وارث وال روب ا ايا ا يتلقا ال املعاناة ن

أن و ان، للس د شر و ات، املمتل دمار و رواح الك من ا ع ينجم ما و ة، كب

و سانية ياة ل ديدا ذاتھ حد يمثل سانية إ مساعدة بال ايا ال ؤالء ترك

لكرامة انة ذهإ ايا ل سانية املساعدة تقديم مية أ تتأكد نا من و سان،

و إعالة الكب امھ إس و ، الدو املجتمع جانب من املماثلة الطوارئ حاالت و وارث ال

بالغة ملخاطر م حيا و م تتعرض قد الذين ايا ال ؤالء   .1حماية

من جديد حق شمس بزوغ إ أدى ذلك أن شك قلوال ع أو سان –حقوق

سانية املساعدة ق ا و و لوجوده والزم فيھ امن حق وتأكيد  Le droit à. تجسيد

l’assistance humanitaire 2.    

ول  ي: املبحث سا الدو القانون سانية املساعدة ق ا وم   : مف

نتعرض ثم سانية، املساعدة ق ل القانونية سس املبحث ذا ناول ن

ي ما وفق ونطاقھ وملضمونھ فھ   : لتعر

ول  القانونية: املطلب سانية سس املساعدة ق    :ل

القانون ام ألح طبقا و ما ا م سانية املساعدة ق ل القانونية سس تتعدد

يالدو كما عامة بصفة الدو القانون ام ألح طبقا و ما ا وم ي،   :سا

ول  القانونية: الفرع القانون سس ام ألح طبقا سانية املساعدة ق ل

ي سا   :الدو

عة ر جنيف اتفاقيات نصوص الذات و ي سا الدو القانون ام اح نجد

لع ن ضافي ا ول روتو ل1977امو ش ف سانية، املساعدة ق ا تكرس ،

ة املس اعات ال ايا منھ ستفيد ق ا ذا ل فيھ س ل ال   .اساسا

املعونة ق ا سانية باملساعدة املرتبطة قوق ا من انواع ثالثة ناك و

الطبية مدادات تلقي ق وا س، املل ق وا   .الغذائية،

ا ول روتو و عة ر جنيف اتفاقيات فعلية بصورة الغذاء ق ا تجسيد تم لقد

املواد خالل من ن بحماية57و56و55ضافي اصة ا عة الرا جنيف اتفاقية من
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ن واملادت ن، رب51و26املدني ا أسرى مع بالتعامل املتعلقة الثالثة جنيف اتفاقية . من

املادة ط ش انمن55و الس د و ب املحتلة الدولة ام ال وجوب عة الرا جنيف اتفاقية

املادة عليھ التأكيد جاء ما ذا و افية، ال الطبية باإلمدادات ن من14املدني

واملادة ول، ضا ول وتو رب51ال ا بأسرى املتعلقة الثالثة جنيف اتفاقية   .من

ش ذكر فقد س املل ق ا عن املادةاما وا الثالثة،27ل جنيف اتفاقية من

ن املادت من شف س ان يمكن واملادة59و17كما عة الرا جنيف اتفاقية من78من

ول  ضا ول وتو   .ال

ي الثا سانية: الفرع املساعدة ق ل خرى القانونية   :3سس

ميث مصدره سانية املساعدة ق ا املادةيجد ورد حيث املتحدة، مم اق

فقرة ي3و الصبغة: ما ذات املسائل حل ع الدو التعاون سانية.... تحقيق و

جميعا للناس ساسية ات ر وا سان حقوق ام اح ز عز اشاعة.... وع وألجل

املادة جاء ساسية ات ر وا سان حقوق ام يمن56اح ما د: " امليثاق يتع

مع بالتعاون عمل من م عل يجب بما ن ك مش او منفردين يقوموا بان عضاء جميع

املادة ا عل املنصوص املقاصد إلدراك يئة   ". 55ال

لألمم العامة معية ا قرارات من مجموعة ا سانية املساعدة ق ا ند س

قرا ا ابرز ولعل رقماملتحدة عام8الصادر43/131ر سم بـ1988د تقديم" املعنون

املماثلة الطوارئ حاالت و الطبيعية وارث ال ايا إ سانية دعت" املساعدة حيث

و الطبيعية وارث ال ايا ل سانية املساعدة تقديم مية أ ع التأكيد إ فيھ

ا جميع تدعو كما املماثلة، الطوارئ املنظماتحاالت عمل ومساندة س ت إ لدول

السيما سانية املساعدات تقديم تنفيذ ومية ا غ املنظمات و الدولية ومية ا

أمرا ايا ال إ الوصول ا ف ون ي ال الطبية الرعاية و ة دو و غذية تقديم

ا ر العامة. جو معية ا اصدرت السابق ا قرار تدعيم يل س رقمو اخرا قرارا

والدول54/100 املعنية الدول ن ب ما سيق بالت عة سر سانية ا ممرات شاء ا ا يدعو

املساعدة بتقديم تقوم ال ومية ا وغ ومية ا الدولية واملنظمات املجاورة

  .سانية

رقم القرار جاء ب46/182ثم الطارئة: "املعنون سانية املساعدة سيق ملنظمةت

املتحدة سانية" مم الشؤون عن مسؤول سق م ن عي ا   .والرامي
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ق ا لتأصيل وضوحا أك عت قرارات عدة الدو من مجلس أصدر كما

ليج ا حرب منذ سانية للمشاغل املجلس اتجاه برز ولقد سانية، املساعدة

رقم القرار بإصداره وصول1991لسنة688الثانية حق ع املجلس فيھ أكد الذي

ايا، ال ا سانية املنظمات" .... املساعدات بوصول العراق سمح ان يصرع و ف

العراق انحاء جميع املساعدة ا يحتاجون من جميع ا الفور ع الدولية سانية

ا لعمليا الالزمة يالت س ال وفرجميع و ،. "....  

ا القرارواثناء من مجلس أصدر سابقا، يوغسالفيا وقع الذي اع أعلن770ل اين

من مجلس مس ضمن ما م عامال عد رسك وال البوسنة سانية املساعدة ان

املنطقة من و السلم من. إلعادة مجلس يطلب امليثاق من ع السا للفصل واعماال

رقم ا770قراره طراف واملنظماتمن حمر الصليب منظمة دخول ن تام ملتنازعة

عتقاالت ومراكز ون وال املعسكرات ا لية ذات خرى   .سانية

رقم القرار من مجلس أصدر ل794كما باتخاذ عضاء للدول يرخص والذي

الصو  سانية غاثة لعمليات امنة ئة ب يئة ل الالزمة وقتالوسائل أسرع مال

  .ممكن

جسامة ان املجلس قرر امليثاق من ع السا الفصل ام اح اساس ع تدخلھ ير ولت

املساعدة ع توز امام توضع ال العقبات يجة ن ا حد زادت وال سانية املأساة

ن الدولي من و للسلم ديدا ل ش   .   سانية،

ق الدولية العدل محكمة قرار ةو العسكر وشبھ ة العسكر شطة ضية

اراغوا اراغوا(ني ني ضد كية مر املتحدة املتمثل) الواليات الدعم بان قضت ،

طرف من واملقدم ، ستعالمي الدعم ، ة باألس د و وال ، ب والتدر ، املا سناد

شاطات ل كية مر املتحدة ا"الواليات ون و " ال ة اراغواالعسكر ي ب ة العسكر شبھ

ر اكتو من ابتداءا انھ غ ، التدخل عدم ملبدا خرقا ل الشيوخ1984ش مجلس قيد

لل املمنوح ل التمو ي ا"مر خلصت" ون وعليھ ، سانية املساعدات لينحصر

انھ ا تت:" املحكمة قوات او ألفراد بحتة سانية ا مساعدة تقديم ان شك من واجدما

عت ان يمكن ال ، ا داف ا انت وأيا ، السياسية ا انتماءا انت ما م اخرى دولة

الدو للقانون خرق اي ل ش وال مشروع غ املساعدات.......تدخل تمنح ان يجب كما

ا ال حاجة و من ل ل تمي اي   ...."دون



                2016–1437  

302 
 

الدو القانون د مع مجلس عن اعتباما يضع وخاصةوإذ املتحدة، مم غايات اره

إيجاد ق طر عن الدو التعاون وتحقيق ن الدولي من و السلم حفظ إ الرامية الغايات

ي، سا أو الفكري أو جتما أو قتصادي ع الطا ذات الدولية للمشكالت حلول

سان حقوق ام اح يع عنوان.و صدرت وثيقة املجلس حرر يةمب"فقد توج ادئ

سانية املساعدة ق ا املائدة"شأن اجتماع وتوصيات نتائج عتبار ن ع وأخذت ،

أشرف والذي ي، سا الدو للقانون نة الرا املشكالت شأن عشر ع السا املستديرة

مو ر سان ي سا للقانون الدو د عنوان) إيطاليا(املع تحت تنظيمھ تطور"ع

املساعدةا تم/أيلول 4إ2من" ق   .4 1992س

ي الثا سانية: املطلب املساعدة ق با ف   :التعر

يوجد ال اعاله ورة واملذ سانية املساعدة ق ل القانونية سس ل ا بالنظر

ي ما ا ش ان البد انھ غ ق، ا ذا ل وشامل وا ف جاء: عر وللقد املبدأ

امل دمن مع مجلس ا اقر وال سانية املساعدة ق ا شأن ية التوج بادئ

الدو  :5مايالقانون

حقھ"  لھ تضمن مناسبة سانية إ مساعدة ع صول ا ق ا سان إ ل ل

قوق ا من ذلك وغ مذلة، أو وحشية معاملة أي من ماية وا ة وال ياة ا

ةالضرور امل االت ا وحمايتھ يتھ ورفا ياة ا قيد ع لبقائھ  ."ة

فيھ جاء فقد ي الثا املبدأ ق: " اما ا ضمنا سانية املساعدة ق ا ض يف

عمليا ا تنفيذ اك ش ق وا ا، سلم و املساعدة ذه  .طلب

إ وا يتوج أن ة م الة يتعرضون الذين اص لأل الوطنيةيجوز املنظمات

سانية إ إغاثة لطلب املحتملة بة الوا ات ا من ا وغ املختصة الدولية وال. أو

الطلب ذا تقديم سب م معاقب أو م اد اضط    ."يجوز

قيدو"  ع ايا ال لبقاء الالزمة غاثة موارد افة سانية املساعدة تتضمن

الغذائية املوارد مثل ياة ئا املخا و الطبية املعدات و دوات و ة دو و املاء و

املساعدة و ، الطبية بحاث و دمات ا والسيما دمات، ا و س املال و ولية

الدو القانون املحددة مات للم ،وفقا ي املد الدفاع و الروحية و ية الدي

ي   ".6سا
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ع سانية، املساعدة تقديم لضمان تمنحو أن املعنية السلطات أو الدول

سانية لإلغاثة املخصصة ع البضا بمرور السماح و ا، لضما ة املطلو يالت س ال

ا بإرسال ن لف امل ن املوظف بمرور السماح كذلك قوق7و العال عالن جاء كما ،

املادة و " 2فقرة25سان رعاية حق الطفولة و ولألمومة ن خاصت مساعدة

أو الزواج إطار ولدوا سواء جتماعية ماية ا بذات التمتع حق طفال ميع

طار ذا   ."خارج

الثالث سانية: املطلب املساعدة ق ا قاعدة   :مضمون

اللصيقة  امات ل و قوق ا جملة سانية املساعدة ق ا مضمون شمل

ق ا ةباطراف ج ومن ، باملساعدة املعنية الدولة واملتمثلة سانية املساعدة

ومية ا وغ ومية ا الدولية واملنظمات الدول   .اخرى

ياة ا م بحق ايا لل ضمنيا اف ع ، سانية املساعدة ق قراربا ع

حق تضمن و ، الدولية سرة قبل من املساعدة م حق نفيذ ب املطالبة م وحق

بع لت الدخول من املعنية املنظمات ن وتمك ، سانية املساعدة وتلقي طلب ايا ال

م معا. حال الطلبدون ذا يتقدم من   . قبة

باملساعدة املعنية للدولة حقا سانية املساعدة ق ا قاعدة ع تب ي كما

رقم ا قرار العامة معية ا اكدتھ ما و و ، ارجية ا املساعدة السابق46/182بطلب

ا بقول اليھ الدولة: ".....شارة تقدم ان ذه ......يجب طلب ع ةبناءا   ".خ

ا، ل املقدمة سانية املساعدات شان قرار اتخاذ ق ا القاعدة ذه ا تخول كما

ا لتقديم اساسيا شرطا باملساعدة املعنية الدولة قبل من املسبقة املوافقة عد و. اذ و

املادة اكدتھ جنيف2فقرة18ما باتفاقيات ق امل ي الثا ضا ول وتو ال   .من

خ ،ومن الدو القانون د ملع ية التوج املبادئ من والعاشر عشر ي الثا املبدا الل

غاثة اعمال سيق وت مراقبة ق ا باملساعدة املعنية الدولة انھ.تملك ع تنص : اذ

لالغاثة” املخصصة ع البضا مرور عمليات تنفيذ يل س املعنية للسلطات يحق

املوظف مرور وكذلك ذاسانية، ل تقنية بات ترت اي تفرض ان ا بارسال ن لف امل ن

  .”الغرض
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عرض ة املس املنازعات ة متح غ سانية ا يئة ل ل يحق ذلك ا اضافة

طبقا ، حمر للصليب الدولية نة ل كذلك بھ ف اع حق و و ، سانية املساعدة

املادة امل9لنص وكذلك ، عة ر جنيف اتفاقيات اتفاقياتمن ن ب كة املش الثالثة ادة

ذه ل الداخلية الشؤون مشروعا غ تدخال البعض ه عت ان دون ، عة ر جنيف

  .الدولة

ذلك يقت سانية املساعدة ق ا ممارسة لضمان انھ ا شارة وتجدر

الوصول من املختصة يئات وال والدول والوطنية الدولية املنظمات ن اياتمك ال ا

باملساعدة ا عرض قبول   .فور

واجبات او مقابلة امات ال ناك ون ي حقوقا تتضمن قانونية قاعدة اي ان شك وال

الدو املجتمع عاتق ع تقع واخرى ، باملساعدة املعنية الدولة عاتق ع   .تقع

لل سانية املساعدة تقديم ضمان باملساعدة املعنية الدولة واجب ايافمن

ا سيطر تحت او ا اقليم املادة.املتواجدين لنص جنيف72و26وفقا اتفاقية من

واملادة بذلك55و108الثالثة حتالل دولة تلزم وال عة الرا جنيف افاقية كما.من

ذلك رفض ا يمك وال ، الدو القانون مع املتفقة ارجية ا املساعدات قبول ا عل يجب

  .عسفيا

املادة نص ا الرجوع ام81و80و ال ع تؤكد ا نجد ول ضا ول وتو ال من

الدولية نة ل املمكنة يالت س ال افة بمنح عامة والدول ة املس اعات ال اطراف

سانية ا ام م اداء من ا حمرلتمكي   .  للصليب

ع الرا املساعدة: املطلب ق ا تطبيق   :سانيةنطاق

التماس ا خالل يمكن ال االت ا سانية املساعدة ق ا تطبيق نطاق شمل

وفقا قاطعا ما تحر ا م تحر من الرغم ع حروب شوب إ ترجع فقد ق ا ذا

الدول ن ب ا باستخدام ديد وال القوة استخدام حظرت ال املتحدة مم ميثاق لقواعد

ا .  عود قد مثلكما املعاصرة للدولة الداخلية داخحوال مس نزاع أو شوب ،

او ، ة ط ا لألمراض ي ا الو شار ن أو الفيضانات أو الزالزل طبيعية وارث حدوث

املماثلة الطوارئ ،. 8حاالت ة مس ثورات ا ع تج ت وال ة ط ا السياسية األزمات

داخلية وتوترات   .واضطرابات
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س فقرةاذ الثالثة املادة ام اح ا سانية يئات ال تدخل ن3ند ب كة املش

انھ ع تنص وال ، عة ر جنيف نة: اتفاقيات ال ، ة متح غ سانية ا يئة ل يجوز

اع ال اطراف ع ا خدما عرض ان حمر للصليب من2فقرة18واملادة". الدولية

ال ضا ول وتو لسنةال ي بتدخل1977ثا سمحت وال ، جنيف باتفاقيات ق امل

املع املتعاقد السامي الطرف موافقة شرط ، غاثة منظمات او   .الدول

ي الثا سانية: املبحث املساعدة تقديم عبء م عل يقع الذين   : اص

يتعلق ان وان ، سانية املساعدة عن ديث ا ان شك باملساعدةال جزئيا

منھ ك زء ا ع فانھ ، ا ايا ا الدولة ا تقدم ان يمكن ال الداخلية

سانية باملساعدة املعنية الدولة خارج من تقدم ال ارجية ا   .املساعدة

املجتمع عاتق ع سانية املساعدة لتقديم ساسية املسؤولية تقع فعموما

فالدول  ، املساعداتالدو بتقديم مطالبة ومية ا وغ ومية ا الدولية واملنظمات

املتضررة   .للشعوب

رقم القرار من الثالثة املادة املتحدة لالمم العامة معية ا اشارت ا43/131وقد

تح دون سانية املساعدة تقديم ومية ا وغ ومية ا املنظمات مة مسا

ساني ا دوافع ذلكو ع الدول جميع امسة ا ا ماد ناشدت كما ، صرفة   .  ة

، سانية املساعدة تقديم ا مدعوة ناء است بال الدولية ماعة ا ان ر يظ كذا و

ذا وفعال كب دور من ا ل ملا حمر للصليب الدولية نة ال دور بابراز وسنكتفي

الس سعنا ال املقام الن وذلك ، للمساعدةاملجال املانحة ات ا مختلف   .تعراض

ول حمر: املطلب للصليب الدولية نة بال ف نة  (C.I.C.R): التعر C.IC.Rال

عام تأسست مستقلة سانية إ غ1863مؤسسة عاملية منظمة قانونا و ،

جنيف الرئ ا ،مقر ومية ي. 9ح ما ا شط أ ممارسة عند ساسية ا مباد :  10من

العاملية و ،الوحدة الطوعية ، ستقالل ، نحياز ،عدم عت. سانية تم من و

مستقلة و محايدة و ة متح غ ومية ح غ دولية حمرمنظمة للصليب الدولية نة ال

ال تمنح ال الطبيعة ذه أن والواقع ا، عمل مجال ة املطلو الفعالية   . "  11نة

ا - ز   : أج
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ومجلس ، حمر للصليب الدولية نة ل العليا يئة ال و معية ا تتمثل

ع مباشرة شرف العمليات، سي يتو نة ل التنفيذي از ا باعتباره دارة

اتيجيات اس و العامة داف ضمان و تطبيق عن مسئول و و ة دار الشؤون

م ا قبل من املحددة يتكفلاملؤسسة حيث الرئاسة إ إضافة ، معية ا مجلس و عية

نة ال س   رئ

زة ج با معاونة و للمؤسسة ارجية ا للعالقات و باملسؤولية

ا   . 12اختصاصا

و ومات ا مات مسا من سية رئ بصورة الدولية نة ل املالية املوارد ون تت

مصادر أموال من و ، الوطنية معيات اصةا ا املالية ا إيرادا ومن ، عتمد.  13خاصة

من املقدمة عات الت ع ا ل تمو الدولية نة   : ال

جنيف- اتفاقيات طراف ومات(الدول   . )ا

حمر- الل ال و حمر للصليب الوطنية معيات   .ا

ي- ور االتحاد قليمية   .املنظمات

خاصة- و عامة   .مصادر

ن- املوظف مثل خدمات يئة ع أو ية عي أو نقدية طوعية عات الت جميع

ن   .14املتخصص

ي الثا سان: املطلب حقوق حماية حمر للصليب الدولية نة ال دور

اع ال   :حاالت

تؤدي   ة متح غ و مستقلة و محايدة منظمة حمر للصليب الدولية نة ال إن

سانية إ مة الداخم العنف و رب ا ايا كرامة و أرواح حماية تتمثل و.      بحتة

ا تنفذ ال الدولية غاثة شطة أ سق ت و الدولية نة ال ،توجھ م ل املساعدة تقديم

املعاناة تفادي إ أيضا دة جا س و اع، ال حاالت حمر للصليب الدولية ركة ا

ا القانون ة تقو و شر العامليةب سانية املبادئ و ي سا  . 15لدو

إليھ ند س شر أساس أي ع أوال نتعرف نة ال دور إ بالتفصيل التطرق قبل

وارث ال و العسكري حتالل و ة املس اعات ال أثناء الدور ذا للقيام نة ال

  الطبيعية؟
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ول الدول :الفرع نة ال لدور الشر حمرالسند للصليب   : ية

اعات ال أثناء ا شط بأ يتعلق فيما ا والي حمر للصليب الدولية نة ال تمارس

إ نادا اس الطبيعية وارث ال و العسكري حتالل و ة   : املس

لعام2،9،10فقرة3املواد- عة ر جنيف اتفاقيات ن ب كة   . 161949املش

وقت30،59،142،143املواد- ن املدن حماية شان جنيف اتفاقية من

رب   .  17ا

بحماية81املادة- املتعلق و جنيف باتفاقيات ق امل ول ضا ول وتو ال من

لعام الدولية ة املس املنازعات   .18 1977ايا

رب126املادة- ا أسرى معاملة شان جنيف اتفاقية   .19من

إ- كذلك ند بدورس املعنونة و منھ عة الرا املادة نصت حيث سا ا نظام

نة  :ال

ي-1 يأ بما القيام بخاصة و نة ال   : دور

،و)أ( التح عدم و سانية و أال ركة ل ساسية املبادئ شر و صون

العاملية ،و الوحدة ،و الطوعية ،و ستقالل ،و ياد   .ا

ا)ب( ف تتوفر أن ع ا تنظيم عاد أو ا شاؤ إ يتم وطنية جمعية ل ب اف ع

ركة ل سا النظام ا عل املنصوص اف ع   .شروط

اف ع ذا خرى الوطنية معيات ا   .إخطار

التطبيق)ج( ع العمل ،و جنيف اتفاقيات ا إل ا ل تو ال ام بامل ضطالع

اوى الش سلم ،و ة املس املنازعات املنطبق ي سا الدو للقانون الدقيق

القانون ذا مزعوم إخالل أي   .شان

ي)د( سا ا شاط تمارس محايدة مؤسسة ا ،بوصف وقات جميع العمل

الداخليةبوجھ ضطرابات أو ا غ أو الدولية ، ة املس املنازعات حاالت خاص

ما و املذكورة لألحداث ن املدني و ن العسكر ايا ال ومساعدة حماية ن تأم ع

مباشرة عواقب من ا عل تب   .ي

ا)ـ( عل املنصوص املفقودين عن للبحث ة املركز الة الو عمل س ن تأم

جنيفاتفاقي   ات
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و)و( ن العامل إعداد و ب تدر ، ة املس للمنازعات تحسبا مة املسا

و ة العسكر الطبية دمات ا و الوطنية معيات ا مع بالتعاون ، الطبية املستلزمات

خرى املختصة السلطات و   .املدنية

املنازعا)ز( املنطبق ي سا الدو القانون شر و م تف ع ةالعمل املس ت

ره لتطو نات تحس من يلزم قد ما إعداد   .و

الل) ح( ال و حمر للصليب الدو املؤتمر قبل من ا ل املخول بالواليات ضطالع

  . حمر

ا/ 2 عمل نطاق تدخل سانية إ مبادرة أية تأخذ أن الدولية نة ل يجوز

أو  ، التحديد وجھ ع ن ومستقل محايدين ووسيط مسألةكمؤسسة أية تدرس أن

النوع ذا من مؤسسة ا تدرس أن مر   ."يقت

عن- الصادر ي الثا الل القرار ال و حمر للصليب ن العشر و السادس الدو املؤتمر

جنيف سم)7-3(حمر، اع1995د ال ة ف ن املدني ان الس حماية عنوان تحت ،

  :20املس

ا:  )ك(   ود ج تكثف أن الدو تحاد و الوطنية معيات ا و الدولية نة ال يحث

اعات ال إبان ن املدني ان الس مساعدة و ي، سا الدو القانون بقواعد ف للتعر

ا م ل والية ملقتضيات وفقا ة   .املس

العائالت- شمل جمع إ سبة ا)ي(:بال الة و تؤديھ الذي بالدور نةيرحب ل

العائالت شمل جمع و م ع البحث مجال املفقودين عن للبحث ة املركز   .الدولية

للبحث)ل(  الدولية نة ال مع التعاون ع مس نزاع أي طراف الدول يحث

املفقودين اص   .عن

لألفراد- املضادة رضية لغام إ سبة ذ)ط(: بال عة متا إ نة ال هيدعو

الدو املؤتمر إحاطة ،و الوطنية معيات ا و الدو تحاد مع شاور بال املسائل

ا علما حمر   .للصليب

سانية- املساعدة ق ا شأن ية توج ماي21مبادئ امس ا املبدأ جاء ،   :

ا"  نظام ينص ال الدولية و الوطنية املنظمات و الوطنية للسلطات سايحق

مفوضية و ، حمر للصليب الدولية نة ال سانية املساعدة تقديم انية إم ع

املنظمات و ، املتحدة لألمم عة التا خرى املؤسسات و ن الالجئ لشؤون املتحدة مم
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ا عل املنصوص الشروط استوفيت إذا املساعدة ذه تقدم أن ، عة ال سانية

املبادئ كتدخلذه أو ي عدا كعمل املساعدة تقديم عت ال أن الدول ع يجب و

عند املعونة تقدم أن املعنية الدول سلطات ع يجب كما ، الداخلية ا شؤو

ا ا س إ سانية املساعدة تقديم يمكن ي ل السيادية ا حقوق   ."ممارسة

املشكال - شان عشر التاسع املستديرة املائدة الدواجتماع للقانون نة الرا ت

ي ي: سا سا للقانون الدو د للمع عشر التاسع املستديرة املائدة اجتماع عقد

من مو ر سان ي سا الدو للقانون نة الرا املشكالت إ29شان 2أغسطس

تم و1994س سانية النظر ة وج من اعات ال تفادي جتماع موضوع ان توصل،

ا م أ من تاجات است اعتماد إ جتماع ون  :  22املشار

اليوم/ " 24 أصبح قد سان حقوق بحاالت تمام الدو املجتمع حق إن

لل تت لن رب ا منع إ الرامية ود ا فان ، ذلك عن فضال و ، عام بوجھ مقبوال

التنفيذ و امل ال ام ح ساد إذا إال وبالنجاح ، سان قوق الدو للقانون الفع

خفاق يؤدي ، أخرى ة ج من و ، ن لالجئ الدو القانون و ي سا الدو القانون

إضافية بصورة اع ال حالة ور تد إ حتما الدو للقانون املختلفة الفروع ذه ام اح

عن ن القوان ذه مراعاة ز عز الضروري فمن لذلك الدوليةو يئات ال ممارسة ق طر

للصليب الدولية نة ال يئات ال ذه شمل و ، الصدد ذا فعال لعمل الصلة ذات

للصليب املعنية املتحدة مم آليات ،و ن الالجئ لشؤون املتحدة مم ومفوضية حمر

م أثناء تواجھ ال ومية ا غ و ومية ا الدولية املنظمات و احمر شط أ مارسة

الدو القانون لفروع ات ا   ."ان

الل- ال و حمر للصليب ن العشر و السادس الدو املؤتمر عن الصادر ول القرار

سم7- 3حمرجنيف ي1995د سا الدو القانون عنوان القانون: ، من نتقال

الدو املؤتمر عة متا أعمال رعن تقر العمل ربإ ا ايا   : ماية

الصليب/ 8 معيات الدو تحاد و حمر للصليب الدولية نة ال إ يطلب

ا إل ا ل تو ال مات بامل تضطلع أن الوطنية معيات ا و حمر الل ال و حمر

الصدد ذا املناسب الدعم ا ل تقدم أن الدول إ بطلب و   .التوصيات

الدو / 9 ويدعو الدو تحاد سنة ل معا ھ يوج الذي للنداء بكرم ستجابة إ ل

مشروعات ل لتمو ومي ا الدو اء ا ق لفر الثامنة للتوصية وفقا ، الدولية نة ال
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امج ال شر لبند املا الدعم تقديم وا ، وطنية جمعيات ا تتقدم شر لل محددة

ل التنمية و لإلغاثة شرالوطنيةالنظامية ال برامج دعم إ و الدو تحاد و الدولية نة

ا بلدا العاملة الوطنية معية   .ل

الدو تحاد مع بالتعاون القرار ذا تنفيذ عن ر تقر تقديم إ الدولية نة ال يدعو

ن العشر و ع السا   . 23للمؤتمرالدو

ك- مر الدول ملنظمة العامة معية ا الدورةقرار املسائل24ية و نة ال ،

السياسية و ل( 1994يونيو6القانونية از ال ارا، جو القانون" عنوان)بليم ام اح

ي سا العامة"  24": الدو معية ا   :تقرر ...إن

املمكنة– 3 ود ا ل تبذل أن املنظمة عضاء الدول ل إ ال با الطلب

أمن للضمان مساعدة و حماية ضمان و ، ي سا أ عمل أداء يتعاون من ل

خاصة بصورة حمر الل ال و حمر الصليب شارة ام اح مع ناء است دون ايا   .ال

للصليب– 4 الدولية نة ال مع التعاون باالستمرار للمنظمة العام ن م توصية

ي سا الدو بالقانون ف للتعر عضاءحمر الدول ورة املذ نة ال شطة أ و

  ."املنظمة

من- الستون دورتھ قية فر الوحدة منظمة وزراء ملجلس يونيو11إ6قرار

عنوان1994 س تو ي" ، سا العمل ومساندة ي سا الدو القانون ام اح

ة املس اعات   : 25ال

و-4 عضاء الدول جميع مايةيحث ا و املساعدة توف ع ة املتحار طراف

الصليب رمز ام اح و ة املس اعات ال أثناء ا عمل يل س و ي سا العمل االت لو

خرى سانية املنظمات و حمر الل ال و   .حمر

عضاء– 5 الدول يحث و م قتل و سانية املنظمات موظفي ع مات ال يدين

م سالم ضمان ع ة املتحار طراف   .و

ن– 8 الالجئ لشؤون مم مفوضية و حمر للصليب الدولية نة ال اعة شيد

ن الالجئ و ة املس اعات ال ايا خدمة ما م ومسا ما تفان   .و

للصليب-9 الدولية نة ال و قية فر الوحدة ملنظمة العام ن م إيدعو حمر

الدو القانون معرفة ج ترو و روب ا و اعات ال حاالت ما بي فيما التعاون ز عز

ي  .سا
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من- سعون ال الدو ي ملا ال املؤتمر قبل من ت التصو دون اتخذ 18إ13قرار

تم عنوان1993س اليا ،اس ا انب م" ، و ي سا الدو القانون ام ساندةاح

يدعو ة املس املنازعات ي سا   : 26العمل

اتفاقية/ و تنقيح دف س مؤتمر إعداد املشاركة حمرإ للصليب الدولية نة ال

مسألة1980سنة دراسة غية معينة تقليدية ة أس استعمال تقييد أو حظر شأن

املدني ب تص ال لغام و بالع ب تص ال ة ھس شو بال   .ن

فعالية/ ط و سرعة ضمان ،و لعرقلتھ منعا ي سا العمل مغزى م تف ا الدول ل

اتخاذ ،و أمان ل ب املتضررة املناطق إ الوصول ن تأم ف طر عن غاثة عمليات

سانية املنظمات سالمة و أمن ام اح دعم غية ة الضرور   .التداب

إجالل-  و تقديره عن املتحدةع مم مفوضية و حمر للصليب الدولية نة ل ھ

ا ام إس ادة ز إ ومات ا يدعو ،و خرى الدولية غاثة منظمات و ن الالجئ لشؤون

ا موظف اعة و إخالص ع ث و ، املؤسسات ذه ل   . تمو

التوتر  -  و ضطرابات الدنيا سانية القواعد عن إعالن الداخليةمشروع   :27ات

بجامعة سان حقوق د مع من دعوة ع ادي"بناءا و"آبوأ )فنلندا(آبو/تور

ن ب فيما صية ال م بصف اء ا من ق فر و30اجتمع من2نوفم و تور سم د

مشروع وضع استكمال الدنيا" اجل سانية القواعد عن تضمن" إعالن الذي ،

  : يما15مادتھ

العام"  طر ا ،و الداخلية التوترات و الداخلية ضطرابات ،و العنف حاالت

ا ام م ممارسة من ا لتمكي سانية للمنظمات يالت س ال جميع ،تقدم ي نا ست

 ." سانية

مركز- حمر للصليب الدولية نة ال منح املتحدة لألمم العامة معية ا قررت كما

الصادر القرار نص جاء حيث ر16املراقب ي1990أكتو   :28ما

و" اص ا ا دور النظر لدى حمر للصليب الدولية نة ل املراقب مركز منح

املؤرخة جنيف اتفاقات بموجب ا ل املمنوحة اصة ا ا ام   . 1949أغسطس12م

رئ سورماروغا ورنليو السيد لسان ع جاء قبولوكما فان الدولية نة ال س

ذه بھ تقوم الذي بالدور بارزا افا اع عد املتحدة مم لدى كمراقب الدولية نة ال

الدو املستوى ع يئة   .29ال
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ي الثا سانية: الفرع املساعدات تقديم نة ال   :دور

نة   ال إليھ ند س الذي الشر السند إ سبق فيما اعرضنا ام بم القيام

ارض ع الدور ذا ي فيما سنعرض ،و سانية باملساعدة املتعلقة ام امل السيما

  :الواقع

غاثة   عمليات خالل من الدولية نة ال إليھ ترمي الذي سا دف ال إن

دون يلولة ا و م محن تخفيف و م و ن و املن أرواح حماية و ا تقود ال

م عواملعرض و وع ا و رح ا و املرض اع ال تداعيات ب س طر، ل م ستقبل

ثار أسوأ تخفيف و رواح حماية إ الطوارئ مساعدات ترمي نما ب و طبيعية

املتمثل ي ا ال دف ال ع ك ال دوما الدولية نة ال تحاول القتال، عن الناجمة

ع ع الناس قدرة جاع ماس أنفس ع   .تماد

شمل   قد ، زمة وطبيعة للمنطقة وفقا متنوعة اال أش املساعدات تتخذ وقد

دمات ا توف ع القدرة استعادة ع عادة تركز ا أ غ ، ة دو أو الغداء تقديم

فر  أفراد ب تدر و الطبية املرافق أو باملاء مداد نظم إصالح أو بناء خالل من قساسية

العظام م تقو أخصائ و ن راح ا و ساسية ية ال   . الرعاية

ساسية السلع و الغداء إمدادات وصول إعاقة اعات ال عض دت ش قد و

جانب من التحتية ية الب و للمحاصيل العمدي التدم و املياه ع توز عرقلة أو خرى

نة ال تحاول االت ا ذه اع،و ال توقفأطراف أو تمنع ،أن املساعدة تقديم قبل

ي سا الدو القانون بموجب ا بمسؤوليا طراف تذك ق طر عن ات ا   .ن

عام   الدولية نة ال املساعدة2007تولت برامج نفذ52إدارة ،و بلد

ال ة ور جم ،و ولومبيا ، شاد و ستان أفغا ل العمل ذا من ك زء غوا و

، ي الذا كم ا مناطق و املحتلة ية الفلسطي را و إسرائيل و العراق ،و الديمقراطية

الرو تحاد ،و باكستان القوقاز(و السودان)شمال ،و ا الن سري و ، الصومال ،و

أوغندا   .30و

عام بامل2007شاركت تتعلق أعمال الدولية نة ل السكن و املياه ووحدة ياه

من أك احتياجات ع املشار ذه لبت ،و بلدا ن ع أر البناء و الص 14,3الصرف

العالم أنحاء مختلف ص  . 31مليون
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عام خالل منتظمة قة بطر الدعم الدولية نة ال شفى318إ2007قدمت مس

أنحاء524و مختلف خرى ية ال الرعاية مرافق من استفادمرفقا قد ،و العالم

الدولية2890000نحو نة ال ا تدعم ال ية ال الرعاية مرافق خدمات من ص

ساء و أطفال م بي   .32من

الدولية نة ال ا تدعم ال شفيات املس استقبلت من18و أك ح20200بلد جر

و املس100700بالسالح ذه ت أجر ،و السالح غ ح منجر أك 113000شفيات

منتظم ل ش الدولية نة ال دعمت ،و جراحية ولية113عملية لإلسعافات مركزا

باألساس رب ا ر الطوارئ عالج قدمت القتال، مناطق من عام33 بالقرب خالل

املحلية2007 املجتمعات و سر استفادة36،استفادت العالم أنحاء مختلف بلدا

مرات نفذت ال و قتصادي من كفالة إ الرامية الدولية نة ال شطة أ من مباشرة

من أك تلقى و املضيفة، الوطنية معيات ا مع بالتعاون من2520000عديدة ص

ن موادالنازح من مساعدات م حر من ن املحروم اص و ن املقيم و العائدين و

، ذلك3940000غذائية إ إضافة للنظافة، ومواد أساسية لية م مستلزمات تلقى م م

برامج2780000استفاد خالل من ش الع كسب سبل دعم من ن النازح م اغل ص

اقتصاد مبادرات و الغذاء إلنتاج ةمستدامة صغ  . 34ية

إ الدعم الدولية نة ال ي البد يل التأ إعادة وحدة وفرت مركزا85كما

مكن26 ما و ،و أفاد160693بلدا ،و املتاحة دمات ا من ستفادة من مصابا

و11006 اصطناعية أطراف تركيب من ن م18609مصاب تقو زة أج من ن آخر ن مصاب

إ إضافة ،وزعتالعظام و2909ذلك متحركة للم36.850كرا عصا و ازا   . 35ع

 

وامش   : ال

 1988الصادر عام  43/131دیباجة قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  .1
تقدیم المساعدة اإلنسانیة إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة و حاالت " المعنون بـ

للجمعیة  43م المتحدة ، الدورة راجع نص القرار ، وثائق األم"الطوارئ المماثلة
  : ، على موقع األمم المتحدة كالتالي  A/RES/43/131العامة ، رقم الوثیقة 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/43/GARes43all1.htm  
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ساسي ، المنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة ، رسالة لنیل بن علي :راجع كذلك 
شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ، كلیة العلوم السیاسیة 

  . 253، ص  26، الملحق رقم  2003- 2002واإلعالم ، جامعة الجزائر ، 
امة للقانون احمد أبو الوفا ،الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان ، النظریة الع. د   .2

، دار النهضة العربیة،  )في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة(الدولي اإلنساني،
  . 74، ص  2006،  1القاهرة، ط 

بوجالل صالح الدین ، الحق في المساعدة االنسانیة ، دراسة مقارنة في القانون   .3
،  2008 الدولي االنساني وحقوق االنسان ، دار الفكر الجامعي ، االسكندریة ،

  . 66الى  57ص 
، تشرین 34المجلة الدولیة للصلیب األحمر، السنة السادسة، العدد   .4

  .478-472، ص 1993دیسمبر /كانون األول-نوفمبر/الثاني
موسوعة القانون الدولي انظر هذه المبادئ كذلك في وائل أنور بندق ،   .5

  . 393،ص 2004ط، .اإلنساني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ب
  .المبدأ التاسع من مبادئ توجیهیة بشان الحق في المساعدة اإلنسانیة  .6
  .المبدأ العاشر من هذه المبادئ  .7

  
لمزید من التفصیل حول ماهیة هذه الحاالت راجع فصراوي حنان ، حدود   .8

الحمایة الدولیة لحقوق االنسان اثناء الظروف االستثنائیة ، مذكرة لنیل شهادة 
 35ص ، من  2009- 2007موالي الطاهر سعیدة ،  الماجستیر ، جامعة د

   . 43الى 
راجع المادة األولى و الثالثة من النظام  األساسي للجنة الدولیة للصلیب األحمر   .9

وائل أنور بندق ، موسوعة  القانون الدولي اإلنساني ، نفس المرجع السابق : في 
الحادیة عشر،العدد نقال عن المجلة الدولیة للصلیب األحمر ،سنة .  479، ص 

  .526. 520،ص  1998سبتمبر  61
الذي رأى معاناة " هنري دونان "یعود الفضل في نشأتها إلى رؤیة و إصرار  -

أالف القتلى و الجرحى في ساحة القتال حیث اشتبك الجیشان النمساوي 



                2016–1437  

315 
 

والفرنسي في معركة ضاربة ،و قد تركوا یعانون بسبب نقص الرعایة الطبیة 
إلى السكان المحلیین طالبا منهم مساعدته على رعایة الجرحى و  ،فوجه نداء

" و عند عودته إلى سویسرا نشر كتاب. عنایتهم من كال الجانبین على حد سواء
تضم ممرضین و  یدعو فیه  إلى تشكیل جمعیات إغاثة" تذكار سولفرینو

حترام ممرضات لرعایة الجرحى  وقت الحرب، كما وجه نداء أخر یدعوا فیه إلى ا
جمعیة "خیریة عرفت باسم  شكلت جمعیة  1863و في عام.كل من المتطوعین 

اللجنة الدولیة إلغاثة "  أعضاء و هي 5،لجنة من " جنیف للمنفعة العامة 
،  من كتیب .األحمر  التي أصبحت فیما بعد اللجنة الدولیة للصلیب" الجرحى 

اللجنة الدولیة للصلیب تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،منشورات 
إبراهیم احمد خلیفة .، كذلك د  6، الطبعة الثامنة ،ص  2008ابریل ،   األحمر

   112. 111، نفس المرجع السابق ،ص 
الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثالث ، عبد الكریم علوان ، .د   .10

و . 131، ص  1997حقوق اإلنسان ، دار الثقافة ، عمان ، الطبعة األولى، 
  .من نظامها األساسي   )أ(كذلك المادة الرابعة الفقرة 

  .  114إبراهیم احمد خلیفة ، نفس المرجع السابق ، ص .د   .11
  .من النظام األساسي للجنة 14إلى  9المواد من   .12
  .من النظام األساسي للجنة  15المادة   .13
من كتیب ، تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  ، نفس المرجع السابق   .14

  . 50،  ص
  . 53المرجع نفسه ، ص   .15
یجمع الجرحى و المرضى و یعتني بهم ، و یجوز : " مشتركة   2فقرة 3المادة   .16

لهیئة إنسانیة غیر متحیزة ، كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن تعرض خدماتها 
  ."نزاع على أطراف ال

ال تكون أحكام هذه االتفاقیة عقبة في سبیل األنشطة : "المشتركة  9المادة 
اإلنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة  للصلیب األحمر أو أیة هیئة 
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غاثة أسرى الحرب، شریطة موافقة  إنسانیة غیر متحیزة أخرى بقصد حمایة وإ
  ."أطراف النزاع المعنیة

فإذا لم یمكن توفیر الحمایة على هذا النحو، فعلى :"المشتركة  3 فقرة 10المادة 
الدول اآلسرة أن تطلب إلى هیئة إنسانیة كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 
االضطالع بالمهام اإلنسانیة التي تؤدیها الدول الحامیة بمقتضى  هذه االتفاقیة ، 

ذي تقدمه مثل هذه أو أن تقبل رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات ال
  ".الهیئة

تقدم جمیع التسهیالت لألشخاص المحمیین لیتقدموا بطلباتهم إلى :" 30المادة   .17
الدول الحامیة والى اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، والجمعیة الوطنیة للصلیب 

."  األحمر التابعة للبلد الذي یوجدون فیه، وكذلك إلى أیة هیئة یمكنها معاونتهم
إذا كان كل سكان األراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن :" 59المادة 

الكافیة ،وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعملیات اإلغاثة لمصلحة هؤالء 
وتتكون هذه العملیات .السكان وتوفر لها التسهیالت بقدر ما تسمح به وسائلها

لجنة الدولة للصلیب التي یمكن أن تقوم بها دول أو هیئة إنسانیة غیر متحیزة كال
  ."األحمر على األخص من رساالت األغذیة واإلمدادات الطبیة والمالبس

مع مراعاة التدابیر التي تراها الدول الحاجزة حتمیة لضمان أمنها :" 142المادة 
أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحیب بالمنظمات 

و أي هیئة أخرى تعاون األشخاص المحمیین الدینیة ،أو جمعیات اإلغاثة، أ
وتوفر جمیع التسهیالت الالزمة لها ولمندوبیها المعتمدین على النحو الواجب 
لزیارة األشخاص المحمیین ولتوزیع مواد اإلغاثة واإلمدادات الواردة من أي 
مصدر ألغراض تعلیمیة أو ترفیهیة أو دینیة علیهم ، أو لمساعداتهم في تنظیم 

فراغهم داخل المعتقالت ، ویجوز أن تنشا الجمعیات أو الهیئات المشار أوقات 
إلیها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن یكون لها طابع دولي 

ویجب االعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولیة للصلیب األحمر في هذا ......
  ."المجال واحترامه في جمیع األوقات
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ح أطراف النزاع كافة التسهیالت الالزمة من جانبها للجنة تمن:" 81تنص المادة   .18
الدولیة للصلیب األحمر لتمكینها من أداء المهام اإلنسانیة المستندة إلیها بموجب 
االتفاقیات وهذا الملحق، بقصد تامین الحمایة والعون لضحایا النزاعات، كما 

یطة موافقة أطراف یجوز للجنة القیام بأي نشاط إنساني آخر لصالح الضحایا شر 
  ."النزاع المعنیة

یصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامیة بالذهاب الجمیع " :  126المادة   .19
األماكن التي یوجد بها أسرى الحرب ،و على األخص أماكن االعتقال و الحجز 
و العمل ، ویكون لهم حق الدخول في جمیع المرافق التي یستعملها األسرى ، و 

اب إلى أماكن رحیل األسرى الذین ینقلون و أماكن مرورهم یصرح  لهم بالذه
ووصولهم ،و لهم أن یتحدثوا بدون رقیب مع األسرى ، و بخاصة مع ممثل 

و لممثلي ومندوبي الدول الحامیة .األسرى، باالستعانة بمترجم عند الضرورة 
ر هذه كامل الحریة في اختیار األماكن التي یرغبون زیارتها، وال تحدد مدة وتوات

الزیارات وال تمنع الزیارات إال ألسباب تقتضیها ضرورات عسكریة قهریة وال 
وللدولة الحاجزة والدولة التي یتبعها أسرى .یكون ذلك إال بصفة استثنائیة ومؤقتة

الحرب أن تتفقا عند االقتضاء ، على السماح لمواطني هؤالء األسرى باالشتراك 
الدولیة للصلیب األحمر باالمتیازات نفسها، ینتفع مندوبي اللجنة .ف الزیارات 

ویخضع تعین هؤالء المندوبین لموافقة الدولة التي یقع تحت سلطتها األسرى 
  ." المزمعة زیارتهم

 7وائل أنور بندق ، القانون الدولي اإلنساني ، نفس المرجع السابق ، وثیقة رقم   .20
  . 365، ص 

اإلنساني اجتماعه السابع عشر خصص معهد سان ریمو الدولي للقانون الدولي   .21
بشان المشكالت الراهنة للقانون الدولي اإلنساني لمسالة تطور الحق في 

وثیقة  1993المساعدة ،و اعتمد مجلس المعهد في دورته المنعقدة في ابریل 
و التي أخذت فیها " مبادئ توجیهیة بشان الحق في المساعدة اإلنسانیة " عنوانها 

: : راجع هذه المبادئ في .و توصیاته بعین االعتباراستنتاجات االجتماع 
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،  نقال عن المجلة الدولیة للصلیب  391،ص   10المرجع نفسه ، وثیقة رقم 
  . 1993دیسمبر –،نوفمبر  34األحمر،السنة السادسة ، العدد 

  . 415،ص   13المرجع نفسه ، وثیقة رقم   .22
لمجلة الدولیة للصلیب نقال عن ا . 425، ص  14المرجع نفسه ، وثیقة رقم   .23

  . 63-  61، ص  1996فبرایر / ، ینایر 48األحمر ،السنة التاسعة ، العدد 
،  نقال عن المجلة الدولیة للصلیب  431، ص  15المرجع نفسه ، وثیقة رقم   .24

 429، 428، ص  1994أكتوبر  –، سبتمبر 39األحمر السنة السابعة ،العدد 
  .  

  . 435، ص  16المرجع نفسه  ، وثیقة رقم   .25
، نقال عن المجلة الدولیة للصلیب .  439، ص  17المرجع نفسه ، وثیقة رقم   .26

 421،ص  1994أكتوبر ،–،سبتمبر  39األحمر ،السنة السابعة ، العدد 
،425 .  

  .  447،ص  18المرجع نفسه ، وثیقة رقم   .27
نقال عن المجلة الدولیة للصلیب .  513، ص 24المرجع نفسه ، وثیقة رقم   .28

  . 450. 445،ص  1990دیسمبر –نوفمبر 16حمر ،السنة الثالثة ،العدد األ
  . 516المرجع نفسه ، ص   .29
راجع التقریر على . 3،ص  2007تقریر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لعام   .30

  :موقع شبكة المعلومات للجنة التالي 
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/section_an

nual_report_2007 
  . 5المرجع نفسه  ،ص   .31
  . 5المرجع نفسه  ،ص  .32
  . 5المرجع نفسه  ،ص   .33
   .5المرجع نفسه  ،ص   .34
 .  6المرجع نفسه  ،ص   .35
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سا القانون ن ب العامة انية   17_84امل

املالية ن لقوان ديد ا العضوي القانون مشروع   و

فاطمة  مفتاح

قسم مساعد   "أ"أستاذ

علوم و ة التجار و قتصادية العلوم سيلية تيارت_ال   جامعة

ص   :امل

م ع العمومية موال و العام القطاع سي طرق اصلة ا التطورات ظل

ا، ل ساسية القانونية القاعدة تجديد خالل من انية للم جديد نظام تب زائر وا

سا القانون مراجعة خالل من املعطيات17-84ذلك مع يتالئم ال أصبح الذي

بدالھ اس و العمومي، سي ال ع اصلة ا التطورات و الية ا السياسية و قتصادية

املالية ن بقوان املتعلق العضوي سيLOLFبالقانون مبادئ مواده يحمل الذي

مبدأ ارساء و حاليا معتمد و كما الوسائل س ل و النتائج منطق وفق العامة انية امل

من ين املس أكمسائلة مسؤولية م تحمل مقابل سي ال أك ة حر م منح خالل

املبادئ ذه وفق العامة انية امل سي كيفية يو و الشعب، و ملان ال  .أمام

 

Résumé : 

Grâce à l'évolution des modes de la gestion du secteur public et des finances 

publiques, l’Algérie envisage d'adopter un nouveau système budgétaire par le 

renouvellement de sa base juridique, et en révisant la Loi fondamentale 84-17, 

qu'il ne correspond plus avec les données et les développements économiques et 

politiques actuelles et de l'évolution de la gestion publique, et le remplacer par la 

loi organique relative aux lois de finances LOLF qui porte des articles dans les 

principes de gestion du budget général conformément à la logique des résultats 

et non pas la logique des moyens appliquée actuellement. Et établir le principe 

de la responsabilité des gestionnaires en leur donnant une plus grande liberté 

dans la gestion et plus grande responsabilité devant le parlement et le peuple, et 

illustre comment la conduite du budget général conformément à ces principes 
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  : مقدمة

ا ع طا ا ل مختلفة، بمراحل ا مرور ة زائر ا للدولة املعاصر خ التار ل

املا النظام و خصوصا، العامة انية امل و عموما املا النظام ع ا وآثار ، شر ال

لة طو ة لف بقي زائراملستقلة ن–ل د نقل لم النظام-إن من مستو و مستمدا

الفر  زائراملا ل الفر حتالل   .بحكم

املا للنظام شر ال طار لت ش ال القانونية القواعد ن ب من انية(و امل املمتد) و

نذكر ستقالل عد ما ة الف املحاسبة1892ماي31مرسوم: ح تنظيم املتضمن

رقم املرسوم املا 1950نوفم13املؤرخ1413-50العمومي، بالنظام املتعلق و

رقم قانون زائر، لية2املؤرخ59- 785ل تخص1959جو مالية ام بأح املتعلق

زائر رقم.ا القانون بموجب و ستقالل عد سم31املؤرخ157-62و و1962د ،

غاية إ النافذ و ع شر ال ملفعول آخر، إشعار ح التمديد إ سم31الرامي ،1962 د

انية امل تنظم انت ال التنظيمية و عية شر ال النصوص تلك بمعظم العمل استمر

زائر ا من. العامة ة معت مجموعة صدرت لالستقالل و السنوات من بداية و

جوانب مختلف املطبقة سية الفر النصوص عوضت ال التنظيمية النصوص

صدر أن إ العمومية، املاليةاملحاسبة ن لقوان أسا قانون عد17-84أول الذي ،

ظل و أنھ غ ة، السنو املالية ن قوان تنفيذ و إلعداد سا ذااملرجع ليومنا

تب زائر ا م ع العام القطاع إدارة و العام املال سي طرق اصلة ا التطورات

القا القاعدة تجديد خالل من انية للم جديد انظام ل ساسية   .نونية

ة للمعا املطروحة الية ش ون ت عليھ مكونات: و ع اصلة ا ات التغ م أ ما

القانون غي خالل من العامة انية ذا17-84امل قسمنا الية ش ذه ة ملعا و ؟

التالية للمحاور   :البحث

ول  قانون: املبحث حسب العامة انية   17-84عناصرامل

يا الثا ن: ملبحث لقوان ديد ا العضوي القانون مشروع وفق العامة انية امل عناصر

  املالية

الثالث القانون: املبحث من نتقال داف ديد17-84أ ا العضوي القانون  إ
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ول  قانون: املبحث حسب العامة انية امل   17-84عناصر

قانون: أوال ف   :17-84عر

رقم القانون لية7املؤرخ17–84عت ة1984جو الرك املالية ن بقوان واملتعلق

من ال ام ح يحدد و ات التوج عطي الذي صل و الوحيد املرجع و ساسية

ن لقوان العضوي بالقانون كذلك عرف كما ة، السنو املالية ن قوان إعداد يتم ا خالل

القانون  ذا يضم حيث   :املالية،

ا: ول بابھ - ل ي و ا أنواع و املالية ن قوان عرف ال العامة ام   .ح

ي - الثا ا: الباب ل ي و ا أنواع و العامة انية للم   .تطرق

الثالث - العامة: الباب انية بامل ا عالق و انية امل من أخرى ألنواع   .تطرق

ع - الرا تنظيم: الباب كيفيات و نة ز ل اصة ا العمليات   .اتناول

امس - ا ح: الباب ا عل ت التصو ثم ا تحض من انطالقا املالية ن لقوان تطرق

ا   .تنفيذ

السادس - انية: الباب امل ضبط لقانون   . خصص

خ - و ع السا الباب مختلفة: أما اما أح   .تناول

عدل قد رقم1988و املتمم1988يناير12املؤرخ05-88بالقانون و لقانوناملعدل

و84-17 رقم1989، سم31املؤرخ89-24بالقانون املتمم1989د و املعدل

 .17-84لقانون

العامة: ثانيا انية امل   :وثائق

املالية  - أ ن العامة :قوان انية امل ن ب ط ر حيث ا وا زائري ا ع شر ال ان لقد

املالية ن قوان أن يؤكد إذ املالية ن وقوان ة الذيالسنو ي القانو طار تمثل

املادة تنص حيث العامة، انية امل فيھ تصدر أن القانون) 06(يجب 17-84من

ذلك للدولة: "ع ائية ال يرادات و النفقات من للدولة العامة انية امل ل ش

عية شر ال ام ح وفق واملوزعة املالية قانون بموجب ا سنو املحددة

املعمو  اوالتنظيمية القانون. )1("ل نفس يحدد و03كما املالية ن قوان من أنواع

:)2(  
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 و املالية  ).السنوي (قانون

 املعدل أو التكمي املالية  .فانون

 انية امل ضبط   .فانون

و .1 املالية و:قانون و ة السنو انية امل فيھ نصدر الذي ي القانو طار و و

الوسائل" كذا و ا أعبا و الدولة موارد مجمل مدنية، سنة ل ل بالسنة رخص و يقر

ذلك ع عالوة يرخص و يقر كما العمومية املرافق سي ل املخصصة خرى املالية

النف كذلك و العمومية ات لتج املخصصة ف بالرأسمالاملصار   )3(".قات

التعدي .2 أو التكمي املالية أو: قانون غي بقصة فقط القانون ذا يصدر

حيث السنوي املالية قانون ا جاء معطيات أو"عديل التكميلية املالية ن لقوان يمكن

ة ار ا السنة خالل ا عديل أو للسنة املالية قانون ام إح إتمام ا سوا دون   )4(".املعدلة

انية .3 امل ضبط بأنھ:قانون انية امل ضبط القانون ت: "عرف ث يُ ال الوثيقة

اصة ا املعدلة أو التكميلية املالية ن قوان قتضاء وعند ملالية فانون تنفيذ ا بمقتضا

مالية سنة ل  )5(."ب

املالية  - ب بقانون قة امل  : الوثائق

دول  .1 ع) أ( ا املطبقة ائية ال للسنةيرادات الدولة انية دول :م  و )أ( ا

دول  ة، للسنة الدولة إيرادات أصناف ملختلف التقديري  ا و املعت  ألن مختصر جدول  و

سابات من واحد ل سعة ا  فقرات، فرعية، حسابات إ مفصل لإليرادات )09( ال

 .فرعية وخطوط خطوط

دول  .2 انية) ب( ا م املفتوحة لالعتمادات ة الوزار القطاعات حسب ع توز

للسنة دول : التج انية عنوان املفتوحة عتمادات خاللھ من توزع جدول  و )ب(ا  م

سي ة، للسنة املالية قانون  طرف من ال ذا املعت ة الدوائر حسب و شكيلة طبقا الوزار  ل

ومة ا يضاف ال ا ة رئاسة مصا ل ور م مصا ا س و ومة رئ ة ا  كدوائر املعت

ة اليف إ باإلضافة وزار كة الت ع .املش ا م يل و ة، رئاسة: املثال س ور م  الشؤون ا

ارجية، البحث العا التعليم ا ، و اليف التقليدية والصناعة السياحة العل الت  و

كة   .املش

دول  .3 املخطط) ج( ا ع ي ا ال ع الطا ذات للنفقات القطاعات حسب ع توز

للسنة دول : الوط امج رخص جدول  و )ج(ا انية العتمادات ا املسموح ال  التج م



                2016–1437  

323 
 

ثمار أو ع ذات س ي الطا ا ن موزعة الوط املخطط  ال و القطاعات مختلف ب

عالدولة، ا تقوم ال برأسمال العمليات يل و من املثال س : القطاعات نذكر

بية املحروقات، ن ال و الت املخططات و ا برأس نفقاتأما.للتنمية البلدية و م  : املال

ر صندوق  نوب مناطق تطو صندوق  ا دول.الشراكة و ا يضم  حتياطاتكما

حتياطات غ للنفقات املخصصة و اتر  الواجب للمناطق املخصصة املتوقعة   .قي

خاصة .4 بايةجداول ا داول  تحدد: شبھ اصة ا يئات ا  املبلغ املستفيدة لل

عت شبھ العامة لإليرادات التقديري  و بائية، بائية، شبھ الرسوم بمثابة ا  ل ا

قوق  الرسوم ا تاوى  و دول   الواردة و ق ا املحصلة املالية، بقانون  امل  لفائدة و

ع والواليات الدولة غ اعتباري  ص و يل والبلديات  الضمان: نذكر املثال س

 جتما

عتمادات  -ج ع توز   :مراسم

املعينة  للسنة املفتوحة لالعتمادات ى الك الكتل سوى يقدم ال للسنة املالية قانون إن

النفقات فصول و أقسام و ن عناو إ ع التوز أما وزارة، ل ل النفقات رخص كذلك و

املالية قانون لصدور الحقة أوقات تصدر ال عتمادات مراسيم ق طر عن تم حيث

كذلك الرسمية دة ر ا من. السنوي املخصصة عتمادات ع توز يتم ن ح و

و الوزارات ل ل سي ال انية تلك م ث س تنفيذي، مرسوم بموجب ومة ا س لرئ

ر وز الدولة ر بوز دةاملتعلقة ر ا شر وت ، رئا مرسوم بموجب تتم حيث ارجية ا

  )6(.الرسمية

رئاسة من ل ل املخصصة املوزعة عتمادات أن إ نا شارة من بد وال

رئا مرسوم بموجب تتم وال كة املش عباء وكذا الوط الدفاع وزارة ة، ور م ا

الرسمية دة ر ا شر محل ست   .ل

انيةملزم - د امل    Les fascicules budgétaires: ات

انية امل مصا رقابة تحت و املختلفة ة الوزار الدوائر ا تقدم وثائق عن عبارة و

و الفصول و قسام و ن العناو حسب النفقات ع بتوز الوثائق ذه سمح املالية، لوزارة

أو رئاسية مراسيم خالل من املوزعة و املالية بقانون املرخصة للنفقات الفقرات و املوارد

وتنفيذية، صناف و الوظائف حسب انية للم العددية داول ا كذلك تتضمن و

ل تضم و ن، باملوظف املا التكفل أجل من ة الضرور عتمادات تقدير و الفروع،
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أساسية أقسام ثالثة نموذجية حسابات: ملزمة قسم ، سي ال انية م قسم

التج قسم اص، ا   )7(.التخصيص

املت -ه الدفعالقرارات اعتمادات ع بتوز    :)8(علقة

القطاعات حسب ترصد ال النفقات رخص من التج انية م ون تت

دول  ملختلف)ج(ا عتمادات تخصيص عملية أما املالية، بقانون ا سنو ق امل

املفوض قبل من موقع الدفع اعتمادات ع بتوز يتعلق بقرار تتحقق ة الوزار دارات

املع ر الوز و جزاء .بالتخطيط سوى ست ل الدفع اعتمادات أن نا شارة تجدر و

املتعلقة امج ال رخص لتطبيق ة املرخصةالسنو و املخططة العمليات ل ل تمو أي ا

السنوات-غالبا-إطار   .متعدد

العامة: ثالثا انية امل   :مدونة

العامة  - أ يرادات   : مدونة

مصنفة للدولة العامة انية امل ع املطبقة ائية ال يرادات دولإن ق )أ(ا امل

املوارد ن ب فيما السنوي املالية التالقانون وترقم ولية، الب باية وا   )9(:العادية

العادية -1   : املوارد

بائية -1-1 ا املباشرة-201-001: يرادات الضرائب   حاصل

ع-002-201                             الطا و يل ال   حاصل

عمال-003-201                             ع املختلفة الرسوم   حاصل

املباشرة-004-201                             غ الضرائب   حاصل

مارك-005-201                             ا  حاصل

العادية  -1-2 الوطنية-201-006:  يرادات مالك دخل و   حاصل

للموازنة-007-201                             املختلفة واصل   ا

النظامية-008-201                               يرادات

خرى   -1-3 خرى -:يرادات  يرادات

ولية -2 الب باية  .ا
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العامة  - ب النفقات   :مدونة

نفقات انية م و التج نفقات انية م خالل من انية امل نفقات مدونة تتجسد

سي   .ال

سي .1 ال نفقات إ: مدونة زائر ا العامة انية للم سي ال نفقات تنقسم

ن قسم بواب ذه تجمع ، ن عناو و أبواب عة انيةول  القسم: أر م يتمثل

ع، الرا و الثالث ن الباب من جزء و ي الثا و ول الباب ع تحتوي ال كة املش عباء

ي القسمأما ومةالثا ا انية م و وف الثالث الباب من ونة املت ة الوزار أو املوزعة

ع، الوزارات(الرا ل نفقات يتواجدان ع الرا الباب و الثالث الباب أن  ).أي

الدولة انية م سي ال نفقات ر تظ دولو ل)ب(ا ل املالية بقانون ق امل

ع دول ا يحتوي و   :  سنة،

الدوائرالو  - حسب موزعة ةنفقات   .زار

موزعة - غ كة(نفقات مش  ).أعباء

بواب سابقا ذكرنا كما ن القسم اذين تحت تندرج ن(و و) العناو عة  )10(:ر

العمومي  - الدين   .أعباء

العمومية  - السلطات   .مخصصات

املصا  - بوسائل اصة ا  .النفقات

العمومية  -   . التدخالت

أجزاء إ ج بالتدر باب ل يتفرع فقرات)أقسام(و مواد، فصول، ، .  

ة: مثال الدوائرالوزار حسب املوزعة معينة–النفقات   –وزارة

املصا): العنوان(الباب - بوسائل اصة ا   النفقات

زء - ن: ا املستخدم ضات   )املوظفون ( عو

اجتماعية: الفصل - أعباء   أجور،

اليف: املادة - الت اصةنوع ا املنح أو   جتماعية

محلية: الفقرة - طبيعة ذات ضات عو أو دمات ل جزافية ضات   .عو
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عتمادات بتقسيم وزارة ل تقوم الدولة انية م املتضمن املالية قانون صدور عد و

ا عل يطلق تنفيذية مراسيم تصدر و ام، امل ملختلف وفقا ا ل مراسيم"املخصصة

ع   ".عتماداتتوز

التج .2 نفقات نفقات: مدونة فإن الوزارات حسب توزع سي ال نفقات انت إذا

الزراعة، مثل قتصادي، شاط ال فروع و القطاعات حسب توزع ثمار س أو التج

السياحة و النقل البناء، و شغال  )11(.الصناعة،

للمادة وفقا القانون ) 35(و عت" 17-84 من إتجمع سبة بال املفتوحة مادات

ع الواقعة ثمار س نفقات لتغطية السنوي، ي نما للمخطط وفقا و العامة انية امل

أبواب ثالثة الدولة   :عاتق

الدولة .1 قبل من املنفذة ثمارات   س

الدولة .2 قبل من املمنوحة ثمار س   .إعانات

بالرأسمال .3 خرى   ".النفقات

املواد ن تب القانون) 38) (37) (36( و ن17-84من ب عتمادات ذه ع توز كيفية

ي كما نة مب عشرقطاعات و ، التنظيم وفق ذلك و   :القطاعات

  .املحروقات: 0قطاع

لية: 1قطاع التحو   .الصناعة

املناجم: 2قطاع و   .الطاقة

الري : 3قطاع و   .الفالحة

دمات: 4قطاع   .ا

لي: 5قطاع ي اجتماعيةقاعدة و اقتصادية   .ة

ن: 6قطاع و الت و بية   .ال

ثقافية: 7قطاع و اجتماعية لية ي   .قاعدة

التج: 8قطاع وسائل و ي   .املبا

  .أخرى : 9قطاع
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عا انية: را امل   :مبادئ

ة/أ السنو السلطة: مبدأ طرف من انية امل تحض فإن ة السنو مبدأ ع بناءا

املدة أن كما أيضا ا سنو تتم عية شر ال السلطة طرف من ا عل املصادقة و عية شر ال

املادة حسب و ة سنو ون ت انية امل عمليات لتنفيذ القانون) 03(املحددة 17-84من

بال: "فإنھ للسنة املالية قانون يرخص و ويقر الدولة موارد بمجمل مدنية، سنة ل ل سبة

ا   . "أعبا

و ة السنو مبدأ من ث س ال انية بامل املتعلقة االت ا و العمليات عض   :ناك

عتمادات .1 ترخيص  Les reports de crédits: ترحيل سلوب ذا يمدد

منع إ دف و و املالية السنة اية عد ما إال انية سرعامل ال من العمومية دارات

املالية السنة اية قبل عتمادات افة الك  .اس

امج .2 ال تج العمومية: عملية ثمارات س خصوصا و املالية العمليات عض

الواحدة، السنة ا مدا يتعدى ال يا، س ة قص آجال ا تنفيذ و ا ن ت منطقيا يمكن ال

تجزئ أمر يصبح عليھ قليلو ة السنو لقاعدة الصارم التطبيق و تتالءم شرائح إ ا

خط و   )12(.العقالنية

املؤقت .3 عشر للسنة: ث املالية قانون ع املصادقة خ تار ان إذا ما حالة

ت التصو تأخر أي ة املعت املالية السنة بداية عند امھ أح بتطبيق سمح ال املعنية

فإنھ ما لظروف   )13(: نظرا

التالية الشروط حسب للدولة العامة انية امل نفقات و إيرادات تنفيذ مؤقتا   :يواصل

ا - املعمول التحصيل كيفيات و سب ال و للشروط طبقا لإليرادات سبة بال

السابق املالية لقانون  .تطبيقا

حدود - سي ال لنفقات سبة سبة1/12بال بال املفتوحة عتمادات مبلغ من

السابقةإ املالية ملدة. السنة و ا ر ش ذلك ر3و  .أش

ل - ل املخصصة املالية صة ا ع ر حدود و ثمار س العتمادات سبة بال

للسنة السنوي باملخطط املتعلق الدفع اعتمادات ع توز عن تج ت كما مس ل ل و قطاع

السابقة   .املالية
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التكميلية .4 املالية ن قوا: القوان عن سلكھعبارة الذي املسار نفس سلك ن ن

بنود من بندا تل أو ت أو عدل أو لتكمل ن القوان ذه ي تأ و سا املالية قانون

سا املالية   .قانون

الوحدة  - ب   : مبدأ

واحدة وثيقة ا نفقا جميع و الدولة نفقات جميع تدرج أن الوحدة بمبدأ يقصد

، املا ا مركز معرفة ل س مراقبةح من املختلفة الرقابة زة أج تتمكن ح و

كما انية امل الواردة عتمادات و املحددة داف لأل ا مطابق و املالية، الدولة تصرفات

عية شر ال السلطة ا عل افة. )14(وافقت ل موحد بيان انية امل ار إظ من دف ال و

و يرادات و   :النفقات

 ا ع طالع ولة للدولةس   .ملركزاملا

 قبل من ومة ل املا شاط ال ثم من و انية، امل بنود ع الرقابة ام إح ولة س

عية شر ال   .السلطة

 للدولة العامة انية امل فحص أو دراسة ولة  .س

نذكر املبدأ ذا ناءات است ن ب من  :و

قة امل انيات عض: امل س حسن ا عل ند س انيات م القائمةو العامة املرافق

ا إيرادا ع شتمل مستقلة انيات م املرافق ذه ل توضع حيث إداري أو صنا شاط ب

الدولة انية بم ق ت املالية. "و العمليات قة، امل انيات امل موضوع ون ت أن يجوز

ش دف ال و ة عتبار صية ال القانون ا عل يضف لم ال الدولة املصا اط

الثمن املدفوعة دمات ا عض تأدية أو املواد عض إنتاج إ   )15(".أساسا

املستقلة انيات صية: امل بال تتمتع ال العمومية باملرافق اصة ا انيات امل

انية م عن مستقلة ا خاصة انية م املرافق ذه ل ون ي حيث املستقلة ة عتبار

فإن .الدولة زائر ا املحليةو دارة يئات الواليات(لـ ا) البلديات، لتمتع نظرا ا اني م

ة عتبار صية   )16(.بال

العمومية نة ز با اصة ا سابات ل: ا الذي طار سابات ا ذه يقصد

عت ال و ا، تقوم ال اصة ا العمليات عض بمناسبة الدولة نة خز إ أموال دخول

عام استخدامإيرادات شرع قد و عامة، نفقات عت ال و ا م أموال خروج ل و ة

املادة بموجب اصة ا سابات املرسوم6ا لسنة320-65من املالية قانون املتضمن و
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خمس .1966 تجمع و املالية قانون خالل من سابات ا ذه تفتح زائر ا ) 05(و

  )17(:فئات

 التجارة   .حسابات

 اصحسابات ا   التخصيص

 يقات س ال   .حسابات

 القروض   .حسابات

 ية جن ومات ا مع ة سو ال   .حسابات

سنة قانون2000و عديل ست17-84عد عن عبارة حسابات) 06(أصبحت

قتصادية صالحات حساب بإضافة   .وذلك

العمومية/ ج وحدة: مبدأ ملبدأ مكمل مبدأ انية امل عمومية أنإن ع و انية امل

أي دون يرادات تقديرات افة و النفقات تقديرات افة انية امل وثيقة ر تظ

ن ثن ن ب   .مقاصة

ن قسم انية امل تتضمن املبدأ بتطبيق بالنفقات: و ي الثا و باإليرادات خاص ما أول

خر عن مستقال قسم ل ر يظ بحيث ط، الر    .)18(دون

يحتوي نو ت أساس ن قاعدت ع   :مجملھ

املقاصة عدم ض، التعو     )non compensation( :عدم

جما ا بمبلغ لة م والنفقات يرادات أن القاعدة ذه أن)19(ع ذلك ع و ،

أو عديل أو تخفيض أي دون ن منفصلت ن إجماليت ن بكتلت يرادات و النفقات ر تظ

ض مقاصة(عو تؤ ) أي ما الكتلبي ذه ادة ز أو تخفيض إ ن و .دي ب نم بالتا

العامة انية امل داخل ن أخرى : كتلت ة ج من يرادات و ة ج من   .النفقات

التخصيص التوجيھ(عدم   )non affectation :()20()عدم

ستعمل خاصة نفقة لتغطية إيراد أي تخصيص يمكن ال فإنھ القاعدة ذه بموجب

الدولة تميموارد بال انية امل نفقات القاعدة. لتغطية ذه من ث س أن يمكن  :و

 ،قة امل انيات   امل

 ،نة ز ل اصة ا سابات   ا

 موال ع سري ال العامة، انية امل ضمن اصة ا سابية ا جراءات أو

عتمادات استعادة أو مات للمسا  .املخصصة
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عتمادات - د   :تخصيص

ذا الع النفقات تنفيذ أجل من ومة ل ملان ال ا يمنح ال الرخصة أن املبدأ

يجب و لالعتمادات املعتمد يف التص حسب وموزعة مقسمة ون ت إنما إجما بمبلغ ون ت

التنفيذ التقديم ذا ام اح ومة ا    .)21(.ع

إجمالأي ون ي أن يجوز ال للنفقات عية شر ال السلطة اعتماد أنأن يجب بل يا

اعتماد و إعداد ون ي أن يجوز فال العام، نفاق أوجھ من وجھ ل ل ن مع مبلغ يخصص

املختلفة نفاق أوجھ ع عھ توز أمر ومة ل ك ي و إجما كمبلغ حيث.)22(النفقات

داول ا ة السنو عتمادات ع توز انية امل املالية) ج(و) ب(تو بقانون قة امل

القطاعات و ة الوزار الدوائر ع النفقات ع توز تو ال   . السنوي

التوازن  -ه    :مبدأ

املادة  خالل من التوازن مبدأ ع زائري ا املشرع تأكيد ر الدستور) 121(ظ من

نصت يال ما املوارد: "ع تخفيض يجتھ ن أو مضمونھ قانون أي اح اق يقبل ال

ادة الز دف س بتداب مرفوقا ان إذا إال العمومية، النفقات ادة ز أو العمومية،

ع ساوي العمومية النفقات من آخر فصل مالية مبالغ توف أو الدولة إيرادات

ا إنفاق ح املق املبالغ   ".قل

املوارد ضبط سنة: صندوق أسس صندوق و عديل2000و الرئ دفھ

رقم تحت اص ا التخصيص حسابات ضمن فتح وقد العامة، انية امل توازن اختالالت

ساب103-302 ا قيد و املوارد ضبط صندوق   )23(:عنوان

يرادات   : باب

أل  - أع مستوى عن الناتجة بائية ا القيمة تلكفوائض ع املحروقات سعار

املالية قانون ضمن  .املتوقعة

الصندوق  - س املتعلقة خرى يرادات  .ل

النفقات   :باب

من - د وا السنوي املالية قانون ق طر عن املحددة انية امل توازن نفقات ضبط

العمومية  .املديونية

العمومي - الدين  .تخفيض
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انية/ خامسا امل   : دورة

ون وتت عداد مرحلة و أساسية، مراحل ع أر من زائر ا العامة انية امل دورة

الرقابة مرحلة ا أخ و التنفيذ مرحلة الصادقة، و املناقشة مرحلة ،   .التحض

التحض  -أوال و عداد    :مرحلة

التنفيذية السلطة اختصاص من تبقى الدولة انية م تحض عملية ومة(إن عودو) ا

ذلك و العمل ذا ل تقنيا لة مؤ عت ال بالذات املالية وزارة إ ختصاص ذا

القطاعات مع خرى (بالتضامن خالل) الوزارات ى الك عمال إجمال يمكن و خرى،

املوالية طوات ا املرحلة   :)24(ذه

املالية  - أ لوزارة انية امل ة ملدير ولية  عمال

ا  - ب ومةمناقشة ا مجلس داخل التقيي  لعرض

املالية  - ت لوزارة انية امل ة مدير شور  م

القطاعية  - ث انيات امل  .تحض

القطاعية  - ج الوزارات حات ملق النقدي  الفحص

الوزاري   - ح املستوى ع حات املق   مناقشة

املصادقة -ثانيا   :مرحلة

ا طرف من تقديمھ يتم انية امل و املالية قانون مشروع لتتمإن ملان ال أمام ومة

املادة ع بناء و عليھ املصادقة قبل ع20مناقشتھ يصادق ملان ال فإن الدستور من

أقصاه أجل املالية لديھ75قانون إيداعھ خ تار من ع. يوما ة مج ا بدور ومة ا و

امس ا تقدير أك ع ون ي محدد أجل ملان ال لدى املشروع من) 15(عشرإيداع

املادة تتضمنھ ما عتبار ن ع أخذنا ما إذا ذلك و سنة، ل عن تم س ر من126ش

ع مضاء ة ور م ا س رئ ع ا خالل من يجب ال املدة تحدد ال و الدستور

إصداره و املالية   .قانون

زا جا املالية قانون يصبح املصادقة ثم عداد و التحض عملية مضاءعد ليتم

الرسمية دة ر ا إصداره و ة، ور م ا س رئ طرف من   .عليھ

التنفيذ -ثالثا   : مرحلة

، انية امل تنفيذ مة م التنفيذية السلطة أعضاء من عضوا ا باعتبار املالية وزارة تتو

أو  العمومية نة ز ا ا إيداع و ا مصادر مختلف من الدولة إيرادات تجميع ق طر عن
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دود ا نفاق يتم كما بھ، املعمول ومة ا حسابات لنظام وفقا املركزي البنك

انية امل اعتمادات جزأين)25(.الواردة إ تنقسم النفقات تنفيذ عمليات فإن عليھ : و

النفقات دفع عمليات و يرادات تحصيل   .عمليات

يرادات -   :تحصيل

التا  ا نذكر ن بمرحلت العامة يرادات   :يمرتحصيل

ة/1 دار و:املرحلة ثبات عملي من ون تت بالصرف مر اختصاص من و

  . التصفية

  :ثبات -

املادة قانون 16حسب الدائن" 90 -21من حق س تكر بموجبھ يتم الذي جراء و

 ".العمومي

  : التصفية -

املادة القانونمن17حسب للديون"نفس يح ال املبلغ بتحديد سمح التصفية

ا مربتحصيل و العمومي الدائن لفائدة املدين ع   ".الواقعة

ية/2 املحاس عملية: املرحلة تتمثل العمومي املحاسب اختصاص من و

 .التحصيل

  : التحصيل -

املادة القانون18حسب نفس إبراء"من بموجبھ يتم الذي جراء التحصيل عد

العمومية  ".  الديون

النفقات -   :دفع

ن املرحلت نفس خالل من خرى   : تتم

ة/1 دار    :املرحلة

مر التصفية، ام، ل عمليات من ون تت و بالصرف مر اختصاص من و

  .بالصرف

ام -  : ل
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املادة - و19حسب ام ل القانون نفس إثبات" من بموجبھ يتم الذي جراء

الدين  ".شوء

 : التصفية -

املادة القانون20حسب نفس أساس" من ع بالتحقيق سمح التصفية

العمومية للنفقات يح ال املبلغ تحديد و ية املحاس   ".الوثائق

 :مربالصرف -

املادة نفس21حسب جراء"القانونمن ت و را تحر أو مربالصرف عد

العمومية النفقات دفع بموجبھ يؤمن  ".الذي

ية/2 املحاس   :  املرحلة

الدفع إجراء خالل من وتتم العمومي املحاسب اختصاص   .من

 :الدفع -

املادة القانون21حسب نفس إبراء" من بموجبھ يتم الذي جراء الدفع عد

  ".العموميالدين

عا الرقابة  -را    :مرحلة

ال أش ل من العمومية موال حماية و العامة انية امل ع الرقابة دف إن

و ا طبيع تنوع و الرقابة ذه ال أش عدد يفسر ما ذا و التالعب، و الغش و نحراف

م أ سنوجز و ا، املضطلعة املؤسسات و يئات ال ة ك و ا داف أ الرقابةاختالف أنواع

ا ف التفصيل يتم أن ع الفصل ذا زائر ا العامة انية امل ع املطبقة

املوا   .الفصل

ة .  1 دار    :الرقابة

ا بنفس ومة ا ا تقوم ال تلك ة دار الرقابة و. إن ن ومي ح ن موظف طرف من

دارات ع املالية وزارة طرف من و م مرؤوس ع ومة با ن العامل عن الرؤساء م

العمومي فاملحاسب ذا ع ادة ز خاص، ما قسم بواسطة ذلك و املختلفة، ومية ا

ع برقابة املرحلةيقوم إ ة دار املرحلة من نتقال خالل من بالصرف مر

يرادات و النفقات تنفيذ عمليات إ سبة بال ية ة. املحاس دار الرقابة تتضمن كما

املا املراقب  رقابة
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للمالية . 2 العامة شية املف   "inspection générale des finances  "IGFرقابة

  :القضائيةالرقابة. 3

املحاسبة مجلس   "la cours des comptes"و

السياسية -4   :الرقابة

ا  الرقابة من الغاية الإن جازة ام اح من التأكد انية امل تنفيذ ع لسياسية

عن الرقابة ذه تتحقق و ، النفقات صرف و يرادات جباية ومة ل ملان ال ا أعطا

ومة ا إلزام ق عيةطر شر ال للسلطة املالية السنة اية ختامي حساب بتقديم

ل مطابقة مدى و نفقات من صرفھ تم ما و إيرادات من فعال جبايتھ تم ما ا ف ن يب

انية امل ورد ملا   )26(.ذا

قانون بموجب الرقابة ذه لكيفية املنظمة القواعد املشرع حدد لقد فقد17-84و

املادة بأنھا) 05(عرفت انية امل ضبط قانون منھ ا"امسة بمقتضا ت يث ال الوثيقة

ل ب اصة ا املعدلة أو التكميلية املالية ن قوان قتضاء عند و املالية قانون تنفيذ

املادة"سنة ا حدد القانون ذا ام م و القانون 77، نفس ضبط: "من قانون يقرر

ع املشتمل السنة نتائج حساب انية يامل   :ما

العامة: أوال - انية امل نفقات و إيرادات ن ب الوا الفرق عن الناتج ز ال أو الفائض

  للدولة

نة: ثانيا - ز با اصة ا سابات ا تنفيذ املثبة   .النتائج

ي الثا نع: املبحث لقوان ديد ا العضوي القانون مشروع وفق العامة انية امل ناصر

  املالية

محاور اعتماد إ العامة انية امل نظام إصالح ة لتجر ا ن ت خالل من حاليا زائر ا تتجھ

قاعدة خلق ستوجب ما ذا حاليا، ا عل املتعارف تلك غ انية امل سي ل جديدة

عميقة مراجعة زائر ا انطلقت ذا ل ات التغ ذه مع تتما و تأطر جديدة قانونية

سا املاليةللقانون ن بقوان التالية17-84املتعلق العوامل ا عالقة: فرض ور ظ

و ا، اعتماد و املالية ن قوان ملحتوى جيد تحليل ستلزم ملان ال و ومة ا ن ب جديدة
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الوضع تطور ثم الدستور، من حسب املالية ن لقوان عضوي قانون وجود ضرورة

اعتب و إصالحات أحدث املا و العامةقتصادي املالية تحديث مجال جديدة   .ارات

املالية/ أوال ن لقوان العضوي للقانون و   ):APLOLF(املشروع

متعلق  عضوي لقانون أو مشروع زائرخلق ا تولت ي ا امل ا نظام تحديث امش ع

املالية ن   بقوان

Avant-projet de loi organique relative aux lois de finances «APLOLF»  

املتمثلة انية امل عناصرتحديث مع بنجاح و املشروع ذا امل   :يت

 الدولة نفقات و إليرادات السنوات عدد ة   .مقار

 داء ع الرقابة و ين املس   .مسؤولية

 انية امل مدونة   .مراجعة

 أحسن شفافية و أفضل، قراءة أجل من املالية ن قوان تقديم و محتوى ن تحس

ملان ال دور تفعيل و انية امل   .سي

النتائج/ثانيا ع القائم و امج ال وفق سي  :ال

امسة ا املادة املالية) 05(تو ن بقوان املتعلق العضوي للقانون و املشروع من

لتحقيق عباء و املوارد مجموع مالية لسنة يرخص و يتوقع السنوي املالية قانون أن

املادةبرام نصت و املنتظرة، النتائج و املحددة داف لأل وفقا الدولة أن) 78(ج ع منھ

املادة نصت و نامج ال عتمادات تنفيذ تخصص" 22"وحدة عتمادات أن ع

امج ال سي عتمادات ل تحو و نقل كيفية أخرى مواد جاء   .برامج،كما

السن/ثالثا املتعدد انيةطار للم  :وات

الثانية املادة السنوات) 02(تنص املتعدد و السنوي طار م سا املالية ن قوان أن

املادة تذكر كما النتائج، ع القائم سي ال مبدأ تطبيق عدد) 74(ع مصط كذلك

انية للم كإطار   .السنوات

املوارد سي ل أداة و السنوات متعدد انية امل اتإطار التوج عن ع الذي و العامة،

عشر ث يفوق مدى ع النفقات و لإليرادات التوقعات و ات ولو و ى الك

را انية27.ش م إعداد ع يحث بل انية، امل ة سنو مبدأ مع يتعارض ال طار ذا إن
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م طار يقدم بالتا و ا، سنو ا عل للمصادقة ملان ال أمام تقدم ة السنواتسنو تعدد

ن ت س ملدة توقعات شمل أنھ إ إضافة ة، السنو انية للم التفصيل من املستوى نفس

ن املعنية) n+2،n+1(مواليت املالية املالية.للسنة بالسنة ع ملانيُة ال املصادقة أن كما

عال  و ا شاد س أساس ع توفر ال و املرفقة التوقعات تمس ال و فقط،املعنية م

لتنفيذ الالزمة للموارد السنوي القسط ا سنو ا عل املصوت عتمادات تمثل عليھ و

را12(جزء السنوات) ش طارمتعدد ذا   28.من

ع انية/ارا امل   : مدونة

أمام العامة انية امل الالزمة الشفافية يوفر ال حاليا عليھ و كما ي ا امل التقديم إن

مل ال و عنھالشعب التج انية م تقديم يختلف إذ املة مت غ انية امل أن كما ان،

جاء ذا ل العامة، انية للم املتصفح مة م من يصعب ما ذا و سي ال انية م تماما

يفا تص ح يق إذ انية، امل تقديم قة طر تمس بتعديالت ديد ا ي ا امل النظام مشروع

العمومية للنفقات نامج،جديدا بال انية امل سي وفق يتما ل املادةش تنص إذ

حسب) 27( تصنف الدولة أعباء أن ع بوضوح القانون   :من

شاط -   ال

للنفقة - قتصادية   الطبيعة

للدولة - ى الك   الوظائف

انية امل تنفيذ و تحض عن املسؤولة ة دار   الوحدات

شاط .1 ال حسب يف  :التص

يف  التص ذا امسمح م إ ا يقسم بحيث شاطات ال بيان و بتوضيح

من مجموعة افظة ا تجمع بحيث حافظة، مة م ل تتجسد ة وا

ذلك و فرعية عمليات و عمليات ثم فرعية، برامج إ ا بدور تتفرع امج ال

فإن يف التص ذا حسب ام امل ذه من املرجوة داف تحقيق يل س

بالتد قسم تُ انية إامل فرعية··· برامج·· حافظات·  :رج ····· عمليات···· برامج

فرعية   عليات

ذا و الدولة، وظائف يف لتص الدولية املعاي ام باح ديدة ا لة ي ال ذه سمح

طرف من ح املق يف التص إ شاط بال ديد ا يف التص يرجع يفFMIالسياق للتص
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العمومية لإلدارات  Classification fonctionnelle des administrationsالوظيفي

publiques )CFAP.(  

للنفقة .2 قتصادية الطبيعة حسب يف   ):املدونة(التص

التالية السبعة ن العناو ع يحتوي و و انية امل بمدونة أيضا يف التص ذا   29:يد

ن .1 املوظف   مرتبات

  توظيف .2

ثمارات .3   اس

الت .4   تحو

عمومي .5   دين

املاليةنفقات .6   العمليات

املتوقعة .7 غ  النفقات

يقدم أعباء، ل ش العمومية موال تخصيص قة طر بمعرفة يف التص ذا سمح

و النفقة، عة بمتا سمح مما للدولة، حسابات ل ش الطبيعة حسب للنفقات قائمة

النفقة نوع حسب وضاع سي و تحليل ين للمس ل   .س

مركز .3 وفق يف   :املسؤوليةالتص

عن املسؤولة املسؤولية ملركز ا وا يفا تص إدارتھ يتطلب امج ال انية م اعتماد إن

دارة و الوزارات حسب ا ا يف التص عن تماما يختلف يف التص ذا سابات، ا

أن يجب ألنھ لالعامة، مسؤولية من ة املطلو يجة الن عطي ح تفصيال أك يكون

مستقالمعمس املسؤولية مركز وفق يف التص ون ي انية،كما امل تنفيذ و بتحض

خرى  يفات التص   .عن

مرة ل ففي الدولة، قرارات ل ي و التنظي ل ي ال بتحديد يف التص ذا لة ي تتم

شطة اختالف ع ذلك و البداية منذ عنھ املسؤول نحدد شاطا ا ف برنامج،(نحدد

فر  مسؤول30..)،عملية،برنامج إ داف تحقيق عبء د ع أن الضروري فمن

تنظيمية وحدة مسؤول ون ي ما غالبا و ن، فرعية،: مع ة مدير ة، مدير عامة، و... أمانة

املحققة النتائج عن املسؤولة أيضا ون ست   31.ال

  

  



                2016–1437  

338 
 

انية /خامسا امل   : وثائق

املادة املالية) 74(تو قانون املجلداتمحتوى ع يحتوي أن يجب الذي و السنوي

)V1, V2,V3 (املادة تنص و ، ورة ع) 71(املذ انية امل احتواء ضرورة قات ع  :امل

)A,B,C,D,E ,F,G,H.(  

للدولة) V1( "01"املجلد .1 سية الرئ انية   :امل

بإعطاء  سمح و امج، ال حسب و الوزارات حسب انية مل شاملة نظرة معلوماتعطي

صفحات(امة و انيات) جداول للم عة السر و املالئمة جمة ال و بالتحليل سمح

ة     32.السنو

ن قسم ع املجلد   33:يحتوي

ول  - عنوان: القسم ومة"تحت ا نفقات إ"خطة بدوره ينقسم الذي و ،

تقدم حالة يصف ي الثا و الدفع، حسب انية امل نفقات يقدم ول ن فرع

للدولة  ى الك ع للمشار   .شغال

ع املشار ذه   :تتمثل

 ديدة ا ى الك ع   املشار

 ة ار ا ى الك ع   املشار

 اص ا التخصيص حسابات بــ املمولة ديدة ا ع   "CAS"املشار

 بــ املمولة ة ار ا ع  "CAS"املشار

ي - الثا عنوان:القسم افظات"تحت ا حسب للنفقات سية الرئ انية ،"امل

ول زء ا املقدمة سية الرئ انية للم جمالية املبالغ عن تفصيال يقدم

افظات ا عدد فرعية أقسام ع القسم ذا يحتوي افظات، ا حسب

ومة       .ا

و:  )V2"(02"املجلد.  -2 ات ولو رحول   :التخطيطتقار

أمام خر و يقدم املالية قانون بمشروع قا م التخطيط و ات ولو ر تقر عت

ألنھ عية شر ال م قدر يقوي و ف عليھ، ت التصو دون فقط الداللة يل س ع ملان ال

عتمادات ع ت التصو م اختيارا توضيح ع   .ساعد
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الوزا حسب ة السنو ر التقار ذه وتقدم امج ال ات، ولو عن مفصلة معلومات رات

ة لف ذا و املفصلة، انية امل للموارد، حتياجات املنتظرة، النتائج و داف املبادرات،

السنوات   ).سنوات03(متعددة

ي كما ا ص ن أقسام عة أر ع املجلد ذا   :يحتوي

ول  - إفصاحا: القسم تقدم ال ر الوز رسالة ويمثل الوزارة مة م عن ا وا

توصيات ام اح يضمن الذي للوزارة العام ن م طرف من يؤكد و ا، داف أ

املالية وزارة و ومة ا   .برنامج

ي - الثا عن: القسم مالية غ و مالية معلومات يقدم الوزارة، بحافظة يرفق

افظة   .ا

الثالث - عنوان: القسم امج" تحت بال مفصل سنوي ذاي" تخطيط قدم

يحتوي ة، الوزار امج ال ل و انية امل حول مالية غ و مالية معلومات القسم

الوزارة امج ال عدد حسب فرعية أقسام   .ع

 ع الرا عنوان: القسم أخرى "تحت تتعلق" معلومات مفصلة معلومات يحمل

باملعلو  املجلدخاصة ذا املقدمة   .مات

ال): V3 "(3"املجلد -3 انية للوالياتم املمركزة غ للمصا   :نفقات

غ املصا حسب للدولة انية امل لنفقات غرا ا ع التوز حول نظرة املجلد ذا عطي

تھ. املمركزة بتصو مع غ لكنھ ملان ال أيدي ن ب توضع مة م وسيلة املجلد ذا عت . و

أقسام ثالث ع يحتوي و   34:و

ول  - التوز : القسم انيةيقدم للم قلي حسب:ع جمالية النفقات ع توز

  .الواليات

ي - الثا افظات: القسم ل قلي ع التوز حسب: يقدم افظات ا نفقات ع توز

  .الواليات

الثالث - الواليات:القسم حسب النفقات انية م الواليات: يقدم نفقات ع توز

نامج ال و افظة ا  .حسب
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انية -4 امل قات   : م

ي فيما و جديدة، قات م بإضافة ذلك انية امل قات م ع عديالت إجراء تم

انية امل قات م ع املحدثة ات التغ م أ يص ت   .سنحاول

جديد- ق م ق) B(إدخال امل ذا للدولة، العامة انية للم ائية ال عباء ل ) B(لتمو

ن ق امل ن ب ا) C(و) B(يجمع االنظام عل املصوت عتمادات يقدم و و ، ا

امج ال و يئات ال الوزارات،   .حسب

قات- الدولة) F(و) C(و) A(امل إيرادات ا مجمل   .تمثل

جديدين- ن ق م ي)H(و) D(إضافة ا امل التوازن ،)D (بات ال و عانات   ).H(و

العامة/ سادسا انية امل   :دورة

انية امل دورة أنإن إال ا، ل ى الك عة ر طوات با تحتفظ عليھ كما ليا ش تبقى

العناصرالتالية إيجازه نحاول ما ذا و طوات ا محتوى تم   :التغي

بمدى - أصبح و انية امل تحض ى ك مية أ ذات عملية يمثل أصبح التخطيط

ارتباطھ أجل من ذلك و سنوات الثالث يفوق طھمتوسط ر و الك قتصاد بمعطيات

لية ال قتصادية السياسة داف بأ  .مباشرة

التنفيذ - أثناء وزارة ل فتلزم ام م و برامج وفق أصبح ا تحض و انية امل إعداد

بمؤشرات داف ذه ط ر ضرورة و ا داف أ و ا ام م و ا امج ل الوا بالتحديد

 .داء

امل  - ع ملان ال ت وفقتصو يصبح التج أو سي ال لنفقات سواءا العامة انية

حاليا عليھ و كما املواد و الفصول س ل و امج، ال و افظات  .ا

داء - ع الرقابة إ تتعدى إنما و سابية ا بالرقابة تكتفي لن انية امل ع الرقابة

النفقة فعالية  .و

من - فع دور لھ أصبح انية امل ضبط اقانون سنو بتقديمھ ومة ا إلزام خالل

ملان ال   .أمام

أن باعتبار ا ا النظام انية امل ا تمر ال املراحل نفس ع املحافظة يتم ذا

للنظام سبة بال سابقا ا ذكرنا كما عداد مرحلة تدمج عداد و التخطيط مرحلة
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التقديم و عداد مرحلة تتضمن نما ب ، ا وا عداد مرحل ديد ا النظام

حدى ع ل سابقا ورة املذ   .املصادقة

جل -1 متوسط التخطيط   : مرحلة

مرحلة املرحلة ذه سبق محدد، ل ي أو محدد بوقت ا ارتباط عدم تتم مرحلة

ومية ا ات ولو و ات التوج تحديد ا ف يتم حيث املالية، قانون مشروع إعداد

نفاقميع احتياجات توقع يتم كما   .الوزارات

انية -2 امل إعداد   : مرحلة

السنوات خالل تم )n-1(و) n-2(تتم س ر ش من مناقشات) n-2(تبدأ خالل من وذلك

املالية و انية، امل بائية، ا قتصادية، السياسة عرض إ دف ال و انية امل حول

السن متعددة التوقعات و ومة التخطيطل ة لف الدولة نفقات و ملداخيل وات

مستوى). سنوات3(املقصودة ع املالية قانون مشروع بمناقشة املرحلة ذه ت ت

قانون ع أعضاءه مصادقة و إقرار ع صول ا أجل من الوط الشع املجلس

املجلدات و للسنة) V1,V2,V3(املالية انية بامل بتوقيع) n(املتعلقة ةو ور م ا س   .رئ

انية -3 امل تنفيذ   : مرحلة

السنة امتداد ع املرحلة ذه أو)n(تدوم الت تحو ل ش عديالت تحمل أن يمكن و ،

التكمي املالية   .قانون

سابات. -4 ا سليم   : مرحلة

ق طر عن ا عل املتحصل النتائج تقديم ع ترتكز و انية، امل دورة املرحلة ذه تن

سابا السنةا خالل تتم املرحلة ذه للدولة، ة دار قانون) n+1(ت بتقديم ت ت و

عليھ للمصادقة الوط الشع املجلس أمام التكمي   .املالية

الثالث القانون: املبحث من نتقال داف ديد17-84أ ا العضوي القانون   إ

انية امل نظام تحديث مشروع محور املالية) MSB(يتمثل ن لقوان العضوي القانون و

النتائجأساسا وفق القائم سي ال إ الوسائل وفق القائم سي ال من نتقال

العمومية النفقة إسي دف   :و

السنوات - املتعدد انية إطارامل   اعتماد

داء - مؤشرات و النتائج أساس ع القائمة امج ال انية م   اعتماد
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اتجد - وثائق و انية امل تقديم   يد

انية - امل دورة   تجديد

جديد - عضوي قانون  اعتماد

انية - للم طاراملحاس   تجديد

انية - امل تحض املعتمد املعلومات رأنظمة تطو و   اعتماد

ين - املس مسؤولية و زالرقابة   عز

العام - للمال كفء استغالل و للموارد فضل التخصيص عن   .البحث

العام - القطاع أداء ن   تحس

الرقابة - دور لتفعيل ين املس زمسؤولية  .عز

  :خاتمة

تحقيقعت يل س مة م خطوة عت زائر ا ي ا امل النظام تحديث مشروع

سي ال من نتقال إ يؤدي صالح ذا ألن العام، املال سي الكفاءة و الرشادة

الوسائل وفق النفقاتالقائم تخصيص خالل من ذلك النتائج، وفق القائم سي ال إ

داف ذه تحقق مدى قياس و معينة داف أ ذات و ة وا ام م و برامج العامة

كما داف، لأل الدائمة و يدة ا عة املتا من يمكن ما ذا و داء، مؤشرات باستعمال

كإط املدى املتوسط التخطيط ع صالح دافيركز بأ ا ط ر أجل من انية للم ار

الك تمثلت. قتصاد أساسية عناصر إرساء خالل من صالح ذا زائر ا ت تب قد و

و:  انية للم جديد عرض النتائج، وفق القائم سي ال انية، للم السنوات املتعدد طار

تكي إ إضافة انية، امل دورة ع عديالت إضفاء و ا تحقيقوثائق م سا أطر يف

تمثلت ستلزم: صالح ما و و املسؤوليات، ز عز و املعلومات نظام ، املحاس طار

سا القانون مراجعة ضرورة ا املعطيات17-84عل مع يتالئم ال أصبح الذي

امل ن بقوان املتعلق العضوي بالقانون بدالھ اس و الية، ا السياسية و اليةقتصادية

العامة انية امل سي كيفية يو و الذكر السالفة صالح محاور مواده يحمل الذي

ا   .وفق
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ي  ش الفرا مصا ع وأثره العقد تجديد  عدم

أ .أ مساعدة استادة يعة عزوزر   بن

جامعة السياسية والعلوم قوق ا   تلمسانلية

ص   :امل

إذا ما حالة نفرادي اء أو املدة، انقضاء مثل أسباب عدة ش الفرا عقد ت ي

أو ، الف مثل عادية غ بأسباب العقد ذا ت ي قد كما محددة، غ ملدة العقد برم أُ

رة القا القوة   .حالة

و  ش الفرا ورفض املدة اء بان ش الفرا عقد اية عضف يطرح قد العقد رتجديد

و املباعة، غ مخازنھ املوجودة البضاعة مص تتمثل ي ش للفرا سبة بال ل املشا

العمالء لبعض   .فقدانھ

Résumé 

La fin du contrat de franchise a diverses causes. Les causes d’extinction peuvent 

être ordinaires : l’arrivée du terme, la résiliation unilatérale lorsque le contrat est 

conclu sans terme L’extinction du contrat peut encore résulter de 

circonstances extraordinaires. Sont des causes d’extinction extraordinaires la 

résiliation du contrat pour inexécution, la survenance d’un cas de force majeure. 

Lorsqu’un contrat de franchise est conclu pour une durée déterminée, ce contrat 

prend fin à l’expiration de cette durée. 

le franchisé ne bénéfice pas d’un droit au renouvellement du contrat venu à 

expiration,et le problémes qui se posent, Les stocks restant invendus chez le 

franchisé lors de l’extinction des relations contractuelles restent à sa charge, et es 

que le franchisé aussi es que la franchisé  bénéficie  de droit à une indemnité de 

la perte de la clientèle.  
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  مقدمة

عمل ص عقدتت بموجب يتكفل ور ش الفرا سَّ ُ صاً أن ش الفرا ية

ا يمتلك ال العلمية املعرفة ي ش الفرا د يُ آخر ص بتعليم ش لھ, الفرا وتخو

خ ذا يتكفل أن ع ملشروعھ الالزمة بالسلع ده وتزو ة التجار عالمتھ استخدام

مشروعھ ا ثمار واس ا   . باستغالل

ةُو  خ ونة رت ظ ال املستحدثة العقود من العقد ذا العقود, عت من و و

ممتازة فرصة لھ يوفر الذي ور ش للفرا سبة بال سواء عديدة فوائد ق ِ تحقّ ال امة ال

ع السر شار سرعة, لالن سواق إ امة, والدخول وسيلة عت أخرى ناحية ومن

ثما س ذب املتقدمةوفعالة التكنولوجيا تجلب ال من, رات العاملة اليد ر وتطو

املقامة ع املشار ا تدر وتحف, خالل الوطنية باملنتوجات ضرار عدم ع والعمل

أكمل ع املنافسة ستطيع ح ا أوراق ب ترت إلعادة املحلية واملؤسسات ات الشر

   1.وجھ

يقوم ح لھ مالئم ي قانو مناخ أو ئة ب توف من البد ان العقد ذا مية أل ونظراً

وجھ أكمل ع ذا, بوظيفتھ خاصاً تنظيماً أصدرت عندما الدول عض فعلتھ ما و و

شاط   . ال

ت ي حيث عموماً العقود ا ت ت ال ا ذا باألسباب ش الفرا عقد ت و

إخال يجة ن التعاقديةبالف اماتھ بال املتعاقدين أحد إذا, ل العقد تنفيذ استحالة أو

تنفيذه أثناء رة قا قوة اً , طرأت فا شرطاً العقد تضمن إذا يار, كذلك ا حالة أو

عقد أن باعتبار ا وغ عليھ ر ا أو وفاتھ أو ن الطرف أحد كإفالس ال عتبار

ا عتبار عقود من ش املدة, لالفرا بحلول نا العقد ت ي قد إذا, وكذلك أما

معينة شروط وإنما اؤه إ ن الطرف من ألي فيجوز املدة محدد غ أن, ان يجب ولكن

العقد ذا ا يتم ال صائص ا عتبار ن ع ؤخذ مرحلة, تُ العقد انقضاء مرحلة ألن

لل سبة بال أو ي ش للفرا سبة بال سواء ور صعبة ش العقد, فرا اء ان عت ي ش فالفرا

سبة بال وكذلك الية ا وضعيتھ مع يتوافق ح امل ھ توج لتغي مدعاة لھ سبة بال

يضر قد ذا و ا تفكك عد الشبكة بمص شغلون ي الذين ي ش الفرا شبكة ألعضاء

م جديد, بمصا ي ش فرا إيجاد عليھ ن فيتع ور ش الفرا   . أما
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ذلكو  ع تب ي وما مدتھ بحلول ش الفرا عقد انقضاء و الدراسة ذه موضوع

العقد تجديد عم أو تجديد قة, من بطر يتم ال ش الفرا عقد تجديد أن علمنا إذا خاصة

سبقاً  مُ ذلك ع تفاق تم إذا إال إلزامية أو حقق, تلقائية يُ أنھ التجديد مية أ وتبدو

ن ب كة مش ة استغاللمص ور ش الفرا يضمن حيث ور ش والفرا ي ش الفرا من ل

اح ر تدفق استمرار يضمن مما ي ش الفرا إقليم ش ي, الفرا ش للفرا ضمن و

ونجاحھ مشروعھ وجود   . استمرار

ذا أن حيث ور ش والفرا ي ش الفرا من ل ن ب قتصادي افؤ الت لعدم ونظراً

ون ي ذاخ و اقتصادياً ٍ قوّي نمركٍز و ت ي ش الفرا إرادة أثر محدودية ن يب

شروطھ والتعديل التجديد, العقد فرض ي ش الفرا إرادة انحصار إن الواقع و

الفنية املعرفة لتفاصيل ول افتقاد ع ب يُ ور ش الفرا موقف, ع د يز ومما

إ انضمامھ أن ة صعو ي ش شرطالفرا يصطدم قد العقد اء ان عد أخرى شبكة

املنافسة   . عدم

ات صعو يطرح ذلك فإن العقد تجديد ور ش الفرا يرفض عندما ذلك أجل ومن

تجديد ق ا يملك من ملعرفة املوضوع ذا خالل من ا استعراض نحاول عديدة

إ, العقد حال املكدسة للبضاعة املتبقي املخزون مص و تجديدهوما دون العقد , اء

رفض يجة ن ا عدم من ض التعو طلب ي ش الفرا ة أحقيَّ مدى إ نتوصل ح

العقد ورتجديد ش   . الفرا

التجديد عدم مقابل ع صول ا ي ش الفرا حق من ون ي أنھ منا سلَّ لو وح

ل املقابل ذا ل القانونية الطبيعة ية ما حول آخر ساؤالً يطرح ذا أمف ض عو و

؟ ماذا أم   ثمن

البحث   خطة

  املقدمة

ول  بالتجديد:املبحث ام ل بعاد واس املدة بحلول ش الفرا عقد   انقضاء

ول  املدة:املطلب بحلول ش الفرا عقد   انقضاء

ي الثا بالتجديد:املطلب ام ل بعاد   اس

ي الثا ش:املبحث الفرا عقد تجديد عدم ات   صعو
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ول  ي :املطلب ش الفرا مخازن املوجودة البضاعة   مص

ي الثا ض: املطلب التعو ي ش الفرا أحقية ومدى العمالء   فقدان

اتمة   ا

ول  بالتجديد: املبحث ام ل بعاد واس املدة بحلول ش الفرا عقد   انقضاء

العامة القواعد منتقول ألي يجوز فال املدة محدد ان إذا العقد بأن العقود

بانقضاء نفسھ تلقاء من ت ي ولكنھ مدتھ انقضاء قبل املنفردة بإرادتھ يھ ي أن طرفيھ

إجراء أي إ اجة ا دون املدة ع, تلك املتعاقدين ن الطرف يتفق مالم ذلك ون و

برغبتھ لآلخر ما أحد من إخطار بحصول ائھ العقد, اءإ ت ي ال الة ا ذه و

خطار ذا ألن نظراً لھ املحدد املوعد خطار من بد ال بل لھ املحددة املدة بانقضاء

القانون  بمقت س ول ن الطرف اتفاق ع بناءً   . 2جاء

املدة املحددة العقود من ش الفرا عقد ون ي املدة3وقد محدد غ ون ي ولكن4وقد

مؤقت حق ش الفرا محل ع الوارد ق فا حوال النطاق5ل ملحدودية نظراً ،

تحن لم ولو العقد نق و واقعية ألسباب ماية ا لسقوط أو القانونية ماية ل الزم

العقد ملحل التبادلية القيمة سقوط إ ي يؤدِّ مما ماية ا لسقوط ا عل املتفق   . 6املدة

املدة: ول املطلب  بحلول ش الفرا عقد   انقضاء

القانون مثل ش الفرا لعقد مة املنظِّ املختصة القانونية النصوص تتضمن لم

ش الفرا عقد مدة د ِ حدّ يُ اً نصَّ املدة, الفر مسألة نظيم ب املصري املشرع قام ولكن

املادة التكنولوجيا نقل املصري 86عقود التجاري القانون بخمسمن ديد ا

لم7سنوات ش الفرا عقد نظم والذي إليھ شارة سبقت الذي التو املشرع أما ،

العناصر من ا اعت ولكنھ ن، الطرف إلرادة ذلك ترك بل العقد ذا املدة بتحديد يقم

القانون ش الفرا عقد أن معھ م يف مما العقد، ا يتضم أن يجب ال ة ر و ا

املدةالتو محدد غ عقداً ون ي أن يمكن   . 8ال

ما مص يحقق بما ن الطرف إلرادة يخضع أن يجب ش الفرا عقد املدة فتحديد

ثمار س تحقيق ي ش والفرا ور ش الفرا مثالً ستطيع ال ة قص مدة ون ت فال كة املش
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ات م فقد و العقد محل ا مع يتقادم لة طو ون ت وال إاملطلوب ؤدي و التكنولوجية ھ

التكنولوجيا نقل لفة ت ادة    .ز

ي الثا بالتجديد: املطلب ام ل بعاد   اس

ساؤالت ال من العديد تث ش الفرا عقد اء وان املدة حلول مسألة تبقى

حق مدى عن ساؤل ال يطرح ما و و ا انقطاع عد ما إ ا أثر فيمتد اليات ش و

امل ي ش أخرى؟الفرا ملدة بالتجديد   طالبة

إلزامية بصورة يتجدد ال خ ذا فإن ش الفرا عقد وانقضاء املدة حلول و

مسبقاً  ذلك ع الطرفان اتفق إذا إال قد9وتلقائية أو كر، ِ الذّ سبق كما العقد إبرام عند

س كأن خر الطرف من اض اع دون امھ الل ن الطرف أحد نفيذ ب العقد تمرستمر

ذا ف ور ش الفرا من اض اع دون تاوى ودفع ش الفرا محل استغالل ي ش الفرا

ضمنياً  تجديداً عت   . 10قد

و ي ش الفرا من ل ن ب كة مش ة مص يحقق أنھ التجديد مية أ وتبدو

يض مما ي ش الفرا إقليم ش الفرا وراستغالل ش الفرا يضمن حيث ور ش منالفرا

اح ر ونجاحھ, استمرارتدفق مشروعھ وجود استمرار ي ش للفرا ضمن   . و

العقد تجديد علق و ش الفرا عقد طر ن ب قتصادي افؤ الت لعدم نظراً ولكن

وحده ور ش الفرا بإرادة عدمھ ات11من الصعو من مجموعة يطرح قيقة ا ذا فإن

أو أحقية مدى ما عن ساؤالت ة يجةوعدَّ ن ض التعو طلب ي ش الفرا أحقية عدم

العقد ورتجديد ش الفرا   . رفض

التجديد عدم مقابل ع صول ا ي ش الفرا حق من ون ي أنھ منا سلَّ لو وح

املقابل ذا ل القانونية الطبيعة ية ما حول آخر ساؤالً يطرح ذا و, ف أم ض عو و ل

ما و و ؟ ماذا أم ثمن عن عاتقعبارة ع الواقعة امات ل عنھ نتحدث سوف

العقد انقضاء مرحلة ي ش والفرا ور ش    .الفرا

إرادة أثر محدودية أيضاً ن يب وحده ور ش الفرا بإرادة العقد تجديد ق علُّ و

شروطھ والتعديل العقد ن و ت ي ش ي, الفرا ش الفرا انحصارإرادة إن الواقع و

الفنيةفرض املعرفة لتفاصيل ول افتقاد ع ب ي ور ش الفرا ع تلك, التجديد

سراً  ا م جزء ورع ش الفرا بقي يُ ال   . 12املعرفة



                2016–1437  

351 
 

صفة لھ من ل و ي ش الفرا شبكة أعضاء بقية ع بھ سيطر أن أجل من ذا و

ا ل املنفرد م استغالل دون حول و ي ش امل, الفرا ذلك إ املستمرةيضاف الفنية ساعدة

العقد الفنية رالعالقة جو عن ع   . 13ال

التجديد رفض املطلق ق ا ور ش الفرا إعطاء ع الفر القضاء استقرَّ وقد

ذلك ع يتفق لم الذيو , 14طاملا ي ش الفرا ذا أن و نا مالحظتھ يجب ما لكن

امل استغالل من ممنوعاً وأصبح عقده هانق يم بوضعٍ متمتعاً يبقى ولكنھ الفنية عرفة

علمھ أن حيث ور ش الفرا مناف الفنية_عن باملعرفة جزئياً ان كأساٍس_ وإن يص

ذا ون ي ما ور ا استغالل حق لھ عيد مؤثرة وإضافات ا عل نات تحس إدخال لبدء اٍف

ش  الفرا إعادة التفك عيد ور ش الفرا يجعل باً الشبكةس إ    .ي

ع ال ش الفرا عناصر باستغالل ي ش للفرا خيص بال ور ش الفرا قيام أن كما

العناصر ذه مجمل ع بامللكية محتفظاً يبقى وإنما ا ع ملكية, تنازلھ نا فملكيتھ

ال, مطلقة نات والتحس ر التطو مسألة و العقد ذا امة مسألة ناك ولكن

دخل شيُ الفرا عناصر إ ي ش الفرا مالية, ا مبالغ ودراسات أبحاث ع ينفق كأن

املعرفة ذه ر تطو يل التعديالت, س ذه ور ش الفرا بإخبار ماً لزَ مُ يبقى نا ،15ولكن

مات املسا ذه ع ملكية حق قيام إ يؤدي ما ذا   . 16و

تجديد انية إم بخصوص ٍ ّي قانو نّصٍ غياب ظل تجديدهو عدم أو ش الفرا عقد

ش_ الفرا عقد التجديد شروط ذكر وجوب ع نصَّ الذي التو املشرع ناء باست

الفصل أمر2بموجب عقد21/06/2010من ا توافر الواجب بالشروط املتعلق

إليھ شارة سبقت والذي ش جدالً_ 17الفرا يطرح عدمھ من ش الفرا عقد تجديد بقي

والقضاء الفقھ وسط من, واسعاً ستفادة ي ش للفرا ق ا أعطى من ناك ف

رفض ور ش للفرا ق ا أعطى من ناك و مدتھ انقضت الذي ش الفرا عقد تجديد

عقد تجديد بأن القول إ مثالً الفر القضاء ب ذ فقد سباب، ير ت دون التجديد

الفرا لتقدير عود ش التجديدالفرا يرفض أن مكن و يقبلھ أن يمكن حيث وحده ور ش

ض التعو تقديم ودون يرات الت تقديم إ ضطرار د18دون أيَّ من الفقھ من ناك و ،

عة شر العقد مبدأ يضمن وحده ور ش الفرا بإرادة التجديد ق علُّ أن أساس ع ذلك

بمن تق ال التعاقدية ة ر ا ام واح تجديداملتعاقدين قبول انية إم ص أي ح

أيضاً وإنما مرة أول العقد إبرام بمناسبة فقط ون ت ال ال ة ر ا ذه رفضھ، أو العقد
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مدتھ انقضت الذي العقد تجديد من19بصدد تحد ور ش الفرا ع قيود وضع أن ،كما

إ يؤدي أن شأنھ من التجديد ع وإجباره ش الفرا عقد اء إ عنحقھ ام

ش الفرا عقد س ما تدم التا و ن آخر ن مانح قبل من العقود ذه مثل    .20إبرام

من ش الفرا شبكة فعالية ع فاظ ا أساس ع ذلك يؤسس خر البعض وراح

أقل ي ش فرا مع أخرى مرة العقد تجديد عدم حقھ من ون ي الذي ور ش الفرا قبل

ون21كفاءة ي ذلك و ون، ت فال العامة القواعد عليھ املستقر خالف ع الوضع

ماية، وا بالرعاية و ة املص الضعيف الطرف باعتباره ي ش الفرا ة مص

السابقة، املرحلة منذ العقد مراحل ل خالل ور ش الفرا ة ملص ة ولو ون ت وإنما

العقد انقضاء ت ال املرحلة   . 22وح

املقا املدةو بحلول انقضائھ عد ش الفرا عقد تجديد مسألة د أيَّ من ناك فإن بل

ش الفرا عقد ن للطرف كة املش ة املص تحقيق يضمن التجديد أن أساس 23ع

قانون مثل العقد ذا ل ضت عرَّ ال ن القوان ا نادت ان"وال ،24الفر" دو

ال تنمية تتمثل كة املش ة استفادةواملص انية إم تفرض التا و عمالء

تجديد تأييد أسس من ناك و م، اد وز م تنمي م سا الذين ؤالء من ي ش الفرا

ق ا استعمال التعسف حالة تحقق انية إم تجنب أساس ع ش الفرا ،25عقد

من ئة س نتائج إ يؤدي ذا ف العقد تجديد يرفض عندما ور ش الفرا أن الناحيةحيث

ا وظف ال ثمارات س عوائد تحقيق ستطيع لن الذي ي ش الفرا ع قتصادية

املدة من أطول وقت إ يحتاج ذلك تحقيق ان إذا خاصة ش الفرا عقد إبرام بمناسبة

ا عل    .26املتفق

السابقة ش الفرا عقد نظيم ب اختصت ال ن بالقوان يجدر ان أنھ نرى نا ومن

وإلزاما بل مدتھ انقضاء عد ش الفرا عقد تجديد مسألة نظيم ب تقوم أن لذكر

الوقوع ب ِ ُوجنّ ن للطرف كة مش ة مص من التجديد يحققھ ملا نظراً بذلك ور ش الفرا

م تنمي ي ش الفرا م سا الذين العمالء فقدان مثل ة كث ات وصعو ل مشا

نا للتحس فقده وكذلك م، اد العقد،وز محل الفنية باملعرفة قھ أ الذي ر والتطو ت

انقضاء عد ذلك فعل ستطيع وال ا ع بتوز عد يقم لم لديھ سة مكدَّ بضاعة ووجود

ن القوان ذه انت وإذا ة، كب خسائر لھ يحقق مما ي ش الفرا صفة لفقدانھ العقد

ور ش الفرا لزم تُ لم ش الفرا عقد نظيم ب ت اختصَّ يجدرال ان فقد العقد بتجديد



                2016–1437  

353 
 

عن ي ش الفرا ض عو و التجديد لعدم ير الت بتقديم ور ش الفرا إلزام قل ع ا

ماية ا غياب ظل ي ش للفرا تفاقية ماية ا إ وء ال يمكن أو سائر، ا ذه

امل عدم ون ت أن ع ور ش الفرا مع ي ش الفرا يتفق بأن وذلك عية شر عال وافقة

تمديد أمام ون فن أخرى ملدة العقد تمديد يمكن أو معقول ب س إ ندة مس التجديد

لھ تجديداً س ول ش الفرا    .27عقد

ي الثا ش: املبحث الفرا عقد تجديد عدم ات    صعو

ول  ي : املطلب ش الفرا مخازن املوجودة البضاعة    مص

تتم الية إش ز ت العقد اء ان عدعند تباع لم ال املكدسة البضاعة مص ثل

طرح يُ الذي فالسؤال ع التوز ش فرا يتضمن العقد ان إذا خاصة لة املش ذه وتقع

   :نا

ور؟ ش للفرا ة تجار عالمة تحمل انت إذا خاصة البضاعة ذه ي ش الفرا يحتفظ   ل

ور ش الفرا قبل من فنية مساعدة دون ع البضا ذه ق سو ب نا ي ش الفرا يقوم ل

صفة لفقدانھ تتضاءل ا ق سو ع قدرتھ بأن علمنا رغم ور ش الفرا من رقابة ودون

؟ ي ش   الفرا

؟ املشروعة غ للمنافسة مرتكباً اعتباره دون بذلك القيام لھ يمكن    وكيف

ذه ع ماولإلجابة ن حالت ن ب التمي علينا ن يتعَّ اليات   :ش

و - الة ي :ا ش الفرا مخزون ملص منظمة شروط تحديد   حالة

ع البضا جاع باس ور ش الفرا نا م يل حيث ال إش أي يطرح ال الة ا ذه

املتبقي ذلك28واملخزون ع تنص الشروط ذه انت إذا ما حالة ذا    .و

يحةوقد قة بطر صاغ مُ أنھ طاملا الشرط ذا ة ب الفر القضاء ف اع

طراف، عليھ جميع واتفق شراء فيقوم ام ل ذا تنفيذ نا ور ش الفرا وع

مسؤوليتھ عقدت ا وإال جيدة حالة تكن لم ولو ي ش الفرا حيازة ال املنتجات

أ عما ي ش الفرا ض عو عليھ ضرر ووجب من    .29صابھ

حوزة بقيت ال ع البضا جاع باس ور ش للفرا سمح شرطاً العقد يدرج أو

تجديد دون العقد اء ان عد ي ش ملزماً, الفرا س ول اً مخ ور ش الفرا ون ي نا و

جاع    .30باالس
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ش الفرا عفي ُ شرطاً ش الفرا عقد يتضمن أن فيتمثل خ حتمال ورمنأما

الشرط ذا البداية الفر القضاء رفض وقد العقد اية عد ع البضا جاع اس

ام ل بعاد اس ع تفاق يحظر الذي الفر ي املد القانون مع يتعارض ونھ ل

الشرط ذا ة أقر ا عد ثم التعرض    .31بضمان

الثانية - الة الف: ا ع بضا مخزون مص تحديد عدم يحالة ش   را

باإلجابة ش الفرا لعقد املنظمة املقارنة ن القوان تقم لم ال لة املش طرح تُ نا و

ا صوص, عل ا ذا والقضاء الفقھ رأي ع نتعرف أن حاولنا    .لذلك

اف ع إ يؤدي ذا فإن ش الفرا عقد طر ا يتمتع ال لالستقاللية ونظراً

للب ي ش الفرا العقدبملكية اء ان عند ا جاع باس ور ش الفرا ام ال عدم التا و ع ضا

ع ينطوي فإنھ القانونية، ستقاللية عن ِ ّع اُم ل ذا غياب ان وإذا تجديد، دون

تھ مص غليب و ور ش الفرا يمنة س    .32تكر

الع يدرج ما غالباً ور ش الفرا أن ت أثب العملية املمارسة يقلكن شرطاً قد

تحميل مع ا ق سو عليھ يصعب وال ي ش الفرا بحوزة ال ع البضا باستعادة

يخصُّ فيما الحق ل مش ل تفادي أجل من العملية، ذه اليف ت ل ي ش الفرا

عالمتھ تحمل ال السلع عليب و بتغليف يتعلق ما ل جع س ف ع، البضا من املخزون

ذ يجد أن من يخاف ذهألنھ استعمال من يخاف أو ة املواز السوق السلع ه

جودة ا ع تقل أخرى سلع غليف ألجل ي33ساليب ش الفرا دفع لتفادي أيضاً و ،

لسمعة ء مما منخفضة بأسعار ا يع ب العقد انقضاء قبل ع البضا ذه من للتخلص

ش الفرا    .34شبكة

وسي ة النظر ذه اعتماد ون ي أن يمكن الذيكما ي ش الفرا قبل من ضغط لة

فكرة من التخوف ورإ ش الفرا دفع أجل من ع البضا من ام مخزون ن و ت إ عمد

الضمان اليف ت من تخوفاً العقد اء    .إ

آخر اتجاه ناك ع و البضا مخزون من تبقى ما جاع باس ور ش الفرا ام ال بأن يرى

ا عد ي ش الفرا من املباعة أيغ العقود ب الس ة نظر أساسھ العقد ية

العقد ذا اية و ش الفرا عقد وجود ب س ع البضا ذه شراء قام ي ش الفرا

ر م بال ا يحوز ي ش الفرا أصبح التا و ا وجود ب لس فاقدة ع البضا ذه تصبح

ا جاع ورباس ش الفرا إلزام معھ ستوجب   . 35مما
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النظر و ذه أن أنيبدو ا ل جھ وُ انتقاد م أ ان و نتقاد من سلم لم خرى ة

املباعة غ ع البضا جاع باس آلية قة بطر م يل سوف العقد اية عد ور ش الفرا

ا يع و ع البضا ذه ف تصر ي ش الفرا قدرة ل تجا إ يؤدي ذا التا    .36و

الثالث تجاه ور أما ش الفرا يرى عدفإنھ املباعة غ ع البضا جاع باس ملزم

ع البضا ة النظر ذه اب أ حدد وقد والعدالة التعاون واجب أساس ع العقد اية

ور  ش الفرا طلب ع بناء ي ش الفرا ا ا اش ال ع البضا ا جاع اس  .37الواجب

ذا قرار إ أيضاً ب ذ القضاء فإن الفقھ موقف ذا ان اموإذا   . 38ل

طأ راجع العقد اء إ ان إذا ع البضا من املخزون داد باس ور ش الفرا إلزام يجوز وال

خطئھ من ستفادة لھ عقل فُال ي ش الفرا   . 39ارتكبھ

ي الثا ض: املطلب التعو ي ش الفرا أحقية ومدى العمالء   فقدان

با ة التجار الة الو للوكيل اف ع حالةبخالف العمالء عن ض التعو ق

الة الو اء ض40إ التعو ي ش الفرا حق يخص فيما مختلفة املقارنة ن القوان بقيت

الدول ذه عند ش الفرا عقد تنظيم عدم وأن خاصة العقد، انقضاء عد العمالء عن

العق اء إ اء جرَّ ضاً عو ي ش الفرا منح انية إم مسألة يبقي أن اميمكن ألح خاضعة د

وال العقد اء إ املتعاقدين من ألي يحق القواعد ذه املقرر من ألنھ العامة، القواعد

العقد بنود ام اح تم أنھ طاملا الة ا ذه ض عو بأي املطالبة خر للمتعاقد يجوز

القانون  ا عل نص ال باإلخطار املتعلقة جراءات   . و

الفر الفقھ يولكن ش الفرا ض بتعو ور ش الفرا إلزام ضرورة أيد قد أغلبھ

م فقد الذين العمالء اء, عن ان ب س لعمالئھ ي ش الفرا خسارة ذلك م و

ش الفرا لشبكة ي ش الفرا ر وتطو مة مسا ل تجا عدم وكذلك التعاقدية العالقة

ا ق با التجاري للوكيل اف ع غرار ع ذا الةو الو اء إ ب س ض ان41لتعو و ،

أن اعت الذي الن نفس الفر القانون اج ان يجة ن الفر الفقھ املوقف ذا

قانون ا يقرر ال دود ا إال ض للتعو بذاتھ موجباً س ل ان"العقد السابق" دو

كة املش ة املص ع نص الذي إليھ    .شارة
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لل اف ع رغم الفنيةولكن املعرفة ع إضافة من أدخلھ ملا بملكيتھ ي ش فرا

ر بجو الوثيق ا الرتباط ثر محدودة ون ت امللكية ذه ان إال بالعمالء تصال وتنمية

ور  ش الفرا بھ يتمتع الذي العام    .42امللكية

ن ب للمقارنة مجال ال أنھ أساس ع الفقھ من الرأي ذا قد انتُ فقد ذا الوكيلول

يملك نما ب بھ ن خاص عمالء يملك ال قيقة ا الوكيل ألن ي ش والفرا التجاري

العمالء من جزءاً ي ش بالعالمة, الفرا فقط يرتبطوا لم الذين العمالء خالل من ذا و

تتعلق ألسباب ي ش بالفرا ارتبطوا الذين العمالء أيضاً بل ور ش للفرا العائدة ة التجار

و التجاري صھ محلھ بموقع حيان اف, 43عض ع رفض إ البعض ب ذ كما

تنمية ع فقط يقتصر ال ش الفرا شاط أن أساس ع للعمالء ي ش الفرا بملكية

العقد لطر كة مش غاية و ؤالء اجتذاب ألن ور ش الفرا لصا أن, العمالء كما

فقط يقتصر ي ش الفرا شاط بأن سفالقول ي ور ش الفرا لصا العمالء تنمية ع

عمل عقد أو شركة عقد الختالطھ العقد ذا ن44وجود ب املوجودة الفوارق إ باإلضافة

ش الفرا عقد ن و عامة بصفة الة الو أو ة التجار الة   . الو

ن حتمال أحد من يخلو مرال بأن القول إ البعض ب ذ نا  :و

عدم - القول مإما مع يتعامل الذين للعمالء ي ش الفرا يمكن, امتالك ال التا و

ور  ش للفرا م انتما ب س العقد انقضاء عد م ع ضھ  .عو

ي  - ش بالفرا العمالء من جزٍء بارتباط القول ع, وإما أيضاً ضھ عو يمكن ال نا و

و ذا و العقد انقضاء عد م مع بالتعامل يحتفظ سوف أنھ الذيأساس تجاه

ش الفرا عالقة طر ن ب كة مش ملكية العمالء ملكية بأن  . 45أقرَّ

يجد للعمالء فقده عن ي ش الفرا ض بتعو ور ش الفرا ام ال أن قال من ناك و

التا العقد: أساسھ انقضاء جراء ي ش الفرا ق ت ال ة ط ا قتصادية ات التأث

يتم ال خ ذا ون قتصاديل شاطھ عة متا من عقد, كن يتضمنھ ما ذلك إ أضف

املنافسة عدم شرط من ش ي46الفرا ش الفرا حق انقضاء و العقد بانقضاء أنھ حيث

س الل إحداث شأنھ من فعل ل إتيان عن يمتنع ش الفرا عناصر استغالل معھ

ن املنافس أو ور م ا ن فقد, ذ ذلك من وأك انقضاءبل وراء من ور ش الفرا دف

عاً تا فرعاً يفتح فقد ي ش الفرا فيھ ن الذي بالسوق ثار ست إ تجديده دون العقد

النجاح حقق الذي السابق ي ش الفرا حصول دون جديد ي ش فرا مع يتفق أو لھ
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ض عو أي ع خطأ أي يرتكب ولم العمالء فع, 47وجذب عت و بل فحسب ذا س لول

ان ملا ة مشا عناصر باستغالل قام ما إذا مشروعة غ منافسة أنھ ي ش الفرا

العقد تنفيذ أثناء   . 48ستخدمھ

فقده يجة ن ض التعو ع صول ا ي ش الفرا بحق أقرَّ من ناك فإن اً وأخ

م سا الذي ي ش الفرا ذا أن حيث ب س بال ثراء ة نظر أساسھ يجد للعمالء

وجعلبم م م ستفادة من حرم يُ أن يجب ال م ر وتطو م وتنمي العمالء جلب وده ج

ب س غ إثراؤه يصبح ور ش الفرا ألن ي ش الفرا دون م م املستفيد و ور ش الفرا

  . 49مشروع

ع أثري قد ور ش الفرا أن إثبات يصعب أنھ أساس ع انتقد الرأي ذا ولكن

ي ش الفرا نحساب و لت داً جا س الذي و ي ش الفرا أن إثبات ع متوقف ذا و

و التجاري اسمھ عن عيداً و ور ش للفرا ة التجار رة الش عن عيداً العمالء ؤالء وتنمية

ي ش الفرا دفع الذي ب الس و و العمالء من اً كب عدداً ستقطب ال ة التجار عالمتھ

شاط ال ذا الدخول   . 50إ

حقاً ي ش للفرا تمنح ال النداءات ذه ل ورفض الفر القضاء وجاء

ض التعو ع صول أن, ا فكرة ع اعتماده يتمثل تجاه ذا أساس أن بدو و

بالعالمة ن املرتبط العمالء عن ن مستقل عمالء يتمتع مستقالً تاجراً عت يُ ش الفرا

ش للفرا اململوكة ة عيد, ور التجار الذي التجاري الوكيل خالف وع املنطلق ذا ومن

بھ ن اص ا عمالئھ محتفظاً يبقى ي ش الفرا فإن ل املو إ العقد اية عند العمالء

العقد اء ان ر, عد م يوجد فال لذلك العقد انقضاء برغم م مع عاملھ سيواصل نا و

ضھ   . 51لتعو

الر  الرأي فإن الوضع ان عوأياً موضوعياً حقاً سب يك ي ش الفرا أن و ا

م التصاق من أك شأة امل أو باملحل يلتصقون الذين ؤالء بالعمالء، تصال عنصر

تصال عنصر لعالقات ال ع الطا ر يظ نا ومن للشبكة ة التجار بالسمعة

ش52بالعمالء الفرا لعناصر ي ش الفرا استغالل ثمرة م فالعمالء سلطتھ، أن غ ،

استمرارالعقد ع تتوقف ق ا ذا   . 53حتفاظ

ي ش الفرا ض بتعو ور ش الفرا املقارنة ن القوان عض ألزمت فقد حال ل وع

النمساوي  والقانون ي ملا القانون مثل العقد اية عند للعمالء فقده   . 54ع
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راء انقسمت فقد ض التعو ذا أساس عن النحوأما ع املوضوع ذا حول ية الفق

  : التا

ف التعسُّ فكرة إ سا وفر مصر من ل والقضاء الفقھ معظم اتجھ لقد

ض بالتعو ور ش الفرا ام الل كأساس ق ا القواعد, 55استعمال إ بالرجوع ولكن

لدى تتوافر ال أنھ نجد ق ا استعمال ف بالتعسُّ املتعلقة ةالعامة نيَّ ور ش الفرا

و و تھ مص تحقيق إ إرادتھ تنصرف وإنما التجديد عدم حالة ي ش بالفرا ضرار

مشروع ال, أمر التجديد رفض من ور ش الفرا ا ق ِ يحقّ ال ة املص فإن ذلك ع زد

ي  ش الفرا ب يص الذي رر الضَّ مع ناسب عت, ت التجديد ي ش الفرا رفض فإن ذا ول

املشروعةع ھ مصا بھ يح مشروعاً   . 56مالً

و العقد تجديد عدم يجة ن ي ش الفرا عليھ يتحصل ما بأن القول إ نميل نا و

مدة تحديد ن الطرف إرادة إليھ ت اتج ما مع يتعارض ذا ألن ض عو س ول مقابل

ش ال ذا يل س مة نفقات د تكبَّ قد ي ش الفرا ان وإن ح الالعقد ذا ف اط

التجديد عدم واحتمال العقد بمدة لعلمھ ضاً عو تقاضيھ ر ِ ّ   . 57يُ

نات التحس من مجموعة العقد محل ع أدخل قد ي ش الفرا أن اعت من ناك

عبارة صبح و ض التعو وصف عنھ ينفي مما يتقاضاه ملا ا عل ند س و ف رات والتطو

رات للتطو ثمن ال, عن فإن ب الس ذا مقابلول بدفع التجديد رفض عند لزم مُ ور ش فرا

رات تطو من ي ش الفرا بھ قام   . 58ما

ع وإنما اء واقعة ع س يؤسَّ ال الثمن بدفع ور ش الفرا ام ال فإن ذا و

العقد ملحل العام املضمون ي ش الفرا امات ارإس انص املناسبة, واقعة إال اء ن وما

ف يصبح مستحقاً ال الثمن ي, ا إراد توافق أثر ع يتحدد ال ام ل ذا فإن لذلك

حتفاظ إ فقط ت اتج وال وحده ور ش الفرا إرادة وإنما ي ش والفرا ور ش الفرا

العقد محل ضمن امات س ا, ذه ع ح الصر عدولھ إال سقط ال ضة مف إرادة   . و

ال أن لو كم ا و ما يولكن ش الفرا ا قام ال امات س ذه شراء رفض ور ش فرا

العقد؟ محل من يتجزأ ال جزءً   وأصبحت

اصة ا العناصر تبقي ال الضمانات بإقامة ماً مل ي ش الفرا يبقى الة ا ذه

مشروع غ استغالل أو اعتداء ل من مأمن ور ش ال, بالفرا ور ش الفرا ذمة ولكن

أ ذهت اندماج وقت من املقابل ذا بدفع ماً مل يبقى حيث املقابل دفع من تماماً



                2016–1437  

359 
 

العقد انقضاء ظة وح خرى والعناصر امات ة, س ب ذلك لرفض مجال وال

ك املش   . ستغالل

إ بھ ت و يحتاط أن ي ش الفرا ع يجب بأنھ القول سوى اية ال لنا بقى ي وال

ا قضرار طر عن امات س و ة التجار سرار فقده جراء من بھ ق ت سوف ل

يجب ولذلك طائلة مبالغ أنفق قد ي ش الفرا ون ي أن عد ا ل ور ش الفرا داد اس

العقد صياغة عند ذلك قد, مراعاة الذي رر الضَّ ليُج مناسباً ضاً عو يحدد بحيث

ش الفرا ورفض العقد اء ان عند بھ فيص عسُّ قد ور ش الفرا أن وإثباتھ تجديده ور

تجديده   . عدم

اتمة   : ا

عقداً ون ي أن إما ش الفرا عقد أن إ اية ال نتوصل ذه نا دراس خالل من

عليھ املتفق جل بحلول ت ي املدة يمكن, محدد ال نا و املدة محدد غ ون ي أن أو

معينة شروط إال العقد ذا اء   . إ

الفر  عقد طر ن ب قتصادي افؤ الت لعدم نظراً أنھ إ توصلنا فإنوقد ش ا

وحده ور ش للفرا عدمھ من العقد تجديد حق كرست قد ن القوان القانون, عض مثل

ي مر والقانون إذا, الفر خاصة التجديد عدم ات وصعو ل مشا معھ يطرح ما ذا

ش عناصرالفرا إ رات والتطو نات التحس عض أدخل قد ي ش الفرا يقوم, ان نا و

ع امللكية ماتحق املسا من, ذه مخزون بقي قد ان إذا تطرح لة املش ونفس

ملشروعھ ع البضا من كمية العقد مدة خالل ى اش قد ي ش الفرا ان إذا ع البضا

تجديده ورفض العقد اء ان يجة ن ور ش الفرا قبل من ة التجار العالمة رفع تم ولكن

املة ع البضا ذه ق سو ق, قبل سو انية لفقدانفإم تتضاءل املتبقية ع البضا ذه

خرى  ات الصعو من ا وغ ي ش الفرا بإرادة, صفة عدمھ من التجديد علق و

املتعاقدين عة شر العقد بأن تق ال العامة القواعد يره ت يجد ما ر ور ش , الفرا

فإنھ التجديد ق با ي ش للفرا اف ع تم لو فإنھ أخرى ناحية نظامومن يجعل قد

آخرجديد م من منافسة أية دون ول ي ش الفرا ع ِحكراً ش   . الفرا

ي ش للفرا اف ع ش الفرا عقد مت نظَّ ال ن القوان ع ن يتع سباب ذه ل

ن للطرف كة مش ة مص من يحققھ ملا نظراً العقد تجديد ق ف, با ع لُم إن وح
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ي ش عدمللفرا عند خطار و ير بالت ور ش الفرا إلزام قل ع فيجب ق ا ذا

ف بالتعسُّ اً مشو العقد ون ي ال ح العقد اء ان قبل إساءة, التجديد من املخاوف وح

باستعادة بإلزامھ ا تجن يمكن فإنھ ور ش الفرا قبل من التجديد عدم ق ا استعمال

العق اء ان عند أي, دالبضاعة عن بتعاد ور ش الفرا ع ن يتع فإنھ ذلك إ أضف

يقوم كأن يتجدد سوف العقد بأن ي ش الفرا م يو أن شأنھ من تصرف أو سلوك

مثالً  ثمارات س   . ببعض

تجديد ور ش الفرا رفض حالة ي ش الفرا أن ا مفاد يجٍة ن إ توصلنا أننا ما و

لذلك مقابالً ستحق تحدثنا, العقد ما إذا ض بتعو س ل و املقابل ذا أن إ وتوصلنا

لھ القانونية الطبيعة من, عن للمدة املحدد البند د تجر ا يؤدي ض التعو ر تقر وألن

العقد, أثره بمدة لعلمھ ض عو ع حصولھ ر ِ ّ يُ ال نفقات من ي ش الفرا تكبده ما وأن

تجديده عدم البعض, واحتمال جعل ما استعمالذا ف التعسُّ ة نظر إ يتحول

التجديد عدم يجة ن ي ش الفرا يتقاضاه ما طبيعة لتحديد ق إ, ا بالرجوع ولكن

ور ش الفرا لدى تتوافر ال أنھ نجد ق ا استعمال بالتعسف املتعلقة العامة القواعد

إراد تنصرف وإنما التجديد عدم حالة ي ش بالفرا ضرار ة تھنيَّ مص تحقيق إ تھ

مشروع أمر و ال, و التجديد رفض من ور ش الفرا ا ق ِ حقّ يُ ال ة املص أن إ إضافة

ي  ش الفرا ب يص الذي الضرر مع ناسب عت, ت التجديُد ور ش الفرا رفض فإن ذا ول

املشروعة ھ مصا بھ يح مشروعاً   . عمالً

م ي ش الفرا يتقاضاه ما فإن التا راتو والتطو نات للتحس مقابالً عت ثمن ن

ع وإنما اء واقعة ع س يؤسَّ ال ش الفرا عناصر ع ي ش الفرا ا أدخل ال

العقد ملحل العام املضمون ي ش الفرا امات ارإس انص املناسبة, واقعة إال اء ن وما

ل ذا فإن لذلك مستحقاً الثمن ا ف يصبح يال إراد توافق أثر ع يتحدد ال ام

ذه حتفاظ إ فقط ت اتج قد ور ش الفرا إرادة وإنما ي ش والفرا ور ش الفرا

العقد محل ضمن امات ا, س ع ح الصر عدولھ إال سقط ال ضة مف إرادة وح, و

قام ال امات س ذه شراء ور ش الفرا ا ف يرفض ال الة يا ش الفرا ا

ال الضمانات بإقامة ماً مل ي ش الفرا يبقى العقد محل من يتجزأ ال جزءً وأصبحت

مشروع غ استغالل أو اعتداء ل من مأمن ور ش بالفرا اصة ا العناصر , تبقي

وقت من بدفعھ ماً مل يبقى حيث املقابل دفع من تماماً أ ت ال خ ذا ذمة ولكن
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لرفضاندما مجال وال العقد انقضاء ظة وح خرى والعناصر امات س ذه ج

ك املش ستغالل ة ب   . ذلك

  

وامش :ال
                                                             

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في , عقد الفرانشیز وآثاره: دعاء طارق بكر البشتاوي .1
, 2008, فلسطین, جامعة النجاح الوطنیة, كلیة الدراسات العلیا, القانون الخاص

  . 1ص
دار النهضة , مصادر االلتزام, دروس في نظریة االلتزام: محمد لبیب شنب. د  .2

  . 513ص, 1977, العربیة
  . سنة 20غالبًا ما تحدد مدة عقد الفرانشیز ب  .3

GUIDE SUR LES ACCORDS INTERNATIONAUX DE FRANCHISE PRINCIPALE, 
op, cit, p 47.  

4. Yesser Alsuraihy, La fin du contrat de franchise, Thèse pour le doctorat en 
droit, Université de Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales, 
2008 ,p 6.  

في حالة ما إذا كان عقد الفرانشیز عقد غیر محدد المدة فیتعین مراعاة بعض   .5
المسائل عند طلب اإلنهاء فیجب التفریق بین حالة إنهاء العقد باإلخطار حیث یقوم 
الطرف الذي یرغب في اإلنهاء بإخطار الطرف اآلخر بخطاب مسجل بعلم 

وعمومًا فإن لنا عودة , افیة قبل التاریخ الذي یحدده لالنتهاءالوصول وذلك بمدة ك
ض لفسخ هذا العقد   .للحدیث عن انقضاء عقد الفرانشیز غیر محدد المدة عند التعرّ

  . 106و 105ص, 1992, دار النهضة العربیة, "عقد االمتیاز التجاري"ماجد عمار . د: أنظر
6.  Didier Ferrier, Droit de la distribution, libraire de la cour de cassation 

paris 1995 p344.  
یجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجیا بعد : "نصت هذه المادة على ما یلي  .7

انقضاء خمس سنوات من تاریخ العقد أن یطلب إنهاءه أو إعادة النظر في 
تقدیم  شروطه بتعدیلها بما یالئم الظروف االقتصادیة العامة القائمة ویجوز تكرار

  ".هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم یتفق على مدة أخرى
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یجب أن یتضمن عقد : "من هذا القانون على أنه 2حیث جاء في الفصل   .8

االستغالل تحت التسمیة األصلیة حقوق وواجبات مالك مستغل التسمیة األصلیة 
  ...". مدة العقد وشروط التجدید...  :وخاصة البیانات التالیة

أهم المشكالت التي یواجهها عقد الفرانشیز بحث منشور : محمد محمود الكندري .د .9
السنة الرابعة , العدد الرابع, كلیة القانون والشریعة, جامعة الكویت, في مجلة الحقوق

  . 150، ص2000دیسمبر , والعشرون
، 1993الترخیص باستعمال العالمة التجاریة، القاهرة، : حسام الدین الصغیر. د  .10

  . 129ص
11.  Yesser Alsuraihy, op, cit, p 9.  
وكما أشرنا سابقًا بخصوص الكفاءة المطلوبة للفرانشیزي، فإنها حتى لو توافرت فهذا لیس من 
شأنه إنشاء التزام على عاتق الفرانشیزور بتجدید العقد، رغم أن الواقع العملي یشیر 

توافرت الكفاءة في إلى أن بعض الشركات تقوم بتجدید عقد الفرانشیز إذا 
الفرانشیزي ولكن مع ذلك فإن هذا ال ینشئ التزاما عاما على عاتق الفرانشیزور 

  .بالتجدید
دار , دراسة في نقل المعارف الفنیة, عقد االمتیاز التجاري: محمد محسن إبراهیم النجار. د

  . 48، ص2007, الجامعیة الجدیدة
  . 309ق، صالمرجع الساب: محمد محسن إبراهیم النجار. د .12
  : وهنا یبرز الفرانشیز صعوبتین جدیدتین  .13

تتعلق ببنیان العقد الذي ینشئ عالقة من التبعیة تجعل من الفرانشیزي منفذًا لتعلیمات : األولى
  . الفرانشیزور دون أن ینخرط في وحدة قانونیة تعكس حقیقة العالقة االقتصادیة

ذلك الحق العیني المتمثل في , تترتب على سابقتها وتتعلق بطبیعة حق الفرانشیزي: الثانیة 
االنتفاع على مجمل العناصر والملكیة على بعضها إذ تصبح ملكیته مؤقتة ال بقوة 

نما هي رهینة بانقضاء , القانون وال بسقوطها في الدومین العام وال بإرادة المالك وإ
رادة الفرانشیزورالعالقة التعاقدیة و    . إ

  . 309ص, المرجع السابق: محمد محسن إبراهیم النجار. د .13
  . 2الفقرة  3وهو ما أكدته الئحة اللجنة األوربیة في مادتها   .14



                2016–1437  

363 
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  :التعویض عن العمالء عند نهایة العقد ولكن بتوافر شرطین هما
  .رة االندماج الكامل للفرانشیزي في شبكة الفرانشیزورضرو  -أ

یجب أن یفقد الفرانشیزي عند نهایة العقد جمیع العمالء الذین یتحولون لفائدة  -ب
  الفرانشیزور

وقد ذهب أیضا القضاء النمساوي إلى تطبیق القانون التجاري النمساوي فیما یخص 
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تمثل في وجوب مساهمة الفرانشیزي بشكل جوهري في رفع رقم أعمال 

  .الفرانشیزور
  . 393ص, المرجع السابق: یوسف جیاللي

مدى أحقیة الفرانشیزي في االمتیاز التجاري في : محمد حسام محمود لطفي. د  .54
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ثبات الضم داري القرار نـــة قر   ية

رزاد .أ ش   قوسطو

ب قسم محاضرة   أستاذة

السياسية العلوم و قوق ا   لية

بلعباس سيدي   جامعة

ص   :م

ح، الصر القرار عن متم قرارإداري لوجود يؤدي االت ا عض دارة وت س إن

أو التظلم أو الطلب رفض يفيد قد الذي بالقرارالضم القانونية النظم أغلب سمتھ

عليھ املوافقة القرارات. يفيد ال أش من ل ش و اصةو ا الطبيعة ذات ة دار

ع نة قر ل ش و الواقع، لھ مادي وجود ال اضا إف املشرع ضھ يف قرارا بوصفھ

املنظم ي القانو النص حسب ذا و قبولھ، ع نة قر أو الطلب،   .رفض

املفتاحية لمات القرائن: ال الضمنية، ة دار القرارات دارة، وت س   . ثبات،

  

Résumé 

Le silence de l’administration dans certains cas, est considéré à l’existence par 

la majorité des systèmes juridiques une décision implicite, qui peut être expliqué 

comme un rejet à la réclamation ou de la demande, ou leur acceptation. 

La décision implicite est une forme de décision administrative d'un caractère 

spécial comme une décision postulée et supposée  par le législateur et qu’elle n’a 

pas une existence matérielle en réalité et constitue une présomption de rejet de 

la demande ou une présomption d'acceptation conformément à le texte légale 

Mots clés : La preuve, Le silence de l’administration, Les décisions implicites, 

Les présomptions. 
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  :املقدمـــــــــة

أك ا و ل راجع ذا و القانونية، ة دار عمال م أ ن ب من ة دار القرارات عت

إس ةالوسائل دار بالوظيفة للقيام و. تعماال ان ر م أ ن ب من أن فيھ الشك مما و

من الركن ذا ل ملا راجع ذا و ا، ف رادة عن التعب مسألة ا، املتعلقة العناصر

ا تنفيذ ع و ا، ذا حد ة دار القرارات وجود عن.تأث صراحة ع قد فاإلدارة

ا الغالبةو-إراد عن-الصورة ع قد ح،و بالقرارالصر الة ا ذه القرار س ف

أمر إ ا إراد اتجاه عن ين معينا موقفا دارة اتخذت إذا ذلك يتحقق ضمنا،و ا إراد

بالقرار الة ا ذه القرار س ف رفضا أو قبوال، ا قبل من املوقف ذا فيعت ن مع

ك ا أو   1.الضم

الطلب ذا تجاه الصمت مت فال دارة ة ج إ بطلب ة املص صاحب تقدم فإذا

قبل من وت الس ذا فإن القانون، ا حدد ال املدة خالل عليھ جابة عن امتنعت أو

املشرع أن االت،حيث ا ذه تحكم ال القانونية النصوص ضوء يفسر دارة ة ج

إعت معينة حاالتحاالت و الطلب ا قبول ع نة قر دارة ة ج قبل من وت الس

إياه ا رفض ع نة قر ه إعت   .أخرى

ثبات   ا عل عتمد ال القانونية القرائن من الضم داري القرار نة فقر

ثبات نة القر تلك قوة مدى عن داري،أما القضاء ال–أمام قاطعة ا اعتبار أي

ا عكس إثبات تقبل سيطة أو العكس إثبات ذه-تقبل نا دراس موضوع ون سي ذا   .ف

فقد   تفصيلية دراسة ستد امة مسائل من ه يث ملا و املوضوع مية أل ونظرا

نة قر للبحث ي الثا خصصنا و القرائن، ية ملا ما أول ن مبحث ذه نا دراس وزعنا

مدى و الضم داري ماالقرار م أل بخاتمة البحث ينا أ و ، داري ثبات ا قو

تاجات است و ار أف من البحث إليھ   .خلص

ول  ــــن:املبحث ــــــ القرائـــ ـــــة يـــــ   ما

الدعامات إحدى ل ش بذلك و ثبات، ا كب انا م تحتل نة القر مازالت

عادل حكم إ القضاء لوصول أ.ساسية مباشرةإذ تنصب ال دلة ع صول ا ن

من كث مستحيال يكن لم إن متعذرا ون ي قد البحث محل الواقعة ع

إ.حيان أ في مباشرة، بصورة قائق ا إ يصل أن دائما ستطيع ال فالقا
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من قدر أك ع للتعرف املنطق أصول و ستدالل ضوابط باستخدام عقلھ تحكيم

ا الواقعتلك و قيقة ل املطابقة ا بصور   .قائق

ذه ون ت نحو ع ا ي ملدى القانون بتحديد ملزمة ية ذات القرائن عد و

ا عكس إثبات يمكن قاطعة غ ية ذات أو العكس، إثبات تقبل ال قاطعة ية و.ا

قض إما و القانون، ا عل النص يرد عندما قانونية إما القرائن ون يتوصلت عندما ائية

الدعوى  ملف ا يتضم ال وراق و الدعوى ع وقا من ا إل   .القا

بيان من لنا بد ال ة، دار املادة ثبات أدلة أحد ا بوصف نة القر لدراسة و

ا أقسام ذكر و ا ف عر حيث من ا وم ول (مف ا) املطلب دور ذلك عد نحدد ثم

داري يامل(ثبات الثا   ).طلب

ول  ا: املطلب أقسام و نة القر وم   مف

نة نا-القر أو و سبق إصدار-كما القا ا إل ند س ثبات أدلة من دليل

ان سواء القانون فروع افة ن ب عليھ متفق ذا و أدلة، من لديھ ما ا د يؤ حكمھ،أو

ي املد املجال ا تطبيق دف نة القر عن ديث داري ا أو ي نا ا   .أو

آلخر،و ي قانو فرع من يختلف ال نة القر وم مف لبيان التعرض فإن مر ذا إزاء و

نة القر ف عر فسنحاول ول ( عليھ ا) الفرع أقسام ي( و الثا القواعد) الفرع خالل من

ذلك و ن القوان لسائر العامة عة الشر باعتباره ي املد القانون دفاملستقرة

داري  املجال ا   .ستعانة

ول  نة: الفرع القر ف   عر

فيھ استعمال غ من ء ال ع يدل ما ا يقصد و نة قر جمع نة. القرائن القر و

فيقال املصاحبة و املقارنة من مأخوذة ء: اللغة بال ء ال ن:قرن اق و بھ، وصلھ

صاحبھ أي ه غ ء نة. ال القر نو القر ن. مؤنث القر الرجل. الصاحب: و نة قر و

ا إيا ملصاحبتھ ئان. زوجتھ الش تقارن تالزما: و أي. أي قرانا قارنھ،مقارنة،و أيضا يقال و

بھ ن اق و املراد. صاحبھ ع يدل ما أيضا نة القر   2.و

البعض ا عرف حيث نة للقر القانون شراح فات عر اضية3عددت إف عالقة ا أ

واقعة ن ب القا ا تج ست منطقية عالقة معينة،أو ع وقا ن ب القانون ا ش ي

ا إثبا د ير ولة مج أخرى و ا. معلومة أ خر البعض ا عرف السياق نفس الصلة: و
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القا ع يتحتم يجة ن أو معينة، ع وقا ن ب القانون ا ش ي قد ال ة أنالضرور

معينة ع وقا من ا    4.ستخلص

واقعة من ا إثبا املطلوب الواقعة تاج إست ا أ حس نجيب محمود ستاذ ا عرف و

إثبات دليل ا عل قام   5.أخرى

ا بأ نا م عطية ع عطية الدكتور ا عرف واقعة: و ة ا و املنطق بقواعد باط است

ا يل س ع معلومة ثابتة ع وقا من ولة نمج اليق و   6.زم

ا عامربأ أبو ي ز محمد الدكتور ا عرف و: و ثبوت ون ي ن واقعت ن ب ة ضرور صلة

دليال ا ف الواقعة ثبوت ون ي ا يج ن و واقعة ن ب صلة أو الثانية، حدوث ع دليال ا ف

ا يج ن حدوث   7.ع

ا بأ النقيب عاطف الدكتور ا عرف املراد:و الواقعة تاج أخرىإست ع وقا من ا إثبا

أسباب و روابط بالنظرلوجود   8.معروفة

ا بأ ي الكيال فاروق ستاذ ا عرف و: كما معلومة واقعة من ولة مج واقعة تاج إست

العق اللزوم بحكم و بالضرورة ا إل تؤدي   9.ثابتة

بالغالب عمال مؤكدا أمرا فيھ وك إعتبارأمرمش عن عبارة ا آخربأ قال يو  10.القانو

فات ذه نة أن ع تتفق انهأ إال اتهلما اختلفت وان التعر  عالمة أي أمارة أو أمر القر

و آخر أمر ع تدل ولة واقعة ناك نأ بمع املراد، و ا يراد مج  ذه فتقوم معرف

مجموعة العالمة ا، بالداللة العالمات أو  ذه ألن اللغوي  املع عن تختلف ال و عل

مر العالمات ا عليھ تدل أي عليھ، فتدل ول لمجا تصاحب  .لھ ملصاحب

نة  اتهإثبا يراد ال ولةلمجا الواقعة ع تدل ال العالمات  ثبات مجال  والقر

عدام ا نة أو إقرار من قوى  خرى  ثبات أدلة عند   .ب

ا جل أن لنا يت الوضعية ن للقوان رجعنا ما وإذا الفقھ إ نة القر ف عر تركت

من ي القانو الفقھ إليھ توصل ما و ادات اج من القضاء بھ يتم ملا نظرا ذلك و القضاء

بصفة. نتائج نة للقر ف عر إدراج من الوضعية عات شر ال عض يمنع ال ذا أن غ

ف عر ع نص حيث الفر ي املد للقانون سبة بال الشأن و كما و11القرائنعامة

القرائن ية ع بالتنصيص ة خ ذه اكتفت حيث ية العر نات للتقن خالفا ذا

للفقھ ف التعر تاركة  12.ثبات
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ي الثا الوض: الفرع القانون نــــــــــة القر   أقسام

ما القرائن من ن نوع ع نصت قد ا يجد املقارنة الوضعية ن القوان ع املطلع إن

معيارا ت تب قد الوضعية ن القوان فإن ثم من و القضائية القرائن و القانونية القرائن ،

نة القر مصدر و و. واحدا قانونية، نة قر ا أ قلنا املشرع صنع من نة القر انت فم

قضائية نة قر ا سمينا القا عمل من أو باط است من انت ما.م م ل ناول سن و

مستقلة   :نقطة

 القانونية نة  :القر

ع يحا أمرا وقوعھ املمكن أو املحتمل مر يجعل ي قانو اض اف

العقل ھ ير ملا وفقا أو ياة، ا مألوف و ما و عليھ متعارف و ما و13.وفق

معروفة واقعة استخالص من نفسھ املشرع بھ يقوم ما ا بأ البعض ا عرف

معروف غ واقعة ع باستخالصلإلستدالل الة ا ذه املشرع يقوم و ة،

و حتمال فكرة ع أي املألوف الغالب فكرة ع سا تأس القانونية نة القر

جيح   14.ال

و فكري، تاج إست عملية القانونية نة القر لنا ن ب ي أعاله ف التعار من

تؤد إذ القانونية، القواعد صياغة وسائل أدق من عد ذا ا دورابوصف ي

القانونية القواعد إقامة دورا تؤدي كما القانونية، املراكز و قوق ا إثبات

ا وجود رات م ناحية من أو ا بنا ناحية من   .سواء

املشرع إرادة القانون -عد نص فالنص-أي ، القانونية نة القر مصدر

يم  ما و و القانونية، نة للقر الوحيد الركن و ي نةالقانو القر عن ا

ثابت غ أمر باط باست القا يقوم إذ ، القا عمل من ال القضائية

ا ف ينظر ال الدعوى لديھ ثابت أمر القانونية. من القرائن فإن ذا ع و

ا يقن لم ال القضائية القرائن بخالف معلومة، قانونية بنصوص املحددة

القان. املشرع القرائن ن ب من موضوعو الضم داري القرار نة قر ونية

  .الدراسة

 القضائيـــــــــة نة  :القر

القا لتقدير ك ت ال تلك ا أ ع القضائية نة القر وري الس عرف

ي، إيجا بدور ا ف يقوم فالقا ا، سا مال و القضية ظروف من ا ستخلص
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ا ا م بط ست ل الثابتة يختارالواقعة الذي و غف الواقعة ع تدل ال نة لقر

   15.الثابتة

ا أيضا عرف كما ا قرائن بأ ر ع من القا ستظ  املعروضة الدعوى  وقا

ا، فيصل أمامھ، ق م باط، بطر ة قتناع إ ست ع ب  إ أي أخرى، وقا

ع ذه اعتبار   16.ثابتة الوقا

وسيلة القضائية القرائن أن القول يمكن سبق مباشرة،مما غ إثبات

بحيث املشرع س ل و القا ا يقوم تاجية إست عملية ع أساسا تقوم

من ثابتة، و معلومة أخرى واقعة ثبوت خالل من ولة مج واقعة ثبوت بط ست

ة تقدير سلطة من لھ بما العق اللزوم و املنطق و العقل إعمال   .خالل

نة القر ألقسام ستعراض ذا عد و القرائنإذن دور فيماي ناول ن

ا ي مدى و داري ثبات   .القانونية

  

ي الثا داري : املطلب ثبات القانونيــــــــة ـــــن القرائــ ية   مدى

ال الواقعة إثبات عبء من تھ ملص تقررت من إعفاء إ تؤدي القانونية نة القر

واقعة بإثبات يكتفي و ا، املشرعيدع ض يف و صلية بالواقعة متصلة و بة قر أخرى

البديلة الواقعة ت ثب م صلية الواقعة إذا17.ثبوت ذلك و تاما ون ي قد عفاء ذا و

انت إذا ذلك و مؤقتة بصفة ون ي قد و العكس، إثبات تقبل ال قاطعة نة القر انت

العكس إلثبات قابلة أي قاطعة غ نة ذ.القر املادةو نص من نلمسھ ما من337ا

ا بقول ي املد ن أخرى" التقن قة طر أية عن تھ ملص تقررت من غ القانونية نة القر

نص يوجد مالم العك بالدليل نة القر ذه نقض يجوز أنھ ع ثبات طرق من

ذلك غ ن18."يق نوع عرف زائري ا املشرع أن النص ذا خالل من يت منو

ما أول القانونية عبارة: القرائن من ا عل ستدل و سيطة ال القانونية نة أنھ" القر ع

العك بالدليل نة القر ذه نقض القاطعة" يجوز القانونية نة القر ما ثان ستدل: و و

عبارة من ا ذلك" عل غ يق نص يوجد حال". مالم نة القر قطعية يقرر أنھ بمع

ذلكورود ع   .نص

ألحد ي الثا املبحث تطرق فس عامة بصفة القرائن ية ملا العرض ذا عد و إذن

الضم داري القرار نة قر و داري القانون القانونية القرائن م   .أ
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ي الثا داري : املبحث القانون الضم داري القرار نة   قر

دا القرار نة قر عن ديث ا داريإن القرار وم مف تحديد يقت الضم ري

نھ و لت الالزمة العناصر تحديد و فھ عر خالل من ول ( الضم بيان)املطلب ثم ،

ثبات الضم داري القرار نة قر ي( ية الثا   ).املطلب

ول  الضم: املطلب داري القرار وم   مف

ان دار القضاء و الفقھ ةيجمع كب مية أ يك الضم داري القرار أن

ام ح وضع تم أساسھ ع الذي العمل العتباره ذلك و داري، القانون نطاق

دارة وت س تحكم ال وم. القانونية مف نحدد أن املطلب ذا سنحاول عليھ و

فھ عر خالل من الضم داري ول ( القرار ا)الفرع ذكر ثم الالزمة، لعناصر

نھ و ي(لت الثا   ).الفرع

ول  الضم: الفرع داري القرار ف   عر

بمقت سلطة من ا ل بما امللزمة ا إراد عن دارة إفصاح و داري القرار

و قانونا جائزا و ممكنا ذلك ان ،م ن مع ي قانو أثر إحداث بقصد اللوائح، و ن القوان

إبتغ عليھ الباعث عامةان ة مص   19.اء

ذلك مقيدة غ ا أ غ دارة جانب من إفصاح و داري القرار فإن عليھ و

ن مع ل أن. ش ا فل ضمنيا ون ي أن إما و حا صر ون ي أن إما ا إراد عن ا فتعب

خاصا شكال القانون ا ل يحدد ترتضيھ،مالم الذي ل الش ا إراد عن   .تف

الق يمكن سبق ونمما ي ح الصر داري القرار ا إراد عن دارة عب أن ول

ة شفا ون ي أو بالكتابة إما وذلك حة صر جانب. بصورة الصمت ام إل ون ي قد و

س ما و و ا إدار قرارا الضمدارة داري عن. بالقرار صراحة فيھ ع ال فاإلدارة

و ضمنية بصورة ت ع إنما و ا بإرادةإراد لنا يفسر وت الس ذا و سكتت ا أل ذلك

رفضا أم ا إل املقدم التظلم أو للطلب قبوال ان إن يحدد الذي و و   .املشرع

فراد عن الرد عن دارة وت س بأنھ الضم داري القرار عرف فقد عليھ و

القانون، ا يحدد معينة مدة وت الس ذا ستمر و م م مقدم طلب فيعتبخصوص

قبولھ أو الطلب برفض ضم قرار بمثابة وت الس ذا   20.القانون

زائري  ا ي القانو النظام الضم داري القرار أمثلة من   :و
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 تنص 830 املادة نص مثال فنجد ة دار و املدنية جراءات قانون  من

ا الثانية الفقرة  دارة أن ع م وت ن ملدة س ر خ من ش ا التظلم تبليغ تار  إل

 .لھ ضم رفض بمثابة عت

 يئة املتعلق 29-90رقم القانون  من 63 املدة نص أيضا نجد كما  بال

ع والتعم وت حالة  الطلب ملقدم يمكن أنھ تنص ة س ة ا  عن دار

 أو البناء رخصة لطلب ستجابة

دم، ة أمام مر يرفع أو سلميا طعنا يرفع أن ال  يوجد أنھ بمع.املختصة القضائية ا

املحددة أو ثالثة مدة انقضاء عد البناء رخصة طلب برفض ضم إداري  قرار ر أش عة أر

التنفيذي43املادة املرسوم يحدد176-91من ادة تحض كيفيات الذي  التعم ش

ادة و التجزئة ورخصة ادة البناء ورخصة التقسيم ش و املطابقة وش دم ال ورخصة

املتمم و املعدل ذلك   .سليم

ي الثا الضم: الفرع داري القرار ن لتكو الالزمة   العناصر

ذه   تمثل و ، ضم إداري قرار بوجود للقول معينة شروط توفر من البد

القرارات من ه غ عن ه يم و القرار ذا ذاتية ز ي معيارا ذاتھ الوقت الشروط

املش ة ةدار و. ا ، لإلدارة املقدم بالطلب الروط ذه حصر السابق ف التعر ضوء و

القانونية املدة م و الطلب تجاه دارة مھ تل الذي الصمت أو وت سنحاول.الس و

حدا ع عنصر ل شرح   .ماي

  الطلب: أوال

صاحب يتقدم طلب سبقھ أن من الضم القرار لقيام بد ال ة إ الشأن بھ  ا

ة، تتصرف دارة أن ذلك دار ة، حاالت  ال فراد، يتقدم طلب ع بناء إال كث  إما بھ

صول  معلومات تراخيص، أو خدمات، ع ل  يأخذ وقد إ ...بحق للمطالبة أو معينة، أو

صيغة ا يطلب تظلم الطلب من أو عديلھ أو إداري  قرار إلغاء ف و  قامت مادي تصرف ش

طلب دارة بھ   .إزالتھ و

من شرط انتفاء ع الطلب انتفاء فإن لذلك     .الضم القرار شوء شروط أسا

الطلب: ثانيا ا إل املقدم دارة ة ج قبل من   السكوت

الشرط يتحقق لم ما ضم قرار بوجود القول  يمكن ال وت ذا  أساس عد دارة فس

وت آثار من أثر إال و ما القرارالضم إن بل القرار، ذا يجة الس ال.نتائجھ من ون بحيث
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ب ي أن و البد إنما و الضم داري القرار لوجود دارة ة ج إ الطلب تقديم يكفي

ة ج إ بطلب الشأن صاحب تقدم فإذا الطلب، تجاه دارة قبل من وت س ذلك

ذه و الطلب ع ترد أن إما دارة ودارة،فإن ، ضم إداري قرار يوجد ال الة ا

الصمت م تل أن إما و ح صر قرار يوجد وت" إنما و" الس رفض أو بإيجاب ترد ال و

مع ن املتعامل ع تخفيفا ا وا ا تفس عطي أن و البد دارة وت س فإن الة ا ذه

م قوق صيانة و    21.دارة

تق: ثالثا ن ب معينة زمنية مدة السكوتمرور و الطلب   ديم

ن ام ع القانون  املحددة املدة مرور الضم القرار لقيام يتع  جانب دارة ال

ا أو الصمت و البت س ا، املقدم الطلب  عن ذا إل ن التالزم و القانونية، ب لة شوء امل  و

م من و الضم القرار القرار يم ما أ ي التنظيم عن أما. ذا ذه القانو  فيالحظ املدة، ل

قد أن زائري ا فاملادة نظم املشرع متعاقبة عديدة عات شر ب قانون من 830 املسألة

ة املدنية جراءات دار زائري  و وت أن ع تنص ا خالل ع الرد عن دارة س  التظلم

ن ر   . بالرفض قرار بمثابة عت ش

اخيص منح مجال و التنفيذيمن06 املادة نجد ال د الذي416-91املرسوم  يحدّ

شآت إحداث شروط اضية امل ا الر خيص يبلغ أن ضرورة ع تنص واستغالل  إ املسبق ال

 أقصاه أجل  املؤسس

ن ر خ من ش خيص عد جل ذا انق وإذا الوالية لدى امللف إيداع تار  ال

سبا،أي  .بالقبول  ضم قرار مك

إنجاز204-88رقم املرسوم من 02 املادة نجد القبيل ذا ومن  شروط يحدد الذي

اصة ا ا العيادات ا وفتح لة تتجاوز  أال ع تنص .وعمل طلب  للبت املمنوحة امل

حال بأي ر 3 حوال من الرخصة خ من ابتداء أش  الوالية، مستوى  ع امللف إيداع تار

انقضت لة ذه وإذا سبة الرخصة عدت امل   .مك

ي الثا ثبات: املطلب الضم داري القرار نة قر قوة   مدى

القانونية النصوص من شف ا-س ذكر من-السابق الضم داري القرار أن

ثبات ا عل عتمد ال القانونية شأن.القرائن عديدة تطبيقات داري للقضاء و

باإليجاب أو بالرفض الضم داري   22.القرار
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داري القرار صدور ع قانونية نة قر عت النصوص ا إل املشار املدد فوات و

املقررة ام ح توافرت م باإليجاب أو بالرفض ان أ سواء تتحقق. الضم لم إذا أما

تقوم ال القانونية نة القر فإن بالنص املقصود الوجھ ع ام ح فإن. ذه ثم من و

ذه قيام لقياممناط املقررة الشروط توافر الشأن صاحب ت يث أن القانونية القرائن

للقانون  طبقا ال.القرائن و أصال تقوم ال نة القر فإن الشروط ذه تحقق ت يث لم فإذا

ا إل ناد س يجديھ وال الشأن، صاحب بالتا ا م   23.ستفيد

ثبات نة القر تلك قوة مدى عن قاط-أما ا اعتبار أوأي العكس إثبات تقبل ال عة

العكس إثبات تقبل اعتبار-سيطة إ امھ أح ب يذ الفر داري القضاء فإن

العكس إثبات تقبل ال ال القاطعة القانونية القرائن من الضم داري القرار نة قر

ه غ من أو تظلم من مستفاد القرار ون ي أن ذلك نلمسھ24.ستوي ما ذا منو

القرار نة قر أن املصري القضاء يرى العكس ع زائري، ا داري القضاء تطبقات

القرار ان إذا العكس إثبات تقبل ال سيطة ال القانونية القرائن من الضم داري

بقرائن تفي ت ا أ العكس إثبات تقبل ا و مع و التظلم حالة مروراملدة من مستفاد

مستفادة اأخرى مسل اتخذت قد ة دار ة ا أن ت ث إذا دارة،كما مسلك من

ا اتجا ع نة قر عت مر ذا فإن نظره و فحصھ يل س ا أ و التظلم إزاء إيجابيا

ك ا الرفض نة قر تفي ت ثم من و بطلباتھ سليم ال و نظراملتظلم ة بوج قتناع نحو

دارة مسلك من تقديمأ25.املستفادة ن ب املدة مرور فإن التظلم حاالت عدا ما ما

الضم داري القرار قيام ع مطلقة نة قر عت دارة وت س و   .الطلب

  

ــاتمــــــة   : ا

ة القرارات أنّ  إ الدراسة ذه خالل من خلصنا لقد وجود قرارات  الضمنية دار  ال

ا مادي ند و ، ل ام  معينة واقعة إ س وت دارة ال ة الس املشرع معينة ملدّ ا د  حدّ

ا يتولد قد رفض ضمنية قرارات ع ع نة قر ون ت االطلب إما ع وإمّ نة قبولھقر

ذا املنظم النص حسب و ي من.القانو الضم داري القرار أن املقام ذا نا عن ما و

ا عل عتمد ال القانونية  .ثباتالقرائن
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اصة ا الدولية العالقات التطبيق الواجب القانون ض ع ال ات   الصعو

نموذج(  ضانة   )ا

سعاد: ستاذة ي  1يو

ص   :امل

من     التطبيق الواجب القانون عن البحث مرحلة العالقاتعت مجال املراحل م أ

بضابط مرتبطة العراقيل من مجموعة املرحلة ذه ض ع قد أنھ إال ، اصة ا الدولية

من م سي ج وا غ طراف ون ي ان يمكنوا كما ، ا عدام ا أو سية ا كتعدد سية ا

الو  القانون عن ساؤل ال ن يتع مما الدعوى رفع يوم ا ق ا ساب اك خ اجبتار

من ة ج من ذا ، املختص القانون غي إ تؤدي قد وال الة ا ذه التطبيق

إ حالة أو حالة لة كمش سناد قاعدة بتفس مرتبطة ات صعو ناك أخرى ناحية

ع الشرا ا ف تتعدد   .دولة

Résumé 

    Dans les relation internationale privé La recherche de la lois applicable est 

considéré la  plus importante étape ,car elle peut être entouré de plusieurs  

problèmes tel que nous sommes devant  des partie on plusieurs nationalité ,ou 

on cas de apatridie ,  comme  il peut que les partie en changer leur nationalité, 

tous ces problèmes nous mènes  a posé la question sur quel lois en va appliqué ? 

d’autre part  il  se peut que nous somme  devant des problème de définition  de 

règle de conflits tel que le renvoie ou le renvoi a un payé fédérale et encore  la 

nous somme devant le problème du lois applicable. 

 

  :املقدمة

ما جانب فإ املختلط الزواج عن الناجمة صة العو االت ش من ضانة ا عد

قانونية االت إش ناك ، سواء حد ع ي سا و جتما املجال عقيدات من ه تث

زائري ا املشرع أن فرغم القانون، تطبيق عوائق من عليھ تنطوي ملا عقيدا أك تبدو
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ل ا يخضع اثرلم ضانة اعتبارا ع القضاء عمل جرى أنھ إال ، ا خاصة إسناد قاعدة

بالطالق املتعلقة التنازع لقاعدة تخضع التا و آثارالطالق  .2من

ومنھ   الزواج بانحالل اصة ا سناد لقاعدة ضانة ا مسالة إخضاع أن إال

اع لل حل بالضرورة ع ال سية ا لضابط ا الناحيةإخضاع من املسألة إن بل

بضابط مرتبط و ما ا فم القانونية ل املشا من بمجموعة ستصطدم بد ال العملية

سناد قاعدة بتفس مرتبط و ما ،ومنھ ا ذا حد سية   .ا

، ا ذا سية ا ر بجو متعلق و ما سية ا قانون ا يث ال ل املشا ن ب من

سي ا أن الذيذلك مر ، وتتغ وتنعدم وتتعدد وتفقد سب تك قوق ا كسائر ة

سية ا عدد حالة ضانة ا مجال التطبيق الواجب القانون عن ساؤل لل يدفعنا

من فانھ ذلك بخالف و ؟ تھ س ج عدمت ا ما إذا التطبيق الواجب القانون ما ثم ؟

الواج القانون و فما تھ س ج تتغ أن تاملتصور غ إذا ما حالة التطبيق ب

؟ تھ س   ج

فمن سناد، قاعدة بتفس مرتبطة االت إش القا تواجھ قد أخرى ة ج من

قواعد ع احتواءه ن القوان من ه غ عن اص ا الدو القانون بھ يتم ما أن املعلوم

سناد(إجرائية موضوعية) قواعد الو ( وقواعد ي القانو التطبيقالنص فإسناد) اجب ،

لالختصاص عرض بمثابة و بل ل املش حل بالضرورة ع ال ن مع قانون إ املسالة

إذا ولكن تذكر، لة مش من ما املوضوعية القواعد جن القا طبق فإذا ، شر ال

فيھ الفصل من البد جديد ل مش إمام ون ن نا سناد قواعد تطبيق إ القا أ

  .أوال

سواء ع، الشرا متعددة دولة قانون و التطبيق الواجب القانون ون ي أن يمكن كما

ما ذا و نطبق؟ سوف عة شر أي ة صعو أمام ون ن نا إقلي أو طائفي عدد أمام كنا

سية ا ضابط االت إش خالل من دراستھ أول( سنحاول قاعدة)املبحث تفس ثم ،

ا(سناد ياملبحث  ).لثا
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ول سية: املبحث ا ضابط إعمال ات   صعو

ا قواعد بوضع ا واستقاللي املة ال ا حر مبدأ سية ا مادة دولة ل تكرس

ندة مس ا رعايا م من تحديد ع قاصرة ا وظيف فتجعل املادة، ذه اصة ا

خرى  الدول مصا النظرإ دون ساسية ا مصا مع تتما معاي إ   .ذلك

أ املتصور من أنھ كماحيث ، عينھ الوقت دولة من أك سية بج ص ال يتمتع ن

تھ س ج غ أن يمكن كما أخرى سية ج بأي التمتع من يحرم أن كذلك املتصور من انھ

ذه ع يب وما فانھ سية ا ضابط إ ضانة ا أخضع زائري ا املشرع أن بالنظر ،

القا تواجھ قانونية ات صعو ل ش أن االت القانونا لتحديد يتصدى عندما

؟ الظروف ذه مثل ية والفق عية شر ال لول ا فما التطبيق   الواجب

سيات: أوال ا   عدد

الدم بحق دولة تأخذ فقد بھ مسلم مبدأ ، سية ا مادة الدولة ة حر مبدأ إن

ظا شأ ت نا فمن معا ما وثالثة قليم بحق صوأخرى ع سيات ا تراكم رة

  .3واحد

الدو القانون مبادئ أن من الرغم ع الدو املجتمع واقعة سية ا عدد و

التخلص لعام تحاول اي ال اتفاقية ديباجة ففي ا مة1930م ل12امل ابر

أن1930 ع يجب:" تنص بان ا أعضا افة سلم أن الدولية ماعة ا ة مص أنمن

واحدة سية ج لھ ون ي أن يجب كما سية ج فرد ل ل ون سية4."ي ا بتعدد فيقصد

أك أو ثالثة أو تان اث لديھ ون ي وقد ، واحدة سية ج من أك ص ال لدى ون ي أن

، الدول ذه سية بج متمتعا قانونا ص ال ذا عت بحيث ، واحد وقت لھ ت تث

الفر  إرادة عن النضر تلكغض أو سية ا ذه كسب دور لھ ان أن   .د

ا نذكرم سية ا عدد لة ملش للفقھ فات عر عدة ناك   :     و

وذلك"   واحد، وقت أك أو تان س ج لھ ت ث إذا سية ا متعدد ص لل ون ي أن

ا سي ج ص ال ذا يحمل ال الدول من دولة ل لقانون   .5"وفقا

الفقھ من آخر جانب ا عرف سية:" و ج من أك ع الفرد الوضع" أو."حصول

رعايا من قانون عت بحيث ، أك أو ن دولت سية ج ص ال لنفس فيھ ون ي ي القانو

ا سي بج تمتع و دولة   6."ل
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ع سية ج من أك تراكم و سيات ا عدد أن فات التعر ذه خالل من يت

ون ي أن عدد أو ازدواج أمام أننا نقول ح نا توفره الالزم والشرط الواحد ص ال

وسليمة قانونية قة بطر تم قد جميعا سيات ا ذه ساب   .اك

الدول ن ب سية ا قواعد تباين ا م أسباب عدة لة املش ذه ور لظ أن ع

ج إلضفاء دولة ل ا نا تت ال سس فرادواختالف ع ا أن7سيا لة للمش كما ،

حالة طفل ميالد ذلك مثل سية ا ساب الك الفنية سس توحدت لو ح ر تظ

سية ج للولد ون في الدم بحق يأخذ الطفل والدي من ل قانون ان و ، املختلط الزواج

الط ميالد حصل وإذا ما، إل سب ال بحق عمال م دولة سية وج ب إقليمدولة فل

ثالثة دولة سية ج لھ ت ث قليم بحق تأخذ   .دولة

ة صعو طرح من يخلو ال فاألمر سيات ا عدد رة ظا شأة أسباب انت ما وم

سيات، ا من واحدة سية ج بتطبيق ملزم فالقا التطبيق، الواجب القانون تحديد

الواج القانون لتحديد املعياراملعتمد و التطبيق؟فما   ب

ذه التفرقة ضرورة ع الفقھ عليھ استقر وما عات شر ال غالبية تجري

أمام ا عدد أو سية ا بازدواج املتعلقة املسألة تثور عندما ما أول ن فرض ن ب الة ا

يثور الذي بالوضع خاص ما وثان ، ا سي بج ص ال يتمتع ال الدول من دولة قضاء

ج ن عليھب احمة امل سيات ا ن ب من القا دولة سية ج ست ل أي ية أجن سيات

ن الت ا ن ات  :سنعا

و         الة احمة: ا امل سيات ا ن ب من القا دولة سية   .ج

سية ا أن اص ا الدو القانون و سية ا علم الرا الرأي استقر

ا غ ع تفضل الفرض ذا الفرد8الوطنية عت و القا دولة سية بج ،فيعتد

ن قوان عن النظر غض ، ا ف املتنازع املسالة ع القا قانون بالتا طبق و وطنيا

ال خرى سيات القاا دولة سية ج جانب إ واحد آن ص ال ا   .يتمتع

بإقليم الفعلية الناحية من مرتبطا ص ال ذا ان إذا لتفات دون ذلك يتم كما

ش ع أو مصا لھ تكن لم أم ا إقليم ع مصا لھ انت إذا وما ال، أم الدولة ذه

ي و نھ ب ان آم وواقعا فعال سية ا مديدذه ر   .9ا
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ص ال ا يحمل ال سيات ا ضمن من القا سية ج تفضيل دوا من ان إن

ل ل القاصر ختصاص وداخلة بالسيادة املتعلقة املسائل من سية ا اعتبار و

أخرى  لدولة ا تحديد أمر ك ي أن عقل فال لذلك   .دولة،

اي ال اتفاقية بھ أخذت تجاه مةذا ا12/04/1930امل ص:" بنص ال

ا رعايا من ا سي ج يحمل دولة ل ه عت أن يمكن أك أو ن ت س بج ل".املتمتع ا و و

املقارن  القانون الرأي.10السائد ذا لقاه الذي لقاه الذي الكب التأييد من الرغم ع

املطرو  الدولة سية ج أن إذ النقد من سلم لم أنھ التنازعإال مسالة ا سلطا أمام حة

واقعية نظرة مور والنظرإ الدولة ذه سية ج غليب وجب ولذا ، واقعية ون ت ال قد

ا ف بما سية ا متعدد ا يحمل ال خرى سيات ا ع الواقعية سية ا بتغليب ،

الدولة سية  .ج

إ ما حالة انھ إليھ املوجھ النقد من فيؤديأيضا سناد ضابط سية ا انت ذا

دولة ل أن إذ ، اع ال ا عل املعروض الدولة محكمة بحسب لول ا اختالف إ ذا

ا دول سية بج إال عتد ال ا أ ذلك ، ا قانو اع ال ع تطبق ا سي ج ص ال يحمل

ص ال ا يحمل ال خرى سيات ا  .دون

ال نتقادات بعد ذ إذ ، آخر قانون عن البحث من البد ان الرأي ذا ل ت وج

منظور خالل من ا قانو تطبيق يجب ال سية ا تحديد يجب انھ إ الفقھ من جانب

الواقعية أو الفعلية سية وا ل ا وحده يكفل منضبط معيار أساس ،وع واق

املنطقي ل ا ذا   .   تكفل

ا ف عر الفعليةيمكن ا11سية فعال:" بأ الفرد اندمج ال الدولة سية ج

ا يحدد ، اماتھ ال وتحمل ا ل عة التا قوق ا ا ف واستعمل ا كنف وعاش ، ا جماع

لتفضيل وسيلة ا تخذ و القانون ميدان س ول الواقع ميدان يدور و و القا

خرى  عن املتنازعة سيات ا   ."إحدى

والذي  سية ل جتما لألساس ا استجاب و ة النظر ذه يم ما م أ لعل

الفكرة ذه انھ إال فعليا، ا يرتبط ال الدولة نحو بالوالء الفرد شعور ع ينطوي

ختالف و الغموض من الكث ا يكتنف الفعلية سية فا النقد من سلم لم أيضا

وعدم ا وم مف حول القانون الشديد مان لعدم مبعث ون ت فقد ، ا عناصر   .12وضوح
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من العديد ون وضعية، بحقيقة يصطدم الفعلية سية ا معيار إعمال إن أيضا

عات شر رأينا-ال أمامھ-كما املثارة القا دولة سية ج جيح ب القائل ل ا تفضل

ا بي من انت م سيات ا تنازع   .مسألة

الفقھإال من جانب ناك العام13أن املبدأ من روج ا يمكن انھ تطبيق(رأى

القا سية ما) ج إعمال خالل من وذلك ية جن سية ا قانون بتطبيق وذلك

ع سيات ا تنازع مسألة إ النظر ة خ ذه وتقت ، الوظيفي ل ا بفكرة س

مس بمناسبة تثور أولية مسألة ا أ مستقلةأساس مسألة ا باعتبار س ول أصلية الة

النظر ضوء ع التنازع حل حتما يقت ذا و االت ا جميع ثابت حل ا ول ، ا بذا

ا م والغاية ا طبيع حيث من ، ا ذا حد مسالة ل املشرع.إ موقف عن أما

فإذا القا دولة سية ج تطبيق و و الرا الرأي تب فقد زائري سيةا ا انت

ص ال ذا ا يحمل ال سيات ا ن ب من أي ، املتنازعة سيات ا ن ب من ة زائر ا

املادة بنص عمال ا وحد ة زائر ا سية با زائري ا القا عتد نا ف من22/2،

وحده زائري ا للقانون ص ال ذا حالة ثم من خضع و ي املد   .14القانون

الة          ا: الثانيةا بي من القا دولة سية ج وجود عدم مع سيات ا   .عدد

الوط القا أمام يثور سيات ا بمتعدد املتعلق اع ال إن الة ا ذه

، ص ال ا يحمل ال سيات ا ن ب من للقا الوطنية سية ا فيھ ون ت ال وضع

عليھ يجب حيث صعب اختيار أمام الفالقا ص ال وكأن واحدا قانونا يختار أن

اع ال الناضر القا ع ثقيل العبء ون سي منھ ، واحدة سية ج إال يملك

عنھ ينفيھ نما ب للفرد حق سيات ا إحدى قانون ا ف ت يث ال الة ا خاصة و

خر سية ا   . قانون

ن ب التنازع ذا ل معاي عدة اح اق سياتتم ا15ا م نذكر الة ا   :ذه

السيادات -      افؤ ت ع القائم املطروح: املعيار الدولة أن املعيار ذا فكرة تنطلق

جميعا ا ف ع و ، ة ساو م ا أ ص ال ا يحمل ال سيات ا إ تنظر اع ال ا أمام

لل ون ي الة ا ذه و ، خرى عن واحدة تفضيل مندون بأي التمسك وحده ص

ختيار ذا أساس ع عامل و ا يحمل ال سيات   .ا
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القا-     دولة سية ج إ قرب سية ا تفضيل ذا:معيار اب أ ب يذ

القا دولة سية ج ام أح مع ا ام أح تتفق ال سية ا ترجيح ضرورة إ املعيار

املنازعة أمامھ   .املعروض

أوال-        ص ال ا عل حصل ال سية با عتداد عليھ:معيار املعتمد املعيار إن

سيات ا ساب اك فيھ تم الذي الوقت إ بالنظر و الرأي ذا اب أل سبة بال

حق ا بوصف ص ال ا س اك ال و سية ا ترجيح لزام من ون في ، املتنازعة

لھ سب   .مك

سابا-     اك حدث سية با عتداد مزدوج:معيار معاملة يجب انھ البعض رأى

، رقابتھ عن التعب صدق ف حدث سية ا أساس ع ا متعدد أو سية ا

أرادتھ تجسيد قرب   .و

املوطن-      اس:معيار إ الرأي ذا ب ذ السابقة املعاي تطبيق ة صعو بعادأمام

ضابط وإحالل صية ال حوال مسائل لإلسناد كضابط سية ا قانون تطبيق

املحل ضابط أو منھ بدال   .املوطن

سية      ا ة نظر إ وء بال سيات ا ن ب التنازع حسم إ الغالب يتجھ انھ إال

يمنة امل أو الواقعية أو ي. الفعلية ال سية ا الفعلية سية أكفا ص ال ون

عناصر سية ا ذه عن الكشف يل س القا ن ستع و ، ا غ من ا ارتباط

املؤشرات من ذلك غ ستعانة لھ كما ، إقامتھ محل أو ص ال كموطن موضوعية

السياسية حقوقھ مزاولتھ محل ، العائلية الرابط ، اللغة ذاتھ، ص بال املتعلقة

خ تأدية ، ةوالعامة العسكر   .ا.....دمتھ

لعام        اي ال اتفاقية تھ تب مة1930وقد ل/12امل امسة1930ابر ا ا ماد

املادة نص جاء سيات: " حيث ج عدة يتمتع فرد ا بإقليم يوجد ال الدولة ع ن يتع

الدولة سية ج تختار أن الصدد ذا ا ل جوز و واحدة سية بج متمتع بأنھ عاملھ أن

إ محل ا يوجد ساتال املال من ر يظ ال الدولة سية ج أو العادية ص ال قامة

فعليا ا ص ال   ."علق

الفصل    خالل من التو املشرع أيضا اعتمده الذي ل ا و مجلة29و من

فيھ جاء الذي اص ا الدو لقانونھ:"القانون للمع صية ال حوال تخضع

با املع ان وإذا الفعليةال سية ا القا عتمد سيات ج لعدة   ."ألمرحامال
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املادة        نص خالل من ل ا نفس زائري ا املشرع اعتمد ع1فقرة 22كما ا بنص

قيقية:" ي ما ا سية ا القا يطبق سيات ا عدد عض." حالة ان وان

ا من ان ملا املادة صياغة انتقد زائر ا سالفقھ ول الفعلية سية ا قول ملفروض

املادة زائري ا املشرع ا ع ع ،كما قيقية ع22/1ا ي املد القانون من القانون

ان ملا إال و إليھ سبة بال حقيقية عت ص ال ا يحمل ال سيات ا ل أن اعتبار

ا بي تنازع   .حدث

ية    العر عات شر ال عض بت ذ ن تحديد16خرى ح صالحية القا منح إ

صراحة ن تب لم ا أ من الرغم و ، جن سيات ا عدد تطبيقھ الواجب القانون

عند دائما القا ع يجب انھ إال الة ا ذه القا ا يتقيد ال سية ا

املع ش ع ال الفعلية سية با عتد أن املختص للقانون نھ اعي فضل و ا كنف

ا غ  . 17ع

ي            الثا سية: الفرع ا عدام   ا

سية      ا ن قوان ا ف تتخ ال الة ا عن ع مصط و سية ا عدام ا

ال ص و ف ، ا م أي وط وصف عليھ يصدق فال ، ص ال عن الدول جميع

ا قانو بحكم مواطنا دولة أية ه عديموعت اص أ قليم قاط ن ب من ون في

دون م سي ج فقدوا م أل إما و ما سية ج ع أبدا يحصلوا لم م أل إما ، سية ا

عديمو وم مف سع ي فانھ املثابة ذه و ، أخرى دولة سية بج املطالبة م ل يحق أن

عادة ا ف يقيمون ال الدولة إقليم ع املولودين شمل ل سية منا يتمكنوا ولم

دولة إقليم ع يولد كمن ، أساسا سية ج م لد يكن ولم ا سي ج ع صول ا

سية ا ع صول ل الدم بحق سوى ف ع   .       ال

ا م ذكر يمكن سية ا لعديم ف عار عدة وردت من:" وقد ل و سية ا عديم

معينة دولة سية بج يتمتع   18."ال

أيضا      وقت:" وعرف أو ميالده منذ نفسھ يجد الذي ص ال و سية ا عديم

الدول  من دولة أي سية ج حمل من مجرد ميالده ع   .19."الحق
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السل      التنازع سمية رة الظا ذه ع اء الفق من الكث طلق غ20و سمية و

، أصال سيات ا تنازع يث ال سية ا عدام ا الن فنيا صدقيقة ال أن الفرض ألن

عنھ تخلت جميعا الدول ن قوان أن أي سية ج بأية يتمتع   . ال

يرى       سية ا عديم ص ال الن املؤملة، االت ا من لية عديم حالة أن الواقع

ذا مثل اء الفق عض شبھ وقد ، ما بموطن الصلة مقطوع رض تائھ نفسھ

البحر  س سفينة ص ميناءال أي ع وال ، ب تذ ميناء أي إ تدري ال علم بدون

مرتطبيق21ترسو يتطلب وقد ، والسياسية الوطنية حقوقھ يفقد ص ال ذا ومثل ،

؟ ل ا ون ي فما صية ال حوال ع ما سية ج   قانون

أن قبل الفرد ا إل ت ي ان دولة آخر سية ج قانون بتطبيق الفقھ من جانب نادى

محالة ال وأنھ السيما عنيفة انتقادات تلقى تجاه ذا أن ،إال سية ا عديم يصبح

صلة إلبقاء س انھ كما الفرد ميالد سية ا عدام ا ا ف رافق ال الة با سيصطدم

موجودة عد الم لوجود ر م ناك عد لم أنھ كما   .أصال

الفقھ من جانب قال السابق املعيار ذا إ ت وج ال نتقادات ولتال ثم ومن

انھ السيما كسابقھ املعيار ذا يف لم انھ إال ، ص ال ميالد دولة بقانون باالعتداد

ولد ال الدولة ا ف ون ت ال الة ا أمام عاجزا رابطيقف بأي لھ تمت ال ص ال ا ف

ذا يصطدم حيث الحقا ا فقد كما ، عرضية واقعة ا وصف عن تخرج ال والدتھ أن أو ،

سابقھ بخصوص سبق بما ال. املعيار الدولة ذات ا ف ولد ال الدولة ون ت قد أنھ

ا سي ج يحمل   .ان

القان فقھ لدى الرا الرأي أن القول لنا مكن بھو وتقول اص ا الدو ون

الدولية سية22تفاقيات ا بفكرة ة شب فكرة سية ا عدام ا حالة ع يطبق انھ ،

الناحية من ا يتصل ال إ ت ي انھ ع سية ا عديم معاملة ا مقتضا الفعلية،

سبة بال تتوافر ال الدولة لقانون لذلك تبعا فيخضع ا سوا من أك ذهالعملية ا ل

بإقليم إقامتھ محل أو موطنھ وجود عاد سية ا لعديم سبة بال تتمثل و ، الصلة

  .الدولة

حان مق ضابطان ما قامة محل وضابط املوطن ضابط أن اعتبار ع ذلك

قانون بتطبيق أي ، سية ا ضابط إعمال ا ف يتعذر حالة ل ما ستعانة يجب
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ةالدولة فالع املوطن بمعيار ستعانة عذر ما فإذا عادة سية ا عديم ا ف يقيم ال

الوط لقانونھ ثم قامة محل لقانون القا بتطبيق   .23عندئذ

االت إش عدة خر و يث قد سية، ا عديم املوطن قانون تطبيق ان وان

مع موطن سية ا لعديم يكن لم إذا ما حالةحالة وكذا محدد، إقامة محل أو روف

موطن من أك سية ا لعديم ان إذا   .ما

البعض ح اق و الية ش صاحب24ل باعتباره القا قانون تطبيق

العام حتياطي رتباط25ختصاص من درجة ع بذاتھ يحوي الذي التنازع حل

العالقة كم ترشده اعوالفاعلية ال الية. محل لإلش سبة بال أما ، ن القوان ن ب الدو

البعض ى ف املوطن26الثانية و و ، فاعلية ك املوطن ترجيح خالل من ا   .مواج

املادة نص بموجب الية ش ذه زائري ا املشرع عديم:" 22/3عا مر علق إذا

القا فان سية، زائري (ا لق) ا قامةيخضعھ محل املشرع".  انون ان وقد

لعام زائري ا ي املد للقانون إصداره ن ح زائري القا1975ا إعطاء ع ينص

وقد سية، ا عديم حالة يحكم الذي القانون تحديد سلطة اع ال أمامھ املعروض

يتع ي القانو كم ا ذا أن ذلك م و املوقف ذا زائري ا الفقھ ارضانتقد

املادة نص مع جدال املؤرخة12بدون ورك نيو اتفاقية انضمت28/09/1954من ال

بمرسوم زائر ا ا عديم1964جوان08إل إخضاع ع العبارة ح بصر تنص ال

و و ، م إقام محل لقانون أو م موط لقانون صية ال م أحوال يخص فيما سية ا

ا املشرع اعتمده الذي ل ا املادةنفس نص تنص221زائري ال سرة قانون من

ذا أمام ، الوط اب ال فوق ن املقيم وكذا ن زائر ا ع سرة قانون تطبيق ع

عام بتعديلھ الحقا قام فانھ زائري ا للمشرع ھ توج للفقھ سبق الذي ري و ا النقد

رقم2005 مر وا20/06/2005املؤرخ05/10بموجب ي املد القانون عديل ملتضمن

الوارد كم وا ي القانو كم ا ذا ن ب سيق بالت قام قد زائري ا املشرع ون ي بذلك

املؤرخة12باملادة ورك نيو اتفاقية لنص28/06/1964من ي القانو كم ا مع وكذا

وا221املادة عدد حال عن الناجمة االت ش جانب إ سرة قانون عداممن

املتغ أو املتحرك التنازع الية إش يطرح للتغي الضابط ذا قابلية فان سية   .ا
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املتحرك: ثالثا   .التنازع

من ونھ ، املتحرك التنازع مسألة تث ال الضوابط من سية ا ضابط عت

العنصر ذات العالقة ص ال ستطيع ف للتغي القابلة ذاالضوابط غ أن جن

مرالذي القضاء، أمام ا شأ اع ال رفع ووقت القانونية الواقعة شاء إ ن ب ما الضابط

ع التطبيق الواجب القانون ونھ سية ا قانون تطبيق يراد عندما عملية ة صعو يث

ا آثار من ا باعتبار ضانة ا وع صية ال حوال مسائل الدو اع   .  لطالقال

حديث و و عديدة، االت إش ث و بالغة مية أ املتحرك التنازع موضوع يك

ات الصعو إذالل الفقھ ود ج رغم والوضوح الدقة تنقصھ النظري نھ و وت شأة ال

تكتنفھ التا27ال النحو ع فھ عر مكن و عن:" ، شأ ي الذي التنازع و املتغ التنازع

انخضوع وامل الزمان عنصرالتغي شار ان بفعل عة متتا ن لقوان   ."العالقة

الفقھ من آخر جانب ا عرف كم: " كما ن متعاقب ن قانون ن ب شأ ي املتحرك التنازع

ن مختلف ن مشرع عن ن صادر ن قانون ن ب شا ي ناحية من ولكن ، واحد   28."موضوع

متغ      تنازع ناك أن ن:" ونقول مختلف ن بقانون ومة مح القانونية الواقعة ون ت ملا

سناد ضابط غي   29."بفعل

ن شرط توفر من البد املتحرك التنازع لقيام انھ يت فات التعر ذه خالل من

ا: ما ف واملنازعة يا أجن عنصرا املتضمنة القانونية الة ا شأة ن ب زم فاصل وجود

القا ةأمام ج ا30من غي سناد ضابط غي ع رادة قدرة أخرى ة ج ومن ،

اصطناعيا سناد عنصر ون ي أال أي القانون ( طبيعيا ع تحايل وقع سمح)أي ،

إ يؤدي مما ، ديدة ا سية ا وقانون القديمة سية ا قانون ، ن القوان بتعاقب

ا كال ي قانو املكرسة قوق ا نتضارب   31.لدولت

التغي ذا ل القانونية ثار لة مش يث سناد ظرف غي فان تقدم ما خالل ومن

تخضع القانونية العالقة انت إذا ما ومعرفة ، التطبيق الواجب القانون حيث من

ع تب ي أم املتغ التنازع حالة قبل التطبيق الواجب السابق القانون إ امل ل ش و

لھ؟ذ والالحق للتغي السابق ن القانون ن ب فيما ي القانو ختصاص ع توز التنازع   ا

لة مش املطلق ل بعاد باالس يقول ما أحد ان اتجا الفقھ ح اق نا التنازع

الفقيھ من ل اعتمد سبة املك قوق ا فكرة ع نادا اس ديد ا " و" PILLET"للقانون

BARTIN   "ة نظرهنظر ة وج ما م واحد ل ل ولكن سب املك الدو ق ا ام اح
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الفقيھ فصور ، اصة لة" PILLET"ا مش غ ا بذا قائمة لة مش ل ش التنازع ذا

ن القوان سبة" تنازع املك قوق ا لة سماه" مش مبدأ ا ل الدو"وصاغ ام ح

سبة املك قوق تجا" ل ذا ل ووفقا سلطان، تحت شأة قانونية عالقة ل تبقى فانھ ه

املاضية ا وآثار واملوضوعية لية الش ا شروط يتعلق ما ل لھ خاضعة ما قانون

اختصاص بأي ديد ا للقانون ف ع وال ،   .32واملستقبلية

للفقيھ سبة بال ما" BARTIN" أما إ نادا اس ديد ا القانون تطبيق بعاد اس فقرر

شا ق ا ان فان وعليھ ، الدولية العالقات استقرار من القانونية املراكز تتطلبھ

أن ب ي القانونية واملراكز املعامالت ستقرار ع حفاظا فانھ ن مع لقانون وفقا

بآثاره يتعلق فيما القانون لنفس خاضعا ثر33يبقى مبدأ بإعمال يقول آخر واتجاه ،

للقانو  الفوريالفوري التطبيق بضرورة القول إ تجاه ذا أنصار ب ذ ديد ا ن

الزمان حيث من ن القوان تنازع ع املطبق ل با ذلك ن متأثر ديد ا للقانون

نطاق تحديد ن يتع ن مع حق كم متعاقبان قانونان ما ل أن باعتبار ما شا ل

تجاه ذا ع عاب ان وان ما، حيثتطبيق من ن القوان تنازع أن ذلك يھ ش ال ذا

القانون يل حيث ، املشرع نفس عن صادران متعاقبان قانونان حالة ون ي الزمان

س ل متعاقبان قانونان مصدره فان املتحرك للتنازع سبة بال أما ، ول القانون ي الثا

ال الدولة إقليم املفعول ساري ما وكال املشرع نفس امن ف قد. 34صدر انھ رغم ،

ضابط ان سر يحدد حيث مباشرة املشرع ق طر عن املتحرك التنازع ل مش حل ى يتأ

التطبيق، الواجب القانون ملعرفة بھ عتد ن مع وقت ضبط ق طر عن أي زمانيا سناد

ون ي نا و الدعوى رفع بوقت الطالق آثار من أثر عت ال ضانة ا مسالة فقيد

املادةكقاعدة لنص ،طبقا ن متعاقب ن قانون ن ب املفاضلة الية إش حسم 22/12عامة

الزواج عقاد ا وقت ا جزائر ن الزوج احد ان إذا انھ إال زائري، ا ي املد القانون من

املادة وارد ناء است زائري ا القانون زائري 13يطبق ا ي املد القانون   .35من

الرأ يبقى انھ العامةإال للقاعدة سبة بال سواء منتقد زائري ا املشرع ناه ت الذي ي

لم قانون باختصاص الزوجة مفاجأة إ العامة القاعدة حالة يؤدي و ف ناء ست أو

ق ا شوء مرحلة ن ماب تھ س ا زوج لتغي يجة ن الزواج عقاد ا عند تتوقعھ تكن

يؤدي كما ، الطالق دعوى رفع اومرحلة جزائر ن الزوج احد ان إذا ناء ست مرحلة
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بعاد ،واس ن ي أجن ن الزوج أن رغم الوط القانون تطبيق إ الزواج عقاد ا وقت

الدعوى  رفع وقت ة زائر ا سية ا ت س اك ية جن الزوجة أن رغم   .  تطبيقھ

ي الثا سناد: املبحث قاعدة تفس االت   إش

التطبيق الواجب القانون ض ع ال ات الصعو بحث من فرغنا ما عد

ا، غي ح أو ا عدام ا أو سية ا عدد خالل من سواء سية ا بضابط واملرتبطة

القاعدة بتفس تتعلق أخرى االت إلش ذلك عد نتعرض حالة ل ل الالزمة لول وا

  .سناد

أن القول إإن والوصول اع لل حال ع ال التطبيق الواجب و جن القانون

الة ا ذه جن للقانون شر ال لالختصاص عرض و وإنما املوضوعية القواعد

الواجب القانون شان لديھ سناد قواعد ش س وإما اع ال فصل و يقبلھ إما

دولة قانون إما ون سي والذي نفسھالتطبيق القا قانون أو   .ثالثة

ا ف تتعدد دولة إ سناد قاعدة إليھ إشارة الذي القانون ون ي أن يمكن كما

عدد أو إقليميا عددا إما ع الواجب) طائفي(الشرا القانون أن فالقول

وإنما املطروح ل للمش حال س ل ع الشرا ا ف تتعدد دولة قانون و منالتطبيق البد

الداخلية ن القوان ن ب من املختص القانون   .تحديد

  .حالة: أوال

ال و سناد قواعد القواعد، من ن نوع شمل دولة أي قانون أن املعلوم من

من خر النوع أما التطبيق، الواجب للقانون فقط ترشد إنما و مباشرة اع ال تحسم

امل القواعد و والقواعد القا قانون ان فإذا اع، ال تحسم ال املوضوعية ادية

الواجب القانون أن سناد قاعدة أشارت ما إذا تطرح لة مش من ما التطبيق الواجب

املقصود حددنا إذا إال يتم ال اع لل ي ا ال ل ا فان ، جن القانون و التطبيق

القانون  ذا التطبيق الواجبة املقصودبالقواعد ما و مة م الية إش يث ما ذا و

أن الوط القا ع ن يتع والذي سناد قاعدة إليھ أشارت الذي جن بالقانون

يجب لم جن القانون املوضوعية القواعد يخاطب ل آخر بمع ؟ أوال إليھ يرجع

؟ القانون ذا سناد قواعد بمخاطبة أ يبد   أن
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فال      املوضوعية املادية القواعد و املختص جن بالقانون املقصود أن قيل فإذا

القواعد تلك بتطبيق اع ال يفصل أن إال اع ال أمامھ املطروح القا أمام يبقى

د ا ذا مرعند ت   .و

قواعد ا ف بما قواعده افة املختص جن بالقانون يقصد قيل ناوإذا ، التنازع

أحيانا يحدث فقد ، اع لل ي ا ال ل ا غي ا عل تب ي مية غاية الية إش ز ت

كأن ، ا قانو غ قانون تطبيق إ جن القانون الواردة سناد قاعدة ش أن

ية أجن دولة قانون بتطبيق تق أو نفسھ الوط القانون بتطبيق   .تق

أمذ القواعد يطبق أن القا ع ن يتع ان إذا ما بتحديد اصة ا لة املش ه

لة بمش س جن القانون سناد إ" حالة"قواعد القا برجوع يقول فمن

سناد قواعد إ أوال برجوعھ يقول ومن ، باإلحالة خذ يرفض املوضوعية القواعد

خذ من النقيض ع ون اي   .36ين

مختلف ن القوان تنازع أنظمة ام ا لعدم يجة ن إال ما الواقع حالة إن

الذي37الدول  ا زو محمد الدكتور ف عر حالة تناولت ال ية الفق فات التعر ،من

ا بأ املختص:     " قال جن القانون سناد قواعد بتطبيق تق ال الفكرة

ذه مع اختلفت م ، القا قانون املقررة سناد قواعد بمقت العالقة بحكم

سلبيا ما بي التنازع ان و ة   38."خ

ا بأ حالة عرف القانون:" كما سناد قواعد بتطبيق تق ال الفكرة تلك

الوطنية سناد قواعد بمقت العالقة بحكم املختص ذهجن مع اختلفت م

سلبيا ما بي التنازع ان و ة   39."خ

النقض محكمة قرار صدور اثر ع إال وا ل ش حالة لة مش ر تظ لم

خ بتار سية ة24/06/1878الفر ش قضية عرف40، اص ا الدو القانون فقھ

  .41"فورجو" بقضية

التالية الصور تأخذ حالة   : و

و) 1 الدرجة من القانون:  حالة سناد قواعد تحيل عندما الة ا ذه ون ن

قواعد أن أي ، تطبيقھ اجل من اع ال ينظر الذي القا قانون إ املختص جن

قواعد أن ن ح ، أجن قانون إ اع ال للفصل ختصاص تحيل القا إسناد

القانون  القاإسناد قانون إ اع ال للفصل ختصاص ترجع   .42جن
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الثانية)  2   الدرجة من عن: حالة أيضا ية جن سناد قاعدة تتخ الصورة ذه

و الصورة و كما تماما الوطنية سناد قاعدة بمقت ا ل املعقود ختصاص

ناك ما ل ن-و ب الف ا وجھ و ذا نو الت ذه-ا ية جن سناد قاعدة أن

القا قانون إ س ول ية أجن دولة قانون إ ختصاص ردت قد   .   املرة

املزدوجة) 3 ما:  حالة أو ، املزدوجة حالة ة نظر ديث ا ي نجل القضاء ابتدع

ال ذه ل وطبقا ، ية جن املحكمة ة نظر ا سمي ع القايصط ع ن يتع ة نظر

عنصرأجن ع املشتمل اع ال يفصل أن ي أن43نجل يمكن ان الذي ل ل طبقا

ية جن التنازع قاعدة قانونھ ع تحيل الذي جن القا إليھ ت   .44ي

التطبيق الواجبة القواعد تحديد لة بمش يتعلق فيما التقليدي الفقھ انقسم

الدولالقا عض القضاء ده ؤ و ول ق الفر ، ن سي رئ ن ق فر إ جن نون

بتطبيق الوطنية سناد قاعدة أشارت ما إذا دائما القا ع ن يتع انھ يرى سا كفر

ق الفر أما ، القانون ذا سناد قواعد بھ تق ما إ ينصاع أن ن مع أجن قانون

ال عض ده وتؤ ي القاالثا أن ى ف املصري ع شر وال يطا ع شر ال عات شر

املتعلقة تلك دون جن القانون املوضوعية القواعد بتطبيق فقط م يل الوط

  .45باإلسناد

ول     حالة:تجاه   .أنصار

ذلك يتجزأ، ال كال بوصفھ املختص القانون إ ينظر أن يجب انھ حالة أنصار ب يذ

، خر البعض يكمل ا عض قانون أي املوضوعية والقواعد سناد قواعد أن

ل ب القانون ذلك يقصد فانھ أجن قانون تطبيق إ ش عندما الوط فالقانون

وقواعد  املوضوعية فقطقواعده املوضوعية القواعد قتصارع دون   . 46سناد

بتطبيقھ خ ذا قبول عدم رغم جن القانون تطبيق ع باإلحالة خذ أن كما

من لإلحالة سبة بال خاصة ا ار إن يمكن ال ايجابيات يحقق فانھ حالة قبول أما

عليھ املعروض للقا سمح ا أ بحيث و لالدرجة قانونھ يطبق بان اع ال

أمام معروضا ان اع ال أن لو يطبق سوف ان الذي نفسھ و القانون ذا و اع ال

الوط القا ع قانونھ أحال الذي جن   .47القا

  

  



                2016–1437  

396 
 

ي الثا حالة:  تجاه   املعارض

إن  ، املثال يل س ع نذكر ع بدوره تجاه ذا بنااعتمد تؤدي قد حالة

ع الدولية س الت بلعبة أو ية الالمتنا باإلحالة البعض سميھ ملا أو مفرغة حلقة إ

ن يطالي اء الفق قول إسناد48حد قاعدة ل ا ف ترفض ال الة ا ذلك تحقق و ،

املعروضة العالقة ا حكم ال عليھ املعروض القا قانون غ آخر لقانون ا   .عوإحال

وكمثال ، اع ال أمامھ املعروض القا دولة سيادة للمساس تؤدي قد حالة إن

وان ، از ال الدستور سناد قواعد أورد از ال املشرع أن إ ش ذلك ع

ية أجن ة دستور قاعدة تطبيق إ املطاف اية بنا سيؤدي نا حالة ة بنظر خذ

أمر  و القاو دولة سيادة ع لية از ال السيادة لتغليب بنا يؤدي أن شأنھ من

مقبولة غ تبقى مسألة وتلك ، اع ال أمامھ   .49املعروض

حالة:  ثانيا     من زائري ا املشرع   موقف

رقم القانون سن إ غامضا حالة من زائري ا املشرع موقف املؤرخ05/10: ظل

رقم2005جوان20 لألمر واملتمم تم26املوافق75/58:املعدل واملتضمن1975س

املادة نص جاء فقد ، واملتمم املعدل ي املد القانون 1مكرر32القانون ذا إذا:" من

قان أن تلكتقرر دون الداخلية امھ أح إال منھ تطبق فال التطبيق الواجب و يا أجن ونا

ان امل حيث من ن القوان نازع ب اصة  ا

حيث         من ن القوان تنازع قواعد عليھ أحالت إذا زائري ا القانون يطبق أنھ غ

ان   ".امل

ي قانو فراغ ملالء املادة ذه زائري ا املشرع بموقفھاستحدث يتعلق قبل من ان

قبل بالقبول وال بالرفض ال حالة من موقفھ ن يب لم املشرع أن ومعلوم حالة من

املادة من و الفقرة إ الرجوع و الذكر السالف ي23التعديل املد القانون من

باإلحا خذ زائري ا املشرع رفض ح صر ل ش و بوضوح ن ب ي ، أعاله ورة مناملذ لة

تقييد خالل من وذلك ، املالية املعامالت أو صية ال حوال مواد سواء املبدأ حيث

املرور دون جن القانون املوضوعية القواعد تطبيق عند بالتوقف مسبقا القا

القانون  ذا سناد قواعد   .50إ
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يض املادة ذات من الثانية الفقرة املشرع أن العامةإال القاعدة عل ناء است ع

القانون يطبق عندما القا ع يجب انھ أساس ع حالة أنصار من أنھ ؤكد و

ن القوان تنازع قواعد إ أوال ينظر إن إسناده لقواعد وفقا التطبيق الواجب جن

إسن قواعد أحالت فإذا ، املوضوعية القواعد إ وء ال قبل جن القانونالقانون اد

ع زائري ا القانون طبق و حالة ذه يقبل فانھ زائري ا القانون ع جن

قانون إ تحيل جن القانون إسناد قواعد أن لھ ن تب إذا أما ، عليھ املعروض اع ال

إسنا قواعد إ لتفات دون العامة القاعدة إ يرجع فانھ زائري ا القانون غ دآخر

خ ذا ل املوضوعية القواعد طبق و جن   .51القانون

ع: اثالث     الشرا ا ف تتعدد الدولة   .حالة

أن يحدث فقد ي القانو ا تركي أو ا ل ش حيث من تختلف الدول أن املعلوم من

عة شر من ا قانو ون يت ال الدول من للتطبيق ا قانو ن ع ال الدولة ون واحدةت

صل أو الديانة حسب طوائف إ ن املخاطب جميع ع بأسره قليم نطاق سري

ولبنان مصر ال ا و ما مثل اصة ا ا ع شر طائفة ل ل ون   .و

يواجھ ملا ل ف اع ال ع التطبيق الواجبة عة الشر تحديد لة مش تث الة ا ذه و

لةالقا املش حذه عند مةيقف م ا لقانو ك و ع الشرا املتعددة الدولة دود

الداخلية عة الشر تحديد بقانونھ شد س أم املختصة الداخلية عة الشر تحديد

التطبيق؟   الواجبة

املادة نص خالل من املشرع موقف جاء تنص23لقد ال ي املد القانون :" من

قانون و التطبيق الواجب القانون أن املتقدمة املواد الواردة ام ح من ر ظ م

الذي و الدولة لتلك الداخ القانون فان عية شر ال نظمة ا ف تتعدد معينة دولة

نظام أي تطبيقھيقرر يجب الذي   ." شر

املادة نص من ن ب ي أخذ23ما قد زائري ا املشرع أن جزائري، ي املد القانون من

املقارن القانون الغالب قانون52بالرأي الداخلية القواعد بتطبيق ينادي والذي ،

العقيدة أو صل إ النظر دون ا ام بأح املتعدد النظام ذات توجد-الدولة ال نا

لة تتعدد-مش ا قانو تطبيق الواجب الدولة انت إذا ما حالة تكمن ة الصعو ولكن

اع ال كم ا قانو املختص الدولة ذه إذ إقليميا ون ي إما التعدد ذا و ، ع الشرا ا ف
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وإما كية مر املتحدة للواليات سبة بال ال ا و ما مثل أقاليم عدة إ أنمقسمة

عة الشر لتحديد ع الشرا ن منقسم الدولة ذه ان س ون ي إذ صيا التعدد ون ي

يقال أن النص ذا ع يؤخذ وما ، املتعددة ع الشرا ن ب من املختصة الداخلية

ع"فيھ الشرا ا ف أيضا" تتعدد ، واحد نظام و الدولة شر ال النظام " الن

الوا عة الشر ن التطبيقعي   .53"جبة

املسالة ذه عيا شر عا لم ال الدول عض ل ا ذا القضاء تب كما

أنھ إ اللبنانية التمي ملحكمة و املدنية الغرفة ت ان حيث لبنان ال ا و :" كما

الوطنية املحكمة أن اص ا الدو القانون املقررة العامة املبادئ ونمن ت عندما

داخلية ن قوان عدد أمام ا نفس فتجد ص سية ج بلد قانون تطبيق إ مدعوة

تختار ، كية مر املتحدة الواليات ال ا و كما السيا نظامھ عن ناتج البلد ذلك

بحيث ناك املطبقة ن القوان تنازع قواعد تفرضھ ما الداخلية ن القوان ذه ن ب من

القا ون بلدت الداخلية ن القوان تنازع ل الوط القا قبل من املعتمدة عدة

ية جن القاعدة أي البلد ذلك ا املعمول القاعدة   .54أجن

املختص القانون ض تفو ق طر عن املسألة حسم قد زائري ا املشرع ون ي بذلك

وك م ع شر ال ذا تحديد أن أي ، التطبيق الواجب الداخ ع شر ال ن عي أمر

عند املقصود و ذا و ، عات شر ال املتعددة ية جن الدولة الداخلية سناد لقواعد

التفو بقاعدة   .   55ضالفقھ

املادة من و للفقرة طبقا ض التفو قاعدة إعمال أنھ ي23إال املد القانون من

قواعد يتضمن ع الشرا فيھ تتعدد الذي جن القانون أن ة بدا ض يف ، زائري ا

الداخ القانون يتضمن لو فيما ل ا و ما لكن الداخ التنازع لفض خاصة إسناد

ج اللدولة يتضم ال الداخلية سناد قواعد زت أو النوع ذا من قواعد أي ية ن

؟ اع ال   حسن

عة بالشر خذ بوجوب نادت من ا فم الية ش ذه ل احات ق عددت لقد

كشف بقصد سية ا فكرة تحليل ت ر من ا وم ، العاصمة عة شر و سية الرئ

ع و قليمية غلبيةالوحدة فضل ن ح القا قانون إ الرجوع فضل خر ا ض

عن عدا ا أك و الواقع مع تماشيا ن القوان أك ا باعتبار املوطن قانون إ الرجوع

والغموض   .  56الشك
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القانون بموجب أمره حسم زائري ا املشرع أن 2005يونيو20املؤرخ05/10إال

للق واملتمم ااملعدل ف نص الثانية بالفقرة املادة تمم الذي ي املد يوجد: " انون لم إذا

أو الطائفي التعدد البلد الغالب ع شر ال طبق الشأن ذا نص املختص القانون

قلي التعدد حلة البلد ذلك عاصمة املطبق ع شر   ."ال

اتمة   :ا

ا مسائل أن قولھ يمكن ما جملة مسائلمن اعقد من عت للقانون الدو لتنازع

إ الوصول قبل ا ل يتصدى أن للقا البد االت إش من عليھ تنطوي ملا ، القانونية

لقانون صية ال حوال مسائل اخضع زائري ا املشرع ان فان ، املوضوعية لول ا

أتثار  يمكن ال االت ش جميع إ التصدي من بد فال سية خذا خالل من ا شأ

ة ج من ذا ا غي ح أو سية ا عدام ا أو عدد مجال القانونية لول   با

الدول انت فان ، مية أ عنھ تقل ال سناد قاعدة تفس مسألة فان أخرى ة ج من

االت إش وقوع إ املجال يف مما سناد قواعد يخص ما ا بي ما تختلف

تطبيقأي خالل من ذا و ع ل ل الوصول قبل ا إل يتصدى أن للقا البد ضا

ا املتعلقة القانونية   .القواعد

حالة بدوره و ضانة ا ع التطبيق الواجب القانون أن القول يمكن ذا ع

ا عل املنصوص ام ح لنفس يخضع الذكر السالفة االت ش احد مع عارضھ

حالةالقانو  ل مش ح آو سية ا غي أو سية ا عدام وا بتعدد واملتعلقة ي املد ن

ع الشرا ا ف تتعدد دولة إ حالة   .آو

  

وامش ال

                                                             
ـــــوبي ســـــعاد ، أســـــتاذة مســـــاعدة : األســـــتاذة  - .1 ـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم " أ"ی ، كلی

  السیاسیة ، جامعة تلمسان
، تنازع القوانین ، 1علیوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص ، الجزائري ،ج  .2

 .248، ص 2006دار هومة ، الجزائر ، 
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الجنســـیة والمـــوطن ومركـــز ( عـــز الـــدین عبـــد اهللا ، القـــانون الـــدولي الخـــاص   .3

، مطابع الهیئة المصریة العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، الطبعـة الحادیـة ) األجانب
 .238، ص1986عشر ،، 

أحمــد ضــاعن ســمدان ، المبــادئ العامــة لتعــدد الجنســیة فــي القــانون المقــارن   .4
 .13،ص2007والقانون الكویتي ، مجلة الحقوق العدد األول ، 

حفیظة السید حداد، الموجز في الجنسیة ومركز األجانب، منشورات الحریـري   .5
 .  20، ص 2005الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، الجدیـد فــي قــانون الجنسـیة الجزائریــة والمركـز القــانوني لمتعــدد محمـد طیبــة   .6
 .2006الجنسیة ، دار هومة ، بن عكنون ، الجزائر ، الطبعة األولى 

ــــدولي الخــــاص، دار الجامعــــة،   .7 ــــي هشــــام، دروس فــــي القــــانون ال صــــادق عل
 .386، ص2003اإلسكندریة، الطبعة، 

ي مشـكل تنـازع الجنسـیات ، عبد العال محمد عكاشة ، االتجاهات الحدیثـة فـ  .8
 .  130، ص1996دار جامعیة الجدیدة للنشر ، مصر ، 

 . 117عكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق، ص  .9
المـــادة ( مـــن التشـــریعات العربیـــة التـــي أخـــذت بـــه القـــانون المـــدني المصـــري   .10

المــادة ( ، القــانون المــدني الســوري )32/2المــادة (، القــانون العراقــي ) 25/2
، ) 1976مـــن القـــانون المـــدني لســـنة  26المـــادة ( ، والقـــانون األردنـــي  )27

أنضـــر الطیــب زروتـــي ،  ) 1976لســنة 34المـــادة  ( القــانون المـــدني الیمنــي 
الوسیط في الجنسیة الجزائریة ،دراسة تحلیلیة مقارنـة بـالقوانین العربیـة والقـانون 

 ..169ص، 2002الفرنسي ،مطبعة الكاهنة ،الجزائر ، دون طبعة ، 
،دار هومــة للطباعــة والنشـــر 2بلقاســم أعــراب ، القــانون الـــدولي الخــاص ، ج  .11

 .130، ص2008،الجزائر ،
 .250.عز الدین عبد اهللا ،  المرجع السابق ، ص  .12
عكاشة محمد عبـد العـال ،االتجاهـات الحدیثـة فـي الجنسـیة ، المرجـع السـابق   .13

 .  126، ص
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غیـــر أن القـــانون الجزائـــري هـــو الـــذي :" مـــن القـــانون المـــدني  22/2المـــادة   .14

ــــى الجزائــــر الجنســــیة  یطبــــق إذا كانــــت للشــــخص فــــي وقــــت واحــــد بالنســــبة إل
 ."   الجزائریة وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبیة جنسیة تلك الدولة

طبوعـات دار الم –دراسـة مقارنـة  –عكاشة محمد عبد العـال ،تنـازع القـوانین   .15
 .698، ص 2002الجامعیة ، اإلسكندریة ،

مـــن  25/1مـــن هـــذه التشـــریعات التشـــریع المصـــري حیـــث نـــص فـــي المـــادة   .16
یعــین القاضــي القــانون الــذي یجــب تطبیقــه فــي األشــخاص :" القــانون المــدني 

، وتقابـل هـذه المـادة ."او الذین ثبت لهم جنسیات متعددة في وقـت واحـد .... 
ـــ 25/1المـــادة   70قـــانون مـــدني ســـوري ، المـــادة  27/1ي ، المـــادة مـــدني لیب

قـــانون مـــدني أردنـــي ، أنضـــر،عبد العـــال  26قـــانون مـــدني كـــویتي ، المـــادة 
 .73ص‘ عكاشة ، تنازع القوانین، المرجع السابق 

الالفـــي مبـــروك محمـــد مبـــروك الالفـــي تنـــازع القـــوانین وتنـــازع االختصـــاص   .17
ئ العامـــة والحلـــول الوضـــعیة القضـــائي الـــدولي ، دراســـة مقارنـــة ، فـــي المبـــاد

المقـــررة فــــي التشــــریع الیبــــي ، دار الكتــــب الوطنیــــة ، لیبیــــا ، بــــدون طبعــــة ، 
 .108،ص .1994

محمــد رســـمي العمـــري ، محمــد رســـمي العمـــري ، قاعــدة التنـــازع فـــي مســـالة   .18
حمایــة غیــر كــاملي األهلیــة ،الــوراق للنشــر والتوزیــع ، الطبعــة األولــى، عمــان 

 .148،ص. 2014،
الســید حــداد ، المــوجز فــي القــانون الــدولي الخــاص ،الجنســیة ومركــز  حفیظــة  .19

،  2002األجانــــب ، الكتــــاب الثــــاني،  منشــــورات حلبــــي الحقوقیــــة ، لبنــــان ،
 .7ص

الجنسـیة ، المـوطن ، ( محمد كمال فهمـي، أصـول القـانون الـدولي الخـاص،   .20
دریة ، ، مؤسســة الثقافــة الجامعیــة ، اإلســكن)  مركــز األجانــب ، مــادة التنــازع

 .110،ص  1997بدون طبعة ،
علـي علــي ســلیمان، مــذكرات فــي القــانون الــدولي الخــاص،دیوان المطبوعــات   .21

 .87، ص2006،الجزائر ،  4الجامعیة ، ط
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، الخاصـــــة 1966مـــــن اتفاقیـــــة الهـــــاي لعـــــام ) 5(مـــــن المـــــادة ) 1(الفقـــــرة   .22

یتعلـق  باالختصاص والقانون الواجـب تطبیقـه واالعتـراف والنفـاذ والتعـاون فیمـا
ـــــة األطفـــــال بتـــــاریخ  جـــــراءات حمای تشـــــرین األول  19بالمســـــؤولیة األبویـــــة وإ

1966. 
 .151محمد رسمي العمري ، المرجع السابق ،ص .23
احمــد عبــد الكــریم ســالمة ، القــانون الــدولي الخــاص، دار النهضــة الجامعیــة   .24

 .183، مصر، دون سنة النشر ،ص  1،ط
مـن  1982الخـاص التركـي لعـام  وقد تبنى هذا الحل صـراحة القـانون الـدولي  .25

خالل مادته االولى الفقرة الثالثة ، أنضر ، احمد عبد الكـریم سـالمة ، المرجـع 
 .133السابق ،ص

، المرجـــع الســـابق ، .....عكاشـــة محمـــد عبـــد العـــال ، االتجاهـــات الحدیثـــة   .26
 .202ص

 05/10الطیـب زروتـي ، القـانون الـدولي الخـاص الجزائـري فـي ضـوء قـانون   .27
ـــــالقوانین العربیــــة والقـــــانون 2005جــــوان 20فـــــي المــــؤرخ  ، دراســـــة مقارنــــة  ب

،  2الفرنســـي ، الجـــزء األول ، تنـــازع القـــوانین ، مطبعـــة فســـیلة ، الـــدویرة ، ط
2008. 

28.  v. nouhad rizkallah , droit international privé, M.A.J.D 
entreprise universitaire, beyrout, 1er , édition, 1985, p75.  

29. - v, loussarnyvon et bourel pierre , droit international 
privé , 7ém edition, dalloz,2001,p 262. 

 -30 . 641-639احمد عبد الكریم سالمة ، المرجع السابق ، ص   
30. cité par Dominique Holleaux jaque foyer Géraud  de 

geoffre de la pradelle,   DROIT INTERNATIONAL 
PRIVE.MASSON, PARIS, 1987,p228.  



                2016–1437  

403 
 

                                                                                                                                                 
مبــادئ والحلــول ( حســن الهــداوي ، القــانون الــدولي الخــاص ،تنــازع القــوانین   .31

دراســـة مقارنـــة ، مكتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر ) الوضـــعیة فـــي القـــانون االردنـــي 
 .227،ص1997والتوزیع ، عمان ، 

 .133، المرجع السابق ، ص 1بلقاسم أعراب ، القانون الدولي الخاص ، ج .32
ــــدولي الخـــاص الجزائــــري ، دار نســـ  .33 رین شـــریقي ، ســــعید بـــوعلي ، القـــانون ال

 102،ص2013بلقیس للطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، الجزائر ،
طیـــب زروتـــي ، القـــانون الـــدولي الخـــاص الجزائـــري ، المرجـــع الســـابق ،ص   .34

134. 
 .269عكاشة محمد عبد العال ، تنازع القوانین ، المرجع السابق ، ص  .35
ـــــد إســـــعاد ، القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص، ج  .36 ـــــازع ،دیـــــوان  1موحن ، قواعـــــد التن

 .194،ص1998المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، بدون طبعة ،سنة 
 .126بلمامي عمر ، المرجع السابق ، ص  .37
 .181عز الدین عبد اهللا، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص    .38

40  - CASS .1878 ,yvon loussouran , pierre bourel , op, cit ,p291. 
من أصـل بافـاري "  فورجو " تتلخص وقائع هذه القضیة في أن ولدا طبیعیا یدعى   .39

ســنوات واســتقر بهــا دون أن یكســب موطنــا قانونــا وفقــا  5انتقــل إلــى فرنســا وعمــره 
ألحكـام القــانون الفرنسـي وظــل موطنـه القــانوني فـي بلــده األصـلي بافریــا ، وموطنــه 

تاركـا وراءه ثـروة منقولـة فـي فرنسـا    86رنسا ثم توفي عن عمـر ینـاهز الفعلي في ف
دون أن تكـون لـه زوجــة وال أوالد ، فاسـتولت مصـلحة األمــالك  الفرنسـیة علـى ثــروة 

"  DITCHEL" فورجو باعتبارها تركة بال وارث وبعدها طالب الحواشـي مـن عائلـة 
د القــانون البافــاري الداخلیــة أقـارب أم فورجــو بحقهــم فــي المیــراث مسـتندین إلــى قواعــ

ـــد الشـــرعي والولـــد الطبیعـــي ، فرفضـــت محكمـــة  التـــي تســـاوي فـــي المیـــراث بـــین الول
BODEAUX  طلبهم مستندة إلى أن فورجو كان متوطنا في فرنسا وبالتالي یخضع

میراث ثروته المنقولة للقانون الفرنسي الذي ال یعطي حق میـراث الولـد الطبیعـي إال 
ه، فطعن ورثة فورجـو فـي الحكـم أمـام محكمـة الـنقض فنقضـت هـذا لألبوین أو إخوت

علـــى أســـاس أن فورجـــو لـــم یكـــن مســـتوطنا فـــي فرنســـا  15/05/1875الحكـــم فـــي 
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وموطنــه فیهــا لــم یكــن إال موطنــا فعلیــا ، وموطنــه القــانوني هــو بافاریــا وبالتــالي ال 

حكمــة مبـرر الختصـاص القـانون الفرنسـي ، فأحالـت محكمـة الـنقض القضـیة أمـام م
لصـالح الورثـة علـى أسـاس  24/05/1886فحكمـت فـي  BORDEAUXاستئناف 

تطبیق قواعد القانون البافاري الداخلیة التي تعترف بحق میراث الحواشي ، بعد ذلـك 
طعنت مصلحة األمالك الفرنسیة في هذا القرار أمام محكمـة الـنقض ، فقضـت هـذه 

علــى أســـاس أنــه طبـــق  24/06/1878األخیــرة الحكــم فـــي قرارهــا الصـــادر بتــاریخ 
قواعد القانون البافري دون أن یرجع إلـى قواعـد التنـازع فیـه والتـي تسـند االختصـاص 
لقانون الموطن الفعلي أي القانون الفرنسي ، وأحیلـت القضـیة إلـى محكمـة اسـتئناف 

وبـذلك تكـون قـد طبقـت  22/05/1880تولوز فقضت بمـا رأتـه محكمـة الـنقض فـي 
ریـــة التــي أحالـــت االختصـــاص للقــانون الفرنســـي الـــداخلي الـــذي قاعــدة التنـــازع البافا

. یقضـــي بأیلولـــة التركـــة للدولـــة الفرنســـیة نتیجـــة لعـــدم اســـتحقاق الحواشـــي للمیـــراث 
 . 100 -99، المرجع السابق ، ص  1أنضر أعراب بلقاسم ، ج

براسي محمد ، اإلحالة علـى ضـوء القـانون الـدولي الخـاص الجزائـري ، مجلـة   .40
 .13، ص2012علوم السیاسیة ، سیدي بلعباس ، العدد التاسع الحقوق وال

 .198موحند اسعاد ، المرجع السابق ، ص   .41
 .54علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص .42
خیـري كصـیر ، حـاالت تطبیـق القــانون القاضـي فـي نطـاق تنـازع القــوانین  45 .43

 .181ص. 2012،منشورات حلبي الحقوقیة ،لبنان ، 
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ن القوان ة دستور ع الرقابة ام   أح

جيال  . أ   سعاد بن

السياسية والعلوم قوق ا لية متعاقدة  أستاذة

بوع بن بة حس   -شلف-جامعة

ص   : م

ن القـوان تــدرج ـرم ضـمن ســ و العليـا الدرجــة الدسـتور القواعــد،يحتـل أن ـ ع والــذي

ــــــ ع تتــــــوزع بــــــل واحــــــدة مرتبــــــة ــــــ ســــــت ل للدولــــــة القانونيــــــة للمنظومــــــة لة املشــــــ القانونيـــــة

ســتمد حيــث يفــرضدرجـات، مــا ــذا و درجـة، ــا علو ــ ال القاعـدة مــن ــا وجود قاعــدة ـل

ـــا م ــ ع للقاعــدة ـــى د القواعــد ام ــ زائـــري.اح ا الدســتوري املجلــس س تأســـ تــم فقــد

دسـتور ــرم1989بموجـب ال ـ درجـة ـ أع عـد الـذي الدسـتور حمايـة ـ رع بالسـ وإناطتـھ

م ــــــا وحر فـــــــراد حقــــــوق وصـــــــيانة ي، ـــــــالقــــــانو ع الرقابـــــــة نظــــــام س تكـــــــر ــــــ إ ساســـــــية،

املجلــس أداء دون تحــول قـد ــ ال العوامــل ن بـ مــن أنَّ إال فعليــة، بصـورة ن القــوان ة دسـتور

اختيــار ــ املعتمــدة الصــيغة ــ ــل يتمثَّ مــا الدســتور، ام ــ اح ــ رع الســ ــ دوره الدســتوري

يمنــــــ تحــــــت تضــــــعھ أن ــــــا ا بإم ــــــ ال الدســــــتوري املجلــــــس ذيأعضـــــاء ــــــة ور م ا س رئــــــ ة

والقضـــاء ع شـــر ال ــ يئ جعـــل مـــن تمكنــھ ـــ وال مة ـــ وال امــة ال ة الدســـتور الصــالحيات

ضعيف    .مركز

Résume :   

La constitution occupe la classe supérieure et suprême dans la hiérarchie des 

lois. Ceci dit, les règles constituant le système juridique de l'État ne sont pas dans 

un même rang, mais elles sont structurées de façon graduelle de sort que chaque 

règle tire son fonctionnement de celle qui est plus supérieur, ce qui exige que la 

règle supérieur doit être respectée par celle inferieur. 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel algérien a été installé en vertu de la 

Constitution de 1989 en lui accordant de protéger la Constitution, comme étant 

la loi la plus supérieur dans la pyramide juridique, de maintenir les droits des 
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individus et leurs libertés fondamentales et d’instaurer tout un système de 

contrôle afin de préserver pratiquement la constitutionnalité des lois. Toutefois, 

parmi les facteurs qui peuvent empêcher le conseil constitutionnel de veiller sur 

le respect des lois, c’est bien le mode par lequel les membres du conseil 

constitutionnel sont désignés qui pourra mettre cette institution sous la 

domination du président de la république possédant touts les pouvoirs 

constitutionnels qui lui permettrons d’affaiblir les deux pouvoirs; législatif et 

judiciaire.     

     :مقدمة

ـــــل ســـــتمد حيـــــث ، ن القـــــوان تـــــدرج ـــــرم ضـــــمن ســـــ و العليـــــا الدرجـــــة الدســـــتور يحتـــــل

ــــى د القواعــــد ام ــــ اح يفــــرض مــــا ــــذا و درجــــة، ــــا علو ــــ ال القاعــــدة مــــن ــــا وجود قاعـــدة

للفقيــــــ ن القــــــوان تـــــــدرج مبــــــدأ إرســــــاء ـــــــ الفضــــــل عــــــود و ـــــــا، م ــــــ ع النمســـــــاويللقاعــــــدة ھ

للدولة" لسن" العامة اتھ نظر ضمن الفكرة ذه بلور  .الذي

التــا و ، ـ ع و ــى د القواعـد ن بــ ـ التم عـدم ــ إ بنـا يــؤدي الرقابـة ــذه عـن سـتغناء و

للدســتور، معــارض ــو مـا ــل إلغــاء ــ ع القواعـد ــذه ن بــ ــ التم أمـا ، ــ مع أي ــا ل ـون ي ال

عـد ـم مــن الدســتور  ســمو مبــدأ و ـائز أ ـ الر ــا تقــوم ال  الـدول  ـ القــانون  دولــة عل

ام وذلـك حاليـا، الديمقراطيـة ن بـاح عية السـلطت شـر ة للقواعـد والتنفيذيـة ال  ـ الدسـتور

ا عية أعمال شر ـ حفاظـا والالئحية ال ومـن الشـرعية ع ة،  خضـوع يتأكـد ذلـك أجـل الدسـتور

االدولـة ـ الـثالث السـلطات عية، ذيـةلتنفي، شـر ـ والقضـائية ،ال ـ الرقابـة إ ة ع  دسـتور

ن الرقابـة أو برملانيـا الدولـة نظـام ـون  عـن النظـر غـض القـوان طـرق تختلـف أنـھ ـ غ رئاسـيا،

ـــــا، اصــــة ا يئــــة وال ــــا طبيع ــــل ول والسياســـــية القضــــائية ــــا فم ن القــــوان ة دســــتور ــــ ع

الرقابــــة مـــــة م حــــول الضــــوء ســـــلط الدراســــة ســـــمفبدايــــة ت ــــ وال ن القــــوان ة دســـــتور ــــ ع

إزاء ســــتقاللية مقومـــات تتضـــمن يئـــة ـــ إ ا بإســـناد آنـــھ، الوقـــت ـــ طـــورة وا ميـــة باأل

القانونيـة ا وتصــرفا ا شـاط ضـبط تتــو ـ ال يئـات الرقابــة،ال يئـة ل السـماح قصــد وذلـك

الســتقالل وضــمانا فعــال ل شـ ــا ام بم ضــطالع ن القــوان ة دســتور ـ نع القــائم وحيــاد ا

املجلـــس أداء دون يحــول عامـــل ثمــت أنـــھ إذ ارجيــة، ا املـــؤثرات مــن م بتحصـــي ا ســ ــ ع
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اختيـــار ــ املعتمـــدة الصــيغة ـــ واملتمثــل الدســـتور، ام ــ اح ـــ رع الســ ـــ دوره الدســتوري

س رئـــ يمنــة تحــت الدســتوري املجلــس تضـــع أن ــا ا بإم ــ ال الدســتوري املجلــس أعضــاء

مــــنا ــــذا و ضـــعيف، مركــــز ـــ والقضــــاء ع شـــر ال ــــ يئ جعـــل مــــن تمكنـــھ حيــــث ـــة ور م

ــــ ع بالرقابـــة خاصــــة يئـــة ك وجعلـــھ الدســــتوري املجلـــس وحيـــاد اســــتقاللية ينفـــي أن شـــأنھ

ـــام أح ضـــمن جـــاء الـــذي ي يجـــا ء ـــ ال أخـــرى ـــة ج مـــن ننـــف ال كمـــا ن، القـــوان ة دســـتور

التعـــد ـــ ن القــــوان ة دســـتور ـــ ع لســـنةالرقابـــة ديــــد ا الدســـتوري خــــالل2016 يل مـــن ،

ــل ــ خطــارإ دائــرة بتوســيع ن القــوان ة دسـتور ــ ع الرقابــة ــك تحر ــا إل املنوطــة يئـات ال

حـق س تكـر فـان فـراد، و مـة مجلـس ـ عضـوا ن ثالثـ أو نائبـا ن خمسـ و ول ر الـوز مـن

ــ ال ألن ضـروري، أمــر الدســتوري إخطــاراملجلـس ــ ــاملـواطن سا نظــامدف س تأســ مـن

ـ خ ـذا عـد والـذي الدسـتور ام ـ اح ـ رع السـ ـ يتمثـل ن القـوان ة دسـتور ع الرقابة

للفـــــرد ــــ فيقت ـــــا، إل التعــــرض عـــــدم ضــــمن و ساســـــية فــــراد ـــــات وحر قــــوق ا حــــامي

ي قانو نص ة دستور عدم   .بالطعن

يئـــــــ ال وعمـــــــل ســـــــ إجـــــــراءات ـــــــ إ تطرقنـــــــا ذلـــــــك عـــــــد ةو دســـــــتور ـــــــ ع بالرقابـــــــة اصـــــــة ا ة

ة دســــتور ـــ ع والالحقــــة الســـابقة الرقابــــة خـــالل مـــن الرقابــــة ـــذه فعاليــــة ومـــدى ن، القـــوان

ن ي، القــوان القـــانو الــنص ســـلكھ الـــذي ــي جرا املســـار تحــدد ـــ املطابقـــةوال رقابـــة بتحديــد

و  ة العضـــــو ن القــــــوان ــــــ ع الســـــابقة الرقابــــــة ــــــ تتمثـــــل ــــــ وال يـــــة الداخليــــــةالوجو نظمــــــة

ـــــــدات ومعا دنـــــــة ال التفاقيـــــــات يـــــــة الوجو الســـــــابقة الرقابـــــــة ـــــــ إ شـــــــارة و ملـــــــان، ال لغــــــرف

دستوري غ قانون صدور تجنب وقائية رقابة ا و   .السلم،

ي الوجـــو ع الطـــا ــ تك ـــ ال تلــك ـــ ع ن القـــوان ة دســتور ـــ ع الســابقة تقتصــرالرقابـــة وال

املتم ــــات ا تملــــك بــــل إخطــــاراملجلــــسوفقـــط، ــــ ــــة التقدير الســــلطة خطــــار، بحــــق تعــــة

واجبـــــة تصـــــبح أن قبـــــل أخــــرى قانونيـــــة نصـــــوص ة دســـــتور مــــدى فحـــــص قصـــــد الدســــتوري

مجـــــــال أن مـــــــا و والتنظيمـــــــات، ن والقـــــــوان ـــــــدات املعا ـــــــ النصـــــــوص تلـــــــك تتمثـــــــل التنفيـــــــذ،

ــــــــا ف بمــــــــا الســــــــابقة الرقابــــــــة خـــــــالل مــــــــن ــــــــ يت ن القــــــــوان ة دســــــــتور ــــــــ ع الرقابــــــــةالرقابـــــــة

البعديــة أو الالحقــة الرقابــة آخــرمــن ذكــرمجــال نمــردون أن يمكــن ال يــة، والوجو ـة ختيار

وصــف ــا عل أضــفينا ــ وال ن القــوان ة دســتور ـ ة"ع ــ" الصــور ع الالحقــة باعتبــارالرقابــة

الية شــــ و التنفيـــذ، ـــ ح ـــ ي القـــانو الـــنص ـــ تباشـــرع ـــ ال تلـــك ـــ و ن القـــوان ة دســـتور

تطبيــق وكيفيــة شــروط يحــدد خــاص عضــوي قــانون س تأســ مــدة طــول حــول تمحــورت نــا
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ة دســـتور إثــارة أي خطــار، ـــات تقليــديا وتركــھ ة، الدســتور عـــدم لألفــراد املقــرر الــدفع

إطــــار ــــ املشــــرع أغفـــل كمــــا قضــــائية، دعـــوى بمناســــبة ذلــــك ـــون ي أن دون مــــا ي قــــانو نـــص

املع ة دســتور ــ ع الالحقــة ـــالرقابــة ح وتخــرج التصــديق بــإجراء ســم ت ــ ال الدوليــة ــدات ا

ـــــذه خـــــالل ومـــــن ا؟ مصـــــ ون ســـــي مـــــاذا ا شـــــأ الدســـــتوري أخطـــــراملجلـــــس ثـــــم التنفيــــذ،

جـــاءت ـــ ال ديـــدة ا ــام ح ـــ مـــا بتحديــد بدايـــة اليات شـــ عــض ـــ إ توصـــلنا الدراســة

ـــ كنقـــائص عــدت ـــ وال ديـــد، زائـــري ا الدســـتوري للتعـــديل ـــوفقــا ع الرقابـــة أســـلوب

لعــام ديـــد ا التعــديل ـــل و ن؟ القــوان ة ـــ2016دســتور ع الرقابــة أســـلوب بتفعيــل كفيـــل

القانون؟ دولة س لتكر افية ودعامة فعالة رقابة وجعلھ زائر، ا ن القوان ة   دستور

مب ـ إ بحثنـا تقسـيم ارتأينـا القانونيــة، للنصـوص والنقـدي ـ التحلي املـن اسـتعمال نو حثــ

ـــــ إ فيــــــھ نتطـــــرق ول فاملبحـــــث ن، ملطلبــــــ مبحـــــث ـــــل ــــــو ع الرقابـــــة مبـــــدأ ممارســــــة آليـــــات

ن نبـــ ــا خالل ومــن ن القــوان ة عية دســتور شـــر ال ن الســلطت ــ ع التنفيذيــة الســلطة يمنـــة

ــــ ودوره خطــــار نظــــام ــــ إ ــــوء وال الدســــتوري، املجلــــس شــــكيل و تنظــــيم ــــ والقضــــائية

د ـــ ع الرقابـــة الرقابــــةتجســـيد نطـــاق حـــول فيتمحـــور ي الثـــا املبحـــث أمــــا ن، القـــوان ة ســـتور

للتعــــــــديل وفقــــــــا ن القــــــــوان ة دســــــــتور ـــــــ الرقابــــــــة2016ع فعاليــــــــة ن نبــــــــ ول املطلــــــــب ــــــــ و

ـــــ ع الالحقـــــة الرقابـــــة فعاليــــة عـــــدم ـــــ إ ي الثـــــا واملطلــــب ن، القـــــوان ة دســـــتور ـــــ ع الســــابقة

ن القوان ة   . دستور

ول  نآليات: املبحث القوان ة دستور ع الرقابة مبدأ   ممارسة

مـــن الدســتوري املجلــس س رئـــ ن عــ صــالحية المتيـــاز التنفيذيــة الســلطة امـــتالك عــن فضــال

لتبعيــــة يجــــة كن ا أعضـــا بقيــــة ـــ ع ا قبضــــ حكـــم مــــن ــــا يمنع مـــا ثمــــة س لـــ ا، أعضــــا ن بـــ

ــــذا و الـــوظيفي أو العضـــوي املســـتوى ــــ ع ـــان إن ـــا يمثلو ـــ ال يئـــة مــــنال إليـــھ نتطـــرق مـــا

املبحث ذا   .خالل

ول  الدستوري: املطلب املجلس شكيل و تنظيم التنفيذية السلطة   تأث

يمنـة ـذه إن  ـ السـلطات بـا عـن التنفيذيـة السـلطة امتيـاز بمـدى تقـاس أن يمكـن ال

زائـر، ـ الدسـتوري املجلـس شـكيل ـر ا ظ  وجـود وتحديـد دراسـة خـالل مـن أساسـا ذلـك و

ن تـوازن  وجـود عـدم أو عية، التنفيذيـة،( السـلطات بـ شـر  املجلـس شـكيل ـ )القضـائية ال
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ـل )1(الدسـتوري، ـ مقتصـرة ـ ف ن ع ك الـثالث السـلطات أن أم فقـط سـلطت  ـ ليـة شـ

ال و وكيف ذلك؟ سبة ا لھ؟ عضاء لعدد بال ن ل   املش

ـ للسـلطة أيضـا ترجـع كمـا ن صـالحية تملـك ال املجلـس عيـ س ـون  وال الدسـتوري، رئـ  ذلـك ي

س مـا بـإبراز إال عمـل ـ صـالحيات مـن املجلـس لـرئ  ليؤكـد وإدارتـھ الدسـتوري املجلـس سـ

ـالنظر متيــاز، ــذا وجـود ـ و ن املبـادرة حـق مـن التنفيذيـة الســلطة تملكــھ مــا إ  بتعيـ

ـ عضـاء، ـ شـرط وجـود و ـام ممارسـة قبـل تحققـھ يجـب أسا املجلـس، أعضـاء قبـل مـن امل

ساؤالت ذه ع ولإلجابة ي من تتم ال   : خالل

ول  الدستوري: الفرع املجلس أعضاء ن ع ة ور م ا س   امتيازرئ

ت ـ زائـري  الدسـتوري املجلـس شـكيلة غ ـ تمثيـل نحـو ا عية للسـلطة أك شـر  ظـل ـ ال

إحـداث وذلـك 1996 دسـتور  ملـان، الثانيـة الغرفـة مـع س ممـثالن نـاك فأصـبح لل  مـة لـرئ

ـع إعـادة مـع الدسـتوري، املجلـس داخـل ن القضـائية السـلطة عضـوا توز  العليـا املحكمـة بـ

شـأ الدولـة ومجلـس ـذا الدسـتوري، التعـديل ـذا مـن 152 املـادة بموجـب امل  انـت عـدما و

يمنـة تمثيـل أك تملك التنفيذية السلطة ـ و  )2(،1989 دسـتور  ظـل ـ الدسـتوري املجلـس ع

ن مـن أعضـاء بثالثـة وذلـك ن أعضـاء سـبعة بـ ـون مـا ( 02 ) عضـوان للمجلـس، امل س عي  رئـ

ـة، ور م مـا القضـائية السـلطة يمــثالن آخــران )02(وعضــوان ا تخ  العليـا، املحكمـة ت

مـا ( 02 ) وعضـوان تخ ، الشـع ملجلـسا ي ـ باإلضـافة الـوط س إ  الدسـتوري املجلـس رئـ

س عينـھ الـذي ـة، رئـ ور م ـ )3(ا را حيـث شـكيلة ال ـذه الدسـتوري املؤسـس اعتمـد وقـد

ـــــ غ انـــــت الدســـــتوري، املجلـــــس اختيــــارأعضـــــاء ـــــ الـــــثالث العامـــــة الســـــلطات اك اشـــــ ــــا ف

للســـــلطة ن التعــــ ن بـــــ تراوحــــت ــــ ختيـــــارال قــــة طر ن بـــــ التــــوازن ــــ لالخـــــتالل نظــــرا موفقــــة

ن للســـــلطت نتخــــاب و الســـــلطةالتنفيذيــــة يمنــــة ـــــو نالحظــــھ ومــــا والقضـــــائية، عية شــــر ال

الدســــــــتوري املؤســــــــس ــــــــ ع ــــــــان لــــــــذا والقضــــــــائية، عية ـشـــــــر ال ن الســــــــلطت ــــــــ ع التنفيذيـــــــة

ـــل ل التمثيـــل حصـــة ـــ وكـــذلك ختيـــار قــة طر ـــ الســـلطات ن بـــ التـــوازن مراعـــاة زائــري ا

خرى  ع تتفوق سلطة يجعل أن دون   )4(.سلطة،

للتعــــــــ ســــــــبة ال ــــــــو خ الدســــــــتوري املــــــــادة2016ديل نصــــــــت املجلــــــــس183/1فقــــــــد ــــــــون يت

مـن عـة: عضـوا) 12(الدسـتوري املجلـس) 4(أر س رئـ ونائـب املجلـس س رئـ م بيـ مـن أعضـاء

واثنـان ــة، ور م ا س رئـ م واثنـان) 2(عيـ ، الــوط الشـع املجلـس مــا تخ مــا) 2(ي تخ ي

واثنــــان مـــة، امل) 2(مجلـــس مـــا تخ واثنـــانت العليـــا، الدولــــة،) 2(حكمــــة مجلـــس مــــا تخ )5(ي



                2016–1437  

411 
 

ة عضـــو أي ممارســـة عـــن يتوقفــون م عييـــ أو الدســـتوري املجلــس أعضـــاء انتخـــاب مجــرد و

مــــن الغـــرض فــــان حـــرة، نــــة م آخـــرأو شــــاط أي أو أخـــرى، مــــة م أو ليـــف ت أو وظيفـــة أي أو

ألداء بـــالتفرغ الدســــتوري املجلــــس ألعضـــاء الســــماح ـــو املنــــع وجــــھـــذا أكمــــل ـــ ع م ــــام م

س رئــ ونائــب س ورئــ ــة ور م ا س رئــ ن عــ كمــا ارجيــة، ا ات التــأث عــن م عــاد إ وكـذلك

ي ثمـــا ا مـــد واحـــدة ة ـــ لف الدســـتوري املجلـــس)8(املجلــس أعضـــاء يضـــطلع حيـــث ســـنوات،

ي ثمـــــا ا مــــــد واحــــــدة مـــــرة م ــــــام بم أعضــــــاء)8(الدســـــتوري عــــــدد نصـــــف جــــــدد و ، ســــــنوات

الدستور  عاملجلس أر ل   .سنوات)4(ي

عـــــــديل ــــــــ الدســـــــتوري املؤســـــــس رفـــــــع أن نالحظـــــــھ املجلــــــــس2016ومـــــــا ـــــــ ة العضـــــــو مـــــــدة

مـــن ـــ6الدســـتوري إ ســــنوات8ســــنوات ـــع أر ــــل لألعضـــاء النصــــفي التجديـــد مـــع ســــنوات

ا مــــد واحــــدة ة ــــ لف عينــــان اللــــذان ونائبــــھ س الــــرئ ناء س8باســــت لــــرئ ســــمح ممــــا ســــنوات

بالتح ة ور م ماا عي من و اعتبارأن ع املجلس ذا   .كم

عـديل خـالل مــن الدسـتوري املؤســس حـاول مــن2016كمـا الـثالث الســلطات ن بـ يــوازن أن

أعطــى أنـھ إال أعضــاء، عـة بأر ممثلــة سـلطة ــل جعـل خــالل مـن التمثيــل ـ شــكيلة ال حيـث

ر  ن عــ حينمـا ن التعـ أسـلوب غليــب ـ ـة ور م ا س املجلــسمتيـازلـرئ س رئـ ونائـب س ئـ

الســــلطات بــــا ـــ ع وأضــــفى ، ـــ خ التعــــديل ضـــمن مــــرة ألول أســـتحدث الــــذي الدســـتوري

ــون ــو الدســتوري املجلـس ــ ع ــة ور م ا س رئـ يمنــة ــ أك ز ـ ي ومــا نتخــاب، أسـلوب

صوات عادل حالة مر صوت يملك الدستوري املجلس س   .رئ

ي الثــــــــا التبع: الفـــــــرع املجلــــــــستــــــــأث اســــــــتقاللية ــــــــ ع ـــــــة ور م ا س لــــــــرئ ة العضــــــــو يـــــــة

  الدستوري

شـــــكيلة اختيــــار قـــــة طر التنفيذيــــة للســــلطة الدســـــتوري املجلــــس أعضــــاء تبعيـــــة يؤكــــد وممــــا

ــــ ثل تخـــب ي إذ مـــة، مــــن) 2/3(مجلـــس والســـري املباشـــر ـــ غ اع ــــ ق ـــق طر عـــن أعضـــائھ

الشــــــــع واملجلــــــــس البلديــــــــة الشــــــــعبية املجــــــــالس أعضــــــــاء ن سبــــــــ لــــــــرئ ــــــــد ع فيمــــــــا ي، الــــــــوال

ثلـــــث ن عـــــ بحـــــق ـــــة ور م صـــــيات) 1/3(ا ال ن بـــــ مـــــن مـــــة مجلـــــس أعضـــــاء خـــــرمـــــن

جتماعيـــة، و قتصـــادية و نيـــة وامل والثقافيـــة العلميـــة املجـــاالت ـــ الوطنيـــة )6(والكفــاءات

الدســ املجلــس ــ مــة ملجلــس ن املمثلـ ن العضــو دور أن القــول مصــداقية يؤكــد توري،ومـا

خدمــة ــ واملتمثــل ــا يمثلو ــ ال يئــة ال دور عــن يختلــف أن حــوال مــن حــال بــأي يمكـن ال

موافقتھ ومسايرة ة ور م ا س   .رئ
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م، عيــــــــ أو الدســـــــتوري املجلــــــــس أعضـــــــاء انتخـــــــاب بمجــــــــرد أنـــــــھ ـــــــ إ كــــــــذلك شـــــــارة وتجـــــــدر

وأ أخــرى، مــة م أو ليــف ت أو وظيفـــة أي أو ة عضــو أي ممارســة عــن آخـــريتوقفــون شــاط ي

ـــ ع أنــھ حيــث ، ــ خ الدســتوري التعــديل بــھ جـــاء الــذي ديــد ا كــم ا ــو و حــرة نــة م أو

أو ة عضــو أيــة ممارســة عــن التوقــف م، مــ ن واملنتخبــ ن املعينــ الدســتوري املجلــس أعضــاء

م انتخا أو م عي بمجرد ا طبيع انت ما م أخرى مة م أو ليف، ت أو وظيفة   )7( .أية

أنولعـــــــل إذ الدســــــــتوري، للمجلــــــــس الالزمــــــــة ســــــــتقاللية تحقيـــــــق غايتــــــــھ املنــــــــع ــــــــذا مــــــــراد

ـــ ــم املحيطـــة والظــروف ـــات التــأثرباالتجا ـــ إ ــم ســـيؤدي أخــرى وظيفـــة ألي م ممارســ

وقراراتـــھ، أرائـــھ خـــالل مـــن الدســـتوري املجلـــس عمــل ســـ ـــ يـــؤثرع ممـــا م، ـــام م تأديـــة ظــل

ف زائـــري ا للنظـــام ســـبة بال ــــلكـــن ال ـــام امل أو الوظيفـــة يحـــدد دســـتوري نـــص يوجـــد ال انـــھ

املـــــادة ـــــ نـــــص أخـــــرى ـــــة ج ومــــــن ـــــة، ج مـــــن الدســـــتوري املجلـــــس ة وعضـــــو نـــــا مــــــن78ت

أن الدســــتوري املجلــــس س رئـــ يمكــــن أنـــھ الدســــتوري املجلـــس عمــــل لقواعـــد املحــــدد النظـــام

ـة، والفكر العمليــة شــطة ـ باملشــاركة املجلــس أعضـاء ألحــد ــونيـرخص ي ال أن طة شــر

املجلـــس ـــة ونزا اســـتقاللية ــ ع تـــأث أي ـــا ل ـــون ي وال املجلــس ـــام بم عالقـــة املـشــاركة ــذه ل

  )8( .الدستوري

م ـــام م مباشــرة قبـــل ــة ور م ا س رئـــ أمــام ن اليمــ الدســـتوري املجلــس أعضـــاء يــؤدي كمــا

ــي الــنص وح: "حســب ــة ا ب وظــائفي أمـــارس أن العظــيم ــ الع بــا وأحفـــظأقســـم يــاد،

املجلــــس الختصـــاص تخضـــع قضـــية أي ــــ ـــ عل موقـــف اتخـــاذ عــــن وامتنـــع املـــداوالت ة ســـر

التنفيذيـــــــة،)9("الدســــــتوري للســــــلطة الدســــــتوري املجلــــــس أعضــــــاء بعيـــــــة ب يؤكــــــد مــــــا ــــــذا و ،

بإخطــــــــاراملجلـــــــــس تقـــــــــوم يئــــــــة أمــــــــام ن اليمـــــــــ تأديــــــــة الدســــــــتوري املجلـــــــــس ألعضــــــــاء فكيــــــــف

قـــانون  ـــان إذا مــــا حـــول حساســــةالدســـتوري مـــة م لــــھ تحيـــل حيـــث الدســــتور، مـــع يتطــــابق

ــــات، ر وا قـــوق ا وحمايـــة القــــانون دولـــة ترســـيخ مجــــال ـــ ة ـــ كب آمــــال ـــا عل عقـــد ـــ وال

املجلـــس أعضـــاء تبعيـــة ن يبـــ مـــا ـــذا و وحيـــاد؟، ـــة ا ب ن القـــوان ة دســـتور ـــ ع الرقابـــة ــ و

املج استقاللية بمبدأ يخل مما التنفيذية للسلطة الدستوريالدستوري   .لس

ي الثا ن: املطلب القوان ة دستور ع الرقابة تجسيد خطارودوره   .نظام

ذلـــــك ــــا ل املخــــول يئــــات ال خطــــارمـــــن إجــــراء ــــ ع يتوقـــــف ة الدســــتور الرقابــــة ــــك تحر ان

تلقــاء مــن ن القـوان ة دســتور رقابـة يفحــص أن الدسـتوري للمجلــس س لـ التــا و ا، دسـتور
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فاإلخطـــار ـــنفســھ، فمـــن ن، القـــوان ة دســـتور ـــ ع الرقابــة ـــك لتحر الوحيـــدة الوســـيلة ـــو

ن؟ القوان ة دستور النظر طلب أجل من الدستوري باإلخطارللمجلس املختصة يئة   ال

ول  خطار: الفرع برسالة اصة ا يئات  :ال

ــــــات ج مـــــن كـــــھ تحر ذلـــــك يتطلــــــب بـــــل نفســـــھ تلقـــــاء مــــــن يتحـــــرك ال الدســـــتوري املجلـــــس إن

املـادةم ــا عل نصـت عــديل187حـددة ــا2016مـن ف جـاء ـ الدســتوري: " ال يخطـراملجلـس

ول، ر الـــوز أو الـــوط الشـــع املجلـــس س رئـــ أو مـــة مجلـــس س رئـــ أو ـــة ور م ا س رئـــ

ن خمس من إخطاره يمكن ن) 50(كما ثالث أو مة) 30(نائبا مجلس من    )10("عضوا

املــــادة ــــذه ــــ يم مــــا قليــــاتإن و ول ر الــــوز مــــن ــــل ــــ خطــــارإ حــــق وســــعت ــــا و ــــو

ـــ ممثلــة ملانيــة بـــھ50ال جــاء ي ايجـــا ــ مـــا ر فــال مـــة، مجلــس ـــ عضــوا ن ثالثـــ أو نائبــا

، ديـد ا مكـنالتعـديل ـ أنـھ القـول  و ـز إطـار و  عدديـة وجـود ـ الـديمقراطي املسـار عز

يـة، ملـان أعضـاء مـن محـدد لعـدد خطـار صـالحية مـنح فـان حز ـ ال  ذاتـھ، حـد ـ ضـمانة عت

يـة لألغلبيـة أو للمعارضـة سـواء ز ـ بـالنظر ا انيـة إ ـ إم ن قـوى  غ  لصـا السياسـية املـواز

ـ غلبيـة بـدل املعارضـة ي املسـار ع ـر نتخـا مـن ا ملانيـة ال غلبيـة أن إذ والـديمقراطي،

السياسية املجموعة والرئاسيةنفس ومية   .ا

مطابقــة لفحــص ـا وجو خطــار بـإجراء تقــوم ـ ال يئــات ال ن بـ مــن ـة ور م ا س رئــ ـ فيعت

ـــــ رئ حــــق مـــــنح كمــــا ملـــــان، ال ــــ لغرف الداخليـــــة نظمــــة و ة، العضـــــو ن القــــوان ة دســــتور

وتــــوازن  الدولـــة مؤسســــات ن بـــ تـــوازن لــــق أمــــرمنطقـــي ـــو و خطـــار إجــــراء ملـــان ال ـــ غرف

ملــــــان ال ـــــ غرف ـــــ رئ ن املجلــــــس)11(بـــــ س خطـــــارلـــــرئ حـــــق يمــــــنح أن املعقـــــول ـــــ غ فمـــــن

ونـــــان ي معـــــا ن الغــــرفت مـــــا و ملـــــان، لل الثانيــــة الغرفـــــة س لـــــرئ منحــــھ دون الـــــوط الشــــع

ـــ تمــرع ، ــ و الغرفــة مســتوى ــ ع ــا عل املوافقــة يــتم ــ ال ن فــالقوان عية شــر ال الســلطة

الثان ــــــالغرفـــــة عت مــــــة مجلــــــس س رئــــــ فــــــان ذلــــــك ــــــ إ أضــــــف ا، بــــــدور ــــــا عل لتصــــــوت يــــــة

رئاســـة ملنصــب الشـــغور حالــة ــ الدولـــة رئاســة يتــو الـــذي الدولــة ــرم ـــ ي الثــا ص ــ ال

مجلـــس وأعضــاء النــواب مــن ملانيــة ال قليـــة الدســتوري املؤســس أضــاف كمــا ــة، ور م ا

إخطــــار حــــق ـــ ايجابيــــة إضــــافة عـــد ــــ ف ــــمـــة ع الرقابــــة مجـــال ــــ الدســــتوري املجلـــس

فــيمكن السياســية، التعدديــة ومبــدأ نــا ي قليــة ــذه وجــود عــدام فا ن، القــوان ة دسـتور

ــام أح توافــق مــدى فحــص منــھ ملتمســة الدســتوري للمجلــس ــأ ت أن ملانيــة ال الفئــة ـذه ل

ـــ ع عمــل قـــد ـــ ال الدســتور خطـــارمـــع محـــل ي القــانو الـــنص مـــن ـــذامعينــة و ا، عـــداد
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املجلــــــــس ا يمارســــــــ ـــــــ ال الســــــــابقة الرقابــــــــة ضـــــــمن ــــــــة ور م ا س رئــــــــ يصـــــــدره أن قبــــــــل إمـــــــا

ة دســتور عـدم إثـارة بحـق تحـتفظ تبقـى ـا أ مــادام إصـداره عـد مـا ـ تظـرإ ت أو الدسـتوري،

ة دســـــتور ــــ ع بالرقابــــة لفــــة امل يئــــة ال ــــا تؤد ــــ ال الالحقــــة إطــــارالرقابــــة ــــ الــــنص، نفــــس

  .نالقوان

خطــــــاربحكـــــــم عمليــــــة ــــــ ول ر الــــــوز صــــــالحية ــــــ خ الدســــــتوري التعــــــديل أضــــــاف كمــــــا

يملــك ـو ف زائـري، ا ـ السيا النظـام ـ التنفيذيـة السـلطة ازدواجيـة ملبـدأ ـ الفع نتفـاء

بــــالنظر الدســــتوري إخطــــاراملجلــــس بصــــالحية بـــالتمتع لــــھ يؤ مــــا والصــــفات صــــائص ا مـــن

ة الدســـتور امـــھ والتنظيمـــات،مل ن القـــوان نفيـــذ ب ن) 12(املرتبطـــة القــــوان نفيـــذ ب لـــف امل ـــو ف

ذلـــك، ــ ع ــة ور م ا س رئــ موافقـــة عــد التنفيذيــة املراســيم ـــ ع يوقــع كمــا والتنظيمــات،

ــــ ع فضـــال ول، ر للــــوز عـــود الــــذي ـــ التنظي املجــــال ـــ ن القــــوان تطبيـــق ينــــدرج ن حـــ ـــ

الدســـــتور يقــــــرر أن عقـــــل ال ــــــذلـــــك وال ع شـــــر بال املبــــــادرة ـــــ ـــــق ا ول ر الــــــوز ومـــــة

مــنح فـان ا؟، دســتور ـ الطعـن مــن ول ر الـوز يحــرم الـوزراء، مجـل مســتوى ـ ع تنـاقش

ــ ال ن القــوان ع مشــار عــن بــھ يــدافع الــذي الســالح بمثابــة ــ عت الصــالحية ــذه ول ر الــوز

والطر ملــان، ال ــة مواج ــ ومــة ا ــا ح ـــتق التنظي مجالــھ عــن أيضــا ــا يــدافع ــ ال قــة

ة ور م ا س رئ   .أمام

ي الثا والتوسيع: الفرع يق التض ن خطارب   :إجراء

ة برقابـة الدسـتوري املجلـس قيـام يتوقـف ن دسـتور ـ القـوان ـات إحـدى مـن إخطـاره ع  ا

ا لـذلك املخولـة ـو دسـتور ا لفحـص يتصـدى ال ف كمـا تلقـاء مـن دسـتور  أن عـد أنـھ نفسـھ،

ـة السـلطة لـھ إخطـاره يـتم ة املنازعـات ـذه ـ للنظـر التقدير س الدسـتور ـق لـھ فلـ  أن ا

ـق، ـذا ملنحـھ الدسـتور  ـ نـص أي وجـود لعـدم ، خطـار موضـوع ـ البـت عـن يمتنـع  ا

التـا ـو مباشـرة إخطـاره عـد فإنـھ و ة مـدى ـ بـالنظر ملـزم ف ن دسـتور  موضـوع القـوان

ا، املحـددة املواعيـد خـالل وذلـك خطـار  ممارسـة عنـد الدسـتوري فـاملجلس إذن دسـتور

ة الرقابـة ـ الدسـتور ن ع ـث القـوان ـا بقـرار ي ـ ف ة تصـبح أن عـد ح الحـظ التطبيـق، سـار  و

ن الدسـتوري املجلـس أن مـة ممارسـتھ حـ ـة خطـار برسـالة مقيـد ـو الرقابـة مل  إليـھ املوج

يئـات إحـدى مـن ـو بـذلك، املختصـة ال ة يفحـص ف ن ـذه دسـتور  خطـار موضـوع القـوان

ام ع بناءا ا واملشار الواردة ح ة ـذه خطـار، رسـالة ـ إل ـ ـ خ  معرفـة الصـعب مـن ال

ـا، ط ال أنـھ كمـا محتوا ل شـ ن شـ ع أو معـ ـ طـا ـا يكفـي وإنمـا خطـار رسـالة ع ـ توجـھ أ  إ
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س ـا تطلـب الدسـتوري املجلـس رئـ يئـة ف ة مـدى بفحـص خطـار صـاحبة ال  نـص دسـتور

ن ـوء دون  معـ ـ ال رات خطـار أسـباب إ ـ تھ مـدى ـ الشـك وم  ـذه وأن خاصـة دسـتور

شـر ال الرسـالة س فإنـھ ت اننـا لـ ـا عـرف أن بإم ـا، وأسـس محتوا  املجلـس أن واملالحـظ بنا

ة مـدى فحــص عنـد ن دسـتور ــ القــوان إلخطــارال برسـالة مقيـد عت بموضـوع خطــارأي

الرسالة   )13(.بحكم

كـم ـان وان ـ ضـده املطعـون  ا ـام بـا عـن فصـلة يمكـن وال دسـتوري غ ونـة ح  للـنص امل

ي، الـة ـذه ففـي القـانو  خطـار رسـالة نـص يتعـدى أن الدسـتوري املجلـس سـتطيع ال ا

ب ـذ ـ و ة فحـص إ ـام دسـتور ي للـنص خـرى  ح ـ القـانو سـت وال خطـار موضـوع ل

ـ عملـھ يتوقـف وإنمـا ة رقابـة ع كـم دسـتور  عيـد أن وعليـھ خطـار برسـالة إليـھ املشـار ا

ي الـنص ـ لـھ القـانو ـة إ ـ عـاب مـا لكـن املخطـرة ا  الدسـتوري املجلـس تقيـد ذلـك ع

ـ خطـار برسـالة ـ أخـر حكـم نـاك ـان وان ح ـو التصـدي يمكنـھ فـال دسـتوري غ و  إليـھ،

داء فعاليتـھ مـن يـنقص مـا ي و جعلـھ الدسـتوري للمجلـس الرقـا  مطابقـة دراسـة ـ مقيـدا و

ـؤدي ، للدسـتور  النصـوص ـ ذلــك و ـا إ ة الرقابــة مـن إفال  املؤسـس عكـس ، الدسـتور

ـ الدسـتوري ـة تـرك الـذي الفر ر  ونـھ خطـار برسـالة يقيـده ولـم الدسـتوري للمجلـس ا

ينظـر جميـع ـ ـاالت ـام ـ ا ـ ح خاصـة مطعـون  غ ـا ـات مـر علـق إذا ف ر  العامـة با

نـا املعروفـة ساســية املبـادئ إحـدى أو ـو الدسـتوري بـاملجلس يتعلـق مـر ف  أن حـر ف

ة يفحـص ـام دسـتور ـام موضـوع ح ح و ـ بـالنص الـواردة خطـار  موضـوع تكـن لـم وال

كم مع إخطار   )14(.فيھ املنازع ا

ي الثا للتعديل: املبحث وفقا ن القوان ة دستور ع الرقابة   2016نطاق

ـــــ ال رقابتــــھ ســــط خــــالل مــــن ســــموه وضـــــمان للدســــتور حمايــــة الدســــتوري املجلــــس أســــس

الداخليــــة نظمــــة و ة العضـــو ن القــــوان مطابقـــة ملراقبــــة يتـــدخل ــــو ف الدســـتور، إيــــاه ـــا خول

دنـــــة ال واتفاقيــــة ملـــــان ال ــــ تصـــــبحلغرف أن وقبـــــل ــــا عل املصـــــادقة عــــد الســـــلم ــــدات ومعا

ن والقـــــوان ـــــدات املعا ة دســــتور ملراقبـــــة يتــــدخل كمـــــا إلزاميــــة، رقابـــــة ــــ و التنفيـــــذ، واجبــــة

املبحث ذا خالل من إليھ شارة يتم ما ذا و ة، اختيار رقابة و  .والتنظيمات
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ول  ال: املطلب ة دستور ع السابقة الرقابة نفعالية   .قوان

ــــ يــــة تمي بصــــفة القانونيــــة التصــــرفات مــــن نوعــــا زائــــري ا الدســــتوري املؤســــس خصــــص

املجلــس لرقابـة الوجـوب يل سـ ـ ع ا بإخضـاع ـذا و ن، القـوان ة دسـتور ـ ع الرقابـة مجـال

واتفاقيـــــة ملــــان ال ــــ لغرف الداخليــــة نظمــــة و ة العضــــو ن القــــوان مــــن ــــل ــــ و الدســــتوري

ال دات ومعا دنة   .سلمال

ول  ية: الفرع الوجو الدستوري املجلس   :رقابة

الداخليــة نظمـة و ة العضــو ن القـوان مــن ـل خضـوع وجــوب ـ ع زائــري ا الدسـتور نـص

لزامية للرقابة السلم دات ومعا دنة ال واتفاقية ملان ال   .لغرف

ة: أوال العضو ن   :القوان

النصـــوص تلـــك ة، العضـــو ن بـــالقوان تلـــكيقصـــد ـــ و الدســـتور، ـــام ألح املكملـــة القانونيـــة

القـــــــانون ــــــا يصـــــــدر ــــــ ال جـــــــراءات بــــــنفس عية شـــــــر ال الســــــلطة عـــــــن الصــــــادرة النصــــــوص

ـــــة ور م ا س رئــــ يخطـــــر ملــــان، ال ـــــ غرف طــــرف مـــــن ــــا عل املصـــــادقة عــــد ـــــا أ إال العــــادي،

لز  القـــوة نفــس ــا ول املالئمـــة، عــدم أو للمالئمـــة الدســتوري ياملجلــس قـــانو نــص كـــأي اميــة

ي، القــانو ـرم ال ـ مـة م مرتبـة تحتـل ـا ن)15(و القــوان إخضـاع يـرقاعـدة لت يكفـي مـا ـذا و

للدستور  ا تطابق مدى ومقارنة ة جبار السابقة للرقابة ة   .العضو

دســـــتور  صـــــدور عــــد إال ة، العضـــــو ن القــــوان زائـــــري ا ـــــ السيا النظــــام عـــــرف 1996فلــــم

ملــ لل مــنح بدقــة،الــذي محــددة مجــاالت ــ و ة، عضــو ن بقـــوان ع شــر ال صــالحية حيـــث)16(ان

للنـــواب مطلقــة بأغلبيـــة ة العضــو ن القـــوان ــ ع املصـــادقة تــتم أن الدســـتوري املؤســس قــرر

زاد ممــــا ديـــد، ا الدســــتوري التعـــديل ضــــمن ســـھ تكر تـــم مــــا ـــذا و مــــة، مجـلــس وألعضـــاء

إخضــــــــاع مـــــــع ة، العضـــــــو ن القــــــــوان ميـــــــة أل إلزاميــــــــةوضـــــــوحا ـــــــ يتمثــــــــل ري جـــــــو إلجـــــــراء ا

ا صدور قبل الدستور ام ألح ا مطابق من والتأكد الدستوري املجلس ملراقبة ا   . إخضاع

املــــادة تـــنص لســــنة186/2إذ الدســــتوري التعـــديل الدســــتوري" .. 2016مــــن املجلــــس يبـــدي

عـــــــ ة العضــــــو ن القـــــــوان ة دســــــتور ـــــــ ــــــا وجو رأيـــــــھ ــــــة ور م ا س رئـــــــ يخطــــــره أن أنعــــــد د

ملان ال ا عل   ."يصادق

يــة، وجو رقابـة ـ ة العضـو ن القــوان ة دسـتور ـ ع الرقابـة أن الــنص ـذا خـالل مـن ـم يف

بنـــاءا وإنمـــا نفســـھ، تلقــاء مـــن الدســـتوري املجلـــس ا يمارســ بتلقائيـــة ســـت ول إلزاميـــة ورقابــة

ا مشــروع بإحالـة م ــ يل حيــث ذلـك عليــھ يجــب الـذي ــة ور م ا س رئــ مـن طلــب ـ لقــانونع
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املــادة نــص ــ تأكيــده تــم مـا ــذا و الدســتوري، املجلــس ــ إ إصــداره قبــل مــن141العضـوي

ات املصــــط ــــ مع الدســــتوري املؤســـس يحــــدد جــــدرأن مــــن ـــان أنــــھ إال الدســــتور، نفـــس

املــــــادة ـــــ اســــــتعمل141واملـــــادة186/2املتداولـــــة حيـــــث ، ــــــ خ الدســـــتوري التعـــــديل مــــــن

ة"مصــط دســـتور مــن"رقابــة املطابقــة"بــدال املــادة" رقابـــة نــص ـــ ورة والفقـــرة141املــذ

الدســــــتوري، املجلـــــــس عمـــــــل لقواعــــــد املحـــــــدد الـــــــداخ النظــــــام مـــــــن ــــــ ـــــــ) 17(و ع أنـــــــھ إال

قانونيـــــة قواعـــــد بوضـــــع ــــ مج ملـــــان ال وأن للدســـــتور يخضـــــع القــــانون بـــــأن التأكيـــــد املطابقــــة

ت أن وجـــــب وإنمــــا الدســـــتور، تخــــالف ال ة صـــــورةالعضــــو ــــ ع واملطابقـــــة لــــھ، مطابقـــــة ــــون

صــل، القواعــد) 18(طبـق لــبعض املطابقـة عــد ح التصـر الدســتوري بــاملجلس عمـد مــا ـذا و

الدستور  صراحة ا عل التنصيص لعدم للدستور،   .القانونية

مطـــــــــابق ــــــــ غ حكمـــــــــا يتضــــــــمن عليــــــــھ املعـــــــــروض القــــــــانون أن الدســـــــــتوري املجلــــــــس صــــــــرح إذ

ف يمكـــن وال القـــانون،للدســتور، ـــذا إصـــدار يـــتم ال القــانون، ـــذا بـــا عـــن أنـــھ) 19(صـــلھ ـــ غ

مطــــــــابق ــــــــ غ حكمــــــــا يتضــــــــمن عليـــــــھ املعــــــــروض القــــــــانون أن الدســــــــتوري املجلــــــــس صـــــــرح إذا

ـــام أح بــا عــن فصــلھ يمكــن ال ــ املع كــم ا أن الوقــت ذات ــ يالحــظ أن دون للدســتور،

ا ــــذا يصـــــدر أن ــــة ور م ا س رئــــ يمكـــــن القــــانون، املخـــــالفــــذا كــــم ا ناء باســـــت لقــــانون

كــــم ا عــــرض الــــة ا ــــذه ــــ و للــــنص، جديــــدة قــــراءة ملــــان ال مــــن يطلــــب أن أو للدســــتور

للدستور  مطابقة ملراقبة الدستوري املجلس ع   )20(.املعدل

ملان: ثانيا ال لغرف الداخ   .النظام

إحـــدى ســـ املبـــدأ حيـــث مـــن ملـــان لل الـــداخ النظـــام مـــريــنظم و ة، الدســـتور املؤسســـات

أســــــاس ذي ملـــــان لل الـــــداخ فالنظــــــام مـــــا، ـــــازإداري ج أو مرفــــــق ألي ســـــبة بال كـــــذلك س لـــــ

خرى  ل يا ال عكس ذا و   )21(.دستوري

رجــــع و ه، ســـي و نظيمــــھ ب املتعلقـــة جـــراءات يحــــدد ملـــان لل الـــداخ النظــــام فـــان التـــا و

مــــع املطابقــــة لرقابـــــة ــــا وجو نظـــــيمإخضــــاعھ ب يتعلــــق الـــــداخ النظــــام أن ــــون ل الدســـــتور،

ســــــ ــــــ خلــــــل وقــــــع إال و للدســــــتور، مخالفــــــا ــــــون ي أن يجــــــب ال والــــــذي عية شــــــر ال الســـــلطة

مــنح الـذي الدســتور ـ وأساســھ مرجعياتـھ الــداخ النظـام يجــد إذ ة، الدسـتور املؤسسـات

ا عمل لس الداخلية ا أمور تنظيم ملان ال   )22(.لغرف
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املـادةكمـا الدسـتوري186/3تـنص التعـديل ــ"  2016مـن الدسـتوري املجلـس يفصـل كمـا

ـــ ورة املـــذ جـــراءات حســـب للدســـتور، ملـــان ال ـــ غرف مـــن ـــل ل الـــداخ النظـــام مطابقــة

السابقة   "الفقرة

عليــــھ املعــــروض ملــــان ال ــــ غرف إلحـــدى الــــداخ النظــــام أن الدســــتوري املجلــــس صـــرح واذا

م حكمــا املعينـــةيتضــمن الغرفــة طــرف مــن بــھ العمــل يمكـــن ال كــم ا فــان للدســتور، خالفــا

بمطابقتـــــھ، ح والتصـــــر الدســـــتوري املجلـــــس ـــــ ع جديـــــد مـــــن عرضـــــھ عــــد أن) 23(إال ـــــ ب و

ملراقبـــة الدســـتوري املجلـــس ـــ ع ملـــان ال ــ غرف إلحـــدى الـــداخ للنظـــام عـــديل ـــل عــرض

للدستور    )24(.مطابقتھ

ال: ثالثا السلماتفاقيات دات ومعا   .دنة

املـــــادة دســـــتور111تـــــنص أنـــــھ2016مـــــن ـــــ دنــــــة"ع ال اتفاقيـــــات ـــــة ور م ا س رئـــــ يوقـــــع

السلم دات ومعا ما. والسلم املتعلقة تفاقيات الدستوري املجلس رأي تلقى   .و

صراحة ا عل لتوافق ملان ال من غرفة ل ع فورا ا عرض   ".و

املــادة نـص ــ ورد يصــادق149كمـا ــ ال ـدات واملعا تفاقيــات عـض الدســتور نفــس مـن

الســــلم، ــــدات ومعا دنــــة ال اتفاقيـــــة ــــا ف بمــــا ــــة ور م ا س رئــــ ــــا أشــــاراملؤســـــس) 25(عل ثــــم

املــــادة نـــص ــــ ارتــــأى190الدســـتوري إذا ـــدة املعا ــــ ع املصـــادقة عــــدم ـــ ع الدســــتور مـــن

ب ـــدة وذكـــراملعا ا، دســـتور عـــدم الدســـتوري ـــاملجلـــس وخصـــص جـــاء ثـــم عـــام، مصـــط

املســـــبقة،111املــــادة للرقابــــة ا بخضــــوع دنــــة ال واتفاقيــــات الســــلم ــــدات معا خضــــوع ــــ ع

لكــن بــذلك، إلزاميــا إخطــاره عــد ا دســتور مــدى ــ ــا وجو الدســتوري املجلــس رأي بتقــديم

الســــــبع ـــــدات املعا مـــــرحـــــول يحـــــدد املـــــادة07لـــــم ـــــ ورة ضــــــمن149املـــــذ ـــــا عت ـــــل ،

يـــة؟ وجو رقابـــة أي ــا عل املصـــادقة قبـــل الدســتوري املجلـــس لرقابـــة تخضــع ـــ ال ــدات املعا

ــدات املعا يتعلــق فيمــا أنــھ ــة،07إال ختيار الســابقة للرقابــة املصــادقة)26(تخضــع يــتم وال

اتفاقيـــات عكـــس ملـــان، ال ـــ غرف مـــن ـــل موافقـــة عـــد إال ـــة ور م ا س رئـــ قبـــل مـــن ـــا عل

س رئـــــــ طــــــرف مــــــن الدســــــتوري إخطـــــــاراملجلــــــس أن ــــــ ع ــــــذا و الســــــلم، ــــــدات ومعا دنــــــة ال

عــــــد و ملـــــان ال ـــــ ع ا عرضـــــ قبــــــل إجبـــــاري ـــــدات املعا مـــــن النــــــوع ـــــذا ل ســـــبة بال ـــــة ور م ا

ا عل   .التوقيع

دوليــــة أطــــراف وجـــود ــــ ع ــــ ال ـــدات املعا مــــن النـــوع ــــذا ل اصــــة ا للوضـــعية يرجــــع ـــذا و

املؤســـــــس حـــــــرص وكـــــــذلك الــــــوطن، وســـــــالمة أمـــــــن تمـــــــس حساســــــة بـــــــأمور وتتعلـــــــق يــــــة، أجن
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باســـتقالل مرتبطـــة ــدات املعا ـــذه ألن الدســتور، حمايـــة ــ رغبتـــھ عــن النـــاجم الدســتوري

ا، وسـياد الــد) 27(الدولـة ـ ــوالتجنــب وال الدوليـة طــراف مـع وخالفــات منازعـات ـ خول

الوط اب ال وسالمة بأمن تمس   .قد

ي الثا ة: الفرع ختيار الدستوري املجلس   :رقابة

ع الطــا ــ تك ــ ال تلـك ــ ع ن القــوان ة دســتور ـ ع الوقائيــة أو الســابقة تقتصـرالرقابــة ال

باإلخطـــارالســ املخولـــة ــات ا فتملـــك ي، الدســـتوريالوجــو بإخطــاراملجلـــس ـــة التقدير لطة

التنفيــــــذ، واجبـــــة ا ور صـــــ وقبـــــل أخـــــرى قانونيـــــة تصـــــرفات ة دســـــتور مـــــدى فحـــــص قصـــــد

والتنظيمات ن والقوان دات املعا التصرفات تلك   .تتمثل

دات: أوال   :املعا

نتــــائ إحــــداث ــــ إ ــــدف و الدوليــــة، ســــرة ن بـــ عقــــد اتفــــاق ــــل ــــ تفاقيــــة أو ـــدة جاملعا

ل، الشـــ حيـــث مـــن ــدة، املعا ـــ ع اتفاقيـــة أو تفـــاق مصــط يختلـــف وال معينـــة، قانونيــة

التفاقية تخضع ا ل نا"ف دسـتور"في ـ ـدات املعا ة دسـتور مراقبـة عمليـة طرحـت حيـث ،

املجلـــس1989فيفــري23 لرقابــة تخضـــع أن يمكــن ــ ال ـــدات املعا بطبيعــة تتعلـــق مالحظــة

ات عقـــــاد ا منـــــذ نـــــا"فاقيـــــةالدســـــتوري ـــــ" في ـــــدات املعا قـــــانون ــــــ23/04/1969حـــــول وال

مرســــوم بموجــــب بــــتحفظ ولكــــن زائــــر ا ــــا عل ــــوم13/10/1987صـــادقت مف اتخــــذ وقــــد ،

املثــــال يل ســــ ــــ ع ســــميات ال مــــن وسلســــلة متعــــددة اال أشــــ ـــدات امليثــــاق،" املعا لــــف، ا

ول  وتو ال تفاقيات، و تفاقية    )28(.."و

املـــادة ل186/1تــنص الدســـتوري التعــديل خـــرى"  2016مـــن ختصاصـــات ــ إ باإلضـــافة

ـــ بـــالرأي الدســـتوري املجلـــس يفصـــل الدســـتور، ـــ أخـــرى ـــام أح صـــراحة إيـــاه ـــا خول ــ ال

والتنظيمات ن والقوان دات املعا ة   "دستور

شـــأ أخطــر إذا مراقبــة محـــل ــون ت أن يمكــن ـــدات املعا أن أكــدت املــادة ـــذه خــالل اومــن

املـــادة ذلــك أكـــدت ولقــد ــدات، املعا مـــن نــوع أي ث ســـ ولــم خطــار، ـــا ل املخولــة ــات ا

الدســـــتوري05 املشـــــرع قـــــرر ولقــــد الدســـــتوري، املجلـــــس عمـــــل لقواعــــد املحـــــدد النظـــــام مــــن

ــا عل الرقابــة ـون ت ــدات للمعا ســبة فبال ـة، اختيار رقابــة ــ و ـدات للمعا الســابقة الرقابـة

ـــ دخول قبـــل خطـــارقبـــلســابقة تـــم إذا ال إشـــ أي ــ يث مـــرال ـــان إذا أمـــا التنفيــذ، ـــ ا

التصــــديق عـــد الدســـتوري إخطـــاراملجلـــس تـــم إذا حقيقيــــا اال إشـــ ـــ مـــريث فـــان التصـــديق

ا؟؟ دستور عدم   وارتأى
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والتنظيمات: ثانيا ن   .القوان

تقــــدم مشـــروع ــــ ع بنـــاءا ملــــان ال ا يصـــدر ــــ ال تلـــك ــــ ن احالقـــوان ــــ اق أو ومــــة ا بـــھ ت

ــ ـا عل املوافقـة وتـتم ملـان ال ا يصـدر ـ ال عية شـر ال النصـوص تلـك أي النـواب، بـھ تقـدم

ا دســـتور ــــا املعمـــول للقواعـــد طبقــــا ملـــان ال ـــ غرف ــــ) 29(.كـــال ال تلـــك ـــ ف التنظيمــــات أمـــا

املـادة ـ بمقت القـانون مجـال خـارج ـة ور م ا س رئـ ـا 2016عـديلمـن143/1يخـتص

ـــــا ف جــــاء ــــ املخصصـــــة" ال ــــ غ املســــائل ـــــ التنظيميــــة الســــلطة ـــــة ور م ا س رئــــ يمــــارس

  .للقانون 

ول  ر للوز عود الذي التنظي املجال ن القوان تطبيق   ."يندرج

ا يتخــــذ ـــ وال املســــتقلة التنظيميـــة اللــــوائح مـــا و ن، قســــم ـــ إ التنظيميــــة اللـــوائح وتنقســـم

ــ ور م ا س مــارئـ أو التنفيذيــة التنظيميــة واللـوائح للقــانون، املخصصــة ــ الغ املسـائل ــ ة

ة ور م ا س رئ موافقة عد ول، ر الوز ا يوقع ال التنفيذية باملراسم   .عرف

عــــد ــــا ف يفصــــل الدســـتوري املجلــــس فــــان والتنظيمــــات ن القـــوان ــــ ع الرقابــــة يخــــص فيمـــا

رأيــــا يصـــــدر الـــــة ا ــــذه ـــــ و يصـــــبحإخطــــاره، لـــــم عليــــھ املعـــــروض ي القـــــانو الــــنص ـــــان إذا

عليــــھ املعـــروض ي القـــانو الـــنص ــــان إذا أي العكســـية، الـــة ا ـــ صـــدرقــــرارا و عـــد، نافـــذا

عـــديل قبـــل ـــذا و التنفيـــذ ـــ ح دخـــل ن2016قــد القـــوان ة دســـتور ـــ الفصـــل جعـــل الـــذي

ـــ بمقت الحقــة أو ســابقة رقابـــة انــت ســواء بـــالرأي يــتم النظـــام05املــادةوالتنظيمــات مــن

املــــــادة و الدســــــتوري املجلـــــس عمــــــل لقواعــــــد الدســــــتوري".. 1/ 186املحـــــدد املجلــــــس يفصـــــل

والتنظيمات ن والقوان دات املعا ة دستور   ".بالرأي

التنفيذيــــة واملراســـيم الرئاســــية واملراســـم ن القــــوان مـــن كـــال أن ــــ إ املـــادة ــــذه دراســـة تـــو

ت ول، ر الــــــــــوز ــــــــــا يوقع ــــــــــ مجـــــــــــالال ــــــــــ حتمــــــــــال أن ــــــــــ غ ة، الدســــــــــتور للرقابـــــــــــة خضــــــــــع

ــــة، ور م ا س رئــــ ا يصـــدر ــــ ال التنظيمــــات ـــ ع ا اقتصــــار انيــــة إم ـــ إ ـــ شـ التنظيمـــات

ة الدســــتور الرقابــــة مــــن التنفيذيــــة املراســــيم بعد ســــ فيمــــا قانونيــــة، لقواعــــد شــــئة م ـــا و

القا تطبيق ا م م تطبيقية نصوص مجرد ع تحتوي ا   .نون و

عـــــــد أيضــــــا ــــــ الفر الدســــــتوري املجلــــــس حـــــــذو زائــــــري ا الدســــــتوري املجلــــــس حــــــذا فقــــــد

ليــة جو ـ الدســتور خــالل2008عـديل مــن الالحقـة للرقابــة املجلـس أمــام املجــال فـتح أي ،

للمـادة عيا61/1إحداثـھ شــر حكمـا أن ــت ث إذا مـا حالــة ـ يمكــن أنـھ حيــث الدسـتور، مــن
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ــــات ر وا قوق بــــا ولكــــنيمــــس بــــذلك، الدســــتوري إخطــــاراملجلــــس الدســــتور ــــا يكفل ــــ ال

لذلك املقررة دود وا الشروط وفق ون ي أن وجب ألنھ طالق يل س ع س   )30(.ل

ملــزم فانــھ ــة واز ا الرقابــة حـاالت إحــدى ــ الدســتوري إخطــاراملجلـس يــتم عنــدما وعليـھ،

املـــادة ا حـــدد محـــددة آلجـــال وفقـــا ـــا ف ـــمـــ189بالفصــل وال ـــ خ الدســـتوري التعـــديل ن

ظـــرف"تــنص ــ يصــدرقـــراره أو رأيـــھ عطــي و مغلقـــة، جلســة ـــ الدســتوري املجلـــس يتــداول

ن ـــة) 30(ثالثــ ور م ا س رئــ مــن طلـــب و طــارئ، وجــود حالـــة ــ و خطــار، خ تـــار مــن يومــا

عشرة إ جل ذا   ."أيام) 10(يخفض

ي الثا الرقابة: املطلب فعالية نعدم القوان ة دستور ع  .الالحقة

عــــــد ن القــــــوان ة دســـــتور ــــــ النظــــــر ســـــلطة زائــــــري ا الدســــــتوري للمجلـــــس املؤســــــس خـــــول

أو خطــار، ــات ج إحــدى قبــل مــن إخطــاره ــق طر عــن التنفيــذ واجبــة ا ور وصــ ا صــدور

ن للمتخاصم املقرر ة الدستور عدم الدفع ق طر   .عن

ول  دست: الفرع إقرارعدم الدوليةآثار دات واملعا والتنظيمات ن القوان ة   .ور

تقــــــــديم منــــــــذ تبـــــــدأ الدســــــــتوري املجلــــــــس أمـــــــام ن القــــــــوان ــــــــ للطعـــــــن املتبعــــــــة جـــــــراءات إن

لــــــدى ا يل ــــــ ــــــتم و ا، عضــــــ أو ــــــا ل ن القـــــوان أحــــــد ة دســــــتور عــــــدم الطعــــــن أو املراجعـــــة

إجــراءات تحديـــد يــتم لــم أنــھ إال الدســـتوري، للمجلــس العامــة ـــمانــة ة الدســتور الرقابــة

املــــادة بـــنص واكتفــــى زائـــري، ا تـــنص191الدســـتور ـــ الدســــتوري" وال املجلـــس ارتــــأى إذا

قـــــرار يـــــوم مـــــن ابتـــــداء أثـــــره الـــــنص ـــــذا يفقـــــد دســـــتوري، ـــــ غ تنظيميـــــا أو عيا شـــــر نصــــا أن

عــــــدم." املجلـــــس ـــــو ف بـــــھ، ـــــ املق ــــــ ال يـــــة الدســـــتوري لقــــــراراملجلـــــس أن ـــــ ع وممـــــا

دستوريالقانو  الغ   .ن

الدســتوري املجلــس عمـل لقواعــد املحــدد النظـام بــھ جـاء صــراحة الدســتور يتضـمنھ لــم ومـا

املـــادة مــن الطعـــن إجـــراءات نظـــم املـــادة8الــذي ـــ املجلـــس23إ ألـــزم زائـــري ا املشـــرع فــان

محــل القــانون ة بدســتور قـراره أو رأيــھ بإصــدار القــانون موضـوع ــ التــداول عــد الدسـتوري

ــ  و القــانون ا حــدد زمنيــة لــة م خــالل وذلــك منــھ، جــزء أو لــھ خ30خطــار تـــار مــن يومــا

ـــ إ جــل ـــذا يخفــض ــة ور م ا س رئـــ مــن طلـــب و طــارئ، وجــود حـــال ــ و 10خطــار،

  )31(.أيام
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ـــــ كــــم ا ــــذا ــــان و شــــأنھ أخطــــر حكـــــم ة دســــتور عــــدم الدســــتوري املجلــــس صــــرح فــــإذا

للفصـل قابــل ـ غ الوقــت وردنفـس الــذي الــنص فـان شــأنھ، املخطـر الــنص ـام أح بــا عــن

حكـــــم ة دســـــتور ــــ الفصـــــل ــــ اقت وإذا املخطـــــرة، ـــــة ا ــــ إ عـــــاد ــــ املع كـــــم ا ضــــمنھ

موضـــوع ـــام باألح عالقـــة ــا ول ا شـــأ الدســـتوري يخطــراملجلـــس لـــم أخـــرى ـــام ألح التصــدي

ــــ أخطـــر ــــ ال ـــام ح ة دســــتور عـــدم ح التصــــر فـــان عــــنخطـــار، وترتـــب ــــا ل تصـــدى أو ا

ــــ إ الـــنص إعــــادة ـــ إ الـــة ا ــــذه ـــ يــــؤدي املـــة يتـــھ بب املســــاس الـــنص بقيــــة عـــن ا فصـــل

املخطرة ة   ) 32(.ا

الســـابقة إطـــارالرقابـــة ـــ الدســـتوري يخطـــراملجلـــس أنـــھ املـــواد ـــذه خـــالل مـــن نالحظـــھ ومـــا

خطـارا ـت يث أنــھ ـ غ ن، القـوان ة دســتور مجـال ـ إصــداروالقبليـة عـد ـون ي الــذي لالحـق

يقابلــــھ باإلخطــــارالالحــــق القيــــام ضــــعف ن يبــــ مـــا ــــذا و ــــوظ، م ل شــــ يمــــارس لــــم القـــانون

يتعلــق فيمــا أساســا منعـدم ــو بــل ا، إصـدار قبــل ن بــالقوان يتعلــق خطــارفيمـا قلــت أيضـا

القــــوان ة دســــتور ــــ ع الالحقـــة الرقابــــة فعاليــــة عــــدم ـــ إ يــــو مــــا ــــذا و ــــبالتنظيمـــات، ن

لسنة الدستوري التعديل ا عل ينص دستوري نص   .2016غياب

نـــص ــ الدســـتوري املؤســس نـــص فقــد الدوليــة، ـــدات املعا ــ ع الالحقـــة للرقابــة ســبة ال و

ــــ190املـــادة خ الدســــتوري التعــــديل ة" مــــن دســــتور عــــدم الدســــتوري املجلــــس ارتــــأى إذا

الت يــتم فـال اتفاقيــة أو اتفـاق، أو ـدة ـامعا عل ــدات" صـديق املعا أن ـا خالل مــن ـم يف ــ وال

تلــــك ــــ و التصــــديق، إلجـــراء تخضــــع ــــ ال تلـــك ــــ الدســــتوري املجلـــس لرقابــــة تخضــــع ـــ ال

املـادة ــ ــا عل لســنة149املنصـوص الدسـتوري التعــديل عــود2016مــن مــا سـرعان لكــن ،

املــادة ـــا191لــنص ف جــاء أنــھ نجـــد نفســھ الدســتور ارتــأى" مـــن أنإذا الدســـتوري املجلــس

قــراراملجلـس مـن ابتــداء أثـره الــنص ـذا يفقــد دسـتوري ــ غ تنظيميـا أو عيا شــر ومــن" نصـا

ـــــا فإ ا دســـــتور عـــــدم يفصـــــل الدســـــتوري املجلــــس فـــــان النصـــــوص، ـــــذه اســـــتقراء خــــالل

ة؟؟، دســــتور ـــ الغ الدوليـــة ـــدات املعا ـــ ع وتھ ســـ مــــع قـــراراملجلـــس، يـــوم مـــن ـــا أثر تفقـــد

إطــارالرقابــةفاملعا ــ ا دســتور عــدم وفصــل الدســتوري املجلــس ا شــأ أخطــر ــ ال ـدات

املـــــادة نـــــص حســـــب ـــــا عل التصـــــديق يـــــتم ال فانـــــھ الية190الســــابقة فاإلشـــــ الدســـــتور، مـــــن

إخطـــــاراملجلـــــس تـــــم ذلـــــك عــــد ثـــــم ـــــا عل املصـــــادقة تمـــــت ــــ ال ـــــدات املعا تلـــــك حـــــول تطــــرح

ا إطـــــارالرقابــــة ــــ ا شـــــأ ا؟)33(لالحقـــــة،الدســــتوري مصــــ ون ســـــي بصـــــفة  مــــاذا ــــ تل ـــــل

املــادة نـص مخالفــة ـ إ سـيؤدي الوضــع ـذا جزئيــة، بصـفة أو الدســتور،150ائيـة ) 34(مـن
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الدســتور  عــدل و املفعــول ة ســار ــدات املعا ــ عت ــ..أم ح دخلــت ــ ال ــدات املعا ــ عت أم ؟

الدس برقابة مشمولة غ ا عل املصادقة عد الالحقةالتطبيق ة   .تور

ي الثا ن: الفرع القوان ة دستور ع للرقابة فراد ك   .تحر

برقابــة املختصــة ـة ا ــ إ ـوء ال قــة وطر ـا ك تحر حــق لألفـراد تمــنح ـ ال الرقابــة ـذه إن

ــــون ــــازم ج ـــق طر عــــن تمـــارس ــــ ال السياســــية الرقابـــة ــــ ع تنطبـــق ال ن، القــــوان ة دســـتور

ـــ وإنمــــا معينـــة، قـــة نبطر القــــوان ة دســـتور فحــــص القضـــاء ـــا ف يتــــو ـــ ال الرقابــــة تلـــك

عـــن ـــ تتم الرقابـــة ـــذه ف للدســـتور، ـــا مخالف أو ـــا مطابق مـــن للتحقـــق ملـــان ال عـــن الصــادرة

نظــــام ــــ عت لـــذا ــــا، ذا قضـــائية يئــــة ـــا يقــــوم الــــذي بـــأن سياســــية يئـــة بواســــطة الرقابـــة

ا الدسـتوري املؤســس قبـل مـن أخــرى،إخطـاراملعتمـد أنظمـة طـرف مـن معتمــد ـو و زائـري

ــــــات وحر قــــــوق افيـــــة ال مايــــــة ا وتـــــوف ة الدســــــتور الرقابـــــة ــــــك تحر حـــــق فــــــراد بمـــــنح

مــن فــراد ــل بتخو سـع ت الدســتوري للمجلــس لــة املو ة الدسـتور الرقابــة ففعاليــة فـراد،

املص اب أ باعتباره م بأنفس م ا وحر م حقوق عن    )35(.ةخطارللدفاع

نقلـــــة ن القـــــوان ـــــ ع البعديــــة للرقابـــــة جديـــــدة كآليـــــة ن القــــوان ة دســـــتور عـــــدم الـــــدفع ــــ عت

ظــل ــ زائـري ا الدســتوري املؤســس اعتمـاد أن إذ زائــري، ا الدســتوري النظـام ــ نوعيـة

رقــم ــ خ فـــراد01-16التعــديل مــنح خــالل مــن ن القـــوان ة دســتور ــ ع الالحقــة للرقابـــة

املــواطنأطـراف يجعـل مـرالــذي ـو و الــدفع، ـذا ــ ـق ا القضـائية، صــومة ا أو اع ـ ال

وتكـــرس ي ايجـــا ل شـــ ن القـــوان ة دســـتور ـــ ع الرقابـــة مـــع تتفاعـــل مجتمعيـــة ثقافـــة ضـــمن

املـــــــادة ــــــــ جـــــــاء فقــــــــد اماتـــــــھ، وال بحقوقــــــــھ املـــــــواطن ـــــــ إخطـــــــاراملجلــــــــس"  188/1و يمكــــــــن

ة الدســتور عــدم بالــدفع الدولـــة،الدســتوري مجلــس أو العليــا املحكمــة مــن إحالــة ــ ع بنــاء

الــــــذي شـــــر ال كـــــم ا أن قضـــــائية ـــــة ج أمـــــام املحاكمــــــة ـــــ طـــــراف أحـــــد يـــــد عنـــــدما

الدستور  ا يضم ال ات ر وا قوق ا ك ين اع ال مآل عليھ   " يتوقف

للـــدفع فــراد أمــام فرصـــة الدســتوري املؤســس أتــاح أنـــھ املــادة ــذه خـــالل مــن نالحظــھ ومــا

مــر أن ــ غ الدســتور، ــ املكرســة م ــا وحر م قــوق امــة ضــمانة ــ عت ة الدســتور عـد

املــــادة عليــــھ نصـــت والــــذي العمليـــة ــــذه ل املـــنظم العضــــوي القـــانون بصــــدور ـــون 188/2مر

عـــــــديل جــــــــا2016مـــــــن ـــــــ ـــــــاال ف قــــــــانون"ء بموجـــــــب الفقـــــــرة ـــــــذه تطبيــــــــق شـــــــروط تحـــــــدد

بالـــدفع،"عضــوي  خــاص عضـــوي قــانون س تأســـ مــدة طـــول حــول تمحـــورت نــا الية شـــ و

خطــــار، إجـــراء ـــك خطـــاربتحر ـــات تقليـــديا وتركـــھ ، ة الدســـتور عـــدم لألفـــراد املقـــرر
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دعـــوى  بمناســـبة ذلــك ـــون ي أن دون مـــا ي قـــانو نـــص ة دســـتور إثــارة عيـــبأي ومـــا قضـــائية،

ينظمھ الذي النص غياب بالصوري لألفراد املقرر ة الدستور عدم الدفع إجراء   .ع

املــادة ـ الدســتوري املجلــس عمـل لقواعــد املحــدد الـداخ النظــام نــص يخطــر" منــھ9كمـا

مـــن إحالـــة ـــ ع بنـــاء ة الدســـتور عـــدم بالــدفع البعديـــة إطـــارالرقابـــة ـــ الدســـتوري املجلــس

للمادةا طبقا الدولة مجلس أو العليا بقرار188ملحكمة فصل و الدستور   ".من

التعــــــديل ســـــلكھ الــــــذي الـــــن نفـــــس انــــــت زائـــــري ا الدســـــتوري ـــــس املؤسـ أن نالحظـــــھ ومـــــا

رقــم الصــادربالقــانون ــ خ ــ الفر ــ2008-724الدســتوري ليــة23املــؤرخ ،2008جو

ا ــة ور م ا مؤسســات تحــديث املــادةاملتضــمن أحــدثت املـــادة29امســة ــ ع عــديال منــھ

قـــــــة) 36( 61-1 بطر س لـــــــ ولكـــــــن الدســــــتوري، وإخطـــــــاراملجلـــــــس فــــــراد أمـــــــام الطعـــــــن وفــــــتح

، ــ املع دعــوى ــ تنظــر ــ ال القضــائية ــات ا أمــا ــ الفر الــدفع ــق طر عــن وإنمــا مباشــرة،

ا ــ عليـــھ تطبيقــھ املزمــع القــانون ة دســـتور ــ شــكك أو الحــظ طةإذا شـــر اليــة، ا ملنازعــة

ـــ إ الطعــن ــذا املحكمــة بإحالــة وذلــك ا، دســتور املكفولــة اتــھ وحر حقوقــھ أحــد يمــس ــان

لينظــر الدسـتوري املجلــس ـ إ ا بــدور الـة، ا حســب الـنقض محكمــة ـ إ أو الدولــة مجلـس

إخطــــــاراملجلــــــس إجــــــراء ــــــ حقــــــھ اســــــتعمال ــــــ يتقــــــاعس لــــــن ســــــوف ــــــ املتقا ــــــون فيــــــھ،

د السياســــــيةالدســـــتوري يئــــــات ال خـــــالف ــــــ ع املشــــــرع، انحرافـــــات ضــــــد حقوقــــــھ عـــــن فاعــــــا

سياسية العتبارات ق ا ذا مع ا عامل يخضع وال خطار حق ا ل  )37(.املخول

يمكـن  أيوعليـھ، مباشـــرة، ـ غ قــة بطر ن القـوان ة دســتور ـ ع الرقابـة ــك تحر حـق لألفــراد

الدولــــة ومجلــــس العليـــا املحكمــــة مــــن حــــقتجعـــل ــــم ل الــــذين لألفـــراد مــــا ع يمكــــن وســـيط

م ــا وحر م حقــوق ــك ن و م منازعــا ــ ع التطبيـق بصــدد مــا قــانون ة دســتور عــدم الـدفع

مجلــــــس أو العليــــــا املحكمـــــة ــــــ إ شـــــر ال كــــــم ا ـــــذا يرفعــــــوا أن الدســـــتور، ا يضــــــم ـــــ ال

ا ن تــ ي ال لـــدى معتمــــد محـــامي بواســطة ـــا إدار النـــازع ـــان إذا ـــونالدولــة ت ـــ ح ن ت لقضـــائ

الدولـة مجلـس أو العليـــا املحكمــة مـن ـل ـ النظـر أجـال وتحـدد س والتأسـ الطلـب ـ جديـة

صــدر و بقــراره ــ خ ــذا فيــھ يفصــل والـذي الدســتوري، املجلــس ــ إ مــا م إحالــة ــ ع بنـاء

عــة ر ر شــ و ) 4(خـالل مــرة جــل ــذا تمديــد مكـن و إخطــاره، خ تــار ــ ت ــ ملــدةال احــدة

عــــة أر ا القضـــــائية) 4(أقصــــا ــــة ا ــــ إ بلــــغ و املجلـــــس مــــن ب قــــرارمســــ ـــــ ع بنــــاء ر، أشــــ

ة دســتور ــ الطعــن مــن م لتمكيـ ن املــواطن أمــام املجــال فـتح قــد كــذا و خطــار، صـاحبة

ـــــــذا ســـــــمح إذ م، ــــــا وحر م بحقـــــــوق تمـــــــس قــــــد و للدســـــــتور مخالفـــــــة ــــــون ت التــــــــي ن القــــــوان
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أخــــــ ــــــة ج مــــــن ــــــالتعــــــديل ع الالحقــــــة الرقابــــــة مــــــن لنــــــوع الدســــــتوري املجلــــــس بممارســــــة رى

ـــــــل يز مــــــا ن املتقاضـــــــ ــــــا يرفع ـــــــ ال ة الدســــــتور عـــــــدم الــــــدفوع بفضـــــــل ن، القــــــوان ة دســــــتور

نافـــذة تبقــى ــ وال الســابقة الرقابـــة ا تمســ لــم ــ ال املفعـــول ة الســار ن القــوان ــ ع صــانة ا

عـدم ـ ع سـا تأس ا، دســتور عـدم مـن الـرغم ـ ــع ع الالحقـة ة الدسـتور بالرقابـة العمــل

سبق فيما القانون   .صدور

 : خاتمة

ظــل ــ ــا بوؤ ت ــ ال املرموقــة انــة وامل ميــة ــالنظرلأل و ن، القــوان ة دســتور ــ ع الرقابــة إن

ا اســـتقاللي تتضــمن وعوامــل شــروط ــ ع تتـــوفرفعــال يئــة ل ا إســناد ــ ب ي القــانون، دولــة

املــــ مــــن ا بتحصــــي ـــا النظــــاموحياد لــــة ي ــــ فعالــــة أداة ــــا جعل التــــا و السياســــية، ؤثرات

الدولة ي واملؤسسا ي   .القانو

دســــتور ـــ بمقت ســــھ تأس غـــداة الدســــتوري املجلـــس ــــ ع ة ـــ كب آمــــال عقـــدت ،1989لقـــد

ـــــذه و لــــھ، القانونيــــة النصــــوص مطابقــــة مــــدى رقابـــــة خــــالل مــــن الدســــتوري التعــــديل عــــد و

ا حمايـــة ــــ ع خــــاللاملطابقـــة مــــن الواقـــع أن ــــ غ صـــوص، ا وجــــھ ــــ ع ـــات ر وا قــــوق

ــ ال ـداف لأل املجلـس تحقيـق دون تحـول عوائـق نــاك بـأن ـت أث لوظائفـھ املجلـس ممارسـة

عائقــا تقـف ـ ال والعوامـل سـباب عـض ـ ا أشــرنا ـذا بحثنـا خـالل ومـن ـا، أجل مـن شـأ أ

ـــــ ن القـــــوان ة دســـــتور ـــــ ع الرقابـــــة نظـــــام تفعيـــــل مــــــنأمـــــام العديـــــد خـــــالل ومـــــن زائـــــر، ا

ـــــ الدســـــتوري املجلـــــس أصـــــاب الـــــذي الشـــــلل ب ســـــ حـــــول يتفقـــــون ـــــاد ي والكتـــــاب ـــــاء الفق

ومجالــھ الرقابـة، ـذه ـك لتحر خطـاركآليـة نظــام ـ ن القـوان ة دسـتور ـ ع الرقابـة مجـال

مــــا ب وســـ ملــــان، ال ـــ غرف ـــ ورئ ــــة ور م ا س رئـــ مــــن ـــل ـــ يقتصــــرع يجعلـــھ الضـــيق

املؤســس تــدخل انتقــادات، مــن لــھ عــرض ومـا نقــائص مــن الدســتوري املجلــس عليــھ انطـوى

ل الدســـــتوري التعــــديل ـــــ ول2016الدســــتوري ر الـــــوز ـــــ خطــــارإ حـــــق ـــــ وســــع بحـــــث

أو50وكــذا ة،30نائبــا الدســـتور عــدم الــدفع ــق طر عـــن فــراد و مــة، مجلــس ـــ عضــوا

ب جاء الذي ي يجا ء ال و لو خ التعديل   .2016ھ

القــانون، دولـة ـ ـا تحتل ـ ال انـة وامل ميـة ـالنظرلأل و ن، القـوان ة دسـتور ـ ع الرقابـة فـان

مـــدى لبحـــث جئنـــا وان ا، اســـتقاللي تضـــمن شـــروط فعـــال ـــا تتـــوفرف يئـــة ل ا إســـناد ــ ب ي

ــــــ ع متــــــوفرة ــــــا أ ارتأينــــــا زائـــــري ا الدســــــتوري املجلــــــس ــــــ الشــــــروط ــــــذه الصــــــعيدتـــــوفر
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ع طــا ـا عل غلــب الـذي الدســتوري املجلـس شـكيلة خــالل مـن ــذا و الـوظيفي، دون النظـري

ــــة، ور م ا س رئــــ ــــ واملتمثلـــة املخطــــرة يئــــة ال أمــــا أعضـــاءه يؤديــــھ اـلـــذي والقســــم ن التعـــ

وتبقـــــى التنفيذيـــــة، للســـــلطة والسياســــية والوظيفيـــــة ة العضـــــو التبعيـــــة ــــ أك ن يبـــــ مـــــا ــــذا و

القضـــــائ ـــــذاالســــلطة و ن، القـــــوان ة دســـــتور مراقبــــة بمســـــألة ـــــان ل شـــــ بــــأي معنيـــــة ـــــ غ ية

ن بالقوان ا ا احت ك السلطة ا و من   .بالرغم

عمــــــل ـــــ ع ايجابيـــــة بصـــــورة ن القــــــوان ة دســـــتور ـــــ ع للرقابـــــة الواســــــع املجـــــال ننـــــف ال كمـــــا

الرقابـــة ي صـــور اعتمــد زائـــري ا الدســـتوري باعتبـــاراملؤســس الدســـتوري، القبليـــةاملجلــس

املخصــــص ة الدســـتور عـــدم الـــدفع مســـألة إثـــارة انيــــة إم ـــ ع تحـــوز ـــ ال البعديـــة والرقابـــة

عضـــــوي  قــــانون بموجـــــب تطبيقــــھ وكيفيـــــة شــــروط تحـــــدد أن ــــ إ ا دســـــتور املكــــرس . لألفــــراد

النصـــوص ــ ع ــة إجبار رقابــة انــت ســواء ن القــوان ة دســتور ــ ع القبليــة الرقابــة فتنـطـوي

نظمـة و ة الســلم،العضـو ـدات ومعا دنـة ال اتفاقيـة ـ ع ــ وح ملـان ال ـ لغرف الداخليـة

نصـــوص صــدور خطــراحتمــال مــن تقــي ــا و ــا ار إن يمكــن ال مزايــا ــ ع ــة، اختيار رقابــة أو

فــــــراد ـــــات وحر بحقـــــوق املســـــاس شـــــأنھ مـــــن مـــــا للدســـــتور، مخالفـــــة تنظيميـــــة أو عية شـــــر

ا دستور   .مكفولة
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العقد ة نظر إطار النية حسن مبدأ مضمون   بحث

راء.أ الز فاطمة ي تو   ز

مساعدة   "أ"أستاذة

السياسية العلوم و قوق ا   لية

بكربلقايد أبو   -تلمسان- جامعة

ص   : م

أوجبت حيث املقارنة عات شر ال غالبية ا عل نصت أخالقية فكرة النية حسن فكرة إن

بحسن العقود القانونتنفيذ شراح مل أ فقد املبدأ مية أ من الرغم ع و أنھ غ نية

املادة نص عشر التاسع القرن مدار ع الفر ي للمادة1134/3املد املقابلة ف م ق

ج107 م و. ق و وحيد دف لھ النص أن و و خيا، تار ا تفس ا بإعطا اكتفوا و

عقو  إ للعقود ي الروما ارالتقسيم ن النيةاس حسن عقود و امد ا القانون  .د

عشر التاسع القرن خالل املبدأ مية أ حول الفر الفقھ اختلف ذا.وقد اية و

ر، ا العل البحث بھ ومذ و جي سوا فرا الفقيھ مثل اء الفق عض طالب القرن

للقضاء القة ا شائية حس.بالسلطة استمر ذلك من الرغم ع لكن كماو النية ن

ية الفق املناقشات من الرغم ،ع الظل القرن.و بداية الفق اتجاه ر ظ أن إ

محكمة قرار صدور عد املبدأ ع الضوء إللقاء بارز دور لھ ان الذي و ن، العشر

خ بتار سية الفر ة1985مارس20النقض نظر أساسيا وما مف ذلك عد ليصبح

عد ولم نطاقھالعقد، مد الفر القضاء ام أح أن بل العقد تنفيذ ة ف ع قاصرا

العقد إبرام ة   لف

Résumé : 

L'idée de bonne foi est idée morale stipulé par plusieurs législations 

comparées qui ont insisté à l'exécution des contrats par bonne foi. 

Cependant, et en dépit de l'importance du principe, les interprètes du code 

civil Français, durant  le XIXe siècle, ont omis le texte de 

l'article1134/3CCFcorrespondant à l'article107CCA, et se sont contenté d’en 
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donner une explication historique que le texte a un unique objectif consiste à 

nier la division romaine des contrat sadets contrats de droit rigide et de bonne 

foi. 

Les Jurisconsultes Française sont différé sur l'importance du principaux 

cours du XIX siècle e t à la fin de ce siècle, certains chercheurs, comme François 

Jenny Lui et sa doctrine de la recherche scientifique libre a requit l’autorité 

créatrice de construction de la justice, mai sen dépit de la bonne foi est continue 

ainsi indiqué dans le cadre malgré les débats jurisprudentiels jusqu’à l’apparence 

d’une orientation jurisprudentielle dans le début du XXe siècle et qui a eu un rôle 

de premier plan pour éclaircir  le principe, après la décision de la Cour de 

cassation française en date du 20 Mars1985qui deviendrait alors un concept 

principal dans la théorie du contrat et ne se limite plus à la période d'exécution 

du contrat, mais que les dispositions de la justice française a étendu son champ 

d'application à la période  conclusion du contrat. 

  :مقدمة

فإن املدنية املعامالت النية حسن أثر ناول ت ال النصوص ة ك من الرغم ع

للمبدأ فا عر يضع لم براقة.املشرع عامة عاب استخدام إ الفقھ من جانب فاتجھ

واستقامة ة نزا و أمانة و صدق النية.،من حسن ملبدأ ي قانو ف عر لوضع . محاولة

بمف الختالطھ أخالقيةنظرا يم ،و.ا يم املفا ذه الفقھ من آخر جانب يرفض ن ح

تحديد إ تحتاج ا ذا ا أ إذ ي، القانو معناه لتحديد افية غ التعاب ذه أن يرى

الدقة و الوضوح عدم سم ت ا مية.أل من لھ النية حسن مبدأ وم مف تحديد و

امل يلعبھ الذي الدور معرفة القضاءالبالغة أن ،ذلك القانونية التصرفات إطار بدأ

باإلعالم ام االل جديدة امات ال لق حيان من كث عليھ اعتمد   .الفر

املبدأ ع ما جامع ف عر وضع ة صعو من الفقھ ،.ينطلق أسباب عدة ذلك علل و

إذ يلعبھ، الذي الدور بحسب يتحدد معناه أن ول ب والس عديدة أدوار النية سن

ألخرى حالة من املقصود املع اختالف إ يؤدي مما مرنة.متباينة، طبيعة ذو و ف
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حدة ع حالة ل ل وفقا ل ش انتفاء.ي و مانة و ستقامة ع العقد تنفيذ إطار ففي

املتعاقد بھ م ال ما تنفيذ إخالص من ون ي أن يجب ما مراعاة و كسبو.الغش

التصرف شوب الذي بالعيب العلم عدم ع قوق ام.1ا ل فيع العقد ن و ت و

املصا مع م ي بحيث العقد إبرام من املباشر الغرض تحقيق رادة بتوجيھ

املقابل للطرف املشروعة رة الفقيھ.   2امل ع أنj.ghestinو بالقول ذلك مبدأ: " عن

با النية القواعدحسن مع بتفاعلھ يمكن ال و وحدتھ يفقد القانونية التقنية اقھ خ

ا ف يندمج ال التقنية ذه ل وفقا عرف أن إال ا اتجا عدل ال   3".القانونية

القانون باألخالق النية حسن فكرة الختالط يرجع ي الثا ب الس القياس.أما فوحدة

القانو  ا ع تختلف بمناسبة4ن خالق الفقھ أن يتمثل الثالث ب الس أما ،

طأ ا و الغلـط ل، ا عن يتحدث النية حسن عن ديث بع. ا ت ار ف ذه جميع و

سان، ار أف و عواطف ا الرتباط ينا س ل ا قياس ذاتية ا أ أي سان ذات من

املبدأ يفرضھ ما ملعرفة املبدأ مضمون حقيقة لة رمش ؟فتظ العقد ة نظر إطار سيما

أن يالحظ للمبدأ الفقھ ف عار و ي املد القانون نصوص استقراء خالل من أنھ ع

سائر ما حول تدور موضو آخر و وم بمف القانون ح يدخل النية حسن مبدأ

القانونية   .التطبيقات

ول النية:املطلب حسن ملبدأ ال   املضمون

ذا ماعتمد إ بالرجوع تھ ن سوء أو حسن تقدير يتم و املتعاقد نفسية ع وم املف

تبعا النية سوء أو حسن تقدير ،فيختلف نفسھ امن م دار ،و حقيقة ص ال اعتقده

املعامالت جوانب من جانب وم املف ذا املشرع أخذ قد ،و ألخر ص من ألجل.لذلك

الفرع املضمون ذا نبحث يذلك الثا الفرع املضمون ذا لتقييم نتعرض ثم   .ول

ول ال: الفرع للمضمون وفقا النية حسن مبدأ ف   عر

أو نفسية حالة ،باعتباره النية بحسن عتد عندما ال وم باملف القانون يأخذ

املغلوط أو طأ ا عتقاد أو ما، ظرف أو بواقعة ل ا تتمثل نية يتولدذ الذي

ما ص ن سم. ذ ت ذاتية صية فكرة النية حسن فكرة تبدوا وم املف ذا و

عدم أو ل ا من نوعا ا باعتبار النحو ذا ع ا ف عر يجري ،و محض سل ع بطا
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بتلك العلم أو ل ا تحقق باختالف يختلف قانونيا، أثرا ا عل القانون يرتب العلم

الظرف أو قواعد. الواقعة إطار النية بحسن املقصود و ال وم املف ذا

املستحق غ دفع و لتصاق و يازة   .5ا

املبدأ ف عر حول الفقھ اختلف ال وم املف إطار أنھ جانب.إال ب فذ

بأنھ قانونيا" للقول أثرا الشارع ا عل يرتب معينة بواقعة ر امل ل و". ا أخرى عبارة

الفع صاحبھ من ق ا تلقى بأنھ لف ا الرأي.اعتقاد ذا ل وفقا النية حسن ض يف و

ال فيھ وقع ضغلطا مف و و ي، ذا نف أمر و و ، يقع.غ سلبية بواقعة يتعلق ألنھ

عبارة و النية فسوء النية حسن مع و ان إذا و ا خالف يد من ع ثبات ع

القصد سوء و الغش خالق.عن لقواعد وفقا طأ ا يطابق و ينحصر.ف الذي و و

سوء أن أي بالغ ضرار قصد و ععمد الواقعة بتلك العلم ن يق تحقق و النية

قيقة ا عنھ. وجھ يتمخض ما و التصرف أو القانونية الواقعة عناصر افة ب العلم أي

نتائج يجة. من الن و الفعل إرادة عن   6.فضال

النية سن املع ذا يرفض آخر اتجاه برز الفق تجاه ذا عن ببعيد س ل

ل ا قوامھ والذي النية حسن أن ى ف و املشروع"بالعيب ر امل الذي"" الغلط

العمدي غ و العمدي بنوعيھ الغ أو املتعاقد جانب من طأ ا بانتفاء حيث. يتحقق

عدم و مالھ إ يجة ن بضرر الغ ب يص من و بالغ ضرار يقصد من النية س عت

تجاه. احتياطھ ذا أن من الرغم ع حسنو بأن القول أن إال النية س مل امل عت

احتياط عدم أو رعونة و بخفة يتعامل من أن ع ل ا ع املب الغلط و النية

ن مل امل افأة م و محاباة ع القانون عمل بذلك و ماية ا   .ستحق

للمبدأ، امال فا عر س ل خ ف التعر ذا بأن يرى البعض ان إن بو يق لكنھ

العقد النية حسن وم مف موقف. من أنھ ع املبدأ إ ينظر ن ف التعر كال أن إال

مواقف. سل يتطلب ألنھ سلبيا موقفا ونھ يتعدى الذي املبدأ واقع يخالف ذا أن إال

نية ذ حالة أو ، فقط سلوك عن امتناعا س ل و ا سلو يتطلب و ف باإليجابية سم ت

ولو  ح الالزمةبحثة يطة ا اتخاذ عدم و الرعونة و مال لعناصر مصاحبة 7انت

النية حسن وم مف تحديد ن تجا بأحد خذ يصعب انھ و قصر. ذا يصعب إذ

املشروع ر امل الغلط ع أو بالعيب ل ا ع نما.معناه ب العلم، انتفاء و ل فا

قيقة، ا يخالف بما العلم و ملخالفتھالغلط معيب و مدان سلوك و طأ ا نما ب
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م يل ال الواجبات أحد ،ملخالفتھ املعتاد ص ال عليھ ون ي أن يجب ما و للصواب،

املعتاد ص ال ذا البحث 8 .ا بمتطلبات تفي ال براقة فضفاضة عاب ا أ كما

  .العل

حسن ف لتعر ان يص ا ذكر السابق ف التعار أن يبدو وو يازة ا مجال النية

املستحق غ الدفع و إذا9لتصاق النية حسن ائز ا عت يازة ا قواعد إطار ففي

املادة لنص طبقا الغ حق ع يتعدى أنھ ل يج ج.ق824ان للمادة10م املقابلة ،965

املادة.ق و مصري ف.ق550م خطأ. م عن ناشئا ائز ا ل ج ون ي ال أن و. جسيمشرط

ذلك خالف ع الدليل يقم لم ما ائز ا نية حسن ض النية.يف حسن صفة تزول ال و

املادة حق.ق825حسب ع اعتداء حيازتھ أن عاملا فيھ يصبح الذي الوقت من إال ج م

  .الغ

ا ل املالك و ن الع منھ تلقى من أن عتقد دام ما النية حسن ائز ا يبقى علمھ.و أما

املالك غ من ن الع بھ تلقى ،الذي السند شوب ال خرى العقد.بالعيوب ون ي كأن

ذلك يؤثر فال ، املطلق البطالن ب الس ذا ون ي أن غ سباب من ب لس لإلبطال قابال

ن أي.تھحسن الصفة ذه عاقد إذا مالك غ من الصادر البيع عقد فمثال

ا مال الغ(باعتباره ملك بيع العقار) أي يتملك النية حسن ان إذا العقار ي فمش

حيازتھ دامت إذا القص املكسب يازة10بالتقادم با املنقول ،و ان.سنوات فإذا

أو غلط ا مشو أو قاصرا ع ائزالبا ا نية حسن ينفي فاألمرال س   11.تدل

النية س ان ق ا عنھ تلقى الذي املتصرف، سند عيوب ائز ا علم إذا لو. أما كما

بذلك إليھ املتصرف علم و مالك غ املتصرف ببطالن.ان ا مشو املتصرف سند ان أو

ا ان و لغاء أو الرجوع أو للف معرضا أو معلق أو لھس بذلك عاملا كأن12.ائز

بذلك علم ائز ا ان و قاصر من لھ صدر بيع عقد سنده مالك مع ون.يتعامل ي فإنھ

لإلبطال قابل لھ تصرف من سند بأن أصبح. عاملا السند ذا أبطل إذا القاصر وأن

رج بأثر مالك غ   13املتصرف

املادة املشرع قبل من متب نجده املع ي714نفس للمش املشرع منح إذ ج م ق

ا ف املتصرف ن للع الشيوع ع املالك ملكية عدم ل يج ان إذا السند إبطال انية إم

إذا. مفرزة أما النية، حسن منھ يجعل ن، الع صاحب من حقھ تلقى أنھ ي املش فاعتقاد

مفرزا املبيع زء ا يملك ال ع البا أن ل يج ي املش يمكن. ان شراءفال راضيا اعتباره
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العقد ن املع زء ا من. 14غ ا ش أنھ ل يج و و أرض قطعة ي ش من أن و ذا

القانونية ماية ا من ستفيد ، صفة ذي ل. غ يج أيضا معھ املتعامل ان لو و ح

للمبيع ملكيتھ املادة.عدم ورد ما ذا البي.ق399و بإبطال ي للمش حكم إذا ج وم ع

حسن ع البا ان لو و ض بالتعو يطالب أن فلھ ع للبا مملوك غ املبيع أن ل يج ان

ع. النية البا نية حسن ع ي املش نية حسن املشرع ر قررت. إذ الصدد ذا

خ بتار ة املصر النقض املادة11/06/1964محكمة حق468بأن تقرر مصري م ق

ال بإبطال لھ حكم الذي ي ،املش النية حسن أنھ دام ما ض عو ع صول ا  بيع

النية حسن خر و ع البا ان لو و ل.ح يج ان إذا النية حسن عت ي املش أن و

ع للبا مملوك غ املبيع   . أن

املادة ت ع فقد ، الغ أرض ع البناء بخصوص للمادة.م.ق785و املقابلة 926ج

أن عن مصري م ،ق شآت امل ذه إقامة ق ا لھ أن عتقد ان إذا البناء  صاحب

نية حسن من.عد بالرغم أو مالك بأنھ العتقاده إما النية، حسن ون ي ي البا أن ع

يجة ن ا عل البناء إقامة ق ا لھ أن عتقد ان إذا رض، يملك ال بأنھ علمھ

اتفا دون رض صاحب من ترخيص ع ،أوصولھ ا املنتفع رض مص ع ق

املؤجرة رض ع البناء إقامة املؤجر خولھ مستأجرا عقد.باعتباره لھ املوعود كذلك

ا مال يصبح سوف أنھ عتقد و و يب ألنھ النية حسن بانيا عت بالبيع   15.الوعد

امل قيمة يدفع أن ن ب رض صاحب ،خ ي البا نية حسن ت ث اليدفإن أجرة ،و واد

شآت.العاملة امل تلك ب س رض قيمة زاد ما ساوي مبلغا سديد.أو ان إذا أما

ذه ملقيم املستحق ض التعو دفع عن ز ،بأن رض لصاحب قا مر شآت امل ذه

شآت رض.امل عن عادل ض عو ،نظ شآت امل ذه أقام ملن ا تمليك يطلب أن لھ جاز

م املالكيل قبل شآت امل صاحب   .  16بھ

نية بحسن املستحق غ الدفع مجال أيضا ال النية حسن ر حال.يظ كما

أنھ عتقد و و املؤجرة، ن للع ا مال عد لم ملؤجر املسبق بالدفع يقوم الذي املستأجر

للمالك املادة.يدفع من املخالفة وم بمف تج ست ما و جق.4مكرر 469و ون. م في

نية سن ، املستحق غ الدفع ام بأح السابق املؤجر ع الرجوع ديد ا للمالك

امللكية بانتقال الدفع وقت علمھ عدم ب س من.املستأجر أيضا النية حسن يتدخل و

حق سلمھ ما أن عتقد و ،و املستحق غ سلم الذي السابق املؤجر اق إر عدم أجل



                2016–1437  

437 
 

إ.لھ يطالب ال املادةإذ لنص طبقا ا جنا ال الفوائد دون سلم ما برد ج147ال م  .ق

املادة دلك ا مصري185تقابل م   .ق

للقواعد تطبيقا ذا و إليھ يؤدى ما برد املستحق غ سلم من م يل أن فاألصل

ب س بال ثراء غ. العامة سلم من ان فم ء، ال بثمار يتعلق فيما لكن و

املطالبة أو الدعوى رفع وقت من إال الفوائد و الثمرات برد م يل ال النية، حسن املستحق

س . ان إذا ،أوأما ا عل حصل ال اح ر أو الفوائد برد يلزم الة ا ذه ففي النية

ء ال من ا عل صول ا وسعھ فيھ.ان أصبح الذي الوقت من أو القبض وقت من

النية ء17.س ال من ا جنا ال الثمار دون ء ال برد ائز ا م يل السياق نفس و

املادة حسب النية حسن دام ج837ما م املادة18ق تھ بي فيما ج268كذلك م ق

املادة ع333املقابلة ا ف جاء ال نائبھ، أو الدائن لغ الوفاء حكم عن مصري، م ق

للغ املدين أو إذا قيقي. أنھ ا دائنھ أنھ اعتقد بأن النية حسن ان إذا أ ت ذمتھ فإن

للدين حائزا الغ ذلك ان   .م

يتطلبإذن ال وم املف وفق النية س أو النية حسن بأنھ ص ال وصف

إليھ ش ملا ،تبعا ن الوصف أحد تحقق تحديد ،و رادي تجاه حقيقة البحث

عليھ الدالة ا.قرائنھ عس أمرا س ل ذا عدم.و أو النية وجود ع قرائن تقوم كما إذ

با ا وصف ع كذلك ،تقوم ا السوءوجود أو ع.سن الدالة القرائن ون ت ما غالبا و

الوجود ع الدالة القرائن من ل ،أس قدر.الوصف سوى يبقى لم و موجودة النية ألن

ا وصف إدراك اء الذ و الفطنة أو.19من العلم تحقق متمثال الوصف مناط ان فم

شر ال ل التعو محل التصرف أو بالواقعة الفع ل تحققا كم، ا ب ترت

النية س أم النية حسن أنھ ص ال لوصف ي الذا ع مناط.الطا ون ي حيث أما

الذاتية الطبيعة الة ا تلك تتحقق ال ا أ شك من س فل العلم ان إم و الوصف

ي ذا ع طا ع العلم ان إم يقوم ال حيث   .للوصف

أن إ املقام ذا شارة وماتجدر مف النية حسن إلعطاء ب يذ الفقھ من جانب

أنھ ى ف املوضو و ال ومھ مف إ باإلضافة ال" قانونيا دود با ام ل قصد

القانون  ا بنقل" يفرض ع البا ام ال أن حيث العقار ملكية نقل نجده ذلك وتطبيق

ا عقد يل ب إال ينفذ ال عقارا محلھ ان إذا صامللكية ال ون ي ثم من و ، لبيع

يقم لم فإذا العقد محل العقار يل ب القانون بحدود ام ل قصد إذا النية حسن
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ه تقص و مالھ إل القانون نظر النية س أعت يلھ خر20.ب البعض ب يذ نما ب

يك ال و بالتصرفات، القيام عند بالقانون ام ل بوجوب ون ي أن القول قصدإ في

ام القيام. ل عند القانونية بالقواعد ام ل و لذلك تبعا النية حسن وم مف بالتا و

باملخالفة ل ا أو العلم عن النظر غض نية سوء ا مخالف ،فتعد   21.بالتصرفات

، ن مع تصرف شأن القانون فرضھ ما إتباع عدم ع النية سوء تجاه ذا و فأقام

تم إنم و ،ح النية حسن عد عقده ل الذي ي الثا ي فاملش ن ص ل البيع

عقده ل لم ملش باعھ قد ع البا أن علم ول. ان ي املش أعت قد القانون إذ

النية س ي املش لة م لھ ي ذا و مال م و مقصرا عقده ل لم   .22الذي

ال ي املش إ النظر عند و أنھ مباعع العقار أن علم و و عقده ل الذي ي ثا

خالق ة زاو من مدانا عت عقده ل لم إ. لغ سبق و ع البا مع تواطأ ألنھ

من النظر عند لكن آخر ص ل ع البا نفس عنھ تنازل أن سبق حقا مقتنصا يل ال

حقيقي مالك من العقار ى اش ألنھ مدان غ نجده القانون ة فرضھ.زاو ما بإتباع قام و

العقارات ملكية نقل شأن يقصر. القانون لم ،و القانون ام أح عن روج ا يقصد فلم

القانون  نظر النية حسن أعت ،لذلك إجراءات من فرضھ ما ذا .23إتباع فيقر

، خال معناه و النية حسن ن ب يفصل النية سن ي القانو ف التعر بأن انب  ا

استغاللحيث مع يتعارض ،ال القانون ا يفرض ال دود با ص ال ام ال أن

حساب ع مزايا ع صول با لھ سمح ال ،و القانون املوجودة للثغرات ص ال

النية حسن النفصال ذلك ل ،و ا عل و حصولھ ب س ه غ من تضيع أو ه غ

خالق النية حسن عن   24القانون

يالفرع ال: الثا املضمون   تقييم

ا الرتباط الثبات عدم تتصف ا يجعل النية حسن لفكرة ال وم باملف خذ إن

العيوب ل ج أو غلط وقع إذا النية حسن ص ال أن فيقال إليھ ت وج من ية ب

أثره ب ت ل افيا با س منھ يجعل ال أو القانون يقره ال ناقصا عمال تصرفھ من تجعل ال

ي تر 25القانو يجعل حسنو يد الذي ص ال إرادة ع مرتكزا القانونية ثار ب ت

ان يص ،إذ املعامالت جوانب من جانب ع ف التعر ذا يقتصر كما وحده تھ ن

مجال حقھ يفيانھ ال ،و رة الظا وضاع و يازة ا مجال النية حسن ف لتعر
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سل موقف أنھ ع إليھ ينظر ،ألنھ التعاقدية ع. العالقات يقتصر ال النية فحسن

و املقابل الطرف مصا مراعاة إ الس املتعاقد ع يفرض بل فقط ل ا فكرة

ا م تولدت ال املشروعة الثقة مراعاة و املعقولة توقعاتھ ع   26.املحافظة

من تطل ال ا وحد املشروع عتقاد و الغلط و ل ا فكرتا ستا ل الواقع وان ذا

أخرى ار أف ناك إنما و النية سن ال وم املف عن ع عات شر ال سياق

الغ بحقوق ضرار نية و الغش ، ما فيما. غ متداخلة ار ف ذه جميع أن و ذا

املشروع ر امل الغلط ،أو بالعيب ل ا ع معناه قصر يصعب ،إذ ا ذه. بي ألن

ال أن يمكن ان إن و املالعناصر غ ا بي التطابق أن ،إال الظروف عض تلتقي

قيقة. ا يخالف بما العلم و الغلط نما ب العلم انتفاء و ل   27.فا

بحيث العلم عدم أو املشروع عتقاد أو ل با مرتبط النية حسن ان إن و ح

،ف الك س عقود أنھ إال النية حسن أنھ فيھ وقع فيمن ض ليف يج الذي ف املح

ض ،فيف النية حسن اعتباره يمكن ال مخاطر من ا ع بما علم ال أو منتجاتھ عيوب

مقابل لك املس النية حسن ض يف ،و النية سوء أيضا فيھ ض يف و دائما العلم فيھ

العقدية العالقة الضعيف الطرف لكـونھ تھ.ذلك ن بحسن التمسك للمنتج مجال فال

بالعيبو  علمھ لو. عدم و ح جانبھ، النية سوء ثبوت أساس ع مسؤوليتھ تب ت و

يمكن ال أنھ ،أو العادي للوضع وفقا كشفھ يمكن ال ب س يكمن العيب أصل أن ت أث

فحص إ يحتاج العيب كشف وان ، العيب ذا مثل يكشف أن متبصر حذر ف ملح

م يقدم أن نفعا يجديھ ال كما تھدقيق ن حسن ع بھ ستدل ندا   28.س

يتصرف الذي ص ال أن إذ ، ال و ي القانو وم املف ن ب فرق يوجد ال أنھ كما

، القانون حدود ام ال قصد ص و الغ حقوق ع عتدي أنھ ل يج و لم و و

ا عل روج ا حدود.يقصد ام ال قصد ص عن صادر ل ا ون ي ذلك ع بناءا و

  .القانون

ال ومھ بمف النية حسن عن وم املف ذا يخرج ال ثم من بوجود. و القول و

حدث إن الفصل ذا ، خال معناه عن املبدأ فصل إ دف ي القانو النية حسن

التعامل استقرار ع للمحافظة أو ا أ القانون يرى العتبارات ون   .في

ذا ع كتعقيب أنھ و امذا ل قصد و النية حسن ان إن الفق تجاه

دود با ام ل عدم قصد أي عكسھ النية سوء ،فإن القانون ا يفرض ال دود با
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و امھ، أح ع روج ا و القانون مخالفة قصد و أخر بمع القانون، ا يفرض ال

باآلخ ضرار قصد و الغش فيھ فيدخل عمدي موقف و ف يدخلبالتا ال لكن و ن، ر

وم املف ذا أن فكيف حتياط، عدم و مال يجة ن ن لآلخر الضرر حدوث فيھ

مل م و مقصر ألنھ النية س ول ي املش من ي29 يجعل القانو باملع النية فحسن

خالق و العدالة قواعد   .يجا

ي الثا النية: املطلب حسن ملبدأ املوضو وم   املف

ا عل القانون يرتب النية حسن ص لدى ل ا حالة ع الذي ال وم املف بخالف

لدوره بالرجوع املبدأ عرف الفقھ إليھ أشار للمبدأ موضو وم مف ،يوجد قانونيا أثرا

سلوك قاعدة باعتباره العقدية ذا.العالقة تقييم ثم ول الفرع املضمون ذا بحث فيتم

ياملضمون  الثا   .الفرع

ول املوضو: الفرع للمضمون وفقا النية حسن مبدأ ف   عر

التعاقدية، رادة مجال املعتمد وم املف و النية حسن لفكرة املوضو وم املف إن

من تتطلب للسلوك، قاعدة ل ش خالصة أخالقية فكرة النية حسن ون ت بأن يتمثل

ة ا ال مراعاة فكرةاص الفكرة ذه تصبح املع ذا ،و م معامال مانة و

موضو نحو ع تقديره يجري للسلوك أخال ضابط ف صية، ال موضوعية

املجتمع ياة ا تقتضيھ الذي سن ا للسلوك وفقا   .مجرد

عد من الفكرة ذه مقتضيات مراعاة بمدى يرتبط املوضو وم باملف النية افحسن م

لو و ،ح د التجر و بالعموم تتصف أخالقية دعائم ع النية حسن مقتضيات تقوم ،و

شر نص ا يتضم التعامل.لم ،شرف املشروعة الثقة ا،ألمانة د بالع و .الوفاء

بھ تق ما خالف ع التصرف صدور ملجرد تتحقق النية حسن مقتضيات مخالفة

النظرملا ،دون املقتضيات علمھتلك ال أو خالفھ الذي باملقت علم املخالف ان   .إذا

بأنھ البعض من:" فيعرفھ العقد يوجبھ بما الوفاء مانة و خالص مراعاة ضرورة

بأنھ30"آداء البعض عرفھ السياق نفس خالص." ، و التعامل شرف و مانة تو

ام ل و  31 "تنفيذ تبقيالتعامل" أو بصورة الغ مع شرف و استقامة و بصدق

من ل ا م ال ،و ا أجل من أ ال العادلة و املفيدة الغاية ضمن ق ا ممارسة
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العقد ،بل. طر مشروع مسوغ دون بالغ ضرار إ املمارسة ذه تؤدي ال بحيث

بأمانة حقھ حق ذي ل خ32".توصل موجب بأنھ آخرون عرفھ نما التعاقديب الص

خر باملتعاقد ق ي قد ضرر ألي إتقاءا مستقيم سلوك ام ال املتعاقد ع يفرض الذي

.33  

املادة النية حسن لتقدير وم املف ذا املشرع بتفس111يفرض اصة ا ج م ق

ذه و املتعاقدين ن ب ثقة و أمانة من يتوافر أن يجب بما داء س يجب ،حيث العقد

الثقةإ و مانة ذه مثل ستلزم الذي النية حسن مبدأ إ الغلط.شارة ة نظر و

املادة ،حسب الصفة ة ر جو ثانية82بيان فقرة ج م ع"ق ا ر جو الغلط عت

نظرا كذلك ا اعتبار يجب أو ة ر جو املتعاقدان ا يرا ء لل صفة وقع إذا خص

النية سن و العقد املادة"  لشروط حسب بالغلط التمسك نطاق بيان ج85،و م ق

بھ يق ما مع يتعارض وجھ ع بھ يتمسك أن غلط وقع ملن س ل ا ف جاء حيث

النية ر. حسن اظ إذا إبرامھ قصد بالعقد ملزما باألخص بقى و الثانية الفقرة تضيف و

العقد ذا لتنفيذ استعداده خر ا. الطرف تنفيذ املادةو حسب املقابلة107لعقد

ق1134للمادة س. 34فر.م.من ل و العقد روح و املتعاقدين عة شر عت فما

حقيقة مع تتفق أن شرط ة الوا بالعبارات يأخذ للعقد ه تفس فالقا حرفيتھ

للمتعاقدين ك املش ر.القصد ا املع عن روج ا عليھ ن ع العكس لھ ت ث فم

، العقد روح و يتما عما ن والبحث ع املتعاقدين قصد حقيقة معرفة عليھ عذر فإن

املذعن الطرف أو الضعيف الطرف ة ملص الشك ،بتفس العدالة قواعد إعمال عليھ

غش. دون وجھ أحسن ع امات ل تنفيذ املتعاقد ع ن يتع العقد تنفيذ دون.و

،بال املتعاقدين احد اق الظروفإر عتبار ن ع خذ من بد فال النصوص بحرفية تقيد

الظروف مع يتالءم بما مسلكھ يالءم أن ام باالل املدين ع يلزم الظروف فتغ ة، املتغ

ديدة   .ا

ي الثا النية: الفرع حسن ملبدأ املوضو املضمون   .تقييم

ي، املد القانون نصوص من العديد استقراء خالل من و يبدو املوضو وم املف أن

املقارنة عات شر ال من ه كغ زائري ا املشرع قبل من اعتمادا س.ك التدل ففي

املادة جاء ،حيث املوضو وم باملف املشرع أخذ املتعاقدين غ من من87الصادر
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لل.م.ق يمكن ال أنھ أنج ت أث م ،إال العقد إبطال يطلب أن عليھ املدلس متعاقد

س التدل ذا علم أن حتما املفروض من ان أو علم ان خر توجب. املتعاقد كما

افيا.م.ق352املادة علما باملبيع عاملا ي املش ون ي أن اشتمل.ج إذا افيا العلم عت و

أوصافھ  و املبيع بيان ع ومالعقد للمف املشرع اعتناق يفيد العلم ان ،فإم ساسية

  .املوضو

حسن مبدأ عن ان ع التعامل شرف و ستقامة و مانة و ة ا ال مصط أن كما

املوضو وم باملف من.لنية يتدخل القا يد وسيلة و النية حسن املع ذا و

ا لضمان و العقدية العالقة توازن لضمان ا مانةخالل و بالصدق التعاقد طر ام  35.ل

مسائل ، النية حسن مقتضيات من ال ،و الشرف و ستقامة و التعامل ة ا ف

ان م من و زمان، إ زمان من تتغ التحديد، عدم و بالغموض سم ت للضبط قابلة غ

ان م ،.إ ملموسا دورا ا تحديد القا يلعب مطاطية ار أف ضمنف تقع و

و العقد لبنود تقييمھ عتبارات ذه توافر يقرر الذي و ،و ة التقدير سلطتھ نطاق

تنفيذه   .كيفية

ي نجل الفقيھ الصدد ذا يرى ومھrobert summersإذ بمف املبدأ ذا ل أن

تحقيق ضمان و مراقبة من القا ن تمك أسا دور ، ال ال املوضو

من العقد، طر ن ب العقدي التوازن حالة ع فاظ ا ق طر ،عن العقدية العدالة

التعامل ة ا ف ، املقابل الطرف حقوق ضمان و التعاقدية، العالقة ة نزا اض اف خالل

العادي الرجل سلوك إ ش موضو وم مف ع.و فاظ ا املبدأ من دف فال

العقد معاي.التوازن فرض التنفيذو ي ع قد ال االت ش ع للتغلب ة ا ال

التعاقدية ة ر ا مبدأ ،و رادة سلطان كمبدأ خرى القانونية املبادئ لبعض . الدقيق

الك س عقود سيما ر تظ قد ال التعسفية الشروط استخدام من د ا   36و

ا عند املوضو وم باملف النية حسن يقف ال انتفاءلذلك ،و العلم انتفاء أو ل

ن باآلخر ضرار عدم أو عدم.الغش و مال يجة ن ن لآلخر الضرر اق إ عدم و بل

ستعالم،37.حتياط و التحري نحو بالس ام ل ستوجب القانون أن إذ

ستقصاء النية.و سوء ل م بھ خالل ل ي ي قانو ام ال و أن .و عدمكما أو مال

ون ت قد ية ب يتحرك ترك أو فعل كأي أنھ إال سلبيا موقفا ل ش ان إن و حتياط

،إال عمدي ل ش بالغ ضرار إ تتجھ لم النية ذه أن ،رغم ئة س ون ت قد و حسنة
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صفة تتخذ ،لذلك إيجابيا موقفا تتخذ أن يجب ان ن ح ملت أ و قصرت ا أ

ح.السوء يجبفاملتعاقد بل لديھ ضرار نية تفي ت أن منھ يكفي ال النية حسن ون ي

قصد خردون باملتعاقد يضر ال بصربحيث ي و يقظ ي حسن.أن البحث عند ة فالع

نطاق عملية تطبيقات من املبدأ ع تب ي ما ،بل الذاتية النية حسن س ل النية

  38.العقد

املوضو وم املف أن قيقة ا ماو أك أن ،إذ النية حسن وم مف لتحديد قرب و

بمراعاة اماتھ بال املتعاقد يفي أن و ، العقدية العالقة نطاق املتعاقدان عنھ يبحث

مل امل املتعاقد نية سوء يفيد قد مال باإل لو و خطأ فأي ثم من و نية، حسن   .مقتضيات

أن يمكن ال السلبية النتائج من خفف يازة ا قواعد إطار املشرع أن فنجد

، املوضو وم املف إليھ فأضاف النية، حسن ملبدأ ال وم املف تطبيق من  تحدث

لھ ج ان ،إذا الغ حق ع عتدي أنھ لھ ج من بالرغم النية س ائز ا اعت حينما

جسيم خطأ عن فك.ناشئا ائزو ا اعتاد بما ا ف عتد ال بحثة موضوعية فكرة طأ ا رة

و ل، ا ا ال مل امل ص ال و مجرد بمسلك إنما ،و يقظة من يبذلھ أن ذاتھ

للعقار ملكيتھ تؤكد ندات مس أي لھ يقدم لم ص من عقارا ي ش فمن ذلك ع

جسيما خطأ ارتكب قد ون بال. ي النية س عت ثم من الو جا ون ي قد أنھ من رغم

مالك غ من ي ش أنھ ع.فعال إصرار ع تمحيص دون التصرف إبرام ع فاإلقدام

املتصرف صفة يمس عيب قيام احتمال مع ح الشك.التعامل ائز ا لدى ثار فإذا

ال وم املف دم أن شأنھ من الشك ذا فإن ، الغ حق ع معتديا ون ي قد أنھ

النية بل.سن قيقي، ا العلم نفي يكفي ال ذلك ع و النية سوء يفيد العلم ان فإم

التصرف عن املعلومات من الالزم القدر معرفة نحو الس التقص نفي شمل ل يمتد

ص ال عليھ يقبل   39.الذي

ال حتماالت بحث و التمحيص، واجب الغ ع يفرض النية حسن مبدأ أن ذلك

معناه ذا ف تمحيص دون التصرف إبرام ع قدام أما قيقة ا ملعرفة الشك ا حول ثار

املتصرف صفة يمس عيب قيام احتمال مع ح التعامل ع يمكن. إصراره فال

استقصاء ،و العادية اليقظة يل س سلك أن دون تھ ن بحسن يتمسك أن للمتعاقد

ماي ا أقام القانون ألن مقبولاملعلومات ل ش خدع ،الذي اليقظ إليھ للمتصرف ة

حيطتھ و يقظتھ من ،بالرغم اذبة ال ر املظا فحص. بمجموع يقت النية فحسن
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جديا ون ي أن يجب الفحص ذا و للمتصرف، امللكية ندات ي.املس املش ع يفرض و

بھ علم أن تھ مص ما ل يج ال ح امال استقصاءا أو أن40.بحثا إغ يضاف ھ

ع أيضا ،بل ن الواجبت ارة امل و يطة ا ضوء ع إليھ ينظر ال املدين سلوك أن ذلك

العقد تنفيذ و إبرام خالص و مانة و.ضوء ة ا بال اما ال ة ج من يفرض فاملبدأ

، لإلعالم مانة ستعالم و باإلعالم اما ال أخرى ة ج من يفرض   .و

  : خاتمــة

وقد ل ا ع قد النية حسن أن نجد ي املد القانون نصوص استقراء خالل من

مال مجرد إ ا. يتعداه يأت ال القانونية التصرفات عض القانون يكتفي فقد

ال وم املف و ذا ،و النية حسن لتقدير قيقي ا العلم بمجرد ص، ال

ذا. وفق النية س ون ي ص سفال تتحكم حيث بالغ ضرار قصد إذا وم املف

دف ال و بالغ فاإلضرار للغ مشروع غ ضرر إحداث نحو نزعة ان.النية م أما

النية حسن أنھ ع ذا ف ال مع.جا ضرار نية و النية سوء ن ب وم املف ذا ط فر

متحدين سا ل ما ا. أ العلم أخرى فروض يتطلب قد مجردو و العلم، ان إم أي ك

و ذا و ، النية س ص ال يجعل سيم ا طأ ا عن الناتج العلم التقص

املوضو وم قصد.املف و إن النية س ص ال ون ي وم املف ذا فحسب ثم من

مل أ إن أيضا و بالغ العقد.  ضرار ة نظر إطار املعتمد وم املف و وم املف ذا

لف ا ع ومھ قصرمف يمكن ال التعاقد النية النية.حسن حسن املتعاقد عت فال

قصر و مل أ و ال. إن الذي و النية سوء نقيض و النية حسن فإن قيقة ا و

سيم ا طأ ا عن الناتج مال إ يتعداه ،بل ضرار نية توافر ع فسوء. يتوقف

الن حسن نقيض و ،النية الصدق و ستقامة و الشرف ملبادئ مخالف عمل ل أي ية

بالغ ضرار نية مع النية سوء إتحاد يمنع ء ال أن.   إنما نجد دلك من الرغم ع و

مجال مراعاة من بد ال أنھ من بالرغم إعمالھ، مجال عن عيدا املبدأ عرف الفقھ عض

دلك ع بناءا ليعرف املبدأ ث. إعمال لمن ف ، آخر ع مع ترجيح يمكن ال فإنھ م

مجالھ وم مف ل ل و معينة ة زاو من للمبدأ ينظر ف ب. عر ذ الصدد ذا  cornuو

و و نف ما أول ن معني لھ املبدأ أن ى ف ن وم املف ن ب ما مع ا عتقاد:" إ
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مألوف ي قانو وضع بوجود الصادق لكن اطئ أخال" ا ي الثا يھ:" وو ال التصرف

ام ل تنفيذ يتطلبھ   . 41"الذي

  

الهادي السعید عرفة، حسن النیة في العقود، مجلة البحـوث القانونیة كلیة الحقوق  .1
  .150ص1986،جامعة المنصورة ،مصر ، العدد األول، ،

  157شیرزاد عزیز سلیمان ، المرجع السابق،  ص  .2
عبد اهللا،  األثر موضوعیة اإلرادة  أكرم محمود حسین البدو، محمد صدیق محمد .3

، 49، العدد  13التعاقدیة في مرحلة المفاوضات ، مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
   408، ص2015

و إن كانت دائرة األخالق تتسع لتشمل أعماال و تصرفات لم یتناولها القانون مع   .4
البعد األخالقي  ذلك ال یمكن الفصل بین القانون و األخالق وال یمكن إنكار وجود

و مبدأ حسن النیة یشكل نقطة امتزاج بینهما ،و . في قواعد القانون بشكل عام 
كما أنه یعد . االعتداد به یكفل موافقة القانون لقواعد األخالق على نحو أفضل

بدوي السید، نحو نظریة عامة لمبدأ حسن . وسیلة مهمة لتطبیق القاعدة القانونیة
  . 73، ص  1989مدنیة ، رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،النیة في المعامالت ال

  . 407أكرم محمود حسین البدو، محمد صدیق محمد عبد اهللا، المرجع السابق،ص  .5
شیرزاد عزیز سلیمان ، .   152الهادي السعید عرفة ، المرجع السابق، ص   .6

  .127المرجع السابق، ص
  129شیرزاد عزیز سلیمان ، المرجع السابق ،  ص  .7
  30محمد محمد مصباح القاضي  ، المرجع السابق،  ص  .8
أكرم محمود حسین البدو، محمد صدیق محمد عبد اهللا ، المرجع السابق،   .9

  .408ص
یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا و هو یجهل أنه یتعدى على :" حیث جاء فیها   .10

  ".حق الغیر إال إذا كان جهله ناشئا عن خطأ جسیم
الحائز یجب أن یتوافر في الوقت الذي یتلقى فیه الملكیة  هذا و أن حسن النیة لدى  .11

أو الحق فإذا اشترى الحائز العقار من غیر مالك یجب أن یكون قد اعتقد وقت 
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تسجیل عقد البیع أنه یشتریه من مالكه األصلي و إذا كان بیع العقار معلقا على 
و . حقق الشرطیجب أن یتوافر حسن النیة عند التسجیل، و لیس عند ت. شرط واقف

إذا كان السبب الصحیح عقد رهن حیازي ،وجب أن یتوافر حسن النیة عند انعقاد 
و إذا كان السبب الصحیح وصیة وجب أن یتوافر حسن النیة .عقد الرهن الحیازي 

فإذا علم .وقت موت الموصي ،و ال یلزم بقاء حسن النیة طوال مد التقادم القصیر 
سنوات أنه تلقى الحق من غیر مالكه الفعلي  10مدة  الحائز بعد ذلك و قبل انقضاء

عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في .فال أثر لعلمه هذا في توافر حسن النیة عنده 
شرح القانون المدني ، أسباب كسب الملكیة،الجزء التاسع ،دار إحیاء التراث العربي 

  1108لبنان 
لمدني ، أسباب كسب عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون ا  .12

  1007الملكیة،المرجع السابق،  ص
هذا و أن الحائز سیئ النیة ال یتملك بالتقادم ال العقار و ال المنقول ، إال بمقتضى  .13

بینما الحائز حسن النیة ،بإمكانه أن یتملك .التقادم الطویل ،و هو خمسة عشر سنة
ج، كما یتملك  م.ق 828سنوات حسب المادة  10العقار بالتقادم القصیر أي 

فإذا باع شخص منقول لمشتر ثم باع نفس المنقول .المنقول في الحال بمجرد الحیازة
لمشتر ثان أو سلمه المبیع فإذا كان هذا األخیر حسن النیة فإنه یتملك المبیع ،لیس 

  .بمقتضى عقد البیع ،و لكن بمقتضى الحیازة في المنقول بحسن نیة سند للملكیة
النیة یكون مسئوال عن هالك الشيء أو تلفه و لو كان ناشئا  كما أن الحائز سیئ .14

  .ق م ج 843عن حادث مفاجئ حسب المادة 
الوسیط ، أسباب كسب الملكیة ، المرجع السابق ،ص .عبد الرزاق السنهوري   .15

1108  
یختلف حكم هذه المادة عن حكم بیع ملك الغیر ، في بیع ملك الغیر یجوز   .16

بغض النظر عن علمه أو عدم علمه بأن المبیع مملوك للمشتري طلب إبطال البیع 
لحسن بن شیخ آیت ملویا ،المنتقى في عقد البیع ، الطبعة الثانیة ، دار هومة .للبائع

  .66، ص 2006، الجزائر، 
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جمال خلیل النشار،النیة و أثرها في البناء في ملك الغیر، دار الجامعة الجدیدة   .17
  31،  ص1999للنشر،اإلسكندریة،

إذا تصرف الواعد في المال للغیر قبل أن یستعمل الموعود له حق الخیار في  أما .18
فال یقع التصرف باطال إال إذا كان الغیر سیئ النیة، بأن كان . إبرام العقد من عدمه

ففي هذه الحالة یعد مرتكبا لخطأ، یكفي لوحده خارج . عالما بوجود الوعد قبل الشراء
على أن الشهر .حتجاج بشرائه على الموعود له أي تواطأ للغش، لتبریر عدم اال

لحسن بن شیخ آیت ملویا .العقاري للوعد ال یكفي لوحده للقول بأن الغیر سیئ النیة 
  . 193،المرجع السابق ،ص

أما إذا كان الباني سیئ النیة جاز لصاحب األرض أن یطلب إزالتها و له أن یطلب  .19
هذا و یمكن .التعویض لصاحب المنشآت إبقاءها لیتملكها بااللتصاق على أن یدفع 

للباني أن یطلب نزع المنشآت من األرض بشرط أن یعیدها إلى أصلها مع تعویض 
صاحب األرض عما یصیبها من أضرار جراء النزع فإن كان النزع من شأنه أن 
یضر باألرض ضررا جسیما فال یحق لصاحب المنشآت طلب إزالتها و إال عد 

  .حقمتعسفا في استعمال ال
  26محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص .20
  .ق م ف  549ق م م ، و المادة 978تقابلها في نفس المعنى المادة   .21
  295عبد الحلیم عبد اللطیف القوني، المرجع السابق،  ص  .22
رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، أثر سوء النیة في عقود المعاوضات في القانون   .23

   40، ص2015یدة،  اإلسكندریة،المدني،دار الجامعة الجد
ألن حسن النیة یرتكز على قواعد األخالق بحث رجال القانون عن معنى قانوني  .24

  .حتى و لو كان مخالفا لمعناه األخالقي 
  905رمزي رشاد الشیخ ، ، المرجع السابق ،  ص  .25
  90عبد الحلیم عبد اللطیف القوني، المرجع السابق،  ص  .26
ن معناه األخالقي الن التزام الشخص حدود القانون ال یفصل هذا المفهوم المبدأ ع  .27

یتعارض مع استغالل الشخص لكل الرخص التي یبیحها القانون بل و ال یتعارض 
مع استغالل الشخص للثغرات الموجودة في القانون و التي تسمح له بالحصول على 
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تسمح مزایا على حساب غیره أو تضیع من غیره بسبب حصوله علیها فاألخالق ال 
باقتناص فرصة أوشكت أن تتحقق للغیر بینما القانون یسمح بها طالما أن ذلك یتم 

  156الهادي السعید عرفة ، المرجع السابق ، ص. في حدود أحكامه
  138عبد الحلیم عبد اللطیف القوني ، المرجع السابق ،   .28
  28محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق،  ص  .29
  .131شیرزاد عزیز سلیمان ، المرجع السابق،ص  .30
  30محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق،  ص  .31
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، الدراسات البحثیة في نظریة العقد منشأة المعارف   .32

  .324،  ص2006، اإلسكندریة ، 
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خرى  قوق ا عن ا تمي و صية بال اللصيقة قوق ا وم   مف

لعيد ابة بو   ستاذ

النعامة والية حقوق زائر–ماجست   -ا

ص   :م

عة الشر اء فق عند اللصيقة قوق ا ف عر البحث خالل من ر الظا إن

إ قوق ا يقسمون م أ إذ ا ل خاصا فا عر يضعوا لم م أ م عا: نجد هللا حقوق

ما، بي كة مش وحقوق العباد ال وحقوق قوق ل القرا تحليل من ستخلص وما

ص ال قوق ا أن نجد باإلرث تقل عقلھت و ص ال بنفس علق ما عنده ية

ذه قدست ا إ بل قوق ا ذه عتنا شر تمام ا عدم ع ال ذلك أن إال واتھ، وش

سانية بالضرورات ا سمي حد إ قوق   .  ا

اللصيقة قوق ل موحد ف عر إ يتوصلوا لم م أ رغم القانون اء فق إن

أ ع اتفقوا م أ إال صية، تتعلقبال و سان، بذات لصيقة قوق ا ذه ن

الكث أن إال سان حقوق من جزء قوق ا ذه أن ورغم املعنوي، و املادي بكيانھ

جامع ف عر إ للوصول معمقة بحوث يتطلب ما ذا و ا، ل مرادفا ا جعل ن الباحث من

مستقلة حقوق ا بصف ا ر ظ و ا غ عن ا يم ا ل ع اما   .بذا

وحقوق السياسية قوق ا مع ك ش انت وإن صية بال اللصيقة قوق ا إن

املعنوي، و املادي ص ال بكيان متعلقة ا و تتم ا أ إال اصيات ا عض سان

الوفاة عد ما إ تمتد ا و  .    و

Résumé 

Le concept des droits inhérents à la personnalité et sa distinction des 

autres droits 

IL est évident que la recherche de la définition des droits inhérents à la 

personnalité chez Les juristes de la charia n’a donné aucune définition spéciale, 

Selon ces juristes, les droits se divisent en trois : 

Les droits de dieu, les droits de ses serviteurs et les droits communs, 
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L’analyse d’el-karafi concertants les droits acquits par héritage nous même a la 

conclusion que les droits personnels son attachés la même personne par son 

esprit et ses désirs, ce raisonnement ne contredit pas notre charia qui estime ces 

doits d’une importance fondamentale à un tel point fut surnommés les 

nécessités humaines. 

Les juriste sont convenus que ces droits, sont inhérents a l’être humain et 

concernent l’entité physique et morale de l’homme, malgré leur divergence sur 

une définition unique des droits inhérents à la personnalité. 

Malgré que ces droits faisant partie des droits de l’homme, certains chercheur 

les considèrent comme définition fondamentale des droits de l’homme, cela 

nécessite de mener des recherches approfondies afin d’apporter une définition 

intégrale et spécifique et les faire distinguer des autres droits comme droits 

indépendants. 

Les droits inhérents à la personnalité qui partagent certaines propriétés en 

commun avec les droits politique et les droits de l’homme, mais se caractérisent 

comme une entité liés à la personne physique et morale de l’homme et 

s’étendent après le décès de la personne 

  :املقدمة

و مم بتطور ق شرل ال نظرة وتطورت رض ع سان استخالف مع ق ا شأ

ا مختلف ن ب ق ا ف عر القانون اء فق اختلف وقد ضارات، ومنا ب، ملذا

اء الفق قال فقد واجب، يقابلھ ق ا أن صاحب: 1املعلوم لھ ون ي أن يجب ق ا

التعدي ومنع حمايتھ حوال جميع ستلزم وذلك ه، غ دون بھ ختص و ستحقھ

عة الشر اء فق قال وقد لھ، حقا يكن لم صاحبھ منھ يمنع أن جاز لو إذ شأ2عليھ، م

ام ح أدلة قوق منا عليھ يدل دليل غ من شر حق يوجد وال ا، ومصادر

شأ ت ال القانون اء فق عند قوق ا وكذلك القياس، أو جماع أو السنة أو الكتاب

قانون  من إال م   .عند
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يتعـلق وما سان لإل القدم منذ سالمية عة الشر ية الفق الدراسات عرضت

م اء الفق فمن حقوق، من ومالھ قوقصھ ا إ بالنظر املالية ــقوق ا وسع ن

املالية صية(غ خصوا) ال اء الفق ان إن و القانون حيث من أما ضيق، من م وم

ص املتعلقة قوق ا ا سمي ا م وال قوق ا با عن ا تم سميات ب سان

ن و ا بي خلط م م البعض أن إال صية بال اللـصيقة قوق وبا سان، حقوق

أو مالية انت سواء ا ل ة مشا حقوق ن و ا بي التفرقة تصعب حيان من الكث

  .صية

الذي د ا إ سان ص املتعلقة قوق ا قدست سالمية عة الشر إن

مقدمة بدان ة إن عتنا شر ففي واجبات، ا اعت عندما قوق ا مرتبة ا تجاوز

ناع ومن يمان و التدين وموضوع ليف للت مناط بدان ة ألن ديان، ة

ية الدي للمحظورات سانية الضرورات إباحة   .3انت

معرفة من لھ البد ا موضوع ي أن وقبل قوق ا ذه ل الدارس أو الباحث إن

ت ال املعاي و الضوابط و سس بدقة وأن ا قوقمضمو ا با عن ا م

طرح إ يقودنا ما ذا و ا، مع املتداخلة أو ا ل ة التاليةاملشا الية يمــكن: ش كيف

ا؟ ل ة املشا خرى قوق ا با عن صية بال اللصيقة قوق ا وتمي  .معرفة

التا النحو ع ن مبحث من طة ا رسمت أعاله املطروح ساؤل ال عن   :لإلجابة

ول  - وقانونا: املبحث شرعا صية بال اللصيقة قوق ا وم   :مف

املبحث ذا عد: أتطرق قوق ا ذه ل سالمية عة الشر اء فق ف لتعر أوال

أتطــرق أن عد ي القانو ا ف لتعر عرض أ ثم املالية، قوق ل م ف عر ع ج التعر

حقوق و املالية قوق ل ي القانو ف اللصيقةللتعر ـقوق ا تمي غية ذا و سان

قوق  ا با عن صية   . بال

ي - الثا صية: املبحث بال اللصيقة قوق ا ات ومم   :أنواع

ات املم م أل عرض أ ثم صية، ال قوق ا ألنواع بالتطرق املبحث ذا ل أس

قوق ا با عن ا لتفرق معيارا عت وال قوق ا ذه ا سم ت ال صائص   .وا
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ول  صية: املبحث ال قوق ا وم   :مف

مطلع إال بلور وت تتطور لم صية لل املالزمة قوق ا ة نظر نإن العشر القرن

ل ش ت وأ التطور، ق طر عمالقة خطوات التكنولوجيا و العلوم حققت أن عد

التقليدية خطرا املدنية املسؤولية قواعد جعل مما ، قوق ا من النوع ذا ع حقيقيا

ا ل الالزمة القانونية ماية ا توف عن يختلف4قاصرة قوق ا من النوع ذا أن كما ،

ا ماباختالف ذا و الدول، ن قوان حتما بلور ت ال والتقاليد عراف فيھ وتؤثر لدين

ل و ا؟ ل فا عر سالمية عة الشر اء فق صاغ ل ف ا، ل دقيق ف عر إيجاد من يصعب

ف لتعر نتطرق ذلك ع لإلجابة قوق؟، ا ذه ل دقيقا فا عر القانون اء فق وضع

قوق  ا ذه ل سالمية عة االشر ل القانون اء فق ف لتعر نتعرض   .     ثم

ول  شرعا: املطلب صية بال اللصيقة قوق ا ف   :عر

لذكر عرضوا إنما و صية ال قوق ا ف لتعر سالمية عة الشر اء فق يتعرض لم

الورثة إ بالوراثة تقل ت ال قوق ا و باملال ا ع عتياض يجوز ال قوق ا

بأ ا اووصفو ع ونفوا ذلك ا ف يجوز ال ال قوق ل عرضوا كما مالية، حقوق ا

يئة أو قاعدة إ قصد دون ا ام أح وذكر ا سرد ا ل م بيا ان و املالية وصف

ك ضابط باط   .5الست

القرا متعلقا6أما ان ما الوارث إ تقل ي ما أن ذلك الضابط أن إ ب ذ فقد

يدفع ما أو املورثباملال بنفس متعلقا ان وما أملھ، بتخفيف عرضھ الوارث عن ضررا

تبعا، بھ يتعلق ما ثون ف املال يرثون الورثة أن والسر للوارث، تقل ي ال واتھ وش وعقلھ

بذلك يتعلق ما يرثون فال نفسھ وال وتھ ش ال و عقلھ يرثون أن7وال منھ م يف ذا و ،

ما القرا عند صية ال قوق واتھا وش وعقلھ ص ال بنفس   .علق

حق ا م وذكروا باملعاوضة أو القبض أو باالقتضاء أمو تنقلب ما م عند قوق فا

التع حق و املرور حق و الشرب وحق طراف رش وحق الدية وحق   .8الدين

أقسام ثالثة إ قوق ا أيضا قسموا اء الفق أن و :كما العباد حقوق ، هللا حقوق

ما بي كة مش التا9حقوق النحو ع ا عرفو وقد ،:  

 عا هللا الق:حقوق ا باعتباره وجل عز املو إ سب تن حقوق

ا10الواحد تح دخل و أحد، ا يختص وال العام النفع شمل حقوق و ،
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الشرعية دود ا و م11العبادات وعد ما و العباد ع هللا حق قيل وقد ،

الث من عبھ هللا ستحقھ ما أن أيضا بھ قصد و بخطابھ، إياه م وألزم واب

م عل محتما جعلھ مما   .12عباده

 العباد ا: حقوق مارسو شاءوا إن عباده وجل عز هللا ا اختص حقوق

استفاء الدائن كحق خاصة ة مص ع تنطوي و ا، ع تخلو شاءوا وإن

ض التعو ق ا و   .  13دينھ

 وعبادهحقوق هللا ن ب كة العباد: مش وحق هللا حق ا ف يجتمع حقوق و

وطائفة القذف، كحد هللا حق ا ف غلب طائفة ن، طائفت إ ا بدور وتنقسم

مثل العباد حق ا ف غلب العمد: أخرى القتل حالة القصاص   .14حق

خ ف بتعر صية بال اللصيقة قوق ا يخصوا لم وإن عة الشر اء فق الإن ا اص

بل عامة، بصفة سان حقوق و قوق ا ذه تم لم سالمية عة الشر أن ذلك ع

مجرد ست ل سالم قوق ا ذه نازل" حقوق "إن ي أن ماعة ا أو الفرد حق من

وإنما ا، عض أو ا إ" ضرورات" ع يل س ال و جماعية أو انت فردية سانية " حياة"إ

حقسان مجرد س ل عليھ فاظ ا فإن ثم ومن ياة، ا مع ستحق حياة ا، بدو

أيضا عليھ واجب و بل سان ات15لإل العقو و قوق ا ذه ل عة الشر حماية وإن ،

الناس قتل كأنما متعمدا نفسا قتل من سالم فجعل ذلك، ع لدليل للمعتدي املقررة

بالنفس النفس أن ذلك ة عقو وجعل وحرمجميعا، قصاص، روح وا ن بالع ن الع و

حرمة ع فنص املسكن حرمة صان كما دفنھ، امليت إكرام جعل و ثة با التنكيل

حد ع نص ن ح سان وسمعة شرف ع وحافظ ئذان، باالس إال الغ ل م دخول

ه غ شرف املساس نفسھ لھ سول من ل ل نفسيا عقابا لد با  .القذف

ي     الثا صية: املطلب بال اللصيقة قوق ل ي القانو ف   : التعر

من سواءا خرى قوق ا عض مع تتداخل صية بال اللصيقة قوق ا إن

قوق ا مع وتتقاطع سان، قوق ة مشا ف ف، التعر حيث من أو سمية ال حيث

ا مع سمية ال حيث من تتطابق كما قوق، ا عض الالسياسية صية ال قوق

ورة املذ قوق ا ف عر إ شارة منا ستد ما ذا و املالية، قوق ا من فرع

ا غ عن ا يم ا ل دقيق ف عر إ نصل   .ح
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صية -1 ال قوق ا ف   : عر

مجموعة إ ت ت ا بدور وال املالية، قوق ا إ ت ي قوق ا من النوع ذا

ا قوق اءا الفق عرف وقد املدنية، قوق ا من فرع اصة ا قوق وا اصة،

ا م نذكر ف عار عدة صية ال قوق   :ا

ون ي آخر ص ع ص ل قانونا مقررة انية إم أو القدرة و ال ق ا

ء إعطاء أو عمل عن متناع أو عمل بالقيام ما   . 16مل

قا رابطة أنھ ال ق ا عرف الدائنكما و و ما أحد تخول ن ص ن ب نونية

عمل عن امتناع أو عمل قيام ون ي قد راء ذا تھ، ملص ن مع بأداء املدين يطالب أن

ء إعطاء   . 17أو

لصاحبھ يخول الذي ق ا ذلك أنھ ال ق ا يال ا ة ستاذ وعرف

املدين ص ع   . 18سلطة

السياسية -2 قوق ا ف   عر

ياة ا مة املسا ا نطاق ون ي ، جن دون الوط ا يتمتع ال قوق ا

سان إليھ ت ي الذي املجتمع كم ا دفة اك ش أي للدولة السياسية

إ19سياسيا منتميا باعتباره ص لل القانون ا يقرر ال قوق ا أخرى صورة و ،

مة املسا لھ وتخول ن، مع ابلد شؤو وإدارة الدولة ذه   .  20حكم

سان -3   :حقوق

التا ف التعر ما أ من سان حقوق ف عر القانون اء فق   :اختلف

اص، عموم إ سبة بال ا توفر يلزم ال املطالب أو حتياجات مجموعة ا أ

م بي تمي أي دون مجتمع أي   .21و

اللصيقة قوق ا مع ا شا و ا تداخل ك قوق ا ا أ ا ف عار من ر والظا

سان إ ل ل ثابتة حقوق و شرا بصفتھ شر لل ت تث ال قوق ا ف صية، لل

قوق ا ذه و العامة، ات ر ا و قوق ا تتضمن ف سھ، وج وطنھ عن النظر غض

س قوق العال عالن ا التاليةتضم قوق ا ا أبرز ومن   :22ان

اصة، ا ياة ا حرمة الكرامة، ق سد،ا ا وسالمة ة ر ا و ياة ا ق ا

املوطن واختيار التنقل ة ق حر ا الزواج، ق ا سية، ا حق الدولة، داخل

الضمان ق الرأي،ا ة حر املعتقد، ة حر ، التفك ة حر ق ا سرة، حماية
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التعلم، ق ا م، الكر ش الع ق ا جرة، ق وا العمل ق ا ، جتما

نتاج ق والعل ا ي   ...د

صية لصيقة حقوق شمل عالن املتضمنة سان حقوق فإن التا و

ع ات حر و مبادئ و اجتماعية حقوق عائلية، حقوق سياسية، حقوق   .... امةسان،

صية -4 بال اللصيقة قوق ا ف   :عر

نص حيث املواد عض ا أشارإل وإنما قوق ا ذه زائري ا املشرع عرف لم

زائري 47املادة ا ي املد القانون مشروع:" أنھ23من غ اعتداء عليھ وقع من ل ل

قد ون ي عما ض التعو و عتداء وقف يطلب أن تھ ص ل املالزمة قوق ا من حق

ضرر  من املادة"قھ نص كما ع4824، القانون نفس الغ:" من نازعھ من ل ل أن

ذا وقف يطلب أن اسمھ الغ انتحل ومن ر، م دون اسمھ واستعمال عتداء

ضرر  من قھ ون ي عما ض املادة"التعو نص فيما القانونية182، ماية ا ع منھ

املادة ذه جاء حيث صية، ال قوق ا ع عتداء حالة شمل:"املقررة

أو ة ر با مساس ل املعنوي الضرر عن ض السمعة التعو أو   ".الشرف

لم وإن زائري ا املشرع مايةإن ا وضع أنھ إال قوق ا ذه ل دقيقا فا عر يضع

ا عل التعدي حالة ا ل   .    القانونية

ا نذكرم مختلفة فات بتعر ا عرفو فقد القانون اء فق   :أما

ولونھ عرقھ ان أيا سان لإل املعنوي بالكيان أو سدي ا بالكيان متصلة حقوق ا أ

ا ف للتعامل قابلة غ سھ ج صرأو ل قابلة وغ املالية قوق ا عن   .25وخارجة

ا ومقوما سان صية ع تنصب ال قوق ا مجموعة ا أ عرفت كما

ذا فإن بالتا و دمية، بصفتھ ص لل ت تث قوق ا ذه أن أي ا، شاط ر ومظا

ص لل ي سا الوجود من وجوده ستمد قوق ا من   .26النوع

صھ اصة ا سان حقوق أو ص، بال املتعلقة قوق ا ا عل يطلق كما

مادية بجوانب متعلقة ون ت ال ال أو ذاتھ سان باإل تتعلق ال قوق ا   .27و

تتصل حقوق ا أ و واحد وم مف حول تدور ا أ إال ف التعار اختالف رغم

ص ال   .بذات

تنقسم قوق ا ذه ماإن ذا و قوق ا با عن ا تم خصائص ا ول أنواع إ

ي الثا املبحث لھ   . نتعرض
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ي الثا صية: املبحث بال اللصيقة قوق ا ات ومم   :أنواع

ل صية بال اللصيقة قوق ا وتحليل دراسة ع القانون اء فق معظم انصب

بخصا ت تم و ا بتعدد قوق ا ذه فتنوعت حدى، ع باحق عن ا ز ت ئص

التا ساؤل ال نطرح يجعلنا ما و و قوق، اللصيقة: ا قوق ا وخصائص أنواع ما

صية؟   .بال

ول  صية: املطلب بال اللصيقة قوق ا   :أنواع

ن قسم إ صية بال اللصيقة قوق ا املادي: تنقسم بالكيان يتعلق قسم

آخري وقسم سان، جسد أو سان سانلإل لإل املعنوي بالكيان   . تعلق

سان -1 لإل املادي بالكيان املتعلقة قوق   :ا

الغ ع يحظر حيث سدية، ا السالمة ق وا ياة ا ق ا النوع ذا شمل

وذلك ال، ش من ل ش بأي جسده سالمة أو ص ال حياة ع عتداء ان ما م

تصل ال نائية ا ات العقو طائلة القتلتحت حالة عدام حد إ االت ا عض

املدنية ضات التعو جانب إ   . 28العمد

ن قسم إ ا بدور قوق ا ذه أثناء: وتنقسم املادي سان بكيان متعلقة حقوق

مماتھ عد بجسده متعلقة حقوق أخرى و   .  29حياتھ،

حياتھ  - أ أثناء املادي سان بكيان املتعلقة قوق   :   ا

قوق من ا ذه م جسده:أ سالمة وحقھ ياة، ا سان   .30حق

الوفاة  - ب عد سان بجسد املتعلقة قوق   :ا

ثة ا ذه وتتمتع موتھ عد جثتھ إ سان سم املالزمة قوق ا تمتد

أذن إذا إال ا ف للتصرف قابلة غ ثة ا تبقى و القانون ا يحم ا لصيقة بحقوق

سديةالقا ا السالمة ق وا الدفن ق ا ا م أ ومن بذلك،   .  31نون

سان -2 لإل املعنوي بالكيان املتعلقة قوق   : ا

وتجسد سان صية ا تتم معنوي ع طا ذات مالية غ حقوق و

ا م الغاية ن مع مجتمع سائدة سانية إ قيم من عة نا القانون ا يحم ة مص

اصة ا حياتھ و سمعتھ و سان شرف ع فاظ   .32ا
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وخصوصيات سان ومشاعر ار بأف تتعلق قوق ا ذه فإن ثم وشرفھومن ،33ھ

ا م أ الصورة: ومن ق ا املسكن، حرمة صوصية، ا ق   ... ا

ي   الثا صية: املطلب بال اللصيقة قوق ا وخصائص ات   :مم

حقوق با مع ا عض ك ش صائص ا من بجملة تتم قوق ا ذه إن

حقوق إذن ف ا، غ عن ات بمم تنفرد فيما السياسية، قوق ا كذا و سان

كما ا، عل ز ا يمكن وال التقادم ا عل يرد وال ا عل التنازل يمكن ال ص، بال لصيقة

ا ل س ل مالية غ حقوق ا فأ صر، ا تقبل وال الورثة إ تقل ت ال مادي، وجود

الوفاة عد ما إ تمتد قد واملعنوي املادي سان بكيان تتعلق مطلقة مدنية   .حقوق

ص -1 بال لصيقة   :     حقوق

الوصية أو بالبيع للغ تقل ت وال بالتقادم، سقط ال و للغ ا ع التنازل يجوز فال

اث، امل اأو باستخدام التوكيل يجوز وإن34وال للتصرف، قابلة غ حقوق ف ثم ومن ،

أساسيا مبدءا أصبحت ال سانية الكرامة ام اح قبيل من و للتصرف ا قابل عدم

سانية إل ا ا ان ذلك خالف عت الذي اليوم، العالم و املجتمع مرتكزات من مرتكزا

  .35سان

املشرع أشار املادةوقد ذلك إ زائري زائري 45ا ا ي املد القانون 36من

ا ف جاء ا:" وللت ام أح لتغي ال و ليتھ أ عن التنازل ألحد س ل املادة"أن نص كما ،

صية46 ال تھ حر عن نازل ي أن ألحد س ل أنھ   . منھ

واملعنوي  -2 املادي سان بكيان تتعلق   : حقوق

لص حقوق أوف سان جسم أي املادي بكيانھ إما وتتعلق سان بذات يقة

سان حقوق با عن اصية ا ذه تتم ثم ومن املعنوي   . كيانھ

التقادم -3 ام ألح ا خضوع   : 37عدم

أما استعمالھ، حقھ سقط معينة مدة حقھ ستعمل لم إذا ص ال إن

سري  فال صية ال اللصيقة قوق عدما سقط ال و قائمة وتبقى ذلك ا عل

أي38ستعمال لكسب وسيلة التقادم اعتبار يمكن ال صية ال قوق ا مجال ففي ،

باسم عرف فمن ا، م أي لسقوط وسيلة التقادم اعتبار يمكن ال كما قوق، ا ذه من

اسم حقھ سقوط ع ال قصرت أو طالت سواءا معينة مدة قيقي ا اسمھ ھغ
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الزمن، من مر ما م بھ ر اش الذي قيقي ا غ سم سابھ اك أيضا ع وال قيقي ا

ا ع ينفك أن يمكن وال سان تھ ص لصيق حق39فاالسم يل ال ذلك أن إال ،

بذلك تج الدولة ن قوان انت إذا معينة إجراءات بإتباع اسمھ غي   .  سان

س -4 ول مالية غ ماديحقوق وجود ا   : ل

للمعتدى ي ا عل عتداء ولكن مالية غ حقوق باملال، تقوم ال حقوق

أو ماديا النا الضرر ان سواءا ض التعو ق ا شأ و ض، التعو حقا عليھ

  .40أدبيا

بل مال أو ء بمثابة عد ال ا و املالية قوق ا نطاق عن ا خروج خاصية إن

ذاتھ سان ا محل خاص ع طا ا يمكن41ل الطبيعة مادي ح ا ل س ل أن كما ،

إنما و العقارات وال املنقوالت من عد ال ف مادي ل ش ا ل يوجد فال تحسسھ،

محسوسة غ ة معنو   . 42حقوق

الورثة -5 إ ا انتقال قابلية   : عدم

ق فا الوفاة، عد الورثة إ تقل ت أن مبدئيا يجوز فال مالية غ حقوق ا و

ا فكر إرثا عد م إل سبة بال فإنھ للورثة الصالحيات عض ينقل ان وإن للمؤلف ي د

صاحبھ إ سبھ و عليھ املحافظة من فيبقى43البد الورثة إ تقل ي ال التأليف فحق ،

ع حكرا املادائما العائد املتمثل املا جانبھ و الورثة إ تقل ي ما إنما و صاحبھ

التأليف ذا شر جراء من م إل يرجع   .الذي

صر -6 ل ا قابلي   :عدم

سانية تطور مع تنمو و تتطور بل معينة قائمة محصورة غ قوق ا   . 44ذه

ز -7 ا ا عل يرد   :   ال

زال  ا يفاءألن الس وز امل املال بيع و منھ الغرض ألن مادي ء ع إال يرد

ز ا ا عل يرد فال ا بيع يمكن ال قوق ا ذه انت وملا ثمنھ، من دينھ   .  45الدائن

مدنية -8   :حقوق

سان إ ل ا يتمتع حقوق ف السياسية، قوق ا عن تنفصل بذلك و

نوع ن و ا بي فيفرق سية، ا عديم ان لو ح بل تھ س ج عن النظر غض دولة أي

دولتھ محدود سيا مجتمع أي وطنھ سان ا يتمتع ال قوق ا من آخر

الذي الشعب عضوا للدولةباعتباره ساسية العناصر أحد   . 46عت
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الوفاة -9 عد ما إ   : تمتد

وفاة عد ما إ تمتد ا و قوق ا با عن يتم قوق ا ذه عض إن

ذه وتتمتع موتھ عد جثتھ إ سان سم املالزمة قوق ا تمتد حيث ص، ال

ثة ا وتبقي القانون ا يحم ا لصيقة بحقوق ثة أذنا إال إ فيھ للتصرف قابلة غ

بذلك   .47القانون

اتمة   :ا

أن ر يظ صية بال اللصيقة قوق ل املختلفة ف للتعار التعرض خالل من إن

ذه أن م اعتبار تقاطعت م آرا أن إال ا، ل موحد ف عر ع تتفقوا لم اء الفق

ا بكيانھ متعلقة و سان، بذات لصيقة قوق افةا ل ثابتة و واملعنوي، ملادي

ف ص، ال وفاة عد ما إ تمتد قد مالية غ مدنية حقوق ف ، تمي دون الناس

البحث ذا خالل ومن ضارات، وا سان بتطور تتطور ا حصر يمكن ال حقوق إذن

التالية والتوصيات املالحظات لت   : املتواضع

قوق  -1 ا اء الفق عــض سمية قوقإن ا من فرع ال صية ال

اسم اللصيقة: املالية قوق ا عن ا تمي يفيد ية الدائ قوق ا

من بدال سم ذا تداوال يتطلب ما و و سمية ال حيث من صية بال

  . ذاك

قوق -2 مرادف صية بال اللصيقة قوق ا وم مف جعلوا ن الباحث عض

من جزء صية بال اللصيقة قوق فا يح، غ ذا و سان

واملعنوي  املادي وكيانھ ص ال بذات املتعلق سان   .  حقوق

معمقة -3 بحوث إ يحتاج زال ما صية بال اللصيقة قوق ا وم مف إن

التمي إ بھ اتصل سة امللت قوق ا با عن ا ل   .  الدقيق

القانون -4 قوق ا ذه عرف لم أنھ زائري ا املشرع ع عاب ما إن

التطور مع تماشيا تداركھ عليھ ب ي ما ذا و ا، إل باإلشارة مكتفيا ي املد

عض ع ع الذرا سد وح ة ج من ات ر وا قوق ا مجال اصل ا

ب مجتمعنااملنادين وأعراف وتقاليد سالمية، عة الشر عارض حقوق

أخرى  ة ج من زائري   .  ا
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العمومية الصفقات ف داري القا   سلطة

أحمد ة بن   حور

قسم مساعدة   .-أ-أستاذة

تلمسان- يد بلقا بكر أبو جامعة السياسية العلوم و قوق ا   .لية

ص   :امل

مع املتعاقد طلب ع بناءا العمومية الصفقات ف سلطة داري القا يتمتع

ة واملص ي، القضا الف ستلزم ال االت ا من حالة وجدت م املتعاقدة،

املشروعية حدود يتجاوز الذي التعديل أو التعاقدية امات باالل خالل رة، القا القوة

العمومية الصفقة بموضوع مس   .و

résume 

Le juge administratif a le pouvoir de résilier les marchés publics en se conformant 

à la loi, mais dans les cas suivants : la force d’extériorité, le changement des 

obligations contractuelles. 

  :مقدمة

ة     خ ذه صور أبرز ، القانونية و املادية عمال من بالعديد العامة دارة تقوم

من أو العام القانون اص أ من انوا سواء اص من ا غ مع ا م ت ال العقود

واحدة قانونية طبيعة من ا ل ست ل العقود ذه و اص، ا القانون اص بحيث: أ

ة إدار عقود ون ت منقد داري للقضاء ختصاص ينعقد و داري للقانون تخضع

امتيازات عن دارة ا ف تتخ عقودا أو زائري، ا القانون العمومية الصفقات ا م أ

اص ا للقانون تخضع و ن العادي فراد لة م ا ف ل ت و العامة   .السلطة

ع تب ي ة إدار عقود العمومية اماتالصفقات ل و قوق ا من مجموعة ا ل

ا أبرز نائية است سلطات ا بدور تتمتع ال ، املتعاقدةّ ة املص مع للمتعاقد سبة بال

ا من وأخطر إذن إ حاجة دون املنفردة ا بإراد العمومية الصفقة ف سلطة
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ذ1القضاء ون و العامة السلطة امتيازات من بھ ع تتمتّ ملا نظرا وذلك ن، حالت لك

ن ت   :2أساس

و -  الة رت: ا قدّ ما إذا العامة املرافق يحكم الذي ف والتكيّ العالنية ملبدأ مراعاة

التقديري  بالف س ما ذا و العامة ة باملص يمّس أنھ املتعاقدة ة  Laاملص

résiliation dixrétionnaire 3.  

الثانية -  الة املتعاقد: ا إخالل حالة ون التعاقديةوت اماتھ بال دارة مع

املادة عليھ نّصت ما ذا الرئا149و املرسوم الصفقات247-15من تنظيم واملتضمن

العام املرفق ضات تفو و  .4العمومية

من -  الصفقة ف ّق ا لھ س ل الذي دارة مع املتعاقد ناك املقابل و

للقا أ ي أن عليھ يجب إنما و نفسھ، بذلك،تلقاء كم ا أجل من املختص داري

الرابطة بف كم ا أجل من داري القا ا يتمتع ال السلطات فما

ند؟ س ال االت ا ما و   التعاقدية؟

ول املطلب عرف ن، أساسي ن ملطلب البحث ذا نقسم ساؤالت ال ذه ع لإلجابة

الف كذلك و العمومية الالصفقات االت ا ناول ن ي الثا املطلب أما ي، القضا

ي القضا الف قرار داري القا ا عل ند   . س

ول  ي: املطلب القضا الف و العمومية الصفقات ف   .عر

و ن، للمواطن العامة اجات ا إشباع أجل من العمومية الصفقات العامة دارة م ت

مجموعة املجال ذا البحثسلك إ ا ورا من دف ال لية الش جراءات من

يملك املقابل و قتصادية، و املالية الناحية من عرض أحسن يقدم الذي املتعاقد عن

ا ترتك قد ال ات ا ن الفصل أجل من املختص داري القضاء خ ذا

املتعاقدة ة   .املص

ول  ال: الفرع الصفقات ف   .عموميةعر

املرسوم من الثانية املادة ن م العمومية الصفقات زائري ا املشرع عرف

ا247-15الرئا بأ العام املرفق ضات تفو و العمومية الصفقات قانون : املتضمن

وفق" ن اقتصادي ن متعامل مع بمقابل م ت بھ، املعمول ع شر ال وم مف ة مكتو عقود
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عل املنصوص مجالالشروط املتعاقدة ة املص حاجات لتلبية املرسوم، ذا ا

والدراسات دمات ا و اللوازم و   ."شغال

مع قتصادي املتعامل صفة ذكره السالف ف التعر بموجب زائري ا املشرع حدد

و العمومية الصفقات أنواع ن ب و ة ج من املتعاقدة ة عقد: املص و العامة شغال

الدراسات و دمات وا اللوازم   .5 اقتناء

أس مركز ا تجعل نائية است سلطات املتعاقدة ة املص يتتمتع القانو املركز من

الف سلطة كذلك و التعديل، سلطة شراف، و الرقابة سلطة ا م أ ا، مع للمتعاقد

ا أخطر و من. نفرادي مبادئ و قواعد إيجاد داري القضاء ع لزاما ان لذلك

داري للقضاء وء ل حقھ خالل من ذلك و ا، مع املتعاقد عن الضرر رفع ا شأ

م عناملختص ض بالتعو املطالبة و ناحية من العمومية الصفقة بف املطالبة أجل ن

أخرى  ناحية من خسارة من قھ ما و كسب من فاتھ   .ما

ي الثا ي:الفرع القضا الف ف  .عر

ع دارة خطأ ع بناءا العمومية الصفقات بف كم ا داري القا يملك

و املتعاقد، املتعامل طلب املتعاقدة،أساس ة املص ا ل تتعّرض ال زاءات ا أخطر و

خطاء ومن دارة، ترتكبھ جسيم طأ إالّ زاء ا ذا داري القا يحكم ال حيث

را تأخّ ا تأخر أو الصفقة، موضوع عن معقول ب س دون دارة عدول مثال لذلك رة ّ امل

تو  أو عمال وقف ثم التنفيذ للبدء ا بكب تّ ي إذ مالية، ات عقو وفرض جزاءات قيع

بھ قت ال ضرار عن املتعاقد للمتعامل امل ال ض التعو ة مّ م يجة ن عليھ

التعاقدية الرابطة بف كم ل   . 6إضافة

ي الثا ي: املطلب القضا الف   .حاالت

لل داري القضاء أمام دعوى رفع العمومية الصفقة طر من ألّي بفيمكن مطالبة

امات باالل خالل حالة التعاقدية ا7الرابطة ا بإم املتعاقدة ة املص أنّ العلم مع ،

بف يق إداري قرار إصدار ق طر عن وذلك للقضاء وء الّ دون الصفقة ف

غ السلطة ذه انت ولو ح قائمة بالف ا سلط تبقى و التعاقدية، الرابطة
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ا عل يحكممنصوص والذي داري، القا رقابة تحت تمارس ا لّك العقد

ق ا ذا استعمال دارة عّسفت إذا املا ض  .8بالتعو

  

ول  املتعاقدة: الفرع ة املص خطأ أساس ع ي القضا   .الف

يمكن التعاقدية، الرابطة بف كم ل داري القا ا عل عتمد ال االت ا إن

امات باالل خالل حالة املتعاقدة ة املص تقص و خطأ أساس ع ا يف تص

حالة ّل ل حليل بالتّ نتطّرق الصفقة، عديل دارة حّق مقابل الف أو التعاقدية

حدا   .ع

التعاقدية -أوال امات باالل لإلخالل   .9الف

خر الطرف إلخالل ا مع املتعاقد أو دارة طلب ع بناءا ي قضا بحكم الف إنّ

إداري بقرار العقد ف حّق تملك دارة دامت ما ن، للطرف مضمون اماتھ ال نفيذ ب

ت فال العقدية، اماتھ ال تنفيذ املتعاقد خطأ إ نادا راس لتقر إال القضاء إ أ

ا قرار أنّ تّبن إذا ض، بالتعو ا عل املتعاقد رجوع عدم تضمن ي ل كذلك و ، الف

عّسف بالتّ ا مشو   .بالف

حكم ع صول ل داري للقا وء الّ من فالبد دارة مع للمتعاقد سبة بالّ ا أمّ

دارة ت أخلّ إذا العمومية الصفقة بف يق ي وقضا جسيما، إخالال ا اما بال

أو املادي، املقابل بأداء ا كإخالل املالية امات ل ناك ف ا طبيع باختالف تختلف

ف عليھ ب تّ ي إذ التنفيذ، البدء من ا مع املتعاقد ن بتمك ا اما بال خالل

خس من قھ ا عمّ ض التعو إ إضافة جسيما، خالل ان إذا منالصفقة فاتھ وما ارة

  .10كسب

العمومية -ثانيا الصفقة عديل دارة حّق مقابل   .الف

اص ا القانون عقود من ه غ عن داري العقد تميّ ر مظا ّم أ عديل التّ سلطة . عدّ

خر،كما الطرف اتجاه انفرادية سلطة ما م ا أيّ ع يتمتّ ال ي املد العقد أطراف ان فإذا

العقد فإن التعديل، ذا خر الطرف وإلزام واحدة بإرادة العقد ام أح عديل يمكنھ
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املتعاقدةداري ة للمص يمكن اص ا القانون مجال ا املعمول للقواعد وخالفا

املنفردة ا بإدار   .عديلھ

من عديل للتّ قابلة ة دار العقود ّل أنّ ع يجمع املقارن القضاء و القانون فقھ اد و

ة املص ستطيع ف العامة، املرافق س سن عود ذلك وأساس ، دارة جانب

اماتا ال من ل عدّ أن العام املرفق س حسن و العامة ة املص اقتضت إذا ملتعاقدة

بالنقصان أو ادة بالزّ ا مع عليھ. املتعاقد ص النّ يتّم لم لو ح لإلدارة ثابت ق ا ذا و

عقود أنّ ذلك صراحة، القانون عليھ ينّص لم لو ح لإلدارة ثابت و بل العقد،

إ اص ا مفاضلة،القانون أو تمي دون العقد طر ن ب املساواة فكرة ع تقوم انت ذا

ة مص ع العامة ة املص تفضيل فكرة ع يقوم لذلك وخالفا داري العقد فإن

دارة مع   .املتعاقد

أن وجب العامة، ة املص تحقيق إ س الذي الطرف ة ج ل تمثّ دارة انت وملا

ا بامتياز ع دونتتمتّ املنفردة ا بإراد العقد عديل ا أحقي ل تمثّ ا، مع املتعاقد تجاه

العام طار ضمن عديل التّ ان طاملا اض ع أو حتجاج حّق ا مع للمتعاقد ون ي أن

بل مطلقة ست ل عديل التّ دارة وسلطة العامة، ة املص واستوجبتھ للصفقة

ضوا و إطارمحدود ضمن يتمارس فيما ل تتمثّ دقيقة   : 11بط

العقد -1 موضوع عديل التّ يتعدى ال ا: أن سلط ممارسة عند دارة أنّ شّك ال

يجوز فال يتجاوزه، ال أن و ص العقد موضوع يرا نحو ع ا تباشر عديل التّ

اق وإر العقد موضوع لتغي عة ذر التعديل سلطة من خذ تتّ أن املتعاقدة ة للمص

قبلالط قتصادي املتعامل ألنّ جديد، عقد أمام كنا إال و ا، مع املتعاقد رف

من التأكد يجب دة، محدّ آجال العقد مضمون نفيذ ب ام ل و معھ التعاقد

ذلك فإنّ للعقد، يك ال أو املوضو غي التّ ع أقبلت فإذا والفنية، املالية قدراتھ

ن ومن ا، مع املتعاقد يناسب ثرال و املدى حيث من التعديل ون ي أن يجب ا

ص العقد ع ر يؤثّ ال ح يا   .س

موضوعية -2 أسباب عديل للتّ يكون عديل: أن ا سلط تباشر و دارة أنّ الشّك

دف عديل للتّ ا تدفع عوامل ناك بل فراغ، من تتحرك ال العمومية الصفقات

وت العامة املرافق س حسن وجھ،ضمان أحسن ع ور م ل العامة دمة ا لبية

خاصة العقد توقيع عد تتّغ قد نة معيّ ظروف ظّل تتعاقد دارة ألنّ
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فإذا د، التور أو شغال كعقد ا تنفيذ ال طو زمنا تأخذ ال العمومية الصفقات

يتما بما العقد عديل بحّق لإلدارة اف ع وجب الظروف ت الظروفّغ و

ص العقد مراعاة و ديدة   . 12ا

للمشروعية -3 العامة القواعد حدود عديل التّ قرار يصدر ن .أن ح دارة إنّ

السلطة تصدر بحيث داري، القرار ا وسيل فإنّ ما صفقة عديل ع تقبل

ب و عمومية، صفقة عديل ا نيّ عن علن بموجبھ ا إدار قرارا يجباملختصة التا

مشروعا ون لي داري القرار ان سائرأر القرار ذا تتوافر   .13أن

إالّ عاقدية، و انفرادية ن نوع إ الفقھ ا ف صنّ وإنّ دارة أعمال إنّ شارة تجدر كما

أعمال نة املتضمّ القرارات أو عديل بالتّ اصة ا القرارات قائمة، ما بي العالقة أنّ

و شراف املتعاقدة ة املص حّق أساس ع قتصادي للمتعامل توجھ جديدة

  .التوجيھ

إذوا داري، القانون اء فق جميع ا سلم لم عديل التّ دارة سلطة كرأنّ بالذّ دير

العامة شغال كعقد العقود من مّعن نوع ا وحصر د، املؤ و املنكر الرأي ناك

ال الئحية شروطا نان يتضمّ العقدين ذين أنّ أساس ع ا موقف ر ّ ت و متياز، وعقد

لإلدار  اسمح أمّ شغال، عقد ال ا وكذلك العقد، بنود لتعديل دخل التّ بحّق ة

العقد عليھ تفاق تّم إذا إالّ عديل، التّ حّق مباشرة يجوز ال العقدين ذين   .غ

العقد ر ومظا ات مّم م أ أحد من دارة يجّرد أن شأنھ من الرأي ذا أنّ قيقة ا

ا تّم فطاملا العامة،داري، ة املص و العام باملرفق عالقتھ و بموضوعھ داري لعقد

فإنّ وإالّ عديل التّ سلطة ا رأس ع و لإلدارة املمنوحة بالسلطات باملقابل يتم أن وجب

ي املد العقد من ب سيق داري   .14العقد

الدو  مجلس قرار عديـل التّ سلطة الفر داري القضـاء اعتـرف قد الفرو لة

خ افالت1910-03-11املؤرّ ل سية الفر العامة الشركة  Compagnieقضية

général française des tramwaysالفر الدولة مجلس قّرر لذلك إضافة قضية ،

ديدة ا   . 15 1902-01-10لروان" للغازدوفيل"الشركة

الرئا للمرسوم الّرجوع تحديدا247-15و املوادو عنوان139إ135من تحت وردت

ق املادة(l’avenant)امل نصت و إبرام135، إ أ ت أن املتعاقدة ة املص انية إم ع

املرسوم ذا ام إطارأح للصفقة   .مالحق
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املادة ا136عرف بقول ق امل املرسوم نفس عة: " من تا عاقدية وثيقة ق امل ل ش

م و أوللصفقة، بند عديل أو ا تقليل أو دمات ا ادة ز دفھ ان إذا االت ا جميع

الصفقة عاقدية بنود ة   ". عدّ

املادة زائري ا ع شر الّ ي القانو ا أساس تجد عديل التّ سلطة أنّ تج من136ست

الرئا ل247-15املرسوم عدّ أن العمومية الصفقات جميع و لإلدارة أجازت وال ،

عديل التّ ذا أنّ غ النقصان، أو ادة بالزّ ا إمّ بنودا أو التاليةبندا للشروط   :يخضع

م - ون ي ةأن مكتو صلية الصفقة انت طاملا ا   .كتو

ري - و ا عديل التّ ألنّ بالصفقة، ري و ا املساس إ عديل التّ يؤدي ال أن

جديدة صفقة أمام   .يجعلنا

د - املحدّ املا السقف فيھ يرا أن ع النقصان أو ادة بالزّ عديل التّ ق يتعلّ أن

ب139املادة وقدره ، الرئا املرسوم للصفقة%10من ص املبلغ   .من

إ س الذي داري، القا لرقابة تخضع عديل التّ سلطة أنّ القول البدي ومن

وكذلك العام املرفق س حسن مقتضيات مع عديل التّ موضوع تناسب مدى من د أكّ التّ

ض وع عيا، شر ا عل املنصوص املالية دود ا و صلية بالصفقة عالقتھ مدى وءمن

عدمھ من عديل التّ لسلطة املتعاقدة ة املص ممارسة التعّسف يقرر ت16ذلك ث فإذا ،

ة املص تجاوز ع بناءا التعاقدية الرابطة بف يحكم أن لھ جاز ذلك داري للقا

املطالبة قتصادي املتعامل يملك و العمومية، الصفقة عديل ا دود املتعاقدة

املا ض الصفقةبالتعو ف إ إضافة كسب من فاتھ وما خسارة من قھ ا   .17عمّ

ي الثا املتعاقدة:الفرع ة املص خطأ بدون ي القضا الف   .حالة

التعاقدية  الرابطة ف أجل من داري للقا أ ي أن املتعاقد للمتعامل يمكن

املتعاق ة املص عن الصادر طأ ا أساس ع س ل لكن و ة، أساسدار ع إنما و دة

الصفقة تنفيذ ستمرار استحالة إ تؤدي جديدة ظروف ور ظ بالتا و خطأ، بدون

مستحيلة الصفقة من تجعل ال و رة القا القوة االت ا ذه أبرز و العمومية،

 . التنفيذ
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رة-أوال القا القوة ب س ي القضا   .الف

عن رة القا ة القوّ ة نظر الذيتختلف ديد ا الوضع مع ناسب ت ا أل خرى ات النظر

الوسيلة عت حيث مستحيال، دارة مع املتعاقد قبل من امات لالل التنفيذ يصبح

اماتھ ال من ل للتحلّ ا مع املتعاقد إعفاء إ تؤدي ال   .الوحيدة

املتعاقدة طراف إرادة عن ل مستقّ حادث ا بأ رة القا ة القوّ وعرف توقعھ، ممكن وغ

ف عر التّ ذا ل نادا واس التعاقدية، امات ل تنفيذ دون مطلقة بصورة يحول و

التا و ة النظر ذه ل ونة امل ساسية العناصر تج   :ست

ار  - أ ا جن ادث إرادة l’extériorité :ا عن ومستقل خارج ون ي بحيث

  .طراف

أو  - ب ع وقّ التّ انية إم قبعدم م غ عيدةl’imprévisibilité: حادث ون ت أن يجب

مجلس د أكّ إذ ا، حدو م سا أن ا شأ من ال وادث وا الظروف ّل عن

ذلك و املتوقع غ أو قب امل غ ادث ا أنّ امھ أح من العديد الفر الدولة

أثناء يواجھ أن قتصادي للمتعامل يمكن ال الذي ادث أوا الصفقة أبرام

ع شر صدور أو إضراب قيام أو رب ا أنّ املجلس قرارات ت واعت ا، تنفيذ

أنھ الواقع ت يث عندما ع متوقّ غ كحادث ا جميع عت أن يمكن ال جديد، اجتما

وادث ا ذه مثل صدور ع توقّ مكن و ة مضطر الظروف انت العقد   .18زمن

ادث  - ج ا دفع يمكن و: l’irrésistibilité :ال املتعاقد قبل من ه صدّ انية إم عدم

ما ذا و مطلقة ستحالة ون ت بحيث التعاقدية، امات ل تنفيذ من ا جذر عا ما

ال رة القا ة القوّ وجود تقدير من يق ض التّ شديدة داري القا سلطة يجعل

ن نوع ن ب   :تّم

التّ  - يمكن ال ال رة القا ة التنفيذالقوّ لعدم بالتا تؤدي و ا، عل   .غلب

املا - التوازن تقلب أن ا شأ من لكن و ا تجاوز ل س ال رة القا ة القوّ

ف إ يؤدي ما ذا و ائيا قضائياللعقد قد. العقد داري القا لكن

طراف دعوة بمحاولة تدخلھ ستكمل أن بانتظار الف لمة لفظ ر يتأخّ

ااملت أ العلم مع توازنھ، إعادة أجل من ة للمصا الصفقة ترميم إ عاقدة

تقبل و تفرض العامة ة املص لكّن و داري القا اختصاص من ست ل
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التدخل من النوع ال. ذا رة القا ة القوّ ة نظر يجعل ما ذا العامو قانون

فيما كذلك تختلف كما اص ا القانون ا نظ عن ثارتختلف يخص

ع الّضغط أجل من داري للقا امتياز ل دخّ التّ عت حيث القانونية،

الذي ي املد للقا سبة بالّ بھ خذ يمكن ال ذا و املتعاقدين، ن الطرف

إالّ  س ل العقد بف كم ا عليھ   .يتّعن

اتمة   :ا

املتعاقد طلب ع بناءا العمومية الصفقات ف سلطة داري القا يتمتع

لكن نائية، است سلطات من املتعاقدة ة املص بھ تتمتع ما مع باملوازاة ذلك و ا، مع

ع ا حمل و لإلدارة، أوامر توجيھ انية إم مدى ما و املرحلة ذه يطرح الذي ل املش

دا القرار ضتنفيذ بالتعو ا مطالب و العمومية، الصفقة ف املتضمن ي القضا ري

املتعاقد املتعامل ق ت ضرارال  .عن
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ي سا الدو القانون وفق ي املد الطفل   .حماية

                                                         

مساعد:تاذةس أستاذ رة ز   -أ–عار

السياسية والعلوم قوق ا قوق -لية ا   -قسم

ر الطا موالي الدكتور  -سعيدة–جامعة

 

ص   :امل

سانية مست ال واملآ ، الثانية العاملية رب ا عد خاصة الدو املجتمع تم ا

فئة لتمس القواعد ذه تدرجت ،وقد سان حقوق تح دولية قواعد بإيجاد ا جراء

االت ا أو العادية االت ا سواء طفال فئة و خاصة حماية إ تحتاج ضعيفة

،أين نائية الدوست القانون بھ تم ا خ ذا ،و مس نزاع حالة الدولة ون ت

عة الرا جنيف اتفاقية خالل من اع ال ألطراف ملزمة دولية قواعد أوجد ن ح ي سا

لعام1949لعام ع ر جنيف باتفاقيات ن ق امل ن ول وتو ا1977وال خالل من يح

ا وفق سانا إ باعتباره الفئة طفالاتھ اعتباره ،و ا يتمتع أن يجب ال العامة ماية

املدنية لصفتھ ذلك ل و لھ املقررة اصة ا ماية ا خالل  . من

 

Résumé 

la communauté international intéresse surtout après la seconde guerre mondiale 

et les tragédies qui ont touché les juniors de l’humanité  trouver des règles 

internationales pour  protéger les droits de l’homme, a progressivement ces 

règles pour affecter un groupe vulnérable nécessitant une protection spéciale ,un 

groupe d’enfant ,que ce soit dans les cas normaux ou exceptionnels où l’Etat est 

dans un état de conflit armé et celui-ci concerné par le droit international 

humanitaire a crée des règles contraignantes pour les parties au différend par la 

quatrième convention de Genève de 1949 et les protocoles additionnels aux 

conventions de Genève  quatre de 1977 protège a partir de laquelle ces 

circonstances catégorie comme un être humain en fonction de la protection 
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générale qui devrait être apprécié et comme un enfant grâce à une protection  

spéciale prévue pour lui tout cela comme des civils.                  

   

  :مقدمة

ماية وا الرعاية توف إ منا يحتاج عليھ وللمحافظة الدنيا ياة ا نة ز الطفل

ن و الت طور و الذي يولو الف نھ و ت سبان ا أخذنا ما ،إذا لھ ن ت املناس

وآخر ظرف ل ن ب تتغ أن يمكن ال تھ ،ونفس ،.والنمو العادية االت ل سبة بال  ذا

اال  ا بذلكأما ا،وأقصد كنف ش ع ال البالد ا تمر أن يمكن ال نائية ست ت

طبيعية حياة ش ع أن الظروف اتھ و الطفل ذا ل يمكن ال ،حيث ة املس اعات ال

ة املس اعات ال أثناء الطفل حقوق حماية موضوع عت حقوقھ،لذا امل ب يتمتع ،وأن

ساسة ا املواضيع ن ب امن ا املدنية-وقتنا صفتھ عتبار أخذنا ما اتھ-إذا و

قواعد إيجاد الدو للمجتمع د ع حينما عاتقھ ع الدو القانون ا أخذ ماية ا

للدول حدودا تضع ،وأن للطفل ماية ا ذه تكفل أن ا شأ من ال دولية قانونية

يحتمل أو يوجد ،وال املعركة أرض ع ذلكاملتنازعة تحقق وقد ن مدني ا ف يوجد أن

لعام الطفل حقوق إعالن ان ،ف الدو القانون قواعد شأن1959بموجب عالن ،

لعام ة املس واملنازعات الطوارئ حاالت طفال و ساء ال ،واتفاقية1974حماية

لعام الطفل الثامنة1989حقوق املادة ا ف طراف الدول دت ع نوال والثالث

ي)38( سا الدو القانون قواعد م تح ذه1بأن جاءت ،وقد بالطفل الصلة ذات

إ قواعده دف ال ي سا الدو القانون قواعد مع باملقارنة زمنيا متأخرة املواثيق

ك و ا ضعفً ك الفئة طفال اعتبار و ، ة املس اعات ال ايا حماية كفالة

نفسية،ع ح أو جسدية انت سواء ة، العسكر العمليات جراء مختلفة ألضرار ّرًضا

لعام عة الرا جنيف اتفاقية ن2 1949فتعد واملدني طفال بحماية املعنية دة املعا

رب ا حالة عامة   . بصفة

أثناء لھ املقررة ماية وا ي املد الطفل حقوق سنعا املوضوع ذا خالل من

ن التالي ن املبحث خالل من الدولية، وغ ا م الدولية ة املس اعات املبحث.ال يتضمن

باعتباره ا بنوع ة املس اعات ال أثناء ي املد للطفل قّررت ال العادية ماية ا ول
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تلك أثناء ي املد للطفل اصة ا ماية ا موضوع ي الثا املبحث ناول ي ن ح سان، إ

اعا   .تال

ول  ة: املبحث املس اعات ال أثناء ي املد للطفل املقرر العامة ماية   .ا

اتفاقية كفلتھ سان إ باعتباره ي املد الطفل ا م ستفيد أن يمكن ال ماية ا إن

لعام عة الرا رب،1949جنيف ا وقت ن املدني اص بحماية واملتعلقة

ا ل ن ضافي ن ولي وتو التداب1977عاموال من مجموعة اتخاذ خالل من

الفئة، ذه ع أخطار أو أضرار أي وقوع دون تحول أن ا شأ من وال ، حتياطات و

إ عدتھ ؟أم الدولية ة املس اعات ال ع اقتصرت ل ؟و التداب ذه فما

عنھ جابة سنحاول ما و و ؟ الدولية غ ة املس اعات خاللال من املبحث، ذا

ضمنھ ن املدرج ن ي.املطلب املد للطفل العامة أو العادية ماية ا ناول ن ول املطلب

الدولية ة املس اعات ال للطفل.أثناء العادية ماية ا إ فيتطرق ي الثا املطلب أما

الدو غ ع الطا ذات ة املس اعات ال أثناء ي   .املد

ول  الدوليةا:املطلب ة املس اعات ال أثناء ي املد للطفل العامة   .ماية

وال      رب، ا وقت ن املدني اص حماية شأن عة الرا جنيف اتفاقية أخذت

الدولية ة املس اعات ال أثناء ا3تطبق عاتق ع ول ضا ول وتو ال ،وكذا

ال  ال ساسية القانونية الضمانات من بھمجموعة جاء ما و و ا، عل عتداء يجب

عنوان حمل الذي تفاقية ذه من الثالث الباب من ول اص" القسم وضع

م ومعامل ن ام."املحمي ح ذه ف ن املحمي اص ضمن من طفال اعتبار و

كذلك م عل   .تنطبق

املحمي اص ام اح وجوب ع تفاقية ام أح محرصت وشرف م ص ل ن

معاملة م معامل أوجبت كما م، وتقاليد م وعادا ية، الدي م وعقائد العائلية م وحقوق

ممارسة وحظرت بھ، ديد ال أو العنف أعمال جميع من خاص ل ش م سانية،وحماي إ

أو عذيب منعت ذلك إ باإلضافة ن، املحمي اص ضد معنوي أو ي بد إكراه أي

عمالإبادة وكذا م، عل ماعية وا البدنية ات العقو سليط ن،أو املحمي اص

ائن كر يؤخذوا أن أو ماي.4نتقامية جراءات و الضمانات ذه م أ   :ومن
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ن .1 املدني ان الس و ن املقاتل ن ب   :التمي

جنيف      اتفاقية ناولھ ت لم ن املدني ان والس ن املقاتل ن ب التمي لعامإن عة الرا

ول1949 وتو ال ام أح النقص ذا تدارك ا ف طراف الدول لزاما ان ،ولذا

لعام ول ن1977ضا ب مي التّ ع اع الّ أطراف حث ع مر أول تطرق ،فقد

ن واملقاتل ن املدني ان ع5الّس جنيف التفاقيات كة املش الثالثة املادة قررت ن ح ،

م ن املدني اص العدائية،"أنّ عمال مباشرةً كون ش ال الذين اص

العاجزون اص م،و أس م ع ألقوا الذين ة املس القوات أفراد م ف بمن

آخر ب س ألي أو حتجاز أو رح ا أو املرض ب س القتال املادة".عن ذه تضمنت

ا ن ب التمي مبدأ كة ياملش عدا عمل أي توجيھ حظرت حينما ن املقاتل غ و ن ملقاتل

العدائية عمال ي إيجا دور لھ س ل لھ6ملن من ح ،أو العاج ص ال ون ي ،فقد

سلم واس سالحھ ألقى ولكنھ املقاتل   . وصف

لعام ول ضا ول وتو ال من ن مس ا املادة نص ي املد ف عر 1977جاء

اا بقول الدولية ة املس اعات ال ايا بحماية ت:" اص ي ال ص ل و ي املد

من السادس و الثالث و ي والثا ول البنود ا إل املشار اص فئات من فئة إ

واملادة) أ( الفقرة الثالثة تفاقية من عة الرا املادة دار43من وإذا ول، وتو ال ذا من

ح مدنياالشك عدّ ص ال ذلك فإنّ ي مد غ أم مدنيا ما ص ان إذا ما ". ول

القوات عضًوا ان إذا وما ي، املد ص ال صفة تحليل ع عتمد ف التعر ذا ف

شاط ب يقوم ان إذا وما ص، ال ذا بھ يقوم الذي ور الدّ ع وأيضا ال، أم ة املس

أ القتال عمليات مشاركة ذهعت تحديد فإنّ أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا ال م

املدنية الصفة الفئات تلك غ من ن خر اص عطي ة، العسكر للفئات املادة

مدنيا ص ال ت اعت حينما ن، املدني حماية حول يدور أن يمكن شك ل أزالت فقد

ذلك عكس ت يث أن إ صفتھ الشك   .7حالة

املد .2 ان الس نحماية   : ني

لھ     ا كفل عامة حماية من ن املدني ان الس من باعتباره ي املد الطفل استفاد

لعام ول ضا ول وتو ال1977ال ة العسكر العمليات عن الناجمة خطار ضد

العنف ألعمال م ض عر يمكن ال كما وم، لل محال ونوا ي أن يجوز فال ، تقع أن يمكن

ا م ديد نأو املدني ان الس ن ب الذعر بث املقررة8غرض ماية ا فإنّ التا ،و
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يقومون ال ال الة ا تقتصرع ول ضا ول وتو ال ا يوفر وال ن املدني ان للس

بدور ن املدني ان الس أحد قام إذا املخالفة وم مف و العدائية عمال مباشر بدور ا ف

عما تلك مايةمباشر ا تلك من ستفيد ال ھ فإنّ العدائية   . ل

ة املتحار طراف ع ول وتو ال نفس من مسون وا الواحدة املادة حظرت كما

ال تلك أو محدد، عسكري دف أي إ توجھ ال وال العشوائية، مات ال استخدام

عسكري دف إ توّجھ أن يمكن ال للقتال وسيلة أو قة طر الستخدم وال محدد،

اص أو ة العسكر داف ب تص أن يمكن ا فإّ ثّم ومن ا آثار حصر يمكن

تمي دون    9.املدنية

انت أيا بالقنابل ا قصفً وم ال املثال، يل س ع نذكر العشوائية مات ال من

و ة وا ون ت ال ة العسكر داف من ا عددً تخص وال والوسائل ةالطرق مم

تضم أخرى منطقة أي أو ة قر ح أو بلدة أو مدينة تقع ا لك البعض ا عض عن

وكذلك واحدة، ة عسكر داف أ اع ال أطراف ا عت ،و ن املدني يضم انيا س تركزا

أن أو م، إصاب أو ن، املدني أرواح خسارة ب س أن منھ يتوقع أن يمكن الذي وم ال

ذه من ا خلطً منيحدث وم ال ذلك من تظر ي ما تجاوز فيفرط ضرار، و سائر ا

مباشرة و ملموسة ة عسكر ة   . 10م

أو غطي أن أو ة العسكر ا داف أ عن وم ال رد تحاول أن ة املتحار لألطراف يمكن

ال املناطق ن مدني ان س بوجود فتتذرع خر، للطرف ة العسكر العمليات عيق

حما د تقومتر أن ا ل يمكن كما املناطق، تلك م ل ات تحر بوجود تتذرع ا أ أو ا، ي

ة العسكر داف عن مات ال لدرء ا م محاولة ن املدني ان الس ات تحر بتوجيھ

أخرى  عمليات غطية أو ا ل عة لعام11التا ول ول وتو ال ام أح حظرت ولذلك ،

إيجاد1977 أجل من فعال قدذه سلوك أي من ن املدني ان للس الفعالة ماية ا

ا حر اع ال أطراف ن.12تتخذه مس وا الواحدة املادة من الثامنة الفقرة أوجبت وقد

املنصوص الوقائية حتياطات باتخاذ ام ل اع ال أطراف ع ول ول وتو ال من

وت ال ذا من ن مس ا و عة السا املادة ا ول عل   .و

وم .3 ال أثناء ن املدني ان الس ماية الوقائية  :حتياطات

ي  سا الدو القانون ام أح ضا ألزمت ول وتو ال ق طر عن املتعاقدة طراف

تفادي أجل من الالزمة حتياطات افة اتخاذ ة العسكر العمليات إدارة ع أنھ ول
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،بما ن املدني ان الس العملياتإصابة إدارة متواصلة رعاية كبذل طفال م ف

منع م،وقد أوساط سائر ا ،وتفادي ن املدني أرواح ع املحافظة أجل ة،من العسكر

شن بوجوب قرار أي اتخاذ ة العسكر العمليات إدارة قيام ول ضا ول وتو ال

عن تج ،و مباشرة ة عسكر ة م إنجاز منھ تتوقع خسائروم عرضية بصفة ولو ھ

م إصاب ح أو ن املدني   .أرواح

عسكرا، ا دفً س ل أنھ خاللھ من ن بّ ي وم أي عليق أو إلغاء كذلك حتياطات من

أرواح خسائر إحداث منھ يتوقع قد وم ال ذا أنّ أو خاصة، بحماية مشمول أنھ أو

بتو  ة العسكر دارة تقوم ن،وأن مجديةاملدني و فعالة ون ت بوسائل و مسبق إنذار جيھ

دف اختيار يجب ن،كما املدني ان الس تمس مات ال تلك ا ف ون ت ال الة ا

وجود حالة ن املدني أرواح ع خطار من قدر أقل إحداث عليھ وم ال من يتوقع

مم ة عسكر ة م ع صول ا ا م ير ة العسكر داف من   . 13اثلةعدد

بأنھ امھ أح أضاف وإنما حتياطات، ذه ول ضا ول وتو ال يكتف لم

ة عسكر عمليات إدارة عند املعقولة حتياطات افة اتخاذ اع ال طرف ل ع

الدو القانون قواعد بمقت واجبات من عليھ وما حقوق من لھ ملا ا وفقً و، وا البحر

ت أوال ن املدني أرواح خسائر إحداث تجنب أجل من ة، املس املنازعات طبق

أنھ ع املادة ذه من حكم أي تفس يجوز ال أنھ و املدنية، ات باملمتل سائر ا اق إ

ن املدني ان الس ضد وم أي شن   14. يج

لعام ول ول وتو ال كذلك ال1977نص يمس آخر، عام تدب نع املدني ان س

آثار ضد ة املتحار طراف جانب من حتياطات افة اتخاذ و و طفال، م ف بما

ن املدني فراد و ن، املدني ان الس نقل إ بالس املستطاع قدر ام باالل وم،وذلك ال

كما ة، العسكر داف لأل مجاورة ون ت ال املناطق عن ا عيدً ا سيطر تحت م الذين

ونح ت أو ان بالس تكتظ ال املناطق داخل ة عسكر داف أ إقامة عدم ع الدول ّث

ن املدني ان الس ماية الزمة ون ت أخرى احتياطات التخاذ املجال وفتحت ا، م بالقرب

ا تقوم ال ة العسكر العمليات أثناء وذلك ا سيطر تحت ونون ي   15. الذين

الكيم ة س استعمال ات،إنّ ا ن أفدح من عد ة العسكر العمليات أثناء ة  او

الدفاع وسائل من العزل طفال م ف ن،بمن املدني ان بالس جسيمة خسائر ل ي حيث
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حاالت طفال و ساء الّ بحماية املتعلق عالن واضعوا أدانھ ما و فس،و النّ عن

ة املس اعات وال       16.الطوارئ

ي الثا الدولية:املطلب غ ة املس اعات ال أثناء ي املد للطفل العادية   .الضمانات

دو     غ مس نزاع أي شوب ضمانات17عند إ خاص ل ش طفال يحتاج ،

ا رحا تدور ال ة العسكر العمليات جراء من م عل ا سلبً ينعكس قد ملا م، تحم

املش الثالثة املادة نصت وقد املعركة، لعامأرض جنيف التفاقيات حماية1949كة ع

طفال م ف بما ن املدني ان للس و18عامة عة الرا املادتان بھ جاءت ما إ باإلضافة ،

لعام ي الثا ضا ول وتو ال من عشر املنازعات1977الثالثة ايا بحماية املتعلق و

،وتتمثل الفئة ذه ل حماية من الدولية غ ة القانونيةاملس   :الضمانات

سانية -1  : املعاملة

عليھ نصت ما وفق الدولية غ ة املس املنازعات وا شار لم الذين طفال يتمتع

لعام جنيف التفاقيات كة املش الثالثة بحماية1949املادة ن املدني ان الس من م بوصف

ة العسكر العمليات عن الناجمة خطار من املدنيون،19عامة ان الس ون ي أن يجوز فال

أن جب و وم، لل محال العدائية عمال مباشرة ون ش ال والذين ذا، م بوصف

اللون، أو العنصر، بھ س ون ي تمي أي بدون سانية إ معاملة حوال جميع عاملوا

معيارآخر أي أو س ا أو املعتقد، أو   .20أوالدين

جميع ن املدن ان الس نحو ة موج ون ت ال فعال عض املادة نفس حظرت كما

املحظورة فعال ذه ا،وتتمثل ف املتواجدة ماكن عن النظر غض : وقات،و

باإلضافة الھ، أش بجميع القتل ة وا صورة البدنية،و م م،وسالم حيا ع عتداء

واملعاملة ھ شو ال ائنإ كر ن املدن ان الس أخذ منعت والتعذيب،كما القاسية

ينة امل املعاملة األخص صية،و ال الكرامة ع عتداء عد، فيما م للمساومة

اع ال أطراف أحد طرف من ن املدني ان للس سانية بالكرامة اطة   .21وا

لعام جنيف التفاقيات ي الثا ضا ول وتو ال ايا1977منح بحماية واملتعلق

مباشرة بصورة ون ش ال الذين ن املدني اص ،لأل الدولية غ ة املس املنازعات

م، وشرف م ص ام اح ق تقيد،ا لم أم م ا حر قيدت ،سواء العدائية عمال

عا وأن م، تميومعتقدا دون سانية إ معاملة حوال جميع   .ملوا
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ان م أي ن املدني اص ضد ة موج ون ت قد أعماالً ول وتو ال ذا حظر كما

والسيما العقلية أو البدنية م وسالم م و اص حياة ع االعتداء وزمان،

التعذيب املتمثلة القاسية املعاملة ذلك إ نائيةالقتل،ضف ا زاءات ا ھ، شو وال

ينة امل املعاملة صوص ا و صية ال الكرامة اك وان اب ر ائن،أعمال الر وأخذ

خدش شأنھ من ما ل و الدعارة، ع كراه و غتصاب سان، بقدر اطة وا

ب وال السلب صوره، بجميع والرق بالرقيق التجارة كذلك ول وتو ال منع ياء،كما أوا

السابقة فعال من فعل أي اب بارت ديد        .22ال

ة -2 العسكر العمليات أخطار من ماية  :ا

لعام ي الثا ضا ول وتو ال من عشرة الثالثة املادة ام أح مجموعة1977تضمنت

من عامة بحماية ن املدني اص و ن املدني ان الس تمتع ا م الغاية النقاط من

الن ،فالخطار ماية ا لتلك أك فاعلية إعطاء أجل من ة العسكر العمليات عن اجمة

تحظر أنھ وم،كما لل محال املدنيون اص وال املدنيون ان الس ون ي أن يجوز

لم ما دلك ل ، ن املدني ان الس ن ب الذعر بث أجل من ا ديد ال أو العنف أعمال

العدا عمال مباشر بدور تلكيقوموا من ستفيدون ال املخالفة وم مف و ، ئية

الدور  ذا ا خالل يقومون ال املدة طيلة ماية   .ا

د، ا ذا تجاوزت الدولية غ ة املس اعات ال أثناء ن املدن ان الس حماية إن

حظر ذلك أجل ومن القتال، أساليب من كأسلوب ن املدني ع تجو منع إ تھ عدّ و

ول  وتو لعامال ي الثا عيان1977ضا عطيل أو نقل ح أو تدم أو اجمة م

ياة ا قيد ع ن املدني ان الس لبقاء ا ع غ ال ال واملناطق23واملواد الغذائية املواد ،

أشغال وح ا ا وشب الشرب مياه ومرافق واملاشية واملحاصيل، ا، تج ت ال الزراعية

  .  24الري 

بضماناتبخصوص ي الثا ضا ول وتو ال م ن،خص املدني ان الس ترحيل موضوع

وأمن صا ان إذا ناه واست اع، بال تتصل ألسباب حيل ال ذا منع حيث عديدة،

اقتضت ة،وإذا م ة عسكر ألسباب طفال،أو م ف بمن ن املدني اص

جراءا افة اتخاذ طراف ع نالظروف،فيجب املدني ان الس الستقبال املمكنة ت

إ إضافة العالجية، أو الوقائية سواء م ل ية ال وضاع و السكن حيث من وذلك

م ل التغذية   .25توف
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ا ساح الدائر الدولة إقليم املوجودة غاثة معيات ي الثا ول وتو ال أجاز

مثل ا تضطلع ال ا خدما عرض اع معياتال ا ذه وتبذل االت، ا ذه

ري و ا املدد نقص ب س الشديد رمان ا من املدنيون ان الس ي عا ن ح ا ود ج

الطبية املواد و األغذية م اصة. لبقا ا باملبادرة انية م ن املدني ان للس أعطى كما

م ورعاي البحار ن و واملن واملر ر ا    26.بتجميع

ال كحدو جاءت ول وتو ال ذا ام أح ا عل املنصوص الضمانات ذه أنّ من رغم

ي يأ لم ول وتو ال ذا أنّ إالّ واحد، بلد من م باعتبار ن املدني حماية أجل من ى أد

لعام ول ضا ول وتو ال ا ى أ ال املفصلة ماية بحماية1977با املتعلق و

املس املنازعات بھايا سمت ا الذي ديد ا ع الطا إ يرجع ذلك ولعّل الدولية ة

اعات ال ذه   .مثل

ي الثا ة: املبحث املس اعات ال أثناء ي املد للطفل اصة ا ماية   .ا

جراء من ة كب ألضرار الدولية وغ الدولية ة املس اعات ال طفال يتعرض

م م غ من أك ة العسكر ونالعمليات ت قد عديدة ألسباب وذلك خرى، الفئات ن

ة العسكر العمليات آثار من نفسھ حماية ع قدرتھ كعدم ذاتھ، حد بالطفل متعلقة

سرعة إ ،أو املدنية املناطق قصف أثناء نفسھ إنقاذ ع قدرتھ عدم و ضعفھ ب س ،

يج ن والعقلية ية والعص ا م النفسية باألمراض طفال العملياتإصابة من وف ا ة

عند مباشر ل ش يتضرر فقد الطفل، عائلة متعلقة أسباب ون ت قد كما ة، العسكر

م اك اش حالة حمايتھ من العائلة تمكن عدم أو ما، ل أو ھ أبو ألحد فقدانھ

رب   27.ا

القانون تم ا الطفل لھ يتعرض قد الذي الضرر و ا، وغ سباب ذه ل يجة الدون

الفئة ذه ل خاصة حماية بإيجاد ي   .سا

ول    ة:املطلب املس اعات ال أثناء ي املد للطفل املباشرة ماية   .ا

لعام عة الرا جنيف اتفاقية ام أح أن من الرغم حماية1949ع لألطفال تمنح

اصة ا القواعد أنّ إال ا، وأضرار رب ا أعمال من نائية است و لمخاصة الفئة ذه

تفاقية ذه باألطفال اصة ا ماية ا ع تدل ح صر ل ش آخر28توضع بمع أو ،
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تفاقية واضعو تداركھ ما و و ماية، ا ذه ل أساس عت مادة أية ع تحتوي لم

عام ا إل ن املضاف ن ولي وتو التا1977ال اصة ا ماية ا ذه    :،وتتمثل

للطفلال -1 اصة ا  :رعاية

لعام  عة الرا تفاقية من ن والعشر عة الرا املادة إ1949أقرت يحتاجون طفال بأن

أو تموا ت والذين م لوحد عشر امسة ا دون طفال ترك عدم خالل من الرعاية

م شعائر ممارسة و م ش ع يل س ب ي أنھ كما رب، ا ب س م عائال عن فصلوا

املسالدي اع ال مدة طوال محايد بلد طفال ؤالء إيواء يتم أن ع   .ية،

ات م و سنة عشر خمسة عن م أعمار تقل والذين املحتلة الدولة ألطفال أن كما

واملتعلقة تفضيلية، تداب أية من ستفادة عة السا سن دون طفال ات وأم وامل ا

وا الطبية والرعاية حتاللبالغذاء قبل اتخذت قد ون ت وال رب ا آثار من ماية

تفاقية ذه من ن مس وا ن، والثالث الثامنة ن للمادت ا تطبيقً املادة. وذلك أن كما

شآت امل جميع إدارة يل س حتالل دولة ع بأن تق و ا فقر ة خ

م عليم و طفال لرعاية   .املخصصة

لعام ول ضا ول وتو ال أنھ1977نص ع والسبعون عة السا يجب"مادتھ

صور من صورة أية ضد ماية ا م ل تكفل وأن خاص، ام اح موضع طفال ون ي أن

ا، إل يحتاجون اللذين والعون العناية اع ال أطراف م ل ت أن يجب و ياء، ا خدش

ألي أو م، س ب س آخرسواء ب م."س س باعتبار لألطفال ماية ا املادة ذه أعطت

ل ك اع ال أطراف من تجاوزات أو مضايقات أي من لھ يتعرضوا أن يمكن ،ملا الصغ

سواء حد ع رض وصاحب املحتل ا مطالب ماية ا ذه أن ع ذا   .و

لعام ي الثا ضا ول وتو ال الثالثة1977ضمن الفقرة ،وخاصة عة الرا مادتھ

لألطفال واملعونة الرعاية توف طراف ع أوجب ،حيث كذلك اصة ا ماية ا مبدأ

إليھ يحتاجون الذي ما. بالقدر ام أح بموجب ن ول وتو ال ذين كفل فقد ذلك و

للطفل اصة ا ماية املوضوعو .ا نفس اما أح ول ضا ول وتو ال أضاف

الوالدة حاالت اعت فئة ،حيث م أل ر ا و املر ضمن من الوالدة حدي طفال و

ماية ا إ  .29تحتاج
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طفال -2  : يل

طفال ارتداء ع العمل ،وجوب عة الرا تفاقية من والعشرون عة الرا املادة ألزمت

جنيفد اتفاقية من ن مس ا املادة نصت م،كما و تحدد بطاقات عشر الثانية ون

ة و من التحقق س لت الالزمة التداب جميع باتخاذ حتالل دولة تقوم أن ع عة الرا

م ق ت أن أو صية ال م حال غ أن حال بأي ا ل يجوز وال م، س يل و طفال

تا ومنظمات شكيالت مب تجنيد خطر من لألطفال حماية ظر ا ذا عت و ، ا ل عة

حتالل   .صفوف

ضمن ،حيث ام ح لتلك أك تفاصيل ليعطي ول ضا ول وتو ال جاء وقد

طرف من سواء م إجال يتم الذين طفال شأن يل راستمارة تحر ضرورة امھ أح

م أو جالء ب ت ب قاموا عودةمن يل س أجل من وذلك املضيف البلد سلطات طرف ن

من مجموعة ع ستمارة تلك تتضمن أن ن تع و م، وأوطا م أسر إ طفال

الطفل بإيذاء مجازفة عليھ تب ي ال وحيثما ذلك، أمكن لما الطفل شأن املعلومات

املعلومات ذه شمل الطفل:و الطفل،اسم ألقاب أو أسما( لقب إن) ؤهأو الطفل س ج

للطفل امليالد خ تار و محل ، أن أو ذكرا غ( ان امليالد خ تار ان إذا التقر السن أو

الناس)معروف أقرب اسم وجد إن الزواج قبل ا لق و م، امل،اسم بال ب اسم ،

،ع الطفل ا لم يت أخرى لغات وأية الوطنية، الطفل لغة الطفل،و سية ج نوانللطفل،

ذكر ذلك إ إضافة ية، ال الطفل حالة الطفل،و ة و ل رقم أي الطفل،ذكر عائلة

ان م و خ ،تار الطفل ع العثور ان وم خ تار للطفل، ة املم املالمح الطفل، دم فصيلة

املضيفة، الدولة للطفل ا ا ،العنوان وجدت إن الطفل ،ديانة للبلد الطفل مغادرة

و  ان م و خ عودتھتار قبل الطفل وفاة حالة الدفن ان م و الوفاة سات   .30مال

اع -3 ال أثناء آمنة مناطق شاء   : إ

ت أن اع ال ألطراف يجوز عة، الرا جنيف اتفاقية من عشرة عة الرا للمادة ا وفقً

فئات ماية منظمة وأماكن مأمونة ومناطق شفيات مس املحتلة املناطق أو ا أراض

اتم ،وأم وامل ا ساء وال ا عامً عشر خمسة عن م أعمار تقل الذين طفال ا بي ن

الدول عاتق ع املادة ذه وضعت كما ، سنوات سبع عن م أعمار تقل الذين طفال

حمر للصليب الدولية نة وال امية يل31ا س أجل من ميدة ا املسا تقديم

شفاء س ومواقع مناطق شاء مانإ محايدة.و مناطق شاء إ تفاقية أجازت كما
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طفال م بي ومن ن املدني اص حماية أجل من القتال ا ف يجري ال قاليم

العدائية عمال ون ش ال   32.الذين

 : جالء -4

و  ،و ماية ا من نوعا للطفل عطي أن يمكن ال املواضيع م أ من جالء موضوع إن

اع ال أطراف ألزمت ن ح عة الرا جنيف اتفاقية من عشرة عة السا املادة تناولتھ ما

النفاس ساء وال طفال و ن واملسن زة وال واملر ر ا لنقل محلية بات ترت إقرار

مادتھ ول ول وتو ال جالء موضوع ع أكد املطوقة،وقد أو املحاصرة املناطق من

والس طفالالثامنة إجالء ا يمك ال اع ال أطراف أن أقرت ن ح فيھ فصلت بعون،وال

الطفل عالج أجل من مؤقتا جالء ون ذلك،في الضرورة اقتضت إذا إال ا رعايا غ من

ع ة مكتو موافقة ع صول ا مر يقت و وسالمتھ، تھ ع للمحافظة ،أو

أم أولياء أو م آبا من جالء عذرذا حالة و موجودين، انوا إذا ن الشرعي م ور

مثل ع ة مكتو موافقة ع صول ا يقت مر فإنّ اص ؤالء ع العثور

نقل عملية تنظيم فإن ذلك عرفا،و أو قانونا عنھ ن املسئول اص من جالء ذا

جميع فشل عد إالّ ون ي ال طر ل ن املعرض طفال موإجالء ماي خرى الوسائل

املادة ا ع تحدثت ال السابقة الشروط جميع يفاء اس عد املعتادة،و م إقام أماكن

فيما الالزمة والضمانات ح التصار جميع تقديم الصلة ذات طراف ع ن يتع ،كما

عد فيما والعودة باإلجالء   33.يتعلق

نة ال عن ممثل تحدث السياق نفس نةو اجتماع حمر للصليب الدولية

بقولھ املوضوع نظره ة وج شارًحا والسبعون الثامنة املادة وضع عند إنّ"الصياغة

أساسيان شرطان جراء ذا ول ناء ست ون ي أن يجب جالء أن و املرشد املبدأ

ذل ع و إجالءه، ر ت ال للطفل ية ال الة ا ون ت أن ما الطبيةأول العناية ك

بقدر ب ي و ، ص بلده ا توف يمكن ال تھ نقا يل س ل أو الطفل لشفاء الالزمة

النقل ذا مثل ألنّ نظًرا الطبيعية، م ئ ب من ضرورة بدون طفال تقل ي أال ان م

مرغو  غ نفسية آثار يخلق ما ا غالبً ولكنھ الطبية الناحية من ا مفيدً ون ي ما أمار ة،

وعدم مر و أو الوالدين اختفاء ان وإن مر، أوو الوا موافقة و ف ي الثا الشرط

ول  الشرط ره ي إجالء دون يحول لن ولكن الشرط، ذا سيل م عل   34".العثور



                2016–1437  

486 
 

حماية قواعد ي الثا ول وتو ال تضمن فقد الدولية غ ة املس اعات لل سبة بال أما

وجوبخاصة ع الثالثة الفقرة عة الرا مادتھ أقر ،حيث جالء موضوع باألطفال

موافقة و م سالم عن ن مسئول اص أ بواسطة م إجال ن ح طفال اصطحاب

عن أساسية بصفة ن املسئول اص بموافقة أو ممكنا ذلك ان لما الوالدين

عرفا أو ا قانونً م   .رعاي

عمليات -5   :غاثةضمان

دولة ل ع يجب فإنھ عة الرا جنيف اتفاقية من والعشرون الثالثة املادة ام ألح وفقا

العبادة ومستلزمات الطبية مات وامل ة دو إرساليات جميع مرور بضمان تقوم أن

ل وع خصًما، ان لو ح ن املدني من آخر متعاقد طرف ان س إ حصرا املرسلة

خي ال طرف اتدولة واملقو س واملال ة الضرور غذية من إرساليات أي مرور ة بحر ص

م يل كما النفاس، أو وامل ا ساء وال العمر من عشر امسة ا دون لألطفال املخصصة

غاثة رسائل مرور ة حر بمنح املتعاقد   . الطرف

ت ة ولو ول ضا ول وتو ال الواردة ام ح أعطت إرسالياتوقد ع وز

عطى أن ع ن السبع املادة الوالدة،فنصت وحاالت لألطفال ع"الغوث توز إ ة ولو

املراضع و الوضع وحاالت حمال أوالت األطفال اص ألولئك الغوث إرساليات

ذا ل أو عة الرا لالتفاقية وفقا خاصة حماية أو مفضلة معاملة يلقوا ألن ل أ م الذين

ول ال   ."وتو

من ن والثمان الواحدة املادة أوجبت فقد املعتقلون م عول الذين لألطفال سبة بال أما

مساعدة بدون طفال ؤالء ترك عدم الطرف الدولة ع عة الرا جنيف فقد.اتفاقية

و ا فقر املعتقلون"نصت م عول الذين اص عول أن اجزة ا الدولة ع

لم التكسبإذا ع ن قادر غ انوا أو افية، شة مع وسائل م لد املادة". تكن وأقرت

دون طفال و اضنات ا ات م إعطاء عة الرا جنيف اتفاقية من ن والثمان التاسعة

حصًصا القتال أطراف بواسطة املعارك ب س م إيواء تم والذين عشرة امسة ا

متطلبا مع ناسب ت الطعام من يؤديإضافية حيان من كث ففي ، سمانية ا م

تنعدم أن يمكن ثمة ومن ة، الضرور حتياجات ع صول ا ع إ املس اع ال

ادة ز ساعد ،مما كب نحو ع غطية و س واملال والرعاية بالنظافة اصة ا املواد

ل عرضة شد الفئة م فاألطفال طفال، ة ع خاصاملخاطر ل ش وتقوم.طر
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مواد بتوف فتقوم املخاطر ذه مثل لدرء كب بدور حمر للصليب الدولية نة ال

ع م حصول سبل ن بتحس تقوم ،كما املساعدة ال أش من ا ،وغ الغذائية غاثة

الطبية والرعاية منة   35.املياه

ثقافتھ -6 و الطفل   :عليم

عائ كنف الطفل بقي الضماناتإذا من ستفيد فإنھ ة، املس اعات ال أثناء لتھ

ذه عة الرا تفاقية غفل تمھ،فلم ت حالة أما عامة، بصفة ن املدني ماية املقررة

أن ضرورة ع والعشرون عة الرا ا ماد فتحدثت والديھ، عن فصلھ حالة أو الة ا

قي حوال جميع املتنازعة طراف تمواتضمن ت الذين عشر امسة ا دون طفال ام

د ع أن يجب كما م، عليم ومواصلة ية الدي م شعائر بممارسة م أسر عن انفصلوا أو

ذلك أمكن إذا التقليدية م ثقاف نفس من اص أ إ م   .عليم

شآت امل شغيل يل س ب حتالل دولة تقوم أن ع عة الرا جنيف اتفاقية وتضيف

،كمااملخص الدور ذا ضطالع من املحلية زاملؤسسات حالة طفال لتعليم صة

م والد فقدوا الذين طفال عليم ن لتأم إجراءات اتخاذ حتالل دولة ع يجب

أو ب قر وجود عدم حالة م ودي م لغ و م سي ج من اص أ بواسطة

وج.36صديق ع عة الرا جنيف اتفاقية موأكدت و ح لألطفال التعليم ر تقر وب

ا بقول ن سع وال عة الرا املادة نص من يت ما ذا و ن طفال"محتجز عليم كفل و

ا خارج أو عتقال أماكن داخل سواء للمدارس نضمام م ل يجوز   ".والشباب،و

تضمنھ ما خالل من طفال عليم ليدعم ول ضا ول وتو ال املادةوجاء نص

الطفل د تزو ن يتع بأنھ طفال، بإجالء اصة ،وا الثانية الفقرة والسبعون الثامنة

وفق خال و الدي التعليم عتبار ن ع خذ مع بالتعليم البالد خارج وجوده أثناء

والديھ ي. رغبة الثا ضا ول وتو ال نص فقد الدولية غ ة املس اعات ال أما

الفقرة1977لعام عة الرا أنھ)أ( املادة التعليم،" ع طفال ؤالء يتلقى أن يجب

حالة م أمور أولياء أو م آبا لرغبات ا تحقيقً لقية ا و ية الدي بية ال ذلك بما

م آبا وجود   ".عدم

حتجاز -7 و عتقال من طفال  :حماية

ح ي سا الدو القانون املمكنكفل من أنھ م،حيث حر من ن املحروم طفال ماية

ات العقو لقانون م ملخالف أو أمنية ألسباب طفال نصت37اعتقال ذلك أجل من ،
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مبدأ ع ن ضافي ن ول وتو وال عة الرا تفاقية ام التفضيلية"أح لألطفال" املعاملة

التفا ا فطبقً الة، ا ذه مثل يقعون العنايةالذين توجيھ ب ي عة الرا جنيف قية

م حصول ضرورة مع ، املحتلة الدولة ن املعتقل لصغار والواجبة اصة ا املعاملة نحو

ال و عشرة امسة ا دون طفال و واملرضعات وامل ل خاصة إضافية أغذية ع

م أجسام احتياجات مع ناسب    38.ت

عة الرا املادة أقرت ن ح املعتقالت فيھ ال مسألة عة الرا تفاقية غفل لم

املعتقالت جميع والشباب لألطفال مالعب بتخصيص ا م ن سع سبة.وال بال أما

بأن ن والثمان الثانية املادة عليھ نصت فقد ن باملعتقل اص ا طفال" لإليواء يقيم

ا م آبا مع ن ناملعتقل عة"ملعتقل الرا تفاقية من وثالثون واثنان مائة املادة أقرت كما ،

عن فراج أجل من العدائية عمال قيام أثناء د ا قصارى بذل اع ال أطراف ع

أو م إقام محال ع أو م أوطا إ م وإعاد الرضع ذوات ات م و طفال صغار

محايد بلد م   .إيوا

فيما أقرأما فقد ع، ر جنيف التفاقيات ن ضافي ن ول وتو ال بھ جاء ما يخص

أماكن م اعتقال أو م احتجاز أو م عل القبض حالة طفال وضع بوجوب ول

ا فقر والسبعون عة السا املادة أقرتھ ما و و ن البالغ تخص ال تلك عن منفصلة

لعا ول ول وتو ال من عة مادتھ1977مالرا ي الثا ضا ول وتو ال نص كما ،

الثالثة الفقرة عة أن)د(الرا لألطفال" ع املادة ذه ا توفر ال اصة ا ماية ا تظل

رغم مباشرة، بصورة العدائية عمال وا اش إذا م عل ة سار عشرة امسة ا دون

الفقرة ام م) ج(أح عل القبض ألقي   ." إذا

عدام  -8 ة عقو و  :طفال

عن   ديث ا ا ام أح عة الرا جنيف اتفاقية من والستون الثامنة املادة تضمنت

ات لعقو ضھ عر ا شأ من املخالفات،وال عض املح ص ال اف اق انية إم

ع باإلعدام حكم إصدار حال أي يجوز ال أنھ ا ختام املادة ذه تحدثت ،ولذلك

م ذهص فإن ذلك ،و املخالفة اف اق وقت ا عامً عشر ثمانية عن سنھ تقل ح

باإلعدام حكم إصدار ح أو تطبيق من عشر الثامنة سن دون طفال حمت قد املادة

حوال من حال أي م   .عل
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متعلقة مة جر سب عدام حكم تنفيذ ول ول وتو ال حظر السياق نفس و

املس اع اببال ارت وقت عشر الثامنة عن م أعمار تقل الذين اص ع

مة ر تفاقية.39ا إليھ بت ذ الذي املن نفس ب ذ فقد ي الثا ول وتو ال أما

حكم إصدار عة الرا الفقرة السادسة مادتھ منع ن ح ول، ول وتو وال عة الرا

الثا دون م الذين اص ع مةباإلعدام ر ا اب ارت وقت عشرة   .منة

ي الثا ة :املطلب املس اعات ال أثناء ي املد للطفل املباشرة غ ماية   .ا

ص ال ونھ حيث من للطفل نائية است ضمانات ي سا الدو القانون أقر

و ع ر جنيف اتفاقيات ام أح نصت فقد ة، املس اعات ال أثناء طر ل عرضة ك

نظرا ا تحديدً الفئة ذه ل خاصة حماية ع ا مواد من العديد ن ضافي ا ول بروتو

الت ولة وس الضعف، نزاعلصفة شوب حالة الطفل ضان ع اللذان السل أثر

الظروف ذه ب س ا ع انفصل أو أسرة، بدون بقي ما إذا ، دو غ أو دو   .  مس

الواحدة .1 العائلة أفراد  :جمع

إقالق  أو م حيا ديد ع ا اقتصرأمر طاملا طفال لدى ة كب مية أ رب ل ون ي ال

نص قطع أو م تقوضراح ال ظة ال بالغة مية أ سب تك ا لك و الطعام، من م ي

سرة إطار ضمن للطفل العاطفية رتباطات أول وتقتلع العائلية، ياة ا ا ونظًرا40.ف

ي سا الدو القانون وضع فقد الطفل، حياة سرة ا تحتل ال ة الكب مية لأل

ال  أطراف عاتق ع امات خاللال الطفل حماية أجل من العائلية الوحدة لصيانة اع

ة املس اعات جنيف. ال اتفاقية من ن والثمان الثانية املادة نصت ذلك أجل ومن

لعام عة أن1949الرا مًعا" ع طفال و الوالدان خاصة و الواحدة، العائلة أفراد يجمع

ا االت ا إال عتقال مدة طوال واحد أومعتقل العمل، احتياجات ا ف تقت ل

بصفة م فصل القسم ذا من التاسع الفصل الواردة ام ح تطبيق أو ية أسباب

رعاية.مؤقتة دون ون و امل م أطفال م مع عتقل أن يطلبوا أن ن وللمعتقل

العائلة41".عائلية أفراد إقامة ضرورة ع املادة نفس من الثالثة الفقرة نصت كما

منفصل إقامة ان م م ل يخصص ذلك،وأن أمكن إذا املب نفس املعتقلون الواحدة

عائلية وحياة محيط ش للع الالزمة يالت س ال توف مع ن املعتقل با   . عن
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ي جز بإخالء حتالل دولة قيام حالة أنھ ع عة الرا جنيف اتفاقية ام أح أقرت

ت أن ا فعل معينة، الواحدةملنطقة العائلة أفراد ن ب ق التفر عدم ا42ضمن أ ،أي

أضرار من ذلك عن ينجر قد ملا ا تفاديً العائلة ن ب ق التفر عدم ع ع.حرصت وأكدت

لعام ول ول وتو ال من امسة ا ا فقر والسبعون امسة ا املادة أنھ1977ذلك

اعتقا أو ا احتجاز أو سر ع القبض مأوىحالة ا ل يوفر أن ان م قدر يجب ا ل

عائلية وحدات ون ت ي وذلك   . واحد

لعام ول ضا ول وتو ال ام أح أعطت1977أخذت ن ح املن ذات

أو واملحتجزات ن عل واملقبوض طفال الصغار ات وأم وامل ا ات لألم ة ولو

املس اع بال تتعلق ألسباب ناملعتقالت قضايا حماية43للنظر أجل من لھ وذلك ،

ن ن ا حماية أجل من وح أمھ، عن ابتعاده ب س بھ يص قد سوء ل من الطفل

تتجنب أن اع ال أطراف ع وكذلك تحملھ، ال لألم ة ولو إعطاء خالل من أمھ بطن

أو  وامل ا ساء ال ع عدام حكم إصدار املستطاع، الصغارقدر طفال ات م

أولئك مثل ع عدام حكم تنفيذ تجز لم أنھ كما ن، أطفال ن عل عتمدن ي واللوا

للطفل حماية ذلك ل سوة،و موضوع.ال ول ول وتو ال طفال" منع إجراء" إجالء

جمع ن يتع كما الطفل عن ن املسئول بموافقة و مشددة شروط إال طفال نقل

أسرتھمعلومات إ عودتھ يل س ل طفل ل   .44عن

أوصال تقطع ة، املس اعات ال سلبا الطفل ع عود ال الضارة النتائج من

ذا تجنب أجل ومن عض، عن م عض ابتعاد و ا أفراد ت ش و الواحدة سرة

جن التفاقيات ول ضا ول وتو ال ق ة، املس عات ال أثناء عامالشتات يف

ت1977 شت ال سر شمل جمع أجل من ان م قدر د ا بذل بضرورة امھ أح

املنظمات عمل خاصة صفة و املادة نفس عت كما ة، املس املنازعات يجة ن

املجال ذا شط ت ال   .  45سانية

ول  وتو ال نص فقد الدولية، غ ة املس اعات لل سبة بال لعامأما ي الثا ضا

اتخاذ1977 ضرورة ع الدولية غ ة املس اعات ال ايا بحماية ،واملتعلق

مؤقتة ة لف ت شت ال سر شمل جمع يل س ل املناسبة طوات شمل46.ا وجمع

تصب ال الغاية، ذه بلوغ أجل من إجراءات وح يالت س أو وسائل إ يحتاج سرة

السن دون طفال ملساعدة مباشرة، غ انت ولو ماية ا من نوع إيجاد دائًما
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يالت س وال الوسائل ذه ،و ة املس اعات ال آثار تجاوز أو تفادي أجل من عشر الثامنة

:   

العائليةتبا  -أ  الرسائل اعات:دل الّ يجة ن م عائال وأفراد طفال يتفرق عندما

جمع أو م بي تصاالت مداومة ع توقف س م شمل جمع فإنّ ، ة املس

املادة من و الفقرة أجلھ من جاءت ما ذا و م، ا تحر ع دقيقة معلومات

لعام عة الرا جنيف اتفاقية من والعشرون امسة نصت1949 ا سمح"حيث

طرف ا يحتل أرا أو اع ال أطراف أحد أرا مقيم ص ألي

تلقى و املحض العائ ع الطا ذات خبار انوا أينما عائلتھ أفراد بإبالغ اع ال

لھ ر م ال إبطاء ودون سرعة املراسالت ذه وتنقل م نص."  أخبار من م يف

ج مر أن الفقرة اصذه ؤالء ل السماح أجل من اع ال ألطراف وازي

سود ال ضطراب و التوتر حالة ب س ،وذلك املحضة خبارالعائلية بادل ب

تم مر أن إال املادة، ام أح من املراد تحقيق يصعب ،أين اع ال أجواء

والعشرو  امسة ا املادة من الثانية الفقرة إلزامية بصفة حيثاستدراكھ ن

يد ال ق طر عن العائلية املراسالت تبادل واستحالة عذر حالة أنھ أقرت

اع ال أطراف ع يجب فإنھ اع، ال أثناء السائدة للظروف يجة ن وذلك العادي

عة التا املفقودين عن للبحث ة املركز الة الو مثل محايد وسيط إ وء ال

ت لضمان حمر للصليب الدولية نة كرل بالذّ ام،وخّصت ل ذا نفيذ

حمر للصليب الوطنية معيات ا مع والتعاون   .47ستعانة

لالستعالمات  -ب  رسمية اتب م شاء املادة:إ لنص ا جنيف136تطبيقً اتفاقية من

عام عة نزاع،1949الرا أي شوب وعند اع، ال طرف دولة ل ع ن يتع

ت أن حتالل، حاالت جميع ونو ي والذي لالستعالمات، ا رسميً ا مكتبً

تحت الذين ن املحمي اص باأل اصة ا املعلومات ونقل تلقي عن مسئوال

ا جمعت.سلط وإنما مم ل ش طفال تخص لم املادة ذه أن من الرغم و

من ن مس ا املادة أن إال الفئة، ذه م ف بما ن املحمي اص ل

ع الرا الرستفاقية ستعالمات مكتب من قسم تخصيص ع نصت ة

تمي أجل من الالزمة طوات ا جميع اتخاذ عن مسئوال ون ي والذي لألطفال
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دائًما ل أن يجب كما م، صي حول شك يوجد الذين طفال صية

ا توفر حالة م أقار أو م بوالد اصة ا   .48التفاصيل

الرا تفاقية ننصت املتمتع اص لأل رئ استعالمات مركز شاء إ ع عة

ستعالمات ان م من ا عل املتحصل املعلومات افة مع محايدة دولة ماية با

من49الرسمية نوع عطي اع ال أطراف عن مستقلة دولة املركز ذا مثل شاء إ لعل و ،

،أك ن املحمي اص لدى رتياح و نة املعلوماتالطمأن تلك ة و صدق من

تضع اضر ا الوقت و اع، ال طرف لدولة الرس ستعالمات مكتب من تية

عن للبحث ة املركز الة الو يد ستعالمات ذه حمر للصليب الدولية نة ال

ات50املفقودين التحر يل س مة م اع ال أطراف عاتق ع تفاقية وضعت وقد ال،

و ا اتصاال تجديد أجل من اعات، ال ذه ب س تة املش العائالت أفراد ا يقوم

ان م حدود ذلك و   51.اجتماعاتھ

     

اتمة   ا

الدولية غ الدولية ة املس اعات ال أثناء ي املد الطفل حقوق بحماية تمام إن

جيل ا باعتبار الفئة ذه ع املحافظة تمية نتاج و الدو املجتمع قبل من

إال الغرض لذلك وضعت ال الدولية ن القوان من ائلة ال سانة ال رغم ،ولكن املستقبل

نتا عطي الواقع نراهأن فيما ذلك تأكد ،و الدو املجتمع إليھ يصبو ملا تماما عكسية ئج

ل مستمر ل ش و يوميا ا أطفال ش ع ،وال املحتلة ن لفلسط سرائي لالحتالل

ذه حماية إ الرامية الدولية ود ا ل ل ووا صارخ اك ان و ،ف واملآ الم

والعرا ا سور أطفال عن يك ،نا ذاقتالفئة ال الدول من م وغ والسودان يا ولي ق

رب ا الت و   .وتذوق

أن الدراسة ذه ا إل توصلت ال النتائج م أ يتجزأ:من ال جزء الطفل حقوق

بما ن للمدني املقررة الضمانات تفعيل خالل من ا حماي يجب ولذا سان حقوق من

اع ال ذلك ان ،سواء طفال م الدوف غ ع الطا ذات أو الدولية ة املس   .ات

بحماية ن اص ا ن ول وتو وال عة الرا جنيف اتفاقية مواد وجود من بالرغم

و ما أن إال بالذات، للطفل خصصت الدولية وغ الدولية ة املس اعات ال ايا

املج ،فإن و بالدرجة اءة ال تمس حروب من العالم مطالبواقع الدو تمع
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ة املس اعات ال أثناء الطفل بحماية تختص إقراراتفاقية أجل من أك ود ا بتكثيف

ا يخالف من ل ومعاقبة ا تطبيق ع ر س ا خالل من آليات   .واستحداث

أثناء طفال حماية مجال ا يحقق أن الدو للمجتمع يمكن ال املسا ل

املس اعات ماال ،إذا الواقع أرض ع ا تجسيد ى الك الدول إرادة ينة ر تبقى ة

يتحقق ال دوليا ا إلزام ،وأن السيادة غطاء وراء تخت الدول ذه أن سبان ا أخذنا

ا إلراد وفقا   .إال

  

   

وامش  ال

  

ها المجت:القانون الدولي اإلنساني هو .1 مع مجموعة القواعد القانونیة اآلمرة التي أقرّ
الدولي و ذات الطابع اإلنساني  والتي تهدف إلى حمایة األشخاص و األعیان من 
اء العملیات العدائیة العسكریة، و التي تجد مصدرها في المعاهدات الدولیة و  جرّ

إسماعیل عبد الرحمن، األسس األولیة للقانون الدولي : انظر.العرف الدولي
  .18، ص 2006العربي، القاهرة ،   اإلنساني، الطبعة الثالثة ،دار المستقبل

اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  .2
  . 1949أوت 12

عرفت النزاعات المسلحة الدولیة في المادة الثانیة المشتركة التفاقیات جنیف األربعة  .3
اشتباك مسلح  بأن هذه األخیرة تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي 1949لعام 

آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من األطراف السامیة المتعاقدة ،وكذلك على حاالت 
االحتالل الجزئي أو الكلي إلقلیم أحد األطراف السامیة المتعاقدة،حتى لو لم یواجه 
هذا االحتالل مقاومة مسلحة،كما أن الحركات التحرریة أدخلت حیز النزاعات 

  .1977بروتوكول اإلضافي األول لعام المسلحة الدولیة وفقا لل
من اتفاقیة جنیف الرابعة  34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27انظر المواد  .4

  .1949أوت  12بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في 
المتعلق بحمایة ضحایا 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  48انظر المادة  .5

  . الدولیة النزاعات المسلحة 



                2016–1437  

494 
 

میلود بن عبد العزیز،حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي الدولي  .6
ص  2009والقانون الدولي اإلنساني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،

151                         .  
لدولي محمد أحمد داوود، الحمایة األمنیة للمدنیین تحت االحتالل في القانون ا .7

  . 92،ص  2008اإلنساني، مطابع أخبار الیوم، مصر، 
و المتعلق بحمایة  1977من البروتوكول األول لعام  51من المادة  2و 1الفقرتان  .8

  . ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة
منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة  .9

  190،ص 2009،
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  51من المادة  -ب-5الفقرة  .10
  . 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  51من المادة  7الفقرة  .11
حظر اإلعالن الدولي الصادر بشأن حمایة النّساء واألطفال في حاالت الطوارئ   .12

االعتداء على المدنیین وقصفهم بالقنابل، األمر  1974والمنازعات المسلحة لعام 
الذي یلحق آالما ال تحصى بهم، وخاصة النّساء واألطفال، والذي یعتبرهم هذا 

انظر إعالن بشأن حمایة .ویدین ذلكاإلعالن األفراد األقل مناعة في المجتمع 
النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة،الذي اعتمد بموجب قرار 

  . 1974دیسمبر 14المؤرخ في )29- د(3318الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 
وقد .1977،من البروتوكول اإلضافي األول لعام  57من المادة   3،  2، 1الفقرات  .13

لعام  1261لس األمن دور مهم في حمایة األطفال من خالل قراره رقم كان لمج
،والذي اعتبر فیه أن حمایة األطفال المتأثرین بالنزاعات المسلحة ،وضمان  1999

رفاهتهم یشكالن شاغال من شواغل السالم واألمن،وقد تضمن مبادئ أساسیة  تتمثل 
مواد اإلغاثة،وحظر مهاجمة في وقف إطالق النار إنسانیا ألغراض تطعیم وتوزیع 
انظر محمود سعید محمود .المدارس والمستشفیات،وعدم استخدام األلغام األرضیة

سعید، الحمایة الدولیة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، 
  .222، ص2007القاهرة، 

  .  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  57من المادة  5و 4الفقرتان   .14
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  . 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  58المادة   .15
انظر إعالن بشأن حمایة النّساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة  .16

  1974لعام
ورد تعریف النزاع المسلح غیر الدولي في المادة األولى من البروتوكول اإلضافي  .17

عات المسلحة ذات الطابع غیر المتعلق بحمایة ضحایا النزا 1977الثاني لعام 
الدولي،فهو كل نزاع لم تشمله المادة األولى من البروتوكول اإلضافي األول ،وبأنه 
أي نزاع یدور على إقلیم أحد األطراف المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة 
منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى ،وتمارس تحت قیادة مسئولة على جزء من 

من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ،وتستطیع تنفیذ  إقلیمه،
البروتوكول اإلضافي الثاني،وأن حاالت االضطراب والتوتر الداخلیة مثل الشغب 

  . وأعمال العنف العرضیة ال ترقى لدرجة النزاع المسلح غیر الدولي 
لحقوق اإلنسان ،المكتب مدهش محمد أحمد عبد اهللا المعمري، الحمایة القانونیة  .18

  . 206،ص2007الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ،
عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق ،الطبعة األولى ،دار  .19

  . 322، ص 2009الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان األردن ،
  ، الفقرة األولى 1949انظر المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف لعام   .20
أ، ب، ج، د،من المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف لعام : انظر الفقرة األولى  .21

1949  ،  
  .  1977المادة الرابعة من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  .22
  . 1977من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 14المادة   .23
  .323عروبة جبار الخزرجي، المرجع السابق، ص   .24
  1977روتوكول اإلضافي الثاني لعام من الب 17المادة   .25
  .1977من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  18المادة   .26
سهیل حسین الفتالوي ،عماد محمد ربیع ، القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى  .27

  . 226،ص2007،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، األردن، 
  .20ق ،صمدهش محمد أحمد عبد اهللا المعمري ، المرجع الساب .28
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  .  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  -أ -  8المادة  .29
  1977من البروتوكول األول لعام  78من المادة  03الفقرة   .30
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر هي منظمة دولیة غیر حكومیة ،مقرها جنیف  .31

 السویسریة  ،وهي مصدر إنشاء القانون الدولي اإلنساني ال سیما اتفاقیات جنیف
  . ،مهمتها تقدیم المساعدات اإلنسانیة وتقدیم المساعدة لضحایا الحرب

المتعلقة بحمایة األشخاص المدنیین  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  15المادة  .32
  .وقت الحرب

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، تعزیز حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة وغیرها  .33
  48،ص 2010الطبعة األولى ، من حاالت العنف ،،القاهرة

،مفید شهاب ،دراسات في "حمایة األطفال في حاالت النزاع المسلح"ساندرا سنجر،  .34
،ص  2000القانون الدولي االنساني ،الطبعة األولى ،دار المستقبل العربي،القاهرة، 

149  .  
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،  .35

  25ص  2007بعة الخامسة،القاهرة ،الط
  . 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  50من المادة  3و  1الفقرتان   .36
فاطمة شحاتة أحمد زیدان ،مركز الطفل في القانون الدولي العام ،دار الجامعة  .37

  353، ص  2007الجدیدة للنشر ،االسكندریة ،
بحمایة األشخاص المدنیین وقت من اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة  89المادة  .38

  .الحرب 
  . 1977من البروتوكول األول لعام  05الفقرة  77المادة  .39
  .145ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص  .40
من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین  82من المادة  02الفقرة  .41
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   1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  76المادة 03و02الفقرتان .44
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زائري  ا العقاري ر الش  نظام

صليحة دكتوراه  عمارة  باحثة

مستغانم السياسية والعلوم قوق ا  .لية

السياسية العلوم و قوق ا لية ب مستغانم-أستاذ  -جامعة

ص  :م

بھا عتداد يمكن ال امللكية سند املنقوالت يازة ا مبدأ نظرا ن للعقارات سبة بال

ا، وطبيع ا يصوصي قانو نظام استحداث يقت عمما التعرف من الغ يمكن

ا ل ن قيقي ا خاملالك ذا ل ف العقاري ر الش لعملية ا بإخضاع إال ى يتأ ال وذلك

املعامالت استقرار بضمان ةوتكفيل العقار للملكية الالزمة القانونية ماية ا ؟حقيق

واحدا يال س ت ت لم ا أ إال العقاري ر الش بنظام العالم دول اخذ من الرغم ع

للش ن نظام قيام إ أدى ما ونظامذلك، ال ر الش نظام العقاري، رر الش

العي   . العقاري

ا، ل امل و ية العي قوق ل الوحيد املصدر ر الش من جعل زائري ا املشرع إن

ال و طراف ن ب ا ل وجود ال تبعية أو أصلية انت سواء ية العي قوق ا أن اعت كما

ر ش خ تار من إال الغ ع ا العقاري يحتج ل ال   .ا

العي ر الش نظام ن ب جا مز عد زائر ا ا ا العقاري ر الش نظام أن شك ال و

املناطق ال ر الش نظام ع مؤقتا أبقى املشرع أن و ، ال ر الش ونظام

جيا تدر إال رالعي الش نظام تطبيق استحالة منھ ا إدرا املمسوحة،  . غ

Abstracts in English: 

   The principle of tenure in portables title to the property can not be asserted for 

real estate due to the specificity and nature, making the development of a legal 

system can third parties to identify the real owners have required and it is only 

possible to be subjected to the process of the real estate Is this the last guarantor 

to ensure the stability of the transactions and achieve the necessary property 

legal protection Real Estate? Although countries in the world to take the real 
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estate system, but it did not pursue one way to do so, which led to a two month 

mortgage, month Profile system and the real estate in kind. 

   The Algerian legislature, making the month the sole source of rights in kind and 

the originator of her, also considered that the rights in rem, whether original or 

dependency does not exist between the parties and not invoked against third 

parties only from the date of her month in the Land Registry. 

   There is no doubt that the current notary system in Algeria is a combination of 

month-kind system and personal month, and that the legislature temporarily 

kept the month Profile system is scanned areas, aware of the impossibility of 

applying month-kind system only gradually. 

 : مــقـــــدمــــة

و       املالية قتصادية، القيمة يجة ن بالدنا العقار ع ايد امل للطلب نظرا

مية أ العقاري للمجال تو أن ة زائر ا الدولة ع لزاما بات ا، س يك ال جتماعية

ا ا أولو ضمن   . بالغة

بھ عتداد يمكن ال امللكية سند املنقوالت يازة ا مبدأ أن للعقاراتبال غ سبة

ا، طبيع و ا صوصي ينظرا قانو نظام استحداث يقت التعرفمما من الغ يمكن

ا، ل ن قيقي ا املالك العقاري ع ر الش لعملية ا بإخضاع إال ى يتأ ال   .وذلك

زائر      ا ر و الش لعملية ة العقار التصرفات إخضاع وجوب إ تطرق قانون أول عد

املادةالعقاري ي793نص املد القانون بصدور،من إال العملية ذه تتجسد لم انھ غ

رقم س12/11/1975املؤرخ74-75مر وتأس العام را م إعداد املتضمن

لھ التنفيذية املراسيم و العقاري، ل الال ئتمانو تحقيق إ ا ل دف

ة العقار   . املعامالت

العقاريومن ر الش نظام يتمثل والدراسة البحث موضوع فإن سبق ما خالل

بالغة مية أ يك الذي املوضوع ذا ل ميول من ملا باختياره قمت وقد زائري، ا

العتبارات نظرا اليوم غاية إ ستقر لم وال زائر، ا العقار وضعية إ بالنظر

من ائل كم ا ع تمخض وال إعديدة، إضافة للعقار املنظمة ن والقوان النصوص
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ة العقار امللكية نقل إتمام م امل ر الش من .دور ان املوضوع ذا أك ولإلحاطة

م سا و الوضوح عض ا ع جابة عطي قد ال االت، ش عض طرح الضروري

ا م أ ولعل الدراسة دف   : تجسيد

العقاري ر الش نظام املعامالتل استقرار بضمان مايةوتكفيل ا حقيق

ة؟ العقار للملكية الالزمة الية القانونية لإلش حل إ الوصول دف ال ولبلوغ

أن تق ال ية املن العامة القاعدة تطبيق فضلنا املوضوع"املطروحة طبيعة

املن تحدد النص"ال مختلف لسرد التحلي املن فاتبعت املتعلقة، القانونية وص

جراءات و الالزمة الشروط ملختلف و ر لعمليةبالش زائري ا املشرع ا رصد ال

ر وذلك،الش ا تحليل و املوضوع جزئيات ملختلف عرضنا الوصفي باملن ستعانة مع

سيطة و قانونية لغة ع ن مركز م امل ت ذه  .إطار ت عا لذلك وتبعا

ول املبحث ففي ن، مبحث إ املوضوع تقسيم ارتأيت أين ثنائية خطة وفق الدراسة

خاتمة ا أخ و العقاري ر الش ام ألح ي الثا أما العقاري ر الش صور إ تطرقت

والتوصيات النتائج من مجموعة ا   .ضمن

ول  العقاري : املبحث ر الش  .صور

ذلك بأنھ العقاري ر الش العرف القانونية، التصرفات ر ش إ يرمي الذي النظام

ا إثبا يتم أن ع ا، عديل أو ا نقل أو ة العقار ية العي قوق ا شاء إ إ ترمي

بيانات من ا ف جاء بما إفادات أخد و ا عل طالع يمكن ن1الت نظام يوجد و ،

العقاري  ر   :للش

ال ر الش نتع2نظام سوف ما و وو العي ر الش نظام و ول، املطلب لھ رض

ي الثا املطلب ضمن ناولھ ن سوف ما  .  و

ول ال: املطلب ر الش   .نظام

تقييمھ و ول الفرع يتھ ما تحديد خالل من النظام ذا دراسة سنحاول

ي الثا  . الفرع
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ول ال: الفرع ر الش نظام ية   .ما

املبادئ م أ تحديد ثم فھ، عر خالل من ال ر الش نظام ية ما إ تطرق س

ا عل يقوم   . ال

ال-أوال ر الش نظام ف  :عر

صية ال سماء وفق ة العقار التصرفات ر ش ع يقوم الذي النظام ذلك و

ب ت ال حسب يمسك ل الت، ال من ن نوع ا ن ألسماءللقائم بجدي

ا ر ش املراد التصرفات لتقديم الزم ب ت ال حسب آخر و ن،    .املتصرف

ال-ثانيا ر الش نظام  :مبادئ

التالية املبادئ ع ال ر الش نظام   : يقوم

للعقار -1 س ل و ن، املتصرف اص أسماء ع ك ال تتج دعامتھ أن

اعتبار أي التصرف رمحل الش   .عملية

الثبوتية -2 بالقوة يتمتع ال ال ر الش نظام املطلقة3إن ية ا لھ س ل و ،.  

ر -3 مط أثر أي النظام ذا ر للش س  . ل

املالك  -4 من إال تقل ت ال النظام ذا وفق امللكية   . إن

ي الثا ال: الفرع ر الش نظام   .تقييم

ثانيا ھ عيو و أوال مزاياه تحديد خالل من ذلك   . و

ال-أوال ر الش نظام   :مزايا

ة العقار امللكية انتقال و ة ج من تصرفات العقارمن ع ورد بما الغ إلعالم أداة عت

من العكس ت يث ح العقار ملكية ع نة قر عد ر الش مجرد أن كما أخرى، ة ج من

ةصاحب مجمل. املص ع بة الضر فرض أجل من الدولة ساعد أنھ إ إضافة

العقار ع الواردة حاجة. 4التصرفات دون إجراءاتھ ولة س يمتاز النظام ذا أن كما

را م   .لعملية

ال-ثانيا ر الش نظام   :عيوب

ضمان إليھ املتصرف عطي ال أنھ ال ر الش نظام ع قعاب ا بوت ب ا

خطر للعقار، قيقي ا املالك ة و ع التعرف ة صعو ائية، بصفة فيھ املتصرف

العقار لنفس امللكية سندات عارض و املكسب بالتقادم امللكية   . ضياع
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ي الثا العي: املطلب ر الش   .نظام

السيد طرف من اليا أس مرة ألول النظام ذا ر س" ظ تور شار ر وسنحاول" رو

تقييمھ إ نتطرق ثم أول، فرع العي ر الش نظام ية ما تحديد املطلب ذا خالل من

ي ثا فرع ھ وعيو مزاياه ع ك   . بال

ول  العي: الفرع ر الش نظام ية   .ما

ية ما إ تطرق الس املبادئ م أ تحديد ثم فھ، عر خالل من العي ر الش نظام

ا عل   .يقوم

العي-أوال ر الش نظام ف  :عر

ة العقار رالتصرفات ش ال ر الش نظام خالف ع رالعي الش نظام يقوم

ا بيانا و العقارات بحسب يمسك ل ال أن إذ التصرف، العقارمحل أساس حيث5ع

الواردةت ر الش الواجبة التصرفات ل ا ف تدون املة صفحة با عقارتقر ل ل خصص

موقعھ و مساحتھ العقارفتحدد ذا ل املادي الوصف ع كذلك تحوي كما العقار،   .6ع

العي-ثانيا ر الش نظام   :مبادئ

التخصيص مبدأ تتمثل أساسية مبادئ ستة ع العي ر الش نظام مبدأ،7يقوم

قوق ا ساب اك عدم مبدأ املطلقة، الثبوت قوة مبدأ املشروعية، مبدأ املطلق، القيد

الناقل و ثرامل و بالتقادم رة    .املش

ي الثا العي: الفرع ر الش نظام   .تقييم

ثانيا ھ لعيو عرض أ ثم أوال، العي ر الش نظام مزايا   .سأتناول

العي-أوال ر الش نظام   :مزايا

ن للمتعامل القانونية ماية ا تحقيق رالعي الش نظام مزايا م أ ولة8تتج س ،

امللكية سندات عارض منع قيقي، ا مالكھ و للعقار ي املركزالقانو ع تجنب9التعرف ،

قة بطر ة العقار الرسوم و بة الضر وعاء تحديد ع ساعد و ل س و خطرالتقادم

ا عادلة و   . 10ملستقبلسليمة

العي-ثانيا ر الش نظام   :عيوب

ون ي أن يمكن ة، كب ود وج ضة با نفقات تطبيقھ يتطلب لف م نظام أنھ عليھ عاب

امللكية ت تفت إ يؤدي أن يمكن كما امللكية الغتصاب   . وسيلة
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ي الثا العقاري : املبحث ر الش ام  .أح

و  ة العقار استقرارامللكية والوصوللضمان املسك من البد العقاري ئتمان لفكرة

مستوى ع باإليداع، ن امللزم اص قبل من املودعة للوثائق املحكم الضبط

ة العقار البطاقات مجموعة ة ل ضمانا ة العقار    .املحافظة

ول خصصت ن، مطلب إ املبحث ذا قسمت العناصر، ذه دراسة لنا س ي وح

الالزمة وللشروط ر الش إلجراء ي الثا أما ة، العقار املحافظة مستوى ع ر الش لعملية

عنھ تبة امل القانونية  .ثار

ول  ة: املطلب العقار املحافظة مستوى ع ر الش لعملية الالزمة   .الشروط

القواعد من مجموعة توافر مدى مراقبة مسؤولية العقاري املحافظ عاتق ع يقع

سوفوالشروط ما و و ة العقار املحافظة مستوى ع املودعة والعقود الوثائق

محل العقارات و طراف معينة شروط توافر إ إضافة ول، الفرع لھ عرض أ

ي الثا الفرع أتناولھ ما و و   .التصرف

ول  بالعقود: الفرع املتعلقة   .الشروط

الرسمية-أوال  : قاعدة

م أ القاعدةمن يع و الرس ن الر عقد و العقاري البيع العقد عقاد ا شروط

املادة عليھ تنص ما وفق العقد عقاد ال ركينا ركنا عت ال الرسمية ة، من61التجار

رقم التنفيذي العقاري25/03/1976املؤرخ63-76املرسوم ل ال س بتأس املتعلق

التنفيذي باملرسوم املتمم و ستفاد. 19/05/199311املؤرخ123- 93رقماملعدل كما

املادة نص املتمم1مكرر324من و املعدل ي املد القانون توثيق من لية بالش قصد و

ري جو ركن و و املوثق، أمام رس قالب ما عقد بإفراغ أطرافھ يقوم بأن العقد

املطلق البطالن تخلفھ عن تب ي   .التعاقد

ر -ثانيا للش س ال ثر أو املسبق ر الش  : قاعدة

السابق السند ار إش يتم لم ما عقار ع ينصب حق أي ار بإش القيام يمكن ال

املادة ام بأح عمال رقم88للمتصرف، التنفيذي املرسوم املؤرخ63-76من

التنف25/03/1976 باملرسوم املتمـم و املعدل العقاري ل ال س بتأس رقـــــــــماملتعلق يذي

  .19/05/199312املؤرخ93-123



                2016–1437  

504 
 

رقم تحت ا ل قرار العليا باملحكمة ة العقار الغرفة قضت السياق ذا 18360و

خ بتار من: " 28/10/1998الصادر املتنازع القطعة بإخالء قضوا ملا املوضوع قضاة أن

ا مداولة الطعن م عل املد ار استظ بمجرد ا دونأجل البلدي الشع ملجلس

القرار نقض ستوجب العقاري ر الش ة مص ر مش بيع لعقد ا أن". تجسيد أكدت و

ر املش العقد إ تر ال من. 13املداولة مجموعة ا عل يرد القاعدة ذه تطبيق أن غ

ناءات   .ست

املح مستوى ع العقد إيداع العقاري املحافظ يقبل ال تم من ةو العقار افظة

و املشرع ا عل نص ال ناءات باالست مر يتعلق لم ما مسبق، ار إش وجود عدم حالة

ي فيما تتج  :ال

املادة -1 بموجب ا عل املنصوص ناءات رقم89ست التنفيذي املرسوم -76من

املتمم25/03/1976املؤرخ63 و املعدل العقاري ل ال س بتأس املتعلق

رقم التنفيذي   . 19/05/199314املؤرخ123-93باملرسوم

ما و راملسبق الش مبدأ ع ناءين است ناك السابقة املادة وفق عليھ  .           و

العقاري   - أ ل ال ة العقار قوق را ش اص ا و    .جراء

جانفي  - ب الفاتح قبل املحررة العرفية ما: 1971العقود و يو املبد القرار أكده

خ بتار رقم20/02/1997الصادر القضاء136956تحت اد اج كرس الذي

فق العرفية، للعقود لزامية القوة حول العر"العادي العقد ببطالن

إبرامھ قبل ا عل انوا ال الة ا إ طراف إعادة و القضية بھ . 15"املحتج

است خ التار ذا من الرسميةوابتداء اعتبار ع كذلك العادي القضاء قر

العام النظام من ة العقار للملكية الناقلة   .العقود

خ بتار ول عنھ ن صادر ن قرار اد ج ذا الدولة مجلس أكد 14/02/2002و

رقم خ18644316تحت بتار ي الثا رقم26/02/2002و ع21041917تحت اعتمادا ،

ي324املادة املد القانون من  . 18مكرر

ة -2 العقار عات شر ال ا عل املنصوص ناءات النصوص: ست بتفحص

مبدأ ع وردت أخرى ناءات است نجد ة، العقار للملكية املنظمة عية شر ال

ي اآل و آنفا، ذكره تم ملا باإلضافة راملسبق  : الش

3-   
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العقاري  - أ   19التحقيق

يازة  - ب ا ادة    .20ش

ستصالح  - ج    21.عقود

الوقف  -  د ملك إلثبات املكتوب اد ش رقم22وثيقة القانون ام ألح 10-91تطبيقا

املتمم27/04/1991املؤرخ و املعدل باألوقاف   .23املتعلق

ي الثا فيھ: الفرع املتصرف العقار و باألطراف املتعلقة  .الشروط

مراقبتھ من العقاري للمحافظ املسندة ام للم بالسنداتإضافة املتعلقة للشروط

ما و و باألطراف املتعلقة الشروط توفر مدى مراقبة كذلك عاتقھ ع يقع والعقود،

أتناولھ ما و و التصرف محل بالعقار املتعلقة الشروط توفر كذا و أوال، لھ عرض سأ

  .ثانيا

اص-أوال باأل املتعلقة القانونية   :الشروط

الطبيعية-1   اص لأل سبة ار:  بال إش موضوع ون ت ال املحررات و العقود ل إن

التالية ة و ال بيانات ا يذكرف أن ن يتع ة، العقار ان: املحافظة وم خ تار اللقب، و سم

ن أم أو املوثق قبل من للمصادقة تخضع أن يجب و نة امل و املوطن سية، ا امليالد،

أو  ةالضبط إدار   .سلطة

ة-2 املعنو اص لأل سبة ار: 24بال إش موضوع ون ت ال املحررات و العقود ل إن

مقر ي، قانو ل ش من ة، عتبار اص ة و متعلقة بيانات تتضمن أن يجب

و ان وم مقر ة، التجار ات للشر سبة بال التجاري ل ال يل ال رقم و اجتما

القوا إيداع خ معياتتار ل ح التصر ان م و خ تار للنقابات سبة بال ساسية ن إذا. ن أما

أو الوالية اسم ذكر ضرورة من بد ال املحلية ماعات ا متمثل عتباري ص ال ان

الدولة باسم ت تث ا فإ الدولة أمالك ة ملدير سبة بال أما   .البلدية،

بال-ثانيا املتعلقة القانونية   :    عقاراتالشروط

املمسوحة -1 للعقارات سبة فيما: بال املمسوحة للعقارات سبة بال ن التعي عناصر تتمثل

  :ي

 مصنع أو مسكن أو فالحية ارض ان إن العقار، طبيعة   .تحديد

 العقار ا يقع ال البلدية   .تحديد
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 عملية ا عل املعتمد الوثائق جانب إ رقمھ، و امل مخطط قسم تحديد

  .   امل

1   املمسوحة غ للعقارات سبة في: بال الر و ضري العقارا ن ب ا ف   . نم

ضري  * ا للعقار سبة البلدية: بال إ باإلضافة العقار رقم و الشارع اسم ذكر ضرورة

ا ف   .املتواجد

في * الر للعقار سبة املخطط: بال ونوع مشتمالتھ موقعھ، العقار، نوع تحديد من بد ال

بھ   . املحتفظ

ي الثا عنھ: املطلب تبة امل القانونية ثار و ر الش  .إجراء

لدى تودع أن يجب العقاري، ر الش لعملية املحررات و العقود إخضاع انية إلم

إقليميا املختصة ة العقار اخصص. املحافظة ن، فرع إ املطلب ذا سأقسم لذلك

ر الش عملية ع تبة امل القانونية لآلثار ي الثا أما رالعقاري الش إلجراء   .ول

ول  العقاري : الفرع ر الش   .إجراء

ر الش لتنفيذ ثم أوال، ة العقار املحافظة لدى الوثائق إيداع إ الفرع ذا أتطرق

ثالثا ا ف الطعن و العقاري املحافظ قرارات إ ا أخ و   . ثانيا،

ة-أوال العقار املحافظة لدى الوثائق   :إيداع

بقسم  ر الش لعملية ا إخضاع املراد املحررات و العقود إيداع عملياتيتم و يداع

املادة ماأكدتھ حسب رقم92املحاسبة التنفيذي املرسوم املتمم63-76من و املعدل

الذكر   .25السالف

ر-ثانيا الش   : تنفيذ

الوثائق تقديم الشروط، جميع توفر من التأكد مة بم العقاري املحافظ قيام عد

إجراء  اجل من ا إيداع القانون يتطلب ال مؤشرالقانونية غ البطاقة أن من ار، ش

إ بالنظر طراف ة و التحقيق ق، ا التصرف ة حر يقيد ب س بأي ا عل

املطلوب العقد وموضوع محل، ب س من التأكد و ال الشرط ع املصادقة

ال أم العام للنظام مخالفا ان إن اره مدة. إش ارخالل ش عملية التا15يتو ليةيوما

ة العقار البطاقة شاء إ عنھ تج ي فوري، أثر العقاري ر للش ون ي تم من و يداع خ لتار

العقاري  الدف سليم   .و



                2016–1437  

507 
 

العقاري -ثالثا املحافظ   : قرارات

تو قانونا، ا عل املنصوص الشروط جملة يفاء اس من العقاري املحافظ تأكد عند

ع بالتأش العقاري ر الش لھإجراء ن تب إذا أما العقاري، الدف و ة العقار البطاقات

القانونية الشروط مراعاة عدم أو ر، للش اضعة ا الوثائق خلل أو نقص أي وجود

تبدو ال و املودعة للوثائق دقيقا فحصا يتطلب الذي جراء رد أو يداع، برفض قام

العقا املحافظ شف يك أن إ قانونية، لة و فيمنحألول املقبولة الوثيقة نقصا ري

خطاء ذه يح لت للملتمس   . 26أجال

الطعن ممارسة حق للمتضرر منح العقاري املحافظ عسف من خوفا و املشرع أن إال

خ تار من أو ا عل املو الرسالة استالم خ تار من ن ر ش خالل الذكر، السالفة قراراتھ

داري  القضاء ة ج أمام ا ل  . رفضھ

ي الثا ر: الفرع الش عملية ع تبة امل القانونية   .ثار

يةكما العي قوق ل الوحيد املصدر ر الش من جعل زائري ا املشرع فإن أشرنا و سبق

انت سواء ية العي قوق ا أن ثانية ة ج من اعت كما ة، ج من ذا ا ل امل و

ا ر ش خ تار من إال الغ ع ا يحتج ال و طراف ن ب ا ل وجود ال تبعية أو أصلية

العقاري  ل   .ال

ـــةخاتمـ ـــــــ  :ــ

التوصيات و النتائج من مجموعة تقديم أود خ  .و

  :النتائج -1

إ: أوال - ترمي ال جراءات و القواعد مجموعة و العقاري ر الش إن

ة العقار امللكية حقوق يت   .تث

التصرفات: ثانيا - ل العقاري ر بالش املتعلقة جراءات مراعاة وجوب

ع املعامالتالواردة الستقرار ضمانا   .العقارات

ر: ثالثا - الش نظام ن ب جا مز زائر ا ا ا العقاري ر الش نظام إن

رال الش و   . العي

عا - غ: را املناطق ال ر الش نظام ع مؤقتا أبقى املشرع أن

ج تدر إال العي ر الش نظام تطبيق استحالة منھ ا إدرا   . يااملمسوحة،
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اجلھ: خامسا - من الذي دف ال تحقيق عن عاجز ال ر الش نظام إن

العقاري  ر الش   .استحدث

رقم: سادسا - مر بموجب العي ر الش نظام زائري ا املشرع 74-75تب

س12/11/1975املؤرخ تأس و العام را م بإعداد املتعلق

لھ التنفيذية املراسيم و العقاري ل 25/03/1976املؤرخ62-76 ال

رقم التنفيذي باملرسوم املتمم و املعدل العام را م بإعداد املتعلق

و07/04/1992املؤرخ92-134 املتعلق25/03/1976املؤرخ76-63،

رقم التنفيذي باملرسوم املتمم و املعدل العقاري ل ال س 123-93بتأس

  .19/05/1993املؤرخ

استقرار: عاسا - تحقيق الفعال و نجع النظام و العي ر الش نظام إن

ل ال و مادي كأساس را م ع عتمد الذي ة العقار امللكية

ي قانو كأساس   .العي

ا: ثامنا - ر ش من البد ية ا املحررات و العقود مختلف تك ح

ة العقار   .باملحافظة

ا: تاسعا - املشرع املناطقأبقى املكسب التقادم قواعد ع زائري

  . املمسوحة

لفة: عاشرا - امل يئة ال إدارة بھ املناط ص ال و العقاري املحافظ إن

رالعقاري    .  بالش

  :التوصيات -2

ا: أوال - لتنفيذ القصوى جال تحديد مع العقاري امل عملية   .تفعيل

العقا: ثانيا - املجال التخص ن و الت نضرورة عقار ن للمحافظ   .ري

رقم:ثالثا - مر ام أح ن ب املوجود التناقض املؤرخ74-75إزالة

العقاري12/11/1975 ل ال س تأس و العام را م بإعداد املتعلق

ي املد القانون ام أح و ن، املتمم و ن املعدل لھ ن التنفيذي ن املرسوم و

حضرب ع صراحة تنص مادة املناطقإضافة املكسب التقادم قواعد

  .املمسوحة
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عا - املادة: را نص رقم85حذف التنفيذي املرسوم املؤرخ63-76من

ال25/03/1976 و املتمم و املعدل العقاري ل ال س تأس املتضمن

رة املش التصرفات الطعن جواز ع   .تنص

ال: خامسا - مة م ا ل ل يو دائمة وطنية نة مجملاستحداث نظر

بالعقار ع ال ن   .القوان

ي: سادسا - القضا اد ج استقرار و توحيد   . ضرورة

عا - العقاري : سا القانون للقضاة الدوري التخص ن و الت   .وجوب

املسندة: ثامنا - ام امل ملباشرة العقاري املحافظ تحيل قانونية آليات ب تنص

القضاة احد إشراف تحت   . لھ

إ: تاسعا - إضافة ة، شر ال و املادية انيات باإلم ة العقار املحافظات دعم

يل س ل عمل ورشات أو دراسية أيام عقد خالل من ة خ ذه ن و ت

ا عاتق ع امللقاة ام  .امل

يتضمن: عاشرا - أسا قانون ضمن ن العقار ن املحافظ نة م تنظيم

ن امل كبقية م وواجبا م  .حقوق

 

وامش :ال
                                                             

لطباعة و حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقاري، دار الجامعیة ل  .1
 . 11النشر بیروت، ص

هو أول نظام ساد في العالم و أخذت به فرنسا بإنشاء مقاطعي األلزاس و   .2
  .اللورین

، دیوان كرم سوریا، 1984یاسین غانم، القضاء العقاري، الطبعة الثانیة سنة   .3
 .21ص

، المنازعات العقاریة، الطبعة األولى، دار لیلى زروقي و حمدي باشا عمر   .4
  .43 ص ،هومة

  .یطلق على السجل مجموعة البطاقات العقاریة  .5
  .10، شهر التصرفات العقاریة، الطبعة األولى، صعباس عبد الحلیم حجر   .6
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، دار هومة للطباعة و 2001، نقل الملكیة العقاریة، طبعة حمدي باشا عمر  .7

  .118النشر و التوزیع، ص 
  .44لیلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  .8
، دار 1978، طبعة السجل العیني في التشریع المصري، براهیم أبو النجاإ  .9

  .54الفكر العربي مصر، ص 
معوض عبد التواب، السجل العیني علما و عمال، دون طبعة، دار الفكر    .10

  .35العربي  مصر، ص 
المؤرخ في  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  61تنص المادة   .11

 30الجریدة الرسمیة العدد   جل العقاريالمتعلق بتأسیس الس25/03/1976
-93المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،13/04/1976المؤرخة في 

المؤرخة في  34الجریدة الرسمیة العدد  ،19/05/1993المؤرخ في  123
كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة " : على أن 23/05/1993

  "یجب أن یقدم على الشكل الرسمي 
المؤرخ في  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  88تنص المادة   .12

 30الجریدة الرسمیة العدد   المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976
-93المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،13/04/1976المؤرخة في 

المؤرخة في  34، الجریدة الرسمیة العدد 19/05/1993المؤرخ في  123
ال یمكن القیام بأي إجراء لإلشهار في محافظة " : على انه23/05/1993

عقاریة، في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو 
لشهادة االنتقال عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو صاحب الحق األخیر 

  ... "أدناه 89و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 
عن الغرفة العقاریة  28/10/1998صادر بتاریخ  18360قرار تحت رقم   .13

و  81، ص 1999، لسنة 01بالمحكمة العلیا، منشور بالمجلة القضائیة العدد 
  .ما یلیها 

المؤرخ في  63-76رقم  من المرسوم التنفیذي  89تنص المادة   .14
 30الجریدة الرسمیة العدد   المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976
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-93المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،13/04/1976المؤرخة في 

المؤرخة في  34، الجریدة الرسمیة العدد 19/05/1993المؤرخ في  123
تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة األولى من  : "على انه 23/05/1993

  :أعاله 88المادة 
العقاري و الذي یتم عند اإلجراء األولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل * 

  .من المرسوم 18إلى  8تطبیقا للمواد من 
عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق األخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا * 

  ".1971ثابتا قبل أول ینایر
، عن الغرف 20/02/1997صادر بتاریخ  136956قرار مبدئي تحت رقم   .15

  .1999، سنة 2المجتمعة منشور بالمجلة القضائیة، العدد 
، عن مجلس الدولة 14/02/2002صادر بتاریخ  186443قرار تحت رقم   .16

  .2002منشور بالمجلة القضائیة، العدد الثاني سنة 

، عن مجلس الدولة 26/02/2002صادر بتاریخ  210419قرار تحت رقم  .17
17 منشور بالمجلة القضائیة، العدد الثاني .2002سنة     

بوصوف موسى، مقال بعنوان دور القاضي اإلداري في المنازعات اإلداریة،   .18
  . 29، ص 2002لسنة  2مجلة مجلس الدولة العدد 

المتضمن تأسیس إجراء  27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون رقم  .19
 ،العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريمعاینة الملكیة 

  .28/02/2007المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة العدد 
المؤرخ في  25-90و مابعدها من قانون التوجیه العقاري رقم  39المادة   .20

المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة العدد ، 1990 18/11/1990
المؤرخ في  26-95ر رقم المعدل و المتمم بموجب األم 18/11/1990
كما . 27/09/1995المؤرخة في  55العدد ، الجریدة الرسمیة 25/09/1995

كیفیة  27/01/1991المؤرخ في  254-91حدد المرسوم التنفیذي رقم 
  .31/07/1991المؤرخة في  36الجریدة الرسمیة العدد  ،إعدادها و تسلیمها
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علق بحیازة الملكیة المت 13/08/1983المؤرخ في  18-83القانون رقم   .21

   .16/08/1983المؤرخة في  34، الجریدة الرسمیة العدد العقاریة الفالحیة
یتضمن  26/10/2000المؤرخ في  336-2000المرسوم التنفیذي رقم   .22

إحداث وثیقة االشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي و شروط و كیفیات 
   .31/10/2000ؤرخة في الم 64الجریدة الرسمیة العدد  ،إصدارها و تسلیمها

الجریدة  ،المتعلق باألوقاف 27/04/1991المؤرخ في  10-91القانون رقم   .23
المعدل و المتمم بالقانون رقم  08/05/1991المؤرخة في  21الرسمیة العدد

المؤرخة في  29الجریدة الرسمیة العدد  ،22/05/2001المؤرخ في  01-07
الجریدة  ،14/12/2002في  المؤرخ 10- 02و بالقانون رقم  23/05/2001

   .15/12/2002المؤرخة في  83الرسمیة العدد 
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من األمر رقم  50و  49المادتین   .24

، المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة العدد  ،المتضمن القانون المدني
المؤرخ في  10-05المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،30/09/1975
 26/06/2005، المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد   20/06/2005

الجریدة الرسمیة العدد  ،13/05/2007المؤرخ في  05-07بالقانون رقم و 
  .13/05/2007المؤرخة في  ،31

المؤرخ في  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  92تنص المادة  .25
 30الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976

-93المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  13/04/1976المؤرخة في 
المؤرخة في  34، الجریدة الرسمیة العدد 19/05/1993المؤرخ في  123
رغم جمیع األحكام الخاصة المخالفة فإن اإلشهار " :على انه 23/05/1993

افظة یستوجب لزوما اإلیداع في آن واحد بالمح ،88المطلوب بمقتضى المادة 
العقاریة لصورتین رسمیتین  اونسخ للعقد أو للقرار القضائي الذي ینبغي 

   ...".إشهاره
المتعلقة بإنشاء و مسك الدفتر  15/09/1976المؤرخة في  5322التعلیمة رقم  .26

 .124العقاري، المدیریة العامة لألمالك الوطنیة، وزارة المالیة ص 
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27.   

  :قائمة المراجع

 .المراجع العامة : أوال

، دار الفكر 1978إبراهیم أبو النجا، السجل العیني في التشریع المصري، طبعة   -1
 . العربي، مصر

، دار هومة للطباعة و 2001حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، طبعة  -2
  .النشر والتوزیع 

  .لیلى زروقي و حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، الطبعة األولى، دار هومة -3
واب، السجل العیني علما و عمال، دون طبعة، دار الفكر العربي معوض عبد الت -4

  . مصر
  .، دیوان كرم سوریا1984یاسین غانم، القضاء العقاري، الطبعة الثانیة  سنة  -5

  .المراجع المتخصصة: ثانیا

حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقاري، دار الجامعیة للطباعة والنشر،  -1
  .بیروت

الطبعة األولى، دار محمود للتوزیع ، عباس عبد الحلیم حجر، شهر التصرفات العقاریة -2
  .و النشر بیروت

  . المقاالت: ثالثا   

بوصوف موسى، مقال بعنوان دور القاضي اإلداري في المنازعات اإلداریة،  -1
  . 2002لسنة  2مجلة مجلس الدولة، العدد 

 .القوانین : رابعا   
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، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في   18-83القانون رقم  -1

   .16/08/1983المؤرخة في  34، الجریدة    الرسمیة العدد الفالحیة
 ، المتضمن التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم  -2

المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة العدد ، 1990 18/11/1990المؤرخ في 
المؤرخ في  26-95المعدل و المتمم بموجب األمر رقم  18/11/1990
  .27/09/1995المؤرخة في  55العدد ، الجریدة الرسمیة 25/09/1995

الجریدة  ،المتعلق باألوقاف 27/04/1991المؤرخ في  10-91القانون رقم  -3
ن رقم المعدل و المتمم بالقانو  08/05/1991المؤرخة في  21الرسمیة العدد

المؤرخة في  29الجریدة الرسمیة العدد  ،22/05/2001المؤرخ في  01-07
الجریدة  ،14/12/2002المؤرخ في  10- 02و بالقانون رقم  ،23/05/2001

   .15/12/2002المؤرخة في  83الرسمیة العدد 
، المتضمن تأسیس إجراء 27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون رقم -4

ریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، معاینة حق الملكیة العقا
  .28/02/2007المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة العدد 

   .األوامر: خامسا 
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -1

المعدل والمتمم  ،30/09/1975المؤرخة في   78الجریدة الرسمیة عدد 
، 44الجریدة الرسمیة العدد  ،20/06/2005المؤرخ في  10-05بالقانون رقم 

المؤرخ في  05-07وبالقانون رقم  26/06/2005المؤرخة في 
  .13/05/2007، المؤرخة في 31الجریدة الرسمیة العدد  13/05/2007

المتضمن إعداد مسح األراضي  12/11/1975المؤرخ في  74-75األمر رقم  -2
المؤرخة في  52الجریدة الرسمیة العدد العام وتأسیس السجل العقاري،

18/11/1975.  
 المتضمن التوجیه العقاري، 25/09/1995المؤرخ في  26-95رقم  األمر -3

  .27/09/1995المؤرخة في  55العدد الجریدة الرسمیة 
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  .المراسیـــــم: سادسا 
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تھ معا ووسائل املعتل التحكيم   شرط

يلة س   قرط

مساعدة   )أ(أستاذة

تلمسان يد بلقا بكر ي أ جامعة قوق ا  لية

ص  :م

لطرإن سنة ا والنية يد ا تفاق من ع نا التحكيم لشرط يد ا ر التحر

لشرط الصياغة عيوب مع ليا يتعارض دف ال ذا فان التا و ، العقد

إ الرامي املتعاقدة طراف إرادة م ف وعدم غموض إ تؤدي ال التحكيم

قد ال املنازعات ة سو آلية فانھاختيار التا و ا تطبيق كيفية أو ما بي شأ ت

إ تؤدي قد ال العيوب لتفادي ر التحر حسن ع رس ا ن املمارس ع ن يتع

التحكيم حكم أو اتفاق  .بطالن

Résumé  :  

Bien  rédiger  une clause  arbitrale ,c est finalement chercher a bien s entendre 

.Un tel objectif  est incompatible  avec des maladresses de rédaction débouchant 

sur des incompréhensions  et des remises en cause de la volonté  des 

contractants quant au mode de résolution des litiges dont ils convient ou des 

modalités  de sa mise en application  .  

Ils appartient au praticiens   de bien rédiger la clause d’arbitrage pour éviter la 

nullité  de la clause ou la sentence arbitral  .  

ـــة ــــــ   :املقدمــــــــــــــــ

السيما و املنازعات ل وسيلة م أ الدولية ة التجار العقود التحكيم شرط عت

ةاملن حر ساع وا ، والعوملة نفتاح سياسة ظل اليوم ونحن ، الدولية ة التجار ازعات

من جزءا عد الدنا و ، والصناعية ة التجار املجاالت ش الدو والتعاون ، التجارة

، قتصادي نفتاح و ر ا السوق نحو واحد موكب معھ س و العالم ذا
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رؤوس  ثمارباستجالب لالس ن ثمر واملس عمال رجال تمامات ا واستقطاب موال

تنظم ال العقود إبرام من ذلك بع ي وما ، والصناعية ة التجار امليادين ش و ا ف

املنازعات ة سو ل التحكيم شرط ا وتضمي قتصادية و ة التجار شطة تلك وتحكم

سم التحكيم إ وء بال ا ع   .االناشئة

دون ع و م قضا طراف فيھ يختار اتفا ي قضا نظام و التحكيم فان التا و

م بي شأ ت ال املنازعات ة سو مة بم مكتوب اتفاق أو خاص شرط بمقت م إل

التحكيم ق بطر ا سو يجوز وال ، التعاقدية غ أو التعاقدية م عالقا بخصوص

القا ام لألح موفقا ل ملزم وإصدارحكم العدالة مبادئ او   .نون

طراف اتفاق و التحكيم ر جو أن جليا يبدو ، التحكيم ملع التحديد ذا من

، قواعده ، إجراءاتھ ، لھ يا لھ قانونيا نظاما ان إن و ف ، التحكيم ن الراغب

باأل  انھ إال ، ا وكيفي ا ي ما القانون رسم منال إرادة قوامھ اتفا نظام ساس

م منازعا لفض يال س اتخاذه ع م واتفاق فيھ الذي.يرغبون و طراف فاتفاق

يئة شكيل وكيفية ، موضوعھ ، إجراءاتھ حدد و التحكيم ا وء ال مبدأ يقرر

التحكيم ان وم ولغة ، اع ال بحكم املختص والقانون ،   .ا....التحكيم

الوقت ذات قلنا التحكيم قلنا إذا بل ، قالبھ و التحكيم قلب و التحكيم اتفاق ان ف

واحد ء ل ان وج ما ل ف التحكيم اتفاق ،1  

ساسية، انھ بتوفرأر إال لھ وجود فال ، الف باملع ي قانو تصرف و التحكيم واتفاق

ي قانو تصرف ألي م.والالزمة ي الذين أطرافھ عليھ،فلھ ينصب الذي وموضوعھ ونھ

املعروفة القانونية للتصرفات املعتادة ثار عن متمايزة انت وإن ا، يرت ال وآثاره

اص ا القانون   . نظم

والشروط ان ر ل تتوفرفيھ أن يجب ، افة آلثاره املنتج التحكيم اتفاق ا وللوصول

بالتحر  إال كذلك ون ن أن يمكن ال الشرط، ذا ل والوا يد   . را

قد بنحو وغامض ردئ بنحو تصاغ التحكيم اتفاقات أن ر يظ العم الواقع أن غ

باملعتل املس التحكيم اتفاق أمام ون ن نا و التحكيم اتفاق إعمال استحالة إ يؤدي

la clause d’arbitrage pathologique .  

علينا ن ع املوضوع ذا ثمولدراسة وأسبابھ املعتل التحكيم شرط وم مف تحديد

ا آلثار منتجة تصبح ح ة معا وكيفية املعتل التحكيم شرط حاالت إ   2. التطرق
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املعتل:  أوال التحكيم شرط وم   :مف

إ يؤدي أن شانھ من رديئة قة بطر يحرر الذي و املعتل التحكيم شرط يقصد

ة إجبار التدقيق عدم إما ون ي وقد ، التحكيم لعملية سن ا الس عطيل

، املنازعات لفض وسيلة الوط والقضاء التحكيم إ شارة أو ، عدمھ من التحكيم

عدم إ يؤدي شرط وجود آليةأو أو التحكيم إ وء ال حول طراف إرادة وضوح

التأكيد دون التحكيم ا وء ال شرط أو ، ما بي تثور قد ال املنازعات لفض أخرى

شرط تجعل ال االت ا من ذلك غ إ ي مؤسسا أو خاص التحكيم ذا ان إذا

بھ اص ا املدلول يؤدي ال   3. التحكيم

بامل سمية pathologiqueعتلوس ال ب وس مراض علم ع ط مصط و و

شفاؤه يمكن قد ، علة أو بمرض الشرط ب تص للشرط املعيبة الصياغة ان و ذه

من أول أن بدو و ن الطرف رغبة ل و الواقع من ب يق ل ش ه تفس ق طر عن

و املصط شو Eiseman.F4استعمل امل املعتلبحثھ التحكي الشرط حول   5.ر

ھ شو الذي التحكيم شرط ع يطلق الذي ديث ا املصط أن ذكره سبق مما ن ب ي

أمكن إذا ونافذا يحا اعتباره يمكن املعتل شرط عنھ نا ع والذي التعب عيب

ن للطرف كة املش رادة معرفة إ   . التوصل

التحك: ثانيا شرط املعتلأسباب   يم

ما أ من عوامل عدة إ يرجع املعتل التحكيم شرط وجود   : إن

واتفاقات: أوال العقود بصياغة يقوم من اختيار فراد و واملشروعات ات الشر اون

غ.التحكيم اص أ تفاقات و العقود تلك وصياغة إبرام ع يقوم ما فغالبا

دارة مجلس س كرئ ، ن ل ،مؤ يات واملش ة التجار العمليات قطاع س رئ املديرأو او

تلك أو اللفظ ذا وراء امن ال ي القانو والبعد ، فية ا ي املعا ون يدر ال الذين

  .العبارة

جوانب ا ف تتدخل شابكة وم معقدة ون ت الدولية العقود أن ننكر ال كنا وإذا

و ، ومالية وتقنية وقانونية ،اقتصادية وانب ا ذه ل ن املتخصص شارك أن جب
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واملؤسسات ات الشر مدراء إفراط عدم مية أ إ بھ ن إننا إال ، العقود تلك صياغة

العقود وصياغة ر تحر عبء ليا وض ال م لد ن ني امل ن ق امل بكفاءة   .عتقاد

التفاوض:ثانيا ق فر شكيل ي القانو العنصر ذاغياب س ل ، الدو العقد ر وتحر

قد انھ غ ق الفر ذا أعضاء ن ب ي القانو ب ا أو شار املس يتواجد فقد ، وحسب

أمور السيما ، الدولية باملعامالت اصة ا املسائل ببعض افية ال والدراية ة ا تنقصھ

ن القوان وتنازع والتحكيم ي القضا   . ختصاص

أعضا ن ب سيق الت خللإن وأي ، واجب أمر حولھ والتفاوض العقد ر تحر ق فر ء

يورط بأن كفيل ، ب وا املدرب ي القانو بالعنصر تطعيمھ وعدم ق الفر ذلك ن و ت

ا وجود ع بل ، ا سمع ع ، فقط س ل ، تؤثر قد منازعات املؤسسة أو الشركة

  6.ذاتھ

املعتل: ثالثا التحكيم شرط   حاالت

إجراءاتونتطرق للس املنطقي السياق خالل من ا وغ املعيبة التحكيم شروط إ

ع.التحكيم تفاق نية ا صياغ دد ال الشروط تلك تناولھ تم س ما فأول

التعاقد أطراف قبل من اع ال للفصل وسيلة تب. التحكيم يؤدي أن يمكن وكيف

ة وا غ لصياغة ذاتھطراف التحكيم شرط عدام ا إ التحكيم ع تفاق

تواجھ ال ل واملشا ات الصعو وما يكن، لم كأن   واعتباره

اع ال للفصل أخرى بوسائل التحكيم م جمع حال تحديد.طراف كيفية ي ثم

التحكيم شرط نطاق داخل املنازعات إدخال ع وأثره التحكيم لشرط املوضو النطاق

نطاقھ خارج ا إقصا وتجعلھ.  أو التحكيم شرط عيب ال االت ا من ذلك غ إ

صياغيا ضا مر اي   .7معتال

التحكيم -1 اتفاق بوجود تتعلق صياغة   عيوب

ا عض أن ات الدولية، التحكيم مراكز ع عرضت ال التحكيم شروط بدراسة

إما وذلك طرفيھ، ن ب التحكيم ع تفاق ية ب يتعلق فيما الغموض يكتنفھ

وسيلة من أك ن ب مع ا أو تفاق، إتمام عدم ع تدل ال لفاظ عض بإضفاء

املنازعات ذات ة سو التحكيمل ا بي ومن تفاق   .ذات



                2016–1437  

521 
 

التحكيم  . أ ع تفاق عقاد ا   :عدم

ذلك ع النص عليھ تفاق ستلزم املنازعات ة سو ل رضائية قة طر التحكيم

أن قضاءً عليھ املستقر ومن وكتابة يقوم(صراحة إنما للتحكيم ي القانو التنظيم

م وقبول طراف رضاء أوع شأت ال املنازعات عض أو ل سم وسيلة بھ

املتعاقدين فإرادة ، عقدية أو معينة قانونية عالقة بمناسبة م بي شأ ت أن يمكن

الواجب والقانون ا شمل ال املسائل حيث من نطاقھ وتحدد التحكيم توجد ال

ا وإجراءات ا وسلطا التحكيم يئة شكيل و االتطبيق وغ فم. لتحكيم ذلك وع

التحكيم بقيام القول امتنع تفاق   8) تخلف

حازمة جازمة صيغة استخدام بواسطة التحكيم إ وء ال ع النص يجب لذلك

عوضا املنازعات ل قا طر التحكيم اختيار حة الصر طراف نية عن اشفة

ب وسيلة أي أو الدولة قضاء إ وء ،ال الوساطة أو التوفيق مثل املنازعات ل دبلة

ائيا عد لم التحكيم إ وء ال ع تفاق إتمام عدم ع تدل صيغة فاستخدام

انية إم عدم التا و ، التحكيم اتفاق وجود عدم إ يؤدي أطرافھ من تأكيد إ حاجة و

التحك أطراف ن ب الحق اتفاق دون تحكيمية دعوى الشروط. 9يمرفع ذه أمثلة   :ومن

التاليةيجوز"..... لإلجراءات وفقا التحكيم إ اع ال تقديم طراف من نجد..."  ألي

فالتحكيم ، محتمال امرأ التحكيم إ وء ال يجعل الشرط ذا يجوز لفظ أن

م غ و ف ، عدمھ من إليھ وء ال لألطراف ، جوازي اع ال ل   .لزموسيلة

أخر يحال" مثال أن ع الطرفان يتفق ، وديا ن الطرف ن ب الف ا حل يتم لم إذا

التحكيم يئة ع اع الف" ال ا حل يتم لم إذا ما حول خالفا الشرط ذا يث وقد

إ وء ال وإنما تم قد تفاق أن املقصود ام التحكيم ع الحقا طراف يتفق وديا

يتم ودياالتحكيم اع ال حل محاولة   . عد

رة القا مركز ع عرض الذي الشرط ذا مثل ورد من" كما الف ا أوجھ مناقشة

من ن محكم ثالثة بواسطة الدو التجاري للتحكيم قلي رة القا مركز لوائح خالل

املركز ال" خالل املقصودة لية انت إذا عما استفسار مناقشة لفظ أويث تحكيم

املنازعات ل السلمية الوسائل أو ،. الوساطة اع ال سم بديلة وسيلة فالتحكيم

، الوساطة مثل الف ا ألوجھ مناقشة س ول تنفيذية قوة لھ تحكيم حكم عن سفر

محايد طرف وجود اع ال طر ن ب الف ا أوجھ مناقشة يتم ما ق طر عن واللذان
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ع طراف نيةساعد فما ام أح أو قرارات يصدر وال ما بي الف ا وة تقليل

الشرط ذا من   10.طراف

التحكيما  . ب ا بي من املنازعات للفصل وسيلة من أك ع   التفاق

من املنازعات ة سو ل وسيلة من أك ع م بي م امل العقد طراف اتفاق يؤثر

وال ، التحكيم ا التحكيمبي ع اتفاقا ذه. عد من مثلة لبعض ي فيما عرض و

ا بي ومن املتخصصة التحكيمية املراكز إ ترد ال   : الشروط

الوطنية".... للمحاكم طبقا ا سو يتم خالفات او...اي نزاع او خالف اي حالة و

او  العقد ذا باالرتباط او ب س ة ر جو خالفات او ذلكدعاوي بما ن الطرف عالقة

عن ائيا ا سو و ا إحال تم فس ائھ إ أو صالحيتھ أو العقد بوجود تتعلق مسالة اي

التحكيم ق ي....." . طر الشرط اخر عقد عن: وتضمن شأ ي نزاع أي ة سو يتم

التحكيم وإجراءات ملواد طبقا التحكيم بواسطة بنوده من أي أو العقد ع..... تنفيذ وللبا

ذلك أراد إذا العادي القضاء وء ال ا ق ا ى ،. واملش السابقة مثلة جميع و

ذات وء وال القضاء إ وء ال ما املنازعات ل ن وسيلت ع الطرفان اتفق

التحكيم إ املنازعات ذات شأن و املختصة.الوقت ة ا حول ساؤال االت ا تث

اع ال بحل املختصة ة ا و القضاء ل طراف ن ب ثارنزاع ما فإذا اع ال بالفصل

عليھ لالتفاق التحكيم إ وء ال م عل أن او صيل ختصاص صاحب باعتباره

القضاء إ وء ال يمكن ال التا و التحكيم كما.شرط الصياغة؟ ذه ع تب ي

، اع ال للفصل الوطنية املحاكم إ طراف احد ا ي قد إذ ، أخرى لة مش

الطرف ا ي قد الوقت ذات و ، التحكيم شرط لوجود قبول عدم املحكمة فتحكم

الوطنية املحاكم ع صراحة للنص ختصاص عدم فيق التحكيم إ . خر

ذلكللعلم ستلزم وإنما ، ا نفس تلقاء من القبول عدم تحكم ال الوطنية املحاكم ان

الطرف جانب من اع ال محل العقد تحكيم شرط لوجود القبول عدم الدفع اثارة

  11.خر

املنازعات  . ت لفض خرى الودية والوسائل التحكيم ن ب لط   ا

من م يف ال وال غامضة قة بطر التحكيم شرط صياغة فيھ ون ت ال الة ا و

وقد ، ما بي املحتملة املنازعات لفض ن الطرف ا أراد ال الوسيلة ما ا ورا

البديلة الوسائل أن إذ التحكيم ع التأكيد دون الودية الوسائل إ شارة ون ت
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حيث من باتختلف أن ن ح ملزما فيھ كم ا ون ي التحكيم أن إذ لزامية

أن ن ح ، والتوفيق الوساطة النظر ات وج ب تقر عن عبارة ون ت الوسائل

ا ف ن ع ال القضية حول فقط ف تق رأي يقدم ب ان. ا يجب فانھ التا و

البديلة الوسيلة إ شارة ون أثارهي امل التحكيم شرط تج ي ح دقيقة   12. بصفة

التحكيم -2 إجراءات ع التطبيق واجب بالقانون تتعلق صياغة   عيوب

افة ينظم قانون ع طراف اتفاق ستلزم املنازعات ة سو ل بديلة وسيلة التحكيم

من حكم بصدور ا اءً ان التحكيم إخطار من بدءا جرائية سمراحلھ اع لل

التحكيم أن ونظرا ، التحكيم إجراءات ع التطبيق الواجب القانون او ي جرا بالقانون

ال إجراءاتھ تحديد صيل ختصاص اب أ م ف طراف إرادة ع قائم نظام

عد فيما م عل   13.ستطبق

الطبع و التحكيم قانون إ التحكيم إجراءات طراف د ع قانونوقد اختيار عد

جراءات افة ل لألطراف ي الذا التنظيم من بكث أفضل جراءات ع يطبق تحكيم

الكث تنظيم تولت قد املطبقة التحكيم ن قوان ألن وذلك التحكيم اتفاق ا عل بالنص

ة يضمن مما طراف قبل من ا تنظيم ستلزم ال ال جرائية التفصيالت من

معإ يتعارض ال فيما وذلك صدوره عند التحكيم حكم ة التا و التحكيم جراءات

التحكيم ان م بلد العام   14. النظام

يتم أن ع أطرافھ يتفق الذي التحكيم و و املؤس التحكيم ع طراف يتفق وقد

وطنية" انت سواء دائمة تحكيم منظمة أو للتحكيم دائم تحكيم مركز أوبواسطة

وإجراءاتھ املركز ذا لنظام التحكيم فيتم ، إخضاع" دولية ع تفاق لألطراف إذن

خارجھ أو الوطن داخل تحكيم مركز أو منظمة لقواعد م ختيار.إجراءا ذا عد وقد

تحكيمية مؤسسة إ وء ال ع تفاق أن إذ ، فراد ة مص تحقيق فضل و

ع واملاليوفر د وا الوقت من الكث   . طراف

ة وا والغ الغامضة ا لصياغ ونظرا التحكيمية الشروط عض ناك أن إال

ذلك ع أمثلة ومن املرجوة ا أثار إنتاج عدم ا   :تؤدي
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اع  . أ ال ع املطبق ي جرا القانون اختيار طراف نية وضوح   عدم

طراف أن قانوننجد عليھ ينص لم ما و و ن إجرائي ن نظام ن ب مع ا ع اتفقوا قد

التحكيم وقانون املركز قواعد ن ب ما التحكيمية الشروط ذه ية أك وتجمع التحكيم

ي.املصري  ما ع ينص شرط املركز ع عرض ذلك لقواعد(ومثال طبقا التحكيم يتم

التجار  للتحكيم قلي رة القا عديالتھمركز و املصري التحكيم لقانون طبقا الدو ي

أن)  ع أخر شرط الطرفان(ونص يتمكن وال تنفيذه أو تفاق بتفس يتعلق نزاع أي

ق طر عن املصري التحكيم قانون ام ألح طبقا التحكيم فيھ يفصل وديا تھ سو من

ل وطبقا الدو التجاري للتحكيم قلي رة القا امركز املعمول جراءات و لقواعد

املتخصصة)  فيھ التحكيم مراكز ع الواردة مثلة من ذلك غ   15.ا

التحكيم قانون مع مؤسسية قواعد ع النص ان م اعتقاد و ذلك من طراف دافع

او التحكيم قانون بنصوص القواعد عليھ تنص لم ما تكملة ق طر عن م اجراءا يؤمن

  .العكس

قانون نصوص ألن وذلك خاطئ اعتقاد انھ إال شيوعھ من الرغم ع عتقاد ذا و

نظام ما م ل بل ، لبعض مكملة قواعد ست ل املؤسسية القواعد نصوص أو التحكيم

حدى ع تطبيقھ ممكن خر عن مستقل ي ذا.إجرا ة ب د ا الفرض ع وح

تحكيمي نصوص وجود حالة مناملنطق أي و السؤال فيظل ن النظامي كال ة

بتكملة اطئ ا طراف اعتقاد عكس وع الغالبة لھ ون وت خر ع سود ن النظام

ن إجرائي ن نظامي ن ب مع ا يؤدي ، خر النظام نقص من يرونھ قد ما ن نظام أي

ل املشا من العديد إ املنازعات ولذات التحكيم شرط رذات تظ ال جرائية

التحكيمية العملية   16أثناء

ن. ب إجرائي ن نظامي ن ب مع ا من ثقة املن جرائية ل   املشا

يئة* شكيل من بداية الشروط ذه مثل من ثقة املن جرائية ل املشا تثور وقد

الفرد املحكم ن بتعي املختصة ن التعي سلطة عن ساؤل ال نا طرح و حالةالتحكيم

عن طراف احد تخلف حالة ن املحكم احد ن بتعي أو عليھ طراف اتفاق عدم

اع ال ن املعين ن املحكم فشل حالة التحكيم يئة س رئ ن عي أو محكمھ ن عي

عليھ تفاق زائري من ا القانون ا عل نص كما املحكمة ل التحكيم17؟ مركز أو

يئةاملختص س رئ أو الفرد املحكم ن عي حالة خاصة ، طراف احد يدفع قد ،
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إ خر الطلب يتقدم ن ح املحكم ن لتعي املحكمة إ بطلب التقدم إ التحكيم

عليھ ض ع محكما املركز ن ع أن يحدث وقد ، املحكم ذات ن التعي لطلب املركز

إ بالطلب تقدم الذي يالطرف إجرا ل مش إ يؤدي مما   . املحكمة

انتفاء* أو استمرار اثر من بعھ ست وما ا ا ان ووقت التحكيم مدة تحديد عت و

، التحكيمية العملية س أثناء تثار ال جرائية ل املشا أك من التحكيم يئة والية

ج ذات لتنظيم ن قانون ع ن الطرف اتفاق حال تنصخاصة ولم ، التحكيمية راءات

ن املحكم والية تفي ت ا ا بان محددة مدة ع املركز ذلك.قواعد من النقيض وع

املادة التحكيم مدة زائري ا التحكيم قانون جراءات1018تضمن قانون من

زائري ا ة دار و م(...... املدنية م م بإتمام املحكمون يلزم الة ا ظرفذه

م إخطار خ تار أو م عيي خ تار من تبدأ ر اش عة أمد.....)  أر يطول أن يحدث وقد

ون ي ما وغالبا طراف احد فيتقدم ، زائري ا القانون املحددة املدة عن اع ال

التحكيم مدة مل وذلك التحكيم إجراءات اء بإ مطالبا املحكمة إ ، ضده املتحكم

لقواعداملقرر  طبقا التحكيم مدة وجود عدم خر الطرف يتمسك أن القانون ة

أمام ي قانو جدل إ الدخول إ طراف يدفع مما اع ال الفصل املختص املركز

خر ع سود القواعد من أي إلثبات   18املحاكم

النظام* ن ب اختالف يوجد ن املحكم برد يتعلق فيما التحكيمكذلك قانون ينص ن

زائري  تلك19ا عن تختلف قد ا ف والفصل الرد طلبات لتقديم إجراءات ع

طلبات الفصل ا املنوط ة ا اختالف لنا ن ب ي املركز قواعد ا عل املنصوص

املتخصصة التحكيم مراكز وقواعد زائري ا القانون من ل إ. الرد يؤدي ما ذا

ان التحكيم أمد تطيل ي إجرا ل نمش ب مع ا يتم لم لو تفاديھ طراف ع

ن   20. النظامي

يئة بحق يخل ال مؤس غ أو مؤسسيا تحكيما طراف اختار سواء سبق ما ل و

مناسبا تراه بما ا عل املتفق جراءات نقص من يوجد ما استكمال وغالبا.التحكيم

ع تفاق عدم حالة خاصة ، ستعانة يتم ،ما اع ال يحكم ي إجرا قانون

التحكيم ان م املطبق تحكيم بقانون   21.ستعانة
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املؤس -3 بالتحكيم تتعلق صياغة   عيوب

الشروط من الدولية مراكزالتحكيم ع عرضت ال البنود أحدث من البند ذا عد

ما بي شأ ي ما إحالة ع اع ال طرفا اتفق املعيبة تحكيمالتحكيمية إ منازعات من

مستمر ازدياد أخرى أحوال و ، اع ال بإدارة املعنية املؤسسة سمية دون مؤس

ع ا اسم كتابة دون ولكن املؤسسة سمية و املؤس التحكيم ع تفاق يتم ،

املة بصورة أو يح ال التحكيم.  الوجھ ع تفاق عد االت ا ذه مثل ل قدف

وما ؟ خر الطرف قبل من ختصاص عد الدفع إلثارة با س عد ذا أن أم ، اكتمل

بإدارة أصال مختصة غ و اع ال إلدارة ة ج ع ينص الذي التحكيم اتفاق مص

؟   التحكيم

التحكيم  . أ بإدارة املعنية املؤسسة سمية دون املؤس التحكيم إ حالة

ا لقواعد   وفقا

ت واختيارو العقد التحكيم شرط بإدراج العقد أطراف قيام الشرط ذا مثل

انھ إال املؤس طأ-التحكيم با أو ال التحكيمية-ج املؤسسة اسم كتابة يتم لم

صعب املركز ذا إ وء ال تجعل ناقصة أو ة وا غ أو خاطئة قة بطر ا كتاب أو

يجعل مما مستحيل ذهأو أمثلة ومن ، التحكيمية املؤسسة ذه عن يبحثون طراف

ف(..الشروط مصار الطرفان يتحمل أن ع املعتمدة التحكيم مراكز احد إ يحال

مناصفة املتعمدة..) التحكيم التحكيم بمراكز املقصود حول ساؤل ال ثور يوجد. و ل و

إ وماذا ؟ معتمد غ وأخر معتمد تحكيم لمركز ؟ مختلف مركز إ طرف ل أ ذا

غموضا يضفى اع ال إجراءات تدير ال املؤسسة اسم أو املركز اسم ع النص عدم

يظل أم التحكيم ع تفاق عدام ا إ ؤدي و وال مج يجعلھ مما التحكيم شرط ع

يحا التحكيم ع ا. 22تفاق م املثارة واملسائل ساؤالت ال ذه لل واملشا

أن يكفى فال ، التحكيم شرط صياغة دقة عدم الرئ ا مصدر ثق تن ال جرائية

تلك اسم تحديد يجب ولكن سمية دون تحكيم مركز أمام التحكيم ع طراف يتفق

ما وم غامضا الشرط يض ال ح اع ال إدارة تو س املركزالذي اسم او   .املؤسسة

املؤ  سمية عد أساسيةو ضمانة التحكيم اتفاق اع ال ستدير ال التحكيمية سسة

مسبقا املؤسسة ذه بإجراءات تام علم ع طرف ل ون ي ح احد. لألطراف أن إال

اع ال ستحكم ال املؤسسية اختيارالقواعد عن خر للطرف نازل ي قد    23.طراف



                2016–1437  

527 
 

مراكز  احد إ ورد أخر تحكي شرط ناك مفادهو أو(التحكيم خالف أو نزاع ل

يتم بطالنھ أو ھ ف أو تنفيذه أو ه بتفس أو بھ تتعلق أو العقد ذا عن شأ ت مطالبة

ول الطرف يختاره تحكيم مركز أي لقواعد وفقا فيھ عد)  الفصل ال الشرط ذا

اختيار  مكنة يضع انھ خطورة من بھ يمكن عما فضال معيب تحكيم مؤسسةشرط

خر دون طراف احد بأيدي ا لقواعد وفقا التحكيم سيدار ال   24التحكيم

مركز أو الدولية التجارة غرفة لدى ضده تحكيم إقامة خر الطرف يفا قد مما

ع اض ع حق لھ ون ي أن دون ، م غ أو الدولية التحكيم محكمة أو ولم ستوك

الطرف  املشقةاختيار من ا وغ نتقال و السفر النفقات من د املز لفھ ي مما خر

تنازل و خرألنھ الطرف اختيار ع اض ع الطرف ذا ل ون ي أن ودون ، املحتملة

البداية منذ حقھ   .عن

التحكيم  . ب شرط امل أو يح نحو ع التحكيمية اسم كتابة   عدم

اسم كتابة عدم يدفع إقد النية الس الطرف اع ال إلدارة ا عل املتفق املؤسسة

يؤدي مما ، التحكيم إجراءات س عرقلة منھ محاولة ختصاص عدم الدفع

اع ال بنظر املختصة ة ا ما إلثبات ل طو ال الدخول إ فيدافع. باألطراف

التعاقد أثناء أنھ موقفھ عن التحكيم طالب عقدالطرف إ طراف نية ت اتج

من حدث ما وان التحكيم، طلب الوارد التحكيم مركز إ اع ال بنظر ختصاص

طأ ا يل س ع انھ أو املركز اسم امل ب ل ا يجة ن ان سم صياغة دقة عدم

أك ال املقصود غ ة. املادي ا تلك اختصاص عدم بطلب خر الطرف فيتقدم

ا ل طراف نية اتجاه   25.لعدم

التا نصھ ان تحكيم شرط فيھ مدرج أملانيا من أطراف ن ب م م عقد صياغة نذكر

غرفة( تحكم لالئحة طبقا املحتملة املنازعات ل ،تفض الودية ة سو ال عدم حالة

خ ور ز الدولية الع) التجارة تنفيذ حول طراف ن ب شب خالف اثر أوع قد

ور  املذ التحكيم لشرط إعماال ، خ ور ز التجارة غرفة إ ما الغرفة. احد أن غ

وقررت ، س ببار الدولية التجارة غرفة إ طراف وأحالت ، ا اختصاص عدم قضت

ة التجار املنازعات ع تقتصر ا أ إال ة التجار املنازعات بحل مختصة انت وإن ا أ

د الدوليةالداخلية   .ون
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شرط أن س ببار الدولية التجارة غرفة التحكيم محكمة قررت الطلب ا تلق وعند

يقصدون ان ل أطرافھ يو لم حيث ، صياغتھ منضبط غ ان ور املذ

جلسات عقاد ال كمقر خ ور ز اختيار مع س، ببار الدولية التجارة غرفة اختصاص

ذ أن بدو و ؟ فقط الدوليةالتحكيم للتجارة غرفة ناك س ل حيث ، م قصد ان ا

القضية الوحيد املحكم إليھ انت ما ذا و ، خ ور   26ز

املركز بھ يقوم الذي لألوراق ري الظا البحث حدود يتعدى طراف نية البحث إن

ذه ل ختصاص عقد طراف نية البحث تطلب و ، اع ال أمامھ ةاملنظور ا

املركزالذي و فما املختصة ة ا تلك انت إذا مثل ، سئلة عض توجيھ عدمھ من

لشرط متضمنة طراف ذات ن ب أخرى عقود يوجد ل ؟ إليھ طراف نية ت اتج

ح تطرح ال ساؤالت ال من غ إ ؟ مركزأخر املركزأو ذات سمية تم ل ؟ التحكيم

تحديد إ لألطرافنتوصل قيقية ا   .النية

التحكيم -4 يئــة شكيل ب تتعلق   عيوب

من التحكيم يئة شكيل أن ع للتحكيم املنظمة والنصوص القواعد غالبية تنص

ن محكم ثالثة من التحكيم يئة ون تت ، االت ا من عم الغالب و فردي، . عدد

املحتكم من ن ع ومحكم ، املحتكم من ن ع محكم من ئذ حي التحكيم يئة ل ش و

بوا ن ع التحكيم يئة س ورئ ، اعضده ال طر من ن املعين ن املحكم حالة. سطة و

اتفاق إ اع ال نفى املع ن املحكم توصل عدم حالة أو ، ملحكمھ طرف أي ن عي عدم

ي جرا القانون املحددة ن التعي سلطة تتو ، التحكيم يئة س رئ بخصوص

التحكيم اتفاق ا عل املنصوص أو اع ال ع يئةاملطبق ال س رئ حالة.سمية و

سلطة بواسطة أو اع ال طر باتفاق إما يتم نھ عي فان ، اع ال لينظر فرد محكم ن عي

ن زائري.التعي ا القانون نجده ما   27ذا

طراف  . أ متعدد التحكيم حالة التحكيم يئة شكيل قة طر وضوح   عدم

من العديد العقود أطراف عدد نيؤدي طرف من أك ن ب اع ال شوء إ االت . ا

ما كال أو ا ضد املحتكم طراف أو املحتكمة طراف يتعدد ال.فقد الشروط وأك

ا عل املنصوص تلك التحكيم يئة شكيل ب اصة ا ساؤالت ال من العديد تث

ان ع ينص الذي شرط ذلك ع ومثال ، طراف متعددة ثالثةعقود وجود حالة ھ
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املحكم من ون تت الثالثية التحكيم يئات أن عليھ املتعارف ومن ، اع ال أطراف

يئة س ورئ ضده املحتكم طرف من املس واملحكم املحتكم الطرف من املس

ذا و تنظيم التحكيم واضعوه دف اس الذي ، الشرط ذا وا غ شكيل ال

متعدد اعالتحكيم ال أطراف ثالثة ع بالنص ثالثة. طراف وجود حالة ففي

ضده املحتكم الطرف أو املحتكم الطرف إما ون سي اع ال يلزم.أطراف فبذلك

واحد محكم ن بتعي املتعددة ع. طراف ، التحكيم يئة س رئ ون ي الثالث واملحكم

مية أل الشرط ذا واض تدارك من أنالرغم إال طراف املتعدد التحكيم تنظيم

، م عدد حالة خاصة ضده املحتكم طرف من جدل محل ون ت قد الصياغة

من يختار ، محكم ن بتعي الثالثة طراف من حدى ع طرف ل بأحقية فيتمسك

التحكيم لشرط رفية ا الصياغة ع اعتمادا ، س الرئ املحكم م   28.بي

يتمكن نوح ب تثار ال للمنازعات التحكيمية الشروط صياغة ضبط من طراف

تنظيما تتضمن إجرائية قواعد ع تفاق إما م فيمك ، متعددة متعاقدة أطراف

يئة ع وضوحا أك قة بطر النص أو طراف عدد حالة التحكيم يئة شكيل ل

يختار ن محكم ثالثة من ل ش س محتكمالتحكيم أطرافھ( ل عدد ختار)وان و ، محكما

م س رئ باختيار ن املحكم يقوم ثم محكما ضده   29.املحكم

ن  . ب التعي سلطة سمية طأ   :با

ي جرا القانون ا عل املنصوص تلك غ ن التعي سلطة اختيار طراف يرت قد

اع ال ع ال. املطبق ة ا ذه سمية ة من التأكد طراف ع ، ولكن

ن املحكم ن عي سلطة دور تو قد. س قائمة أو موجودة غ ن عي سلطة فاختيار

ش ة صعو إ التحكيميؤدي يئة الشرط. كيل ذا اتفاق(....ومثال عدم حالة

خالل ثالث محكم ن عي ع ن الطرف قبل من ن املحكم14املحكم ن عي عد يوم

ق طر عن نھ عي يتم املحكم فان ي يECIAالثا القضا ختصاص ا ل فان)  وال

يحة سمية ال وان ، غامض روف ا ذه طراملقصود ع يجب انھ إال

م أنفس ذلك ع التأكيد اع يتو. ال أن فضل من فانھ ذلك يمكن لم وإذا

م ل املحددة املدة التحكيم يئة س رئ اختيار التوفيق اع ال املعينان املحكمان

املأزق  ذا طراف يقع ال ا. وح تحرى طراف ع ن يتع فانھ كتابةلذلك لدقة

لتنظيمھ اع ال ع املطبقة جرائية لقواعد مر ترك أو ن التعي سلطة   30.اسم
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بيض -5   الشرط

إال تحتوي ال ال ، سيطة ال التحكيم اتفاقات من نوعا بيض التحكيم اتفاق عت

خاصة أخرى تحديدات أي دون ، فقط التحكيم إ وء ال مبدأ الع املنازعات

، تنفيذه أو العقد تفس عن الناشئة املنازعات ، قھ طر عن مستقبال سوى أن يمكن

اماتھ بال ن الطرف احد بإخالل يتصل أخر أمر أي ال. أو ة ا تحديد من يخلو كما

كما ؟ خاص تحكيم أو مؤس تحكيم و ل ، التحكيم عملية وض ال تو س

من احديخلو تقاعس إذا ملحكمھ طرف ل ن عي وكيفية ن املحكم عدد بيان

ن التعي ذلك عن   31طراف

عض ستلزم حيث الداخ القانون ثر عديم ون ي بيض التحكيم اتفاق

م تحديد يتم ال قة الطر أو ، ن املحكم عدد التحكيم شرط يحدد أن عات شر ال

الشرط ان زائريوإال ا ة دار و املدنية جراءات قانون نجده ما و و باطال

ن(  2ف1008املادة عي البطالن طائلة تحت ، التحكيم شرط يتضمن أن يجب

م عيي قة طر تحديد أو ن املحكم أو   32)املحكم

ل أثرا عطى أن ، الدولية التجارة معامالت قل ع يمكن أن ،غ تفاق ذا

خاصا تحكيما قصدوا قد أطرافھ أن ع ه بتفس يتفقAD-HOCوذلك سوف ،

التحكيم يئة شكيل كيفية ع اع ال شوب عند ، تفاقيات. طراف عض أن بل

لسنة التجاري التحكيم شأن ية ور االتفاقية كيفية1961الدولية ت واج قد

ذا إذاتفعيل انھ ع عة الرا املادة من السادسة الفقرة ا بنص وذلك ، الشرط

للمد ون ي ، التحكيم نوع أو قة طر إ إشارة أية التحكيم اتفاق يتضمن لم

نة ال إ أو ، عليھ املد بلد املختصة التجارة غرفة س رئ إ وء ال رخصة

الفقر  ا املشارإل اصة ،ا ن املحكم ن عي اجل من وذلك ، املادة ذات من عة الرا ة

إ طراف إحالة ما إل املشار نة وال للغرفة يمكن كما ، التحكيم ان م وتحديد

عارضا التحكيم جعل أو منتظمة تحكيم   33.مؤسسة

ا يل س ع ا سرد تم انھ ا عت أن يمكن ال ا ذكر سبق ال العيوب بلإن صر

لشرط رديئة أو غامضة صياغة أية فان التا و ، ا لك نظرا فقط املثال يل س ع

ع ن يتع مما إليھ شارة سبق كما صياغيا ض مر أو معتل تجعلھ قد التحكيم

الغموض ا ف ون ي ال ال املفردات يختاروا أن التحكيمية والشروط العقود محرري
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ل ون اعو ال أطراف احد ان إذا خاصة الت لتأو محال ون ت أن دون مباشر مع ا

النية   . س

يمكن وال باطال عت انھ ل معتل تحكي شرط وجود حالة فانھ ذلك رغم

؟ التحكيمية الشروط ذه ل عالج ناك أن أم ألثاره منتجا يصبح ح يحھ   ت

الشرو  -6 ة معا املعتلـــةتقنيات التحكيمية   ط

عيب ھ شو الذي التحكيم شرط ع يطلق الذي ديث ا املصط أن سبق مما ن ب ي

بمصط عنھ نا ع والذي املعتل( التعب إذا) الشرط ونافذا يحا اعتباره يمكن

ن للطرف كة املش رادة معرفة إ التوصل   .أمكن

يمكن ال العلة انت إذا نأما الطرف قصد ملعرفة التوصل عدم ب س وذلك ا شفاؤ

شفائھ انية إم لعدم باطال الشرط عت عدة. فعندئذ اعتماد تم ال ش ذا ل و

ا وم املعتل التحكي الشرط لعالج القا قبل من   : تقنيات

اع  . أ ال لطر قيقية ا رادة عن   البحث

التحكيم ن قوان إ تدخلھبالرجوع ن ح للقا سمح ا أ نجد ي املد والقانون

كة املش رادة عن البحث إ وء ال ألثاره منتجا املعتل التحكيم شرط عل

املادة نجده ما و و اع ال املادة1156لطر وكذلك الفر ي املد القانون من

زائري 111 ا ي املد القانون فيجبأ(.... 34من ، العقد ل لتأو محل ناك ان إذا ما

مع ، لأللفاظ ر ا املع عند الوقوف دون للمتعاقدين كة املش النية عن البحث

ن ب وثقة أمانة من تتوفر ان ب ي ما و ، التعامل بطبيعة ذلك داء س

أيضا.....)   املتعاقدين املصري القانون نجده ما و   . منھ150املادةو

ن  . ب الطرف إلرادة الواسع   التفس

ال ان التحكيم شرط لتفس تدخلھ ن ح القا ع ن يتع فانھ التقنية ذه ل وطبقا

عليھ يجب بل التحكيم شرط املستعملة لأللفاظ الضيق املع عن يقف

ذا و املستعملة لأللفاظ املوسع املع عن املادةالبحث نجده من1164ما

الفر ي املد  القانون
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(lorsque dans un contrat on a exprime un cas pour l’explication de l’obligation on 

est pas censé  avoir voulu par la restreindre l’étendue que l engagement reçoit de 

droit aux cas non exprimes ). 

نفس و املادةو زائري ا ي املد القانون نجده الذي ا111املع إل املشار

  . أعاله

م  . ج بي سابقة عقود اع ال طر ن ب التحكيم شرط عن   البحث

ن ب السابق أبرمت قد ون ت ال العقود البحث واملتمثلة أيضا التقنية ذه

ان إن والتأكد اع ال الطر املنازعات لفض التحكيم شرط إ شارة تم قد

للمتعاقدين قيقية ا رادة معرفة ذلك ق طر عن يمكن التا و ما بي تثور قد

يصبح ح ن الطرف ن ب ان الذي الشرط ذلك إ املعتل التحكيم شرط بإحالة

ألثاره   35منتجا

التحكيم  . د لشرط الفعال   التفس

وتتمثل للمتعاقدين الباطنة رادة عن البحث عن ا كث تختلف ال التقنية ذه و

ذا ل الفعال التفس ق طر عن فان التا و التحكي لشرط الفعال التفس

الدولية التجارة لغرفة التحكيم يئة إ شارة ومثال ألثاره منتجا يجعلھ الشرط

خ ور ختصاصبز عدم ح التصر ا بنا يؤدي ن التعي ذا ل الضيق باملع خذ أن

الدولية التجارة غرفة ان طاملا يحھ ت يمكن الشرط ذا فان الفعال التفس أما

أخذت الختصاص الغرفة قبول فان التا و س ببار متواجد ا مقر أن ا ف مع

اعت مع الفعال خبالتفس ور بز ون ي التحكيم ان م ان يقصدون انوا طراف بارأن

الدولية التجارة غرفة لقواعد طبقا  36فقط

ن شركت ط ير عقد وارد سابق تحكيم شرط سية الفر ناف ست محكمة أخذت كما

كية( وأمر سية التفس) فر محل التحكيم التفاق الباطنة رادة ملعرفة   37وذلك

  اتمــــــةا

أم شرطا ، التحكيم التفاق يدة ا الصياغة أن نجد ذكره سبق ما إ بالرجوع

والكث ة كب نفقات م لف ت قد وال املشكالت من الكث طراف تجنب مشارطة

الدولية التجارة عقود خاصة ئتمان و السرعة مبدأ دد مما والوقت د ا . من
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منذ التحكيمية العملية إدارة كب دور التحكيمية الشروط لصياغة فان التا و

ذر ا تو طراف ع لذلك صومة ل من تحكيم حكم صدور إ الدعوى إقامة

قابل غ أو معيب تحكيم شرط إ ال ا م ت ي ال ح التحكيم شرط صياغة عند

قد لدرجة بطالنللتفعيل أو التحكيم شرط بطالن إ يؤدي أو اع ال حل ا مع يتعذر

ل ك التحكيم   .حكم

ال املواد أو البنود ع م عقود صياغة عند دائما ينصب طراف تمام ا فمجمل

ووقت د ج بذل ا عل تفاق و ا شأ التفاوض ستلزم وال التعاقد موضوع ناول ت

إ التعاقد أطراف ق شرطير صياغة ع تفاق عند ن مك م م يجعل الذي د ا

الشرط ذا سمية إ أدى مما املنازعات ة شرطMID NIGHT CLAUSEسو أو

مرحلة أثناء سود وقد ، سرعة وم متقنة غ غالبا الصياغة ي فتا الليل منتصف

تنفيذ م بي النية حسن اض اف مبدأ ن الطرف ن ب ماالتعاقد يحدث لن وانھ العقد

ون في املنازعات ة سو طرق من قة بطر حلھ يق خالف أو نزاع إثارة إ يؤدي قد

املنازعات ة سو شرط بصياغة تمام عدم ب العقد.س نصوص واضعو شف يك أو

الشروط ذه مثل صياغة كيفية أسس عن م لد والدراية ة ا توافر   عدم

ي فانھ التا الشروطو ر تحر أثناء تمام يتم أن العقود محرري ع ن تع

ع عتماد تم إذا إال كذلك ونوا ي أن يمكن وال املستعملة باأللفاظ التحكيمية

ون ي ما الغالب الذي شركة عام ملدير يمكن ال انھ إذ املجال ن خصائي

قت مجال أو ما نھ و سيمات ال القانونية باملسائل دراية لدية ون ي أن صاد

تحكيم.  التحكيم شرط إدراج ع الدولية التحكيمية املؤسسات ى بك أدى ما ذا

وذلك م عقود و كما وكتابتھ بل بھ شاد س لألطراف يمكن ا قواعد نموذ

إ والوصول التحكيمية جراءات سالمة إجرائيالضمان يح ي ا   .حكم
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ية الدي ة ر الداخليةا عات شر ال و الدولية   املواثيق

مصعب.أ ي       خلوا

السياسية   العلوم و قوق ا   لية

تلمسان   بكربلقايد أبو زائر_ جامعة   _ا

ص   :امل

ا ةعت ور الغابرة، العصور ون ال من الكث أثارت ال املواضيع من ية الدي

و انحصرت ح البعض عند التضيق ا نال قد و املعاصر، عصرنا ا من الكث

سرت ت ح أخرى أمم عند ج التفر ا نال و عدمت،   .ا

النبذ و م التجر بلغ ح شديد تضيق ية الدي ة ر ا ع مورس لقد العصورو عض

املختلفلة املواثيق و عات شر ال ق طر عن ا يحم من وجود إ أد ان   .مرالذي

فصل و الغرب و الشرق ن ب القوى ن مواز انقالب و العالم ا د ش ال التطورات مع و

املادية، أوحال غارق عالم إ عاملنا تحول ية، الدي السلطة عن الزمنية السلطة

شقوالذي و الضياع، من نقذه و السماء، صوت سمعھ من إ ماسة حاجة أصبح

نال لقد و واحدة، سانية إ دولية أسرة ضمن خوف غ من من السالم إ ق الطر لھ

ع شر عناية م ب قر عصر ا و عصرنا الدنية ة ر ا عديموضوع خاصة ة كب ة

م التكثيف و الدولية املنظمات ور غظ و قليمية و العاملية الدولية املواثيق ن

املواثيق طيات املنصوص النص و ذلك، عكس ال ال ا واقع لكن و قليمية،

غدت ال و عليھ صادقت ال تلك ح الدول من الكث عند صداه يجد لم الدولية

امل غ و معتقدا اعتقدت أو دينا دانت فئة ع ا سلطا لظى السائدتخرج عتقد

ا  .أرجا

The abstrait 

the freedom of religion beliefs is considered on of the biggest subjects that made 

a lot of argument in the past centuries, and also a lot of arguments in our present 

century. The freedom of choosing a religion was lobled and cornered by some 
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and really impressed and supported by others, and those who labeled and 

cornerd it considered any one who practiced any certain type of religion a 

criminal and was rejected and outcast and as a result for that laws and rules was 

created to protect the people practising their own religions beliefes. 

 And with the developement and the progress the world had these past few 

centuries, and the reversal of the lower scales between the last and the weast 

cutting the time authority from the religions authority, our world transformed 

into a world drowned in internationalism only, and because of that it had the 

need to listen to the voice of the sky to save it from being lost and build it a 

peaceful way and direction that is safe, free and has no fear within one human 

state. And the freedom of religions beliefs got of rights in our present century, 

specially after the appearance of the international organizations and the 

appearance of the international regional and non-regional chatters, but the 

reality we are living today is not really showing that and unfortunately these 

laws and rules these countries had agreed to, and made not being used or 

considered in thers social life and that because of the people living countries 

inventing there own new religion thoughts and beliefs. 

ول  املو : املبحث ية الدي ة ر العامليةا الدولية   اثيق

و ية الدي ة ر ا ق ل سان بحقوق املتعلقة العاملية املواثيق من الكث تطرقت لقد

دراسة إال متاحا ون ي أن يمكن ال ا إجمال ألن ا عض إ التطرق ي فيما سنحاول

  .أوسع

ول  لعام: املطلب املتحدة مم ميثاق ية الدي ة ر   1945ا

النص تضمنت ال و العال ع الطا ذات و الدولية الوثيقة املتحدة مم ميثاق عد

ع الضروري من ان الثانية العاملية رب ا اء ان فبعد اتھ، حر و سان حقوق ع
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و ا حقوق ة شر لل تكفل و السلم و من ع ا تحافظ وسيلة عن تبحث أن الشعوب

ا ا   .)1(حر

يومو املتحدة مم ميثاق صدر املصادقة26/06/1945لذلك بمجرد نافذا أصبح و م،

يوم من اعتبارا عليھ القانون25/10/1945الدولية دائرة سان حقوق دخلت و م

املجتمع عضاء الدول ميع سبة بال عامة قيمة ا ل أصبحت و الوض الدو

الع امليثاق ش إذ ، أوالدو مجتمعة، بالعمل عضاء الدول ام ال إ مواده من ديد

قوق الواق و العال ام ل ر لتقر املتحدة مم منظمة مع بالتعاون انفراد ع

  .)2(سان

شيع أن ع ع السا الفصل من مسون ا و امسة ا املادة من ج الفقرة نصت كما

و سان حقوق ام اح أوالعالم س ا ب س تمي بال ميع ل ساسية ات ر ا

الدين أو ع اللغة ا م د و ج ن الفقرت السبعون و السادسة املادة نصت كما ،

ساسية اتھ حر و سان حقوق ام اح ع يع   .)3(ال

ا التمي منع و املساواة مبدأ مادة من أك املتحدة مم ميثاق يؤكد بذلك لعنصريو

الدين أو اللغة أو العرق أو س ا ب   .س

التمي عدم ع النص أن امليثاق من مسون ا و امسة ا املادة نص من يت و

الدين، أو اللغة أو س ل النظر دون ميع ل ماية ا من نوع و فراد ن ب املعاملة

امل مم مقاصد من مقصد التعامل املساواة أن عحيث ا ز بأج س تحدة،

ة ع فال سان، وصف م عل انطبق طاملا ات حر و حقوق ميع فل لتأكيده، العمل

سانية فمعيار عتنقھ، الذي الدين أو ا يتحدث ال اللغة أو يقطنھ الذي باإلقليم

عليھ ؤسس يُ الذي املرجع و ذلك كم ا   .)4(و

صفق ظلت امليثاق نصوص أن شكع محل الزمن من لة طو ملدة و القانونية ا

و قوق ا ملضمون ف عر أي من خاليا جاء أنھ عليھ يؤخذ ما م أ و ية، الفق وساط

مدى و الرقابة آليات ع النص من خاليا كذلك و ا، ضما الواجب ساسية ات ر ا

الكب  الدور من الرغم ع و ات، ر ا و قوق ا تلك ام املتحدةاح مم لعبتھ الذي

الدولية ل املشا من العديد حل فشلت فقد سان قوق الدو القانون بناء

العالم سان قوق الصارخة ات ا ن منع ستطع لم و   .)5(العالقة
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ي الثا سان: املطلب قوق العاملي عالن ية الدي ة ر   )6(1948ا

النقائ وأمام سان حقوق مجال املتحدة مم ميثاق ا ت وج ال نتقادات و ص

قرار بإصدار لھ دورة أول املتحدة لألمم ع التا قتصادي املجلس قام ا، تدارك قصد

عالن مسودة بوضع قامت ال و سان حقوق ماية نھ شاء إ إثره ع تم

و و سان، قوق املتحدةالعال لألمم العامة معية ا ا عل أحالتھ الذي املشروع

باإلجماع عليھ صوتت سم10و   .)7(1948د

حقوق افة ا م بع ت ال ساسية املرتكزات ع مؤكدا ديباجتھ عالن تضمن و

رخاء و التم عدم و املساواة، ة، ر ا املتمثلة و   .)8(سان

أحدث قد أكو و املتحدة، مم ميثاق من ر أش أصبح ح العالم ا قو ا تأث عالن

رغم و الدول، من العديد الوطنية عات شر ال ع و ، الدو املجتمع ع منھ ا تأث

و القانونية القيمة حول قائما مازال دل ا فإن ا، ل تحديده و سان قوق فھ عر

ذا ل لزامية ضدالصفة جزاءات ال و فراد لصا ضمانات يتضمن ال و ف عالن،

ما م و أدبية، بقيمة تمتعھ رغم القانونية، الناحية من القيمة عديم عد بذلك الدول

سان حقوق زحماية عز ق طر امة خطوة عت فاإلعالن   .)9(يكن

سان ا ل ل أنھ ع عالن من الثانية املادة نصت قد وو قوق ا بجميع التمتع حق

أو العنصر ب س التمي السيما نوع أي من تمي دونما عالن ذا ورة املذ ات ر ا

الدين أو اللغة أو س ا أو ة....اللون حر ص ل ل ون ي أن عالن أوجب كما ،

امل ا عل فنص ق، ا ذا كرس قد عالن ون ي بذلك و دينھ، و18ادةاختيار منھ

ا ف جاء ق: ال ا ذا شمل و الدين، و الضم و التفك ة حر ق ا ص ل ل

إقامة و املمارسة و بالتعليم ا ع عراب ة حر و عقيدتھ أو لديانة الفرد غي ة حر

جماعيا أو فرديا علنيا أو ا سر ذلك ان سواء ا، مراعا و   .)10(الشعائر

ذا من ن ب ي وو الفكر سان ة حر ع التأكيد ع حرص عالن أن النص

أخرى بحقوق يرتبط الوجدان و الفكر ق ا و ياة، ا منا جميع إعمالھ،

و عقلھ بھ يقتنع الذي الدين عتنق أن سان ة حر أي الدين، ة حر ا م نتاجھ

ي و ا، معنو داخليا أمرا العقيدة ون ل قفكره، ا ة ر ا تلك و ق ا ذا ع تب

عتنق و عنھ يحيد ثم ما دين اعتناق ق ا ص لل أنھ أي املعتقد أو الدين غي
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املمارسة و بالتعبد ذلك و عقيدتھ أو دينھ ار إظ ة حر لھ كما قناعتھ، فيھ يرى آخر

فر  بصفة أو مجموعات ا أداؤ ان أ سواء ية الشعائرالدي العلنيةبإقامة وسواء دية،

ن القوان ا توج ال القيود مع يتعارض ال بما فاء ا   .)11(أو

غ أن ذلك املسلم، غ ع يقتصر دينھ غي ص ال حق ع عالن نص أن غ

التغي ذا ان ما م دينھ غ أن ستطيع ال يمكن)12(املسلم ال سالمية الدولة ففي ،

أو  يحيد ذاأن مخالفة و العام النظام من ذلك اعتبار يمكن و دينھ عن املسلم يرتد

القتل إ تصل ال الفاعل ة عقو إ يؤدي   .النظام

غي أو ية الدي الشعائر ممارسة حق و سالمية الدول ية الدي ة ر ا وم فمف ذا ل

سالم من الدين غي س ل و الواحد، الدين داخل ب سالماملذ   .)13(لغ

الثالث السياسية: املطلب و املدنية قوق با اص ا الدو د   )14(1966الع

أك وسيلة التفك الضروري من ان سان قوق العال عالن صدور عد

املصدر ا أ اعتبار ع الدولية تفاقيات و سان، حقوق حماية و لضمان مالئمة

و االتقليدي، عل التصديق تم م للدول ملزمة أثارقانونية تج ي أن شأنھ من   .)15(الذي

املتحدة مم ملنظمة العامة معية ا اعتمدت أن ذلك يجة ن ان سم16و د

الدو1966 القانون خ تار بالغة مية أ ذات سان حقوق شأن مواثيق ثالث م،

الد تفاقية و سان، وقوق جتماعية قتصادية، قوق ا شأن ولية

ا باإلضافة السياسية، و املدنية قوق با اصة ا الدولية تفاقية و الثقافية،

سنوات عشر تطلب مر لكن و الثانية باالتفاقية ق امل و ول ختياري ول تو ال

املتعل تفاقية دخلت و ن، نافذت ن تفاقيت لتصبح وأخرى املدنية قوق با قة

التنفيذ خ ن1976مارس23السياسية خمس و ثالث و ديباجة تتألف و ،

  .)16(مادة

و املدنية قوق ل الدو د الع ا ع ع و ة، الفكر ات ر ا من عت املعتقد ة حر إن

ق ا ع د الع ذا نص لقد و الدين، و الوجدان و التفك ة بحر ةالسياسية حر

مادة العبادة و أن18العقيدة ع   :منھ

ذلك -1 شمل و الدين، و الوجدان و الفكر ة حر حق سان إ ل ل

و يختاره، معتقد أو دين أي اعتناق تھ حر و ما بدين يدين أن تھ حر
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التعليم و املمارسة و الشعائر إقامة و بالتعبد معتقد أو دينھ ار إظ تھ حر

حدهبفرده ع أو املأل جماعة مع  .أو

بدين -2 يدين أن تھ بحر يخل أن شأنھ من إلكراه أحد ض عر يجوز ال

يختاره معتقد أو دين، أي اعتناق تھ بحر أو  .ما،

ال -3 للقيود إال معتقده أو يھ دي ار اظ سان ة حر إخضاع يجوز ال

السال  ماية ة ضرور ون ت ال و القانون ا النظاميفرض أو العامة مة

م ا حر و ن خر حقوق أو العامة داب أو العامة ة ال أو العام

 .ساسية

عند -4 وصياء أو باء ة حر ام باح ذا طراف الدول د تتع

م لقناع وفقا خلقيا و يا دي م ألوالد ية تر ن تأم م وجود

اصة  .)17(ا

من و الفقر جاءت لقد عالنو من عشر الثامنة للمادة مطابقة شبھ تفاقية

عما ا م فقرات ثالث ع احتوت ا فإ ذلك عن فضال و سان، قوق العال

ة حر الفرد حق مفصل ل ش ت بي حيث عالن، من عشر الثامنة املادة ورد

أ بمع إكراه أي دون يختاره الذي املعتقد أو الدين املعتقداعتناق أو الدين ة حر ن

ع نصت كما الثانية، ا فقر عشر الثامنة للمادة وفقا ذا و ا تقييد يجوز ال

و املدنية قوق با اص ا الدو د الع من الثانية الفقرة عة الرا املادة ذلك

  .)18(السياسية

ة حر ع عشر الثامنة املادة من و الفقرة النص تم أن عد ارو إظ الفرد

طراف للدول ق ا أعطت و املادة نفس من الثالثة الفقرة جاءت معتقده أو يھ دي

دف ال و الضرورة، حالة املادة تلك فقرات عض من التحلل دة املعا

الفرد ة حر إخضاع عد مسألة ع اح مع لكن ا مصا وصيانة مة ماية

م أو يھ دي ار القانون إظ ا يفرض ال للقيود   .)19(عتقد

ن القانوني وصياء و ات م و باء ة حر ام اح ع أكدت فقد عة الرا الفقرة أما

مع تماشيا م ألطفال خال أو الدي التعليم ن تأم ذلك تطبيق انية إم عند

عل أكد الذي املبدأ جذوره ق ا ذا يجد و اصة، ا م حقوقمعتقدا اعالن يھ

املتحدة لألمم العامة معية ا عن الصادر بأن1989/ 20/11الطفل القا و
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ممارسة ما عل ب ي حيث الوالدين إ ول املقام يرجع م عليم و والد ية تر

و و املادة ق ا ذا تناولت كما للطفل، الفض ة املص يحثث بما ق ا ذا

و نالثانية القائم التمي و التعصب ال أش جميع ع القضاء إعالن من امسة ا

لسنة املعتقد أو الدين أساس   .)20(1981ع

بضمان ملزمة سان حقوق اتفاقيات بموجب الدول أن إ الصدد ذا ش و

العام التعليم ان فإذا اص، ا أو العام التعليم سواء عقيدة أو دين عليم ة حر

ذه ون ت باء عقيدة غ معينة عقيدة أو ن مع دين س تدر ع اشتمل قد

م اص ا الدين م أبنا عليم باء حق كت ان قد يبقى)21(الدولة أنھ ع ،

م يناس الذي اختيارالدين البلوغ عد   .لألبناء

ع الرا خاصة: املطلب مواثيق ية الدي ة ر   ا

املوضو  لتعقد ونظرا املدنية قوق ل الدو د الع من عشر الثامنة املادة ھ عا الذي ع

و ن، ح دولية التفاقية محال يصبح لم بھ اللصيقة السياسية لالعتبارات و السياسية

لألمم العامة معية ا ت تب الشاق العمل و الكفاح و مناقشات من سنة ن عشر عد

عام ت تصو بدون إعال 1981املتحدة وم التعصب ال أش جميع ع القضاء شأن ن

ا قرار بموجب املعتقد، أو الدين أساس ع ن القائم شرتھ36/55التمي و

25/11/1981.  

اتھ حر و سان قوق العال ام ح يع ع عالن ديباجة أشارت قد و

الدين، أو س ا أو العرق ب س تمي دون ميع ل العالساسية عالن أن ذلك

بمبادئ تنادي ا جميع سان بحقوق ن اص ا ن الدولي دين الع و سان قوق

أن و املعتقد، و الدين و التفك ة حر ق ا و القانون أمام املساواة و التمي عدم

ا حرو مباشرة، غ أو مباشرة بصورة ة شر ال ع جلب قد ق ا ذا اك ان مال وا

للدول الداخلية الشؤون جن للتدخل وسيلة ق ا ذا يتخذ حيث بالغة، آملا

ة حر ق ا ام اح الواجب من أنھ و الشعوب، ن ب ية الكرا اثارة إ يؤدي و خرى،

ام ح و سامح ال و م التفا ز عز مع املة، بصورة ا ضما و املعتقد أو الدين

املتصلة قالشؤون ا ذا باستخدام السماح عدم كفالة و املعتقد، أو الدين ة بحر

داف أ تحقيق م س أن يجب ق ا ذا بأن تؤمن إذ عالن، ذا مبادئ و ألغراض
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أو يدلوجيات ع القضاء و الشعوب ن ب الصداقة و العدالة و العال السلم

تضمن قد و العنصري، التمي و ستعمار عالنممارسات   .)22(مواد8ذا

رسميا، ران، ط سان قوق الدو املؤتمر أصدره وأعلن1968/ 05/ 13كما

ي ما رسميا املأل املجتمع: ع أعضاء جميع يفي أن ا م مفر ال ال الواجبات من أن

ع يع وال بالعمل املأل أمام م أنفس ع ا أخذو ال امات باالل ماالدو ام اح

اللون أو العنصر ب س ألي تمي دونما ساسية ات ر وا سان حقوق من ميع ل

سيا وغ سياسيا الرأي أو الدين أو اللغة أو س ا   .)23(أو

يوم ا اعتمد تم ال و ن الالجئ بوضع اصة ا تفاقية لية28أما مؤتمر1951جو

شأن ن للمفوض املتحدة العامةمم معية ا دعتھ الذي سية، ا وعدي ن الالجئ

ا قرار بمقت عقاد سم14املؤرخ) 5-د( 429ا ا1950د نفاذ بدء خ تار ان

ل22 ع1954إبر ا م عة الرا املادة نصت قد و عون، ر و الثالثة للمادة طبقا ،

  :أن

داخل ن الالجئ املتقاعدة الدول الرعايةتمنح ذات قل ع م ل توفر معاملة ا أراض

ية الدي بية ال توف ة وحر ية الدي م شعائر ممارسة ة حر صعيد ع ا ملواطن املمنوحة

م   .)24(ألوالد

ي الثا قليمية:  املبحث املواثيق ية الدي ة ر   ا

مواث ا ع صدر لذا سان بحقوق قلمية املنظمات تمت ا إقليميةلقد اتفاقيات و يق

الشعائر ممارسة ات ر ا ذه ن ب من و ساسية، اتھ حر و سان بحقوق ا ف ف ع

ي فيما ذلك إ تطرق س و ية   : الدي

ول  اتھ: املطلب حر و سان حقوق ماية ية ور تفاقية ية الدي ة ر ا

  ساسية

ا أورو مجلس دول ونوف4وقعت سان حقوق ماية ية ور تفاقية ع م

التنفيذ ح دخلت و ساسية اتھ تم3حر جميع1953س تفاقية ا انضم و ،

و مقدمة من تفاقية ون تت و ا، أورو مجلس عضاء ا59الدول باإلضافة مادةـ

لالتفاقية مضافة والت بروتو   .)25(عدة
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ع نصت قد املادةو املعتقد أو الدين ة سان9حر قوق ية ورو تفاقية من

أن ا ف جاء   :حيث

ق -1 ا ذا العقيدة، و الضم و التفك ة حر ق ا سان إ ل   ل

العقيدة أو الدين اعالن ة حر و العقيدة، أو الدين غي ة حر شمل

و املمارسة و التعليم و الشعائر أوبإقامة انفراد ع سواء الرعاية،

خاص نطاق أو علنية، بصفة ن خر مع  .)26(باالجتماع

املحددة -2 للقيود فقط عقيدتھ أو ديانتھ إعالن سان ة حر تخضع

أمن لصا ديمقراطي مجتمع ة ضرور ون ت ال و القانون

ماية أو داب و ة ال و العام النظام حماية و ور م حقوقا

م ا حر و ن  .)27(خر

يح عتقادــ حق العام ق ا ذا أن املادة ذه ل و الفقرة خالل من يت و

أية أمام الدي يمان و ، ال عتقاد مجال للفرد الذاتية صوصية ا

أحد ية الدي ة ر ا أن ي ورو املشرع عت إذ د، ا و للتقييد العناصرمحاولة

ياة ا عن م يم مفا و ن املؤمن ة و شكيل ع املساعدة امة   .)28(ال

أو الدين ة حر تقييد ع تنص لم إن و سان قوق ية ورو تفاقية لكن

ا فقر ا أ إال   املعتقد

املادة ذات من القيود9الثانية من ملجموعة الدين إعالن ة حر   .)29(أخضعت

ا ياملطلب لعام: لثا سان قوق ي العر امليثاق ية الدي ة ر   )30( 2004ا

ي العر العالم سان حقوق مليثاق مشروع أول ان عرضھ1971لقد تم قد و م،

عليقات تلقي عد و بالفعل و شأنھ ا عليقا إلبداء الدول نة8ع ال قامت دول،

سان قوق الدائمة ية للميثاقالعر جديد مشروع قامت1985باعداد قد و م،

مشروع رفض عد امليثاق عصرنة الدائمة ية العر نة مطابقا1994ال جاء الذي و

و1989ملشروع ية، العر للدول اقناعا أك يصبح ي ذلك و العراق عدا غلبية قبل من

ترا عد العصرنة ذه فان معماري يل ن ستاذ رأي انحسب بما مقارنة الوراء إ جعا

مشروع ة1994عليھ أن يبدو لذا ميثاق2003م من اقناعا أك ون ت ال قد م

مشروع1994 ع املصادقة أن عتبار ن ع أخذنا إذا عديد1994م، قبل من برر قد م
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مثل ية العر الدول الي: من ت، و ال السعودية، عمان، ن، البحر ية، العر من،مارات

ا د إعالن ب ب فإنھ ثمة من و سالمية عة بالشر ا الرتباط إعالن1983السودان، و ،

رة امليثاق1990القا لرفض جديد را م أعطت سالم، سان حقوق حول

املعصرنة   .)31(2003صورتھ

ال الدول جامعة ان ع و العرب، اء ا من عدد مع مستفيضة مناقشات عد يةو عر

الــ ية العر القمة سان قوق ي العر امليثاق إقرار ا16تم قرار س بتو املنعقدة

خ2004/ 23/05املؤرخ270رقم تار نفس التنفيد خ امليثاق ذا دخل قد و ،

عليھ صادقت أن عد لعام7اقراره ديدة ا صيغتھ ي العر امليثاق عد و 2004دول

ت مشروعأك صيغة من تحفظت1994قدما سان قوق السامية املفوضية أن إال

يوم صدر ا ل بيان يونية2008/ 01/ 30عليھ بالص اصة ا شارة ب   .)32(س

خصوصية ع مؤكدة ديباجتھ جاءت و مادة، ن خمس و ثالثة ع امليثاق ذا يحتوي

م باعتباره ي العر الوطن سان أشارتحقوق كما ضارات ا موطن و الديانات د

ن اللت يونية الص ة العنصر أدانت و املجتمع أصالة معيار سان حقوق ام اح أن ا

قوق عالن و املتحدة مم ميثاق مية أ أبرزت كما سان، قوق ا ا ان شكالن

القا اعالن و سان، قوق ن الدولي دين الع و سانسان، حقوق حول رة

  .)33(سالم

العام سان قوق ي العر امليثاق نص قد الشعائر2004و ممارسة ة حر ق ا ع

مادتھ ية ا30الدي ف جاء   :اذ

قيود -1 أية فرض يجوز ال و الدين و الفكر ة حر ق ا ص ل ل

النافذ ع شر ال عليھ ينص بما إال ا  .عل

يجوز -2 ممارسةال أو معتقده أو دينھ ار اظ سان ة حر اخضاع

و القانون، ا عل ينص ال للقيود إال ه غ مع أو بمفرده ية الدي شعائره

حقوق و ات ر ا م يح سامح م مجتمع ة ضرور ون ت ال

و العامة ة ال أو العام النظام أو العامة السالمة ماية سان

العامة ساسيةداب م ا حر و ن خر حقوق ماية  .أو

خلقيا -3 و يا دي م أوالد ية تر ن تأم ة حر وصياء أو  .)34(لآلباء
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الفرد ة حر كفل سان قوق ي العر امليثاق أن املادة ذه خالل من يت و

املادة صياغة من بة قر املادة ذه صياغة جاءت قد و ية الدي شعائره 18ممارسة

امليثاقم ايراد عدم اختالف مع السياسية، و املدنية قوق ل الدو د الع ن

و الفكر ة بإقرارحر منھ و الفقرة اكتفى كذا و د، الع الواردة الثانية للفقرة

يختلف ية العر الدول ية ر ا وم مف أن ذلك ب الس لعل و الدين و العقيدة

ية الغر الدول   .)35(عنھ

املادة نصت إ25كما ن املنتم اص حرمان يجوز ال أنھ ع امليثاق من

ينظم و ا، دين عاليم ممارسة و ا لغ استخدام و ا، بثقاف التمتع من قليات

قوق  ا ذه التمتع   .القانون

املادة عن يختلف ال املادة ذه محتوى أن املالحظة قوق27و ل الدو د الع من

لألقلياتا أقر قد سان قوق ي العر امليثاق بذلك ون ي و السياسية، و ملدنية

للقانون  وفقا ية الدي ا شعائر ممارسة ة بحر   .)36(التمتع

الثالث الداخلية: املبحث عات شر ال و الدسات ية الدي ة ر   ا

ال ية جن و ية العر الدسات م أ املبحث ذا ناول سن ةحيث ر ا لقضية تطرقت

ا أ إذ فيھ، وقعت الذي التناقض ن ز م و ا، عل الضوء سليط ن محاول ية، الدي

ا م تل لم اتفاقيات ع   .صادقت

ول  ية: املطلب العر الدسات ية الدي ة ر   ا

بما خصتھ و إليھ أشارت بل انب ا ذا مل لم ية العر غ ح و ية العر أوالدسات دة

الطرف غض يمكن ال م م أمر أنھ و الناس حياة انب ا ذا مية أ يو بما أك

سنة تم س الصادر املصري فالدستور حوال، من حال ل ب لھ تجا أو 1971عنھ

مادتھ ية46أشار الشعائرالدي ممارسة ة وحر العقيدة ة حر الدولة تكفل أن )37(ع

ا ذه تتغ لم عالنو ا أخر ال و الدستور ذا ع وردت ال التعديالت ملادة

عام من مارس الصادر و12مادتھ2011الدستوري ا حروف قلة ع املادة و ،

ممارسة ة حر و العقيدة ة حر ا بنوع ة ر ا إ ش ف عميقة ا معان أن إال ا لما

بذلك، تتكفل الدولة أن و والشعائر الناس عقائد ع املحافظة طرف ا أ ع ذا و
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م شعائر ممارسة من م يمنع أو م عقائد الناس ع يضيق من ل أن و م ممارسا

للعقاب و للمساءلة   .عرض

خ بتار الصادر السوري الدستور سنة1973أما املعدل و إقرار2000م ع حرص فقد م

و ديان، ميع العقيدة ة لمحر ما ية الدي باملمارسات التكفل أجل من الدولة تتدخل

املادة عليھ نصت كما العام النظام خلال يحدث ما املمارسة ذه ال35يكن و

ما أول ن اثن بندين ع و: اشتملت ديان، جميع الدولة م وتح مضمونة عتقاد ة حر

ما الشع: ثان بجميع القيام ة حر الدولة بالنظامتكفل ذلك يخل أال ع ية الدي ائر

  .)38(العام

عام من ماي الصادر ي البنا الدستور ذه1926أما لطبيعة نظرا بمرونتھ فيتم

ذا يرا أن املشرع من تتطلب متنوعة أديان و مختلفة طوائف تضم وال الدولة

وض ا عن عيدا م، ل شرع ُ من مع ناسب ي ما عات شر ال من فيصدر التنوع

ك تث ال عات التفر و زئيات شنجاتا بال حيان أك ت ت و دل ا من ا ث

تنضوي فضفاضة التدين ة حر موضوع ت عا ال املادة جاءت لذلك صومات وا

يصدع أو تدينھ يمارس و و أحد ع يق التض دون ب املذا و ديان جميع ا تح

نصت حيث العامة، داب و العام النظام مع ذلك ناف ي لم ما التاسعةعقيدتھ املادة

عا جالل فروض ا بتأدي والدولة مطلقة عتقاد ة حر ي اللبنا الدستور من

ال أن ع ا، حماي تحت ية الدي الشعائر إقامة ة حر وتكفل ب، واملذا ديان م تح

ام اح م ملل اختالف ع ن ل لآل أيضا تضمن و العام، بالنظام إخالل ذلك ون ي

يةنظ الدي واملصا صية ال حوال   .)39(ام

خ بتار املعدل زائري ا الدستور و2016مارس6أما املعتقد ة حر إ باإلشارة فاكتفى ،

املادة عليھ نصت ما ذلك و ما املساس حرم كما رمة ا سياج كما ما سيج و الرأي

وح42 العقيدة، ة حر بحرمة مساس ال ا ف جاء ال و الرأيمنھ ة حر قد)40(رمة و ،

عد يفسرفيما أن يمكن ملا تبعا ا تقصرع قد و ية الدي للممارسات العقيدة ة حر سع ت

وامر و املراسيم ق طر عن ذلك و ديد ا الدستور مخالفة تتم مالم سبق فيما أو

لسنة الدستوري التعديل بع است حيث ع- 1996القانونية، فيھ نص جاء الذي و

املادةح املعتقد ة دستور )41(36ر يخالف ال باألمر- 2016بما عديدات سنوات لو و ،

عام03-06رقم من اير ف ر ش املؤرخ ممارسة2006و وقواعد شروط يحدد الذي و ،
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مادتھ مر ينص حيث زائر، ا ن املسلم لغ ية الدي الدولة2الشعائر تضمن

تدي ال ة زائر الدستورا ام أح إطار ية الدي الشعائر ممارسة ة حر باإلسالم ن

داب و العام النظام ام واح املفعول ة السار والتنظيمات ن والقوان مر ذا ام وأح

ن ب ام ح و سامح ال الدولة تضمن كما ساسية، م ا وحر ن خر وحقوق العامة

حم بالدولة أناط و ، الديانات أنواعمختلف ل من ن املسلم لغ ية الدي معيات ا اية

معيات ا ستفيد ا ف جاء حيث مر ذا من الثالثة املادة عليھ نصت كما يق التض

أن و ميع ا ن ب املساواة عة الرا املادة أقرت و ، الدولة حماية من ن املسلم لغ ية الدي

العن أو للتمي دافع الدي نتماء ون ي استعمالال يحظر أنھ ع نصت حيث ة صر

ميع ا يفاء اس لضمان و جماعة، أو ص أي ضد للتمي كأساس الدي نتماء

مر ذا ورد ما تحقيق ع عمل نة ية الدي الشؤون وزارة لدى ت ش أ حقوقھ

ذا  من التاسعة املادة عليھ نصت كما م شؤو التكفل و ن للمارس حقوق مرمن

للشعائر وطنية نة وقاف و ية الدي بالشؤون لفة امل الوزارة لدى شأ ت ا ف جاء وال

ي ما صوص ا ع تتو ية ية،: الدي الدي الشعائر ممارسة ة حر ام اح ع ر الس

مسبق رأي ية،إبداء الدي الشعائر بممارسة املتعلقة شغاالت و بالشؤون التكفل

مع ا الديإلعتماد ع الطا ذات   .)42(يات

سنة ية2007و الدي رات التظا س وكيفيات شروط يحدد تنفيذي مرسوم صدر م

و ن املسلم لغ ية للشعائرالدي الوطنية نة ال شكيلية كذا و زائر، ا ن املسلم لغ

ا عمل    .)43(كيفيات

ي الثا ية: املطلب جن الدسات ية الدي ة ر   ا

حمايةحيث ي مر الدستور يمنح إذ ية الدي ة ر ا ع ية جن الدسات نصت

الشعائر ممارسة ة حر نود ب س فيما ذلك ورد قد و عام، بوجھ ية الدي للممارسات

ذا سن قد و للدستور ول التعديل للدولة رس دين إقامة حظر تم و ية، الدي

ا ة حر أيضا يضمن الذي عامالتعديل التجمع و سع1973لتعب ال التعديالت مع

أي غرس و ال يصدر ال أنھ التعديل ذا جاء و قوق، ا وثيقة ا م تتألف ال خرى

ممارستھ ة حر يمنع أو ديان من دين بإقامة   .)44(قانون
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و  الرأي ة حر كفالة من جزء ية الدي الشعائر ممارسة كفالة فإن قيقة ا و

ي مر الدستور من حرصا و الدولة، عن الدين فصل مبدأ مع تماشيا ذلك و ، التعب

حيث ية، الدي ة ر ا نطاق من وسعت قد العليا املحكمة فإن ة ر ا ذه حماية ع

عام ففي ية، الدي الدعاية ة حر العبادة، و العقيدة ة حر ا باإلضافة ا معنا أخذت

ببط1938 حكما دونأصدرت من ية ش ت ية دي شورات م ع توز يمنع إداري قرار الن

عام و مسبق، القول1948إذن و الصوت ات مك استخدام بجواز املحكمة قضت

أن أكدت و للقانون، مخالف اجراء و دارة من سابقة بموافقة إال ا استخدام عدم

ستخدم ال الساعات تنظيم سوى تملك ال ة دار ة انا م و ات، املك تلك ا ف

ا صو إرتفاع مدى و ا،   .)45(إستخدام

لعام الفر الدستور عن لمنا ت إذا ألي1946أما ضرار منع مقدمتھ جاء فقد

ة ور م ا دستور أن إ باإلضافة معتقداتھ، أو آرائھ أو مبادئھ ب س عملھ ص

لسنة امسة مادتھ1958ا بوضوح أعلن قابلة، غ ة ور جم سا فر أن و

ن املواطن ميع القانون أمام املساواة تكفل و إجتماعية، ديمقراطية، علمانية، للتجزئة

املعتقدات ل م تح و الدين، أو صل أو س ا ب س تمي   .)46(دون

لسنة قوق ا وثيقة إ ند املس العر ي نجل الدستور أن نجد د،1688كما الع و

لسنة ما1225عظم شر عد أنھ غ مة جر الدين ار إن أو ديانة أي ممارسة عت ال ،

املختلفة ية الدي للشعائر العاملية املمارسة أن كما ا، عل معاقبا مة جر معينا دينا يقذف

و ية املدي قوق ا ممارسة ية الدي للعقيدة دخل ال و بھ مسموحا أمر عد

  .)47(ةالسياسي

ب مذ اعتناق ة حر كذلك و عتقاد ة حر أن ع نص فقد ي ملا الدستور أما

القيام ة حر كذلك و ا املساس يجوز ال و مضمونة العاملية ب املذا أحد أو الدين

املادة فإن عليھ و مكفولة ية الدي ة4بالشعائر حر تضمن ا ا ي ملا الدستور من

يما و   .)48(ناملعتقد

الثالث الداخلية: املطلب عات شر ال ية الدي ة ر   ا

للدفاع املنظمات و معيات ا شاء إ و قوق ا و ات ر با ؤالء نادى ي الذي الوقت

من ات املستو أع ع ا أمر و ا أرو ر يظ القيود ل من ره تحر و سان عن
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من التحذير و ن املسلم ع يق بالتض وينادي طر ا خانات م وضع و م ا سلو

الصفات بأسمج م عتو ما ر و م لشعائر م م ن املمارس السيما حذر ع م مع التعامل

و يخ أن يجب الذي طر ا م أ أساس ع بالبنان م إل أشاروا و النعوت أقبح و

ف يُ ال ح س يح أن يجب الذي   .)49(السرطان

مل سباقة سا فر انت قد نو املسلم من خصوصا و ية دي ممارسة و ما ل حاصرة

يدفع بما القانون ذا ل برروا و النقاب يمنع و الوجھ س يحضر قانونا فأصدرت

قع ال أن القانون ذا الستصدار ب كس املشرع ساقھ فمما ب؛ الت ث و لالستغراب

الف املجتمع ا عرف ال القيم مع نا ي اجتما غ إكراهسلوك عن ناجم انھ و ر

الغطاء ذا ا يذل أن د ير الذي الرجل عنف ايا من ية ا وأ د تر ال بما للمرأة

القانون ذا من و املادة انت ف املتنكر، ر مظ ا ر يظ و ا صي يخفي الذي

ثم العمومية ماكن السيما ھ وج يخفي أن ان ألي يمكن ال أنھ ع تتنص رت

و و املادة عليھ املنصوص يخالف من ع جزاءا القانون ذا من الثالثة املادة

فيما اعتمد قد و الثانية، الدرجة من للمخالفات املقررة كتلك مالية غرامة املتمثل

حضر فيھ جاء خاص، كقانون  ماعدا الوجھ  ل  غطي  ال العباءة ارتداء عد

ن، قع  أو  العين سد، امل  غطي  الذي  ال  150  بقيمة غرامة دفع  طائلة  تحت  ا

سيواجھ كما قع أو النقاب  ارتداء  ع  امرأة يرغم  ص ل  يورو، ة  ال  عقو

ن القانون   يورو  ألف  30  بقيمة غرامة ودفع عام  ملدة ال ذا مواد   .)50(حسب

مع عاملت فقد ا ي ب نأما عشر قدرت مالية غرامة فرضت فقد أك شدة مر ذا

من ل ن ت العقو بإحدى أو أيام سبعة إ يوم ملدة س با و أورو ن عشر و خمس إ

ي ي الب ات العقو قانون ة العقو ذه ُضمنت قد و العمومية ماكن ھ وج غطى

  .)51(مكرر 563املادة

يف وال املدارس ا بقراراتأمّ ا صفاؤ يتلطخ ال ح ا بقدسي املساس عدم ض

للتدين يرمز الذي بالزي ّي ي من ل ا دخول من منع فقد ية عص مواقف و ة سياسو

سا فر ل2004مارس15فأصدرت ب ّي ال و اب ا ارتداء يمنع الذي القانون

القرار ذا ل استجابت ثم التدين، ر مظا من ر دول مظ يبا رو و  تحاد ا ي كب

فقد ا انجل ا وأمّ قانونية بأسباب ذلك معللة استجابت فقد أملانيا ا أمّ إسبانيا، و ولندا

عندما م روابط تتأكد و م مص تجتمع الكفار أن ليعلم سياسية، بأسباب ذلك عللت
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لت من سالم أبناء القرارمنع ذا عن نتج و سالم، و صم ا ون وي باملدارس حاق

ة محار م مع التخندق و ظلموا للذين ون الر تّم من و السفور أو ل ا ن ب م و خ

  .)52(الرب

و عيد غ عليمة2014نوفم24و سية الفر بية ال وزارة ت وجَّ ة–، -استفزاز

ار رسومات بإعداد ا خالل من تطالب سا، فر ة بو ال املؤسسات ةملديري اتور

املسلم، التلميذ ا يتح أن ب ي ال ال السلوكيات عض ا خالل من تضبط ساخرة

السلوكيات عض عن ينجم قد الذي التطرف ة محار شأنھ من ذلك بأن مدعية

سالمية الفة ا بدولة يم ما ور ظ عد خاصة ا، عب حد ع ر، واملظا

  .)53(داعش

ذ مرل م تھ ي لم وو ن؛ رمزللمسلم ا أل ا إزال و املآذن بناء منع حد إ بلغ بل د ا ا

باستفتاء ا مواطن ع سرا سو فخرجت يزال، و يم أن يجب رلإلسالم مظ و ما ل

وعدم ا دم ستفتاء فانت ا؛ عل بقاء و املآذن بناء منع ن ب فيھ م تخ شع

ب قدرت سبة ب ا و 57.5بنا مقررا، ان بل اعتباطا ستفتاء اسلوب اختيار يكن لم

الرجوع و إلغاؤه يتعسر ح سري السو الدستور الن ذا إدراج ا مفاد تة مب ية ب

القرار ذا فأدرج باستفتاء إال يل ال باستفتاء أدرج ما أنّ اللوائح تق إذ عنھ،

امل من الثالثة الفقرة سري السو جاء72ادةالدستور الدولة و سة الكن عنوان تحت

ممنوع املآذن بناء ا   .)55)(54(ف

و ن املسلم د ارلتجر ال و بالليل اد تُ ال يعة، الش املمارسات و سة س ا ساليب ذه

الصفحات يق تض و ا لذكر املقام يحتمل ال م عباد عن م صرف و م قيم عن م غ

ا أن علم أن نا حس و ا يتوقفبوصف ال ساري و ت ي أن يمكن ال و قائم و)56(لعداء ؛

القائل جل و عز هللا ِن: صدق إِ ْم ِديِنكُ َعْن ْم وكُ ُردُّ يَ َحَّ ْم كُ ونَ اِتلُ قَ يُ ونَ الُ زَ يَ الَ وَ

اُعوا طَ   .)57(اْستَ

دونال ديد ا ا س رئ انتخاب عد خاصة اليوم كية مر املتحدة الواليات ده ش ما و

و ابترامب ر شعار تحت سالمية و ية العر الدول من جملة ع ھ حر شن الذي

عت الذي مر ، دي و ما ضد خاصة العنصري لتمي لية ا الصورة ر يظ سالمي

تفاقيات كذا و كية مر قوق ا وثيقة تضمنتھ الذي العام السياق عن خروجا

صادق و حثت ال و املختلفة انالدولية الذي مر كية مر املتحدة الواليات ا عل ت
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املراسيم و القرارات من بالعديد العمل توقيف أجل من القضاء سلطة تدخل إ أد

الو نمو ع تأكيدا و السلطات ن ب الفصل ملبدأ تفعيال و ن، القوان رمية ملبدأ تطبيقا

املتعس التنفذية السلطة لقرارات حدا و ي   . فةالقانو

ة املكتو القيود قيد و الداخلية و الدولية عات شر ال سة حب اليوم ية الدي ة ر ا تبقى و

و ما ل ل الكيد و ن بمكيال الكيل لسياسة وا تجٍل مع ذا تفعيل، دونما العرفية و

سمع اد ي ال تنديد و ت با دفاع ذلك يقابل باالسالم، مر علق إذا خاصة دي

يئات يتعرضلل ال املجازر لعل و ومية، ا غ و ومية ا و الرسمية غ و الرسمية

ن مسلم أبناء م أ أو سالم بدين يدينون م أل إال ء ل ال اليوم ان أر بورما أبناء ا إل

معاي النظر اعادة إ العالم حاجة ع ج و وا لدليل قصرا، انوا ولو ح

و  سان يةحقوق الدي ة ر ا ا رأس ع و املختلفة ات ر با يتعلق ما خاصة ا   .إرصا
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واملؤسسة العامل ن ب عقدية عالقة وجود عند اع خ ق   ا

حفيظة بوترفاس   ستاذة

مساعدة   "أ"قسماستاذة

السياسية والعلوم قوق ا كربلقايد  لية أبو  تلمسان-جامعة

ص   :امل

عن الكشف خاص دور املؤسسة نتاج أطراف أحد يمثلون الذين للعمال إن

اعات، الصنا  خ التقدم دور ا ل كما ا، وانتاج ا مشروع ر تطو م سا وال

والتنمية التكنولو ل .قتصاديةوالتطور العقدية، العالقة وجود اطار ون  لكن  ي

توضيح مر، يتطلب ذلك ع اجابة املؤسسة؟ أم العامل حق من اع أنواع خ

اعات ا يتوصل ال خ ذه العامل إل ق ا صاحب توضيح ثم ة ج من

اعات     .خ

Les travailleurs qui représentent l'une des parties à la production dans 

l'entreprise. Ils ont un rôle particulier dans la divulgation des inventions, qui 

contribuent au projet de développement et de production, ont également un rôle 

dans le progrès industriel et le développement technologique et  économique. 

Mais dans le cadre de l'existence de la relation contractuelle, avez-vous une 

invention du droit du travailleur ou de l'entreprise? Réponse qui l'exige, de 

clarifier les types d'inventions qui ont atteint par le travailleur d'une part, puis le 

propriétaire du droit à ces inventions d’autre part. 

  مقدمة

اع واخ اعات، خ ور ظ فمنذ سانية، ضارة ا تقدم ام دور اعات لالخ إن

ع منفتحا العالم أصبح بحيث ل، ك العالم غ حدث صوص، ا وجھ ع لة

العصر يوصف وأصبح ة، صغ ة قر عن وعبارة واملعلوماتيةعض، بالسرعة ديث ا

التكنولوجيا وتحكمھ لة ه س   .والعصرالذي
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خاص دور املؤسسة نتاج أطراف أحد يمثلون الذين العمال أن قيقة وا

العامل من ل ل سبة بال مية أ ل ش ة خ ذه وأن كما اعات، خ ذه عن الكشف

م ر لتطو وسيلة تمثل ا و التنافواملؤسسة ا مركز يقوي مما ا، وانتاج ا شروع

اع خ براءة استغالل ار احت خالل من اح ر من د املز ا ل ضمن و سبة. السوق بال أما

حقھ وكذلك اع خ ي د بحقھ لھ اف ع تكمن اعھ اخ مية أ فإن للعامل

أو  براءتھ بيع أو ماديا اع خ باستغالل ميةاملا أ إ إضافة نجاز، ذا ع افأتھ م

وال العامة، ة واملص للمجتمع سبة بال واجتماعيا اقتصاديا ذاتھ حد اع خ

واملؤسسة العامل ن ب العالقة حدود   .تتجاوز

سبة أن شارة العمال وتجدر ارات ل امللكية مجال  ابت ش ة سبة الفكر  من الغالبة ال

جانب1خرى، داعاتب مجموع من ي تأ إنما سا، فر اعات خ معظم أن كما

واقتصادية قانونية ل مشا وراءه يجر قد مما الصناعية املؤسسات ن   .العامل

ن ب الية اش تث ال ا ملوضوع منظما العمل عقد ون ي ال العمال اعات اخ انت وإذا

حقوق العقد ن يب حيث واملؤسسة، ماؤالء م موضوع. ل حالة تثور لة املش فان

باستخدام إما اع اخ إ العامل يتوصل ما ا فكث اع، اخ إ التوصل العمل عقد

لكن ة خ ذه عن عيدا إليھ يتوصل أنھ أو ا، تقنيا أو املؤسسة وأدوات وسائل

ا ف ؤثر و املؤسسة شاط يمس اعھ اع. اخ اخ صور م أ اذن لفما و العمال؟ ات

ا، ل عا تا العامل عد ال املستخدمة يئة ال أي للمؤسسة أم للعامل ا ف ق ا عود

القانون ظل لذلك زائري ا املشرع تنظيم مدى وما ق؟ ا ذا ر مظا م أ وما

اع؟ خ اءات ب   املتعلق

ول      العمال: املبحث اعات اخ يف   تص

يف عد اعات تص ن اخ ًرا أمًرا العامل تب ونھ جو مة، قانونية آثار عليھ ي  لذلك م

يف عن البحث يجب اعات الدقيق التص ا يتوصل ال لالخ أثناء إل  لعقد تنفيذه العامل

ا الختالف وذلك العمل، ام يل أح س ا املتعلقة القانونية القواعد تطبيق ول م نوع ل   .ب

العمال اعات الخ أن الفقھ الفقھيرى فيھ تحدث الذي الوقت ففي متعددة، صور

اع خ إ العامل ا ف يتوصل صور ثالثة عن ول (التقليدي الفقھ)املطلب عمل ؛

ن صورت إ ن العامل اعات اخ تقسيم ع ديث ي(ا الثا   ).املطلب
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ول  التقليدي: املطلب   التقسيم

، الفر الفقھ إ التقسيم ذا تندرجحيث2عود العمال اعات اخ أن أنصاره يرى

رة ا اعات خ و العرضية اعات خ نة، امل أو دمة ا اعات اخ أقسام، ثالثة   3.تحث

دمة :1 فرع ا اعات   اخ

ام من النوع ذا ع البعض يطلق م ع بناء اعات اخ أيضا اعات اعات4خ اخ أو

العمل عقد تنفيذ و5أثناء اعات تلك ، ا ال خ يجة العامل يحقق اماتھ ن  بموجب الل

ص عمل عقد ا تؤدي أعمال بإنجاز قيامھ أو آخر، مع اعات، تحقيق إ بطبيع  خ

طبيعة أي ار البحث العامل ع تفرض العمل عقد أن بت و  إ للوصول  والعمل

جديدة اعات   .اخ

ام م ع بناء اعات خ إذن صراحةتتم ا سند ابداعية ام مل تنفيذا تنجز ا بأ

لف فالعامل أصلية، بصفة ابداعية مة بم القيام إما تتضمن العامل، ا املؤسسة

ا أجل من العقد ابرم ال الفعلية امھ م تطابق بحيث ا القيام أجل من أو. بالضبط

الفع امھ م تطابق ال عرضية بصفة ابداعية مة بم القيام املؤسسةتتضمن ولكن لية،

اع خ انجاز ا قاده مما العبارة ح بصر أوأبحاث دراسات إجراء إليھ يم6.أسندت وما

وراء انت ال املؤسسة لتعليمات تنفيذا ج قبل انجزمن أنھ ن الت ا كال اع خ

شأنھ البحث اجراء   7.مبادرة

ك اتب  العقود من النوع ذا و بحاث، اساتالدر  م اص مع التعاقد يتم حيث و  أ

ارات إ التوصل غرض شافات ابت ون  قد وكذلك معينة، واك  أو عامل أي مع العقد ذا ي

د مشروع  للعمل مستخدم ع اعات والتوصل التحقيق العمل صاحب إليھ و اخ  أو إ

ارات   8.معينة ابت

العرضية: 2 فرع  اعات   خ

ذلك بھ تھيقصد مناس و املؤسسة لدى عملھ أثناء العامل إليھ يتوصل الذي اع خ

ذلك ومع كتابية أو ة ادار العامل وظيفة ون ت كأن اع، خ مة بم لفا م ون ي أن دون

من وتمكن وظيفتھ نطاق داخال يكن لم اع خ أن بمع اع، خ إ يتوصل

املؤس ات ومخت شآت م إليھ   9.سةالوصول

املؤسسة، من عليمات دون ومن نفسھ تلقاء من اع خ العامل ينجز الة ا ذه و

وسائل أو تقنيات باستعمال أو املؤسسة شاط إطار وإما امھ بم القيام اثناء إما
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لھ ا وفر معطيات بفضل أو باملؤسسة تتوافرا 10.خاصة أن البد تان خاص ناك اذن

عت  ح اع العاملخ ينجز أن ما، و العمل بمناسبة اعا اخ أو عرضيا اعا اخ

عملھ مرتبطا ون ي وأن نفسھ، تلقاء من اع   .خ

نفسھ -1 تلقاء من اع خ ينجزالعامل   أن

نفسھ تلقاء ومن الفكري ده ج ع بناء العامل من بمبادرة اع خ انجاز يتم أن معناه

من عليمات يتلقى أن داخلدون العامل ام م طبيعة عن النظر غض وذلك املؤسسة،

ون. املؤسسة ت أن وإما ذلك، ال اش وال اع اخ انجاز متھ م ون ت ال أن إما بحيث

اليھ لة املو ام امل خارج اعا ينجزاخ ولكن كذلك امھ   .م

ج -2 عمل اع خ يرتبط   أن

ا إذا ، ج عمل مرتبطا اع خ العت بحيث امھ، بم قيامھ أثناء اع خ نجزالعامل

اع خ ون ي قد لكن املؤسسة، لصا ا اخ شاط ب القيام ام امل تلك ضمن ون ت

املؤسسة شاط أوجھ من بوجھ موضوعھ حيث من   .مرتبط

بفضل أو باملؤسسة خاصة وسائل أو تقنيات باستعمال اع خ العامل انجز إذا أيضا

و  اعھمعارف اخ النجاز لھ ا وفر اصة. معطيات ا والوسائل بالتقنيات قصد و

خارج من ا عل صول ا يصعب قل ع أو ا تنفرد ال تلك نا، باملؤسسة

ا ل الفضل يرجع آليات أو معدات أو ا، بنفس ا طور تقنية معارف مثال املؤسسة،

ا ل عة تا ة متم ات مخت او ا،   11....انجاز

رة: 3 فرع ا اعات   خ

اعات  م ال ال خ ا، العامل يل شأة نطاق  تدخل وال بتحقيق تحققت امل ا، ال  ف

ون  ال بحيث ن صلة ناك ت ن العمل صاحب لدى عملھ ب من توصل ما و اعات، إليھ  اخ

اع أن أي ل الصلة منقطع العامل إليھ توصل الذي خ نفيذ امل ش ن العمل عقدب  ب

بأن ن، ون  الطرف اعھ إ توصل قد العامل ي فراغھ خالل اخ يجة أوقات وده ون  مج

اص أدواتھ ا صية و واملؤسسة ونطاق مشروع وخارج ال    .12عمل

بتحقيقھ قانوناً العامل م يل أن دون يتحقق الذي اع خ ذلك و أخرى عبارة و

من إليھ التوصل تم و ا، فيـ تحقق ال شأة امل شاط يمس ال بحيث ضمنا، أو صراحة

املتاحة الفرص من ستفادة   13.غ

ي الثا ديث: املطلب ا   التقسيم
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يتوص قد العامل أن ة النظر ذه أنصار صاحبيرى طلب ع بناء اع خ إ املشروعل

أن-املؤسسة– إما العمال، اعات اخ فإن ذا ول نفسھ، تلقاء من إليھ يتوصل وقد ،

حرة اعات اخ ون ت أن وإما خدمة، اعات اخ ون  14.ت

بأن يرى تجاه ذا أنصار فإن ن، اع خ ن ب التفرقة شأن نأما ب تقام التفرقة

يق شر نص فيھ يوجد ال الذي الوقت رة ا اعات خ و دمة ا اعات اخ

ختالف، ذا ذلكع عليھ عتمد املعيارالذي شأن اختلفوا   .لكن

تفاق: 1 فرع   معيار

إ دمة ا اع واخ ر ا اع خ ن ب التفرقة معيار يرد تجاه ذا أن الواقع

ام، ل أساس تفاق أن إ أساسھ املعيار ذا يرجع حيث ديثة، ا عات شر ال

ضمنيا أو حا صر ذلك ان أ الذي.  سواء اع خ بانھ دمة ا اع اخ عرف إذا التا و

يتم فإنھ العامل، ن و املشروع صاحب أو املؤسسة ن ب ح صر اتفاق ع بناء يتحقق

اخ مع من يق رالتض ا اع خ مع من بالتا وسع و دمة ا   .اع

أو ح صر اتفاق ع بناء يتحقق الذي اع خ بأنھ دمة ا اع اخ ف عر تم إذا أما

ح شأة امل العامل عمل ب س يتحقق أو العامل، ن و املشروع صاحب ن ب ضم

دمة ا اع اخ مع من نا فيوسع بتحقيقھ، م يل لم معولو من بالتا ضيق و

ر ا اع   .خ

أو صراحة بھ م يل أن ودون اع خ إ العامل توصل ما إذا فإنھ الرأي ذا ع ناء و

مع فإنھ مستخدمھ، عند بھ يقوم ان الذي العمل ب س إليھ توصل أنھ ولو ح ضمنا،

يل لم العامل أن طاملا انب ا ذا برأي حرا اعا اخ يبقى يوجدذلك لم أو أصال بھ م

املصادفة ق بطر ذلك جاء وإنما إليھ الوصول لغايات اتفاق العمل رب ن و نھ . ب

رب ن و نھ ب اتفاق ع بناء العامل ا إل يتوصل ال اعات لالخ سبة بال والعكس

خدمة اعات اخ عد حيث   .العمل

معيار ع تقوم وال معيبة تبقى التفرقة ذه أن اعاتإال اخ ن ب التفرقة سليم

أحوال و للمؤسسة تج عات شر ال عض أن ذلك رة، ا اعات خ ن و دمة ا

مطال مابمعينة إذا اع خ ع الشفعة حق لھ ون ي بأن أو اع باالخ ثار باالست العامل ة

توصل الذي اع خ ذا أن ولو لديھ، العمل حقل م اع خ ذا لمان العامل إليھ

العمل ورب العامل ن ب اتفاق يجة ن القانون . يكن ا الذي م 2ف/7املادة  نص املصري
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ة قانون  من الفكر ون  وعندما: "أنھ ع15امللكية اع ي شأة شاط ضمن خ أو العامة امل

اصة ق ا ع، ا امل ون  املخ يار العمل لصاحب ي ن ا اع، استغالل ب  شراءأو خ

اءة ض مقابل ال ع يدفع عادل عو   " للمخ

بحاث: 2 فرع و الدراسات   معيار

إذا فيما اع خ طبيعة تحديد معيارا بحاث و الدراسات من يتخذ اتجاه برز لقد

عدمھ، من خدمة اع اخ دراساتفان يجة ن ون ت ال اعات خ بأن انصاره ى

خدمة، اعات اخ حرةوأبحاث اعات اخ ون فت ذلك يجة ن ون ت ال ال تلك   16.أما

ن املادت خالل من شفھ س ما ذا و ديث، ا بالتقسيم زائري ا املشرع أخذ وقد

مر18و17 حيث17)07-03(من دمة ا اع اخ حددتا ن اللت اع، خ اءات ب املتعلق

يخرج ما ل املخالفة وم مف و ، العر اع خ و مة بم اع اخ من ل ضمنھ أدرجت

حر اع اخ و ف ن املادت نطاق   .من

مة امل سند ان ط اش حيث دمة، ا اع الخ الضيق وم باملف املشرع أخذ لقد

م للعامل اعية املادةخ حسب وذلك ح صر ل ش املؤسسة طرف تق17ن : وال

تنفيذ" خالل اص أ عدة أو ص ينجزه ا اع خ دمة، ا اع اخ قبيل من عد

إليھ سند اعية اخ مة م يتضمن عمل   "صراحةعقد

مصط توظيفھ عند املشرع أن التا' صراحة"املالحظ و الكتابة بالضرورة ط ش لم

العملقد صاحب قبل من ذلك اثبات يجوز الة ا ذه و الكتابة غ مة امل ند س

ثبات وسائل افة   18.ب

املادة وم بمف خدمة اع اخ ايضا املشرع يتوصل18واعت الذي و و مر، نفس من

مة القيام تفاق موضوع ون ي أن دون املؤسسة لدى عملھ أثناء العامل إليھ

اعية وسائلاخ أو تقنيات استخدم قد العامل ون ي أن شرط ولكن إبداعية، أو

ماي املادة نص جاء حيث ينجزه: " املؤسسة، الذي اع خ دمة، ا اع اخ عد

املادة ا عل املنصوص تفاقية غ اتفاقية بمقت اص أ عدة أو  17ص

وسائ أو يئة ال تقنيات باستخدام وذلك اأعاله،   ." ل
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ي الثا ق: املبحث ا ذا ر ومظا اع خ ق ا   صاحب

ال اعات خ ع والعامل املستخدمة املؤسسة من ل حقوق تحديد مسألة تلقى

العالم عرفھ ملا نظرا ة خ السنوات خاصة ا، كب تماما ا خ ذا ا ال يتوصل

صارت بحيث وتكنولو عل تطور أغلبمن وغدت نادرة الفردية اعات خ

العلمية البحوث ومخابر مراكز ع حكرا اعات خ و ارات يتضمن وعليھ .بت سوف

و من تحديد املبحث ق صاحب ذا اع  ا م العامل توصل حال خ أي ت لھ  يث

ق للمؤسسة  ا اع ت خ يث ر وكذلك للعامل، وم قوق  مظا اع ع ترد ال ا اخ

امات حيث من العامل وال ن، من ل حقوق ن وذلك الطرف املطلب ن ضمن   :التالي

ول  ق صاحب تحديد: املطلب اع  ا   العامل اخ

لة تثار ق صاحب تحديد  مش اع  ا ص ون  العامل، اخ ذا الذي ال ل توصل

اع ه ساب صل  عمل خ أن ، غ قيقة ا اعو خ ق ا صاحب تحديد

ذاتھ حد العامل اع اخ نوع بتحديد تم يتعلق الناتجة ومن قوق ا ت  ملكية عن تث

اع ذا للمؤسسة، للعامل خ ذا او ناولھ ما و ن  سن التالي ن   :الفرع

اع  املؤسسة حق: 1 فرع   العامل إليھ يتوصل الذي خ

ق يتقرر  اع ا وذلك ذا بتحقيق العامل لف قد ان إذا للمؤسسة خ اع، خ

م العمل عقد  صراحة عليھ باالتفاق ن امل خدمة ب اع اخ اع خ نا عت و ن، الطرف

املادة وم مف مر1ف/17حسب لكن)07-03(من  خاص اتفاق أي وجود عدم شرط  ،

العامل ن و ا املادة ع أكدت وقد ذلك، بخالف يق بي من الثانية الفقرة من7ذلك

ا ف جاء وال مر إذا: "نفس الة ا ذه يئةو ال ن ب خاصة اتفاقية تكن لم

ع واملخ يئة ال تد ال اعاملستخدمة خ امتالك حق يئة ال إ عود ،"  

ا معت مركزا طراف الرادة أن املادة، ذه الواردة ام ح من غلبيت حيث ،

تفاق اطراف ع تم ومن اصة، ا التنظيمية ام ح ع العقود املؤسسة-قانون

العامل ع ملبدأ-واملخ املتعاقدين"تطبيقا عة شر ايداع" العقد طلب حق لھ من تحديد

اع إذا. خ إال املؤسسة، ب نص من ق ا ذا ون ي خاص اتفاق وجود عدم حالة و

ل عنھ صراحةتنازلت ع   19.لمخ
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إذا ما حالة تفاق أما موضوعھ ان يتضمن ال املؤسسة مع العامل ط ير الذي

من اع اخ إ العامل توصل لكن اع، اخ إ أصال باستخدام نفسھ تلقاء التوصل

املادة نص حسب خدمة اع اخ اع خ عت نا ف املؤسسة، ووسائل من18تقنيات

للعامل،). 07-03(مر أم للمؤسسة عود اع خ ان إذا فيما املشرع ن يب لم ولكن

ذلك ادرج إذا للمؤسسة اع خ عود تم ومن ن، الطرف التفاق ذلك ترك أنھ ذلك ومع

  . تفاق

شر ال املرسوم ان املادة20)17-93(ولقد بموجب بذلك، يق وال2ف/ 17املل

ا ف ذا:" جاء منو املؤسسة إ عود ال قوق ا تفاقية تحدد أن يجب طار،

اع املادة"خ ام أح أن إال مر18، لذلك) 07-03(من شر   . لم

ذا من واملؤسسة العامل حقوق يان ت تفاق يتضمن لم إذا لة مش تثار أنھ قيقة ا

القضاء إ وء ال من البد إذ اع، ان. خ لو ن،وح الطرف الرادة ا و م مر

إ حاجتھ ض املف و و العقدية، العالقة الضعيف الطرف و العامل أن فباعتبار

قد21العمل، لذلك العقد، بنود عض مناقشة دون التعاقد إ أ ط في   املؤسسة ش

ا ال العقود م ا تؤول أن العامل مع ي اعات إل خ  أثناء خ اإل يتوصل ال جميع

العامل22لديھ، بالعمل قيامھ حق فا م عت ما ذا  .و

العامل حق من اع خ ذا فجعل ، الفر املشرع العر-أما اع باالخ س ،-و

ع أو جزئيا أو ليا اع خ براءة تملك إما صول ل للس للمؤسسة املجال فتح ولكن

مقابل اع خ استغالل الدولة،حق مجلس من بقرار تحدد لة م خالل عادل ض عو

املادة نص الثانية L611-7حسب  23.الفقرة

املادة موجب و الة، ا ذه املصري املشرع أن نجد ن امللكية2ف/7ح قانون من

ة شراء24الفكر أو اع خ استغالل ن ب يار ا املؤسسة أي العمل لصاحب أعطى قد

ع مقابل خبراءتھ تار رمن أش ثالثة ختيارخالل يتم أن ع للعامل يدفعھ عادل ض و

للعامل اع خ عود ذلك و اءة، ال   .خطاربمنح

أيضا، تثار ا فإ الة ا ذه اع خ ق ا صاحب تحديد ة صعو تثار انت إذا

الع رابطة أثناء تم قد العامل اع اخ ان إذا ما تحديد اعشأن خ ذا أن ل و مل،

املعارف من أفاد قد العامل ون ي أن يلزم ل و ال، أم املؤسسة شاط ب متعلق
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توصل قد العامل ون ي أن يكفي أم املؤسسة مشروع املتاحة التقنيات او التكنولوجية

املؤسسة؟ وسائل أو أدوات مستخدما اع خ   إ

بصورة املؤسسة شاط تحديد من البد ا،اذن ل قيقي ا شاط ال ل ش وأن ة حصر

خدمة اع اخ باعتباره للمؤسسة شاط ال بذلك متعلق اع اخ أي اق ا يمكن وال. 25ح

حسب دمة ا اع اخ الة ا ذه يدرج لم زائري ا املشرع أن نا شارة من بد

مر18املادة تقنيات)07-03(من استخدام حالة إ فقط أشار وانما ووسائل،

املؤسسة شاط ضمن يندرج الذي اع خ أن الفر املشرع اعت ن ح املؤسسة،

املادة ماجاء ذا و عرضيا، اعا امللكية611.7Lاخ حماية قانون من الثانية الفقرة

الذكر السالفة ة   .الفكر

اء الفق يجمع نا و املؤسسة، ووسائل واملعارف التقنيات مع تحديد يؤخذ26أيضا أنھ

العامة الوسائل دون باملؤسسة خاصة وسائل بواسطة املحققة اعات خ   . باالعتبار

اع  العامل حق: 2فرع   إليھ يتوصل الذي خ

أي الفروض نطاق خارج ال السابقة، الة ا ا ف اع ينجز اع إطار خارج  خ  اخ

اع خدمة خ ون ي حيث خارج ، شاطات منجزا ا ال ال ال  يمارس  عمل املؤسسة

ا ق يتقرر  ،27ف ي،  ا د ق ا أو املا ق ا سواء للعامل اع س خ  النوع ذا و

اعات من اعات خ رة باالخ سابقا–ا   . -املشاراليھ

يان لتفصيل بحاجة املسألة ذه ولكن  لت ، االت أك حق ا ا ف عود ال املختلفة

التا االت ا ذه و للعامل، اع   :خ

من العامل حقق إذا -1 اع ليف دون  نفسھ تلقاء خ ح ت  صاحب قبل من صر

صلة ان لو وح العمل، اع شاط لالخ  العامل حقق اذا أو العمل، صاحب ب

اع ال من لھ املتاحة الفرص بفضل خ املؤسسة  صاحب لدى ا عمل قبل

ق فإن العمل، ت ا ذلك يث خالف ع تفاق يتم لم إذا   .للعامل

ون  أن ع العمل صاحب مع تفاق -2 ق ي اع  ا ب خ نص نا العامل، من  ف

ت ق لھ يث ا ولو ذا اع ان ح اتفاق خ غليب فاألصل خدمة، اع اخ

املادة من الثانية الفقرة اليھ أشارت ما ذا و ):" 07-03(مرمن17املتعاقدين،

تد ال املستخدمة يئة ال ن ب خاصة اتفاقية توجد لم وإذا الة ا ذه و

ع واملخ يئة  .."ال
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اع امتالك حق عن صراحة املؤسسة تخ -3 حسب خ دمة، ا اع اخ حالة

ا ف جاء وال املادة، نفس من الثالثة عن: "الفقرة صراحة يئة ال ت ع وإذا

ع ا عتخل للمخ ا مل يصبح فإنھ ق، ا ذا   " ن

ستخدم ولم العمل خارج اع خ العامل انجز إذا نا، نفسھ يطرح الذي السؤال لكن

ون ي ل ف اع، خ فكري دور اي ة خ ذا ل يكن ولم للمؤسسة معدات أي

اع خ ذا ق ا ر–للمؤسسة ا اع ة-خ ولو حق قل ع خيص؟أو   ال

ة أولو حق للمؤسسة أن ول تجاه يرى ن، اتجا الفر الفقھ ب ذ لقد

العمل لرب العامل منافسة وعدم النية وحسن الثقة قاعدة إ نادا اس خيص ال

التجاري    28.شاطھ

العمل، خارج اع خ تم إذا ئا ش ستحق ال املؤسسة أن ى ف ي الثا تجاه كذلكأما

عمال يمارس الذي العامل ون ي كأن املؤسسة، شاط ب يتصل ولم العمل أثناء تم لو

معدات ستعمل ولم العمل أثناء العمل إ وتوصل ادارة مدير أو محاسبا أو ا ادار

العمل ان م ة التجر تمت لو وح عملھ، شاط ب صلة أية اع لالخ يكن ولم املؤسسة

ئ ش املؤسسة ستحق   29.افال

بتدائية املحكمة قضت حيث الفقھ، من وضوحا أك الفر القضاء ان وقد

خ بتار س العامل"بأن11/10/1979بار ن ب العمل تقنيات(والشركة) R(عقد ) تجارة

مدير مة م تو ا عد و ندسا، م بموجبھ عمل عمل عقد لديھ ول أن إ ش

امھ م يرد ولم لدىالشركة تولدت ال اع خ فكرة وأن اع، اخ بأي القيام

اع) R(العامل لالخ ا ملكي تد أن للشركة ق ا عطي ال عمل، فاملعرفة. بمناسبة

منافسة ل ش ال ندسا م ان عندما عملھ تأدية أثناء العامل ا س اك ال العلمية

الع أن اثبات من يتمكن لم الذي العمل لرب العملمباشرة ساعات خالل فكرتھ نفذ امل

لھ عائدة ووسائل زة أج واستخدم العمل محل  30."و

الفر القضاء ب ذ ن31و والباحث ن املوظف ع الشروط ذات تطبيق إ

للدولة عة التا البحوث ومراكز ومية ا امعات  .  ا

قاعدة ع صراحة النص عدم من الرغم و ثبات، عبء شأن اأما تطبيق الواجب

أنھ يد الذي املد عاتق ع مبدئيا يقع ثبات عبء أن اعتبار يجوز املجال، ذا

اع خ املؤسسة. صاحب أما ، أو حر اع خ أن بإثبات العامل م يل وعليھ
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لقضاة بقى و خدمة، اع اخ و العامل من تقديمھ تم الذي اع خ أن بإثبات م فتل

ذلكامل ة تقدير سلطة      32.وضوع

ي الثا العامل: املطلب اع اخ ع ترد ال قوق ا ر   مظا

اع براءة عت ي السند خ ة من يصدر الذي القانو بإصداره ا د-املختصة املع

الصنا للملكية زائري ا راءة ،33-الوط اع و القانونية توفر الصفة ذه  خ ماية  ا

افة اعات، ل ص 34خ ال عطي ا الذي و ا يملك ا حقً ثمار خيص بنفسھ باس ال  أومنح

ا، للغ ت سواء35باستغالل ق ث اءة  ا صاحب.العامل أو للمؤسسة ال تمتع ق و   ا

اءة قوق  ال اع، براءة عن الناتجة با حماية مثل خ ا حقھ مدة عامً ن  من تبدأ عشر

خ ذه يلھ طلب إيداع تار اء ل م. ة ال ل ة الرسوم بدفع كذلك و براء عن السنو ادة ش

اع   .36خ

عت قوق  و ت عامة حقوقاً  السابقة ا ق لصاحب تث اع براءة  ا العامل خ أو سواء

ا ناك ولكن املؤسسة، قوق  ذه عن تختلف حقوقً ون  وال ا تبة ت عقد م العمل ع

العمل، رابطة ا بحيث أو ا انت إذا أ امً ن أحد من ال ون  الطرف ا فست خر، للطرف حقً

ما ذا و ما ل ع تقع مشركة امات ال نا أن إ الفروع  بيانھ سنحاول  إضافة

  :التالية

ا املؤسسة حقوق : 1 فرع اما اع املتعلقة وال   العامل باخ

امات ل و قوق ا م أ يان ت نحاول للمؤسسةسوف سبة بال اع خ ذا   .املتعلقة

املؤسسة-أوال   حقوق

حقوق من باعتباره اع خ أن ع مجمع والقانون الفقھ أن نا شارة من بد ال

املا ق وا املعنوي أو ي د ق ا قوق ا من ن نوع إ يتحلل ة الفكر  37.امللكية

م قوق  أ اع  للمؤسسة املقررة ا اخ املادةحال وم بمف دمة مر18ا -03(من

للمؤسسة ذا ملكية ثبوت و ،)07 اع املا-خ ق ا ستطيع-أي ع و  أن ذلك بناء

ذا ستصدر اع ل ادة خ ا براءة ش ا باسم ستغالل  متياز وصاحبة مالكة بصف

عدا ق املادي، اع  املعنوي  ا من الذي خ   .وحده العامل حق يبقى

تب تقل انھ امللكية، ذه ثبوت ع و قوق  جميع للمؤسسة ت تبة ا امل امات ل  ع و

اع، ذا ا خ اع، براءة ملكية حق وم اع، دعوى  إقامة وحق خ خ ام ماية  وال
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ة الرسوم دفع ا...السنو ل ون ي كما ، ق ا اع  ا خ ا التصرف أو استغالل ول  فيھ؛

نھ أن يعھ أو تر ترخص ت ا  أو   .ا…استغالل

ذلك مع ل ع لكن اع خ ذا شأن القرار اتخاذ سلطة تملك املؤسسة أن

أو السر اع خ ابقاء تقرر أن ا وحد للمؤسسة بحيث حمايتھ، أسلوب مستوى

أن للعامل يجوز ل و ا؟ لفائد شأنھ براءة طلب صول  يتقدم تقديم  براءة ع با

اع القيام امتناع أو رفض حالة  اخ عن ق؟ ذا بممارسة املؤسسة   ا

املادة  ا م ية العر عات شر ال واملادة7جل املصري ة الفكر امللكية قانون من18من

ي املغر الصناعية امللكية للمؤسسة38قانون عطي املطلق ، ق ر ا قة تقر  ال الطر

ا اع، إدارة  يرا خ التا وحماية صول  العامل يتقدم أن ي ال و  براءة ع با

اع ا اخ نادً متناع، اس ذا ة سرار قبل من عت ذلك ألن ل  العامل ع يجب ال التجار

فاظ ا، ا يوجد 39عل ال عات  نص كما شر ال ق ذا العامل عطى ذه   .ا

زائري  ا املشرع أن ن تخلتح إذا اءة، ال طلب ايداع ق ا للعامل أعطى

املادة حسب صراحة، اءة بال املطالبة عن مر3ف/17املؤسسة ،)07-03(من

التنفيذي2ف/26واملادة املرسوم عن: "40)275-05(من املوظفة املؤسسة تخ وعند

بتص يرفق باسمھ براءة طلب يودع أن ع للمخ يمكن اءة، بال املؤسسةاملطالبة ح ر

التخ ذا يؤكد   "املوظفة

وجود ان قيقة ا، "صراحة " عبارة وا ا اال تث أن رأينا حسب بإم ا قانونيا إش  و كب

طرح تؤدي ساؤل  إ ملكية التخ عن صراحة املؤسسة علن لم لو ماذا : التا ال  عن

اع، صول  طلب تودع لم الوقت نفس  و خ اءة؟ ع ل  يمنح لم القانون  وأن خاصة ال

لة م للمؤسسة م ا تل  .الطلب بإيداع خالل

ساؤل  ذا ا 41)54-66(مر من22املادة عنھ جابة وجدنا ال ف جاء حيث : السابق،

لھ" تمنح أن ستحق بمن تتعلق ع واملخ شأة امل ن ب خاصة اتفاقية وجود عدم و

شأة امل تختص جازة، أو ادة عالش للمخ يرجع ق ا فان ا ع تنازلت فان ة خ   .ذه

ر أش ثالثة خالل وذلك اع خ ا حق موضوع ا رأ تبدي أن شأة امل ع جب و

جل فإن شأة امل اخبار ع املخ اغفل فان ع، املخ اشعار ا استالم يوم من ابتداء

باالخ علما شأة امل احاطة من ابتداء سري ور   .اعاملذ
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الذي اليوم من ابتداء ر اش ستة ظرف جازة طلب شأة امل تودع لم إذا ما حالة و

ق ا ذا من ستفادة يطلب أن ع للمخ فيجوز املنح، حق من ستفيد ا ا   ."اعلنت

من أو ع اشعاراملخ ا استالم من ابتداء ا را رإلبداء اش ثالثة مدة املؤسسة منحت نا ف

علم الرأييوم ابداء يوم من يداع اجراءات يفاء رالس اش وستة اع، باالخ   .ا

ن   ذا) 07-03(مر أن ح و لذلك، شر ن نزاعا يخلق أن شأنھ من لم املؤسسة ب

ع، والعامل إ ولتفادي املخ وء ة يجد قد الذي القضاء ال ل، حل  صعو يمكن املش

مع عديل ا ستعانة ادخال القانون   بھ معمول  نبما   .السابق ظل

املؤسسة-ثانيا ع الواقعة امات  ل

م امات أ عت املؤسسة عاتق ع تقع ال ل ساسية من وال ية مور  والبد

م أن العمل عقد لتنفيذ و بتوف يل للعامل انيات ا من ستطيع ال م العمل أداء خالل

بھ لف  .امل

م أنكما ام أ القيام عاتق ع يقع ال للعامل بدفع املؤسسة  متفق و ما حسب جر

م العقد  عليھ ن امل ن ب إ. الطرف توصل وأنھ خاصة افأة، م العامل ستحق ل لكن

اع؟   اخ

سارت فقد املؤسسة، مع بداية بتحقيقھ العامل م يل الذي دمة ا اع الخ سبة بال

م عات شر ال النمساوي عض ع شر ال املتفق 42ا جر إال ستحق ال العامل أن ع

ذا ا ف ون ي ال الة ا فقط خاصة افأة م ستحق لكن ، العمل رب مع عليھ

املادة. جرمنخفضا بموجب ي املغر املشرع أن نجد ن امللكية/18ح قانون من أ البند

صاح لألج اضافية أجرة قرر عاتقالصناعية، ع وضعھ اضا ام ال و و اع، خ ب

اع خ ع العمال يع أجل من    43.املؤسسة

وإنما العادل ض التعو أو ضا جر فكرة ع ينص لم فإنھ زائري ا املشرع أما

مة بم العامل ا ف لف ي ال الة ا املؤسسة إ ق ا بانصراف بالقول اكتفى

اعية املادة. اخ بموجب سابقا ملزمة املؤسسة انت ن مر23ح عد)54-66(من ،

اع خ عن ا عدول حالة ولو ع للمخ عادل ض عو بدفع اءة ال ع ا   .حصول

عات شر ال أن فنجد ؛ املؤسسة إ آل إذا ما حالة و العر اع خ شأن أما

ال املصري القانون ا رأس وع اناملقارنة إذا إال خاص مقابل ق ا للعامل ت تث

املادة بموجب وذلك ة كب اقتصادية مية أ ذات اع ي،3ف/688خ املد القانون من
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مثل يتضمن لم الذي ة الفكر امللكية قانون بموجب سوخا م أصبح النص ذا ولكن

املادة جاء حيث القيد، حوال و: "2ف/7ذا ون  ماوعند السابقة، غ اع ي  خ

شأة شاط ضمن اصة أو العامة امل ق ا ون  امل ي ع، املخ يار العمل لصاحب ا ن ا  ب

اع، استغالل اءة شراء أو خ ض ال عو ع عادل مقابل  ."للمخ

والعامل املؤسسة مصا ن ب التوازن من نوع لتحقيق منھ فسعيا ، الفر املشرع أما

ذا ل قرر أوفإنھ تملك املؤسسة حق مقابل عادل ثمن ع صول ا ق ا خ

املادة نص حسب اع، خ من ذلك611L-7نتفاع تحديد جري و الثانية، الفقرة

ذلك شأن اتفاق إ يتوصال لم إذا ما أ غ ن، املعني ن الطرف باتفاق مبدئيا الثمن

التحكيمية نة ال تتو شأة44الثمن املادةامل العليا615L-21بموجب املحكمة أو

تلك ا م خاصة ن، الطرف من ا إل املقدمة العناصر جميع ذلك ترا أن ع تحديده

سواء اع، خ انجاز ن الطرف من واحد ل ا شارك ال ولية مات باملسا املتعلقة

وآليات ات وتج مواد من املادية مات املسا ا ومعطياتأو...م بيانات من ة املعنو

ة الذي...وخ العائد أي ة وتجار صناعية منفعة من عود ما عتبار ن ع خذ مع ،

ماليا اع خ استغالل يحققھ أن   45.يمكن

اع اخ حالة عادل مقابل ع العامل حصول ضرورة إ املشرع شر لم أيضا نا و

املادة نص حسب دمة مر18ا ن)07-03(من الطرف التفاق ذلك ا تار ،.  

اماتھ العامل حقوق : 2 فرع اعھ املتعلقة وال  باخ

ت قوق  تث اع عن الناتجة ا تم خ ومن املعنوي، أو املا ق ا ا م سواء رللعامل، ا

ون  اع ذا ي مطلق للعامل خالًصا حقا خ ة ولھ ر ر  فيھ والتصرف استغاللھ  ا  وتقر

ماية   .لھ القانونية ا

أي للعامل املعنوي ق ا ت يث يجوز  صورة كما ال بحيث العامل، اعات اخ صور  من

للمؤسسة حقھ نقل ق ثبوت حال ففي46.املعنوي اع  ا فإن خ م للمؤسسة  حق أ

اع، براءة اسمھ ذكر للعامل ال بطبيعة يمكن فال خ ار ا ع العامل دور  إن   املخ

ح تحقيق اع ب إليھ توصل لو خ امھ س ب أو بذلك ال انيات من ستفادة س  م

ا ال املؤسسة، أتاح مكن لھ من4ف/17املادة نص ل خال من ذلك استخالص و

ع):"07-03(مر املخ صفة ذكر ق ا اع خ لصاحب فإن حوال من حال أي و

للفقرة املادة3وفقا   ."أعاله10 من
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اعات  العامة القاعدة بوت خ ب ق تق ي ا ع املعنوي  أو د  حال  للمخ

اع، التوصل من حيث لالخ قوق  عت صية اللصيقة ا ا التنازل  يجوز  ال ال بال  ع

ع47مقابل غ أو بمقابل للغ مخ بل م غرا مازال لذلك بوة، بحق أيضا س و

لة ع مخ واط وجيمس ي، ا ر الك املصباح ع مخ واسطون ومازال التلفون،

ة   48.ا...البخار

م ومن امات أ م أن العمل صاحب اتجاه العامل عاتق ع تقع ال ل العامل يل

سرار باملحافظة ة، الصناعية ع اعات إ سرار ذه وصلت سواء والتجار خ  مرتبة

ا، تصل لم أو م وسواء ل ذه تحتوي  ال الصناعية الطرق  سلوك العامل ال  سرار ع

م لم أو وقد يل ماي 49)11- 90(العمل قانون  من 9ف/7املادة نصت بتحقيقھ، ال: "ع أن

بالتقنيات املتعلقة نية امل املعلومات التنظيميفشوا وطرق الصنع وأساليب والتكنولوجيا

إذا إال املستخدمة يئة بال اصة ا الداخلية الوثائق مضمون يكشفوا ال أن عامة بصفة

السلمية م سلط ا طلب أو القانون ا   "فرض

الحظ ة الصناعية سرار باستعمال العامل قام إذا أنھ و اص سابھ والتجار عد ا

اء نھ العقد ان ن ب امھ، إخالال عت ال ذلك فإن العمل، صاحب و ذه انت إذا إال بال

اعات عن عبارة الصناعية سرار ا لت اخ بموج املؤسسة براءة ع وحصلت

اع   50.اخ

العمل: 3 فرع عقد اطار املنجزة اعات خ شأن والعامل املؤسسة امات   ال

املؤسسة من ل قوق عامة-ضمانا بصفة العمل ال-رب اعات خ ع والعامل

طر ع عامة امات ال وضع اع خ براءات قانون فإن العمل عقد إطار تتم

تتمثل وال   : العالقة،

باإلعالم-أوال ام   :ل

املؤس علم أن خدمة اع اخ إ توصل الذي العامل ع قيفرض طر عن وذلك بھ سة

التقنية صائص وا املعلومات جميع متضمنة ون ت حيث ة، مكتو وثيقة بموجب ا ابالغ

اع باالخ املتعلقة العامل. ساسية ع ترد أن املوظفة املؤسسة ع يقع املقابل و

املادة ورد ما ذا و ي، كتا استالم بوصل التنفيذي25مباشرة املرسوم ) 275-05(من

سابقا   .املشاراليھ

السر-ثانيا بحفظ ام   :ل
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أن شأنھ من ذلك الن اع، خ عن الكشف عدم والعامل املؤسسة من ل ع يفرض

ن للطرف القانون ا يخول ال قوق ا ممارسة جزئيا أو ليا عن. عيق يتفرع ام ل ذا و

يتعلق فاألمر ذاتھ، حد التنظيم محل املجال الكشفطبيعة عدم ط ش اعات باخ

ا ف دة ا ع طا ع حفاظا ا املتعلقة اءة ال طلبات ايداع قبل ا حق. ع مقابل أن كما

الطرف مصا تضرر ال ح عنھ الكشف عدم ام ال اع، خ ع طالع طرف ل

  .خر

ن ب ط تر ال العالقة طبيعة عن تتفرع امات ل ذه أن ما عالقةو و ن الطرف

العقدية املسؤولية يرتب أن ا خالل شأن من فإن   .العمل

 :خاتمة

ا، ال توصلنا ال النتائج م أ من زائري  املشرع قيام ضرورة ان  النظام النظر بإعادة ا

اعات الخ ي والعمال العمال القانو املؤسسة مصا ن ب التوازن من نوع وضع ومحاولة

ن ع ادة .املخ ر وز ماية تقر الضعيف يتوصل الذي للعامل ا الطرف باعتباره اع الخ

وإعطائھ ا العالقة، اع، ألي التوصل حال وامتيازات حقوقً و اخ  دفع ع سيعمل حتًما و

العمال م ؤالء عط افز و اع، ا خ و ر للبحث تطو ع املؤسسة ساعد س مما

انت ادة وز ا أنھمشروع كما السوق، التناف ا مركز ة وتقو ا م اج سا   س

والتكنولو التقدم ا تنعكس وال للدولة، العل  والتنمية التخطيط مجال ع بدور

  . قتصادية

ية العر عات شر ال ببعض مشرعنا الفر51اقتداء املشرع أن52وكذا ع نص الذي

سواء خدمة اع اخ انجاز إ توصلھ حال عادل، مادي مقابل ع العامل يحصل

املادة وم مر18و17مف تقديره)07-03(من ومعاي كيفية تحديد مع ،.  

ورد ما ان حيث العرضية، اعات خ و دمة ا اعات اخ ن ب زائري ا املشرع يم لم

و) 07-03(مرمن18املادة و املقارنة، عات شر ال حسب عر اع اخ صل و

فمن املؤسسة، وسائل أو تقنيات مستخدما العامل اليھ يتوصل الذي اع خ ذلك

ذه ستوعب أن أيضا حسن ومن ، العر اع خ سمية عليھ يطلق أن حسن

املؤسسة شاط ضمن تدخل ال اعات خ ديداملادة أي ذلك ل ش ال ح
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الفر باملشرع اقتداء املنافسة، مستوى ع منL611-7(للمؤسسة الثانية الفقرة

ة الفكر امللكية املادة)قانون املصري واملشرع ة2ف/7، الفكر امللكية قانون   .من

ت شأن ن الطرف بإرادة متعلقا مر ك ي ال أن حسن من ن، باملشرع أيضا رواقتداء قر

املادة وم بمف اع خ ق مر18ا الطرف)07-03(من باعتباره العامل الن ،

التعاقد إ أ ي ما فغالبا العمل، إ حاجتھ ض املف و و العقدية العالقة الضعيف

العقد بنود عض مناقشة مع. دون للعامل اع خ ق ا اسناد حسن من لذلك

للمؤسس املجال القرارفتح التخاذ مدة ا واعطاء ا استغالل أو اع خ براءة لشراء ة

عادل ثمن  .مقابل
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الفردية ليات املدنية(إضطالع ض) املسؤولية التعو مة   :بم

املقارن  القانون قر التق إ ار زد   من

محمد ــــــــــوي ـــــــــــــــ   رحـــــ

الدكتوراه،   باحث

العلوم و قوق ا   السياسية، لية

بكربلقايد أبو   تلمسان- جامعة

ص   :امل

والتطورات،  التحوالت من ملجموعة املدنية املسئولية مؤسسة نظام أساسيات عرضت

ب س والذي طر، ل ايد امل التنامي تأث أفرزتھتحت ما يجة ن ليات ذه ز

أرقت مسألة و و املعاصرة باملجتمعات ملت ال للمخاطر والثقافية املدنية التطورات

القانونية العائالت   .مختلف

املفتاحية لمات املدنية،: ال املسؤولية ع ن التام ض، التعو الضرر، املدنية، املسؤولية

القانونية   .العائالت

 Résumé :  

le régime de la responsabilité civile connues les transformations métamorphose 

sous l’influence croissance du risque suite à l’insuffisance des réglées de la 

responsabilité civile pour le développement civil et culturel dans leur réponse 

aux risques montant des sociétés modernes, cette problématique est apparue 

parmi plusieurs systèmes juridiques du droit comparé. 

Mots clés : responsabilité civile, dommage, indemnisation, assurance de 

responsabilité civile, systèmes juridiques . 
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  :املقدمة

الوا م الف فيھإن تحركت الذي املسار متبعة يتطلب املدنية املسؤولية ملؤسسة

ا وأساس ا مضمو ع توالت ال ات املتغ ودراسة ة ف ل إليديولوجية وفقا خيا، تار

ا مرت ال الزمنية قب ا   1. خالل

ا أساس ة متغ ما مجتمع القائم للنظام ضابط ا إعتبار و املدنية فاملسؤولية

املجتمعود ذلك لتطور مسايرة ا،   .عائم

املسؤولية عن ا إنفصال عد ارا إزد دت ش ا أّ شف س التار ا ملسار بع املت إنّ

زائية، بنوعيھ2ا طأ ا فكرة ع مر أول و( معتمدة ثبات الواجب طأ ا

ض املف طأ املخاطر)ا فكرة ع ا عد من يجة3و ن ال طو تدم لم املرحلة ذه أن ،إال

إ أدى ،ما ضية التعو العدالة تحقيق ع ا قدر زعزعت ال سارعة امل ات التغ

التا للسؤال ة أجو بإيجاد ملعاجة املقالة ذه يروم ما و ا،و قر   :تق

الفردية لآلليات مسار املدنية(أي املضرور)املسؤولية ق ضستجابة التعو

املقارن؟   القانون

التالية  - طة ا بع ن السؤال ذا عن   :لالجابة

ول > - املضرور:املبحث ق ستجابة فردية كآلية املدنية املسؤولية تطور

املقارن  القانون ض   .التعو

ي> - الثا فردية: املبحث كآلية املدنية املسؤولية مؤسسة مردودية حدوث:تراجع قابلھ

ا عل ن التأم و املدنية املسؤولية   .أزمة

ول  املضرور :املبحث ق ستجابة فردية كآلية املدنية املسؤولية تطور

املقارن  القانون ض   .التعو

ده ش الذي التطور سايرت ،بل ما ة ف سة حب تبقى لم املدنية املسؤولية مؤسسة

،و املنا جميع طئيةالعالم ا باملرحلة بداءا التار ا مسار خالل من ذلك ر يظ

صية" ال املسؤولية أساس طأ ول " (ا خطئية)املطلب الغ للمرحلة وصوال ،

املوضوعية" املسؤولية أساس ي(" الضرر الثا   . )املطلب
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ول  طئية :املطلب ا ـــــلة ـــــــ ــــــ ـــــــ كأسا:"املرحـ طأ ا املدنيةيمنة املسؤولية لنظام   "س

رسم أثركب لھ ان ، زائية ا واملسؤولية املدنية املسؤولية ن ب تم الذي الطالق

ا معامل تبلورت ،فقد طأ ا فكرة ع القائمة املدنية، املسؤولية ملؤسسة ة النظر املعالم

القرن بداية الف19مع ذه م وما ، سا فر التحديد و بميالدي التأثرباملذ و ة

،4الفردي الفردية ات ر ا س تقد ع إرادة5القائم ع اس ع إ لھ ان التأث ذا ف

املضـ ة مص ع ـــــرر ــــــــــــــ الضــــــ ب س امل ــــــة ــــــــــــــ ـــــــــــــــ حمايـــــــــــ ر الذي ـــــــــــاملشرع ــــــــــــــ ــــــــــرور،ــ ـــــــــــــــ ــــ

ثبات ـــــــواجب الـ طأ ا ع ا ـــــ فـــــــ ــــــمد أعتـــ ا بـــــــــدور ـلة املرحــــــــ ذه  و

 (La faute prouvée)، ض املف طأ ا عده  .)La faute présumée(ومن

ل وّ ية: الفرع الالتي   العائلة

اص ا القانون املدنية املسؤولية كأساس طأ ا واستخالص صياغة الفضل عود

دوما للفقيھ الناحية)Domat(6القديم، من وامللوم املنحرف بالسلوك طھ ر الذي ،

ساف الفقيھ ذلك عد يليھ إخاللSavatie) ( خالقية، ھ أنّ ع طأ ا عرف الذي ،

معرفتھ ان باإلم ان مراعاتھبواجب   .و

املادة الفر املشرع كّرسھ املبدأ املادة1382ذا زائري ا واملشرع ي، مد قانون

ن7 124 املضرور حقوق حماية إ دف انت ن املشرع ونية ي املد القانون   .من

السلوك تقدير معيار معرفة إ املدنية املسؤولية كأساس طأ ا قاعدة خطاب نصرف و

الضرر (املخطأ ب س ط) امل ر فعملية التا و طأ، ا ذا جزاء ا أّ ع ا إل ينظر ألنھ

ال ان والذي الضرر، ب س امل بخطأ مرتبطة خالقية باملسؤولية املدنية املسؤولية

ض التعو إلستحقاق املضرور قبل من إثباتھ من   . 8بد

ا بخصوص ا أمّ ية، التقص املسؤولية يخص فيما منذا تخلو ا فإ العقدية ملسؤولية

التأخرفيھ أو التنفيذ عدم مرتبط ض التعو إستحقاق أنّ إعتبار ع خال ع   .الطا

ي الثا نجلوسكسونية: الفرع   العائلة

خطاء فكرة ن  The Torts): (غلغلت القوان املدنية للمسؤولية كأساس

القرن خال الضرر15نجلوسكسونية ب س امل أبيح عندما عليھ(، حتجاج) املد

أخرى : "أي (Racer non patuit a letter): بقاعدة قة بطر التصرف بإستطاعة يكن " لم

قاعدة إقرار إ التطور وصل وقد ادث، ا إثبات بذلك قضائيةواملقصود كسابقة عت
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ا ع سأل: (ع فال ملزما عليھ املد يكن لم ي)إذا مر القانون طأ ا صور ومن ،

ي  نجل مال9و از   (Negligence) نجد ح   .Recklessness) 10(  وعدم

ا وم بمف املضمون حيث من ب يق ي مر والقضاء الفقھ نظر مال وم طأومف

مقياس و ، الغ إتجاه ة املطلو والعناية يطة ا بواجب إخالل ھ ألنّ ، الفر القانون

ي التعدّ نوعان و ف التعدي يخّص فيما ا أمّ املعتاد، ص ال و الغاية ذه

ي(Trespass)املباشر عدّ    .Nuissance(11(والشبھ

الثالث سالمية: الفرع عة   الشر

عة الشر وإختيارهقواعد سان بإرادة منوطان والعقاب الثواب أنّ تقت سالمية

خالل من املدنية املسؤولية مسألة نظم الفقھ أنّ إالّ فشر، شر وإن فخ خ إن ألفعالھ،

العقد ضمان أو الفعل بضمان علق سواءا بالضمان، عليھ أصط    .ما

سالمية عة الشر ام ألح وفقا الضمان الضررووجوب أنّ ما ل أوّ ان مستو وفق ون ي

إنّ ل وّ املستوى ففي با، س حدث قد ھ أنّ ما وثان مباشرة، الضار العمل عن نتج قد

ي الثا املستوى ا أمّ ى، يتعدّ أو يتعمد لم ولو ح يضمنھ فيھ ب املس فإنّ الضرر حدث

وعل ي، التعدّ أو التعمد إال يضمن ال الضرر ذا ب س امل املدنيةفإنّ فاملسؤولية يھ

ب باملس واملتعلق ي الثا املستوى تتج طئية   . 12ا

ي الثا الالخطئية:  املطلب املسؤولية: املرحلة ور وظ املسؤولية تراجع قابلھ

  .املوضوعية

القرن ان19اية الذي التقليدي الفقھ ضدّ وم شّن الكتاب عض بادر عندما ،

ھ أنّ طأ ا ايرى تفس يقدمون سوف م أّ عو يدّ لم املدنية، للمسؤولية أساس أس

منحوه قد ي املد القانون واضعو ان الذي باملركز ن مقتنع انوا بل املوجود، للقانون

القائمة املدنية املسؤولية قدرة عدم بأنّ التأكيد ستطيع أو صورة و طأ، ا لفكرة

ض التعو حاجات تلبية طأ ا طأع ا قيمة حول ا و ش عثت قد وادث، ا عن

ض للتعو املتنامية للطلبات ستجابة   .وفعاليتھ

ل وّ ية: الفرع الالتي   العائلة

أساس ز مية بالغ تأث لھ ان املدنية املسؤولية نظام ده ش الذي التطور

دفع الذي مر ن، للمضرور عادل ض عو ر تقر طأ عنا البحث إ الفقھ ببعض
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ايدة امل املتناسبة الطلبات ن ب توازن تحقيق وفعالية اما إ أك أخرى أسس

العل التطور يح ت ال ضرار و خطار ن و ن خالل13للمضرور من ر ظ تحول ذا و ،

التالية ات   :املستو

القرن  - أ أواخر طر ا ة نظر الن:  14 19نجاح ذه الومفاد ي املد القانون أنّ ة ظر

شاط جراء من ص تضرر فإذا ضرار، بج تم ما وإنّ الفاعل سلوك تم

ض بالتعو خ ذا يلزم ون15آخر و مخاطر، أستحدث شاطھ أنّ إعتبار ع ،

لقاعدة وفقا بالغرم"ذلك للمنفعة16" الغنم ا مساو ون ي ضرار ج أنّ ع ال

الضرر ال ب س امل ا عل  .سيحصل

ستارك س بور الفقيھ ا تقدم الضمان ة نظر ا من" Bouris starck"أمّ نا مب

ع البحث وجب ثّم ومن ية، ال حقوق من ق اك إن و الضرر أنّ ا خالل

ا اك إن ع حتما تب ي وال ، الغ شاط ضدّ ماية با جديرة ون ت ال قوق ا

خطئھمسؤولية إثبات إ اجة ا دون الضرر، ب س امل ص    17ال

املخاطر   - ب ع لتوز كتقنية املسؤولية من ن من: التأم ن التأم بتقنية ستعانة إنّ

ور ظ يجة ن الفردية ليات أبدتھ الذي ز لل الحقة مرحلة املدنية املسؤولية

الطلبات تزايد من قابلھ وما العل التطور نتائج أفرزتھ وما املستحدث طر ا

ض للتعو التق18املتنامية ذه كدعم، ض التعو عبء ع توز أجل من كرست نية

املالية الذمم مجموع ع املا العبء ع توز خالل من املدنية، املسؤولية لقواعد

الضرر  وقوع عد ا ل  .املؤمن

ي الثا نجلوسكسونية: الفرع   العائلة

طر ا تخص بقاعدة يأت لم ي مر وا19القانون املباشر التعدي إعت غوإنما لتعدي

خالل من يكمن ما بي ختالف ووجھ املدنية، للمسؤولية ن مختلف ن مصدر املباشر

املباشر فالتعدي القضائية، يتضمنTresspassالتطبيقات مباشر فعل اب إرت ع

النفس للغ وإيذاء اك املباشرالto the person   Tresspass إن التعدي ذا و املال أو

انيتوقف إذا عما النظر بصرف يتحقق بل املضرور، ب يص فع ضرر وجود ع

عدمھ من ضرر   . 20ناك

ال ش من مجموعة يأخذ املباشر الغ: والتعدي جسم ع التعدي ا ، Batterys 21م

ديد بال رضassultوالتعدي ع   .tresspass to landوالتعدي
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املباشر - الغ التعدي املدنية،Nuissanceأما للمسؤولية كأساس عد فيما سھ تكر فثم

لو ح طر، ل م و م حيا ض عر و الناس وإزعاج املضايقات خالل من ر يظ و و

عدام فا واملعقول للمألوف تجاوز شرط مشروع حق سياق تمارس عمال ذه انت

املسؤولية من الضرر ب س امل عفي ال الثالثال  .مال سالمية:  فرع عة   .الشر

طئية ا الغ املسؤولية وم مف ن ب عة ر ب املذا فقھ ماثل -املوضوعية-لقد

املباشرة وم ا22ومف بأ اء الفق ور جم عند ا ف عر تّم وال لإلحداث"، محددة قة طر

مباشرة الفعل ع الضارة يجة الن تب ت ا ف تالف أو آخرالضرر فعل تدخل ،23دون

املادة املباشرة العدلية ام ح مجلة عرفت بالذات887وقد مباشر إتالف ا أّ ع

مباشر فاعل فعلھ ملن قال التبعة24و تحمل فكرة و املباشرة مسؤولية ،25،وأساس

الضار العمل تبعة لتحمل    .وفقا

ي الثا املدنية: املبحث املسؤولية مؤسسة مردودية أزمة: "تراجع حدوث  قابلھ

ا عل ن والتأم    2":املسؤولية

ض، التعو ساحة ع الزمن من قدحا ا عل ن والتأم املدنية املسؤولية آلي سيطرت

للتطور نظرا ال طو تدم لم ض، التعو املضرور ق ستجابة ا يم ان ملا وفقا

ده ش املسؤوليةالذي مؤسسة فقدان من عنھ أنجر وما ، املنا مختلف العالم

ض التعو ا دور عن ا فاعلي ام إ يجة ن ض، التعو ساحة ا املنوط ار لالحت املدنية

الداخ ستقرار لعدم أول (نظرا الذي)مطلب دد ال يجة ن أخرى ة ج ومن ة ج من ،

لل ي القانو النظام ا مركز ضضرب ي(تعو ثا   ).مطلب

ول  ض: املطلب التعو ا دور عن املدنية املسؤولية فاعلية ستقرار–أفول زعزعة

ي    -القانو

ال - ل للمشا حلول عن البحث مية بالغ أثر لھ ان الصناعة تقنيات تطور إن

بالرغم م الالحقة ضرار عن ضات عو ع م حصول ن املضرور توسيعتواجھ من

نفعا يجدي لم ذلك أن إال املدنية، املسؤولية من ن التأم   .نطاق
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ول  الضرر : الفرع كنظام املدنية املسؤولية نظام   .تصدع

القدرة لتصبح املساءلة، ن مواز غ قد املدنية املسؤولية من ن التأم بتقنية خذ إنّ

سمح ال ض، التعو إيديولوجية ية صالتأمي ل ض بالتعو كم با للقضاة

العبء اية ال يتحمل ومن الضار الفعل عن املسؤول من معرفة م ل وتن مضرور،

أمثال الفقھ ببعض دفع الوضع ذا ، عدهRené Savatie 27التعو  André ومن

Tanc 28وGenevieve Veney  29املنوط الدور وشوه غ قد الوضع ذا أن القول إ

حقيقية أزمة ا ل ب س ما ضية، التعو ا م م تحقيق املدنية   .باملسؤولية

الواليات الذات و نات العشر سنوات إ عود زمة ذه فمعالم مر، حقيقة و

املادي جميع سرعا م تطورا دت ش ال كية مر حوادثاملتحدة وقوع ب س ما ن،

واسع شار ان ذات أضرار ا ع لdommages de massesنتج املشا من مجموعة أفرزت

املدنية املسؤولية ز عنھ انجر الالتوازن ذا ن، للمضرور عادل ض عو تحقيق

الفقھ ببعض ودفع ن للمضرور املستحق ض بالتعو إيفاء ا عل ن يدة-والتأم ش قادة

حقيقة – أزمة ا بأّ ا ع   Une véritable crise de responsabilité.  30:إ

ي الثا ض: الفرع التعو عبء اية ال يتحمل من تحديد ة ثنائية: "صعو قصور

ض التعو ا دور عن ا عل ن والتأم املدنية   ": املسؤولية

ن والتأم املدنية املسؤولية نائية ب املنوط الدور ع عادلعالوة ض عو تحقيق ا عل

ما ض التعو لعبء ن مع ع توز تحقيق إ خاص ل ش و كذلك سعيا ما فإ ن للمضرور

املدنية املسؤولية شغيل طأ ا دور ي تد عد ضعيف وضع ن املضرور   .جعل

جماعة وإعفاء طر ل ن املعرض اص ماعة ن التأم عبء تحميل أن كما

إح ن ب س ستاذةامل قول حدّ ع و الضرر، العدالة Chantal Russoداث نقص

سم ا مجموع من ستفيد طر ل املعرض شاط ال ون مع ح شرعيا، يجعلھ وال

ة قو اجتماعية ات لتم استحضار فيھ ذلك ألن   .31جتما

ا - قواعد مالئمة عدم أنتجت املدنية املسؤولية أسس ا ل عرضت ال فالتحوالت

لألضرار املتنامي طر ا م ن32العامة ب ام عدم خلق ما شار، ن الواسعة

فكرة عليھ ت بن الذي ديد ا والفكر الفلسفة ية"ذه الرفا état providence" "دولة

محدودية اية ال املاليةوأنتج املالءة توف ا عل ن والتأم املدنية املسؤولية   .نظام
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ي الثا املقارن : املطلب القانون ا عل ن والتأم املدنية املسؤولية أزمة ر   . مظا

حقيقي عو نظام إ س التأس آلية من بدعم املدنية املسؤولية قانون تحول لقد

un véritable droit d’ indemnisation  .املساءلة ام ألح السائد التوسع وأمام

ا، عل ن والتأم املدنية املسؤولية لثنائية املضطرد التنامي عن والناتج املدنية املسؤولية

ع أثر ما و و املدنية، املسؤولية لقواعد ي القانو ستقرار وعدم التحول من جوا أشاع

غطي مجال املدنية املسؤولية تقنية أبدتھمحدودية الذي ز لل يجة ن املخاطر ة

ن املضرور ض بتعو الكفيل قتداراملا   .33توف

ول  املدنية: الفرع املسؤولية لقواعد ي القانو ستقرار   عدم

ي القانو ستقرار وعدم الشّك، حالة لوصف الفقھ ا اعتمد ال يم املفا عدد إن

ن34الناتجة التأم لثنائية املفرط ستعمال إ-عن الفقھ ببعض دفع املسؤولية،

املدنية املسؤولية ت ضر أزمة ا الثنائية35إعتبار أزمة ا بأ آخرون أقر ن ن: ح -التأم

املدنية   crise du couple : assurance- responsabilité" 36" :املسؤولية

ذه ل ا تفس املسميات عدد ا إوأيّ زمة ذه بات مس أرجع م أغل أن إالّ رة الظا

ثنائية ع عتماد ن: فراط قواعد- التأم من جعل والذي املدنية، املسؤولية

دعم مجّرد املدنية ددsupport  "37"املسؤولية الذي مر و و ن، التأم آلية خدمة

ن املنظومت كال ضية فعالية التعو ما ستقرارتأدي و الثبات عنصر املساس وكذا ،

ستاذة أثارتھ ما ذلك ومن املدنية، املسؤولية يّم أن ,Geneviere. Veney الذي من

إثارة لشروط ايد امل التخفيف ع املشرع حفز قد املسؤولية من ن التأم آلية تفعيل

و ض، التعو من م حق استفاء ن املضرور أمام إاملسؤولية القضاة دفع املقابل

وتقدير الضرر بتقييم علق فيما خاّصة املسؤولية ام أح تقدير واسعة حّرات اتخاذ

املستحقة ض التعو آليات38مبالغ مجرد املدنية املسؤولية قواعد جعل عنھ إنجّر ما ،

ع ض التعو دعاوى عبء ترك املسؤولية وظيفة عزز و ن، التأم تقنية الطرفتدّعم

وصفھ قد الوضع ذا ن، املضرور ن تأم لتوف الضرر تحقق قبل التموقع أحسن الذي

الفقيھ قبل ــــــــــRené Savatierمن ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ للمســــــــ ساسية يم للمفا ھ شو ھ ـــــــــــــؤوليةبأنّ ــــ

املضـرور وكذا   .Une dégradation des concepts de responsable et victime 39 .املدنيــــــــة
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ي الثا املالية: الفرع املالءة توف ز   40ال

ة - خط نتائج عليھ ترتب املدنية املسؤولية من ن التأم تقنية ع املفرط عتماد إن

ن التأم ات شر دور أن بل املسؤولية، خطر ضبط عدم يجة ن ن، التأم ات لشر سبة بال

ستاذ قول حدّ ع أصبح القطاع أوGilles Benéblancذا ن ع البا مركز يتعدى

ن التأم لعقود   . 41املوردين

ة- بنظر س ما إعمال عن تب املمت"ف يب  .la poche profonde" "deep"" ا

Pocket  "املدنية املسؤولية نظام مات ان مي ل تحو إ كية، مر املتحدة الواليات

ذه  ودفعت ن، التأم تقنية خدمة آليات قتصاديمجرد ز ال وضعية إ ة خ

ات شر من ضات عو ع صول ا ن املضرور فرص معھ تضاءلت الذي ، واملا

تقنية إعمال عن الناتج ي القانو الالأمن عنصر شار ان زمة ر مظا وتجلب ن، التأم

املدنية املسؤولية لنظام ل املذ بالتطور واملرتبط املسؤولية، ن   42.تأم

  :اتمةا

من ا عل ن والتأم ة ج من املدنية املسؤولية آلي ع لة امل ات التغ لت ش لقد

ل والقضاء للفقھ محفزا ض، التعو لتوف سبة بال التار ا مسار ع أخرى ة ج

م ض عو و ن املضرور إلسعاف س ضية عو آليات عن للبحث القانونية العائالت

الن غض مباشرة املسؤوليةبصفة عامل عن   .ظر

ــوامش  ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ   ال

رحوي محمد ، حدود مساهمة اآللیات الجماعیة للتعویض في اإلستجابة لحق  .1
المضرور في التعویض في القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص 

 2012-2011قانون مقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان سنة 
  06ص

علي فیاللي، اإللتزامات، الفعل المستحق للتعویض، دار موفم  للنشر الجزائر،    .2
  .35ص 2010

قادة شهیدة ،تطور نظام المسؤولیة المدنیة  في المجال الریاضي ،ملتقى دولي   .3
  .01، ص 2017،جامعة قطر سنة 
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الخطأ ینسجم تماما مع اإلیدیولوجیة اللیبرالیة ،لكونه :"یقول األستاذ علي فیاللي    .4
باعتباره أساس _الخطأ _یشجع و یسمح بتطور المبادرة الفردیة ،كما یتنفى 

  .41المرجع السابق  ص ..."المسؤولیة المدنیة ،و فكرة التضامن االجتماعي 
للمسؤولیة المدنیة ،بمسألة تعدد هذا و یرى بعض الفقه ارتباط الخطأ كأساس   .5

،اذ لو كان من الممكن  Diversité des ses fonctionوظائف هذه المنظومة  
تهذیب السلوك و الوقایة من السلوك الضار وفي نفس الوقت یتم االستجابة 
للتعویض بواسطة نظام المسؤولیة المدنیة ،لكان من األیسر تفعیل نظام المسؤولیة 

 :س أو اسس معینة ،انظرالمدنیة على اسا
 FRANCOIS TERRE ,PHILIPPE SIMLER et YVES LEQUETTE droit 

civil  les obligations 6ième  d alloz 1998 N°657 pp 541-542.  وفي مقابل
ذلك هناك من یرى أّن إشكالیة األساس القانوني للمسؤولیة المدنیة تتوقف فقط على 

قادة شهیدة ، المسؤولیة :  دراسة المبدأ الذي یبرر المسائلة ویبرر التعویض، أنظر 
   . 204،ص2007المدنیة للمنتج دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ،مصر،

إّن الخسائر واألضرار التي تحدث بفعل إي شخص " :" Domat"یقول الفقیه دوما   .6
سواءا كان هذا الفعل نتیجة عدم تبصر أو طیش أو جهل فیما ینبغي العلم به، أو 

تعویضها من تسبب في حدوثها بعدم بأي خطا آخر مماثل مهما كان یسیرا یلزم 
نظر أ..." تبصره، أو بأي خطأ آخر ولو لم یقصد إحداث هذه الخسائر واألضرار

إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید و اإلطالق، دراسة مقارنة 
بین األنظمة الالتینیة واألنجلوأمریكیة والشریعة اإلسالمیة، دار النهظة العربیة، بدون 

 : قائلة  « Genevieve veney»، وتضیف األستاذة 20سنة ص
 "Domat donne donc une définition très large des faits Illicites ,écrit-il 
non seulement ceux qui sont défendus parles lois express mais tous 
ceux qui blessent l’équité, l’Honnêteté ou les bonnes mœurs …est 
contraire aux principes des lois divines et humaines » Voir Genevieve 
veney , traité de droit civil,introduction à la responsabilité, édition Alpha 
et L.G.dg 3 ième édition 2009, p18.   "  
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المعدل و المتتم بالقانون رقم  1975دیسمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم   .7
  .المتضمن القانون المدني 07-05

لقانوني للمسؤولیة المدنیة بن طریة معمر، مدي تأثیر فكرة المخاطر على النظام ا   .8
للمهنیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون مسؤولیة المهنیین، كلیة 

  26.ص 2012-2011الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان 
یالحظ على الرغم من إستقاللیة النظام القانوني األمریكي عن النظام القانوني   .9

زه ببعض الفروق الجوهریة إّال أّن األسس اإلنجلیزي في بعض جوانبه، وتمیّ 
المشتركة بین النظامین ال تزال قائمة راسخة على النحو الذي یجعل من الممكن 
ا یجمع بینهما، فكالهما لم یتأثر بالقانون  القول بأّن هناك نظاما قانونیا عامّ

عتمد على التطور التاریخي وعلى ن ظام الروماني، ولم یأخذ بنظام  التقنینات، وإ
انظر فریدمان في كتابه النظریة القانونیة للعائلة ....) السابقة القضائیة 

  466.ص.1960األنجلوأمریكیةن لندن 
10.  W. F.Rank , The general principals of english know, london 

1982 p.42  
مصطفى عبد الحمید عدوي، اإلخالل المدني، المسؤولیة التقصیریة في القانون    .11

اده، مصر    26.ص 1994األمریكي، مطبعة حمّ
مصطفى الزرقا، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید، المدخل الفقهي العام بدون سنة،  .12

  118.ص
   19.، ص2008سعید مقدم، التأمین والمسؤولیة المدنیة،كلك للنشر  .13

14. Gnevieve veney et patrice jourdain, les effets de la 
responsabilité,2ième   édition,L.G.D.J. et Delta,2001.p44  

فتحي عبد الرحیم، عبد اهللا، دراسات في المسؤولیة التقصیریة، نحو مسؤولیة  .15
  62.،ص2005موضوعیة، دار منشأة المعارف، مصر 

  42علي فیاللي، المرجع السابق،ص .16
17.  Chantal Rosso, de l’assurance de responsabilité à 

l’assurance direct, contribution à l’étude d’une mutation de 
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couverture des risques thèse de doctorat, Dolloz, France, 2001 
N° : 31,p14  

:هذا التحول بقوله   François Ewald  وقد وصف االستاذ    « «La victoire 
nécessaire de cette dernière, C’est-a-dire celle de l’économie : La 
solvabilité individuelle (Ce que l’on peut exiger de chacun comme 
prime) et collective (la capacité des institution d’assurance) 
deviennent la mesure de la responsabilité » voir F.Ewald,  la 
société assurantielle, risques, N°1,1990, p19.   

قادة شهیدة، إشكالیة المفاهیم وتأثیرها على رسم مالمح النظام القانوني لمسؤولیة   .18
، 08المنتج، مجلة الدراسات القانونیة، مخبر القانون الخاص، جامعة تلمسان، العدد 

  46.، ص 2011
  .69بق، ص مصطفى عبد الحمید العدوي، المرجع السا  .19
  .20إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص   .20
  .22إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع نفسه، ص   .21
، 1998علي حبیب اهللا، أصول التشریع اإلسالمي، دار الفكر العربي، مصر، 22 .22

  .06ص
، 1995وهبة الزحیلي المسؤولیة الناشئة عن األشیاء، اآلالت، دار مكتتبي، سوریا،  .23

  .12ص 
  .887مجلة األحكام العدلیة، المادة  .24
من صدر منه فعل ضار وجب تحمل : "فكرة التبعة في الشریعة اإلسالمیة معناها  .25

  212، ورد إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص "تبعته وجب مسؤولیته
عبرت األستاذة لحلو خیار غنیمة عن هذا التحول بأنّه أفول   .26

 le declin de Rôle nornatif de " :للمسؤولیة المدنیة للدور الطبیعي 
la responsabilite civile," Voir : Lahlou Khier Ghanima, le 
droit de l’indemnisation : Entre responsabilité et réparation  
systématique, thèse de doctorat d’état, faculté de droit 
université d’alger, 2004/ 2005 p 70 
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"كما وضحت األستاذة  Genevieve veney  " , في رسالة الدكتوراه تحت عنوان   le 
déclin de responsabilité délictuelle  - : voir 1965والتي نوقشت سنة  
Geneviere veney, le declin de la responsabilité dilectelle 
C.G.D.J.1965 
27.  Renée Savatier, vers une responsabilité collectif, Dalloz, 1939. 
28. André Tunc, ou va la responsabilité civile aux État- unis, Revue 

internationale de droit (RID)comparé. Vol 41 N°  juillet- septembre 
1989 p.p 711- 725.  

29.  Genevieve Veney, l’avenir des régimes d’indemnisation sans égard 
à la responsabilité, les cahiers de droit N°2 juin- sept- 1998 p 287.  

  .283، المرجع السابق، ص ...قادة شهیدة، المسؤولیة   .30
31. Chantal Russo, op. cit, p.p 493. 502 
32.  Chantal Russo, op. cit, p.p 493. 502 

من خالل تعلیقه على حالة الدفع الناتجة  André Tuncاعتبر األستاذ أندري طانك 
عن مخاطر التطور والمعتمدة في التوجه األوربي أنه كان من العدل تحمیل المنتج مخاطر 
التطور العلمي والتكنولوجي نظرا لإلمكانیة التأمینیة التي تؤهله أن یضمن الخطر بالتأمین 

  :أنظر
Andreé Tunc, la responsabilité civile en droit communautaire, oscko 

university law reviow, n° 39- 11, 1992 p. 15. 
  :انظر Chistion  Larroumetنفسه الطرح تبناه األستاذ 

Chistion  Larroumet, la responsabilité du fait des produits défectueux 
après la loi du 19 mai, 1998, n° 23, p 359 

أثیر فكرة المخاطر على النظام القانوني بن طریقة معمر، مدى ت 33 .33
للمسؤولیة المدنیة للمهنیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون 

،ص 2011/2012مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
116  
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34. Andreé Tunc, le spectre de la responsabilité civile, Re vue 
internationale de droit ( RID) comparé, -4- 1986 p 116  

35.  Andreé Tunc, ou va ... op. cit, p.p 712, 713.   
36. 36 Geneviere Veney, traité de droit civil ( sous direct. J.GHSTIN) 

introduction a la responsabilité ... op. cit, p.p 56, et Chantal Russo, 
de l’assurance … op. cit, p.p75. 

37. Claude Delpoux, Jacques Deparis, Anne Haute ville, Sabrine 
LOCHAMANN, Jacque- emmanuel, Mercier, le divorce entre 
assurance et ospousobilité civile iné. Luctobale, les entre tiens de 
l’assurance, federation française des societe d’assurance (FFSA) 
2002 p 52. 

38. Geneviere. Veney,traité droit civil.... op. cit, p.p 98.                                                                          
39. René Savatier… op. cit, p.p 128   

، "اإلقتدار المالي"استعمل كل من األستاذین قادة شهیدة وبن طریة معمر، مصطلح   .40
، و بن طریة 272المرجع السابق،ص...قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج: انظر

، وفضلنا استعمال مصطلح 120المرجع السابق، ص ...معمر، مدى تأثیر 
    . عویض عادلألنه أقرب إلى تحقیق معنى ت" المالءة المالیة"

  .120المرجع السابق ص ... بن طریة معمر، مدى تأثیر  .41
تحت عنوان الألمن  1996 -10 - 03موضوع ملتقى عقد في فرنسا بتاریخ   .42

والذي ناقش "  insécurité juridique et l’assurance"القانوني والمسؤولیة 
لیة المدنیةصعوبة التوقع بتطور نظام المسؤو 
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زائري  ا ع شر ال وفية ا املائية للموارد ي القانو  التكييف

دكتوراه طالب محمد،  القطـبـي

املستدامة"  والتنمية ئة الب قانون   "تخصص

دراية أحمد    أدرار-جـامعة

ص   :م

بإعتباره وفية، ا املائية للموارد ي القانو التكييف ملوضوع الدراسة تطرقت

مدخل م خأ ذا امللكية، بنظام وفية ا املائية املوارد ط تر ال الصلة ملعرفة

نمط بإختالف تختلف ة، متم قانونية مراكز ضمن املوارد تلك إحتواء انية إم يح ي الذي

املنت امللكية ل كة(وش مش ملكية عامة، ملكية خاصة،   ).ا..ملكية

خيارات لعدة امللكية نظام إتاحة انولعل وفية، ا املائية املوارد إلحتواء

أو الوضعية ن القوان صعيد ع إن املوارد، ذه ل القانونية وضاع تباين باً س

تم نما ب الدراسة، ذه من ول املطلب عرضھ تم ملا وفقاً سالمية عة الشر

و  ا املائية املوارد ط تر ال الصلة ملعرفة ي الثا املطلب امللكيةتخصيص بنظام فية

ا حال وفية ا املائية للموارد صري ا دراج تجسدت وال زائري، ا ع شر ال

ة املعنو اص من ا غ دون للدولة الطبيعية العمومية امللكية ضمن الطبيعية

 . العامة

                                                                Résumé  

L'étude a abordé la question de la qualification juridique des ressources en eau 

souterraine, en tant que l'entrée principale pour voir le lien entre les ressources 

en eau souterraine et le régime de la propriété, ce dernier qui permet de contenir 

ces ressources dans des situations juridiques distinctes, varient selon le style et la 

forme de la propriété approuvé (propriété privée, propriété publique, propriété 

commun ... etc). 

La disponibilité du système de propriété pour plusieurs options pour contenir les 

ressources en eaux souterraines, a été la cause de la variation des statuts 
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juridiques de ces ressources, soit sur le plan du droit positif ou la charia 

islamique, selon ce qui a été présenté dans la première partie de cette étude, 

alors que consacré la deuxième section pour voir le lien entre les ressources en 

eaux souterraines et le système de propriété dans la législation algérienne, qui 

illustrée par l'inclusion exclusive des ressources en eaux souterraines dans leur 

état naturel dans le domaine public naturel  de l'Etat, sans autres personnes 

morales publiques  (wilayas et communes). 

  مقدمة

ضمن ا وضع ضرورة وفية ا املائية املوارد ملوضوع القانونية ة املعا تقت

التعامل يتم ضوئھ ع الذي ي القانو الوصف تحديد بموجبھ يتم خاص، ي قانو قالب

املورد ذا ومع مربحمايتھ علق سواء يوي و/ا إستعمالھ إستغاللھ/أو   . أو

بخصوصية يصطدم خاص ي قانو قالب وفية ا املائية املوارد إفراغ أن غ

ا قابلي وعدم ا قابلي ن ب ة املتأر ة املتم يائية الف ا وطبيع وفية ا املائية املوارد

عقار  إ ا يف تص ن و تارة، مدعاةللتملك ان الذي مر و و أخرى، تارة منقوالت أو ات

ستحملھ الذي ي القانو الوصف حول ا كب قانونيا جدالً أم(إلثارت منقوال أم ) ؟..عقارا

بھ تصطبغ أن يمكن الذي امللكية لون الوطنية،(وكذا للمجموعة ملك عامة، خاصة،

ك مش   ).إرث

متباي واقعاً أفرز أعاله، ذكره تم ما الصلةإن حول عات شر ال مختلف ن ب ناً

ضمن املوارد ذه إدراج يرى ا فبعض امللكية، بنظام وفية ا املائية املوارد ط تر ال

يرى وال اً مش إرثا ا عت خر والبعض العقار لصاحب العامة أو اصة ا امللكية نطاق

ساؤول إثارت من البد ان وذاك ذا ن ب ا، تملك انية املشرعبإم بموقف يتعلق ري جو

وفية ا املائية للموارد ي القانو التكييف معرفة باألحرى أو املوضوع، ذا من زائري ا

ا؟ ملكي ستؤول ملن و زائري؟ ا ع شر   .ال

الدراســـة، ـــذه خـــالل مـــن ســنحاول أعـــاله، ور املـــذ ســـاؤول ال عـــن بدايـــةً ولإلجابــة

الوضــــــــعية، ن القـــــــوان مـــــــن ــــــــل ـــــــ وفيـــــــة ا املائيـــــــة ــــوارد للمــــ ي املركـــــــزالقـــــــانو إسســـــــتعراض

ســــالمية عة ول (والشــــر ع)املطلـــــب شـــــر ال ــــ وفيـــــة ا املائيــــة املــــوارد ملكيـــــة بيــــان ثــــم ،



                2016–1437  

595 
 

املــــوارد إلحتـــواء زائــــري ا املشـــرع قبــــل مـــن املنــــت امللكيـــة ل شــــ إبـــراز خــــالل مـــن زائـــري ا

وف ا ااملائية ملكي ستؤول ملن تقرر س بموجبھ والذي ي(ية، الثا   ).املطلب

ول  وفية: املطلب ا املائية للموارد ي القانو   املركز

يجـــــة ن متعــــددة، قانونيـــــة أوضــــاعاً وفيــــة ا املائيـــــة للمــــوارد ي زالقـــــانو املركــــ د شــــ

املـــوارد ـــذه إرتبـــاط يجســـد الـــذي امللكيـــة ل شـــ ـــاج إن ـــ عات شـــر ال امللكيـــة،تبــاين بنظـــام

الوضعية ن القوان صعيد ع ول (إنْ سالمية)الفرع عة الشر أو ي(، الثا   )الفرع

ول  الوضعية: الفرع ن القوان وفية ا املائية املوارد   ملكية

ــــــــــ إ وفيـــــــــة ا املائيـــــــــة للمــــــــــوارد ي القـــــــــانو الوضـــــــــع حــــــــــول خـــــــــتالف جـــــــــذور عـــــــــود

ـــــ  ع ســـــائدة انــــت ـــــ ال ـــــذهاملمارســــات طبيعـــــة حــــول ـــــات توج عـــــدة أفــــرزت ـــــ وال خ التــــار

إرثـــــا ـــــا يرا مــــن ن ـــــ و العقـــــار لصــــاحب عـــــة تا عامـــــة أو خاصــــة ملكـيــــة ـــــا يرا مــــن ن بـــــ املــــوارد،

ا مش   .جماعيا

إعتمدتــــھ ــــ ال ن القــــوان جـــل و ي الرومــــا القــــانون ــــ لـــھ أصــــال ول تجــــاه جـــد و

إرت أيـــــن ، ــــ الفر ي املــــد القـــــانون ــــا ل رضكمرجــــع بملكيـــــة وفيــــة ا امليـــــاه ملكيــــة بطــــت

ا، علو املائيـة1ال املـوارد وإسـتخدام إسـتغالل ـ املطلـق ـق ا رض لصـاحب أن ـ بمع

ضـــــــرار ـــــــ إ ذالـــــــك أدى ولـــــــو ـــــــ ح شــــــرط، وال قيـــــــد بـــــــدون أرضـــــــھ تحـــــــت الواقعـــــــة وفيــــــة ا

ن   2.باآلخر

ضـــــ وفيـــــة ا املائيـــــة للمـــــوارد تجـــــاه ـــــذا اب ــــ أ إدراج اصـــــةإن ا امللكيـــــة من

إذا نمــــــا ب الطبيعيــــــة، ــــــا حال ــــــ ــــــا بطبيع عقــــــارات بمثابــــــة املــــــوارد ــــــذه إعتبــــــار مــــــن ينطلـــــق

منقــــــــوالت ــــــــ إ بــــــــذالك فتتحـــــــول ، ــــــــ الطبي ــــــــا مكم عــــــــن ـــــــا وعزل ســــــــان يــــــــد ــــــــا ل إمتـــــــدت

ــون ت قـد ــا أ ـ بمع رض، ببـاطن املتواجــدة املعـادن ــل وحالـة ذالـك ــ تماشـيا ـا، بطبيع

أخرى  تارة ومنقوالت تارة   3 .عقارات

ات، صــعو عــدة الواقـع ــ ــ يث وفيـة ا املائيــة املــوارد ـ ع كــم ا ــذا إسـقاط إن

تـــم فـــإذا ا، حصـــر ـــ ع القــدرة وعـــدم املـــوارد ـــذه ـــا ــ تتم ـــ ال الســـائلة الـــة ا عـــن ناتجــة

الواقــع لكــن العقــار، لطبيعــة وفقـا وإســتقررا ثباتــا ــ يقت ذالـك فــإن عقــارات ــا بأ سـليم ال

ــــ غ ذالــــك بــــأن ـــت قــــديث رض ببــــاطن املتواجــــد ـــا م ألن املــــوارد، ــــذه ل ســــبة بال ممكـــن
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ــــ عت ــــ ال ة ــــ خ ــــذه مطـــار، ميــــاه مــــن التغذيــــة بفعــــل ـــد يز قــــد كمــــا للنضــــوب يتعـــرض

امليــــاه مــــن جــــزءا ستصــــبح رض بــــاطن ــــ إ ا ســــلل ب لكــــن لــــھ، مالــــك ال ك مشــــ إرث بمثابــــة

ا نطــاق ـــ بــذالك ــا دخول ـــ ع ممــا وفيــة، تفعا ســـ والــذي العقـــار، ملالــك اصــة ا مللكيـــة

مـــا ـــو و نفــوذة ـــة تر وذو مـــنخفض ــان م ـــ العقــار ـــان إذا خاصـــة وفيــة ا ـــھ ميا ســوب م

بمبـدأ عمـال ـ ع ـ ـ ال تلـك السـيما املجـاورة العقـارات حسـاب ـ ع التغذية حصول ع

بـــــال املطالبــــــة ــــــ إ ــــــا بمالك يـــــدفع قــــــد ممــــــا ي، يــــــدرولي ال ــــــالتـــــدرج غ ثــــــراء يجــــــة ن ض تعو

ـــــــذا ا نفســـــــ تفـــــــرض قـــــــد ـــــــ ـــــــوارال ا حســـــــن بقواعـــــــد خـــــــالل أســـــــاس ـــــــ ع أو املشـــــــروع،

العقــار، ي مـال أحـد قبـل مـن وفيـة ا للميـاه املفـرط سـتغالل حـال ـ خاصـة صـوص، ا

ــؤدي و املــة ا الطبقـات مســتوى ـ ع املــورد ـذا ل ــ الطبي التـدفق نمــط مـن ســيغ ل شـ

نفـس ــدودـ املقابلـة املـة ا الطبقـات مســتوى ـ ع س لـ ا، سـو م إنخفــاض ـ إ الوقـت

املقابلــــة املـــة ا الطبقـــات ـــ إ ذالـــك يتجـــاوز بــــل فحســـب، ِغل ْستَ لعقـــارالــــمُ ا صـــاحب ملكيـــة

يجــة ن م قـ ـ ضـرارال عـن ض بـالتعو م مطـالب ر ـ ي قـد ممـا املجـاورة، العقـارات ي ملـال

إ أو بقواعد وارلإلخالل ا حسن مات   4.ل

املائيـــة املـــوارد بواقـــع ومقارنتـــھ آنفـــا إليـــھ التوصـــل تـــم بمـــا ســـليم ال إن قيقـــة ا ـــ

إ باألساس تراجع ساؤالت عدة طرح إ سيؤدي وفية   :ا

عــابرة - بصـورة ــون ي رض بـاطن ــ وفيـة ا املائيــة املـوارد تواجـد ،)transit(أن

املتعا الزمنيــة قبـــات ا ــل امليـــاهخــالل ــذه مـــن ة ــ معت كميــات أن ـــ بمع قبــة،

بـــأن يفيـــد مـــا ـــو و ـــا، محل تحـــل قــد أخـــرى أن ن حـــ ـــ ا تواجـــد ـغــادرمجـــال قــد

وفية ا املائية املوارد نفس ع ممارستھ أبدا يمكن ال امللكية   .حق

حـــــــال - ـــــــ و ا تواجـــــــد مجـــــــال تركـــــــت أو غـــــــادرت ـــــــ ال وفيـــــــة ا املائيـــــــة املـــــــوارد أن

امل ـــــدود ــــا يتطلـــــبتجاوز مــــرالـــــذي ـــــو و ـــــا، نطاق مــــن ســـــتخرج حتمـــــا لكيــــة،

ســــــت ول دائمـــــة طبيعــــــة ذو امللكيـــــة حــــــق أن املبـــــدأ، وأن الســــــيما ، قانونـــــاً تنظيمـــــھ

ا إستعمال عدم تفقد ال ا وأ   .مؤقتة،

عــــــد - ي القـــــانو أو املـــــادي للتصـــــرف قابلـــــة ــــــ غ تصـــــبح وفيـــــة ا املائيـــــة املـــــوارد أن

ا صــــــــاحب ملكيـــــــــة ــــــــدود ــــــــا التنقـــــــــلمغادر بخاصــــــــية ـــــــــا لتمتع وذالــــــــك لعقـــــــــار،

موافقتھ ع صول ا أو املالك علم دون من   .الطبي

عطــــي - ذالـــك فــــإن اصـــة، ا للملكيــــة وفيـــة ا املائيــــة املـــوارد بخضــــوع القـــول إن
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يطالـــب أن جـــاره ملكيـــة ـــ إ وفيـــة ا ــھ ميا مـــن جـــزء ســـرب ملـــن منطقيـــاً ــق ا

ب ســـمح أن جــــاره ـــ ع يجــــب كمـــا جاع، ملبــــدأبإســـ ســـا تكر وأخــــذه، عنـــھ البحــــث

خــــارج ة ســـر امل وفيــــة ا امليـــاه أن ــــ بمع موجـــود، محلــــھ دام مـــا ثابــــت ـــق ا أن

وإال ، قائمــاً يــزال ال ــا العقــارف صــاحب حـق فــإن موجــودة مادامــت امللكيــة حـدود

مـــــن جـــــزء العقـــــارعــــن صــــاحب ـــــ تخ ض ـــــ نف أن الــــة ا ـــــذه ــــ يمكـــــن ال فإنــــھ

  . ملكيتھ

مح فـــــإن كــــذا وفيـــــة،و ا املائيـــــة املـــــوارد ــــ ع اصـــــة ا امللكيـــــة حـــــق تطبيــــق اولـــــة

حــدود نطـاق خـارج املــوارد ـذه ـرة و ســرب مسـألة ـة ملعا قانونيــة آليـة أي إعتمـاد بـدون

امللكيــــة حــــق خصــــائص ــــم أ أحـــد ض تقــــو ــــ إ ســــيؤدي ذالـــك فــــإن العقــــار، صــــاحب ملكيـــة

ونـــھ ـــ دائمـــاً "واملتمثـــل أن"حقـــاً آخـــر، ــــ بمع أو وفيــــة، ا املائيـــة املـــوارد إدراج شـــأن مـــن

ا وعنــــد النظـــام، ـــذا يــــة ب ـــ تناقضـــات ــــور ظ ـــ إ يـــؤدي أن اصــــة ا امللكيـــة نظـــام ضـــمن

للمـــــوارد املناســــب ي طــــارالقــــانو تـــــوف ــــ ع قــــادرة ــــ غ اصـــــة ا امللكيــــة بــــأن القــــول يمكــــن

أخــ قانونيــة آليـــة معرفــة أو تحديـــد معــھ ن يتعــ بمـــا وفيــة، ا بإقامـــةاملائيــة كفيلــة ـــون ت رى،

امللكية ونظام وفية ا املائية املوارد ن ب   5.صلة

املــوارد ــ ع اصــة ا امللكيــة نظــام تطبيــق عــن الناجمــة العديــدة ل ــالنظرللمشــا و

نظــام طـرح تـم فقــد املـوارد، ـذه ل مناسـب ملكيــة نظـام عـن إطــارالبحـث ـ و وفيـة ا املائيـة

كبـــــد املجــــــزأة ـــــ غ كة املشـــــ وفيــــــةامللكيـــــة ا املائيـــــة املـــــوارد ملكيـــــة ل مشــــــا بحـــــل ســـــمح يل

أساساً املتمثلة مبادئھ خالل من   :وذالك

بــا - ضــراربحقـوق عـدم طة شــر ك، املشـ امللـك إســتخدام ـ ك مشــ ـل حـق

ن ك   .املش

ن - ك املش ل قبل من ون ي كة املش امللكية   .إدارة

ـــ - التصــــرف ال أشـــ بمختلـــف املتعلقـــة تتخــــذالقـــررات أن يجـــب ك املشـــ امللـــك

  6 .باإلجماع

وفيـــــة ا املائيــــة املــــوارد ـــــ ع أعــــاله، ورة املــــذ كة املشـــــ امللكيــــة مبــــادئ تطبيــــق إن

أساساً تتج ا تجن يمكن ال ل مشا عدة   :يث

أن - ن حـــــ ـــــ التقنيـــــة، الناحيـــــة مـــــن للقســـــمة وفيـــــة ا املائيـــــة املـــــوارد قابليـــــة عــــدم

يمكن كة املش اامللكية بتجزئ   .املطالبة
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ــا - إرتباط عـن فضــال وفيـة، ا املائيـة املــوارد وخصـائص حـدود ــم، معرفـة عـدم

غذيـــة مصـــادر و بــل ات ـــ والبح ـــار األ ســطحية مائيـــة بمـــوارد حيــان أغلـــب ــ

ملكيـــة ــ ن ك املشــ حصــرعـــدد يمكــن ال فإنـــھ التــا و ــدود، ل عـــابرة ــون ت قــد

ـــ ـــم وأ خاصـــة املـــوارد، نظمــــةـــذه ـــ خـــتالف عـــن يـــك نا مســـتمر، تزايـــد

السيادة لإلختالف يجة كن   . املطبقة

ـــــذه - ـــــ ك مشـــــ ـــــل ب ونصـــــ حصـــــة فـــــرز مـــــن تمكـــــن ـــــ ال القواـعــــد وجـــــود عــــدم

  . املوارد

ميــع الكميــة قــوق ا تحديــد انيــة إم عــدم ظــل ــ و أعــاله، ذكــره تــم ــ ع عــالوة

املائيـــة املــــوارد ملكيــــة ــــ ن ك ــــاملشـــ ع ســــلبية تــــداعيات لــــھ ون ســـت ذالــــك فــــإن وفيــــة، ا

عــدم ــت يث مــرالـذي ا، اف ينـذربإســت بمــا ا إسـتغالل ــ ع املحتــدم التنـافس املــوارد، ـذه

وفية ا املائية املوارد ع كة املش امللكية نظام تطبيق    7.فعالية

املـــــوارد ط تــــر ــــ ال املناســـــبة الصــــلة إليجــــاد الســـــ مواصــــلة ــــ وفيـــــةو ا املائيــــة

للدولـــة العامــــة امللكيـــة ضـــمن املــــوارد ـــذه إدراج فكـــرة طــــرح تـــم العــــام(بامللكيـــة، ن ،)الـــدوم

ــ ـق ا ـا ف بمــا م قـوق والضـامن ــا، مواطن ميـع الشـر املمثــل الدولـة ـون ل إعتبـاراً

ا قيام عن فضالً املوارد، ا) الدولة(ذه عل واملحافظة ا حماي مة   .بم

لـــملكــن للدولــة، العــام ن إطــارالــدوم ضـــمن وفيــة ا املائيــة املــوارد إدراج أو ســبة

عـــد وذالـــك امللكيـــة، ونظـــام املــوارد ـــذه ن بـــ الصـــلة ـــط ر ــ واملتمثـــل املرجـــو ـــدف ال يحقــق

املتمثلة ل املشا عض ور   :ظ

املائيــــــة - املـــــوارد يخـــــص فيمــــــا الدولـــــة العامـــــة للملكيـــــة حــــــدود تحدـيــــد انيـــــة إم عـــــدم

اا بطبيع حدودا عرف ال ة، خ ذه ألن آنفا(وفية، قلناه ملا   ).إعتبارا

للمــــوارد - الدولـــة إســـتغالل أن ــــ بمع اصـــة، وا العامـــة امللكيــــة ن بـــ فيمـــا التـــداخل

والعكــــس اصــــة، ا امللكيــــات ضــــمن املتواجـــد تلــــك ــــ ح شــــمل وفيــــة ا املائيـــة

املـــــوا ــــذه بإســـــتغالل ــــواص ا ألحـــــد رخصــــت فلـــــو يح، مـــــرنفســـــھــــ فــــإن رد

وفية ا املائية املوارد تحصيص أو فرز انية إم عدم يجة ن   .سيحدث،

ــــ - ع مــــا ـــو و ا، نفســــ الدولـــة ســــيادة حــــدود خـــارج وفيــــة ا املائيـــة املــــوارد إمتـــداد

قــد مـرالـذي النظـام، نفـس ـ ب ت ال قـد أخـرى دول مـع املـوارد ـذه ـ ا اك إشـ

ــام بم ــا قيام و (عيــق مايــة واملراقبــةا إدراج...) املحافظــة، تــم ــا أجل مــن ــ وال
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ـــــــام امل تلـــــــك ممارســـــــة أن آخـــــــر، ـــــــوم مف و العـــــــام، ن الـــــــدوم ضـــــــمن املـــــــوارد ـــــــذه

ســـيادة حــدود ضــمن ــا تطبيق حصــرمجــال تــم داخليــة، قانونيــة بقواعــد ــوم مح

ـــ ال وفيــة ا املائيــة املـــوارد مجــال إدراك عــن عــاجزة ـــا يجعل مــرالــذي الــدول،

عـــدمال كــم ل افيـــاً باً ســ ل شـــ وحــده بـــات مـــرالــذي ــو و ـــدود، با ف ــ ع

يفســر مـا وذالـك وفيـة، ا املائيــة املـوارد ـ ع العامـة امللكيــة نظـام تطبيـق فعاليـة

ـــل غـــرار ــ ع النظـــام، ــذا ضـــمن ن املشــرع مـــن ــ الكث قبـــل مــن ـــا إدراج تجنــب

والكندي الفر ن املشرع  8 .من

مـ ـل عـد و وامللكيــة،وعليـھ وفيـة ا املائيـة املـوارد جدليـة شـأن أعــاله عرضـھ تـم ا

مختلـــف ن بــ محــال ــا ل تجــد لــم وفيــة ا املائيــة املــوارد أن ــو تاجھ إســت يمكــن مــا ــم أ فــإن

القـــانون نــاه ت الـــذي الــن عـــن ــ التخ ـــ إ الــدول مـــن بالعديــد دفـــع مــا ـــو و امللكيــة، ال أشــ

املائ املـــــوارد ــــ إعت ن حـــــ ي رض،الرومــــا لصـــــاحب اصـــــة ا امللكيــــة قبيـــــل مـــــن وفيــــة ا يـــــة

بطبيعـــة ـــم ل ج عـــن نـــاتج ـــذا يقـــولو املـــورد، بركيـــھ" -ـــذا نـــارد -"Bernard Barraqué 9ب

رأسـيا رض ســطح تحــت رض، أعمـاق مــن ي تــأ ـا أ الرومــان إعتقــد عرفــوا. فقـد ــم أ ولــو

ا جعلو انوا ما لر مطار، مياه سرب ا مصدر كةبأن مش    10.مياه

املائيـــــة إعتبـــــاراملـــــوارد ـــــ ع يقـــــوم جديـــــد ـــــ ن ـــــ ب ب الـــــدول تلـــــك قامـــــت يجـــــة الن و

شـرعية ـز عز تـم خاللـھ مـن والـذي ديـد ا الـن ـذا ك، مشـ جما إرث بمثابة وفية ا

ـــــ ع القائمــــة املدنيــــة الســــلطة ـــــا بإعتبار وإنمــــا املــــوارد، ــــذه ل مالكـــــة ــــا بإعتبار س لــــ الدولــــة

لألمــة،املصــا ماعيــة واملحافظـــة11ا املــوارد ــذه إدارة ــ ع ومؤتمنــة حارســة بــذالك ــ ف

والتنظيميــــــة عية شـــــر ال النصــــــوص ســـــن القيــــــام ذالـــــك ـــــ ــــــا ول املجتمـــــع، عــــــن نيابـــــة ـــــا عل

املســؤولة ـزة ج خـالل مـن ا وتنفيـذ ـا تطبيق ـ ع ـرص وا ـام، امل تلـك بممارسـة الكفيلـة

ذه وفية، ا املياه ـذهعن إسـتخدام وحقـوق تـراخيص مـنح ـ ا دور يتمثل ال ة خ

والنوعية الكمية ن الناحيت من ا وحماي ا عل املحافظة وكذا     12.املوارد،

ســـــمح وشـــــاملة، املـــــة مت عات شـــــر و ن قـــــوان إســـــتحداث تـــــم فقـــــد لـــــذالك إعتبـــــارا

املــوارد مـــن ة و ــ امل الكميــات ـــ بــالتحكم ـــا ف ن واملســؤول وإتخـــاذللدولــة وفيــة ا املائيـــة

نجـــد عات شــر ال تلـــك أبــرز مـــن ولعــل ا، وإســتدام ـــا حماي بضــمان الكفيلـــة جــراءات افــة

رقـم ـ الفر ـ3-92القـانون ــ1992،13جـانفي03املـؤرخ و مادتـھ بموجـب نـص الـذي

مل طبيعــــة انــــت مــــا م وذالــــك ا مشــــ جماعيـــا إرثــــا عــــد املائيــــة املــــوارد جميــــع أن ـــ ــــا،ع كي
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الكنــدي، للقــانون ســبة مــربال إطــار14ونفــس وثيقــة ضــمن املوجــود شــر طــارال إن بــل

ــي ور تحــاد دول ميــاه عــامسياســات ــ وضــعھ تــم أيـــن2000والــذي ، الــن ــذا ــ تب ،

عــــام بحلــــول ــــ أق وكحــــد جيا تــــدر بتطبيقــــھ تحــــاد ــــ عضــــاء الــــدول جميــــع مــــن لــــب طُ

2015.15   

يالفرع سالمية: الثا عة الشر وفية ا املائية املوارد   ملكية

امليـــاه، ملوضـــوع ة ـــ كب انـــة م أولـــت قـــد نيـــف ا ســـالمي الـــدين عـــاليم أن الشـــك

ســتالم دســتور حـــرص خــالل مــن ذالــك م(ونلمــس الكـــر املوضـــوع) القــرآن ــذا تنــاول ــ ع

ذا ومــــن ســـورة، ن عـــ أر مــــن ـــ وأك آيــــة ن خمســـ مــــن ـــ أك حيــــاةـــ ـــل أصــــل ـــا عت أنــــھ لـــك

عــا و ســـبحانھ ﴾،لقولــھ ــونَ ِمنُ ؤْ يُ ـــالَ فَ أَ ٍّ ــ َ ٍء ْ ـــَ ــلَّ اِءُ الــــمَ ِمــَن ـــا نَ لْ َجعَ املســـلمون16﴿وَ إن بـــل

عـــــا و ســـــبحانھ لقولــــھ ـــــم خلق ــــا فم وحميميـــــة، ا ـــــ تم ــــ أك عالقـــــة املائيــــة بـــــاملوارد م ط تــــر

خلــق﴿ ممـا سـان دافــق* فلينظـر مـاء مـن أيضـاًخلـق وقولـھ ِمــْن﴾، ـٍة ابَّ دَ ـلَّ ــَقُ لَ خَ ـھُ اللَّ وَ ﴿

،﴾ ــاٍء ﴾،17مَ ا ـــورً ُ طَ ـــاءً مَ اِء ـــمَ السَّ ِمـــَن ــا نَ لْ زَ نْ أَ وَ ﴿ وعـــال جـــل لقولـــھ م ـــور ط ـــا ـــا18و أن كمـــا

و م، صــيام ســـتحلون ــا و م، موتــا ّســـل غَ ــُا و ســالم ـــ م دخــول ــون ـــ.....ي ف لــذالك ،

ل يـــــاة، ل ــــرا مظ م عــــاعنــــد و ســـــبحانھ ـــــٍدقولــــھ لَ ِلبَ اهُ نَ ُســــقْ ـــــاالً ِثقَ اباً ــــَ َ ـــــْت لَّ قَ أَ ا ذَ إِ ــــ ﴿َحَّ

،﴾ ـــــَراِت مَ الثَّ ــــّلِ ِمــــُن ــــِھ بِ ـــــا َرْجنَ خْ أَ فَ اءَ الـــــمَ ــــِھ بِ ــــا نَ لْ نزَ
أَ فَ ــــٍت ِ يّ لقولـــــھ19مَّ والــــنعم للغــــذاء ومصــــدراً

عـا و طعامـھ﴿سـبحانھ ـ إ سـان َصـبّ * فلينظـر املـاء ا نَ بْ َصـَ شــقاً* اًإنـا رض شـققنا ثـم

ــــاً*  َحبّ ــــا ف نـــا ْضــــباً* فأنب وقَ ونخـــالً* وِعنبــــاً تونــــاً لبــــاً* وز غُ ــــاً* وحــــدائق وأبّ ــــةً متاعــــاً* وفاك

عــامكم وأل ســـبحانھ20﴾،لكــم لقولــھ للشــكر، املوجبـــة يــة ل الــنعم ـــم أ مــن ــ ف ثـــم ومــن

 َ ْ وَ اِت اوَ ـــمَ السَّ ـــَق لَ خَ ــِذي الَّ ـــھُ اللَّ ﴿ عــا َل و ــزَ نْ أَ وَ َض ـــَراِت رْ مَ الثَّ ِمـــَن ــِھ بِ َرَج خْ ـــأَ فَ ـــاءً مَ اِء ــمَ السَّ ِمـــَن

ـارَ َ ْ َ ْ ـُم كُ َرلَ ـَّ َ وَ ِرِه مْ ـأَ ْحـِربِ بَ الْ ـ ِ ْجـِرَي ِلتَ ـَك لْ فُ الْ ـُم كُ َرلَ ـَّ َ وَ ـْم كُ لَ ـا قً َس* ِرزْ ـمْ الشَّ ـُم كُ َرلَ ـَّ َ وَ

ـ يْ اللَّ ـُم كُ َرلَ ـَّ َ وَ ِن ـْ اِئبَ ـَردَ مَ قَ الْ ـارَوَ َ الَّ وَ الَ* َل ــِھ اللَّ ـةَ مَ عْ ِ وا ـدُّ عُ َ نْ إِ وَ وهُ مُ تُ لْ َسـأَ ـا مَ ـّلِ ِمـْنُ ْم ــاكُ تَ آَ وَ

﴾ ـــــارٌ فَّ كَ ـــــوٌم لُ ظَ لَ َســـــانَ ِْ ْ نَّ إِ ا ْحُصــــَو الـــــذكر21.تُ آِي ـــــدي بإتبـــــاع ـــــون ي النعمـــــة ــــذه وشـــــكر

وإسـت ـا عل املحافظـة ـ إ تـدعوا ـ وال املوضـوع ذا ل املنظمة كيم رشـيداا إسـتعماال ا عمال

عـــا و ســــبحانھ لقولـــھ اجـــا م ط، تفــــر وال إفـــراط ال﴿بـــدون إنــــھ ســـرفوا وال وا واشــــر لـــوا و

ن املســرف ا22،﴾يحـب أســك مــن فــإن عا) ســبحانھ(وإال لقولــھ ــا، ا إذ ــ ــالقــادرع نَ لْ زَ نْ أَ ﴿وَ

ِض  رْ َ ْ ِ اهُ نَّ ْسكَ أَ ٍرفَ دَ قَ بِ اءً مَ اِء مَ السَّ إِ  ِمَن ﴾وَ ونَ اِدرُ قَ لَ ِھ بِ اٍب َ ذَ َعَ ا   23.نَّ



                2016–1437  

601 
 

نفـــس ــ ع ســـالمي ع شــر لل ي املصـــدرالثــا ــا بإعتبار ــرة املط الســـنة ســارت ولقــد

مـــــن ــــا ام أح مة مســــتل امليــــاه، ملوضــــوع خاصــــا تمامــــا إ أعطــــت حيــــث م، الكــــر القــــرآن ــــ ن

باط إســـت و تــارة يـــات ــذه ملجمــل ـــا يا ب وذالــك م الكـــر القــرآن آِي جديـــدةــدي ــام ألح ا

ســواء قضـايا، مــن وسـلم عليــھ هللا صـ الرســول ـ ع عــرض مـا بحســب وذالـك أخــرى، تـارة

تمــــــــام باإل حظيــــــــت ــــــــ ال ة ــــــــ خ ــــــــذه وفيــــــــة، ا أو ــــــــا م الســــــــطحية مــــــــربــــــــاملوارد علــــــــق

عليــــھ هللا صـــ الرســـول ــــا ف عـــث ـــ ال ئــــة الب بحكـــم وذالـــك ســــالم، فجـــر منـــذ والدراســـة

وامل وفيـة،وسلم ا املائيـة املـوارد ـ ع أساسـا عتمـاد يـتم أيـن راوي، ـ ال ـا بمناخ عروفة

ــ ب ا ر أشـ مــن يبقـى ــ وال املنطقــة ـذه ــ شـرت إن ــ بــارال و العيـون ــ " زمــزم"املتمثلـة

ونحـــو ــا م والشـــرب ا إســتغالل ـــام أح يل ــ لبدايــة مـــدعاة ــان مـــا ــو و ـــا، وآبــاربــدروغ

الع منذ النبوي ذالك   .  د

يتعلـــق مـــا حـــول وســـلم عليـــھ هللا صــ الرســـول عـــن حاديـــث تـــواترت فقـــد وعليــھ

ـــــذه املرتبطـــــة املســــائل حـــــل ــــ ـــــاء الفق ــــا إل ند ســـــ ــــ ال املرجعيـــــات بمثابــــة انـــــت بامليــــاه،

تلــك ـم ف ــ لإلخـتالف يجـة ن أخــرى، تـارة وإختلفــت تـارة باإلجمـاع م ــام أح فجـاءت املـوارد،

و  نحــنحاديـث مــا حـول م إخــتالف نجــد ذالـك ومــن ــام، أح مـن ــا م بط ســت فيمـا التبــاين

التفصــــــيل حســــــب وذالــــــك وفيـــــة، ا املائيــــــة املــــــوارد ملكيــــــة حـــــول أي عنــــــھ، البحــــــث بصـــــدد

أدناه ور   .املذ

مملوكة -1 غ أرض وفية ا املائية املوارد   وجود

مبـــاح والعيــــون بــــار ــــ املـــاء أن ــــ إ نفيــــة ا ب أويـــذ تملكــــھ يمكــــن وال بنفســــھ،

يمنــع أن لصــاحبھ يجــوز فــال وعليـھ فيــھ، خــاص حــق لصـاحبھ وإنمــا فيــھ، التصــرف بـاألحرى

ار، ـــــــ و الــــــزرع كســـــــقي ذالــــــك عـــــــن زاد مــــــا م مــــــنع لـــــــھ جــــــوز و ـــــــم، ودوا م شــــــر النــــــاس

حــــــديث بــــــدليل النـــــاس ميــــــع مبــــــاح أصـــــلھ ــــــ املـــــاء أن ــــــ ع إليــــــھ بـــــوا ذ فيمــــــا ندون ســـــ و

ص وسلماملصطفى عليھ والنار" هللا والكأل املاء ثالث، اء شر   24".الناس

مـــوات أرض ــ املحفـــورة ـــ الب تملــك انيـــة بإم ون ـــ ف والشــافعية املالكيـــة ـــ(أمــا غ

ألحـــد ـــا) اململوكــة حفر ـــان إذا إال ـــا، ف املوجـــودة ـــاألرض و ا صـــاح ـــا فيخـــتص ـــا، إلحياء

دوا ســــــقي و شــــــرب ل نفســــــھ إرتفــــــاق ـــــــابقصــــــد تملك ــــــ قصــــــده ن يبــــــ أن ئــــــذ حي فعليــــــھ بــــــھ،

منــع لــھ يجــوز ال ولكــن ه، ــ غ مــن ــا ــ أو أنــھ ــ إ الشــافعية ب يــذ نمــا ب للمالكيــة، ســبة بال

الشرب ألجل عنھ فضل   25.ما
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املــــــوارد ـــــ ع الســـــائلة الباطنيـــــة املعـــــادن حكـــــم إســـــقاط ـــــ إ نابلـــــة ا ب يـــــذ نمـــــا ب

إم عدم يرون م أ أي وفية، ا مطلقااملائية ا تملك    26.انية

مملوكة -2 أرض وفية ا املائية املوارد   وجود

يـــرون ـــم ف ثــم ومـــن بنفســـھ، مباحــا املـــاء ون ـــ عت حنــاف أن ـــ إ شـــارة ســبقت

م إقـــرار مـــع ذالـــك، ـــ غ أو مملوكــة أرض ـــ مـــربوجـــوده علــق ســـواء تملكـــھ انيـــة إم عــدم

أنـھ أي فيــھ، خـاص بحــق ن العـ أو ــ الب زادلصـاحب مــا تركــھ مـع ه ــ غ مـن بــھ باإلنتفـاع أحــق

بيـــــع عــــن ــــ ن وســــلم عليــــھ هللا صــــ الرســــول ألن وذالـــــك صــــل، ــــ مـبـــاح ألنــــھ ــــ للغ لديــــھ

وفيـــة ا امليــاه أن ــ إ إضــافة تملكـــھ، ــ ي ال بيعــھ يجــوز ال مـــا فــإن يجــة الن و املــاء، فضــل

ا مشتمال أو ا ونا م من ست ل ا ولك رض بباطن   27 .توجد

عـــــد مملوكـــــة، أرض ــــ املوجـــــود املــــاء أن ـــــ إ بــــوا ذ فقـــــد والشــــافعية املالكيـــــة أمــــا

مللكھ نماءاً ذالك ين معت لصاحبھ، ا   28.مل

بمخـــزون متصـــلة انـــت ولــو قنـــاة شـــق أو اً ــ حفـــرب مـــن بـــأن يــرى مـــن نـــاك ن إ بــل

شــــ بــــذالك، قــــام ملـــن خاصــــة ملكيــــة ـــ عت املســــتخرجة امليــــاه كميـــة فــــإن ك، مشــــ ي طةمـــا ر

ا، لصــــاح ســـرق مــــا إرجـــاع عليـــھ ن يتعــــ ا ســـرق مــــن أن كمـــا ن، خـــر ضـــراربحقــــوق عـــدم

املادة نجده الذي كم ا نفس و ي149و يرا ي املد القانون   29.من

املــاء، جـوازتملـك عـدم ــو م عنـد كـم ا أن ـ إ شــارة سـبقت فقـد نابلـة ا أمـا

السيم السائلة املعادن من ه غ اإسوة م الباطنية   .ا

املحرزة -3 وفية ا املائية   املوارد

رض ــــ ن معــــ ــــ ند كيــــب ب أو حفــــرة أو وعـــاء ــــ ســــان ــــا يحرز ــــ ال ـــ و

ــــــا ف والتصــــــرف ــــــد، ير الــــــذي ل بالشــــــ ا وإســــــتغالل ــــــا تملك بــــــذالك لــــــھ فيحــــــق يمتلــــــك، ـــــ ال

ــا، ع ــ الغ منـع لــھ يحـق كمــا شـاء، ــ ال قـة ـا30بالطر الفق أجمــع ســبوقـد بمــا ذالـك ــ ع ء

املنذر، إبن املادة31لـ تضمنتھ الذي نفسھ كم ا و ي152و يرا ي املد القانون   32 .من

وفيــة ا املائيـة املــوارد بملكيـة يتعلــق مـا حـول نابلــة ا رأي أن ـ إ شــ ـ خ ـ و

إرثــــا املـــورد ــــذا وا ـــ إعت ـــم أ إذ ديثــــة، ا العامليـــة ــــات التوج مـــع يمكــــنيتفـــق وال ا، مشـــ

أو ـــ حفـــرالب ملــن خاصـــة قـــراربحقــوق تــم ولـــو ـــ ح أنــھ ـــ بمع مصــدره، أوتملـــك ســاب إك

القنـــاة، ھ33،34شــق ـــ أو إســـتخراجھ يــتم مـــا ـــ إ فقــط ينصـــرف امللكيــة عـــن ـــديث ا فــإن

يمكـــن وال ميــع ل كة مشــ ملكيـــة يبقــى الــذي مصــدراملـــاء، شــمل أن دون املـــوارد، ــذه مــن
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أن أجــــلألحـــد مـــن فقـــط تتـــدخل ـــ ال ة ـــ خ ـــذه ا، نفســــ الدولـــة انـــت ولـــو ـــ ح يتملكـــھ،

ماعـــة، ا ة مصــ ـــ ع فــاظ تحـــت35ا يقـــع أن يجــوز فـــال املجتمــع، حاجـــة بــھ علقـــت ومــا

منافعــــــــھ، وتبــــــــاح ــــــــزأعيانــــــــھ ت وإنمــــــــا الفــــــــردي، حـــــــــديث36التصــــــــرف ــــــــ إ نادا إســــــــ وذالــــــــك

ســـــابقاً ور املـــــذ وســـــلم عليـــــھ هللا صـــــ والكـــــِأل"املصــــطفى املـــــاِء ـــــ ـــــالٍث، ثَ ـــــ اء ـــــر شُ النــــاس

  ". والنار

املائيــــــــة املـــــــوارد أخـــــــرج ســـــــالم أن الســـــــابق، ــــــــديث رل الظـــــــا ـــــــ املع مـــــــن ن بـــــــ و

جوفيــــة( أو انـــــت ك) ســــطحية شـــــ أخــــرى أشـــــياء ــــ إ إضـــــافة اصــــة، ا امللكيـــــة نطــــاق مـــــن

خــاص، ـــود مج ــ ع يتوقــف ال ــا نتفـــاع و ــا وجود ــون ــ ــا النـــاسجميع عامــة أن كمــا

ــ ع الضــرر فيقــع آخـر، دون طــرف ــا بد سـ ال ــ ح ميــع، ل ـا ملكي ــَل َجعَ فَ ــا، إل ـة بحاج

ذالـك، جــراء مـن ن37املجتمـع حــ اليـة ا العامليــة ـات التوج سـبق قــد بـذالك ســالم ـون و

ة شــــر لل بــــل فحســــب، لألمـــة س لــــ ا مشــــ جماعيــــا إرثـــا وفيــــة ا املائيــــة املــــوارد ـــ ــــا،إعت ل

اللھ إســــ تـــم والـــذي آنفـــا، املشـــارإليــــھ وســـلم عليـــھ هللا صــــ الرســـول حـــديث بـــدليل وذالـــك

لمــــة س" النـــــاس"ب ضـــــمن"املؤمنــــون "أو" املســـــلمون "ولـــــ املـــــوارد ـــــذه وضــــع ـــــ ع مـــــا ـــــو و ،

ف ــــــــ ع ال ـــــــ ال ـــــــا وطبيع ناســـــــب إطـــــــاري ـــــــ تب ــــــــ إ ، اءاً إبتـــــــد ـــــــدف شـــــــامل، عـــــــال ســـــــياق

إن ســــ و ــــدود، يـــــاة،با ا مقومــــات ــــم أ مــــن ــــا و بإســــتمرار ا تواجـــــد ضــــمان ــــ إ ، ــاءاً ــ

﴾ ونَ ِمنُ ؤْ يُ الَ فَ أَ ٍّ َ ٍء ْ َ لَّ اِءُ الـمَ ِمَن ا نَ لْ َجعَ ﴿وَ وجل عز املو لقول    38.مصداقاً

ي الثا زائري : املطلب ا ع شر ال وفية ا املائية املوارد   ملكية

املائيـــة املـــوارد ملكيـــة شـــأن زائـــري ا املشـــرع قبـــل مـــن إقـــراره تـــم مـــا ـــ ع للوقــوف

تناولـــت ــ ال املفعــول، ة الســار القانونيــة النصــوص مختلـــف ــ إ الرجــوع مــن البــد وفيــة، ا

ـا خالل مـن البحـث ثـم املائيـة، املوارد مـنإبتـداءً موضوع إختيـاره تـم الـذي امللكيـة نظـام عـن

زائــ ا املشــرع عامليـــاًقبــل إليــھ التوصــل تــم ملــا ذالــك، مواكبــت ومـــدى فيــھ، ــا إدراج ليــتم ري

صــوص ا ول (ــذا و)الفــرع ــاءً ، بــاألحرىإن أو وفيــة ا املائيــة املــوارد ملكيــة أيلولــة عــن

زائري ا ع شر ال وفية ا املائية املوارد ملكية صاحب ي(معرفة الثا  ).الفرع

ول  ا: الفـــرع إرتبــــاط عحلقــــة شــــر ال ــــ امللكيــــة بنظــــام وفيـــة ا املائيــــة ملــــوارد

زائري   ا
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وفيـــة ا املائيــة املــوارد ملكيــة جدليــة مــن زائــري ا املشــرع موقــف عــن ــ التعب إن

ــ وال صــوص ا ــذا ــا إقرار تـم ــ ال النصــوص عديــد ــ ع ـ تج ، آنفــاً ا إستعراضــ تــم ـ ال

امللكيــة ل شـــ ــ ع الضــوء ســليط ـــذاا) الصــلة(حاولــت إرتبــاط حلقــة يمثــل الـــذي ملناســب

حملتـھ مـا محتـوى إسـتعراض خـالل مـن عليـھ سـنقف مـا ـو و امللكيـة، بنظام يوي ا املورد

أدناه ورة املذ القانونية   :النصوص

زائري  -1 ا قبل:الدستور من ا إدراج تم فقد املائية املوارد مية أل سا تكر

امللكي مشتمالت ضمن زائري ا الدستوري مختلفاملشرع ع وذالك العامة، ة

الصادر خ الدستوري التعديل ا ف بما املستقلة زائر ا ا عرف ال الدسات

القانون خ01-16ع خالل2016،39مارس06بتار من أكد الذي خ ذا

باطن18مادتھ أساسا شمل و الوطنية املجموعة ملك العامة امللكية أن ع

واملن الطبيعيةرض، املعدنية وات وال للطاقة، الطبيعية واملوارد واملقالع، اجم

والغابات واملياه ة، البحر الوطنية مالك مختلف ية،   . وا

جوفية أم انت سطحية املائية املوارد ملكية فإن نص،وعليھ جاء ما بحسب

عامة18املادة ملكية ل ش جماعية ملكية أعاله، ور املذ الدستور ( من

زائري  ا املشرع موقف تقييم سنذكره لنا عليق ذا ممارسة)و أن بمع ،

ة املعنو اص ألحد ا سب ب ون ي وإنما تلقائياً ون ي ال ماعية ا امللكية

ا ذكر تم مالك20املادةال أن ت إعت ن ح الدستوري التعديل ذات من

الدولة من ل قبل من اململوكة اصة وا العمومية مالك من ون تت الوطنية

والبلدية    .والوالية

ي -2 املد املادة: القانون نص خالل من زائري ا مر692فاملشرع 58-75من

ي، املد القانون موارد40املتضمن جميع أن إ صراحة أشار واملتمم، املعدل

تطبيق إجراءات أن إ أشارت املادة ذه أن كما الوطنية، ماعة ل ملك املياه

وإستغالل إستعمال ع، التوز بالبحث، املتعلقة بالنصوص تحدد كم ا ذا

  .املياه

املادة نص خالل من زائري ا ي املد أعاله،692فالقانون ورة املوارداملذ أدرج

ذكر ع ي يأ ولم الوطنية، املجموعة ملكية ضمن وفية ا امللكية"املائية

املتعلقة"العامة النصوص ع ا تطبيق بإجراءات يتعلق فيما أحالنا ولكنھ ،
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الحقا ا ل تطرق س وال املياه، وإستغالل إستعمال ع، التوز   .   بالبحث،

الوطنية -3 مالك ا:قانون يف تص امتم أح بموجب وفية ا املائية ملوارد

الوطنية،01/12/1990املؤرخ30-90القانون مالك قانون املتضمن

واملتمم، من41املعدل وذالك الطبيعية العمومية الوطنية مالك ضمن

  :خالل

املادة  . أ باملادة12نص ا عديل تم وال القانون06منھ املؤرخ14-08من

املعرفة 20/07/2008،42 الطبيعية واملوارد وات ال إدراج ا خالل من تم أين

العمومية15املادة الوطنية مالك ضمن القانون ذا   .من

املادة  . ب وات15نص ال أن إ ا فقرا آخر صراحة أشارت  واملوارد وال

السطحية وفية الطبيعية اُ،  املائية املوارد  املتمثلة وا أنواع دّبمختلف عَ

الطبيعية العمومية مالك مشتمالت      43.من

نطاق ضمن وفية ا املائية املوارد أدرج الوطنية، مالك قانون أن فاملالحظ

ملصط كبديل وذالك الطبيعية العمومية الوطنية العامة"مالك ذكره" امللكية الوارد

الق ذا فإن ي املد القانون عكس وع نما ب ذكرمصطالدستور، ع ي يأ لم انون

الوطنية" املجموعة   ".ملكية

املياه -4 القانون: قانون من و املادة نص خالل من زائري ا املشرع أكد

أن04/08/2005املؤرخ05-12 ع واملتمم، املعدل باملياه، املتعلق

إلستعمال املطبقة والقواعد املبادئ تحديد و القانون ذا من دف ال

املشرعا حسب تكمن والعلة املستدامة، ا وتنمي ا سي و املائية ملوارد

الوطنية للمجموعة ا مل ا     44.و

ول الفصل أفرد زائري ا املشرع إن بل فحسب، ذا س إ04املادة(ل

القانون) 15املادة من ي الثا الباب العمومية12-05من باألمالك املتعلقة ام لألح ،

املادةالطبيع نص خالل من ا ونا م ذكر ورد وال للمياه، ذا) 04(ية من عة الرا

ل ب وفية ا املائية للموارد املادة ذه من و املطة ّصَصت خُ حيث القــانون،

مامات ا ومياه الطبيعية املعدنية املياه املنبـع، مياه ا ف بما ا،   .مشتمال

امليا قانون خالل من فاملشرع ملكيةإذن إ و املادة إشارتھ عد و ه،

مالك ضمن ا إدراج ذكر إ عة الرا املادة عاد املائية، للموارد الوطنية املجموعة
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الطبيعية مصط. العمومية عودة ل غرارالدستور، وع القانون ذا أن ملكية"أي

الوطنية مصط" املجموعة جانب أو"إ العامة ان"العموميةامللكية وج ما ا أيّ ا معت ،

ملا وفقا ذالك، يرى ال البعض أن ن ح خر، مقام يقوم ما أحد أن أو واحدة، لعملة

خالل من عرضھ تم الذي زائري ا املشرع ملوقف تقييمنا خالل من لھ التطرق تم س

ا ذكر السابق   .النصوص

زائري  -5 ا املشرع موقف   تقييم

تجـدر مـا ورةإن املــذ النصـوص محتـوى إسـتعراض خـالل مــن بدايـة، إليـھ شـــــــارة

امليــــــاه(أعـــــاله قـــــانون الوطنيـــــة، مــــــالك قـــــانون ي، املـــــد القــــــانون املشــــــرع) الدســـــتور، أن ـــــو

ات مصـــط عــدة إســتعمل املائيــة املــوارد ملكيـــة ملوضــوع تــھ معا ــ و زائــري، امللكيـــة" :ا

الوطنيـــــة،"،la propriété publique" 45العـــــامة، املجموعـة  la propriété de la"  46ملكيـة

collictivité nationale  "،الوطنيــــــــة مـــــالك"،le domaine national" 47مــــــالك

إحــدىles domains public"  48العموميـة، ضــمن وفيـة ا املائيــة املـوارد إدراج أن اً ــ معت

وســـي ـــ املع نفــس لـــھ ون ســـي ات املصـــط ثـــر،ــذه نفــس عنـــھ نـــاك49تب أن ن حـــ ـــ

ــــا، آثــــارإقرار حيـــث مــــن وكـــذا ا مــــدلوال حيـــث مــــن تختلــــف ات املصـــط تلــــك بـــأن يــــرى مـــن

العامــة، امللكيـــة ـــ ع ال الوطنيـــة املجموعــة ملكيـــة عـــن ــديث ـــا50فا تملك يمكـــن ال فـــاألو

امللك ـــــذه ـــــ اء شـــــر ـــــل ال أن أي ا نفســــــ الدولـــــة ـــــا ف بمـــــا أحـــــد أي قبـــــل إقــــــراريـــــة،مـــــن مـــــع

ا بصـــــف س لــــ بالدولــــة تنــــاط أن يجــــب ــــ ال ة الضـــــرور ــــام امل بــــبعض تجــــاه ــــذا اب ــــ أ

ـ ع ومؤتمنـة حارسـة ـا إعتبار يمكـن أنـھ ذالـك ومـن املجتمـع، عـن نائبـة ا بصـف وإنمـا مالكـة

النصــوص ســن القيــام ذالــك ــ ــا ول املجتمـع، عــن نيابــة ــا عل واملحافظــة املــوارد ـذه إدارة

مــنال ا وتنفيــذ ــا تطبيق ـ ع ــرص وا ــام، امل تلــك بممارسـة الكفيلــة والتنظيميــة عية شـر

مـــــــنح ــــــ ــــــا دور يتمثـــــــل ــــــ ال ة ــــــ خ ـــــــذه وفيــــــة، ا امليــــــاه عـــــــن املســــــؤولة ــــــزة ج خــــــالل

ن النـــــاحيت مـــــن ـــــا وحماي ـــــا عل املحافظـــــة وكــــذا املـــــوارد، ـــــذه إســـــتخدام وحقـــــوق تــــراخيص

والنوعيـــــة الثانيــــة51.الكميــــة نمـــــا العامـــــة(ب ـــــة)امللكيـــــة املعنو اص ـــــ ـــــ ع حكــــراً تبقـــــى ،

العام القانون وقواعد ملقتضيات وفقاً ا س و ا تدير ال   52،53.العامة

فإنھ سابقا، ورة املذ ات املصط ي ملعا بتوحيده زائري ا املشرع فإن وعليھ

الن عن البحث بمناسبة يثار قد لغط ألي مجاال يدع بخصوصلم قبلھ من املعتمد

آنفا، ا ذكر تم ال النصوص ل خالل من جليا ر يظ إذ وفية، ا املائية املوارد ملكية
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ِفقةً تّ مُ باملياه، املتعلق بالقانون اءً وإن بالدستور أً دْ بِ ة، زائر ا القانونية املنظومة أن

الطبيعي وات ال قبيل من عد وفية ا املائية املوارد أن للمجموعةع اململوكة ة

العمومية الوطنية امللكية ضمن قانونا ا إدراج الصفة ذه ن يتع وال الوطنية،

املادة لنص طبقا ا معاين بمجرد للمياه القانون36الطبيعية قانون30-90من املتضمن

أو ا وجود من التأكد بمجرد أو أعاله، ور املذ واملتمم، املعدل الوطنية، مالك

انتإك ما م ستكشافية التنقيب أو فر ا أشغال من اء ن عد خاصة ا، شاف

أو العام للقانون خاضع معنوي أو ان طبي ص أي طرف من واملنجزة ا طبيع

اص ا  54.القانون

ي الثا زائري : الفرع ا ع شر ال وفية ا املائية املوارد ملكية   أيلولة

إ شارة يجب إالبداية العمومية بامللكية ف ع ال زائري ا املشرع أن

املادة نص بموجب ا حصر تم ال العامة ة املعنو القانون20اص 01-16من

والوالية الدولة من ل واملتمثلة أعاله، ور املذ الدستوري، التعديل املتضمن

ان إذا إال عموميا امللك إعتبار يمكن ال أنھ أي عام،والبلدية، ص ل ا بمع55مل أو

من ون تت العمومية مالك أن مالك: أخر و للدولة، عة التا العمومية مالك

للبلدية عة التا العمومية مالك و للوالية، عة التا ع56.العمومية يبعث الذي مر و و

ا املائية للموارد الطبيعية العمومية مالك ملكية صاحب حول ساؤل منال وفية

؟ العامة ة املعنو اص   أولئك

املادة أشارت فقد السؤال، ذا ع القانون13جوابا املتعلق30-90من

إ تخضع العمومية، مالك أن إ أعاله، ور املذ واملتمم، املعدل الوطنية، باألمالك

العامة ة املعنو اص ن ب ما ع والبلدية(توز والوالية ع)الدولة مبادئ، أساس

ا املعمول والتنظيمات ن للقوان طبقا ا يف وتص ا وتخصيص ا وضع   .وقواعد

اص ن ب ما ع التوز قضية بأن منا سلّ وإذا املادة، ذه ملضمون فإعتباراً

ساس فإن ذالك من النقيض فع ، االً إش تث وال منطقية ر تظ العامة ة املعنو

ع للتوز امبادئ(املعتمد يف وتص ا وتخصيص ا وضع يتطلب-إعتقادنا-،)وقواعد

املائية للموارد الطبيعية العمومية باألمالك مر علق إذا خاصة بتمعن، عنده الوقوف

وفية   .ا
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وفية ا املائية للموارد الطبيعية العمومية مالك أن إ شارة سبقت فقد

العمو  امللكية ضمن تلقائياً ا إدراج ايتم أل ، شك أو فع إجراء إي إ اجة ا دون مية

طبقاً العمومية، الوطنية لألمالك عة تا ا تجعل طبيعية وضعية ا و ت بمجرد سب تك

املادة القانون35،36لنص واملتمم،30-90من املعدل الوطنية، باألمالك املتعلق ،

املاد بموجب تأكيده تم الذي كم ا و و أعاله، ور القانون04،05ةواملذ 12-05من

ذالك بما وفية ا املياه إدراج تم أين أعاله، ور املذ واملتمم، املعدل باملياه، املتعلق

العمومية امللكية نطاق ضمن مامات ا ومياه املعدنية الطبيعية واملياه املنبع مياه

صدفةً  أو عمداً ا شاف إك أو ا وجود من التأكد بمجرد وذالك أيالطبيعية طرف من

اص ا أو العام للقانون خاضع معنوي أو طبي   .ص

تدرج وفية ا املائية املوارد بأن تفيد ا، ذكر السابق النصوص فإن يجة الن و

إجراء، أي إتخاذ دون ومن العمومية، مالك ضمن امللكية57تلقائيا اب أ قبل من

والبلدية(العامة الوالية يتطلب)الدولة، ال فإنھ املوارد ذه يتعلق مرعندما أن بمع ،

يف تص أو تخصيص لقرارات إصدار أو وضع وقواعد مبادئ   .إعتماد

ضمن الطبيعية وفية ا املائية للموارد ي التلقا دراج خاصية فإن وعليھ

ت العمومية ابمالك أ ن ب ما العمومية مالك ع توز املعتمد ساس من جعل

املادة بھ جاءت والذي العامة، الوطنية13امللكية مالك قانون املعدل30-90من

ذه ام أح أن ع ما و و وفية، ا املائية املوارد ع ينطبق ال أعاله، ور واملذ واملتمم

امل الســؤال ع تجب لم املائيةاملادة املوارد ملكية صاحب العام ص ال حول طروح

ضمن أم ؟ للدولة الطبيعية العمومية مالك ضمن تلقائيـاً ا إدراج يتم ل ف وفية، ا

؟ للبلدية الطبيعية العمومية امللكية ضمن أم ؟ للوالية الطبيعية العمومية   .مالك

ملكية بمآل يق ح، صر نص وجود عدم إن قيقة العموميةا مالك

للبحث لنا دافعا ان العامة، امللكية اب أ من ٍ ألّي وفية ا املائية للموارد الطبيعية

ذات والتنظيمية القانونية النصوص مختلف خالل من املطروح السؤال عن جابة عن

جاء ما ستكشف س وال وفية ا املائية للموارد الطبيعية العمومية باألمالك الصلة

يف خالل من   : ا

بإعتبار قليمية، ماعات با املتعلقة ن بالقوان انت جابة عن بحثنا بداية

ملكية سب تك أن يمكن ال العامة ة املعنو اص قبيل من عد ة خ ذه
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لكن العمومية، مالك-ولألسف-مالك مللكية سبة بال سلبية انت البحث يجة ن فإن

فالقـانونالعموم وفية، ا املـائية للموارد الطبيعية ،2012-02-21املؤرخ07-12ية

بالـوالية، للـوالية،58املتعلق الطبيعية العمومية مالك إ إطالقاً شر لم امھ أح فإن

القـانون  نما بالبلدية،2011-06-22املؤرخ10-11ب املتعلق مادتھ59، أشار 157فقد

للبل أن املادةإ خالل من أكد كما خاصة، وأمالك عمومية أمالك أن158دية ع

العمومية مالك و الطبيعية العمومية مالك من ل ش ت للبلدية العمومية مالك

القانون ع باإلحالة ذالك مكتفياً ا، ونا م من ٍ أّي يذكر أن دون ومن صطناعية،

الوطنية لألمالك   .  املنظم

ا الوطنيةأمّ مالك بإعتباره30-90قانون أعاله، ور واملذ واملتمم املعدل ،

ما شأن آنفا ذكره تم ما ع وعالوة العمومية، باألمالك يتعلق ما ل ل العامة عة الشر

املادة نص املطروح،13جاء للسؤال جواب ع نصوصھ خالل من ع لم فإننا منھ،

املادة إن خُ 75بل وال ذامنھ بجديد ي تأ لم املائية للموارد حصرا ا محتوا ّصَص

ع نصت ن ح وذالك املياه قانون ع أحالتنا ا أ سوى صوص، املوارد"ا تخضع

ب س القانون ا عرف كما املائية، العمومية الوطنية مالك جميع العموم وع املائية،

إحتياج توف اتيجية س و ة يو ا ا خاصطبيع لنظام قتصاد، و ان الس ات

املياه قانون السيما بھ، املعمول ع شر لل وفقا ستعمال و سي وال ماية   ".ا

املياه قانون بمثابة12-05وعن عد والذي أعاله، ور واملذ واملتمم، املعدل ،

امل لفصل إفراده من فبالرغم املائية، باملوارد اص ا ع شر م(ال ول البابالفصل ن

ي للمياه"ملوضوع) الثا الطبيعية العمومية ملكية"مالك حول ئاً ش يذكر لم أنھ إالّ ،

الوطنية، مالك بقانون مقارنة القانون ذا ا تضم ال ضــافة أن حيث املوارد، ذه

ن املادت حملتھ فيما املادة05و04تكمن من و فاملطة و 04منھ، م سرد تناولت نات،

واملتمثلة وفية ا املائية للموارد الطبيعية العمومية بما"مالك وفية ا املياه

مامات ا ومياه الطبيعية املعدنية واملياه املنبع مياه املادة"ذالك نما ب تضمنت05، ،

املياه شاف بإك قام معنوي، أم ان طبي ص ل ع ن يتع بأنھ يق عاما اما إل

و  املائيةا املوارد إدارة تبليغ شاف، ك ذا أثناء حاضرا ان أو ، صدفةً أو عمداً فية

إقليمياً    60.املختصة

املائية املوارد بإدارة املقصود يو لم املشرع أن صوص ا ذا املالحظ لكن
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نوع ن يب لم أنھ كما العامة، ة املعنو اص من ست ل حتماً ف إقليميا، املختصة

مةال امل ذه يضطلع الذي املائية للموارد قلي داري ل للموارد(ي الوالئية ة املدير

للموارد الوطنية الة الو أو البلديات، مستوى ع املتواجدة الفرعية ا أقسام أم املائية

املحلية ا وفروع للدولة....)املائية أ دارة، ذه تبعية تحديد ح بذالك سعنا وال ،

ذه بھ تقوم الذي الدور معرفة لنا س ي لن فإنھ يجة الن و ؟، للبلدية أم للوالية أم

معنوي  أم طبي ص ان أياً وفية ا املياه شف مك قبل من ا إبالغ عد   .  دارة

عتقد يجعلنا املفعول ة السار القانونية النصوص من بط املست الواقع لكن

املوار  بإدارة املقصود املادةبأن نص إقليميا املختصة املائية القانون05د ،12-05من

املائية باملوارد لفة امل الوالئية دارة و أعاله، ور الوالئية"املذ الري ات وذالك" مدير

دارة ذه املناط الدور إ التنفيذيإبتــــداءاً بالنظر املرسوم خالل املؤرخ187-02من

ا،،2002مايو26 وعمل الوالئية الري ات مدير تنظيم لقواعد املادة61واملحدد سيما ال

ات،02 املدير ذه إلختصاصات املنظمة اءاً و62منھ التنظيميةإن النصوص خالل من

ا ستعرض س وال وفية ا املائية للموارد الطبيعية العمومية مالك ونات بم اصة ا

  .أدناه

رقم - التنفيذي لكيفيات2008مايو21املؤرخ148-08املرسوم املحدد ،

املائية، املوارد إستعمال رخصة طلبات63منح أن إ امھ أح أشارت والذي

املائية، باملوارد لفة امل الوالية إدارة إ توجھ املائية املوارد إستعمال رخصة

إستعمال رخصة ملنح أساساً ا نتائج ون ت تقنية، عليمة بإعداد تقوم ال

للدولة، ممثالً بصفتھ الوا من بقرار املائية طلب64املوارد رفض حالة ا أمّ

الطلب لصاحب رات امل تبلغ الرخصة      65.منح

ن يب أن يجب املائية املوارد إستعمال رخصة قرار أن إ شارة وتجدر ذا

املادة نص ا إل املشار رقم05املسائل التنفيذي املرسوم 21املؤرخ 148-08من

ا2008مايو م أ من يبقى وال املائية، املوارد إستعمال رخصة منح لكيفيات املحدد ،

تاوات دفع   .إلزامية

رقم - التنفيذي منح2010يناير12املؤرخ25-10املرسوم كيفيات يحدد ،

ن التمو السطحيةلضمان أو وفية ا املياه إستخراج ل يا إلقامة متياز

الصناعية،املس الوحدات أو للمناطق نفس66تقل ع امھ أح سارت والذي
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بناء ون ي وفية ا املياه إستخراج إمتياز ع صول ا أن إذ سابقھ، خطى

بتحقيق تقوم ال املائية، باملوارد لفة امل الوالية إدارة إ يوجھ طلب ع

الوا متيازبقرارمن ملنح أساساً نتائجھ ون ت ، بصفتھتق إقليمياً املختص

طبقا أتاوى يدفع متيازأن من املستفيد ع ن يتع املقابل و للدولة، ممثالً

ما املعمول والتنظيم ع شر    67 .لل

رقم - التنفيذي سم21املؤرخ318-10املرسوم كيفيات2010د يحدد ،

املائية نظمة املائية املوارد إستعمال إمتياز أومنح رة املت وفية ا

بھ، املتعلق النموذ الشروط دف وكذا التجدد عن68بطيئة يختلف ال و و

الوا إ متياز ع صول ا طلب يوجھ املرة ذه أنھ سوى سابقيھ

خالل فيھ الفصل عليھ ن يتع الذي إقليميا خ06املختص تار من ر أش

التعليمة نتائج أساس ع وذالك الوالئيةإيداعھ دارة ا عد ال التقنية

الطلب، لصاحب سباب ر ت متياز رفض حالة و املائية، باملوارد لفة امل

املنصوص تاوى مختلف تخليص عليھ ن فيتع متياز من املستفيد أما

العمومية مالك إستعمال لغرض واملستحقة بھ املعمول ع شر ال ا عل

بواسط املحددةللمياه الكيفيات حسب ا دفع يتم املياه، إستخراج ات تج ة

املجال ذا بھ املعمول   69.التنظيم

رقم - التنفيذي بإستغالل2004يوليو15املؤرخ196-04املرسوم يتعلق ،

ا، وحماي املنبع ومياه الطبيعية املعدنية أشارت70املياه ام أح أن حيث

املعد املياه أن إ اصراحة يف وتص ا جرد تم ال املنبع ومياه الطبيعية نية

شروط ولضمان املائية، باملوارد لفة امل بالوزارة املختصة املصا طرف من

املياه إستغالل إمتياز ملنح املناقصة إجراءات إ وء ال يتم للشفافية أفضل

بقرار  متياز منح ا إثر ع يتم املنبع، ومياه الطبيعية راملعدنية الوز من

ذا شأة امل الدائمة نة ال قبل من امللفات دراسة عد املائية باملوارد لف امل

رنفسھ الوز ا أس ي وال صوص   71 .ا

ستغالل إمتياز عنوان قاعدية ة سنو إتاوة بدفع متياز صاحب م ل و

قانون بموجب تحدد املنبع ومياه الطبيعية املعدنية للمياه إالتجاري إضافة املالية،

املادة بموجب ا عل املنصوص املناقصة إجراءات بموجب تحدد أخرى ذا10إتاوة من
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    72 .املرسوم

رقم - التنفيذي اير19املؤرخ69-07املرسوم لشروط2007ف املحدد ،

ة، مو ا املياه وإستغالل إستعمال منح ذا73وكيفيات ام أح أشارت إذ

امل أن إ لفاملرسوم امل ر الوز بھ يصرح يف تص موضوع ون ت ة مو ا ياه

رأي ع طالع عد و ة مو ا للمياه التقنية نة ال من اح بإق بالسياحة

أجل املائية باملوارد لف امل ر تحت) 1(الوز إخطاره، خ تار من إبتداء ر ش

جل ذا إنقضاء حالة إيجابيا رده إعتبار   74 .طائلة

إس ون قبلي من منحھ يتم إمتياز، موضوع االت ا ل ة مو ا املياه تغالل

ص ل ل ة، مو ا للمياه التقنية نة ال موافقة عد ة مو ا باملياه لف امل ر الوز

ع الشأن، ذا بطلب يتقدم الذي اص ا أو العام للقانون خاضع معنوي أو طبي

يحدد إتاوة دفع املقابل يتحمل املاليةأن قانون ا   75.مبلغ

خ سمحو أعاله، ورة املذ والتنظيمية القانونية النصوص إستعراض إن

ي إ بالتوصل  :لنا

وفية، - ا املائية للموارد الطبيعية العمومية لألمالك إشارة أي وجود عدم

بذالك ع و قليمية، ماعات ا عمل تحكم ال اصة ا ن القوان ضمن

القانون من القانون07-12ل وكذا بالوالية، بالبلدية،10-11املتعلق املتعلق

أعاله ن ور   .واملذ

باملوارد - لفة امل الوزارة من ل متمثلة ة املركز الدولة ل يا ثار إست

ة76املائية، الالمركز ا ز املائية(وأج باملوارد لفة امل الوالئية وكذا77 )دارة ،

سليموزارة خالل من وذالك املوارد ذه وإدارة سي ب والتجارة، السياحة

متيازات ومنح   .الرخص

إلزامية - ع ناء، إست دون و آنفا ورة املذ التنظيمية النصوص ل إجماع

للموارد الطبيعية العمومية لألمالك وإستغالل إستعمال ل عن إتاوات فرض

وأ ذالك تماشيا وفية، ا املادةاملائية ام مالك77ح القانون من

مستغل30-90الوطنية ل ع فرضت وال أعاله، ور واملذ واملتمم املعدل ،

للدولة يدفع أن وفية وا السطحية واملوارد وات من(لل ا غ دون

ة املعنو ا) اص وتحصيل ا وقبض ا تحديد يتم وال رض باطن أتاوى
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والتنظي ع شر لل ماوفقا املعمول   .م

للسؤال جابة عن البحث يجة ن أن القول يمكن سبق، ما ل ل وإعتبارا وعليھ

املائية للموارد الطبيعية العمومية مالك ملكية صاحب العام ص ال حول املطروح

أخر، بمع أو املوارد، من النوع ذا بملكية اً حصر الدولة ثار إست إ ت إن وفية، ا

ا ذه منأن ا غ دون للدولة عة التا الطبيعية العمومية امللكية قبيل من عت ملوارد

العامة ة املعنو والبلدية(اص   ،)الوالية

  خاتمة

ع شر ال وفية ا املائية للموارد ي القانو التكييف ملوضوع عرضنا عد

املنظم القانونية النصوص مختلف ع خاللھ من ووقوفنا زائري، املوضوعا ذا ل ة

التالية النتائج إ نخلص أن   :يمكن

ي - القانو التكييف موضوع حول عات شر ال مختلف ن ب وظ امل التباين

املوارد تلك صلة تجسيد ا إختالف يجة ن وذالك وفية ا املائية للموارد

العقار لصاحب اصة ا لية امل لنظام ا يخضع من نجد أين امللكية، بنظام

يو  ناكوآخر أن وح كة مش ملكية ا عت أو العمومية امللكية ضمن ا قع

امللكية نطاق عن ا بإخراج ينادي من ناك نما ب نظمة تلك ن ب يزاوج من

ذا إليھ التوصل تم ما أحدث ذا عت و ة شر لل ا مش إرثاً ا وجعل

عة  الشر دي مع يتوافق والذي العال املستوى ع صوص سالميةا

إليھ شارة سبقت الذي نابلة وا حناف السادة رأي صوص ا   .و

تجعل- ال املرونة بخاصية وفية ا املائية للموارد ي القانو التكييف َسام ِ إّ

و للتعديل قابالً خصوصية/منھ م ف اصل ا للتطور بمواكبتھ سمح و التغي أو

و  وفية، ا املائية املوارد غيوطبيعة ع لذالك يجة ن ن املشرع إقدام يفسر ما و

امللكية من التحول تم حيث امللكية، بنظام وفية ا املائية املوارد ط تر ال الصلة

نطاق من روج ا اية ال و كة املش ثم العامة امللكية إ العقار لصاحب اصة ا

اً  مش إرثاً املوارد ذه وإعتبار   .امللكية

ا - العموميةإدراج امللكية نطاق ضمن وفية ا املائية للموارد زائري ا ملشرع

وفية ا املائية املوارد إرتباط تجسد ال املناسبة الصلة ة خ ذه وإعتبار
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من تلك، دراج عملية عن تب ي ما ضمان يجة الن و امللكية، بنظام

محكمة وإستغالل إستعمال وضوابط مقررة حماية    .إمتيازات

املشرع - ر تقر يقت أعاله، ا إل املتوصل ة خ يجة بالن سليم ال إن

ا حال وفية ا املائية املوارد إمتالك من فراد انية إم لعدم زائري ا

وتحديداً بل العامة، ة املعنو اص لأل ا مل فقط بذالك ا قا و الطبيعية

غ دون الدولة لصا اً حصر ا ملكي العامةأيلولة ة املعنو اص من   .ا
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الوض والقانون سالمي الفقھ سائر ا وتحمل اح ر ع   توز

فضيلة سنة   سن

قسم مساعد  "أ"أستاذ

السياسية والعلوم قوق ا قوق لية ا قسم ،  

شار محمد ري طا   جامعة

ص   :م

دف ال و ح الر ان فإذا سارة، وا ح للر ثماري س ا واقع الشركة تتعرض

منھ البد أمر سارة ا فإن اء الشر قبل من قسمة. املرجو سالمي الفقھ أوجب لذلك

ا املشارك صص ا حسب اح عر ذلك يطبق أن أو باب ومن ، املال رأس

املجال ذا الوض القانون إليھ ب ذ ما ذا و سارة الفقھ. ا من ل أعطى كما

ال أن طة شر سارة وا ح الر من ك شر ل ب نص تحديد اء للشر ة ر ا والقانون

سد شروط من شرطا الشركة عقد ع. يتضمن سالمي الفقھ الذيوأكد الشرط أن

إنما العقد تبطل ال فاسدة شروط من سواه وما العقد يبطل ح الر الة ج إ يؤدي

فقط الشرط   . يبطل

Résumé 

Le profit joue un rôle fondamental dans la théorie de la société si le profit 

est le but recherché par les partenaires, alors l pertes sera inévitable .c’est 

pourquoi la loi islamique a exiger de devisée les bénéfices d’après les quotas 

enrôlé dans le capital social fortement sa devrez s’appliquer a des pertes ce ci 

c’est le point de vue du droit positif. En outre que se soi la loi ou le jurisprudence 

a également donné la liberté de déterminer la part de chaque partenaire des 

profits et pertes, à condition que le contrat d la société ne comprend pas une 

exigence maximal,dans ce domaine la loi islamique a exiger que la condition qui 

mène à l’ignorance des gains annule le contrat et d’autre condition invalide 

n’annule pas le contrat mais elle annule seulement la condition. 
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  :مقدمة

الشركة م سا ألن ك الشر يدفع الذي سا الغرض ون يذكر جدال ال

صول وا الوض القانون أو سالمي الفقھ سواء ا شر تجعلھ صة بتقديمھ

سران، وا بالفشل وتبوء تخفق قد الشركة أن كما ا، تحقق ال اح ر من ب نص ع

ك الشر وع متوقعة إذن سارة افا م جزءا يتحمل أن سارة ا ذه حدوث ن ح

لقاعدة بالغرم" تطبيقا سارة" الغنم وا ح الر ركنا.أو عد سائر وا اح ر سام فاق

بوجوده إال قائمة ا ل تقوم ال الشركة لعقد اصة ا املوضوعية ان ر من ا ر ولقد.جو

عرف ان فيما الركن ذا ال–قديما–تبلور خوة الشركةبحق عليھ عتمد انت ذي

اء الشر ن ب مطلقة املساواة ون ت أن ق ا ذا مقت ان و ي الروما القانون

املساواة ط ش عد فلم املبدأ ذا ر ديث ا املشرع أن غ سائر، وا اح ر سام اق

اء  الشر ب نص ون ي أن و شددا أقل آخر بمبدأ يأخذ أصبح بل احالتامة، ر

القاعدة ذه فرض شأ لم املشرع فإن دلك ع وفضال املال، رأس م حصص بحسب

يفرضھ بما خالل دون ا يخالف ما ع تفاق ة حر م ل ترك وإنما اء، الشر ع

بجعلھ. القانون  ذلك ر لتقر سباقا ان فقد سالمي الفقھ طاأما اش ما ع ح الر

سارة ا أو نوالوضيعة املال قدر إ.ع اء الشر نية تتجھ أن حال بأي يجوز وال

ذا و باطال، يقع طار ذا عن يخرج شرط ل سائرو ل تحمل دون ح الر ع صول ا

املتضمن العقد بطالن عن أما ، الوض والقانون سالمي الفقھ من ل عليھ اتفق ما

دون  للشرط مبطل ن ب اختالف ناك الشرط ذا الشركةملثل لعقد مبطل ن و العقد

الشرط ذا ل   .املتضمن

ضمن سائر وا اح ر لقسمة أولية إضاءة تقديم البحثية الورقة ذه نحاول

اح ر ع توز عملية تحكم ال القواعد ا خالل من نو قانونية ية فق ة مقار

سالمي الفقھ مع الوض القانون يتفق مدى أي وإ سائر، ذهوا ضوابط

  . العملية

ول  الوض: املطلب القانون و سالمي الفقھ ن ب الشركة ح   الر

شآت للم قتصادي و التجاري شاط ال بناء ساسية العناصر من ح الر عد

اء الشر ن ب املصا فيھ تتعارض ال الشركة عقد اعتبارأن ع سواء حد ع ات والشر
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نجده ما شاءعكس ا من ك واملش سا دف ال وإنما مثال البيع كعقد العقود با

ا اعضا ن ب توزع اح أر من ا ع تج ي ما سام اق و شركة   .أي

النمو ع ح الر فكرة ترتكز أن الطبي من ألنھ املال النامي القدر و ح والر

املال بالقدرالنامي ح الر فيتحدد القيمة ادة املالوالز رأس ع ادة الز   .1و

ان والقانون عة الشر ل أ سائرعند وا اح ر ع بتوز متعلقا البحث موضوع ان وملا

ال ما ع توز ام أح ادراك لنا س ي ح سارة وا ح الر حقيقة بيان املناسب من

الدراسة ذه   .غرض

ول  الشركة: الفرع عقد ح الر وم   مف

الر ذكر عاورد هللا فقال بالتجارة مقرونا م الكر القرآن الذين" ح أوالئك

تدين م انوا وما م تجار حت ر فما دى بال الضاللة وا تناولوا. 2"اش ن املفسر عض

أن ذلك التجارة، املستخدم املال رأس سالمة عد املال رأس ع ادة الز أنھ ع ح الر

امل رأس سالمة و التجارة حقصد الر وتحقيق فال3ال املال، رأس سالمة عد إال ح ر فال ،

حت ر قد مالھ رأس لھ سلم لم ملن سران. 4يقال ا يأمن فال املال لرأس وقاية ح والر

حا ر ون ي أن عن بذلك فيخرج جابرا لھ ح الر ون ي الغزا5الذي مام استعمل وقد ؛

والتمي يھ ش لل املال ورأس ح الر ومي النجاةمف ب س فالعدل حسان، و العدل ن ب

يجري و و السعادة ونيل الفوز ب س حسان و املال رأس مجرى التجارة من يجري و و

ح الر مجرى التجارة   .6من

ح الر يتضمن ألنھ ح الر من أعم النماء أن إال بالنماء ح الر وم مف يختلط وقد

والغلة ال . 7والفائدة سالم أن إ ش يراداتو ن ب فرق و و فقط ح الر ع يقتصر

الفائدة حق لھ يقرر ولكنھ ك للشر كحق واملصروفات اليف الغلة8والت فاذا9وحق ،

رتفاع بھ نص أيضا أخد ح، الر مالھ رأس مع وأخد مؤسس أص ك شر ب ا

سالمية املؤسسات أن الحظ و والفائدة، الغلة ما و واملتداولة الثابتة صول ثمن

ا الستفاد ا اح أر م سرت ذا و ح الر إال لية تمو مشاركة ك للمش عطي ال املعاصرة

ا معامل سعارمن وارتفاع م   .   10لت

و ف ، ضمان أو عمل أو بمال بثالث إال سالمي الفقھ ح الر ستحق وال

، ة املضار املال رب استحقھ نا ومن ، ملالكھ ون في نماؤه ألنھ باملال ستحق
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ستحق و ، ة املضار ح ر املضارب ب كنص بھ س العمل ون ي ن ح بالعمل ستحق و

ك غلتھبالضمان فلھ ئا ش ضمن من أي الوجوه شركة   . 11ما

سية الفر النقض محكمة ف عر من مستمدا فا عر ح الر عّرف فقد أماالقانون

و ح فالر اء"لھ، الشر ثروة إ يضاف املادي أو النقدي أخذ12."الكسب من ناك

اء الشر ع يوزع الذي النقدي املبلغ ه واعت ح للر الضيق وم املاليةباملف السنة اية

مكن و اء الشر ذمم إ تضاف ايجابية فائدة بأنھ رى و ح للر املوسع وم باملف ق فر وأخذ

م ضررع دفع أو اء الشر عبء تخفيف ع تقتصر سليبة أو بمال ا م ستحق. 13تقو و

مبدأ يقابل الذي خ ذا ار بت و بالتنظيم أو باملال الوض القانون ح الر

سالمي الفقھ بالعمل ح الر   .   استحقاق

اء فق أن إالّ ح، الر مع والقانون الفقھ ن ب ختالف عدم يت نا ومن

املال رأس عن نا كسب ونھ حيث من ح الر إ ينظرون انوا وإن سالمية عة الشر

أ كما ومادتھ، نوعھ إ ينظروا لم م ف العمل، عن ناتج أجر حأو الر ون و عت لم م

وسعرالصرف النقود لقيمة خضع أمر ذا ف أوال، ك الشر ثروة د القانونيون. يز أما

النقود، قيمة النخفاض نظرا يضاف وال ح ر يحدث قد وأيضا بمرادفھ، ح الر عرفون

الرتفاع نظرا اء الشر ثروة إ فتضاف املالية صص ا ع توز تم و ح ر يتحقق ال وقد

ا النقودسعر قيمة ادة أسباب. 14أوز الوض القانون مع سالمي الفقھ تفق و

الستحقاق ثالثا با س عرف سالمي الفقھ أن إال والعمل املال املتمثلة ح الر استحقاق

الضمان و و الوض القانون بھ ف ع ال ح   .  الر

ي الثا الو : الفرع القانون اء الشر ن ب ح الر ع   :ضتوز

اح ر الصافية اح باألر قصد و اء، الشر ع جمالية ال الصافية اح ر توزع

العامة ف واملصار الشركة اليف ت ا م مخصوما موجودات. جمالية جرد تم وإذا

صول  ادة ز ووجدت صوم15الشركة ا ومعرفة16عن املحقق ح الر تحديد يمكن

  .17مقداره

ت املشَرع أن عدمصل مع اح ر ك الشر ب نص تحديد اء للشر ة ر ا رك

القانون  يوجبھ بما ك. خالل الشر ب نص ن عي ع الشركة اقتصرعقد ما وإذا

ح سارة ا بھ لنص ا مساو خ ذا ون ي ح، الر بھ نص ن عي دون سارة ا
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املا رأس ك الشر حصة قيمة مع ناسب ي لم عن. 18لولو الشركة عقد سكت وإذا

املال رأس حصتھ سبة ب بھ نص ون ي أن ض فاملف ح، الر ك الشر ب نص ن ،19عي

للشركة التأس العقد ون ي الذي صص ا م تقو عد ذا شك. و قام وإذا

ساوي  بال اء الشر ن ب اح ر قّسمت م   .20التقو

ب نص ن عي عن العقد وسكت عمل حصة املقدمة صة ا انت إذا أما

العمل، ذا من الشركة تفيده ملا تبعا قيمتھ تقدر العمل أن حيث ح الر ك الشر

املال رأس حصتھ ون ت القيمة ذه قدر العمل. و حصة م تقو املعيار أن يت

ال الفائدة زائري ا للقانون سبة منبال الشركة ا اتفيد ما. صةذه حالة و

الشركة مال رأس كحصة آخر ء أي أو نقودا العمل من حصتھ فوق ك الشر قدم

عن ادة ز قدمھ عما ح الر آخر ب ونص لعملھ، يجة ن ح الر من بھ نص لھ ون ي

السنة. 21عملھ إقفال خ تار من ر أش سعة أقصاه أجل خالل اح ر دفع ون املالية،و

ي بقرارقضا جل ذا تمديد يمكن أنھ   .22غ

سبا مك حقا ا ع توز بمجرد تصبح ا أل املوزعة اح ر جع س أن للشركة س ول

ال أن يحدث وقد ع، للتوز التالية السنوات بخسائر الشركة ت من ولو ح اء للشر

م بخسائر تم أو السنوات عض اح أر أي الشركة الشركةتحقق أصول ل فت عة تتا

يتم أن ع اح أر ع بتوز تقوم أن الشركة ع يمنع الوضع ذا مثل و ا خصوم عن

سائر ا قبل للقدراملوجود املال رأس عود أن إ ا ت من ال سائر مقدارا ض . 23عو

املتعامل ام إل اء الشر ع احا أر ووزعت القواعد ذه الشركة م تح لم معفاذا ن

اء للشر سبا مك حقا ل ش ال ة صور عت اح ر ذه فإن ، املا ا مركز بقوة الشركة

اح ر ذه رد ع اء الشر اجبار ا ولدائن املال24وللشركة رأس ثبات ملبدأ ألن.25تطبيقا

حقوق لضمان مخصص و و الشركة، مال رأس من دفعت قد ون ت املدفوعة اح ر

ن   .الدائن

ست النتائجو من ن نوع ة الصور اح ر ع توز يتعرض: بع ي نا ا الصعيد فع

س ا ون ت قد ات عقو إ مة املسا وشركة املحدودة املسؤولية ذات الشركة ي مس

ع التوز ذا ألن اء، الشر ع ة صور اح أر ع بتوز قاموا إذا ما حالة املالية والغرامة

وع النصب، إطار حقيدخل وجھ غ ح ر ع اء الشر تحصل ي املد املستوى

نة ز ا وادخالھ رده م عل وجب ولذلك العامة، القواعد وفق مستحق غ أودفع
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علم رجاع ذا ض ف و ن، للدائن ضمان ن و ت إعادة قصد للشركة جتماعية

أولم ي، قانو غ ع التوز وأن ة صور اح ر ذه بأن اء عدمالشر املمكن من يكن

أو النية حسن حالة العكس و املحيطة الظروف بحسب لوضوحھ نادا اس ذا م ل ج

اح ر ذه حتفاظ اء للشر يمكن قيقة با ل   . 26ا

الثالث سالمي: الفرع الفقھ ح الر ع   : توز

الفقھ ح الر عن أما ، الوض القانون ح الر بخصوص فقدذا سالمي

ثالثة إ ات الشر أنواع ح الر استحقاق أسباب سالمية عة الشر اء فق قسم

الضمان أو العمل املال،   .27أسباب

لھ نماء عد فألنھ باملال ح الر استحقاق أحَل. 28فأما و ا الر عا هللا حَرم وقد

م بل امد ا املال من يولد ال ح الر فإن التا و يخصصالتجارة الذي املتحرك املال ن

تجاري  مشروع أو شاط   .ملباشرة

ن ب ح الر يوزع ذلك وع املال، لرأس ع تا ح الر أن ع اء الفق اتفق وقد

املال رأس ك شر ل حصة سبة ب اء ك. 29الشر الشر من ل ستحق وعليھ

موال ات ة30شر املضار شركة املال صاحب الر31أو من بھ خصصھنص ملا يجة ن ح

ا تصرف تحت ووضعھ للشركة وقدمھ مال   .من

نابلة وا واملالكية الشافعية ب ذ ح الر ع توز قة طر الشركة عقد يحدد لم وإن

ع بناءا املال رأس سبة ب ون ي ح الر ع توز أن إ الوض القانون م ووافق رأي ع

ع الضم تفاق منھ ستفاد اء الشر وت س رأسأن سب ل ح الر سب م إخضاع

صل32املال   .  ألنھ

العمل و ح الر ساس ألن ذلك العمل ب س ح الر استحقاق بخصوص أما

ات شر نجد حيث رذلك تقر سباقا سالمي الفقھ ان بدونھ، يتحقق أن يمكن وال

ال33عمال مية أل طبقا ح الر العمل حصة ب نص تحديد يتم العاملأنھ ارة وم عمل

عليھ، املعقود و نا ح الر ألن الشركة فسدت ح الر حصة للعمل تحدد لم وإذا

اء الفق ور جم عند العقد فساد توجب عليھ املعقود الة   .34وج

من عة شا حصة لھ ّعن أن يجب ة املضار عقد العامل ك الشر ة املضار و

ان ح الر جميع لھ ط اش فإذا ح ةالر مضار و و نابلة، وا نفية ا عند قرضا العقد
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عملھ مثل أجرة للعامل ون ي ئذ وحي الشافعية، عند ة35فاسدة املضار مقت ألن ،

فاسدا الشرط ان ح بالر العامل ثار است شرط فإذا ح الر اك حرم36ش إذا أما ،

ع مت والعامل بضاعة العقد ان املال لصاحب لھ ط وأش والشافعيةمنھ بالعمل،

وللعامل املالية صص ا سبة ب ح الر وتقسيم الفاسد الشرط مع العقد بنفاذ يقولون

كھ شر من عملھ حرمان. 37أجرة عليھ تب ي الذي الفاسد الشرط أن املالكية رى و

من يبذلھ ما مع ناسب ت ال منھ حصة ع حصولھ عدم أو حھ ر من العامل ك الشر

ف عنھ تج سي عملالعمل إذا ا أمّ ا شاط الشركة تباشر لم إذا للبطالن العقد

دفعھ الذي املال رأس بمقدار ح الر قّسم ذلك عد البطالن وات الشركة اء الشر

ح الر العامل شرط إذا أما عملھ، أجرة زائدة عمل حصة قدم الذي ك وللشر ك شر ل

وتطوع إحسان ألنھ يجوز مالك مام فقال لھ املاللھ صاحب   .38من

املال قدر ع ح الر يجعلوا أن م ل يجوز اء الشر أن ا نابلة وا حناف ب وذ

الشركة أنواع جميع ذا املال رأس ساوي ال مع ح الر التفاضل يجوز رى39.كما و

العنان شركة أن حنيفة ب40أبو نص ادة ز فيجوز العاقدان شرط ما ع ح الر ا ف ون ي

اءاحد الشر التفاق وك م ح الر ع وتوز عملھ مقابل ح الر من املضارب. 41ما وورد

عليھ ا اصط ما ع ح الر ن ك الشر ل42.و أ أجمع ة املضار ذلك خالف وال

عد عليھ يجمعان أوما أونصفھ، ح الر ثلث املال رب ع ط ش أن للعامل أن ع العلم

جز معلوما ذلك ون ي أجزاءأن من   .43ءا

مال لرأس عا تا ون ي أن يجب ح الر أن يرون ة ر والظا والشافعية أمااملالكية

ع متفاضال ون و ا، ساو م املال رأس ان إذا اء الشر ن ب ا ساو م ون في الشركة،

ساوي ط اش فإن وتفاوتھ، اختالفھ عند الشركة مال رأس من ك شر ل حصة حسب

ت مع سران وا ح الشركةالر لوضع ملنافاتھ الشركة عقد فسد الشركة، أموال   . 44فاضل

رأي أي ول الرأي سالمي الفقھ وافق قد الوض القانون ون ي ذلك و

الرأي سالمي الفقھ وخالف ح، الر مسألة بالتفاوت القائل نابلة وا حناف

الذ ة ر والظا والشافعية املالكية رأي و و ي طھالثا ر و ح الر التفاوت يمنع ي

يتضمن وال اح ر بھ نص ك شر ل ينال أن ن القانوني عند م فامل املال رأس بحصص

سائر ا أو اح ر من اء الشر من أيا يحرم شرطا   .45العقد
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للقاعدة طبقا بالضمان ح الر استحقاق عن بالضمان" أما راج ذا46"ا و

ضمانا ون ي أن إما للعملالضمان ضمانا أو يتقبل. 47للمال أن ص لل ساغ ولذا

ع آخر مع يتفق ثم معلوم أجر لقاء بانجازه د تع و ثوب كخياطة عمال من العمل

أنھ ملجرد طيبا حالال ما بي ما فرق و ح ر و ول جر من بأجرأقل العمل ذا القيام

مال لھ ون ي ال وقد بھ، يقوم أن دون العمل، الوض. 48أصالضمن القانون يتفق إذن

من يقدمھ الذي بالعمل أو باملال ك الشر ستحقھ ح الر أن سالمية عة الشر مع

الشركة ثالث49حصة ب كس الضمان و سالمية عة الشر اء فق زاده ما أما ،

ح الر   . الستحقاق

من عة شا حصة ك شر ل ل ون ي أن سالمي الفقھ ط ش أنكما أي ح الر

جملتھ إ سبة بال معلوم منھ ع شا بجزء محددة ح الر من ك شر ل حصة ون ت

والعقد الشرط فساد عنھ تج ي ح الر الة ج يوجب شرط ل و عھ ور وثلثھ . 50كنصفھ

ألن الشركة فسدت وإال مئة أو كعشرة ما ألحد معينا ح الر ون ي ال أن أوجب كما

ش  تحقق يقت نالعقد املع القدر إال ح الر يتحقق ائزأال ا ومن ، ح الر اك

الشركة عقد ملقت منافيا ن التعي ان ف ن، ك الشر   . 51ألحد

ا مال لرأس وقاية الشركة بمال التجارة من الناتج ح الر املسلمون اء الفق عت و

بأن ذلك الوض للقانون سبة بال رأيناه ما ذا و النقص من لھ حوحفظ الر من يج

ح الر يف لم فإذا لھ، ح الر فوات إ أدى ولو مالية تبعات من الشركة ع يقع ما ل

ثالثة شروط وذلك الشركة، مال رأس من النقص أكمل   52:ا

وإالّ.1 ح الر من بيده ما ع ك شر ل ملك استقرار قبِل املال رأس قت التبعة ون

ع اء ان ستقرار حصل و ھفال بف أو الشركة،  .قد

و،.2 مالھ رأس من ا ضم إالّ و عد، أو اء الشر أحد من ط تفر ب س تحصل لم ا و

الشركة مال من ما بأيد ما ع والوكيل ن م حكم و ذا  .ألن

ثم.3 فقبضھ، املالك إ مھ سلّ فان العامل، ك الشر بيد املال ورأس حصلت التبعة ون

ع ضمان فال ماخسر ألن املالك، مال لرأس وقاية ح الر من بھ نص ون ي وال العامل،

القابض ضمان لك القبض عد  .     لك
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ي الثا الوض: املطلب والقانون سالمي الفقھ سائر ا   تحمل

م سا ال الشركة حققتھ ما جّراء ك للشر املستحقة اح ر عن تقدم ما ان

عن أما ا ف ألنھبحصتھ ا تحمل اك ش فيجب الشركة عن الناتجة سائر ا تحمل

م ود ج ض عر و والضراء السراء معا العمل اء الشر رغبة ع امللموس الدليل

ومغارمھ مغانمھ م اك واش ملخاطراملشروع م   .وأموال

ول اء: الفرع الشر ا يتحمل ال سائر ا وم   مف

سار  ا هالوضيعة غ أو ثمن أونقصان لتلف انت سواء عكسو . 53ة، سارة ا

اء، الشر ثروة ادة ز إ يؤدي ما أو مادي كسب ل و ح الر ان فاذا ثم ومن ح الر

ذلك وع اء، الشر ثروة نقص إ تؤدي أومالية مادية خسارة ل سارة ا فإن

عن الشركة أصول قيمة نقص إ تؤدي مالية، أو مادية سارة ا ون ت أن ط ش

ا وم. 54خصوم تجبمف ي ال ال سارة ا اء الشر ا تحمل سم يق خسارة عد ال املخالفة

ات واملشرو لألغدية شركة خسارة ا مثال صوم ا قيمة عن صول قيمة نقص ا ع

أدت ايجابية ست ل سارة ا الة ا ذه مدرسة إ مدرسية وجبات د تور لصفقة

خسا وإنما صوم، ا عن صول قيمة نقص ثروةإ ادة ز عدم ا ع نتج سلبية رة

ا نقصا إ تؤد لم ولكن اء   .الشر

انقضاء عند ا ع توز ع اء الشر يتفق ما غالبا اح، ر مثل ا مثل سائر وا

نقضاء أسباب من ب س ألي   .الشركة

ي الثا سالمي: الفرع الفقھ سائر ا   تحمل

حص انت أيا ك شر ل م يل أن يتمالقاعدة حيث سارة ا من جزء بتحمل تھ

الشر باملبدأ عمال اء الشر ن ب ا ع بالغنم" توز الفقھ". الغرم مع القانون لتقي و

من عد اك ش نية وجود أن إ نادا اس سارة ا من جزءا ك الشر تحمل اط اش

املق و ح، الر تحصيل الرغبة ع ال النية ذه الشركة، ان جزءأر ام س ابل

سارة ا   .من

ومع سارة، وا ح الر املشاركة شرط الشركة اء الفق ط اش ذا وألجل

فقالوا سارة، ا ع توز اتفقوا ح للر سبة بال ع التوز حكم م سارة: اختالف ا توزع

طا اش ما ع ح الر املال، قدر ع أي املالية صص ا سبة ب موال ات شر
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ن املال قدر ع زء،55والوضيعة ا ع تطلق سارة ا ألن املال رأس سبة ب تقسم أي

املال رأس قدر بخالف سارة ا شرطت لو لكن بقدره، تقدر لذا املال من الك ال

ب ذ ذا وإ نابلة ا قال ذا و الشرط طالن و العقد ة ب قالوا نفية فا

ال ألن العقد فساد املالكية يرى ن ح حزم ابن قال ھ و شرطالشافعية تفسد شركة

سران وا ح الر   56.التفاوت

الوجوه شركة سارة ك57وا والشر الشركة، يملكھ ما بقدر ك الشر ا يتحمل

اء الشر ن ب تفاق حسب سارة ا يتحمل أن يجب عمال ات   . 58شر

شركة سارة ا اك ش من بالعمل ك الشر سالمي الفقھ ث اس وقد

عملھاملض ك الشر يقدم حيث الشركة، عقد وطبيعة يتالءم ناء ست ذا أن بدو و ة ار

شارك و ف سارة ل تحملھ عدم ع ال ذا ف ذلك ومع ا، ف ه غ يملك وال فقط

ء والعمل عملھ سوى يقدم لم إذ مباشرة، قة بطر ر يظ ال ذلك ان وإن ا تحمل

صعب و بالنقود، مھ تقو يصعب أنمعنوي يكفي لكن معنوي، ء من سارة ا تقدير

أعمال فيھ يمارس الذي الوقت طوال ده ج ثمرة فيفقد عملھ يجة ن عليھ يضيع

ة عملھ59املضار سوى يملك ال ان إذا خصوصا ذلك فوق لتحميلھ مجال فال ذا. 60،

ش املكفولة املضارب ة بحر العمل التصال بالنقود سارة ا م تقو ة صعو عن رعافضال

  .وقانونا

عملھ سوى يقدم لم من إعفاء جواز من القانون يراه ما مع املع ذا تفق و

عملھ أجرعن لھ تقرر قد ون ي ال أن طة شر سائر ا مة املسا من ال61كحصة ح ،

سد شروط من ذلك ان إالّ و عفاء و جر ن ب إعفائھ. يجمع من املتوخاة كمة وا

سارة، ا فيھمن سارة ا وتحمل عملھ ضياع ن، ت نائ عليھ تجتمع ال ما. ح ذا و

شركة املضارب جانب إ العنان شركة العامل ك للشر سالمي الفقھ أقره

ة   .املضار

عفاء شرط ر تقر وضوحھ جانب إ أنھ سالمي الفقھ ة م عن يكشف وما

ع توز العدالة را قد سارة، ا املالمن رأس من ثم اح ر من أوال تحسب ف . ا

مالك مام قولھ: "يقول يقبل ال املال، رأس منھ لك ف قراضا ماال رجل إ دفع رجل

من ما شرط ع املال رأس عد بقي ما سمان يق ثم حھ، ر من املال رأس ج و

  .62القراض
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ھ أنّ ا مفاد قاعدة ن املسلم اء الفق ضع الشر و يضمن رأسال خسارة كھ لشر ك

يتعدى أو يفرط، لم ما ح، الر فوات لھ يضمن وال عضھ، وال ط63املال، ش كأن ذلك ،

املال رأس لھ يضمن أن العامل أو املضارب ع ة املضار شركة املال رأس صاحب

عنوان تحت الفقھ كتب مبثوثة املسألة ذه و سارة ا املال: حال رأس يضمن ل

القراض يجوز ال املالكية يقول العامل؟ قبل من ة املضار قال64شركة ھ و فاسد، و و

ابھ وأ أبوحنيفة وقال مع: الشافعية، يتفقون نابلة وا باطل والشرط جائز القراض

ابھ أ و حنيفة ي أ عدم. 65رأي ة املضار اء الفق ن ب عليھ املجمع صل إذن

ح للمال املضارب من املال،الضمان اتالف تعمد و العمل يقصر لم ما سارة ا ال

خرى  ات الشر ك للشر سبة بال ال ا و   .وكذلك

أن املجال ذا سالمي الفقھ يقول سارة ل املضارب تحمل اط اش عن أما

الشرط فساد عنھ تج ي ح الر الة ا يوجب شرط ط67والعقد66ل ش حيث ،

العقد شركة ة ذلكل ا شارة سبقت كما محدد القدربجزء معلوم ح الر ون ي أن

نصف لك للمضارب املال صاحب قال إذا ذلك ومثال ح، الر عن ديث ا معرض

مقصوده الختالل يفسد العقد فإن ا، ألزرع سنة أرضك عطي أن شرط ثلثھ أو ح الر

ال مقابلة ح الر من املشروط جعل حيث ح، الر و الشرطو أما رض، وأجرة عمل

تحمل اط اش فقط الشرط بطل و العقد يفسد فال ح الر الة ج يوجب ال الذي

سارة ا سارة. 68املضارب ا أن و فاسد، شرط عليھ سارة ا شرط أن ب والس

فيؤ  ح الر الة ج إ يؤدي ألنھ ال املال، رب ع إال ون ي فال املال من ا ال جزءا ثرعت

فاسدا فيجعلھ يفسد. 69العقد ة املضار غ خرى ات الشر أنھ نفية ا يرى

حصتھ ن عي عدم أو ح الر من بالعمل ك الشر حرمان كشرط العقد، و الشرط

الضمان أو العمل أو املالية صص ا سبة ب ح الر تقسيم فيتم   .70منھ

الش أحد اك اش عدم يق الذي الشرط عد شرطاوعليھ سارة ا اء ر

الة ج إ يؤدي ال شرط ألنھ العقد بھ يبطل وال نابلة وا حناف لرأي طبقا فاسدا

وحده فيبطل ح  .71الر
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الثالث الوض: الفرع القانون سائر ا   تحمل

حيث سالمي، الفقھ رأي الوض القانون د يؤ ك أم ب النص ذا قّل سواء

للشر  ة ر ا العقدعطي النصاب ذا وتحديد الشركة وخسار اح أر سام اق اء

من اء الشر أحد بحرمان يق شرطا الشركة عقد ن تضم عدم طة شر التأس

سد شرط القانون عرف ما ذا و سائر ا من بإعفائھ أو اح   72.ر

ا الشر ألحد وتخصيصھ ح الر من ك الشر حرمان الشرط ذا ر مظا أوومن ء

سائر ا تحمل من إعفاءه وكذا خر البعض دون م   .73لبعض

شركة س الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم ك لشر ا ف ون ي ال والشركة

حرمان. 74سد حد إ ب يذ ال الذي تفاق سد شرط قبيل من أنھ الفقھ عت و

مر ما ل ولكن اح، ر من حصتھ تقرر وإنما اح ر من مطلقا حرمانا اء الشر أحد

سلطة املوضوع ملحكمة أن املقرر ومن جدي، غ أي ا تاف ون ي ب النص ذا أن

ما يان و ع الوقا ارحقيقة الاستظ أم سد شرط قبيل من و الشرط ان   .75إذا

خسائر ل اء الشر أحد تحميل ع تفاق سد شرط ر مظا من عد كما

اء الشر أحد داد اس ع تفاق أو مطلقا، سائر ا من اء الشر أحد اعفاء أو الشركة،

للشركة املالية الظروف النظرعن غض ذا و خسارة، ل من ساملة ةصتھ   .76التجار

املادة أنھ426نجد ع تنص ي املد القانون إعفاء" :"من ع تفاق يجوز

قد ون ي أال شرط ع سائر ا مة مسا ل من عملھ سوى يقدم لم الذي ك الشر

عملھ ثمن أجرة لھ أنھ". قررت أي ماديا مقابال عنھ يتلق لم بدلھ الذي ده ج ألن ذلك

ذا و مقابل بال سائرعمل ا تحمل م سا قد ون ي ذلك و خسارة ذاتھ حد

سد شرط ضر   .تجسيدا

املادة أنھ425أما ع تنص الثالثة ا فقر ي املد القانون حصة:"من انت اذا

ما بحسب سارة وا ح الر بھ نص يقدر أن وجب عملھ ع مقصورة اء الشر أحد

قدم فإذا العمل ذا من الشركة عنتفيده ب نص لھ ان آخر ء أو نقودا عملھ فوق

فوقھ قدمھ وآخرعما املادة"العمل ونص النص ذا ظل يمنع ما س من426ول

سوى يقدم لم الذي ك الشر يحصل أن ع الشركة عقد تفاق من ي املد القانون

ر  شرط تحت الشركة احھ أر من اقتطاعا ة دور بصفة ثابت، مبلغ ع ذاعملھ د

سائر ا حالة الشركة إ املادة. املبلغ نص من القصد و ذا القانون426و من
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سائر ا حالة الشركة إ اح أر من قبضھ ما برد بالعمل ك الشر قام فإذا ي، املد

املادة عد لذا ، وده ملج بفقده سائر ا م سا قد ون ي ي426فانھ املد القانون من

خاصا متطبيقا التحر ذا من لھ ناءا است بالتا تتضمن وال سد، شرط م   .77لتحر

م نصي اء الشر تحمل إ يؤدي الشركة مشروع نجاح عدم الوض القانون و

م اتفاق حسب م عل توزع ال سائر ا اء. من الشر ب نص تحديد فإن وعليھ

للش التأس العقد عليھ نص ما حسب ون ي سائر ما اتفاق حالة وذلك . ركة

اء، الشر ن ب سائر وا اح ر ع توز مجال الضابط و التأس العقد ون ي ذلك و

ا ع توز وقواعد طرق يحدد ك. إذ الشر ب نص ن عي ع الشركة عقد اقتصر وإذا

ح الر بھ لنص معادال سارة ا بھ نص ون ي فقط ح   .78الر

املق ا نّ ب أن عد توضيحو الضروري من ره، مظا رنا وأظ سد شرط من صود

الشرط ذا من زائري ا املشرع املادة.  موقف نص من القانون426ستخلص من

ا، ببطال يق الشركة عقد سد شروط من شرط إدراج أن زائري ا ي املد

التجار اص ات وشر املدنية ات الشر ن ب الوارد شابھ ال حكم كمو ا يبقى ة

عتبارال ع القائمة اص ات شر ع للتطبيق ا   .صا

نص وجود عدم حالة إليھ يرجع العامة، عة الشر و ي املد القانون ون عن فضال

عقد سد شرط أدرج ما إذا التا و إطالقھ، ع يؤخذ فالعام التجاري، القانون

ب ة التجار اص ات أحدشر دم الشرط ذا ن ألّ كذلك العقد طل و الشركة طلت

فكرة عليھ ض ت الذي املبدأ و و اك ش نية و و الشركة لعقد ة ر و ا ان ر

  .الشركة

، املا عتبار ع القائمة ة التجار موال ات لشر سبة بال يختلف مر أن غ

املادة زائري ا املشَرع د قيَ عقد426حيث ببطالن القاضية زائري ا ي املد القانون من

املادة بنص معا والشرط يق73379الشركة حيث زائري، ا التجاري القانون من

ح إطالقھ ع يؤخذ العام أن ما و يحا، العقد بقاء مع املحظور الشرط ببطالن

املادة الوارد كم ا فإن العام، يقيد اص وا يقيده، ما ببطالن426 يرد والقا

موال ات شر ع تطبيقھ يمتد ال الشرط لبطالن الشركة ما. عقد أن يت ذلك و

املادة بھ ي733جاءت القانو املنطق يخالف زائري ا التجاري القانون إدراج80من ألن

ذا تخلف ولو اصة، ا املوضوعية ا ا أر من بركن يمس الشركة عقد سد شرط
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تفاقالركن ة لعدم العقد ي ال التا و الشركة كيان ع محالة ال ذلك ر ألثّ

  .املدرج

اتمة   :     ا

لعقد عة ر اصة ا املوضوعية ان ر تمام و سائر وا اح ر سام اق ركن إن

بما ينعم كما خسائر من الشركة عقد عن ينجم ما ك شر ل يتحمل وفيھ الشركة،

من عليھ احيحصل   .أر

اليھ والوسيلة بھ س ا أل التجارة النماء و ح أورده. 81والر الذي املع ذا و

ون يج م أ ع يدل ذا و اء، الفق استعملھ الذي املع ذات و ح للر م الكر القرآن

الشركة مال رأس سالمة عد ح الر ل. تقسيم ع الوض القانون ح الر وفكرة

م مادية النفقاتفائدة كتقليل ي ايجا مكسب أي كذلك نقدية بمبالغ   82.قومة

نادا اس العاقدان شرط ما ع ونان ي سائر وا اح ر ع توز أن القانون رى و

العقد ن تضم عدم مراعاة مع اء الشر اتفاق ينة ر ف املتعاقدين عة شر العقد أن إ

ة ر ا امل اء سد،وللشر شروط من لشرطا إ سيعود الذي النصاب تحديد

سائر ا من جزءا تحمل و اح ر بھ نص واحد ل يأخذ أن م امل م، م   .واحد

عليھ اتفق ما ع ون ت اح ر ع توز أن نابلة وا نفية ا مع القانون تفق و

ح الر املساواة طون ش م فإ نفية ا عند املفاوضة شركة إالّ اء نظراالشر

التصرف وكذا املال رأس التامة املساواة ع املفاوضة شركة ذا. العتماد خالف و

املال رأس ع ية مب سائر وا اح ر سام اق يجعلون إذ والشافعية املالكية الرأي

  .الشركة

املال، رأس ك الشر ب نص بحسب سارة ا تحمل سالمية عة الشر وتجعل

تخالف وو ح، الر تفاق حسب ون ت سارة ا أن يرى الذي القانون ذلك

عن يختلف ح الر أن إال ما سام اق سارة ا ح الر جعلوا م رأ يظ ذا م قول

سارة ا عكس الشركة من املقصود صل و ح الر أن إذ سارة، يتعلق. ا ح الر أن كما

عة  الشر الضمان أو العمل أو باملال،باملال إال تتعلق ال ف سارة ا أما سالمية،

تم ال الصفات عض التفاوت ع بناء ون ي قد ح الر التفاضل ون عن فضال

مثال التجارة بتھ خركمو عن ا   .شر
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رأس بھ نص ع ادة ز سارة ا ك شر تحمل قبول يمكن فال سارة ا أما

إ من ذلك ا ممّ كاملال، الشر بحق عليھ. اف اتفق ما ع ح الر ون جواز والرا

هللا ص م الكر الرسول لقول املال رأس مقدار ع سارة ا ون ت أن ووجوب اء الشر

وسلم حراما:" عليھ أحل أو حالال حرم شرطا إال م شروط ع ون.83"املسلمون ي ح والر

قدررؤوس  ع والوضيعة عليھ ا اصط ما   .84"موالع

فاسدا، شرطا سارة ا اء الشر أحد اك اش عدم يق الذي الشرط عد و

الة ج إ يؤدي ال شرط ألنھ العقد بھ يبطل وال سالمي، الفقھ الرا للرأي طبقا

وحده فيبطلھ ح   .85الر

اختالفا زائري ا املشرع ر أظ فقد سد شرط بخصوص للقانون سبة بال أما

بإبطالامل يقول وتارة اص، ات شر ال ا و كما والشرط العقد يبطل فتارة واد

سالمي الفقھ نرى ن ح موال، ات شر ال ا و كما العقد ة و فقط الشرط

الذي الشرط و ح الر الة ج إ يؤدي الذي الشرط جعل إذ الشأن، ذا ا وا ان

سواه وما العقد، بھ الشرطيبطل ذلك يبطل إنما العقد، تبطل ال فاسدة، شروط من

  .فقط

ن ب ح الر يوزع ذلك وع املال، لرأس ع تا ح الر أن ع اء الفق اتفق وقد

ح الر ان ة ساو م صص ا انت فإن املال، رأس ك شر ل حصة سبة ب اء الشر

القاعدة حسب ع التوز ان صص ا اختلفت وإن ساوي، بال م   .السابقةبي

التفاضل أو ح الر ساوي ال مع موال رؤوس اختالف جواز اء الفق واختلف

املال رأس ساوي ال مع ح  .الر
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ية التفس الدعوى ام   أح

زائري ا داري القضاء   النظام

ع   موصدق

دكتوراه مدرسة العامة(  طالب دارة   )قانون

بلعباس سيدي س اليا جيال   جامعة

ص   :م

ي القضا التفس دعوى ق طر عن داري للقا سمح التفس قضاء ، ان

القانونية التصرفات ي( بتفس قضا حكم او ،عقد ة) نصوص الوا الغ و مة امل

كما تفس ، خالل من ة دار للقرارات السليم التطبيق يضمن داري القا ان

ذلك مستعمال غامضة و مة م تكون ال و الفردية و التنظيمية ة دار القرارات

العقل و املنطق اساس ع ية املب و الفنية التفس وسائل و   .اساليب

د التفس بدعوى داري القا قيخطر الطر عن اما ن بوسيلت اري

اخرى قضائية ة ج من حالة ق طر عن او صوم ا  .املباشرمن

Résumé  

Le contentieux de l’interprétation  permet au juge administratif, saisi d’un 

recours en interprétation de déclarer et dégager le sens exact des actes juridiques 

manquant de clarté, qu’ils soient   textes, contrats  ou   jugements. 

 Ainsi le juge administratif  assure l’application effective des actes 

administratifs par l’interprétation des actes réglementaires et individuels, qui 

seraient   peu clair et obscure. 

 En effet le juge utilise  des méthodes   d’interprétation pratiques  fondées 

sur la raison et la logique. Par ailleurs, le recours en interprétation permet de saisir 

le juge administratif  par la voie d’action directe  ou par la voie du renvoi  
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  : مقدمة

ي القضا النظام من التار ا اصل و ا جود و داري التفس دعوى استمدت لقد

بصفة التفس دعوى و عامة بصفة ة دار الدعوى ة لنظر صيل املصدر و ف ، الفر

القضاء ات ج انت اين القاضية دارة مرحلة خالل التفس دعوى رت ظ فقد خاصة،

تفس مسالة تحيل مسالةالعادي انت ف املختصة، ة دار ات ا ا ة دار عمال

دارة ا تضطلع ال ولية املسائل من ة دار عمال   .تفس

قانون صدور غاية ا املرحلة ذه مجلس24/05/1872واستمرت حول الذي

الفصل و بالنظر ليختص مستقل اداري قضاء ات ج ا ة دار واملحاكم الدولة

داري القانون تطبيق و تفس و ة دار   1املنازعات

حت مرحلة زائرخالل ا التفس دعوى وتطبيق وجود عن فقدأما الفر الل

سا فر ا عرف ال التطورات و الطرق بذات طبقت و التفس.وجدت دعوى أن اى

املرحلة ذلك و س بار الفر الدولة مجلس أمام وترفع تتحرك و تثار زائر ا

املؤرخ املرسوم لصدور املتضمن28/11/1953السابقة املرسوم ذا صدور عد لكن و

شاء ةإ دار ران( املحاكم زائر–بو تختص)قسنطينة–ا املحاكم ذه أصبحت ،

أمام نقض و ناف باالست ا ام أح يطعن و أو كدرجة ذلك و زائر ا التفس بدعوى

سا فر ا يحكم الذي ي القانو النظام قواعد ذلك تطبق و س ببار الدولة  2مجلس

ت تب ستقالل غداة وو ي القانو ا نظام ة دار التفس دعوى زائر ا

املادة نص من ابتداءا ، ا وجود ع ة كث قانونية نصوص أكدت و فنصت ي 24القضا

قانون05ف مر18/06/1963من جاء ثم ، زائر ا العليا املحكمة نظيم ب املتعلق

جرا08/06/1966املؤرخ66-154 قانون نصتاملتضمن فقد سابقا املدنية ءات

ع274املادة باملجلس ة دار الغرفة حددت و ة دار التفس دعوى وجود ع منھ

ا ف املنازعات ون ت ال القرارات بتفس الطعون ائيا و ابتدائيا تنظر قضائية ة كج

ع املجلس اختصاص   ,من

رقم القانون ذلك عد تاله مرة18/08/1990املؤرخ90/23و يؤكد و لينص

وجود ع ة" أخرى دار التفس من" دعوى عدل و زائري ا ي القضا النظام

القضائية باملجالس ة دار الغرفة أصبحت حيث ا، ي القضا ختصاص قواعد

ي   و ة الالمركز ة دار السلطات من الصادرة القرارات تفس بدعوى طعنتختص
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م العليا باملحكمة ة دار الغرفة امام ا ام املادة07أح و مدنية ج إ القانون09من من

عن98/01العضوى الصادرة القرارات بخصوص الدولة مجلس باختصاصات املتعلق

الدولة مجلس اختصاص من التفس دعوى ان ذكرت اين ة املركز ة دار  .السلطات

قواعـــــد اصـــــبحت كـــــذا النظـــــامو ـــــ ـــــة دار التفســـــ بـــــدعوى ي القضـــــا ختصـــــاص

املرســـوم ـــ الـــواردة ـــ الفر ي القضـــا ختصـــاص قواعـــد يا ســـ شـــبھ زائـــري ا ي القضــا

إليھ35/1169 شارة   .السابق

القــــــــانون  ـــــــ التفســـــــ قضـــــــاء فلســـــــفة زائــــــــري ا ي القضـــــــا النظـــــــام ـــــــ تب 09 -08ثـــــــم

ا جـــــراءات قـــــانون كـــــدعوةاملتضــــمن ـــــة دار التفســـــ دعـــــوى كـــــرس الـــــذي ـــــة دار و ملدنيـــــة

امــــل ال القضـــاء و لغـــاء دعــــوى جانـــب ـــ ا زائــــري ا ي القضـــا النظـــام ــــ اصـــيلة و مســـتقلة

  . 285،801،901،965املواد

ـــ ية التفســ للــدعوى املقارنـــة نظمــة و زائــري ا املشــرع ـــا اوال ــ ال ميــة لأل ونظــرا

كيفيـــةالقــوا و ؟ داري التفســـ دعــوى مضـــمون حــول ســـاؤل ال طـــرح ــ ا ادى جرائيـــة ن ن

؟ املختصة داري القضائية ات ا امام ا  تطبيق

دراســـة   داري التفســ لــدعوى ي القــانو النظــام دراســـة خــالل مــن ينھ ســن مــا ــذا و

املقارن النظام و زائري ا ع شر ال ضوء ع   تحليلية

ول املبح داري-/ ث التفس دعوى   تطبيق

ي الثا داري -/املبحث التفس عملية املستعملة   املنا

ول ة: املبحث دار التفس دعوى   :تطبيق

ـــــا ف يطلـــــب ـــــة دار املحكمـــــة امـــــام ترفــــع قضـــــائية دعـــــوى ـــــ داري التفســـــ دعــــوى

القــرار تفســ املخـتص ــ القا اجــلامـام مــن م املـ او الغــامض ي القــانو التصـرف او داري

اســــــاليب و منـــــا ذلـــــك ـــــ متبعـــــا امــــــات ل و قـــــوق ا توضـــــيح و ــــة املراكـــــزالقانونيـ تحديـــــد

داري للتصرف قيقي ا املع ا للوصول محددة   .علمية

الرقابـــــــــة عمليـــــــــة وســــــــائل مـــــــــن وســـــــــيلة داري التفســــــــ دعـــــــــوى اصـــــــــبحت بــــــــذلك و

وال حقــــــوق مايــــــة الدولــــــة ــــــ العامــــــة دارة أعمــــــال ــــــ ع ــــــ القا ا يمارســــــ ــــــ ال قضـــــائية

املشروعية مبدا تجسيد دف فراد ات   .حر
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ن   ق طـــــــر القضــــــاء و اقــــــرالفقــــــھ ــــــة دار التفســــــ دعــــــوى تتحــــــرك و تنعقــــــد ــــــي ل و

املباشــــر ـــق الطر عــــن امـــا ن، ــــ: اثنـــ غ ـــق الطر عــــن او القضـــائية ــــة ا ــــونأمـــام ي و املباشـــر

القضائية حالة ق طر عن   .ذلك

ول املباشرة: املطلب التفس  دعوى

مـــن املختصـــة القضـــائية الســـلطة أمـــام مباشـــرة ترفـــع و ـــة دار التفســـ دعـــوى تنعقــد

بقيــــــة مثــــــل ـــــا لرفع املقــــــررة القانونيــــــة الشـــــروط نطــــــاق ــــــ و ة املصـــــ و الصــــــفة ذوى طـــــرف

ــــــ دار ينحصـــــرالطلــــــب ،3ةالـــــدعاوى ايــــــن ـــــة دار الســــــلطات تصـــــرفات و اعمــــــال لتفســـــ

داري ي القانو للعمل يح ال و قيقي ا املع اعطاء ي  .القضا

ـــان حيـــث جـــدا، حديثـــة ـــة دار التفســـ دعـــوى ورفـــع ـــك لتحر قـــة الطر ـــذه ــ عت و

ترفــــع ـــــ ال التفســـــ دعــــوى قبـــــول يــــرفض املقـــــارن داري ـــــالقضــــاء ع ذلـــــك و مباشــــرة اليـــــھ

ة شار اس ة إدار يئة س ل داري القضاء أن  4أساس

التفســــــــ دعـــــــوى يقبـــــــل زائـــــــري ا داري القضـــــــاء بــــــــدأ ة ـــــــ خ الســـــــنوات ـــــــ لكـــــــن و

للشــروط وفقـا ، القضـائية حالـة ـق طر جانـب ـ إ ا بـذا مسـتقلة و أصـلية كـدعوى املباشـرة

املقررة القانونية جراءات  .قانوناو

ول املباشرة:  الفرع ة دار التفس دعوى لقبول لية الش   الشروط

البد املختصة القضائية السلطة قبل من املباشرة ة دار التفس دعوى تقبل ي ل

ة دار و املدنية جراءات قانون ا اقر ، الشروط من جملة توافر   :من

ة الشرط  - أ املص و        الصفة

يتطلب ا بذا قائمة و أصلية قضائية دعوى ة دار التفس دعوى أن طاملا

و حالة و موجودة ون ت أن ستوجب ال ة املص و الصفة لديھ تتوافر أن ا لرافع

للمادة طبقا قانونية و صية و ة13مباشرة دار و املدنية جراءات قانون   من

ة املص و الصفة شرط يتوفر املخاطبو ص ال ون ي عندما الدعوى رافع

و حقوقھ و ة ر و ا ھ مصا التصرفات ذه تمس و مة امل و الغامضة بالتصرفات

دعاوى من داري التفس الدعوى ان ون ل نظرا و ، مؤثرة و جدية بصورة تھ حر

ش ام اح مع يتطابق ا ف الصفة و ة املص شرط وم مف فان الشرعية و رطاملوضوع

لغاء دعوى ة املص و    5 الصفة
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امليعاد  - ب   شرط

طاملا عام كأصل ا لرفع ممكنا يبقى و ة دار التفس دعوى لرفع بميعاد عتد ال

قرار أكده ما ذا و نافذة و موجودة بالغموض فيھ املطعون ة دار القانونية عمال أن

خ الصادربتار الفر الدولة شار( قضية13/03/1937مجلس      Blanchard) بال

ختصاص    - ج   :  الشرط

داري القضاء ة ج فان ة ادار دعوى ا باعتبار داري التفس دعوى ان

ة دار املحاكم امام ن، درجت ع ا ف الفصل و بالنظر املختصة القضائية ة ا

طعن و ناف است ة كج الدولة مجلس امام و او   .كدرجة

املباشر ق الطر عن داري التفس دعوى بالنظر ة دار املحاكم تختص حيث

املادة او801بموجب البلدية الوالية، الدولة، عن الصادرة ة دار القرارات

او غموض ة مشو القرارات ذه ا ف ون ت ال و العمومية، الصبغة ذات املؤسسات

ام   ا

ضـــــد الطعــــون ـــــ مباشــــرة التفســـــ قضــــايا ــــ الفصـــــل ــــ الدولـــــة مجلــــس يخــــتص و

املنظمــات او الوطتيــة العموميــة يئــات ال او ـة املركز ــة دار الســلطة عــن الصــادرة القـرارات

العضــــــــــوي القـــــــــانون ــــــــــ بمقت ــــــــــذا و الوطنيــــــــــة نيـــــــــة املــــــــــادة01-98امل قــــــــــانون901و مــــــــــن

باال  ، ــــــة دار و املدنيـــــة ـــــراءات نافا باالســــــت الطعـــــن ــــــ بالفصـــــل اختصاصـــــھ ــــــ ا ضـــــافة

التفســــــ بـــــدعوى املتعلقـــــة و ــــــة دار املحـــــاكم عـــــن الصـــــادرة ــــــام ح ـــــ بـــــالنقض والطعـــــن

  داري

ي الثا املباشرة: الفرع التفس لدعوى املوضوعية   الشروط

الدعوى  - أ محل التصرف   طبيعة

و ة دار العقود و القرارات ع املباشرة ة دار التفس دعوى تنصب أن ط ش

في ا يح ال و قيقي ا املع إعالن و ا بتفس املطالب ة دار القضائية ام ح و

الدعوى اطراف حولھ املتنازع و ا، ان1ف يمكن ال انھ ع الفر القضاء اقر لقد و

ت دعوى العاديترفع القضاء ام اح او ع شر ال اعمال ع ة دار  .6فس

التفس بدعوى ف ع نجده زائري ا داري ي القضا النظام ا بالرجوع أما

العقود ا اضافة تنظمية ام انت فردية عام ل ش ة دار القرارات ع املنصبة
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طبقا ة دار القضائية ام ح وتفس ة جراءات965و285للمادةدار قانون من

ة دار و  .املدنية

ما  - ب م و غامضا الدعوى محل داري القرار يكون   ان

ول غامضا داري العمل او القرار ذا ان اذا داري التفس دعوى تقبل ا

ا مع متناقضة التصرف دالالت و عبارات ون ت ان ، جدية و حقيقية بصورة ما لغايةم

اللغوي ا تركي حيث من الفاظھ و دالالتھ وضوح عدم او التصرف ذا ا اجل من وجد ال

للنص قيقي ا املع بيان عن ا قصور   .و

قيقي ا املع اختفاء ا ادى ادا كذلك، الغموض و ام شرط يتحقق و

حقوق  و بمصا يمس ان شانھ من جدي نزاع خلق ا ادى و اطرافللتصرف او فراد

القانونية   7العالقة

الغامض  - ج التصرف مع حول وحال وقائم جدى نزاع   .وجود

حالة حول حال و موجود محدد ي قانو نزاع وجود ع ترتكز الشرط ذا ات مم

أن شأنھ من ام ذا أن و ن الطرف ن ب ى قانو ام ال عالقة أو ي قانو مركز أو قانونية

املراكز ع جديةيؤثر بصورة ن املتنازع من ل ل  .القانونية

القانونية الصفة م ل الن م وحد الوزراء الشرط ذا تطبيق و اعمال من ث س و

الغاية و املختصة القضائية السلطات من ة دار التصرفات تفس طلب ة املص و

الق للمبادئ طبقا ة دار والتصرفات القرارات شرعية دعم ذلك زمن عز و ضائية

قانونية بطرق املستقبلية املنازعات ع القضاء و ة دار التصرفات الثقة و ستقرار

 .ووقائية

  

ي الثا مياشرة:  املطلب الغ داري التفس   دعوى

ـات ا امـام صـوم ا قبـل مـن مباشـرة ترفـع ـ ال املباشـرة التفسـ دعوى خالف ع

فــان ، داري ــقالقضـاء طر عــن ــة دار املحـاكم امــام ترفــع املياشــرة ـ الغ التفســ الــدعوى

معينة قانونية لشروط طبقا العادي القضاء ة ج من   .حالة

ول حالة: الفرع ق طر عن التفس دعوى   شروط

النظـــــــر عمليـــــــة حالـــــــة ـــــــ القضـــــــائية حالـــــــة قـــــــة بطر التفســـــــ دعـــــــوى ترفـــــــع و تتحــــــرك

دعــو  ـ العــاديوالفصـل القضـاء ـة ج امــام أصـلية قضـائية ــة–جزائيـة–مدنيـة( ى ) تجار
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حكـــــم او إداري عمـــــل غمـــــوض صــــوم ا احـــــد قبـــــل مـــــن املرافعــــات خـــــالل يـــــدفع أن يحــــدث و

جابـــة ــون ت و ، صــلية العاديــة الــدعوى بموضــوع ارتبــاط او صــلة لــھ ســابق اداري ي قضــا

قيقـــــي ا ــــ املع تحديــــد و الــــدفع ــــذا ـــــلعــــن ل ســــبة بال ية مصــــ مســــالة داري للتصــــرف

املختصة العادي القضاء ات ج أمام املنظورة العادية صلية الدعوى ملوضوع ي   .القضا

باحالــــة يقـــوم و ، ــــا ف بالفصـــل صــــلية العاديـــة بالــــدعوى املخـــتص ــــ القا فيتوقـــف

القضــــــــ ــــــــة ا ــــــــ ا بــــــــالغموض فيــــــــھ املــــــــدفوع داري التصــــــــرف تفســــــــ ــــــــةمســـــــالة دار ائية

ايـــن ه ـــات لتفســ ج امـــام تفســ دعـــوى يرفعــوا بـــان صــلية الـــدعوى اطــراف ـــ يــأمرالقا

املــــدفوع داري للتصــــرف يح ــــ ال و قيقــــي ا ــــ املع الســــتخراج املختصــــة داري القضــــاء

ي قضا حكم بواسطة امھ ا ازالة و بالغموض   .فيھ

لب ، حالة ق طر عن التفس دعوى الشروطلقبول من توافرمجموعة من   :د

وجـود -01 شـرط تـوفر القضـائية حالـة بواسـطة التفسـ دعـوى مـرلقبـول ـ يقت

العاديــــة بالــــدعوى املختصـــة أصــــال العـــادي القضــــاء ـــة ج صـــادرمــــن ي قضــــا حـكــم

داري العمل ام إ و غموض الدفع ا شأ قام ال و ،   .صلية

صــلية-02 الـدعوى ـون ت تقــادمأن أو جـرءات ســقوط سـقط لـم و حالــة و قائمـة

النقض أو ناف باالست حكم بواسطة ا إلغا تم او عليھ أسست الذي ق  .ا

صــلية-03 للـدعوى صــ الطلـب التفسـ بمضــمون التفسـ طلــب مضـمون تطـابق

القضائية حالة حكم بمضمون جاء ما   .و

د-04 ضــة عر ترفــق و تتضــمن ان ــيجـب ع القضــائية حالــة بواســطة التفسـ عــوى

التفس ضة عر عادة ة املطلو املعلومات بقية و حالة حكم من  صورة

أطراف-05 احد من إال القضائية حالة بواسطة التفس دعوى قبول يمكن ال كما

ك القضائية باإلحالة كم ا و بالغموض الدفع ا شأ قام ال صلية طالدعوى ش ما

صية و حالة ون ت ان و ة املص قيام شرط الدعوى ذه   .رافع

ون-06 ت ال ضتھ عر بمضمون ا توافر الواجب الشروط ام اح الدعوى رافع ع

ا ينحصرموضوع موقعة و ة مكتو ون ت وأن القضائية لإلحالة كم ا بصورة مرفوقة

التفس طلب مضمون و حدود أصلية حالةبصفة حكم   محل

ـــا-07 ل س لـــ أخـــرى قضـــائية طلبـــات ـــ ا يتطــرق أن الـــدعوى رافـــع ـــ ع باتـــا منعـــا يمنــع

أو قـــرارإداري إلغــاء يطلــب ــان داري، ــ القا بــھ م ـــ يل الــذي حالــة حكــم باملوضــوع صــلة
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العمــــــل غمـــــوض ا ســـــب ـــــ ضـــــرارال عـــــن ض بتعـــــو كـــــم ا او مشـــــروعيتھ عـــــدم عـــــن إعـــــالن

  . داري 

كـــــــم- 08 ا منطــــــوق املضـــــــمون مــــــع الـــــــدعوى ضــــــة عر ـــــــ التفســــــ طلـــــــب يتطــــــابق أن

باإلحالة ي   القضا

ي الثــــــا ــــــق: الفــــــرع طر عــــــن ــــــة دار التفســــــ بــــــدعوى املختصــــــة القضــــــائية ــــــة ا

  حالة

صـــــــاحبة ــــــ الدولـــــــة مجلــــــس ، ـــــــة دار الغــــــرف داري القضـــــــاء ــــــات ا أن صــــــل

التفســـــ بـــــدعوى بواســــــطةختصـــــاص التفســـــ بـــــدعو ي القضـــــا ختصـــــاص مســـــالة لكـــــن و

املحــاكم ـل شــارك بحيـث جرائيــة، املبـادئ و القواعـد عــض فيـھ تــتحكم القضـائية حالـة

العـــــــادي ـــــــة( القضــــــاء تجار ـــــــ) مدنيــــــة داري القضـــــــاء ــــــات ج ـــــــي زا ا القضــــــاء محـــــــاكم و

عمــــــال  التفســـــ ـــــ الفصــــــل و بـــــالنظر خــــــاللختصـــــاص بـــــالغموض فيــــــھ املـــــدفوع ـــــة دار

مدنيـــة الـــدعوى ـــ الفصـــل و ــــة–النظـــر مجــــددا–تجار نـــا ت ـــ أث لـــذلك ، أصـــلية جزائيـــة

التفســــــــ دعـــــــوى و عامـــــــة، بصـــــــورة ـــــــة دار التفســـــــ لـــــــدعوى ي القضـــــــا ختصـــــــاص مســـــــالة

خاصة بصورة القضائية حالة  بواسطة

التنظيمية  - أ ة دار القرارات   : تفس

ســتاذ محيـو" يالحـظ القــرارات" احمــد بتفســ مختصــة أصـبحت العاديــة املحــاكم ان

ة دار و العادية املحاكم ن ب ل طو صراع عد التنظيمية ة   8دار

ـــــ الشــــ ــــا حكم أصــــدرت عنـــــدما الصــــراع ــــذا ل حــــدا التنـــــازع محكمــــة وضــــعت قــــد و

الســيدsept fonds  2قضــية ن بـــ م ــ امل التنقـــل عقــد الســـكة sept fondsشـــان شــركة و

محكمـــة طـــرف مـــن ـــ تنظي ك مشـــ القـــرارالـــوزاري تفســـ شـــان اع ـــ أثـــارال قـــد و ديديـــة ا

أعـاله املشـارإليـھ التنـازع محكمـة حكـم ـ جـاء قـد و ، س بـار ناف ـ: " است القـرارالتنظي أن

أح مـــــن لـــــھ ملـــــا شـــــر عمـــــل للمحـــــاكمبمثابــــة يمكـــــن الصـــــفة ـــــذه و تنظيميـــــة، و عامـــــة ـــــام

ا أمام املطروح اع ال الغامضة امھ تفسرأح أن تطبيقھ ع رة السا  " العادية

ـــــــل تأو صـــــــالحية العاديـــــــة للمحـــــــاكم مـــــــن ســـــــية الفر التنـــــــازع محكمـــــــة أســـــــندت بــــــذلك و

الناحيـــــة مــــن ن القـــــوان درجـــــة ـــــ عــــد ـــــ ال التنظيميـــــة ـــــة دار وفقـــــاالقــــرارات و املوضـــــوعية

ــ القــانون قواعــد ــا ل تخضــع ــ ال التفسـ قواعــد و منــا لــنفس تخضــع للمعيـاراملوضــو
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يمـــــس وال ، اصـــــة ا ـــــة دار املالئمـــــات و الشـــــؤون ـــــ تـــــدخال ـــــذا ـــــ عت ال و ـــــ الف ومـــــھ مف

اطراد و بانتظام العمومية املؤسسات و ة دار الوظيفة س   .بمبدا

القر   - ب الفرديةتفس ة دار   : ارات

العاديـــــة القضـــــائية ــــات ل يجـــــوز ال فانـــــھ الفرديــــة القـــــرارات ســـــبة بال –مدنيـــــة( أمــــا

ـــة الفرديــــة)  جزائيــــة–تجار ــــة دار القــــرارات غمـــوض الــــدفوع ــــ للفصـــل تتعــــرض وال. أن

اختصاصــات صـميم مــن ـذا الن ــة دار القـرارات مــن النـوع ــذا تفسـ ــا ل مالئمــةيجـوز و

مــــــــن النـــــــوع ـــــــذا تفســــــــ ـــــــ العـــــــادي القضــــــــاء ـــــــة ج مـــــــن تــــــــدخل اي ان و ـــــــة دار الســـــــلطات

القضاء ازدواجية مبدا ع و ختصاص قواعد ع عدي عت  . القرارات

ي الثا ة:  املبحث دار ية التفس الدعوى التفس   منا

و القانونيـــــة العلـــــوم ــــــ ة ـــــ الرا املبـــــادئ العمــــــلمـــــن أو شـــــر ال الـــــنص أن ــــــة دار

ذلــك عـن ــ ع و ه تفســ ــ ــاد لالج مجــال ال ـ الوا الــنص( داري وضــوح مــع ــاد اج ،)ال

أو ب لتصــــــــو ذلــــــــك و الـــــــنقص أو الغمــــــــوض حالـــــــة ــــــــ للتفســــــــ داري ـــــــ القا ــــــــا ي إنمـــــــا و

ي القانو لنص السليم و يح ال التطبيق اجل من الغموض يح   .9ت

ـــــ بالتفســــــنف ملــــــزم ــــــو ف ية التفســــــ بالعمليــــــة اخطــــــاره عــــــد داري ــــــ للقا ان اذا م

ســــتخدم ـــ ال الفنيــــة دوات و الوســـائل مــــن مجموعـــة اوجــــدت ، التفســـ عمليــــة يل ســـ ول

كـــذا و املنطــق و صــطالحات و يم املفــا و اللغــة مثـــل القانونيــة عمــال و النصــوص لتفســ

وجـــــود مـــــن ـــــدف ال و كمــــة املصـــــادرا و ية التحضـــــ عمـــــال و ي القـــــانو التصــــرف و الـــــنص

الـــنص ــا محيط ـــ صــدر ـــ ال ئــة الب ل شـــ ــ ال جتماعيـــة الظــروف و العوامـــل و خيــة التار

ي القــــانو العمــــل ــــ. او التفســــ دعــــوى ــــ ــــ القا لســــلطات نتطــــرق ســــوف املطلـــــب( لــــذلك

التفس) ول  عملية املستعملة الوسائل ي( و الثا   )املطلب

ول   التفس/ املطلب عملية داري القا   .سلطات

عـــــن البحـــــث حـــــدود ـــــ ـــــة دار التفســـــ بـــــدعوى املخـــــتص ـــــ القا ســـــلطات تنحصـــــر

بـــــالغموض فيـــــھ املطعـــــون ي القضـــــا كـــــم ا او داري للتصـــــرف قيقـــــي ا و يح ـــــ ال ـــــ املع

ق و منـــا باتبـــاع ذلـــك ـــون ي و ـــام، فــــانو لـــذلك ، التفســـ عمليـــة ـــ قانونـــا مقـــررة واعـــد

عليـــــــھ، عــــــرض حالـــــــة ــــــل حســـــــب تضــــــيق و ســـــــع ت التفســــــ عمليـــــــة اثنــــــاء ـــــــ القا ســــــلطات
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ضــوابط ــ ا تخضــع بــل ــا، اطالق ــ ع ســت ل داري التفســ ــ املخــتص ــ القا فســلطات

ا تجاوز يمكن ال مبادئ   و

ول  الضيق:  الفرع    التفس

التف ــــــــاســـــــتعمل ف توجـــــــد ـــــــ ال ـــــــاالت ا ـــــــ داري القــــــــانون ـــــــ ـــــــ الف الضـــــــيق ســـــــ

بحيــث ا عناصـر افـة ل شـاملة و مفصـلة بصـورة القانونيـة التصـرفات تـنظم قانونيـة نصـوص

الغموض او للشك مجال تجعل   .ال

ناءات ســــت حــــاالت ــــ ســــبة بال التفســــ عمليــــة ــــ ــــ القا ســــلطات تتقيــــد وكـــذلك

صـــول  عــن املقــررةالــواردة للقاعـــدة تطبيقــا ضـــيقا ا تفســـرتفســ ان ال( يجــب ناء ســـت ان

عليھ يقاس ال و ه تفس   ) .يتوسع

املبــادئ ــا تحتو ــ ال القانونيــة ــام ح تفســ ــ يتوســع ال ان ــ القا ــ ع يجــب كمــا

ــاالت ا ــذه ر اشــ و داري، كمصــدرللقـــانون للقــانون امــا: العامــة املســاواة عبـــاءمبـــدا م

املرافـــــــق تحكـــــــم ـــــــ ال املبـــــــادئ ، الـــــــدفاع حــــــق مبـــــــدا ، ن درجتـــــــ ـــــــ ع ـــــــ التقا مبـــــــدا العامــــــة،

  .العمومية

يمكــــــــن ال فانـــــــھ ، ضـــــــيقا ا تفســـــــرتفســـــــ ان يجـــــــب ـــــــ ال العامـــــــة املبـــــــادئ ـــــــ ا باإلضـــــــافة

ا تفســـ ــ التوســع الن بــھ ــ املق الشــ ــائزلقـــوة ا كــم ا تفســ ــ يتوســع ان ــ للقا

كـــمقــد ا او التصـــرف عــدل ان ـــ للقا يمكــن فـــال ، ن املتقاضـــ بمصــا اضـــرار ــ ا يـــؤدي

فحـــــــص او املاديـــــــة خطـــــــاء يح ـــــــ ت بمجـــــــرد يقـــــــوم ان يمكنـــــــھ ال و التفســـــــ محـــــــل ي القضــــــا

التفس محل التصرف ذا   .10مشروعية

ي الثا الواسع: الفرع   التفس

ـــ ا امـــام داري للقـــرار الواســـع التفســـ ـــاالتان ا ـــ يطبـــق املختصـــة القضـــائية ة

عامــة بصـورة ، داري للقــانون مصـدرا ــون ت ـ ال و القانونيـة النصــوص ـا ف ــا ف تصـاغ ـ ال

محددة اصدارالقراربصورة ظروف و التفاصيل افة تتضمن ال لية، صياغات   .و

الواسع التفس ا ف ستعمل ال االت را اش من   :و

ـــةاســتعمال التقدير الســـلطة نطـــاق ــ الصـــادرة ـــة دار القـــرارات ــ الواســـع التفســـ

العامة لإلدارة   .املقررة

اللـــوائح و التنظيميـــة بالســـلطة املتعلقـــة القـــرارات تفســـ ـــ الواســـع التفســـ اســـتعمال

ة   .دار
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العامة دارة امتيازات و سلطات تفس الواسع التفس   .استعمال

ي   الثا داري: املطلب التفس دعوى التفس   وسائل

عمـــال و النصـــوص لتفســ ســـتخدم الفنيــة الوســـائل و دوات مــن مجموعـــة نــاك

خيــــــة املصــــــادرالتار و ية التحضـــــ عمــــــال ، صـــــطالحات ، يم ،املفــــــا اللغـــــة مثــــــل القانونيـــــة

ال التصرف ا محيط صدر ال ئة الب ل ش يوال   .قانو

خارجية تفس وسائل و داخلية تفس وسائل ا التفس ادوات الفقھ يقسم   .و

ول الداخلية: الفرع التفس   وسائل

أو ي القـــــــانو الـــــــنص لتفســـــــ داري ـــــــ القا ـــــــا إل ـــــــا ي ـــــــ ال الوســـــــائل ـــــــا يقصــــــد و

تحلــيال ذاتــھ الـــنص يحلــل بحيــث ، ي القضـــا كــم ا أو داري تجالعمــل ســت و مـــنمنطقيـــا

ألفاظـــھ و وســــيلةعباراتـــھ ـــ إ لتجــــاء بـــدون اى مباشـــرة بصــــفة التطبيـــق الواجـــب كــــم ا و

ي القانو التصرف و النص ذات عن   .خارجية

الـــنص تفســـ و للـــنص ــ ر ا التفســـ مـــن الداخليـــة التفســ وســـائل ـــون تت عليــھ و

التفس و ، تفصيال و جملة ي القانو العمل املنطقأو   .باستخدام

ي - أ القانو للنص ر ا   التفس

ـــة   اللغو الـــدالالت و ي املعــا باط اســـت ــ يقت التفســـ ـــ الوســيلة ـــذه اســتخدام

يختــــــــــــــارالفــــــــــــــاظ و تقــــــــــــــى ي داري العمــــــــــــــل أو ى القــــــــــــــانو الــــــــــــــنص واضــــــــــــــع الن صــــــــــــــطالحية و

ال مجــــال ــــ و مظبوطــــة و املحــــددة ي املعــــا و الــــدالالت ذات ات غالبــــاومصـــط ي القــــانو عمــــل

ومضــبوطة، محــددة ي معـا ــا ل قانونيــة اصـطالحات ي القــانو داري العمــل صـاحب تقــي ي مـا

صطال باملع عندئذ عمل ، اخراصطال و لغوي مع لفاظ لبعض ان اذا   . 11و

جملة  - ب ي القضا كم ا أو داري العمل أو النص مضمون   :تفس

بتفســــ املقصـــود جمــــلو و الفــــاظ و مفـــردات ســــيق ت و ـــب تقر مجــــزء ال جملــــة الـــنص

دالالت و ي معـــا ــم ف و ســـيقھ ت و واحــد بموضـــوع املتعلقــة و الواحـــد ي القــانو الـــنص وفقــرات

الن الــنص ــا م ــون يت ــ ال صـطالحات و لفــاظ مــن ه ــ غ ضـوء ــ ع مصــط او لفــظ ـل

عضـــ تكمـــل فقراتــھ و جملـــھ و ألفاظـــھ و املوضـــوعمصــطالحاتھ صـــياغة و ضـــبط ــ الـــبعض ا

مــــــن ي القــــــانو العمـــــل أو الــــــنص أجـــــزاء الن للــــــنص، ــــــ الرئ و الواحـــــد ي القــــــانو املضـــــمون أو

املطاف اية البعض ا عض يفسر مفردات و جمل و ات مصط و   .ألفاظ
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اســــــتخراج اجـــــل مـــــن ي القـــــانو الـــــنص ات مصـــــط و ألفـــــاظ ســـــيق ت و ـــــب تقر فعمليـــــة

قيقي ا الداخاملع التفس وسائل من فنية وسيلة عت يح ال  12و

املنطقي  - ج التفس   وسائل

اســــتخراج يمكــــن ال مــــة م و غامضــــة ات املصــــط و العبــــارات و لفــــاظ ــــون ت عنـــدما

و ــــــب تقر عمليـــــة عـــــد متناقضـــــة املســـــتخرجة ي املعــــــا انـــــت أو صـــــطال و اللغـــــوي ـــــا معنا

و ات املصــــــط و لفــــــاظ ســـــيق تــــــدورت ــــــ ال و الــــــنص ــــــا م يتــــــألف ــــــ ال الفقــــــرات و مــــــل ا

اســـــتعمال مرحلـــــة ـــــ إ نتقــــال مـــــن البـــــد ، الــــة ا ـــــذه ـــــ ، واحــــد موضـــــوع حـــــول ــــا جميع

تاج ســــــت و ـــــ او بـــــاب مـــــن تاج ســـــت ، القيــــــاس ـــــ و املعروفـــــة ووســـــائل املنطقـــــي التفســـــ

املخالفة وم  بمف

القياس  -1 ق بطر   التفس

القيــــ ــــ ع انوو اذ ، واحـــــدة قانونيــــة لقاعــــدة ة شـــــا امل املراكــــزالواقعيــــة اخضـــــاع اس

ــا ل ة املشـا خـرى ـاالت ا ــل ـ ا تمتـد ان يجـب معينـة حالــة بصـدد ضـعت و ـ ال القاعـدة
عليــــھ13 عــــرض عنـــدما اى عــــادة ع شــــر ال نقـــص حالــــة ــــ للقيـــاس داري ــــ القا ـــ يل و ،

ال ـــ خـــاص نـــص ا شــــأ يـــرد لـــم حالــــةحالـــة كـــم مقـــرارا قانونيــــا نـــص ـــا عل فيطبـــق ع شــــر

العلة و ب الس متحدان ما أ و تماما ن ت شا م ن الت ا أن وجد ما اذا   .أخرى

أو -2 باب من تاج   ست

كــم ا لتـوفرعلـة عليــھ منصـوص ـ غ فـرض ــ ع الـنص حكـم ثبــوت ـو بـھ املقصـود و

الفــــــ حكــــــم ســـــــتغرق لــــــذلك ، قــــــوة ــــــ أك بصــــــورة ـــــــفيــــــھ الغ الفــــــرض ال عليــــــھ املنصــــــوص رض

الــــة ا ـــ العلــــة الن قـــة الطر ــــذا ل داري ـــ القا ــــا ي و ، ـــ أو بــــاب مـــن عليــــھ منصـــوص

النص ا شأ الوارد و الة ا ا توافرم أك ا شأ نص يرد   14.ال

املخالفة -3 وم بمف تاج   ست

ــوم بمف تاج ســت بواســطة التفســ ــ ع ـــاو عل منصــوص ــ غ حالــة إعطــاء املخالفـــة

الن او ن ــــــالت ا ـــــ العلـــــة اخــــــتالف ب ســـــ ـــــا، عل منصــــــوص حالـــــة ـــــ كــــــم ا عكـــــس حكمـــــا

ا عل منصوص الغ الة ا جزئيات من جزئية ا عل املنصوص الة  .ا

ي الثا ارجية: الفرع ا التفس   .وسائل

دوات مجموعــة ــ ارجيــة ا التفســ عــدوسـائل داري ــ القا ــا ن ســتع ــ ال

كمــــة ا ــــ ع التعـــرف عمليــــة مثــــل الداخليـــة التفســــ أدوات بواســــطة التفســـ عـــذرتحقيــــق
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إصـدارالــنص و إلعـداد ية التحضــ باألعمـال شـاد س عمليـة و ي القــانو التصـرف وجـود مـن

خية باملصادرالتار ستعانة و ي   .القانو

و   - أ كمة ا ع يالتعرف القانو التصرف جود و من   الغاية

مـــــن عامــــا مبـــــدأ أو ي قضــــا حكـــــم أو ع شــــر أو ي قـــــانو عمــــل أو تصـــــرف ــــل ل أنـــــھ مــــادام

املصـــــــــــا و القــــــــــيم يبلـــــــــــور و يجســــــــــد ــــــــــا موج عامـــــــــــا ــــــــــدفا داري للقـــــــــــانون العامــــــــــة املبــــــــــادئ

عمليــــــــة فـــــــإن ا، دف ســــــــ ــــــــ ال خالقيـــــــة و السياســــــــية و جتماعيــــــــة و البحــــــــثقتصـــــــادية

الـــنص ـــذا تفســ ـــ ع ســـاعد بدقــة ي القـــانو الــنص أو العمـــل حكمـــة أو غايــة عـــن والتعــرف

القانونيــــة أو املاديــــة ع الوقــــا ــــ ع لتطبيقـــھ الرســــ و صــــيل و قيقــــي ا معنــــاه واســـتخراج

ــــــ القا ــــــأ ي ي القــــــانو العمــــــل أو الـــــنص غمــــــوض حالــــــة ــــــ أنـــــھ نقــــــول لــــــذلك اع، ــــــ ال محـــــل

تفســــ  ــــ أوداري الـــــنص ذلــــك وضــــع مــــن املشـــــرع ــــا إل ــــدف ــــ ال منــــھ الغايـــــة تــــو ــــ إ ه

ــا ل تبعـا التطبيـق ل ســ الغايـة ـذه ضــوء ـ ع و ي القـانو التطبيــق. العمـل و التفسـ أن ذلـك

واحدة قانونية   .عملية

خية  - ب التار باملصادر ستعانة   .عملية

التصــــــر  اســــــتمد ــــــ ال خيــــــة املصــــــادرالتار ــــــ ا الرجــــــوع وجــــــودهعمليـــــة ــــــا م ي القــــــانو ف

بيـــــان ــــ ــــ القا ســــاعد و التصـــــرف ــــذا مصــــدر و قصــــد و ارادة معرفـــــة ــــ ع ا ــــ كث ســــاعد

القانونية و املادية ع الوقا ع ذلك عد لتطبيقھ   معناه

ية  - ج التحض باألعمال شاد س   .عملية

املع و الرســــمية الوثــــائق مجموعــــة ـــــ القانونيــــة لألعمــــال ية التحضــــ ـــــاعمــــال ف ــــ

و لســـات، محاضـــرا و ســـباب بيـــان و وعـــرض املناقشـــات و ر التقـــار تتضـــمن ـــ ال و ـــة ك

و اصـــــة ا جرائيــــة و القانونيـــــة و الفنيــــة التحقيقـــــات و ة ــــ ا عمليـــــات نتــــائج و ع وقـــــا كــــذا

القــــــــــرارات بات ســــــــــب و ــــــــــة دار ــــــــــات العقو قــــــــــرارات و القضــــــــــائية ــــــــــام ح يــــــــــات حي كــــــــــذلك

ة   .15دار

ملزمــــــــة ســـــــت ل ـــــــ ف ع شـــــــر ال مـــــــن جــــــــزء ـــــــ عت ال ية التحضـــــــ عمـــــــال أن يالحـــــــظ و

فعليا عا شر عت املفسرالذي ع شر ال درجة إ مطلقا تر فال ،   .للقا

النظـــــر يصــــرف أن ســــتطيع امـــــرجــــوازي ية التحضــــ لالعمــــال داري ــــ القا فرجــــوع

مـــن أخــرى قـــة طر أيـــة ــ إ يرجـــع ان و ــا خـــذ بعادعــن اســـ يمكنـــھ ال نمــا ب ، التفســـ طــرق

بتطبيقھ القا يلزم قانونا عت املفسرإذ   . القانون
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لعمليــــــة اخــــــرى علميــــــة ســــــائل و يوجــــــد فانـــــھ ــــــا ذكر ســــــبق ــــــ ال الطــــــرق ــــــ ا باالضـــــافة

و ا عل عتماد التفس لقا يمكن ال و داري   :التفس

ق -  و جتماعية الظروف السياسيةتحليل و   :تصادية

تفســـــــــــ ــــــــــ ع ســــــــــاعد قتصــــــــــادية و السياســـــــــــية و جتماعيــــــــــة الظــــــــــروف تحليــــــــــل ان

واقعيا و حقيقيا ا تفس القانونية   16 .التصرفات

ر الظوا و وادث ا و الظروف و العوامل من وجوده ستمد ي القانو فالنظام

ئة الب ون فت ، ا ف شا ال ة ضار ا و وجتماعية ا مع فيتفاعل ، بھ املحيطة

العوامل لتلك طبقا يفسر ان يجب ي القانو التصرف فان لذلك ، ا ا ملتغ طبقا  .يتكيف

ر- ا العل البحث بواسطة   :التفس

و القانونية لول ا عن البحث و اد ج ع التفس قضاء ات ج عاتق ع يقع

ا املبادئ عن الكشف خالل من علميةالقضائية منا باستعمال ذلك و للقانون لعامة

التجر و ستدال املن و التحلي املن مثل داري القانون  .تفس

اتمة   :ا

تجعل نصوصھ الغموض اكتناف و امھ اح داري القانون نقص ر مظا ان

داري، القانون قواعد تطبيق و تفس ي شا ا و خالق بدور يضطلع التفس قضاء

سم ي بحيث فقط ي تفس س ل و العامة للمبادئ معلن دور و التفس قضاء فدور

امل و التكييف و ستقاللية دارةبمقومات اعمال مراقبة   الئمة

متخصصة قضائية ات ج جود و ي القضا التفس دعوى استقاللية تحتم كما

البحث منا باستعمال الوقت نفس مة مل و التفس مة بم تضطلع فنيا و علميا

حالة ل حسب التفس سائل و استعمال و   .العل

التوفيق تقت داري التفس عملية حمايةان و العامة ة املص متطلبات ن ب

ي قانو تصرف او قانونية قاعدة ل ف ، العامة السلطة ة مواج فراد ة حر و حقوق

ة املص و العامة ة املص ن ب التوازن مبدا ام اح نطاق يتم ان يجب ه تفس يتم

اصة   .ا

تفس دعوى ة نظر تطبيق ا يطمح زائري ا ي القضا لفالنظام ب ة دار

و الواقع ان ، ة دار و املدنية جراءات قانون عديل خالل من ا اسس ا دالال
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مقارنة زائري ا القضاء داري التفس منازعات محدودية ت اث ي القضا التطبيق

امل ال القضاء و لغاء   .بمنازعات
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1975 p 815 
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  5-163صفحة 

 142االستاذ عمار عوابدي ، قضاء التفسیر ، مرجع سابق ، صفحة   .6
 قضیة جونسون  1975افریل  15مجلس الدولة الفرنسي قرار صادر بتاریخ   .7
 146ابق صفحة عمار عوابدي مرجع س   .8
 152الى  127محمدى فریدة الزواوي نظریة القانون ص   .9

المستشار معوض عبد التواب ، الدفوع االداریة ، دار الكتاب الحدیث ، صفحة   .10
359 

 109استاذ صالح طلیس ، المنهجیة في دراسة القانون ، صفحة   .11
  .184عمار عوایدي المرجع السابق ص  .12
 111استاذ صالح طلیس ، مرجع سابق صفحة   .13
 185عمار عوابدي ، قضاء التفسیر ، المرجع السابق صفحة   .14
   183: المرجع السابق، ص: عمار عوابدي .15
188عمار عوابدي نفس المرجع ، صفحة   .16



                2016–1437  

662 
 

ع للبضــــــــا البحري النقل عقد عن النـــــاشئة ـــــات للمنازعـــ ــائية القضـــــ ــة  الواليـــــ

ثالثة سنة دكتوراه باحثة أمينة بورطال

تة مؤقّ  أستاذة

السياسية والعلوم قوق ا  لية

بلقايد بكر ي أ زائر-تلمسان-جامعة ا

ص  :امل

اشئة  النّ اعات الّ سّوة ل ة حتميّ وضرورة صبة ا رض بمثابة القضائية الوالية إنّ

دعوى بموجب البحري اقل النّ مسؤولية اثارة ا ف بما قل النّ عقد ةعن عدّ أمام قضائية

فأحال املختّصة املحاكم قائمة من زائري ا ع شر الّ وّسع حيث ا إقليميّ مختّصة ات ج

أو الوعد ا اختصاص دائرة يقع ال ة وا عليھ املدّ كموطن العامة للقواعد

البضاعة املادة  سليم ورد الذي غ والتفر ن ال دة. 745/2وميناء ملعا وخالفا

منبروكس خشية ھ أنّ إالّ ي، القضا ختصاص ملسألة تتعّرض لم الّ ا وال روتو و ل

يارات ا من قائمة للمدّ امبورغ اتفاقية منحت فقد احن الشّ ع اقل النّ عّسف

ا إمّ ا والي نطاق يدخل الّ املحكمة ا ف تقع ال ولة الدّ لقانون وفقا عوى الدّ لرفع

أو الرئ العقداملحل إبرام ان م أو عليھ املدّ ملوطن آخر...عتيادي ان م أّي . أو

ك مالّ ملصا مراعاة املختّصة للمحاكم وء الّ كيفية روتردام قواعد مت نظّ وقد

ن للمادت طبقا اقل68و66البضاعة والنّ ذ املنفّ رف الطّ ع املرفوعة عاوى الدّ ن ب ة مم

ة افّ عن سأل الذي لمالبحري إذا خاصة البحري ذ املنفّ رف الطّ ا ل يتحمّ ال امات ل

للمحكمة حصري اختيار شأن اتفاقا قل النّ عقد ن عاء. يتضمّ دّ ع تفاق وأجازت

يمكن اذ الك العقد يتجّسد الذي اع ال شوء قبل ا حصر مختصة محكمة أمام

إعماال تفاقية ام أح عن روج ا عليھ التعاقديةب"بناءا ة ر ا إعالء مراعاة" مبدأ مع

مختّصة محكمة أّي أمام تھ سو اع الّ طر ن ب فاق تّ يجوز كما نة، معيّ شروط

قواعد أجازتھ ما و و اع الّ شوء عد دة للمعا ة املنضمّ ول الدّ إحدى موجودة

باال لھ املتاح يار ل وفقا للقضاء وء بالّ املدّ حّرة ةامبورغ إدراج. تفاقيّ يتّم وقد

ظر ا دائرة ن ب تتمحور وال املالئم التقا موقع لتحديد ن ال سند شروط
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ة القانونيّ ام ح من ّرا تھ ّ شروط توافر عد والقضاء ع شر الّ ن ب باحة و

ما لدولة الوط القضاء لدى  .الّسائدة

Résumé : 

la nécessité de la compétence pour régler les différends litiges découlant du 

contrat de transport, surtout la responsabilité du transporteur maritime en vertu 

d'un procès contre plusieurs locales judiciaires au niveau régional où la 

législation algérienne a élargi la de la liste des juridictions compétentes et 

transféré aux règles générales que la domicile de l'accusé et la partie qui est dans 

le cercle de compétence de promesse ou la livraison des marchandises et le port 

de chargement et de déchargement, qui est énoncé à l'article 745/2. 

Contrairement à la Convention de Bruxelles et ses Protocoles, qui n'a pas été 

exposé à la question de la compétence, cependant, par crainte du transporteur 

arbitraire à l'expéditeur la Convention Hambourg a donné sur le demandeur une 

liste d'options pour répondre conformément à la loi de l'Etat dans lequel le 

tribunal, qui relèvent du champ d'application de son mandat, soit le magasin 

principal ou normal à domicile de l'accusé ou à domicile la conclusion du contrat 

... ou ailleurs.  Et les Règles de Rotterdam ont été organisées Comment le recours 

aux tribunaux compétents de prendre en compte les intérêts des propriétaires 

des marchandises conformément aux articles 66 et présenté 68avec une 

distinction entre la partie exécutant et le transporteur maritime qui est 

responsable à toutes les obligations encourues par la partie exécutant surtout si 

le contrat de transport ne comprend pas un accord sur le choix exclusif du 

tribunal. Selon les termes de l'accord sur la poursuite devant un tribunal 

compétent exclusivement devant la naissance du litige, qui se reflète dans le 

contrat de volume car il peut être basé sur la sortie de l’application des 

dispositions de la Convention "au principe du maintien de la liberté 
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contractuelle" sous réserve de certaines conditions, qui peut être convenu entre 

les parties au différend soit réglé devant un tribunal compétent situé dans l'un 

des adhérant aux Etats traités après la naissance du litige, qui a été autorisée par 

les règles Hambourg de la liberté du demandeur pour aller au tribunal 

conformément à l'option offerte à lui par la Convention. Et aussi on peut insérer 

des clauses dans le connaissement pour déterminer le lieu judiciaire approprié et 

centrés entre le cercle et l'interdiction est permise entre le législation et les justice 

après la disponibilité les conditions pour n’appliquer pas des dispositions légales 

en vigueur devant la justice nationale de l'État. 

  :مقدمة

انتقال ال ع تھ قمّ إ أساسھ من وتنفيذه شأتھ نطوي و إالّ لتصّرف وجود

ا ار،أ وأف وأشياء عص للبضا البحري النقل عقد إ خاّصة باه ن لفت يُ ذي الّ مر

سبة بال تجاري عمل باعتباره خرى النقل موضوعات ن ب من ة مّ م انة م يحتل الذي

يجة النّ لتحقيق ما السيّ الدولية، ما تجار اجات أبرماه ذان اللّ احن الشّ أو اقل للنّ

وراءه من ة مناملرجوّ بالرغم ھ أنّ إالّ الوصول، ميناء إ سليمة البضاعة إيصال و أال

مسؤولية قيام إ يؤدي ا ممّ ة البحر الّرحلة مخاطر جّراء من ع البضا تتضّرر فقد ذلك

للمركز قانونية حماية توف غية ة القضائيّ عوى الدّ إجراءات إتمام عد البحري اقل النّ

ق ا لصاحب ي مختّصة،وان. القانو قضائية ة ج لدى بالتوّجھ إالّ ق يتحقّ ال ذا ان

محكمة ّل والية تدخل ال املنازعات تحدد الّ ختصاص قواعد وأنّ خاّصة

دف ا والتحكم باإلحاطة للتخصص ال أ ون ي أن القا ع ستوجب ا ممّ

ة البحر املنازعات ام ألح ال الفعّ طبيق   .التّ

ا أنّ ما املشرعو ا تّم ا فقد مة املتقدّ ول الدّ اقتصاد ر تطوّ محور ة البحر جارة لتّ

لعام ن ال سندات املتعلقة بروكسل دة بمعا بدءا و والدّ ا1924الوط ول رتو و

شأ1968 إذا ما حالة ي القضا ختصاص تحديد شأن حكم أّي من خلت وإن الّ

أو  تنفيذ سوء شأن اع ذاالّ جّراء من ان فقد بحرا، ع البضا نقل عقد تنفيذ عدم

ة البحر ول الدّ أغلب شرت ان ھ أنّ املجال ذا بروكسل دة معا جانب من الّصمت
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املنازعات، تلك شأن ي القضا ختصاص ن عي شروط ن ال سندات ن تضم فكرة

تبا جانب إ النقد من لكث محالّ الشروط ذه انت املختلفةوقد القضاء مواقف ين

تضمنت ال امبورغ ة فاقيّ التّ خالفا ذا و الشروط، ذه تقييم بصدد آلخر بلد من

أيضا نادى إذ ى، س كما زائري ا املشرع بھ أخذ الذي املوقف ذات و و معينة، قواعد

ة البحر قطاب شاء إ وجوب ستلزم متخّصص بحري ي قضا مناخ توف بضرورة

ةاملتخّص  البحر والقضايا املنازعات جميع بالفصل لتختص سبة. صة بالّ أن الشّ وكذا

دة املحدّ املحاكم إحدى أمام دعوى رفع للمدّ يار ا منحت ال روتردام التفاقية

سمح ا ممّ الكّ العقد يتجّسد ذي الّ اع ال شوء قبل وذلك صر ا يل س ع

أو(ألطرافھ البحري احنالناقل والشّ البحري ذ املنفّ رف لتحديد) الطّ بحّرة التفاوض

اع ال بفّض املختصة   .  املحكمة

و املوضوع ذا بخصوص تطرح ال ة ر و ا الية فاإلش ذا من فانطالقا وعليھ

روتردام اتفاقية ا ف بما الدولية تفاقيات ا جاءت ال ام ح مختلف عن ساؤل ال

ألطر  فتحت معينةالّ شروط مراعاة مع املختصة املحكمة خيار ة حر النقل عقد اف

ختصاص تحديد مسألة بخصوص زائري ا املشرع موقف معرفة ضرورة إ إضافة

ي؟  القضا

ول  اع: املبحث ال بنظر املختصة للمحكمة ي القانو  :التحديد

والنظر  الفصل سلطة للمحاكم يمنح ي القضا ختصاص أنّ املنازعاتبما

محليا، أو نوعيا أو قيميا اختصاصا ا إمّ ون ي والذي ع للبضا البحري النقل عقد املتعلقة

النقل عملية أن فمادام ال، إش أي يطرح ال نوعيا املختصة املحكمة تحديد أنّ حيث

ا موضوع بحسب ة تجار عملية ع للبضا دعوى)01(البحري طبيعة يجعل الذي مر

القسماملسؤولية أن ع ما ذا و تجاري، ع بطا سم ت البحري الناقل ضد املرفوعة

ع للبضا البحري الناقل مسؤولية دعوى بالفصل يختص الذي و أنّ)02(التجاري إالّ

ل خوّ إذ عوى الدّ رفع حّرة لألطراف ك ي ولم املبدأ ذا عن خرج زائري ا املشرع

ال املنازعات الفصل وسلطة نواختصاص اختصاص متخصّصة أقطاب إ ة بحر

ة ج ست ل ا أّ كما تماما مختلفة ا أّ إذ قسم بمثابة ا اعتبار يمكن ال الّ ة خ ذه

ه يث العام ظام بالنّ ق متعلّ اختصاص ھ أنّ كما ة، قضائيّ ة ج ّل ك املحكمة ألنّ ة قضائيّ
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ال املعامالت بجميع إملامھ مع نفسھ تلقاء من ودرايتھالقا ة والدوليّ ة املحليّ ة بحر

قد ا ممّ ق ير قد التجاري القا ألن ة البحر ندات واملس قنية التّ ات املصط بجميع

ة البحر املنازعات قضايا الفصل ع ا سلبيّ ر املّح)03(يؤثّ ختصاص بخصوص أما

بالفصل القضائية ات ا اختصاص أي راسة الدّ حولھ تدور ذي الّ و املنازعاتف

غرا ا واملوقع ان امل يدفعنا)04(بحسب ذي الّ مر تمام، ا محّل يزال وال ان ذي الّ

خالل من زائري ا البحري والقانون ة العامّ للقواعد وفقا إليھ ول (للتطّرق ا) املطلب أمّ

عنھ ديث ا فسنخصص الدولية تفاقيات ي(ظّل الثا   ).املطلب

  

والقواعد: ول املطلب  زائري ا البحري ع شر للّ وفقا املح ختصاص تحديد

  :         العامة

د عدّ مع خاصة ة كب ية مّ أ ة البحر املنازعات لفّض املختصة املحكمة تحديد إنّ

القضاء أمام املرفوعة عاوى للدّ ي القضا ختصاص تنظم ال القانونية صوص النّ

ا من وع النّ ذا نتحدثبخصوص ن فرع إ املطلب ذا لنقسم ول (لعقود، ) الفرع

ا أمّ زائري، ا البحري املشرع موقف ي(عن الثا وفقا) الفرع املختصة املحكمة فيھ د نحدّ

العامة   .للقواعد

ول  اع: الفرع ال لفض املختصة املحكمة تحديد من البحري املشرع   :موقف

للقانون طبقا قانونا املقرر ةمن املادّ نص بموجب زائري ا ترفع 745البحري ھ أنّ

حسب إقليميا املختصة القضائية ات ا أمام البحري النقل عقد املتعلقة الدعاوى

ثانية فقرة ع احتوى الذي الفر النص إ بالرجوع ھ أنّ غ العام، القانون قواعد

ا فحوا   :جاء

« Elles peuvent, on outre, être portées devant la juridiction du port de 

chargement ou devant la juridiction du port de déchargement si celui-ci est situé 

sur le territoire national »  

املادة ذه خالل من لنا ا)05(ليتّ محليّ املختصة املحاكم قائمة من وّسعت قد ا أّ

عوى الدّ ألطراف لتمنح ع للبضا البحري النقل عقد عن املتولدة املنازعات للفصل

ن ال ميناء ا اختصاص دائرة يقع ال املحكمة أمام م دعاوا رفع ة انيّ إم ة القضائيّ

واقعا امليناء ذا ون ي أن شرط غ التفر ميناء اتأو ا إ إضافة الوط اب ال
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العامة القواعد ا جاءت ال قد. املختصة ھ أنّ ن غ النص ن ب ختالف ذا عن ب ترتّ

و ي العر النص ون من الرغم ع بالتطبيق أو ما أ تحديد لة مش والفر ي العر

الرسمية اللغة ية العر اللغة أنّ أساس ع ، الرس املحكمةالنص أن إالّ الدولة،

املادة من الثانية الفقرة ام أح تطبيق وجوب ع ا قرارا إحدى خالل من دت أكّ العليا

ن745 ب قضية وذلك الفر النص للنقل(الواردة ن التأم الشركة(و) شركة

البحري  للنقل ية اللي ة زائر املح) ا ختصاص عدم تلمسان قضاء مجلس ق إذ

عليھ املد مقرإقامة ست ل ا أل الغزوات للنقل(ملحكمة ية اللي ة زائر ا ال) الشركة

زائرالعاصمة بمقرا   )06(.توجد

املادة حسب يجوز أنھ ت واعت ي القضا املجلس قرار العليا املحكمة 745فنقضت

اخت دائرة يقع ال املحكمة أمام إما الدعوى رفع أعاله ورة املداملذ موطن ا صاص

وفقا ع البضا غ تفر ميناء ا ف يوجد ال املحكمة أمام ا وإمّ و للفقرة وفقا عليھ

و املقر ذا و خاصة، ام أح عليھ سري البحري النقل عقد أنّ مادام الثانية للفقرة

بّ  ع ون ي ال الدولة وكذا املسؤولية دعوى للمدّ ى ك فائدة ق يحقّ ذي منالّ نة

ا باعتبار الدعوى بالفصل الغزوات محكمة تختّص بالتا ي والقانو ي القضا ا نظام

غ التفر ميناء   )07(".محكمة

الناقل وكيل مقاضاة من ع ما ة ثمّ س ل ھ أنّ بالذكر دير ن( وا أم أو وكيل

املادة) 08(،)السفينة بھ جاءت ما وذلك موطنھ محكمة أمام الدعوى رفع يجوز 613 حيث

ق تمثيلھ.ب.من ان إذا القضاء أمام ز املّج عن يدافع أن الناقل لوكيل يجوز أنھ ج

مباشرة أثناء الناقل ا عل د دّ ي الّ ئ املوا لھ ال ممثّ باعتباره ق، ا ذا يمنحھ

عنھ يدافع أن لھ يمكن حيث البحري، النقل عقد تنفيذ حدود ة التجار شاطاتھ

سابھ و ماباسمھ بي مة امل الة الو د)09(حسب تأكّ املقارنة نظمة عض انت وإن

أو ية جن املالحة لشركة مختارا محالّ السفينة ن أم إقامة محّل اعتبار جواز عدم ع

ذلك، ع ح صر اتفاق وجد إذا إالّ ركة، الشّ ذه ل فرع مقاضاة)10(بمثابة يجوز ال ا التّ و

ي الذي السفينة ن صفتھأم حدود اماتھ ال ممارسة سلطة ما)11(حتفظ ھ أنّ كما

ة ّ مدى ع ينص لم ذي الّ زائري ا البحري املشرع بخصوص مالحظتھ يمكن

البحري القانون خرى ات ا دون معينة قضائية ة ج ع طراف ن ب تفاق

ا ال وقوع قبل سواء أخرى ة ج ع فاق تّ أو زائري، عدها أو إ. ع رجوعا ھ أنّ غ



                2016–1437  

668 
 

ق747املادة حيث.ب.من لزام وجھ ع د يحدّ لم قلي ختصاص أنّ نالحظ ج

طراف إلرادة   .منح

ي الثا العامة: الفرع للقواعد طبقا اع ال للفصل قليمي ختصاص    :تحديد

املادة أنّ ق745معلوم العا.ب.من القواعد إ أحالت جراءاتج قانون أي مة،

جاء ذي الّ القضائية ات ل املّح ختصاص قواعد د يحدّ ذي الّ ة دار و املدنية

املواد نص ق37،38،39،40بموجب املحكمة.م.ا.من تحديد ا خالل من نحاول والّ ا

  :املختصة

عليھ-1 املد موطن ا اختصاص دائرة الواقع   :املحكمة

موطنيؤول ا اختصاص دائرة يقع ال القضائية ة ل قلي ختصاص

يقع ال ة ل ختصاص عود معروف موطن عليھ للمد يكن لم وإذا عليھ، املد

موطن اختيار حالة املختار املوطن إ ختصاص يؤول قد كما لھ، موطن آخر ا ف

ن ا)12(.مع ام ألح وفقا املوطن عرف املوادو من زائري ا ي املد منھ،39إ36لقانون

مالحية ات شر تتوّ حوال ة غالبيّ ھ أنّ إذ أعمالھ ص ال يباشرفيھ ذي الّ ان امل ھ أنّ

د يتحدّ ذي الّ ع، للبضا البحري النقل عمليات انجاز ة معنو اص أ ا أّ أساس ع

ا ا مركزإدار فيھ يوجد ذي الّ ان بامل ا فروعھموط مقرأحد أو د)13(.لرئ يتعدّ قد كما

القضائية ة ا إ املّح ختصاص يؤول حيث معينة حاالت عليھ املدّ موطن

م أحد موطن ا اختصاص دائرة يقع للمادة الّ ق38طبقا   .ا.م.ا.من

عن الناشئة اعات الّ لفّض املختصة القضائية ة ا تحديد يمكن ال النقلكما عقد

عن تتّم ة البحر املعامالت معظم وأنّ خاّصة الوكيل، موطن إ نادا اس ع للبضا البحري

ال البحري، قل النّ عقد عن الناشئة عاوى الدّ معظم أنّ ع عالوة ن، بحر وسطاء ق طر

موطن أو الّسمسارالبحري موطن ا اختصاص دائرة يقع ال املحكمة أمام ا رفع يمكن

أوالوك الشاحن أو الناقل لفائدة عاقدوا ذين الّ مولة، ا وكيل أو للنقل بالعمولة يل

إليھ  )14(.املرسل
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البضاعة-2- سليم أو الوعد ا اختصاص دائرة يقع ال القضائية ة   :ا

املادة إ نادا القضائية39/4 اس ة سو وال فالس غ ة التجار املواد ھ أنّ تنص ال

أو الوعد، ا اختصاص دائرة يقع ال القضائية ة ا أمام القضائية الدعوى ترفع

ا اختصاص دائرة الوفاء يتّم ال القضائية ة ا أمام أو البضاعة،   .سليم

ھ أنّ الفقرة ذه من شّف س ل ة، تجار بطبيعة سم يّ البحري النقل عقد أنّ ما و

امل سب ليك خ ذا ع ق الفقرةتطبّ ذه مقتضيات ن ب يار ا حّق املادة4دّ من

ة39 العليا. 37واملادّ قراراملحكمة بھ جاء ما عكس ع ذا قصد) 16/12/1997(و ذي الّ

نص الواردة قلي ختصاص لتحديد العامة القواعد وراء حصره745من ذي والّ

املادة نص  .    37بموجب

فحوى تطبيق أنّ ق39/4املادةإالّ الوعد.م.ا.من ان م تحديد عن ساؤل ال يث ا

يرى إذ ع، للبضا البحري النقل عقد عن املتولدة اعات ال بخصوص البضاعة سليم و

يتم" R.Rodiére"الفقيھ البضاعة سليم و العقد إبرام ان م يتم الوعد أنّ ع

واملر  اقل النّ ن ب للعالقة سبة بالّ الوصول ان الشاحنم ن ب للعالقة سبة بالّ ا أمّ إليھ سل

أو ن ال ميناء البضاعة سليم فيتم القيام(والناقل   ).ميناء

إليھ-3- املرسل أو املرسل موطن   :محكمة

للمادة طبقا ھ أنّ نجد ق39/5كما فيما.م.ا.من ختصاص تحديد ألجل آخرا معيارا ا

املراسالت عن الناشئة باملنازعات املصّرحيتعلق القيمة ذي رسال و ا املو شياء و

املرسل أو املرسل موطن محكمة أمام دعوى رفع من املد ن لتمك يد ال وطرود ا

رساليات)15(.إليھ ذه إيصال وسائل من وسيلة و البحري قل النّ عقد أنّ فبما لذا

عليھ تطبق الفقرة ذه ام أح   .فانّ

أنّ  باإلشارة دير لألطرافوا يجوز إذ العام ظام النّ من س ل قلي ختصاص عدم

املادة بموجب صر ا يل س ع وردت نائية است حاالت إالّ خالفھ، ع فاق 40تّ

ق للمادة.م.ا.من طبقا صوم ا ع يتّعن كما دفع47ا، أّي قبل بھ التمّسك

القبول  عدم دفع أو ي)16(املوضوع ھ أنّ ةع ا أمام م باختيار ضور ا صوم ل جوز

أن للقا يجوز فال املحكمة بخصوص ا أمّ ا، إقليميّ مختّصة تكن لم ولو ّح القضائية

ذلك عن صوم ا أغفل إذا نفسھ تلقاء من ه ث و املّح لالختصاص ى )17(.يتصدّ
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عقد إبرام ان م عن ظر النّ غّض ھ أنّ الّصدد ذا كر بالذّ دير البحريوا سند(النقل

ن عاوى) ال الدّ جميع بالفصل تختّص ة زائر ا القضائية ات ا فانّ تنفيذه، أو

نائية است حاالت ھ أنّ إال جزائّرا، ا أطراف أحد ان م التعاقدية امات باالل قة املتعلّ

جن القضاء أمام قضائية دعوى رفع زائري ا رف الطّ يقوم   )18(قد

  

ي الثا ظل: املطلب البحري النقل منازعات للفصل املختصة املحكمة تحديد

الدولية   :تفاقيات

تّم  لقد املنازعات املشّرع ا سم املختّصة القضائية ة ا بتحديد خر و و الدّ

امبورغ اتفاقية من ّل ة روتردام1978البحر خالف2008واتفاقية ع ذا و ،

دة لعاممعا ن ال سندات املتعلقة القواعد ببعض اصة ا 1924بروكسل

لعام ا ول رتو املسألة1968و ذه تاركة ي القضا ختصاص لقواعد تتعرض لم ال

الداخلية ا قواني بموجب ا لتنظم عضاء تمت)19(.للدول ا فقد امبورغ اتفاقية أما

لفص املختصة للمحكمة ا بتحديد كب ل قائمةش بموجب للمد منحت إذ اع، ال ل

ال كمة وا دعواه، يباشر أن خاللھ من لھ يمكن الذي ان امل شأن يارات ا من

بما نائية محكمة إ التوّجھ املد ع فرض تفادي و ذلك وراء من تفاقية ا توخّ

لھ مألوف قضاء التقا يجري أن أي ومشقة نفقات من ذلك ده ما)20(يكبّ ذا و

خالل من لھ تعرض ول (س ا)الفرع أمّ ي(، الثا ة) الفرع كيفيّ عن ديث ل فخّصصناه

بأطراف جاءت ة خ ذه أنّ ما و روتردام، قواعد بموجب املختصة املحاكم إ وء الّ

ذه لنحاول البحري، ذ املنفّ رف الطّ م بي من البحري الناقل جانب إ عمل جديدة

وضدّا البحري الناقل ضد املرفوعة بالدعاوى املختصة املحكمة ن ب التفرقة الة

البحري  ذ املنفّ رف   .الطّ

ول  امبورغ: الفرع التفاقية وفقا إقليميا املختصة   :املحكمة

ة سو ل ي قضا ق كطر املختصة للمحكمة القضائية الوالية دة املعا مت نظّ لقد

الن عقد تنفيذ عن النا اع منال نصت فقد ا، ام أح بموجب الواقع البحري قل

املادة ذه1/ 21خالل بموجب ع البضا بنقل املتعلقة التقا حاالت جميع ھ أنّ
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الدولة لقانون وفقا ون ت محكمة أمام اختياره حسب الدعوى يقيم أن للمد تفاقية

ا والي نطاق دخل و ختصاص ذات املحكمة ا ف تقع تيةال ماكن   : أحد

فاملحل  - أ ، رئ عمل محل لھ يكن لم وإن عليھ للمد الرئ املحل

أو عليھ، املد إلقامة   عتيادي

الة  - ب و أو فرع أو عمل محل عليھ للمد ون ي أن شرط العقد إبرام ان م

أو ما م أي ق طر عن العقد    )21(أبرم

أو  - ج غ، التفر ميناء أو ن ال   ميناء

البحري    -د  النقل عقد الغرض ذا ل ن آخريب ان م   .أي

ترك من خشية وحيطتھ و الدّ املشّرع حرص ع الفقرة ذه خالل من لنا ليتّ

رف الطّ اق إر ع القوي رف الطّ غري قد ا ممّ لألطراف ي القضا ختصاص تحديد

قضا دعوى إقامة عن ه و عنھ عيدة ملحكمة بتحديده هالّضعيف ضدّ فمنح. ئية

امبورغ التفاقية اضع ا البحري قل النّ عقد قة املتعلّ دعواه رفع يار ا للمدّ

ذي الّ و ولة الدّ تلك قانون ون لي ا محاكم أحد أمام عوى الدّ إقامة يجوز ال ولة الدّ

اع ال بنظر ونوعيا إقليميا املختصة املحكمة د   .   يحدّ

أجازت دة يقعفاملعا ال ولة الدّ محاكم إحدى اختصاص ن ب يختار أن للمدّ

البنود ا د عدّ الّ ماكن أحد ا املادة(إقليم ذه من د إ ان) أ م تقع محكمة أو

النقل عقد الوارد اع الّ بذات للفصل معينة. آخر محكمة ع تفاق أنّ شارة مع

ا م واقعة اع ال خرى للفصل املحاكم اختصاص يل ال آخر أنّ)22(.ن إالّ

أو ميناء أي محاكم أمام الدعوى إقامة لھ يجوز حيث للمد آخرا خيارا تمنح دة املعا

البضاعة حاملة الّسفينة ع ز ا فيھ وقع قد ون ي أخرى دولة ان السفينة(م

املالك) الناقلة لنفس مملوكة أخرى سفينة ة أيّ الشقيقةال(أو ،) sister shipسفينة

الدو القانون وقواعد الدولة تلك املطبقة القانون قواعد إ نادا من. اس كمة وا

لھ سمح ض عو بالتّ تنفيذي سند ع صول ا من املضرور ن تمك ذلك وراء

ا عل وز امل السفينة ناتج ع توز اك أن. باالش الة ا ذه يجب ھ أنّ يقومع

إحدى إ اختياره حسب ع عوى الدّ بنقل عليھ، املد من التماس ع بناء املد

بالفصل تقوم ي ل املادة ذه من و الفقرة ا إل املشار املختصة املحاكم

تكفي كفالة عليھ املدّ تقديم ضرورة الدعوى نقل إجراء قبل يجب ھ أنّ غ عوى، الدّ
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مبلغ بأّي تفصلللوفاء ھ أنّ إ إضافة املد لصا الحق لوقت عوى الدّ بھ يحكم

ا، كفاي عدم أو الكفالة بكفاية قة املتعلّ املسائل جميع ز ا ان م أو ميناء محكمة

جراء تنفيذ املدّ ع وجب عوى بالدّ عليھ املدّ طلب ع املحكمة وافقت فإذا

امل خرى املحاكم دةواختيارإحدى باملعا الواردة   )23(.ختصة

أّي دة املعا ذه بموجب ع البضا بنقل قة متعلّ قضائية دعوى أّي إقامة يجوز وال

عدّ ضر ا ذا يخالف فاق اتّ ّل و املادة، ذه من والثانية و الفقرة ده تحدّ ان م

مختصة تكن لم ولو املتعاقدة ولة الدّ محاكم الفقرة ذه تحول وال عوىباطال الدّ بنظر

وقائية أو تة مؤقّ لتداب ا باتخاذ   .وكذا

مختصة أخرى محكمة إ مختصة محكمة من الدعوى نقل اعتبار يمكن ال ھ أنّ كما

املد من طلب ع بناءا أو أخرى، دولة ا غ محكمة إ ا نقل أو ولة الدّ نفس تقع

ا ولة الدّ ابتداءا عوى الدّ إقامة حالة أوعليھ الّسفينة ع ز ا ا ف وقع لّ

خاضع بحري نقل عقد عن ناشئة بمنازعة صادر حكم تنفيذ إ للتوّصل خذة املتّ داب التّ

ذه ع صول ل دعوى إقامة جراءات ذه ن ب من ان ولو ّح امبورغ ة التفاقيّ

جديدة دعوى بمثابة   .الصيغة

املادة وضعت ض21/4كما تفاقية حالةمن منع أو حظر بخصوص ة مّ م جدّ وابط

ال ام ح د عدّ أو اع الّ بنفس يتعلق فيما طراف ذات ن ب املرفوعة عاوى الدّ د عدّ

جديدة دعوى إقامة حالة ھ أنّ ذلك طراف، ذات ن و صم ا ذات ع ا ف تصدر

فقرة بموجب مختصة محكمة حال2و1أمام أو املادة، ذه منمن حكم صدور ة

رجع و سباب، نفس إ نادا اس ن الطرف نفس ن ب دعوى إقامة يجوز ال املحكمة ذه

ذلك دون تحول ال ية ا الصادر كم ا ساب اك و ذا ب حكم. الّس ان إذا إالّ

فيھ تتخذ ذي الّ البلد للتنفيذ قابل غ و الدعوى ا أمام أقيمت ال املحكمة

ديدة  ا ال. جراءات الدولة محكمة أمام جديدة دعوى إقامة أن كم ا ذا ومردّ

إذا الدولة ذه الناقل أموال ع للتنفيذ املضرور يل س و ا ف كم ا تنفيذ ستطيع

تھ يصدرملص الذي الصادرأو جن كم ا بموجب التنفيذ طلب من يتمكن   )24(.لم

ي الثا روتردامتحديد: الفرع التفاقية وفقا املختصة   :املحكمة
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روتردام قواعد مت نظّ املختصة)25(لقد املحاكم إ وء الّ عاوى)26(كيفية الدّ برفع

أو ع البضا تلف أو الك ال عن الناقل مسؤولية دعاوى فقط تتمثل ال وال ا أمام

ا سليم بأّي. التأخ خالل عن اجمة النّ اعات الّ أو عاوى الدّ ة افّ ل سبة بالّ ما وإنّ

مقامھ يقوم من أو الناقل واجبات من فأ)27(واجب البحري، ذ املنفّ رف الطّ نزاعخاصة ّي

موضوعھ ون ي الذي دة املعا ام أح تحت يقع ذي الّ النقل عقد تنفيذ بصدد ثار يُ

ا عل نّصت الّ القضائية ات ا ألحد التوّجھ عليھ ب تّ ي امات، ل بأحد خالل

ة املادّ لنص نادا اس فيھ للفصل دة ديث66املعا ل الفرع ذا لنخّصص تفاقية من

الدّ  من ّل ذعن املنفّ رف الطّ ع املرفوعة عاوى والدّ البحري الناقل ع املرفوعة عاوى

  .البحري 

البحري : أوال الناقل ع املرفوعة بالدعاوى املختصة   :املحكمة

املادة نص ع النقل66بناءا عقد ن يتضمّ لم إذا ھ أنّ تنص ال روتردام اتفاقية من

يمتثل للمحكمة حصري اختيار شأن فاقا املادةاتّ ام املادة67ألح يحّق72أو ھ فانّ ا م

أمام ا إمّ وذلك تفاقية ذه ام أح بمقت الناقل ع قضائية دعوى رفع للمدّ

فيھ يوجد الذي ان امل و والذي الناقل مقر ا والي نطاق ضمن يقع ال مختصة محكمة

املر  ل ّ امل املكتب أو س التأس ان م أو ي القانو دارةاملقر أو منطبقا، ما م أّي كزي

اص أ اتحاد أو آخر اعتباري ص أو لشركة الرئ العمل ان م أو ة املركز

اص أل املعتاد قامة محل فيھ يوجد الذي ان امل ا إمّ و ن، اعتبار أو ن طبيعي

ن، ان)28(طبيعي م أو النقل، عقد عليھ فق املتّ سليم الّ أو سلم الّ ان م ميناءأو ل أوّ

السفينة من ع البضا فيھ تفرغ ميناء آخر أو السفينة ع ع البضا فيھ ل حمّ تُ   . ن

ة البحر الّرحلة أنّ ض يف الدو املشّرع ون ة خ الة ا ذه بالذكر دير وا

حاالت ات املحطّ د تتعدّ فقد غ، التفر ميناء إ ن ال ميناء من مباشرة تنطلق ال قد

ميناءم من بأك ا بمرور أمام عينة ون ن أخرى ناحية مختلط)29(ومن فيھ)30(نقل تنقل

تمر ثم ة جو أو ة بر كمرحلة ة بحر غ بمرحلة الّرحلة تمّر ثم ل أوّ ميناء من ع البضا

املقصود امليناء إ تصل أن إ ثان   .بميناء
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ع: ثانيا املرفوعة عاوى بالدّ املختصة البحري املحكمة املنفذ   :الطرف

املادة نص من أنھ68انطالقا تنص ال روتردام اتفاقية يرفع" من أن للمد يحّق

ا والي نطاق ضمن يقع مختصة محكمة أمام البحري املنفذ الطرف ع قضائية دعوى

ميناء أو البحري املنفذ مقّرالطرف ا إمّ الن يتمثّ ذان اللّ ن الي التّ ن اني امل أوأحد م سلّ

البحري املنفذ الطرف فيھ يقوم الذي امليناء أو ع للبضا البحري املنفذ رف الطّ سليم

ع بالبضا املتعلقة شطة   ".ببعض

ا فھ لّ الّ الواجبات من أّي نفيذ ب م يل البحري ذ املنفّ الطرف مادام ھ أنّ القول يمكن

مينا إ ع البضا وصول ن ب تنحصر والّ اقل ميناءالنّ الّسفينة مغادرة ّح ن ال ء

غ، د)31(التفر ع البحريُ الناقل عاتق ع تقع ال امات ل ة افّ أنّ ع ما ذا و

الناقل مسؤولية قيام ال ا بطبيعة عليھ تب ي مما البحري ذ املنفّ رف الطّ إ ا نفيذ ب

ا ذ املنفّ رف الطّ عاتق تقع ال بالواجبات إخالل أّي بحري عن غ أو ن)32(.لبحري ب من

ع البضا ومناولة ن و ن ال ميناء ع البضا استالم مثال نجد امات ل ذه

إليھ للمرسل ا سليم و ا غ وتفر ا وفكّ العنابر، ا يف س   )33(.و

أضرار قتھ ذي الّ املضرور رف للطّ تفاقية ذه خالل من و الدّ املشّرع منح فلقد

جراء املقّرمن ا والي ضمن يقع ال املحكمة أمام دعواه يرفع أن امات ل ذه خالل

يل الّ مكتب أو لھ ي القانو املقر س تأس ان م أو البحري، املنفذ رف للطّ ي القانو

إذا لھ الرئ العمل ان م أو لھ، ة املركز دارة فيھ توجد الذي ان امل أو لھ املركزي

اعت صا صاان ان إذا املعتاد إقامتھ محل فيھ يوجد الذي ان امل أو ا بار

  .طبيعيا

ميناء ا والي ضمن يقع ال املختصة املحكمة أمام دعواه يرفع أن لھ يمكن كما

ذا فيھ سلم الذي امليناء أو ع البضا البحري املنفذ الطرف فيھ سلم ي الذي ن ال

يق الذي امليناء أو ع، البضا يفخ س ك ع بالبضا تتعلق معينة شطة بأ فيھ وم

السفينة ع ع البضا ن و ع توز إعادة أو ع البضا وحزم   . ومناولة

ة املادّ خالل من بموجب69واملالحظ دة املحدّ غ محاكم أمام مرفوعة دعوى ّل أنّ

ن ة68و66املادت املادّ ام ألح ا ملخالف عوى الدّ ذه جاء69ترد ذهوالّ فحوى

ذ املنفّ رف الطّ أو اقل النّ ع تفاقية ذه بمقت قضائية دعوى رفع جواز عدم املادة
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املادة بمقت اة مسمّ ست ل محكمة أمام قواعد)34(68و66البحري وأنّ خاّصة ،

أو ن الشاحن سواء البضاعة ع ّق ا اب أ مصا وحماية ملراعاة جاءت روتردام

البضا ن الوطمستلم م قضا أمام املسؤولية دعوى إقامة ّق ا م تمنح ال   )35(.ع

أو مؤقتة أو وقائية تداب اتخاذ من تمنع ال روتردام اتفاقية أنّ شارة وتجدر

أموال ع والتنفيذي حتياطي ز ا وتوقيع ختام وضع تنفيذية أو احتياطية

ف بما البحري املنفذ الطرف أو االناقل ف تتخذ ال للمحكمة س ل لكن السفينة، ا

اع الّ املختصة املحاكم إحدى ن ب من تكن لم ما عوى الدّ تفصل أن التداب

ولة الدّ تلك نافذة دولية اتفاقية توجد أن أو تفاقية، الواردة للشروط املستوفية

ا بالفصل ق ا ا عط داب التّ ا ف خذ تتّ   .لدعوى الّ

رفع يتّم قد ھ أنّ امبورغ اتفاقية ظل الذكر سبق كما شارة تجدر ذا ع وعالوة

املنفذ الطرف أو الناقل ع واحد حدث عن ناشئة واحدة قضائية لدعوى املد

املادة الواردة املختصة املحاكم إحدى ن ب يار ا حّق للمد ون لت أو66البحري،

الو  املحاكم املادةإحدى ال68اردة املحكمة أمام الدعوى رفع فيجوز رذلك عذّ وإذا ،

ميناء أو ع البضا البحري املنفذ الطرف فيھ م سلّ ي الذي امليناء ا والي نطاق ضمن يقع

ع بالبضا متعلقة شطة بأ خ ذا قل. قيام النّ عقد أطراف ن ب تفاق حالة أنھ غ

أمام اع الّ حّل ةع املادّ لشروط مستوفية حصّرا مختّصة ة67محكمة املادّ فال72أو

ة املادّ من الثانية الفقرة إ ناد االس و عاوى، الدّ ضّم أو71يجوز للناقل سمحت ال

إجراء أّي أو مسؤوليتھ عدم إعالنا ا ف يلتمس دعوى يرفع الذي البحري املنفذ الطرف

عھ تمتّ حّق ص أّي معھ املادةيحرم ورة املذ املحاكم إحدى 68أو66اختيار

الواردة املحاكم إحدى اختار عدما املد طلب ع بناءا عوى الدّ ذه ب أن

ن ت ا68أو66املادّ ف دا مجدّ دعواه رفع اقل للنّ املمكن من ان نقل. وقد بخصوص ا وأمّ

ت حالة ذلك يجوز ال ھ فانّ عوى الدّ ملزمةذه ة حصر محكمة اختيار ع فاق

ة املادّ شروط ا ف    )36(72أو67توافرت
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ي الثا اع: املبحث ال للفصل املختصة للمحكمة تفا   :التحديد

اع ال للفصل املختصة للمحكمة و الدّ أو الوط املشّرع تحديد من الّرغم ع

يتم قد ھ أنّ إالّ قانونية نصوص توبموجب ن ال سند معينة شروط إدراج

البحري النقل عقد أطراف ن ب شأ ي قد الذي اع ال لفّض ي القضا ختصاص بتحديد

والشاحن( أو)الناقل اع ال شوء قبل أي م بي فيما ا مو ي ال العقود ا إمّ وذلك ،

لد الّسائدة ام ح من ّرب ال بدافع ذا و ذلك عن الحق لدولةباتفاق الوط القضاء ى

ناول)37(.معينة ن ن مطلب إ املبحث ذا ول (لنقسم شرط) املطلب إدراج

ا أمّ ن، ال سند ي القضا ي(ختصاص الثا املحكمة) املطلب عن ديث ل نخّصصھ

اع ال شوء عد و قبل اتفاقا   .املختصة

  

ول  ي: املطلب القضا ختصاص شرط نإدراج ال   :سند

غالبية ففي العامة القواعد بھ تنادي الذي املتعاقدين عة شر العقد ملبدأ طبقا

للفصل إقليميا املختصة املحكمة د لتحدّ ن ال سند شروط إدراج يتم حوال

عن ساؤل ال يثور أنھ إال التطبيق، الواجب القانون تحديد التا و ة البحر املنازعات

شرط شرعية معظممدى ل مشا ة عدّ يطرح الذي عدمھ من ي القضا ختصاص

ول (الدول  الشرط) الفرع ذا ة ل ا توافر الواجب الشروط إ الفرع(إضافة

ي   ).الثا

ول  ي: الفرع القضا ختصاص شرط شرعية   :مدى

عقد أطراف ّعن أين ن ال سند يدرج شرط بمثابة ختصاص شرط ع

ا تحتھ،النقل القضائية املطالبات ى سوّ سوف والذي محدد يمكننا)38(ختصاص كما

ا إمّ وذلك املختصة املحكمة معرفة غية ي القضا ختصاص شروط ة تحديد

ان م قانون أو ن الطرف ن ب م امل العقد ع ة املطبقّ القانونية القواعد إ بالّرجوع

ن ال سند القوا. إصدار إ ناد املادةفباالس خالل من العامة قانون46عد من

ح ، القا أمام م باختيار ضور ا صوم ل يجوز ھ فإنّ ة دار و املدنية جراءات

ع صوم ا يوقع الة ا ذه أنھ ع اع ال بنظر إقليميا مختصا يكن لم ولو
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ذلك إ شار التوقيع عذر وإذا التقا بطلب ح ا. تصر ون ي طيلةكما مختصا لقا

لھ ع ا التّ ي القضا املجلس إ ناف ست حالة ختصاص ليمتدّ صومة   )39(.ا

املّح ختصاص أنّ ع نادا اس زائري ا املشّرع أنّ ة املادّ ذه خالل من لنا ن بّ لي

للقواع طبقا ع للبضا البحري النقل عقد ألطراف منح فقد العام بالنظام ق متعلّ دغ

إ وء الّ س ت غية ذا و إقليميا مختصة محكمة تحديد ع تفاق ة حر العامة

ان م بتحديد ى ك دراية ع م أ مادام ة البحر املنازعة أطراف قبل من العدالة نظام

م ل املناسب ذي. التقا الّ ي القضا ختصاص شرط فعالية مرفانّ واقع ھ أنّ غ

إدراجھ الّيتّم ة الوطنيّ عات شر الّ بھ سمح ما مدى ع سيعتمد ن ال سند

ذا ع سا تأس عوى الدّ بنظر ختصاص عدم فع الدّ قبول مدى عن ا بي فيما تختلف

رط املوضوع)40(الشّ دفاع أّي قبل ال ا بطبيعة ون ي أن ب ي ذي   )41(.والّ

اعت الذي زائري ا املشرع غرار غفع قضائية ة ج إ ختصاص منح شروط

جار التّ ن ب تّم إذا إال ثر وعديم الغيا عد أنّ)42(مختصة أقّر املصري املشّرع فانّ

باطال عد ية أجن محكمة إ وإسناده ة املصر املحاكم من ختصاص سلب ع تفاق

العام للنظام ملخالفتھ مطلقا   )43(.بطالنا

القضا بخصوص اأما ف ع ت ال الة ا الشروط ذه مثل أل فقد الفر ء

شروط بعاد باس ق الذي ناف ست محكمة كحكم الفر القضاء من ختصاص

مر النص بعاد اس إ ترمي ال ي القضا سية. ختصاص الفر النقض محكمة أن غ

امل ع ي القضا ختصاص شرط ان سر عدم قضت قبلھفقد إذا إال إليھ رسل

ا أّ إالّ رط الشّ ذا مثل قبولھ ع دليال ل ّش ال ن ال لسند حيازتھ أنّ كما صراحة،

الصادر ا قرار ا موقف ع خاصة03/03/2003تراجعت موافقة ط ش ولم

البضاعة ق ا   )44(.لصاحب

ي الثا ي: الفرع القضا ختصاص شرط ة   :شروط

ي الّح وّح القانونية آثاره ميع ومنتجا يحا ي القضا ختصاص شرط ون

و الشروط من جملة فيھ تتوافر أن فيجب القضاء أمام ا ام اح عدم فع الدّ يتّم

ي اآل نة   :املب
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تھ-1 مواج ا املحتج طرف من الشروط ذه   :قبول

للفصل املختصة املحكمة تحديد أن أساس ھع فانّ اتفاقيا ا تحديد يتم اع ال

أن يجب ما وإنّ رط الشّ ذا لواضع منفردة إرادة قبل من صادرة ون ت أن بي الطّ غ من

ّل قبول ن ب الة ا ذه نّم أن علينا ستوجب ل ا يقبلوا ي ل ا طرف إرادة عن تنجم

حتجاج إ إضافة روط الشّ ذه ل إليھ واملرسل احن الشّ يمكنمن ال كما م قبل من ا

ا ا سر عدم أو شروط من ن ال سند نھ تضمّ بما لھ ج يدّ أن ما م ألّي

تھ   .مواج

احن - ت: الشّ ث إذا إالّ عاقدية قيمة أّي ا كس يُ ال ن ال سند الشروط ذه ورود إنّ

خ من ذا و العقد إبرام يوم قل ع ا وقبل ا علم قد الشاحن عأنّ توقيعھ الل

ذه لنفاذ ري وجو ضروري ن ال سند ع الشاحن توقيع أنّ ذلك ن ال سند

يحة ا واعتبار تھ مواج   .الشروط

إليھ - دة: املرسل املحدّ روط الشّ أنّ الفر والقضاء الفقھ من ّل اعت لقد

من مقبولة أيضا ف احن الشّ قبل من تقبل وال قلي إليھلالختصاص املرسل . قبل

ن ال سند رة ا والظّ املحددة الشروط أنّ ت اعت سية الفر النقض محكمة أنّ غ

أساس ع العقد إبرام عند ا يقبل لم الذي إليھ املرسل ة مواج ا حتجاج يمكن ال

ذا ا يقبل أن إليھ املرسل قبل الشروط ذه لالحتجاج طت واش أص طرف س ل ھ أنّ

ن  ال لسند سيطة ال حيازتھ مجرد أن مؤكدة ع البضا مھ سلّ يوم قل ع خ

أحد أو إليھ املرسل بتوقيع يتأكد القبول ذا و الشروط ذه ل قبولھ ع دليل ست ل

ن ال سند ع وكالئھ أحد أو يھ   )45(.مندو

و  باإلتباع و و سية الفر النقض محكمة موقف أنّ ر يظ ھ أنّ مخالفاغ ان إن

ختصاص قواعد أنّ أساس ع إليھ، للمرسل ن ال سند شروط انصراف لفكرة

لم باتفاق إليھ املرسل إلزام وأنّ العدالة نظام إ ن املتقاض وء يل س ل وجدت املّح

للقانون طبقا محليا املختصة املحكمة غ محكمة إ ختصاص سند فيھ، طرف يكن

إ يؤدي ا ىممّ أدّ ذي الّ ب الّس نفس فيصبح ا شاقّ أمرا القضاء إ وئھ وجعل اقھ إر

يمنع ذي الّ و قلي ختصاص قواعد مخالفة ع باالتفاق الّسماح إ باملشّرع

ا ف طرفا يكن لم ذي الّ إليھ املرسل ة مواج فاقات تّ من وع النّ ذا ان   .سر
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الش-2- ذه قراءة انية إم   :روطوجوب

ا تجعل قة بطر ة مكتو ن ال سند املدرجة الشروط ذه ون ت أن ب ي

مما ة صغ بحروف مطبوعة ون ت ما ا كث ن ال سند شروط وأنّ خاّصة مقروءة،

ل بالس س ل أمر املجردة ن بالع ا قراء سية)46(يجعل الفر املحاكم عض قضت فقد

ذ قبول عدم املناسبات من بحروفالعديد ة مكتو انت إذا روط الشّ من وع النّ ا

ر املج باستخدام إال ا قراء يمكن ال ة   . صغ

شروط من ا غ عن ا تم ة وا قة بطر موضوعة الشروط ذه ون ت أن يجب كما

بدون واملدمجة ة صغ بحروف ة املكتو روط الشّ قبول عدم سا فر ق فقد السند

حو  يقارب ما مع تمي مثال36اأي ن ال سند ة   )47(.مادّ

عبارات فانّ القا لغة غ بلغة ن ال سند ر تحر تّم إذا ھ أنّ كذلك قولھ يمكن وما

غة اللّ ذه ل ووفقا ا ل املعطى للمع طبقا ا تفس ن يتع بھ الواردة ات واملصط الّسند

ر تحر مجال تط الّ ية نجل غة اللّ انت الوإن ذا أن غ ن، ال سندات

ية نجل باللغة ون ي التفس ما وإنّ العقد يحكم الذي و ي نجل القانون أنّ )48( .ع

ض بالتعو املطالبة دعوى يقيم الذي الشاحن ة مص مراعاة و و ذا ل من الغاية

التأخ أو التلف أو الك ال ب س ع بالبضا قت ال ضرار أمامعن سليم الّ

اتفاقا أو قانونا مختصة   )49(.محكمة

  

ي الثا اع: املطلب ال شوء عد و قبل اتفاقا املختصة   : املحكمة

النقل عقد عن الناشئة املنازعات أطراف ن ب تفاق ا ف يتّم حالتان ناك أنّ نجد

والّ وملزمة ة حصر محكمة أمام اع ال رفع ع ع للبضا منالبحري ّل تتمثالن

حالة أو معينة شروط اع ال شوء قبل ا حصر مختصة محكمة ع فاق تّ حالة

اع ال شوء عد ا حصر مختصة محكمة ع فاق ن. تّ فرع إ املطلب ذا لنقسم

خالل من ول (نتحدث أما) الفرع اع ال شوء قبل اتفاقا املختصة املحكمة الفرع(عن

ي اعن) الثا ال شوء عد اتفاقا املختصة املحكمة فيھ   .ناول
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ول  اع: الفرع ال شوء قبل اتفاقا املختصة   :   املحكمة

املادة نص إ دعواه67بالرجوع رفع للمد املكنة منحت ال روتردام قواعد من

ت أن يمكن وال مطالبھ للبث ا عل متفق مختصة محكمة أمام الناقل ونع

من ب للفقرة وفقا املختارة املحكمة عن القضائية الوالية حضرت ا أ ع ا ممّ ة، حصر

ذلك66املادة ع م بي فيما طراف اتفق إذا إالّ العقد طر ن ب اعات بال يتعلق   .فيما

يّبن ك عقد ذلك يرد أن القضائية الوالية ذه حول لالتفاق طت اش كما

اس وبوضوح الك العقد عليھ يقوم الذي ساس وأنّ خاصة ما، وعنوان ن رف الطّ

ومسؤوليات وواجبات حقوق وإنقاص ادة ز حيث من تفاقية ام أح عن روج ا

اع ال بفصل املختصة املحكمة تحديد حّرة ا م مقدّ ي يأ والّ ذا)50(طراف، و

التعاقدية"إعماال ة ر ا إعالء ألطراف"ملبدأ ل يخوّ الّ روتردام قواعد ا جاءت الّ

الدولية، تفاقية ام أح ة تامّ ة بحر خرق املحكمة)51(العقد ة حصر حول تفاق وأنّ

إ وء الّ باختياره الشاحن حقوق من إنقاص بمثابة و اع ال بفصل املختّصة

يج أن البدّ كما دة، املعا الواردة املحاكم اقلإحدى النّ من ّل ن ب التفاوض ري

د حدّ و للمحكمة صري ا تفاق عن ا جليّ بيانا ن يتضمّ أن أو منفردة بصورة والشاحن

تفاق ذلك ع ة املحتو الك العقد محاكم. أبواب سمية يتم أن يجب أنھ إ إضافة

ال محاكم إحدى إما ون ت أن يمكن وال ة وا بصورة املتعاقدة ولة املنضمةالدّ دولة

رفع ا ف املحصور املحكمة ون ت أن ض يف إذ اع ال بالفصل املختصة دة املعا إ

نة معيّ محكمة أو دة املعا إ ة منضمّ دولة واقعة ا أّ غ محكمة من أك عوى الدّ

اة مسمّ ون ت أن ب ي وال متعاقدة دولة أك أو   . واحدة

ھ أنّ املالحظ أنّ دةغ املعا إ ة منضمّ اة املسمّ ولة الدّ محاكم ة افّ ون ت و الة ا

الوالية صاحبة ون لت ا ف لالختصاص ي جرا التنظيم وفق اع ال فض املختصة

واحدة محكمة ون ت حيث الثانية الة ا عكس ع الناقل، ضدّ احن الشّ دعوى ي لتلقّ

مسبقا نة معيّ أك   )52(.أو

جاءت املادةفقد لنص مطابقة الشروط طت80/2ذه اش حيث روتردام قواعد من

أو الفردي للتفاوض موضوعا الك العقد ون ي أن ملزما تفاقية عن روج ا يتم ي ل

تفاقية عن روج ا ون ي أال ذلك من ك تفاقية، عن روج با جليا بيانا يتضمن
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للتف خاضع غ إذعان عقد ن. اوضمدرجا املادت ن ب الفرق أن 67/1و80/2واملالحظ

إذعان عقد الك العقد ان إذا ھ أنّ ع ا ممّ ذعان عقد ث س ال ة خ ذه أنّ

التقا شرط ن) ختصاص(فان يتضمّ العقد ذا أنّ ما السيّ ملزمة ة قوّ لھ صري ا

ومتوّسط صغار مصا حماية ألجل ذا و رط الشّ ذا نمثل الشاحن   )53(.ي

ة صر ا املحكمة باتفاق م يل من و العقد املحدد الطرف أنّ بالذكر دير وا

إذا إال تفاق بذلك يلزم فال طرفا س ل الذي ص ال أما ، الك العقد يتضمنھ الذي

و أال معينة شروط   :توافرت

سلم -1 ال أو سليم ال ان م أو الناقل مقر إما واقعة ا عل املتفق املحكمة ون ت أن

تفرغ ميناء آخر أو السفينة ع البضاعة فيھ تحمل ن ميناء أول وإما عليھ، املتفق

السفينة من البضاعة   .فيھ

النقل -2 ل أو النقل ند مس واردا للمحكمة صري ا اختيار اتفاق ون ي أن

ي و   .لك

وقت -3 و ا و وا وجھ ع الك العقد طرفا س ل الذي ص ال تبليغ يتم أن

سلطة املوضوع لقا ون وت ا، حصر و الدعاوى ا ف ترفع ال باملحكمة مناسب

اف ل ش و مناسب وقت وقع قد التبليغ ان إذا فيما   )54(.الفصل

الناقل: مثال و ص ال ذا ان النقلإذا نفيذ ب ص الناقل فھ لّ الذي الفع

خ ذا ع يتوّجب ا ممّ ا، عل املتفق البضاعة يات كمّ أحد لينقل منھ جزء أو برمتھ

بأكملھ قل النّ عن املسؤول و ونھ ل أو)55(نظرا معھ التعاقد قبل الفع الناقل يبلغ أن

ل ة حصر محكمة ثمة ھ أنّ معھ العقد إبرام عنعند الناشئة اعات الّ حسم ق ا ا

مناسبا وقتا ذلك عدّ فال معھ العقد إبرام عد إبالغھ تّم إذا ا أمّ ، الكّ العقد تنفيذ

محكمة أمام احن الشّ بوجھ عوى الدّ رفع بوجوب علم ان لو ألنھ لھ سبة بال بليغ للتّ

امل يارات ا أمامھ وتفتح فاق تّ رفض قد ان ا مّ ر ا دةعي املعا لھ   .تاحة

ا، -4 عل فق املتّ املحاكم أو املحكمة ا ف الواقع املختارة ولة للدّ الوط القانون ون ي أن

للمحكمة الختيارحصري فاق باالتّ الكّ بالعقد طرف غ ص إلزام   .  يج

ي الثا اع: الفرع ال شوء عد اتفاقا املختصة   :املحكمة
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املادة يتفقامن72تنص أن اع ال شوء عد اع ال لطر يجوز ھ أنّ روتردام اتفاقية

ا أمام يمثل ال املختصة املحكمة ون ت أن ع مختصة، محكمة أي تھ سو ع

قضائية والية املحكمة تلك لقواعد وفقا ا والي يطعن أن دون عليھ فلقد)56(.املد

يق من أو ن للشاحن الدو املشرع محاكممنح إ وء ال ق ا ن مدع من م مقام وم

ن ب باتفاق ق ا ذا من نتقاص يجوز ال إذ اقل النّ ضدّ الدعوى رفع غية متعددة

وفق اع بال ة حصر محكمة تحديد ع تفاق خال ما اع ال شوء قبل طراف

الن ضغط تحت الشاحن وقوع من وتفاديا خشية أعاله، الواردة عسفھ،الشروط و اقل

محكمة اختيار ع اع ال شوء عد تفاق تم إذا ما حالة شية ا ذه تفي لت

الناقل شروط للقبول مضطرا عد لم الشاحن أن أساس ع ة   .حصر

املادة منحت ذا محكمة72ل أي أمام م نزاعا ة سو العقد ألطراف تفاقية من

باملح يقصد أنھ ع ا يرتئو إنمامختصة طالق، ع محكمة أي س ل املختصة كمة

دة للمعا املنضمة الدول إحدى املوجودة املختصة املحاكم   .إحدى

املادة نصت فقد امبورغ اتفاقية بخصوص الفقرات21/5أما ام ألح خالفا ھ أنّ ع

إليھ يتوّصل عوى الدّ ان م ع اتفاق أّي نفاذ يكفل حيث املادة ذه من السابقة

البحري  النقل عقد بموجب املطالبة شوء عد صوم)57(.طراف ا ن ب تفاق أنّ أي

ن ب من دة املحدّ املحكمة انت سواء يحا عدّ الف ا شوء عد عوى الدّ ان م ع

ذلك موضوع ان سواء أي أخرى محكمة أو دة باملعا الواردة املختصة املحاكم إحدى

ت أو املادة لھ ا أتاح ال مكنة ن ب اختيار حّق من املدّ حرمان فاق أوتّ قييده،

ا عدد ال مكنة من أّي عن يختلف ان امل ذلك ان ولو ن مع ان م الدعوى إقامة

املة ال ة ر ا طراف من طرف ّل ل ون ي اع ال شوء عد فاق اتّ أّي أن حيث املادة،

من ضغط ة مظنّ معھ تفي ت ذي والّ دة باملعا لھ املتاح يار ل وفق القضاء إ وء بالّ

ضراربھجا أو الشاحن ع اقل النّ   .نب

للفقرة املادة2وتطبيقا ة25من باملادّ الواردة ام ح دون21أن تحول ال تفاقية من

خ تار من املفعول ة سار ون ت الّ طراف دة متعدّ اتفاقية ة أيّ واردا ون ي ما تطبيق

بمسائ متصلة إلزامية ام أح من تفاقية ذه أننفاذ شرط ورة، املذ املادة ا ناول ت ل

ذه عضاء دول الرئ ا عمل محل تقع أطراف ع مقصورا اع ال ون ي

خرى    )58(.تفاقية
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صدر الذي حكم نفيذ ب املطالبة املد يرغب قد أنھ شارة علينا ب ي كما

ف صدر ال تلك غ دة املعا إ منضمة دولة تھ ستوجبملص مما كم، ا ا

املحاكم عن الصادرة القرارات ل أن حيث كم، ا ذا اف ع ضرورة أو مرحلة

ع البضا بنقل املتعلق اع ال حسمت ال دة املعا إ املنضمة الدول إحدى املختصة

لإلجرا وفقا أخرى متعاقدة دولة أيضا ذ وتنفّ ا ف ع تفاقية ذه ءاتبموجب

ا، ف بعة املتّ ة بالفصل)59(القانونيّ ا نفس ألزمت قد ولتان الدّ لتا ون ت أن طة شر

املنضمة للدول أمراختياري خ الفصل ذا تطبيق أنّ علما القضائية، بالوالية املتعلق

س ما ذا و ا ع باإلعالن قامت إذا إال دة املعا ع املصادقة الدولة ا م تل ال حيث

"le système de l’opting in)60(املادة بھ جاءت املادة74ما إ أحالت اتفاقية91ال من

أن) 61(روتردام القرار، تنفيذ أو اف ع أمر ا أمام رفع ال للمحكمة يجوز ھ أنّ ع

الدولة قانون الواردة سباب ذلك دون حال إذا نفاذ و اف ع ذا ترفض

ف   )62(.يھاملوجودة

  

اتمة    :ا

اع ال سم املختصة املحكمة تحديد الضروري من أصبح ھ أنّ القول يمكن ا أخ

ن ب ع نوّ ي ي القضا ختصاص أنّ علما ع للبضا البحري النقل عقد عن النا

مادام موضوعنا خالل من عليھ ز نركّ لم ذي الّ خ ذا ، ونو ومح قي اختصاص

أّي  يطرح لم ھ متخصصةأنّ أقطاب باستحداث املناداة ضرورة فكرة بخصوص إالّ ة صعو

الواقع أرض ع ا وتجسيد ة البحر القضايا ظر بحثنا. للنّ خالل من زنا ركّ وقد ذا

رفع ة انيّ إم أو ة ج من تتمثالن وال للمدّ زائري ا املشّرع ما منح ن ق طر ع

مختّصة قضائية ة ج أمام عوى ةالدّ املادّ نّص بموجب ا البحري745إقليميّ ع شر الّ من

ي العر ص النّ ا إغفال تّم قد ھ أنّ مع سية فر ثانية بفقرة استكملت الّ زائري ا

القضائية ادات ج من العديد طار ذا برز وقد املتاحة يارات ا قائمة من لتوّسع

ضرور  ن لتبّ بالتطبيق، أو ما ّأ ّ كماتو ، الفر النّص من الثانية الفقرة ام اح ة

ل تتمثّ حاالت بثالث جاءت الّ العامة القواعد إ ة ثانيّ ة ج من ة املادّ ذه أحالت قد

إليھ املرسل أو املرسل موطن محكمة أو البضاعة م سلّ ان م أو عليھ املدّ   .موطن
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معا من ّل تمت ا فقد و الدّ املستوى ع ا روتردامأمّ واتفاقية امبورغ دة

رفع مجال توسيع وراء من و الدّ املشرع غاية أنّ ع ي القضا ختصاص بمسألة

تحقيق ألجل النقل عقد عن الناشئة اعات ال ة سو ل املختّصة املحاكم أمام عاوى الدّ

القوّي رف الطّ عّسف من خشية احن للشّ وحماية املتعارضة املصا ن ب اقل(التوازن النّ

العالقة) البحري  ضعيف كطرف احن الشّ عن عيدة مختّصة ملحكمة وتحديده

الّ ولة للدّ يار ا حّرة للمدّ منحت فقد امبورغ دة معا فبخصوص ة، التعاقديّ

للمادة طبقا ض بالتعو املطالبة دعوى ا أمام أخذه21يقيم ذي الّ املوقف و ذا و ا م

متأثّ  زائري ا حضرتاملشّرع كما ا، عل مصادقتھ عدم من الرغم ع دة املعا ذه را

ة يّ كم ا ساب اك ب س اع الّ ونفس طراف بنفس قة املتعلّ عاوى الدّ د عدّ مسألة

ع نفيذ التّ ولة س سمح قد نة معيّ دولة جديدة دعوى رفع ان وإن ذلك تمنع

الناقل   .أموال

وال روتردام اتفاقية ا ألطرافأمّ منحت إذ معلوم و كما عاقدية التّ ّرة با تنادي

شوء قبل خاصة ا ام أح عن روج با البحري املنفذ الطرف أو الناقل سواء قل النّ عقد

ضرورة مع الفردي فاوض للتّ كموضوع الك العقد إبرام حالة نجده ما ذا و اع ال

ّ ج بيان ذكر ستد ا ممّ معينة شروط عنمراعاة روج با و يٌ الك العقد

املحاكم ن ب يارمن ا حّق العقد دين املحدّ ألطرافھ منحت إذ روتردام، فاقية اتّ ام أح

املادة بموجب صر ا يل س ع دة دور66املحدّ ن ال كما ا، عل فق متّ محكمة أو ا م

خاّصة ن ال سند إدراجھ يتّم ذي الّ ي القضا ختصاص إغفالشرط جّراء من

قبول ستلزم ا ممّ املسألة ذه تنظيم عن ن ال سندات املتعلقة بروكسل دة معا

البحري قل النّ عقد إبرام عند سواء رط الشّ ذا ل إليھ واملرسل احن الشّ من ّل وموافقة

ة ا إ وء الّ لألطراف ون في اع الّ شوء عد ا أمّ ن، ال سند ع وقيع التّ عند أو

الشاحن اتجاه اقل النّ ضغط فكرة معھ تفي لت دة املعا يارات وفقا   .القضائية
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وامش   :ال

الدار .1 والبحري، التجاري القانون العامة املبادئ محمدين، وفاء جالء

ب وت، ب امعية، ص.ا   .447ط،

عت- ة"كما البحر بالتجارة يتعلق تجاري عقد ل ل الش بحسب ا تجار عمال

ة و ا للمادة" أو رقم3و2طبقا القانون 06/02/2005املؤرخ02-05من

زائري  ا التجاري القانون   .املتضمن

املؤرخ .2 القرارالوزاري بموجب استحدث قد زائري ا املشرع أن شارة تجدر

ا14/06/1995،17 سوا دون الساحل ع الواقعة باملحاكم البحري قسم

الب و،القضايا أرز صاف، ب مستغانم، سكيكدة، عنابة، محكمة ا م ة حر

أقطاب استحداث بضرورة ينادي و ف ا ا الوقت أما الغزوات، ران، و

املادة نص بموجب جماعية شكيلة و ة البحر القضايا للفصل متخصصة

رقم32/6 القانون قانون23/02/2008املؤرخ08/09من املتضمن

ةجراءا دار و املدنية   )ا.م.ا.ق(ت

ا" سوا دون بالنظر املحاكم عض املنعقدة املتخصصة قطاب تختص

واملنازعات القضائية، ة سو وال فالس و الدولية، بالتجارة املتعلقة املنازعات

وي، ا والنقل ة البحر واملنازعات ة، الفكر امللكية ومنازعات بالبنوك، املتعلقة

التأميناتومنازع   .ات

ق طر عن ا ل عة التا القضائية ات وا املتخصصة، قطاب مقرات حدد

قضاة. التنظيم ثالثة من جماعية شكيلة ب املتخصصة قطاب   ..."تفصل

رقم- العضوي القانون نّص الثانية10املؤرخ05/11كما 1426جمادى

ل القضا2005يونيو17املوفق بالتنظيم املتخصصةاملتعلق قطاب ع ي

ي26و25و24مواده ذات: "اآل متخصصة قضائية أقطاب شاء إ يمكن

املحاكم لدى موسع إقلي   اختصاص

جراءات قانون الة، ا حسب املحاكم ذه ل النو ختصاص يتحدد

املادة زائية ا جراءات قانون أو   " 24املدنية،
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املادة ع" 25أما قضاةتنص من املتخصصة القضائية قطاب ل ش ت ھ أنّ

شروط تحدد بمساعدين، قتضاء عند ستعانة مكن و ن، متخصص

التنظيم ق طر عن م عيي   "وكيفيات

طبقا"كما ا لس الالزمة املادية و ة شر ال بالوسائل املتخصصة قطاب تزود

ق26للمادة   "  ا.م.ا.من

الب .3 املحاكم فرج، يل ين يجا ا ودور ا شا إ املطلوب املتخصصة ة حر

رقم البحري القانون مواد نصوص وتفعيل ة البحر املنازعات لسنة8الفصل

الدو1990 املؤثمر مصر، املطبقة الدولية ة البحر دات ئ26واملعا للموا

البحري  ص"والنقل أفضل، مستقبل أجل من امل  .2الت

خالد، .4 أم بعد ديدة، ا امعة دارا البحري، النقل ص2006ط،.عقد ،

136. 

رقم745املادة .5 مر عدد23/10/1976املؤرخ76/80من الرسمية دة ر ا

زائري 29 ا البحري القانون املتضمن واملتمم   املعدل

رقم .6 ملف العليا، املؤرخ162697قراراملحكمة الغرفة16/12/1997، ،

و  ة خاص،التجار عدد ة، والبحر ة التجار للغرفة ي القضا اد ج ة، البحر

ص2001 ،165.  

العليا .7 املحكمة فيھ قضت قرارآخرحيث نجد رقم27/09/1994كما ملف

عدد120612 القضائية سلم1995لسنة1املجلة الذي و الناقل ان ملا

ا ا إل يرجع ال زائر ا ميناء مؤسسة إ نالبضاعة ال عمليات ار حت

خطأ بالبضاعة الالحقة ضرار عن الناقل بمسؤولية القضاء فان غ . والتفر

قرار إ قرارا314063رقم15/07/2003إضافة نقض نغ شب لوفان بول ن ب

أن مع م باختصاص القضاة فيھ تمسك الذي زائر ا قضاء مجلس عن صادرا

تم قد غ التفر أن ت وأثب دفعت إقليمياالطاعنة املختصة   .ببجاية

- MEDJBEUR Mohamed, déchargement et livraison à la lumière du code 

maritime algérien et de la jurisprudence de la cour suprême, journée 

d’étude samedi 22 avril 2006 Amphithéâtre 2, faculté de Droit université 

d’Oran, p 108.    
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للمادة .8 طبقا السفينة وكيل ق609عرف أنھ.ب.من أو"ج طبي ص ل

بالعمليات بالقيام ان الر أو ز املج من الة و موجب و أجر، مقابل م يل معنوي

ان الر ا يقوم ال وال الرحلة أثناء ا سا و السفينة باحتياجات املتعلقة

واملر  خرى املعتادة بالعمليات وكذلك امليناءصيا السفينة برسو   "تبطة

ب- ديدة، ا امعة ا دار البحري، القانون طھ، كمال ص1998ط،.مصطفى ،

204. 

شر .9 لل العلوم دار زائري، ا البحري القانون املختصر ماط، محمود

ص زائر، ا عنابة، ع،  .63والتوز

البحري .10 القانون ، س يب الن(و عقد ا، اص أ البحري السفينة، ،)قل

لبنان، للكتاب، ديثة ا ص2008املؤسسة ،242  

العط .11 ن حس القادر التجارة/ عبد قانون شرح الوسيط م، م باسم

ة مقارنة(البحر ط)دراسة الثقافة، دار ص1،2009، ،191.  

رقم37املادة .12 القانون قانون23/02/2008املؤرخ08/09من املتضمن

املدن ةجراءات دار و   .ية

رقم50املادة .13 مر املؤرخة78رعدد.ج02/09/1975املؤرخ75/58من

زائري 30/09/1975 ا ي املد القانون املتضمن واملتمم  .املعدل

14.  René Rodiére, traité général du droit maritime: Affrètement et 

transport, le contrat de transport de marchandises, tome 2, 

édition Dalloz, paris, 1968, P 345, 346.  

ق39املادة .15   ا.م.ا.من

ة .16 دار و املدنية جراءات قانون شرح الرحمان، عبد اري رقم(بر  قانون

ع،)2008فيفري23املؤرخ08/09 والتوز شر وال للطباعة غدادي دار ، 

دة، مز ثانية طبعة زائر، ص2009ا ،91  . 

ص .17 السابق، املرجع خالد، أم   .136عد

ن .18 ق42و41املادت ن.م.ا.من املادت تقرره انت ما نفس ذا أن إ شارة مع ا

مر11و10 جراءات1966يوليو06املؤرخ66/154من قانون املتضمن

القانون بموجب إلغائھ تم الذي  .08/09املدنية
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املؤسسة .19 الدولية، دات واملعا القانون ضوء البحري النقل حاطوم، وجدي

، أو طبعة لبنان، للكتاب، ديثة ص2011ا ،270.  

عا .20 ع للبضا البحري للنقل املتحدة مم اتفاقية حمدي، شأة1978مكمال م ،

ص مصر،   .18املعارف،

ن .21 ال سند إصدار ان بم س ول العقد إبرام ان بم نا ة من21املادة والع

امبورغ   .1978اتفاقية

السفينة .22 وجود أثناء أو امليناء خارج قليمية املياه و ان امل ذا ون ي قد مثال

جاف ا. حوض ا ام ح ن ب تنازع وجود يالحظ باالختصاصكما صة

ز با املتعلقة القواعد عض لتوحيد الدولية تفاقية و امبورغ اتفاقية

بروكسل ة البحر السفن ع ا10/05/1952التحفظي عل صادقت ال

رقم املرسوم زائربموجب املتضمن18/06/1964املؤرخ171-64ا

تفاقية ذه ل   نضمام

املرجع- حاطوم، صوجدي    276السابق،

ديدة،- ا امعة دارا ات، او با ع البضا نقل عقد حسن، ع سوزان

ص2009مصر، ،232 

ص  .23 السابق، املرجع حمدي، ص-  188كمال السابق، املرجع حاطوم، وجدي

277.  

امبورغ4 -21/3املادة .24 دة معا السابق،-. من املرجع حمدي، ،188كمال

امل-.189 حاطوم، السابق،وجدي   .278رجع

الدو .25 ع البضا نقل عقود شأن املتحدة مم اتفاقية روتردام بقواعد يقصد

أوصت قد ا أ إال املتحدة مم أقرتھ الذي الرس سم و جزئيا أو ليا بالبحر

روتردام بقواعد تفاقية ذه ع يطلق أن ون Rotterdam rulesع لت

صادقت رسمية غ اسبانياسمية ا والطوغو19/01/2011عل

17/07/2012 .  

املادة- من94/1تنص ول اليوم من تفاقية ذه نفاذ يبدأ أن ع ا م

من ن العشر الصك إيداع خ تار ع واحدة سنة انقضاء عقب رالذي الش

نضمام القرارأو أو والقبول التصديق وك   .ص
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غنام،- محمد ف ومسؤولياتھشر الشاحن ام روتردام(ال 2008قواعد

البحر ع دوليا ع البضا ص) لنقل مصر، ة سكندر ديدة، ا امعة  15دارا

املادة. املختصة1/30عرف املحكمة روتردام اتفاقية ال"من املحكمة ا أ

لال  الداخ ع التوز لقواعد وفقا ا، ل جوز و متعاقدة دولة ختصاصاتتوجد

اع ال ع والية تمارس أن الدولة تلك محاكم ن   ."ب

و .26 روتردام التفاقية وفقا الشاحن"الناقل مع نقل عقد م ي الذي ص ،"ال

من ل يتمثل والذي الناقل غ العقد نفيذ ب آخر ص يقوم قد ھ أنّ غ

املنفذ الطرف عرف إذ البحري، املنفذ والطرف املنفذ صأن"الطرف أي ھ

أو ندي املس الشاحن أو الشاحن مباشرة غ أو مباشرة بصورة بھ ن ستع

الناقل ال إليھ، املرسل املسيطرأو البحري." الطرف املنفذ الطرف أي"أما و ف

ما ة ف أثناء الناقل واجبات من أيا يؤدي بأن د يتع أو يؤدي دام ما منفذ طرف

تحميل ميناء إ ع البضا وصول ن السفينة،ب غ تفر ميناء ا ومغادر السفينة

يؤدي بأن د يتع أو يؤدي ان إذا إال ا بحر منفذا طرفا الداخ الناقل ون ي وال

امليناء منطقة داخل حصرا   ."خدماتھ

و-أ- 1/6املادة- روتردام1/7ب اتفاقية  .2008من

روتردام30البند .27 اتفاقية من و املادة   .من

حاطو  .28 صوجدي السابق، املرجع   .424م،

ضرورة .29 مع مختلفة بطرق بتم الذي ع املتتا النقل أنواع أحد و املختلط النقل

مراحل افة شمل واحد عقد ق طر عن يتم قد إذ ا، م البحرجزءا ون ي أن

ومع البحري الناقل مع الشاحن ا ف ليتعاقد عقود عدة ق طر عن أو النقل

ليو  وي وا ي ال عقدالناقل ل ع سري و مستقالن أك أو عقدان جد

الوسائط متعدد النقل من ما نوعا ع املتتا النقل ب ق و بھ، اصة ا ام .                                                  ح

شر،- لل ديدة ا امعة دارا البحري، النقل عقد ترك، الفتاح عبد محمد

ة، ص2005سكندر ،416،417.  

الوسائط- املتعدد النقل ملش، والقانونية(فاروق ة التجار ،2003،)وجھ

ص مصر، ة،  .39سكندر

ص .30 السابق، املرجع حاطوم،   .429وجدي
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31. )32( Philippe DELEBECQUE, la convention sur les contrats 

internationaux de transport de marchandises effectué 

entièrement ou partiellement par mer : «  a civil  Law  

perspective », DMF 04- 2009, N°702-5, §11, p 04. 

روتردام13/1املادة .32 اتفاقية   .2008من

السابق، .33 املرجع حاطوم،   .430وجدي

بالبحر .34 الدو ع البضا نقل عقود شأن املتحدة مم اتفاقية ملش، فاروق

لسنة جزئيا أو يجابيات( 2009ليا و سنات ،4،ص)القانونية ا

14449.pdf-doc.pdf-bin/doc-http://www.arabfcs.org/db                             

ص .35 ، السابق املرجع حاطوم،  .430،431وجدي

البح .36 النقل عقد ، حس محمود الصادرأحمد ديد ا البحري القانون ري

رقم ب1990لسنة8بالقانون ة، سكندر املعارف، شأة م ص1998ط،.، ،

59.  

37. Pierre Bonassies /Christian scapel, traité de droit maritime, LGDJ, 

2006, § 1152, p 742.  

ة46املادة .38 دار و املدنية جراءات قانون   .من

محمود .39 صأحمد السابق، املرجع البحري، النقل عقد ،   .59حس

ص .40 السابق، املرجع الرحمان، عبد ارة   .91بر

ذا .41 شورة م قضائية ام أح عدام ا من الرغم ع أنھ باإلشارة دير ا

ق45املادة-الصدد   ا.م.ج.ا.من

ص .42 السابق، املرجع البحري، النقل عقد ، حس محمود   .59أحمد

43.  -AIX -EN- PROVENCE, 29/04/1990, droit maritime français (DMF), 

1991, p 105. 

 - Cass Com.16/01/1996, DMF, 1996, p 393. 

44. )45(  Pierre Bonnasies/ Christiane scapel, op.Cit, 746, 747. 

ص .45 السابق، املرجع البحري، النقل عقد ، حس محمد  .45أحمد
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نت" .46 قضية نجد لندنمثال إ كندا من مجمدة ع بضا صناديق

جية و ال عض  Makefiellالسفينة قامت نة ال من جزء غ تفر عد و

د م غ ان م الصناديق من كب عدد وترك غ التفر إ أدت ات الصعو

م دعوا ع البضا اب أ فأقام ا، حول من الث ان ذو يجة ن ع البضا فتلفت

الناقل اان"ضد يوجب" جل شرطا تتضمن ن ال سندات بأن دفع أنھ إال

الدعاوى ج"رفع و بال تفاق". أسلو إزاء ھ بأنّ ناف ست محكمة فقضت

يفصل أن يجب ع بالبضا تتعلق مطالبة ّل أنّ ع ن للطرف ح والصر الوا

ا فان" أسلو"ف و ال للقانون الناشئة"طبقا الدعاوى ذاعبارة عن

الدعوى " السند قبول عدم ا حكم وأصدرت ختصاص شرط ا   . شمل

املعارف،- شأة م ع، لبضا البحري الدو النقل ، حس محمود أحمد

طبعة ة، ص2سكندر ،222،223.  

ص .47 السابق، املرجع البحري، النقل عقد ، حس محمود  .45،46أحمد

الب .48 الناقل مسؤولية ي، وما ج ودارلطيف الدولية الدارالعلمية حري،

عمان، ص2001الثقافة، ،175.  

للمادة .49 طبقا الك العقد روتردام1/2عرف قواعد كمية"من نقل عقد انھ

و ا، عل متفق زمنية ة ف خالل نات ال من سلسلة ع البضا من محددة

ن مع نطاق أو أق حدا أو ى أد حدا الكمية تحديد يتضمن أن   "يمكن

ص- السابق، املرجع ، حاطوم  .424،425وجدي

50. Philippe DELEBEQUE, l’évolution du transport maritime,  DMF, 

01-2009, N°699, §6, p03. 

ص .51 السابق، املرجع حاطوم،   .426،427وجدي

52.  Wei hou, la liberté contractuelle en droit des transport 

maritimes de marchandises – l’exemple du contrat de volume 

soumis au règles de Rotterdam, thèse de doctorat en droit, 

université Paul Cézanne –Aix Marseille, 2010, §390, p231.    

ص .53 السابق، املرجع حاطوم،   .425وجدي

السابق، .54 املرجع حمدي،   .17كمال
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من .55 ص السابق، املرجع حاطوم،   .428 إ425وجدي

امبورغ21/5املادة .56 دة معا   من

قبل- معينة محكمة أمام دعوى رفع ع تفاق أن املخالفة وم بمف ع ا ممّ

املادة لھ ا أتاح ال مكنة ن ب ختيار حقھ املد سلب الذي اع ال شوء

باطال يجعلھ مما نافذ غ أمر ق ا ذلك تقييد   .أو

املرجع .57 حمدي، صكمال   .190السابق،

ص .58 السابق، املرجع حاطوم، روتردام73املادة-.       431وجدي اتفاقية   .من

59.  Philippe DELEBECQUE, la convention sur les contrats 

internationaux de transport de marchandises effectué 

entièrement ou partiellement par mer, op.Cit, § 7, p 3.   

املادة  .60 روتردام91تنّص اتفاقية    : من

ن-1 املادت ا بإصدار سمح ال عالنات إصدار أما78و74يجوز وقت أي

الفقرة ا سمح ال ولية املادة1عالنات املادة93من من الثانية والفقرة

وال93 نضمام، قرارأو أو التصديق أو القبول أو التوقيع وقت فتصدر ،

بمقت أحرى إعالنات بإصدار تفاقيةسمح   ذه

أو-2- التصديق عند ا بتأكيد ونة مر التوقيع وقت تصدر ال عالنات ون ت

قرار أو   .القبول

رسميا-3- ع الود ا بلغ و كتابة ا وتأكيدا عالنات   .تصدر

الدولة-4- يخص فيما تفاقية ذه نفاذ بدء مع امن بال عالن مفعول سري

أما  تفاقيةاملعنية، ذه نفاذ بدء عد رسميا ع الود بھ يبلغ الذي عالن

سري  ر ف أش ستة انقضاء عقب الذي ر الش من الذي ول اليوم مفعولھ

بھ إشعارا ع الود تلقي خ تار   ع

وقت-5- أي بھ أن تفاقية ذه بمقت تصدرإعالنا دولة ألي يجوز

ا إ يوجھ مكتوب رس عديلھ،بإشعار أو عالن ب مفعول سري و ع، لود

ستة انقضاء عقب الذي ول اليوم بذلك، تفاقية ذه سمح حيثما

شعار ذلك ع الود تلقي خ تار رع   ." أش

روتردام73/2املادة .61 اتفاقية .2008من
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و  داري ــي ــــــ ــــكيمالقـــــــــــــاضـ ـــــــ ــــــ   التحـــــــ

أسماء  1بنور

ران و بجامعة دكتوراه  ،IIباحثة

السياسية العلوم و قوق ا   .لية

ص   :امل

قد و داري، الوط للقضاء منافسا ة، دار املواد التحكيم اليوم أصبح لقد

وسيلة ن، ل طو جزر و مد عد املقارنة عات شر ال إليھ تدت الناتجةا اعات ال ة سو ل

ا ال أش بمختلف ة دار العقود   .عن

جود و ينف ال داري القضاء و داري التحكيم ن ب القائم التنافس ذا أن بيد

ا، ا سر ض ع قد ما و التحكيمية صومة ا مراحل ع تمتد ما بي وظيفية عالقة

جديدا اختصاصا داري للقضاء أضاف   .مرالذي

املفتاحية لمات املنازعات: ال ة، دار العقود داري، القا التحكيم،

ة  .  دار

Résumé : 

L'arbitrage dans la matière administrative est devenu une compétence 

concurrente de la juridiction administrative nationale.Aujourd'hui l arbitrage 

dans la législation comparative est un moyen auquel on y recourt pour mettre fin 

a des litiges émanant des contrats administratifs selon diverses formes.   

Sauf que cette concurrence ne pourrait empêcher d'effectuer une relation 

fonctionnelleentre l arbitrage et la juridiction administrative, et ce, suivant un 

niveau d'un nombre d'étape du procès arbitrale.Ainsi, l'arbitrage administratif 

octroie une nouvelle aptitude à la juridiction administrative vis-à-vis des 

questions faisant obstruction à l'avancement de l'opération arbitrale.  

Mots clés : l'arbitrage, le juge administratif,les contrats administratifs les 

contentieux administratifs. 
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ـــة ــــــ ـــــــ ــــــ ـــقدمـــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  :مــــــــــ

ع و القانونية، النظم عرفھ الذي صطال بمعناه التحكيم نظيمھإن ب

ن معني إ للفصل'' فاألول: ينصرف محايدا طرفا يختاران اللذين ن املتنازع فعل و

لھ يحكم من ان أيا حكمھ ع ول ال مقدما رتضيان و خالف، من ما بي ر فيما

ما ي. م الثا املع و: و و ما، نزاع املتنازعان حكمھ الذي املحايد الطرف ذا فعل و

ب عليھقيامھ يطرحانھ الذي اع ال كم إجرائية2''ا وسيلة و التحكيم فان عليھ و ،

ة التجار املادة ففي اعات، ال تلك اختالف بحسب سميتھ تختلف ذا ل اعات، ال سم

ة دار املادة و ي، املد التحكيم س املدنية املادة و التجاري، التحكيم س

دار  التحكيم املتعلقس انب ا عدا ة كب مية أ ا ل ست ل التقسيمات ذه ي،

اع ال ع التطبيق الواجب املوضو القانون   3.بتحديد

قضاء و خاصة، عدالة يمثل خ ذا بان يفيدنا التحكيم ف أنتعر رغم

التحكيم فانّ الدولة، سيادة املتعلقة تلك ا م أ متعددة، العتبارات و ھ انّ إال مستقل،

مجال أساسيا دورا يلعب خ ذا ف بالقضاء، العالقة منفك وره ظ منذ يكن لم

ي جرا املجال خاصة التحكيم ا4ممارسة يتمتع السلطاتال ذه سلمنا إذا ،و

عاقدية عالقات ع ينصب مواضيعھ بطبيعة الذي التجاري، التحكيم مجال القضاء

ال لقواعد ا مجمل آخرتخضع نوع بخصوص حدة د يز ساؤل ال فان اص، ا قانون

ة دار املواد التحكيم ھ انّ يا، س حديثا عت الذي التحكيم   5.من

لم قضاء و عا شر و ا فق ة دار املواد التحكيم جواز فكرة ل تقبّ مسار إن

مر  مع تدرجيا تال الذي دل ا من بكث تم بل السلس باملسار لميكن لك الزمن، ور

ك ل ش تھ عام6ي سا، فر املدنية لإلجراءات ن تقن فأول مبدأ19717، ع نص

املادة العامة ة املعنو اص لأل سبة بال التحكيم املادة10048حظر أما ذات83، من

م و العامة النيابة إخطار ا ف ط ش ال اعات ال لقائمة تحديدا فتضمنت االقانون

عاما ا معنو صا ا أطراف احد ون ي ال   9.تلك

طرفا العام املعنوي ص ال ون ي ال أو العام بالنظام املتعلقة فاملنازعات

ا ذلك10ف الن التحكيم ع ا عرض يجوز ال ا شأ العامة النيابة إخطار الواجب و

العامة النيابة ب غي إ ة11سيؤدي املعنو اص منازعات التحكيم حظر إنّ ،كما

ال القواعد من أيضا عد كما العام، ص لل ي القانو املركز عناصر احد ل ش العامة
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شاط ال بموضوع ا تطبيق يتعلق القضاء12ال اتخذ القانونية، النصوص غرار ع و ،

العقود التحكيم حظر من صارما موقفا الفر الدوليةداري و الداخلية ة دار

املادة نص إ نادا اس موقف2060وذلك ب س يرجع و ، الفر ي املد القانون من

جسيم اعتداء فيھ العادي للقضاء ختصاص منح اعتبار إ الفر داري القضاء

إحدى الفر الدولة مجلس عليھ أكد ما ذا و داري القا اختصاص ع

املادة13راتھقرا نص حرفية ع العاديارتكز ي2060،أماالقضاء املد القانون من

الدولية، س ل و الداخلية العقود التحكيم بحظر يتعلق مر أن مؤكدا ،  الفر

خ بتار س بار ناف است محكمة إلىقرار شارة نا ل10يمكن م197514افر الذي و ،

والعقو  الداخلية العقود ن املادةب عليھ املنصوص ظر ا إذ الدولية، القانون83د من

يمتد ال و الداخ ي القانو بالنظام تتعلق ال العقود ع يقتصر القديم الفر ي املد

الدولية العقود مة15إ بم علقھ لعدم اص ا القانون عقود من عد اع ال محل أنّ و ،

اس لشروط احتوائھ عدم و عام، عتمرفق كما اص، ا القانون مألوفة غ نائية ت

ارجية ا التجارة بمصا لتعلقھ دوليا نا  16.العقد

ات الف مدار ع ية الفق للتباينات موضوعا للتحكيم القابلية لت ش لقد

منتصف غاية إ و عشر التاسع القرن من املمتدة و املرحلة ففي املتعاقبة، الزمنية

ال إالقرن وء ال العامة ة املعنو اص حق الفقھ عارض ن، عشر

املؤرخ17التحكيم الفر الدولة مجلس قرار صدور تلت ال الثانية املرحلة ،أما

سم13 قضايا1957د التحكيم ضرورة ع التأكيد إ الفقھ من جانب اتجھ ،

ع آخر جانب ض اع ن ح العام، ةالقانون املعنو اص و للدولة جوازالتحكيم

ن املادت رأى الثالث انب ا أما ، شر نص دون قانون1004و83العامة من

ة املعنو اص و الدولة ع فقط تقتصران ما أ القديم الفر املدنية جراءات

صنا أو تجاري شاط أي تمارس ال ال   18.العامة

عاملرحلة اعتماد ب س داري القضاء ا كث الفر الفقھ انتقد الثالثة

العام القانون مجال مدنية  19.نصوص

تتصل صية ال الناحية من ة دار العقود منازعات للتحكيم القابلية إن

أنھ غ ، العام القانون اص أ من التحكيم اتفاق أطراف احد ون ي أن صالحية بمدى

فر  صناك ع ك ال إ املسالة دراسة تتجھ سا فر ففي مصر، و سا فر ن ب ق
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إ وء ال جواز ع تركز املوضوع دراسة أن فالعادة مصر، أما العام القانون

التحكيم مسالة حول املصري ع شر مّرال فلقد جوازه، عدم أو ة دار العقود التحكيم

محطات بثالث ة دار   .مختلفةالعقود

قانون صدور التحكيم1994لسنة27فقبل جواز ع املصري الفقھ ض ،اع

لقانون إحالل و الدولة، سيادة و الوط القضاء اختصاص مع ة،لتعارضھ دار العقود

الوط القانون محل املحكمة20أجن ام أح ت تم فقد املصري، القضاء عن أما

الق21العليا محكمة ام أح و داري ، و22ضاء الفتوى لقسم العمومية معية ا فتاوى و ،

ة دار العقود التحكيم مسالة ينظم ح صر نص وجود لعدم الثبات، عدم ع شر   .ال

رقم املصري التحكيم قانون عدصدور نص،1994لسنة27أما ول النقا دار

و املادة23املادة تطبيق مجال الن ة دار العقود التحكيم واز البع فرأى ، منھ

التحكيم يج ال النص أن املعارضون أكد ن ح القانونية، العالقات افة شامالل جاء

املادة نص صراحة ة دار العقود مصط ورود لعدم ذا و ة دار   . 24العقود

ق أول زائر،فانّ ا املدنيةأما لإلجراءات ستقالل25انون حظر-املل-عد

املادة بموجب العامة، ة املعنو اص لأل سبة بال توسع0326/ 442التحكيم من ناك ،ف

و العامة ة عتبار اص ل شمل ا تطبيق مجال رأىأن و املادة ذه تفس

ا املؤسسات بعد ااس تفس يتوسع لم من اصة،أما الصناا ع الطا ذات لعمومية

ا تطبيق مجال من التجاري النصوص،ففي27و مع ناقض ي ان العم الواقع لكن ،

من مة امل العقود من العديد انت التحكيم، عارض السيا طاب ا ان الذي الوقت

تحكيمية شروطا تتضمن ة زائر ا العمومية املؤسسات   .28قبل

ممثال  زائري، ا القضاء العاصمةأما زائر ا قضاء شرط29مجلس ة ب اقر

القانون ام أح أن كم، ا يات حي جاء حيث العقد، املدرج التحكيم

املادة ام ل106التجاري،وأح يمثّ العقد أن ا مفاد ال و زائري ا ي املد القانون من

التطبيق الواجبة طراف عض30قانون وجود ينفي ال ذا لكن ع، ناءات ست

شمل ل عية شر ال السياسة غي إ أدت اقتصادية مستجدات ناك ف ظر، ا مبدأ

الفر ع شر ال عرف فلقد ة، دار العقود مجال التحكيم   :إجازة
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املؤرخ  -1 الفر املالية قانون ل17صدور التحكيم1906ابر الذيأجاز ،

ش عقود عن الناشئة النفقات ة سو ذلكل و د التور عقود و العامة غال

املادة   .منھ6931بموجب

2  الشراكة عقود قانون املادة32صدور نصت الذي أن 33 منھ11، ضرورة ع

مع التحكيم ذلك بما املنازعات ة سو ب يتعلق شرطا العقد يتضمن

القانون تطبيق ة أولو ع يدل ما ذا و ، الفر القانون ام أح تطبيق

  .34الفر

3  لسنة الفر العمومية الصفقات   .200635قانون

4  خ قبل2007مارس13بتار من ا شكيل املطلوب العمل مجموعة قدمت ،

موضوع حول را تقر الدولة، مجلس س رئ نائب إ الفر العدل ر وز

ة دار املواد  .36التحكيم

ميد استقر فقد ، الفر ي القضا اد ج املنعأما أن ع الدو التحكيم ان

املادة تفرضھ و2060الذي ، الدو العام بالنظام يتعلق ال الفر ي املد القانون من

دو و داخ إ للتحكيم الفر املشرع وضعھ الذي للتقسيم نادا اس   .ذا

املصري  للمشرع سبة بال قانون،أما حول أث الذي دل ا 1994لسنة27فبعد

القائمو  دل ا بذلك يا م ام أح عض بتعديل قام منھ، و املادة نص بالتحديد

ة دار العقود التحكيم صالحية أجازت ال و املادة من الثانية الفقرة  ،37بموجب

سواء ة، دار العقود منازعات افة ل املالحظاتكشمولھ من جملة التعديل ذا قدأثار و

أوانت الوطنية ة دار العقود أنواع افة ل شمول و التنفيذ، أو برام مرحلة

  .   38الدولية

زائر ا بموجبوأما املل املدنية جراءات قانون عرفھ الذي للتعديل يجة ن

شر ال سبة39)املل(09-93املرسوم بال التحكيم جواز زائري ا املشرع ،اقّر

ة املعنو اص قانونلأل صدور الدولية،و ة التجار ا عالقا يخص فيما العامة

سنة ة دار و املدنية للتحكيم2009جراءات العامة اص وء جواز ابقيع ،

املادة ا1006بموجب نص ورد تطلب: " ال أن العامة ة املعنو اص لأل يجوز ال

الدول قتصادية ا عالقا عدا ما العموميةالتحكيم الصفقات إطار أو ذه،"ية و

ن امت ن مالحظت ستد   :املادة
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العالقات- بمصط الدولية التجارة مصط زائري ا املشرع بدل اس

الدولية التجارة و الصائب املصط ان إن و الدولية،   .قتصادية

بقية- دون العمومية الصفقات التحكيم زائري ا ةأجازاملشرع دار   .العقود

عتبار ان و الفقھ، قبل من شديدة معارضة يلقى ان الذي داري التحكيم إن

أن يمكن ال العالقة طبيعة عن ساءل ن يجعلنا ن، ض املع ابرز و السيادي

داري؟ القضاء و داري التحكيم ن ب ط   تر

ذه خالل من ا ع جابة سنحاول الية ش خاللذه من وذلك الدراسة

التحكيمية للعملية كداعم داري القا إ ول ( التطرق ا)  املبحث ع كرقيب و

ي( الثا   ).املبحث

ول  الدعم: املبحث كقا داري،   القا

من داري، بالقضاء داري التحكيم لعالقة التار و النظري التأصيل عد

للتحكيم ة دار العقود قابلية خالل من ذلك و داري التحكيم وم مف تحديد خالل

كداعم داري القا إ املبحث ذا نتطرق ، املوضو و العضوي ن املعيار وفق

ا أن ذلك التحكيمية، بلللعملية التحكيمية يئات ال ع للرقابة آلة مجرد س ل لقضاء

أحسن التحكيمية ا ام م أداء ع ا ساعد بارزا دورا يلعب حيان من كث

 . الظروف

ذلك ز ي طراف، إرادة و ة حر ع يقوم مستقال قضاء يمثل التحكيم فنظام

التحكي يئة ال اختيار ع املسبق تفاق خالل التطبيق،من الواجب القانون كذا و مية،

فيھ الفصل املراد اع ال ع املطبق أو جراءات ع املطبق ذلك   .سواء

ل إلتمام افية غ تصبح ات، صعو لوجود نظرا و طراف إرادة أن غ

إلزالة لألطراف مساندة ة ج عن البحث الضروري من فيصبح التحكيم، إجراءات

ع ال انالعقبات س يل س داري القا دور ز ي نا و صومة ا س يق

التحكيمية صومة  .ا
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ول  التحكيمية: املطلب يئة ال شكيل   .التدخل

و ا، استكمال دون تحول ات صعو التحكيم محكمة ض ع أن و يحدث قد

أو املحكم، ن عي ع طراف اتفاق عدم تتعلق حاالت أوالغالب املر املحكم

الستكمال التدخل داري القا اختصاص من ون ي الة ا ذه ففي س، الرئ

جراءات قانون ام أح بموجب املشرع لھ اقّره اختصاص و و التحكيمية يئة ال شكيل

ة دار و   40.املدنية

اص ا التحكيم حالة ون ي الة ا ذه القا تدخل أن املالحظة  تجدر

Ad hocاملركز لنظام وفقا يتم ن فالتعي ، املؤس التحكيم حالة أما ،.41  

ول  التدخل: الفرع   شروط

املتصلة الفات ا ة سو اجل من التدخل داري القا ستطيع ح

ن شرط ة خ ذه تتمثل و شروط، توافر من بد ال التحكيمية يئة ال شكيل ب

ي اآل ذلك و ن   :أساسي

قائم: أوال نزاع   وجود

املادة ھ1009تنص انّ ع ا م ا ق يئة'' من شكيل ة صعو ضت اع إذا

أو املحكم ن عي إجراءات تنفيذ بمناسبة أو طراف احد بفعل التحكيم محكمة

ا اختصاص دائرة الواقع املحكمة س رئ قبل من املحكمون أو املحكم ن ع ن، املحكم

العقد إبرام تنفيذهمحل محل   .أو

س رئ عاين التحكيم محكمة شكيل ل اف غ أو باطال التحكيم شرط ان إذا

ن للتعي باألوجھ صرح و ذلك   ''املحكمة

أن ن املحكم اختيار داري القا لتدخل ط ش ھ انّ املادة نص من م يف

ا ذا ع صراحة ينص لم زائري ا املشرع أن لو و قائما اع ال ون الي انھ إال لشرط،

ة ملص وجود ال انھ طاملا القضاء إ وء ال م أنفس طراف د يج أن   42.يتصور

التحكيمية: ثانيا يئة ال شكيل عقبات   .وجود

احتياطية طبيعة ذو التحكيم يئة استكمال القضاء تدخل فان43عد بالتا و

م أ إجمال يمكن و شكيل، ال عملية ض ع ات صعو وجود حالة إال ون ي ال التدخل

أو وقت ع تفاق عدم أو ن املحكم أو املحكم اختيار ع تفاق عدم العراقيل

ختيار   .كيفية
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ي الثا التدخل: الفرع   إجراءات

من ن املحكم أو املحكم ن عي عملية بالتاإن و ، ا ست القضاء قبيل

دائرة يقع ال ة دار املحكمة س رئ إخطار يل الت مھ الذي للطرف يجوز

إ مر يرفع ارج با املقر ان إذا و زائر با التحكيم مقر ان إذا التحكيم ا اختصاص

العاصمة زائر با ة دار املحكمة س   44.رئ

ي الثا التحفظيةاتخا: املطلب و الوقتية جراءات   .ذ

ساطة، ال و السرعة و املرونة من التحكيم خصومة إجراءات بھ سم ت مما بالرغم

مباشرة البدء قبل التحفظية أو الوقتية جراءات عض اتخاذ ستد مر فان

ا خالل أو التحكيم   45.إجراءات

بحكم تملك ال التحكيم يئة أنّ ون ل ونظرا ولكن مر سلطة تفاقية ا شأ

معظم أقرت الوالئية، ا سلط بمقت الدولة محاكم اختصاص من ال لزام

حماية ع صول ا اجل من القضاء إ وء ال انية إم للتحكيم املنظمة عات شر ال

قضاء إ صل حيث من مة امل تلك إسناد ن ب عات شر ال تفاوتت قد و الية است

الدولة،الت بقضاء ستعانة انية إم مع نظام46حكيم ع أبقت أخرى نظم ناك نما ب

ع بناء بالتحكيم ستعانة انية إم مع الدولة قضاء اختصاص و ساسية القاعدة

صوم ا من   47.طلب

من الية ست التداب باتخاذ ختصاص مسالة حول ختالفات انت ن ل و

لل صل نحيث ب التعاون انية إم ير من الفقھ من ناك أن إال التحكيم، أو قضاء

ما احد إ وء ال إجازة مع التحكيم قضاء و العام القضاء من   .ل

ذلك و مية، غاية تبدو مسالة داري التحكيم ال ست مسالة إن

التحكيم الدولة قضاء تدخل ة ج فمن اعتبارات، الذيلعدة طراف قرار من بالرغم

و خاصة عدالة التحكيم فانّ أخرى ة ج من و خاص، بقا الدولة قا بدل س

من و ، ا است محكم إ وء ال انية إم يق بالتا و دائمة ل يا ل تفتقر و ظرفية

طاملا القضاء إ وء ل حاجة فال مستوف غ ال ست شرط ان إذا ثالثة ناحية

ةال  مص ألية ديد ل   48.وجود
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يختلف ة دار املنازعات ال ست أن باعتبار و داري التحكيم ور بظ و

ال ست أن و أخرى ة زاو وفق يطرح أصبح ال ست فان املدنية جراءات عن

ائزالقانون ر م أ عد ال العامة ة املص ع فاظ ا غاية يحقق أن   49.داري يجب

التخاذ سلطات ا ست داري القا ل تخو إن القول يمكن عليھ و

دارة شؤون أدرى ونھ ل ة ضرور مسالة التحفظية و الوقتية   . التداب

الثالث ثبات: املطلب أدلة   إدارة

مھ ي الذي التحكيم اتفاق من ا والي و ا سلط ستمد التحكيم يئة الن نظرا

وط ا بطبيع تتطلب ال ثبات إجراءات مر اتخاذ سلطة تمتلك ال ا فإ راف،

ا أمام املقدمة ثبات أدلة بإدارة املحكمة تكتفي بل جبار، سلطة   .جود

ان إذا خاصة صومة ل حاسمة أدلة تقديم عن طراف امتناع حالة و

تت ما غالبا ال دارة و املمتنع عالطرف شر ال أجاز الوثائق، تقديم عن متناع عمد

يئة ال موافقة عد ذلك و ثبات إجراءات باتخاذ داري بالقا ستعانة للمحكم

  50.التحكيمية

ي الثا التحكيمية: املبحث للعملية رقيب داري،  .القا

امل عت ال و القرار تنفيذ مة م ي تأ ، التحكي القرار صدور ةعد خ حطة

ا عدم من التحكيمية العملية نجاعة عن ّع ا أ كما التحكيمية، صومة   .ل

الذي و القا الختصاص عود ا ف الطعن و التحكيم ام أح تنفيذ عملية إن

عدم أو نفيذ ب يأمر قد انھ ون التحكي القرار أمام اجز ا بمثابة الة ا ذه عت

قد القرارو ببطالنھتنفيذ   .يحكم

التحكيمية العملية ع كرقيب داري القا دور ا ف ز ي ال املحطة   .ف

ول  تنفيذه: املطلب و التحكيم بحكم اف   .ع

اصة ا القواعد من مجموعة ة دار و املدنية جراءات قانون وضع لقد

وضع خالل من ا تنفيذ و الدو التحكيم ام بأح اف إجراءات) أوال( شروطباالع و

ا إتباع   ).ثانيا( يتوجب
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ول  والتنفيذ: الفرع اف ع   شروط

ن شرط وطنية، أو انت دولية ا، تنفيذ أو التحكيم ام بأح اف ع طلب يتطلب

ما و ن   :أساسي

التحكيم: أوال كم املادي   :الوجود

املادة طت اش أن إلزامية1051عد ا، م ا ق التحكيم،من حكم وجود إثبات

املادتان ت بذلك1053و1052بي القيام أن51كيفية التنفيذ طالب ع يتوجب عليھ و ،

القضائية ة ا ضبط أمانة لدى   يودع

منھ- ا أو كم ا   .أصل

ا- ع ا أو التحكيم اتفاقية أصل   .تقديم

الدو: ثانيا العام النظام مخالفة   :عدم

ن ب القرارمن يتضمن ال أن و بالتنفيذ مر منح مسالة ا تتطل ال الشروط

الدو العام النظام يخالف ما النظام52التحكي يخالف ما القا وجد ما فإذا ،

للنظام مخالف القرار وجد ما إذا و التحكي القرار تنفيذ أمر إصدار عن امتنع العام

الق تجزئة أمكن و منھ، شق املخالفالعام غ زء ا نفيذ ب مر للقا يمكن رار

املتبقي الشق تنفيذ عن متناع و العام   53.للنظام

ي الثا التنفيذ: الفرع طلب   إجراءات

املادة لنص يودع1053طبقا يل الت مھ الذي الطرف فان ا، م ا ق من

قد ة خ ذه و املختصة، القضائية ة ا ضبط بأمانة املادةالوثائق بموجب حددت

أو1051/02 ا اختصاص دائرة التحكيم حكم صدر ال املحكمة س رئ جعلت ال و

التنفيذ محل ارج-محكمة با التحكيم مقر ان تنفيذ-إذا طلب بالنظر املختص و

التحكيم   .حكم

املشرع تمام ا لوا حيث املادة، ذه ع ن الباحث من الكث ق علّ لقد

العاديةباال  للمحكمة عود ختصاص ل ف النو ختصاص مال م قلي ختصاص

ة؟ دار املحكمة   أو

العضوي  للمعيار نيھ بت و زائري ا فاملشرع ذلك، عكس قيقة ا أن 54غ

أو ة دار املنازعات التحكيم يخص فيما أيضا طبقھ قد داري اع ال ف عر

املادة نص خالل من ا وا يبدو ما و و داري ا977التحكيم م ا ق   55.من
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ذا و بات شعّ ال و ساؤالت ال من الكث تطرح سا فر ختصاص مسالة إن

ا باملعيار الفر املشرع ألخذ أكنظرا تبدو ة دار املنازعات التحكيم فمسالة ملادي،

قتصادية املصا عن الدفاع و قتصادي النظام ما أول ن، ان بر ترتبط و مية أ

نظام ع يقوم الذي ي املؤسسا بالنظام تبط ف ي الثا ان الر أما املتعاقدة، للدولة

ي القضا الفقھ56.زدواج فان املوقف ذا القاأمام اعتبار ن ب يتأر ، الفر

املواقف التباين ذا و أخرى ثارة مختصا العادي اعتبارالقا و ثارة مختصا داري

وضوح عدم و تناقض من املسالة ذه الفر ي القضا اد ج يم ما   .57عكس

ي الثا التحكيم: املطلب ام أح   الطعن

جراء قانون إ بالطعنبالرجوع املتعلقة املواد باستقراء و ة، دار و املدنية ات

او والتنفيذ اف ع تخص ال و التنفيذ أوامر الطعن ن ب التحكيم،نم ام أح

خص و الة ا ففي مباشرة، امالتحكيم أح الطعن ن ب و والتنفيذ، اف ع رفض

أوا ضد النقض و ناف باالست الطعن الثانيةاملشرع الة ا أما التنفيذ، و اف ع مر

دعوى بموجب بالبطالن للطعن قابال زائر ا الصادر الدو التحكيم حكم جعل فقد

الوسائل58أصلية من ا كث قلص زائري ا املشرع أن ا خالل من يبدو ال الة ا و

ض بالنقض الطعن بعد اس كما باملعارضة الطعن للطعن التحكيمخرى ام أح د

ارج با   59.الصادرة

ول  التنفيذ: الفرع و اف ع أوامر ضد ناف   :ست

ا ف املجال ون ي ال و التنفيذ برفض القاضية وامر ن ب الة ا ذه نّم

املادة لنص نادا اس ذلك و ناف لالست القاضية1055مفتوحا وامر و ا، م ا ق

التنفي و اف اباالع حدد بحاالت ونا مر الة ا ذه ناف ست املشرع جعل ذ،حيث

ا1056املادة م ا ق   .من

املادة حددت و1056لقد مقبوال ناف ست ا ف ون ي ال االت   :ا

أو- باطلة اتفاقية ع ناء أو التحكيم اتفاقية بدون التحكيم محكمة فصلت إذا

تفاقية مدة   .انقضاء

ا- للقانون إذا مخالف الوحيد املحكم ن عي أو التحكيم محكمة شكيل   .ن

ا- إل املسندة مة امل يخالف بما التحكيم محكمة فصلت   .إذا
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ية- الوجا مبدأ يراع لم   .إذا

سباب- تناقض وجد إذا أو ا، حكم التحكيم محكمة ب س لم   .إذا

الدو - العام للنظام مخالفا التحكيم حكم ان   .إذا

املبدأ حيث من ناف ست يرفع ا، عل املنصوص االت ا من حالة توفرت إذا

الرس التبليغ خ تار من رابتداء ش اجل خالل الدولة مجلس   60.أمام

ي الثا بالبطالن: الفرع   :الطعن

فاملادة الطعن، من النوع ذا تقبل الدو التحكيم ام أح جميع ست ل لكن

قانون1058 الصادرةمن الدو التحكيم ام أح إ ش ة دار و املدنية جراءات

ا عل سري ال بالبطالن الطعن فان ارج ا الصادرة تلك أما زائرفقط  .ا

يق الذي مر ع سري بالبطالن الطعن ل و يطرح، الذي السؤال لكن

و  زائر؟ ا الصادر الدو التحكيم حكم نفيذ اليةب ش ذه عن بالنفي جابة ردت

املادة نص ذلك أي2فقرة1058و يقبل ال أجن تحكيم حكم نفيذ ب مر أن إذ ،

الن بمفرده، مر الطعن ا ف دف س ال الة ا مع ستوي الكالم ذا لكن طعن،

ا ف ورد الثانية ا فقر و ا نفس حكم..''املادة ببطالن الطعن بقوةإن يرتب التحكيم

يتم لم إذا التنفيذ، طلب الفصل عن املحكمة تخ أو التنفيذ أمر الطعن القانون

فيھ   '' الفصل

املادة لنص طبقا خ1059و تار من ابتداء الدولة مجلس أمام يرفع الطعن فان ،

املجلس عن تتحدث املادة أن رغم الدولة مجلس نا نقول التحكيم، بحكم النطق

س ل و ة دار املواد التحكيم بصدد ألننا العضوي للمعيار إعماال ذا و ي القضا

  .العكس

للمادة طبقا و ف الطعن ذا اجل واحدمن2فقرة1059أما ر ش بأجل يحدد

بالتنفيذ لألمرالقا الرس التبليغ خ   .تار

الثالث بالنقض: الفرع   :الطعن

املادة نص إ ضدمن1061بالرجوع بالنقض الطعن يمكن فانھ ا، م ا ق

ام أح تنفيذ رفض أو اف ع برفض تق وامرال ناف است عد الصادرة القرارات

الدو ا1055املادة( التحكيم م ا ق وامر)من ناف است عد الصادرة القرارات كذا و ،

الدو التحكيم ام أح نفيذ ب أو اف باالع تق ا1056ةاملاد( ال م ا ق ا) من أخ و
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املادة عليھ املنصوص بالبطالن الطعن عد الصادرة القرارات و1058ضد ا م ا ق من

يتم ا أساس ع ال االت ا إ شر لم املشرع أن غ إليھ، شارة سبقت الذي

ا أن نجد للتحكيم العامة القواعد إ بالرجوع و الطعن مدة مليحدد و لمالطعن ملشرع

القواعد إ الرجوع يتم بالتا و التحكيم، قرارات ضد بالنقض الطعن حاالت ينظم

القضائية ام ح ضد بالنقض الطعن   .العامة

املادة ا حدد العليا املحكمة أمام بالنقض الطعن ا،358فحاالت م ا ق من

ي اآل ذلك و ا وج عشرة ي   :بثما

ة - ر جو قاعدة   .جراءاتمخالفة

لإلجراءات- ة ر و ا ال ش   .إغفال

ختصاص-   .عدم

السلطة-   .تجاوز

الداخ- القانون   .مخالفة

باألسرة- املتعلق جن القانون   .مخالفة

الدولية- تفاقيات   .مخالفة

ي- القانو ساس عدام   .ا

ب- سب ال عدام   .ا

ب- سب ال   .قصور

امل- مع ب سب ال   .نطوق تناقض

القرار- أو كم ا معتمدة لوثيقة الدقيق و الوا املضمون ف   .تحر

ء- ال ية ون ت عندما درجة، آخر صادرة قرارات أو ام أح تناقض

آخر ضد بالنقض الطعن يوجھ الة ا ذه و جدوى، بدون ت أث قد فيھ املق

الت ذا تأكد إذا و خ، التار حيث من قرار أو القرارحكم أو كم ا بتأكيد يفصل ناقض،

  .ول 

بالنقض- الطعن ون ي الة ا ذه العادي، للطعن قابلة غ ام أح تناقض

ذه و بالرفض، انت سابق بالنقض طعن موضوع ام ح احد ان لو و مقبوال،

املادة عليھ املنصوص جل فوات عد ح بالنقض الطعن يرفع الة ا 354ا ق من
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بإلغاء العليا املحكمة تق التناقض، تأكد إذا و ن، كم ا ضد ھ توج يجب و ا، م

معا ن كم ا أو ن كم ا   .احد

القرار- أو كم ا منطوق ضمن متناقضة مقتضيات   .وجود

طلب- ا ممّ بأك أو يطلب لم بما كم   .ا

صلية- الطلبات احد الفصل عن و   .الس

يدافع- لم ليةإذا ناقص   .عن

الة ا أن رغم بالنقض، الطعن حاالت عداد ا ا إس املادة، ذه ع يالحظ

تفاقيات فح خرى، االت ا جميع شمل الداخ القانون بمخالفة املتعلقة

ة ور م ا س رئ قبل من ا عل املصادقة عد تصبح زائر، ا ا م ت ال أو61الدولية ،

زائري ا ملان ن62ال القوان ع بالسمو متمتعة و ، الداخ ي القانو النظام من   . 63جزءا

املادة إليھ أشارت العامة القواعد فانّ بالنقض، الطعن ألجل سبة بال 354أما

بالنقض الطعن أن ع نصت ال ا، م ا ق   من

ن.....يرفع''  ر ش ال)02(اجل خ تار من يبدأ فيھ، املطعون كم ل الرس تبليغ

صيا تم   .إذا

ثالثة إ بالنقض الطعن اجل يمدد الرس) 03(و التبليغ تّم إذا ر، أش

املختار او قيقي ا  ''موطنھ

اتمة   :ا

تأكيد إ يؤدي داري، القضاء بموضوع طھ ر و داري التحكيم موضوع إن

التح ور ظ من بالرغم تتغ ال إنحقيقة التحكيم، أنواع من جديد كنوع داري كيم

قيقة ا ذه و القضاء، عن للتحكيم مطلقة استقاللية وجود عدم قيقة ا ذه

عام معنوي ص دائما أطرافھ احد ون ي الذي داري التحكيم أك   .تتج

تصادم عالقة ست ل داري القضاء و داري التحكيم ن ب العالقة وإن

داري للتحكيم داري القضاء تدعيم ع تقوم املية، ت عالقة بل عارض

رقابة داري القا دور تلغ ال املقابل ا لك الدعم، ذا ستد ال املسائل

واجبة الرقابة ذه ون ت عندما داري   .التحكيم
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املعيا كرس ھ انّ زائري، ا املشرع ع يالحظ ما اعلكن لل فھ عر العضوي ر

وضعھ عند املعيار ذا ا ال ل بالش يراع لم داري بالتحكيم اخذ عندما لكنھ داري،

املشرع اعتمد حيث داري بالقضاء داري التحكيم لعالقة الناظمة جرائية للقواعد

املواق التضارب أنتج ل ش العامة القواعد ع حالة أسلوب وع ية الفق ف

القانونية ات   .التفس

بالقضاء عالقتھ و داري التحكيم نظيم ب املشرع يبادر لو ستحسن عليھ و

ملساوئھ تالفيا حالة أسلوب عن عيدا خاصة ام أح بموجب   .داري

  

وامش   ال

  

، بصدد تحضیر القانون العام االقتصاديطالبة السنة الثالثة دكتوراه، تخصص  - .1
التحكیم في '' بعنوان  تراریثاني مصطفىأطروحة دكتوراه تحت إشراف الدكتور 

محمد IIبكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة وهران ''  الصفقات العمومیة الدولیة
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أال و هو الطعن في األحكام التحكیمیة تمتد سلطة القضاء إلى ما هو أكثر من ذلك 
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  .في مجال منازعات الصفقات العمومیة التي یكون احد أطرافها شخص معنوي عام
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7. 1-la loi 71-80 du 29 décembre 1971 modifiant certaines 
dispositions des procédures civiles, loi 66 du 08 juin 1966 
portant code de procédures civiles français J.O. N 2.  
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