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دينــــــــاري نورالـــــــــــد.عم  
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 المجدوب حشيفه أ.    سنينات عبداهلل أ.         زيدون بختة   أ.
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 قواعد النشر في المجلة:

 :احترام    القواعد التالية تفتح المجلة المجال لكل الباحثين الراغبين في نشر أعمالهم العلمية شريطة       

 .أن يكون العمل أصيال ولم يسبق نشره بأي من طرق النشر -

 .صفحات 10واليقل عن  صفحة 20أال يزيد عدد صفحات المقال عن  -

 Roman TimesNew للنص العربي، 14حجم  Arabic Simplified يستخدم خط أن  -    
 . العربي غيرللنص  12 حجم

والمؤسسة التابع لها )قسم، كلية،  تتضمن الصفحة األولى من المقال اسم الباحث ورتبتو العلمية أن -
بالكلمات  البريد االلكتروني. وملخصين للمقال جامعة(. إضافة إلى العنوان ، الهاتف، الفاكس

 .االنجليزية  العربية و  بلغتين المفتاحية 
 سلي في آخر المقال.يوضع التهميش واإلحاالت وفق ترتيب تسل أن -
 .ألصحابها سواء نشرت أو لم تنشر كل األعمال المقدمة للمجلة تخضع للتحكيم السري وال ترجع -
 .تحددىا ىيئة التحكيم ال تنشر المجلة أي عمل إال بعد تقيد صاحبو بكل التعديالت التي -
 .المساس بالموضوعدون  يحق لهيئة التحرير إجراء التعديالت في الجانب الشكلي للمادة المقدمة -
 التالي:البوابة االلكترونية الوطنية  للمجالت العلمية على العنوان ترسل األعمال إلى المجلة عن طريق  -

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518 

 األعمال المنشورة بالمجلة ال تعبر إال عن آراء أصحابو. -
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 كممة العدد:

ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن الحمد هلل نحمده ونستعينو     
أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 

 وأشيد أن محمًدا عبد اهلل ورسولو صمى اهلل عميو  و سمم تسميما إلى يوم الدين ثم أما بعد.

لى أن وفقنا لبموغ العدد  التاسع بتوفيق منو وتيسير،وبجيد في الحقيقة ىو جيد المقل نحمد اهلل تعا
 و لكن إذا  وفق اهلل لشيء تتيسر طرقو و تتييأ أسبابو فمو الحمد أوال و آخرا.

تأتي مقاالت ىذا العدد متنوعة تطرق فروع القانون بشقيو الخاص و العام و ىذا مرادنا و مقصدنا 
أحدىما اإلحاطة بكل مالو عالقة بالقانون حتى يجد القارئ ضالتو فيشبع نيمو و يغذي لسببين اثنين 

حاجتو باألخذ من كل شيء بقدر ما يحتاج، و الثاني نذرة المجالت المتخصصة فيجد في مجمتنا تمبية 
 لرغبتو و قطعا لمشقتو.

القانونية سواء تعمق فقد عالج ىذا العدد قضايا مختمفة و متنوعة طرقت عموما شتى في المادة 
األمر بالجنائي أو التجاري أو األسرة أو المدني و اإلداري و حتى الجانب السياسي كان حاضرا في العدد 
و ىو أمر ليس بجديد عمى مجمتنا فيي مجمة القانون و العموم السياسية ، فقط كان قصدنا ىو االنتقاء و 

 تابة التي تبعث  عمى الممل و تدفع لالستغناء.اختيار األنفع و األسمم بعيدا عن التكرار و الر 

لذلك  كان ىذا العدد بيذا االنسجام الذي تمنيناه آممين أن يجد فيو الباحثون رغبتيم و ضالتيم، 
سائمين المولى القدير أن يوفقنا لخدمة العمم و أىمو إنو عمى ذلك قدير و باإلجابة جدير و ىو من وراء 

 القصد و ىو ييدي  السبيل.

 

 مدير المجمة أ.د/ خمواتي صحراوي
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الدساتير والقوانين المصري عمىانعكاسات الثورات والحركات السياسية   

 د. ىشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين

مصر –جامعة حموان   

 :ممخص 

عندما تقوـ الثورات اإلنسانية في الدوؿ تيب معيا رياح التغيير في مختمؼ مناحي الحياة ويحمؿ التاريخ 
الثورات اإلنسانية التي قمبت األنظمة داخؿ الدوؿ التي قامت فييا مف الناحية اإلنساني بيف طياتو العديد مف 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بؿ وأثرت في الدوؿ المحيطة بيا بؿ بعضيا اتسـ بالعالمية كالثورة 
في ظؿ ذلؾ الفرنسية لما كاف ليا مف أثر عالمي أثر عمى الفكر السائد في العالـ في ذلؾ الوقت، وبالطبع 

التغيير الذي تحدثو الثورات ال بد مف أف يحدث تغيير في البنية القانونية لمدوؿ التي تقوـ فييا؛ ذلؾ التغيير 
الذي يعد رد فعؿ طبيعي لتمؾ الثورات مؤسًسا ومكرًسا لمشكؿ القانوني لمدولة الجديدة مف كافة المناحي التي 

 الدافعة ليا. تتطرؽ الثورة لتغييرىا والتي كانت األسباب 

Abstract: 
When human revolutions in countries are blowing with it the winds of change in different walks 

of life and carrying human history among many of the human revolutions that upset the systems 

within the countries where they have been in terms of political, economic and social, and even 

affected the surrounding countries, but some of them characterized by universality, It had a 

global impact on the prevailing thought in the world at that time, and of course in light of that 

change that revolutions there must be a change in the legal structure of the States in which it is; 

that change is a natural reaction to those revolutions institutionalized and Each new legal state of 

all aspects that address the revolution to change, which was driving her reasons. 
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 مقدمة: 

نما يقاس بصداىا وتأثيرىا   ال يقاس نجاح الثورات أو اخفاقيا بحجـ ضحاياىا أو حتى بمكاسبيا اآلنية، وا 
التاريخي، والذي يؤكد ذلؾ أف العالـ ال يزاؿ يذكر بؿ يرتكف عند حديثة عف أي ثورة إلى الثورتيف األولي: 

انيت موجات االستعمار األوربي لمقارة األمريكية، واضعة حجر  والتي 1776األمريكية التي وقعت عاـ 
لتؤدي لمتحوؿ في  1789األساس لتأسيس أعظـ دولة في العالـ اآلف، والثانية: الفرنسية والتي قامت عاـ 

ف بالفصؿ يالمناداحتضنت الثورة أفكار وأراء المفكريف التنوريف في ذلؾ الوقت حيث الفكر والوعي األوربي  
ضحت ريات اإلنسانية المختمفة، والتي االسمطات كأساس لمحكـ، وبمبادئ المساواة بيف المواطنيف، والحبيف 

ونجد أف تأثيرىما رغـ قدميما ظير لمسطح ما تبنتو مف أفكار وأراء نصوصا في أغمب دساتير العالـ اآلف، 
الثة األخيرة  في بعض دوؿ أوربا التى شيدىا العالـ في العقود الث  عدد مف الثورات الشعبية مرة أخرى في

 .روح الثورتيف السابقتيفتمؾ الثورات استميمت حيث   الشرقية، ودوؿ أمريكا الجنوبية، ودوؿ أفريقيا وآسيا

الحديث عف الثورات شغؿ العالـ بأسره مرة أخرى في اآلونة األخيرة خصوصا مع  ال شؾ أف أىمية البحث:
إال أف ذلؾ الحراؾ  ؛حركا شعبيا غير مسبوؽ في كافة دولةمف  2011اـ العالـ العربي منذ يناير ع ما شيده
كما اختمفت نتائجو  أيضا مف دولة ألخرى، في حجمو وقوتو ومطالبو مف دولة إلي أخرى،  اختمؼالشعبي 

نظمتيا واستجابة حكوماتيا سريعا لممطالب الشعبية، وىناؾ دوؿ فشمت أنظمتيا الحاكمة ايناؾ دوؿ تنبيت ف
نتيى بيا الحاؿ الندالع ثورات بيا نجح بعضيا، وبعضيا الزاؿ في فالتعامؿ مع ذلؾ الحراؾ الشعبي في ا

مصر،  التى أدى فييا الحراؾ الشعبي لثورة نجحت في تغيير النظاـ السياسي مرحمة المخاض، ومف الدوؿ 
عندما تؤسس لنظاميا السياسي ونظرا ألف الثورات ال تظير آثارىا ونتائجيا إال بعد مرور العديد مف السنوات 

واالقتصادى واالجتماعي الخاص بيا، فكاف لزاما عميا أف نحاوؿ دراسة تأثير الثورات والحركات السياسية 
المصرية في تاريخيا القانونى الزاىر عمي الناحية التشريعية بمصر وبصفة رئيسية الوثائؽ الدستورية 

 30،  2011يناير  25الدستورى في ظؿ نجاح ثورتى  خصوصا ، مع محاولة التأسيس القانونى لموضع
 حى الدستورية والقانونية في مصر.، في ظؿ غياب شبو تاـ لتناوؿ أثر الثورتيف عمي النوا 2013يونيو 

الصعوبات التى واجيتنى عند الشروع في كتابة بحثي ىذا إلي  أغمب: ترجع الصعوبات التى واجيت الباحث
لتى تناولت فكرة الثورة وأثرىا عمي القانوف الدستورى، عمي الرغـ مف كثرة مراجع ندرة المراجع القانونية ا

وفقيائو في مصر، خصوصا مع خوؼ أغمبيـ مف اختالط الفكر القانونى بالفكر السياسي  القانوف الدستورى



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

12 

 

لمراجع والخروج مف المجاؿ العممى البحت إلي الحديث عف العمـ مف قناعة سياسية، كما القيت ندرة في ا
 يونيو. 30يناير  25السياسية التى تناولت بشيء مف التفصيؿ أسباب إندالع الثورتيف 

اقتضت دراستي ىذه اتباع عدد مف المناىج البحثية منيا المنيج التاريخي: لموقوؼ عمى  منيج البحث:
لمتركيز عمي شرح التطور الدستورى المصري في ظؿ الحراؾ السياسي والثورات المصرية، والمنيج التحميمي: 

أراء الفقياء المختمفة والمتباينة حوؿ مفيـو الثورة والمفاىيـ المرتبطة بيا، تصنيفاتيا، وآثار الثورات عمي 
الدستور والقوانيف المختمفة، والمنيج التطبيقي: وانتيينى بإنزاؿ الدراسة النظرية عمي الواقع المصري في ظؿ 

قدرتيما عمي تغيير الواقع المصري وأثارىما موضحيف مدى  2013يونيو  30، 2011يناير  25ثورتى 
، والقوانيف المختمفة، وسنسعي لتوضيح فكرتنا مف خالؿ التقسيـ 2014،  2012الفعمية عمي دستورى 

   التالي:

 المصرية بين المفيوم والمضمون. المبحث األول: الثورات

 المبحث الثانى: الثورات المصرية والدستور.

 

 لالمبحث األو

 بين المفيوم والمضمون المصرية الثورات

كاف ال بد لنا  المصرية، الدستورية والقوانيفة عمى الوثيقة المصريقبؿ الخوض في مدى تأثير الثورات        
فارتبطت الثورة في  ، حيث يعد مصطمح الثورة مف أكثر المصطمحات تعقيدا.مف التعرض لمفيوـ الثورة

حينما ترفض  ، تظير، فكانت الثورة مجرد عمؿ قيري مف أعماؿ السيطرةالعصور القديمة بفكرة العنؼ
ومع انتشار المذىب الفردي  ،الجماىير طاعة حكاميا لسبب مف األسباب، تزيميـ مف مراكز السمطة بالقوة 

 في القرف الثامف عشر تغيير المقصود بالثورة، فمـ تعد الثورة حركة سمبية لمقاومة الظمـ أو إعالف السخط،
حركة جماعية إيجابية تقـو عمي أسس محددة، وتستيدؼ إحداث تغيير في نظاـ  إلىولكنيا تحولت 

تغيير  إلىالجماعة، بؿ امتدت لتشمؿ التغيير الجذري في النظاـ االجتماعي واالقتصادي، وأصبح ال ينظر 



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

13 

 

نما كوسيمة تسيؿ تغيير النظاـ االجتماعي واال القائـ بنظاـ أكثر  قتصادينظاـ الحكـ كيدؼ في ذاتو وا 
 (.1)عدالة

 المطمب األول

 مفيوم الثورة

–فكممة ثار تعرؼ الثورة في المغة بأنيا الييجاف والوثب تعبير عف عدـ الرضا  :أواًل: المفيوم المغوي لمثورة
بوا فيو ثائر، يقاؿ ثار الدخاف والغبار. وثار بو الشر والغضب. وثار بو الناس: وث وانتشر،ثورانا وثورة" ىاج 

عميو، أثاره: ىيجو ونشره، استثاره: أثاره، الثورة: تغيير أساسي مفاجىء في األوضاع السياسية واالجتماعية، 
 (.2يقوـ بو الشعب أو فريؽ منو في دولة ما")

اختمفت فيما لتعريؼ الثورة  الكتاب: ىناؾ عدد مف التعريفات التي تبناىا لمثورة االصطالحيثانيًا: المفيوم 
ى محاور التركيز واالنطالؽ فيناؾ مف جعؿ مف استخداـ العنؼ مكونا أساسيا لمثورة، وآخروف ركزوا بينيا عم

 عمى نتائج العمؿ الثوري ودرجة ومستوى التغيير المحقؽ داخؿ المجتمع.

أنيا" انقالب جذري في حياة المجتمع عف طريؽ اإلطاحة بالبناء االجتماعي البالي عرفيا البعض        
(، 3طبقة آخري") أيدي إلىطبقة  يأخر جديد وتقدمي، وىو ما يستتبعو انتقاؿ لسمطة الدولة مف أيدوتثبيت 

وعرفيا البعض بأنيا" حركة لمتغيير والتجديد عمي كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية داخؿ 
خراجو مف نظاـ باؿ   ومواكب لمتطورات ومدافع عف إلي نظاـ جديد  الدولة، والسعي إلي تطوير المجتمع وا 

حقوؽ الشعب ومصالحو، فيي حركة سياسية يحاوؿ الشعب أو الجيش أو مجموعات آخري في الحكومة 
، وعرفيا (4اسقاط نظاـ الحكـ والعمؿ عمي تأسيس حكومة جديدة في الدولة بعد اسقاط الحكومة السابقة")

رية لمواقع االجتماعي والسياسي والفكري كما جانب أخر بأنيا" فعؿ مادى يرتبط بتغييرات ذات طبيعة جذ
(، وعرفيا جانب آخر 5يرتبط التغيير بالرغبة في تحقيؽ أىداؼ إنسانية نبيمة" فيي" عمـ تغيير المجتمع")

                                                           

 .318، 317، ص2002: القانوف الدستوري، الرسالة الدولية لمطباعة، د. رمزي طو الشاعر( 1)

 .89، ص2002العربية، جميورية مصر العربية، وزارة التربية والتعميـ،( راجع المعجـ الوجيز، الصادر عف مجمع المغة 2)

، أ. عياد عيد، ترجمة 2013(، 49، 48: الدولة والثورة، مجمة الفكر السياسي، اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ، سوريا، العدداف )أ. سيرجى قرة مورزا( 3)
 .231ص

 .357، ص2013(، 14ر أنموذجا(، مجمة حولية المنتدى، العراؽ، عدد)مص): أثر الثورة عمى الدستور أ. اسراء محمود بدر( 4)

، 2014أسئمة الثورات العربية" الثورة والوجود"، الجزء األوؿ، الييئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة المصرية، الطبعة األولي، د. أيمن تعميب: ( 5)
 .31ص
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بأنيا" تغيير داخمي سريع وعنيؼ في القيـ والمبادئ المييمنة داخؿ المجتمع وفي مؤسساتو السياسية واليياكؿ 
ات االقتصادية والقيادات والنشاط الحكومي والسياسات، أي انييار النظاـ االجتماعي االجتماعية والعالق

(، وتعرؼ بأنيا" تحوؿ ىائؿ في 6واالقتصادي والسياسي الموجود وسط محاوالت لبناء وتكويف بديؿ")
حوؿ إلي األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكذلؾ في المؤسسات المختمفة بالدولة، يؤدي ىذا الت

بؿ يعتبر  أما التحوؿ الضخـ الذي يحدث دوف سقوط نظاـ الحكـ القائـ ال يطمؽ عميو ثورة ؛اسقاط نظاـ قائـ
نوعا مف التطور واالرتقاء كما حدث في العديد مف الدوؿ خالؿ المائة سنة الماضية، إذ تحولت مجتمعات 

جذري في اليياكؿ السياسية واالقتصادية (، كما تعرؼ بأنيا" عممية تغيير 7زراعية إلي أخرى صناعية")
واالجتماعية لمنظاـ السياسي ويقترف مفيوـ الثورة عادة بوجود انتفاضة شعبية عارمة واستخداـ العنؼ والقوة 

سواء كانوا مف قاموا بالثورة أو  –ضد النخبة الحاكمة، وفي حالة نجاح الثورة تقوـ المجموعة الحاكمة الجديدة 
(، وعرفت بأنيا" حركة ذات نطاؽ 8")بعمؿ تغييرات جذرية في ىياكؿ النظاـ السياسي –ر مف ارتضاىـ الثوا

واسع يقوـ بيا أفراد الشعب وتيدؼ إما إلي تغيير النظاـ السياسي في الدولة أو إلي إحداث تغيير جذري في 
لمجتمع  المجتمع في جميع النواحى السياسية واالقتصادية واالجتماعية ووضع أسس ومقومات جديدة

 (.9جديد)

أو  الظمـ مقاومة أجؿ مف العنؼالبداية ب في ارتبط لمثورة االصطالحي المفيـو ويتضح مما سبؽ أف       
الثورة  تعد لـ وليذا اجتماعيا مدلوال وأخذ المفيـو تطور ثـ سياسا مدلوال ذلؾ بعد أخذ ثـ السخط إعالف

االجتماعية  األوضاع في جذري تغيير إحداث ؼتستيد حتصبأ بؿ الحاكمة الفئة تغيير مجرد تستيدؼ
بؿ  عنده تنتيي لمثورة ىدفا السمطة عمى االستيالء يعتبر ال ذلؾ لممواطنيف، ومع أفضؿ حياة تحقيؽ بقصد
وبوتيرة  ببطء سنوات في العادية الظروؼ في يتـفما  (،10االجتماعي ) التغيير بعممية القياـ أجؿ مف وسيمة
 أياـ في يتـ فقد الوتيرة، بنفس الثورة أثناء في يتـ ،الالمنظور غير التطور وأ لركودا حدإلي  تصؿ قد عادية

 تنتمي إذا  الثوراتف التاريخ،، في نوعية نقالت باعتبارىا لمتحوالت تسريع بعمميات تقـو ساعات، فالثورات أو
                                                           

ات المتحدة األمريكية و" الثورات العربية" دراسة في إدارة األزمة، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد والعموـ الوالي أ. أحمد عبد الحكيم عبد الغنى محمد:( 6)
 .42، ص2016السياسية، قسـ العموـ السياسية، جامعة القاىرة، 

، 1994السياسية، جامعة القاىرة، : معجـ المصطمحات السياسية، كمية االقتصاد والعموـ السياسية، قسـ العمـو د. عمي الدين ىالل وآخرون( 7)
 .193ص

 .147، ص2011: الموسوعة في المصطمحات السياسية والبرلمانية، مكتبة اآلداب، الطبعة األولي،أ. محمد عتريس( 8)

 .244: القانوف الدستورى، دوف ناشر، دوف سنة، صد. محمد جمال عثمان جبريل، د. عالء محى الدين مصطفي( 9)

 "لثورة اإلسكندرية جامعة الحقوؽ لكمية الدولي العممي المؤتمر، والقانونية الدستورية القواعد عمى وأثرىا الثورة الشكيمي: انسمم بن د. سالم( 10)
 .1313، ص2011 والقانوف"، مصر، ديسمبر،
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 منظور وغير بطيئا يكوف إذ كميال والتراكـ كمي، تراكـ مف السابؽ في تـ لما التغير الكيفي، استكماال لمفيـو
 (.11)والبنا اليدـ عمميتيف تنطوي عمى ثورة إذا ، فكؿبالثورية ومتسما سريعا ومنظورا يكوف النوعي التغير فإف
: يمكف مف التعريفات السابقة لمثورة استنتاج مكونات العمؿ الثوري والتي تتمثؿ في مكونات العمل الثوري 

 عدد مف العناصر ىي:
 ـ ومعتقدات المجتمع.تبديؿ قي -1
 تبديؿ البنية االجتماعية. -2
 تبديؿ المؤسسات. -3
 االنتقاؿ غير القانوني أو غير الشرعي لمسمطة. -4
 تغيرات في تكويف القيادة سواء في األشخاص الصفوة أو التركيبة الطبقية. -5
 سقوط النظاـ. إلىاألحداث التي تؤدى  عمىسيطرة السموؾ العنيؼ  -6

 المطمب الثانى
 مفاىيم القانونية القريبة منياوالالثورة 

ىناؾ عدد مف المفاىيـ القانونية  التي تختمط بمفيـو الثورة وتحدث لبسا عند بعض مف يتناولونيا مف        
 الكتاب والباحثيف ومف ىذه المفاىيـ:

يصبح مف  : القاعدة أف فكر اإلنساف يتغير دائما، وأنو كمما تغير ىذا الفكر فإنوالثورة واإلصالح السياسي 
الضروري أف تتغير األنظمة القانونية واالجتماعية والسياسية التي تحكـ حياتو والتي تدور عالقاتو في إطارىا 

:ىو األولبالقدر الذي يسمح بتحقيؽ مطالبو وأىدافو، ويمكف أف نميز في ىذا المجاؿ بيف طريقيف لمتغيير 
ويعرؼ اإلصالح السياسي بأنو" مجموعة العمميات  : ىو طريؽ الثورة ،والثانيطريؽ اإلصالح  السياسي ، 

التي تتـ عمي مستوى النظاـ السياسي بيدؼ التعديؿ التدريجي في القوانيف والتشريعات والمؤسسات واآلليات 
والسموكيات والثقافة السياسية السائدة لمواكبة التغييرات الحاصمة في البيئة الداخمية والخارجية عمي نحو 

مزيد مف المشاركة السياسية لممواطنيف والفعالية والكفاءة لمؤسسات الدولة مع التأكيد عمي يضمف تحقيؽ ال
(، كما عرفو البعض بأنو" مجموعة اإلجراءات والخطوات التي تيدؼ 12حماية الحقوؽ والحريات األساسية")

لتمثيؿ، وذلؾ مف إلي االنتقاؿ مف نظـ حكـ تتسـ بالتسمطية إلي نظـ حكـ تقوـ عمي قاعدتي المشاركة وا

                                                           

 .55، ص2011(، 44مصر، عدد ) األىراـ، وكالة الديمقراطية والجديد، مجمة القديـ بيف والصراع : الثورةفرج محمدأ.  (11)

يونيو، رسالة  30يناير،  25: اإلصالح السياسي في ظؿ التطورات الدستورية في مصر عقب ثورتي د. شريف محمد شاكر محمد عفيفي( راجع 12)
 .10، 9، ص2016دكتوراه، حقوؽ عيف شمس،
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خالؿ عممية تعديؿ وتطوير جذرية في شكؿ نظاـ الحكـ والممارسات السياسية داخؿ الدولة استنادا إلي مفيـو 
 (.13التدرج")

وبالتالي طريؽ اإلصالح يتضمف تغييرات جذرية مع المحافظة عمي البناء األساسي لممجتمع، فيو         
يو أو الحذؼ منو طبقا لمقتضيات الحياة المتجددة، غير أف المنطؽ يأخذ مف الماضي ويعدؿ فيو باإلضافة إل

اإلصالحي في تحقيؽ التطور اليادئ البطيء ال يكوف مقبوال في جميع الظروؼ وعند كؿ االحتماالت، فيو 
ال ينجح إال في حاالت نادرة، فالترميـ ال يجدى في بناء انيارت أسسو، ولكنو يجدى لتدعيـ بناء ما تزاؿ 

سميمة، وقادرة عمي تحمؿ الظروؼ الجديدة، أما الثورة فيي  تقوـ بتغيرات جذرية في األوضاع ، إذ أسسو 
قامة بناء جديد يختمؼ عف البناء القديـ، فضال عف أف األفكار الجديدة تجعؿ  تعنى الثورة ىدـ بناء، وا 

د تكوف الغمبة فيو لألفكار معتنقييا يرفضوف دائما منطؽ الميادنة، مما يؤدى بالضرورة إلي صراع ثوري حا
 (.14الجديدة المتقدمة)
، Coup d’Etat ، واالنقالب Revolution: حرص الفقو الدستوري عمى التمييز بيف الثورة الثورة واالنقالب

 الجية عمي أساسفرؽ بينيما مف خالؿ زاوية معينة فيناؾ جانب فرؽ بينيما جانب مف الفقو إال أف كؿ 
 الدولة كرئيس السمطاف أو الحكـ صاحب بو فيقـو االنقالب أما الشعب بيا يقـو الثورة، فمنيما تقوم بكل الي

 إلى األخر البعض ذىب حيف ضباط؛ في مف مجموعة أو الجيش قائد أو الدفاع وزير أو الوزراء أو رئيس
 بتمؾ امتق  الي في الجية أي الحركة الثورية مصدر في يكمف ال واالنقالب الثورة بيف التفرقة مرجح أف

نما، الحركة جذري  إلى تغيير تيدؼ ، فالثورةتحقيقيا إلى يسعى كل منيما التى األىداف في يكمن وا 
 كافة في التغيير شاممة تستيدؼ تكوف وقد واالجتماعية،  واالقتصادية السياسية األوضاع في وأساسي
 السياسي النظاـ إال لتغيير ال تيدؼ كانت إذا جزئية تكوف وقد ،واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت

حالؿ الحكومة تغيير فقط إلي  ييدفوف بو القائميف فإف االنقالب أما فقط؛  لتستأثر  محميا جديدة حكومة وا 
 .االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي النظاـ في تغيير دوف بالسمطة

                                                           

 راجع: (13)
P.H Collin,dictionary of politics and government. London: Bloomsbur,2004,p.207. 

 .320، 319، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر( 14)
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 إال أنيما يجتمعاف فيلثورة واالنقالب مف الخالؼ الفقيى السابؽ حوؿ االختالؼ بيف اعمي الرغـ و        
عمي الرغـ مف محاولة البعض الباس لباس (، 15أف كمييما يتـ خارج اإلطار القانوني القائـ ) الواقع

ضد نظاـ موجو تعتبر عمال مضادا  ذلؾ إلي أف الثورةفي مستندا إياه لإلنقالب،  امجرد المشروعية لمثورة
تعد بمثابة حؽ بذلؾ أنيا و قي إلرادة األمة صاحبة السيادة األصمية، سياسي وقانوني فاسد فيي تجسيد حقي

المعروؼ في القانوف الجنائي، إضافة إلي أف الشعب عندما يقوـ بثورة فيو المقرر لمشعب و الدفاع الشرعي 
 (. 16ليس في حاجة إلي قواعد قانونية تبرر ىذه الثورة )

تبريرات النظرية والجدؿ ال يصمح في الواقع لمحكـ أف ال -بحؽ –يناؾ جانب مف الفقو يري ف        
بالشرعية أو عدـ الشرعية عمي الثورة أو االنقالب، ذلؾ ألف الفيصؿ في الواقع العممي ىو نجاح أو فشؿ 
الثورة أو االنقالب، ففي حالة الفشؿ فإف الثورة واالنقالب يعد عمال غير مشروع، ومف ثـ كؿ مف ساىـ فييما 

نما عمي جرائـ يقاد إلي ساحة  القضاء لمحاكمتو ليس فقط عمي جريمة محاولة قمب نظاـ الحكـ بالقوة، وا 
متعددة منيا محاولة افساد الحياة السياسية، تيديد المواطنيف في حياتيـ وأمنيـ، االعتداء عمي أمواؿ 

لنجاح فاألمر جد أما في حالة ا ؛الشعب.. الخ مف العبارات البراقة والتي يتسابؽ الكثيروف حوؿ اطالقيا 
مختمؼ حيث يوصؼ القائموف عمى الثورة أو االنقالب بكونيـ أبطاؿ زمانيـ، وبأنيـ ىـ الذيف أنقذوا البالد 
مف الفساد والطغياف وحافظوا عمي األمف واألماف لممواطنيف فيـ الثوار األحرار ورجاؿ األمة األبرار. وىذا في 

(، كما أنو مف الناحية الواقعية 17يا لمعمؿ الثوري وسندا قانونيا لو )ذاتو يعتبر بؿ وال بد أف يعتبر مبررا شرع
                                                           

: القانوف الدستوري" النظرية العامة"، الجامعة د. حسن مصطفى البحري، 232، 231، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ( راجع بالتفصيؿ 15)
د. ، 598، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب ، وما بعدىا،236، ص2009االفتراضية السورية، الجميورية العربية السورية، الطبعة األولي، 

الوجيز في القانوف الدستوري، دار  ، د. محمد عمي عبد السالم:243، مرجع سابؽ، صمحمد جمال عثمان جبريل، د. عالء محى الدين مصطفي
ي جميورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، :  النظاـ االنتخابي فد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران، وما بعدىا،  215، ص2016النيضة العربية، 

 ، وما بعدىا.345، ص2017حقوؽ عيف شمس، 
بأنو يتـ بالعنؼ واستعماؿ القوة العسكرية، فإنو أيضا يتـ بإجراءات سممية بقصد االستئثار بالسمطة كأف يعمد رئيس  واالنقالب مثمما يعرفو الكثيرون

ديمو في حدود اختصاصاتو مف أجؿ صالحو الخاص كأف يعدؿ الدستور ليصبح رئيسا مدى الحياه في حيف الدولة إلي الغاء أو إيقاؼ الدستور أو إلي تع
، ونابميوف الثالث  1799أف الدستور يحدد مدة رئاستو بعدد محدد مف السنوات ال يجوز تجاوزه، وىو ما نجد لو صدى في التاريخ فقد قاـ نابميوف عاـ 

قامة حكـ دكتاتوري، ومف صور االنقالب التي يذكرىا الفقو ىي مخالفة بإلغاء الدستور وانشاء  1851عاـ  دستور جديد ىيأ لو االستئثار بالسمطة وا 
البرلمانية رئيس الدولة  أو أي مف رجاؿ السمطة والقائميف عمييا الدستور في نصو  مثؿ أف يقـو رئيس دولة بإصدار قانوف لـ يحظ مشروعو باألغمبية 

جراءات، بؿ وأيضا يمكف أف يحدث االنقالب مف مخالفتيـ لمدستور في روحو، راجع في ذلؾ متجاىال ما تطمبو ا د. نعمان أحمد لدستور مف أصوؿ وا 
 .599، مرجع سابؽ، صالخطيب

 :( راجع16)

 Vedel(G),manuel élémentaire de droit const,sirey,1949,p.317,et s;  Waline(M),Cours de droit 

const.Paris,1954,p.116 et s. 

 .601، 600، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب، 233، 232، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ( راجع بالتفصيؿ 17)
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ال توجد ثورة شعبية خالصة فكثيرا ما تعتمد الثورات عمى بعض العناصر الحكومية في النظاـ القديـ، كما أف 
 (.18لشعبي )االنقالب الذي تقوـ بو الييئة الحاكمة أو جزء منيا يحتاج دائما الستقراره إلي قدر مف التأييد ا

 السياسي النظاـ في تغيير إلى احداث– قمنا كما- تستيدؼ الحقيقية الثورة :المضادة والثورة الثورة
 أف يمكف ال ذلؾ مع أنيا إال والجذرية؛ بالسرعة تتميز التغييرات الثورية واالقتصادي لمدولة، وىذه واالجتماعي

 يستغرؽ متواصؿ عمؿ إلى تحتاج بؿ ،والفاعمية لعمؽا مف واحد مستوى وعمى ،وليمة يـو في واحدة دفعة تتـ
 الثورة أف المؤكد الماضي، ومف مف الموروثة واالجتماعية السياسية القوى تتخمص الثورة مف حتى عدة سنوات
والتي بالطبع  لمتغيير القوى المعادية في كؤود تتمثؿ عقبة أماميا ستجد البناء ىذا بكؿ تقـو وىي الحقيقية
 ما ىي لمتغيير القوى المعادية مكاسب، ىذه مف الثورة حققتو ما عمى لمقضاء الفرصة نتيزت أف ستحاوؿ
 الذي التطور عكسية لمنطؽ "حركة ىي باختصار المضادة فالثورة ، "المضادة الثورة" اصطالح عمييا يطمؽ
ف، الحقيقية الثورة تحدثو  وىياكمو ركيباتوالقديـ بت المجتمع استمرار إلى تيدؼ العكسية الحركة ىذه وا 

 مف الحقيقية الثورة تعمؿ الي واالمتيازات والسيطرة القوى مراكز عف دفاعا واالجتماعية والسياسية االقتصادية
 (.19عمييا) القضاء أجؿ

                                                                                                                                                                                           

فاشمة لمجموعة  انقالب عسكري مف محاولة  2016 يوليو 15والذي يؤكد ىذا الرأى ويدعمو ما  تعرض لو الرئيس التركي  رجب طيب أردغاف في    
عالنيـ  إنشاء مجمس السمـ مف أجؿ أف تكوف ال القوات المسمحة التركية مف ضباط ييئة الحاكمة في البمد، مف خالؿ بياف بث بعد سيطرتيـ ، وا 

غالؽ المطارات، ثـ دعى الرئيس التركى أردوغاف في حديث لو الرسمية التركية والذي تضمف خاللو حظر  قناة تي آر تي عمى التجوؿ في أنحاء البالد وا 
فشؿ االنقالب في عبر مواقع التواصؿ االجتماعي الناس لمنزوؿ إلى الشوارع لصد محاولة االنقالب، وبالفعؿ نزؿ االتراؾ إلي الشوارع  وأوقفوا االنقالب و 

ى  وسط ترحيب شعبي معمنا عف إنياء محاولة االنقالب وتحدث بأف المتورطيف سيعاَقبوف بغض النظر عف صباح اليـو التالي ووصؿ الرئيس الترك
نقالب، المؤسسات التي ينتموف إلييا، وشيدت المدف التركية مظاىرات حاشدة دعما لمحكومة الشرعية ولمرئيس رجب طيب أردوغاف، ورفضا لمحاولة اال

ًا مف قيادات حزبية وعسكرية وبرلمانية تركية وكذلؾ رفض قائد القوات البحرية التركية ، وأيضا زعيـ حزب الشعب ىذا وقد القت محاولة االنقالب رفض
يومى ا اليـو الجميوري المعارض كميجدار أوغمو الذي قاؿ بأف "تركيا عانت مف االنقالبات، وأننا سندافع عف الديمقراطية، راجع ما نشر عمي موقع روسي

 :مقالة بالمغة اإلنجميزية تحت عنواف rt.com .Russia Today عمي شبكة اإلنترنت: 2016يوليو  16، 15

 " Shootout with mass casualties reported in central Ankara, over 150 injured in Istanbul " 

 .321، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر( 18)
اريخ الساسي الحديث والتي كانت تيدؼ إلي إقامة حكـ دكتاتوري كانت تؤيدىا الشعوب في بداية قياميا فمما يذكر أف غالبية االنقالبات التي عرفيا الت

دـ، ومع ذلؾ تحت تأثير الدعايات التي يتبناىا القائموف عمي االنقالبات في استمالة وتحريؾ عواطؼ الشارع العاـ تحت شعارات الثورة واإلصالح والتق
والذي قاومو  1830بات التي قاوميا الشعب ولـ ينخدع بدعايتيا مثؿ االنقالب الذي قاـ بو ممؾ فرنسا شارؿ العاشر عاـ فقد عرؼ التاريخ بعض االنقال

 الشعب الفرنسي، راجع:
Giequel,Jeanet Hauriou,Andre:Droit constitutionnel et institutions politiques Montchrestein,Paris,1975,p620. 

 .600، مرجع سابؽ، صالخطيبد. نعمان أحمد ، 
 

 ، وما بعدىا.1314مرجع سابؽ، ص، الشكيمي سممان بن د. سالم( 19)

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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وتأسيسا عمي ذلؾ فإف الثورات الحقيقية مطالبة دائما بتحميؿ واقعى لممجتمع وقواه المختمفة بحيث         
االجتماعية الثورية القادرة عمي القياـ باألعماؿ األساسية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التي يمكف تحديد القوى 

والقوى المعادية ليذه األىداؼ، حتى يمكف الوقوؼ أماـ وسائؿ ىذه القوى المعادية  ،قامت مف أجميا الثورة
ا يساعد القوى الثورية الحقيقية التي تمجأ دائما إلي المراوغة والتآمر وأحيانا إلي أساليب اإلرىاب السري، ومم

عمي القضاء عمي الثورة المضادة توثيؽ ارتباطيا بالجماىير ديمقراطيا، بما يسمح بتوسيع القيادة الثورية 
ويخمؽ قاعدة ثورية صمبة تكوف خط الدفاع األساسي لممكاسب الثورية، مما يساعد عمي أف تصؿ إلي 

قؼ القوى االجتماعية مف العمؿ الثوري يتغير بتغير مراحمو، أىدافيا المقررة، كما يجب أف يالحظ أف مو 
فبعض القوى التي تظير قدرتيا عمي العمؿ في مرحمة مف المراحؿ تفقد ىذه القدرة في مرحمة تالية، بؿ قد 
تصبح قوى معادية، وكذلؾ بعض القوى التي تكوف سمبية في مرحمة معينة قد تصبح إيجابية وقادرة عمي 

 (. 20في مرحمة تالية)العمؿ الثوري 
 المجتمع في جوىرية تغيرات مف تحدثو وما الثورة مفيـو يختمط قد :الطغيان مقاومة في والحق الثورة

 االجتماعي الفعؿ رد وىو الطغياف مقاومة في طغيانيا، والحؽ مف لمحد الحاكمة لمسمطة الشعب بمقاومة
 الجسامة، ولمواجية مف كبيرة درجة عمى إخالال سيةوبالحريات األسا المقررة، الدستورية بالقاعدة لإلخالؿ

 محؿ األحكاـ الدستورية لتحؿ المسمؾ ىذا تغيير في الحؽ -مجموعو في- يكوف لمشعب األوضاع ىذه
 إلى نظرتو الفقو في سند دستوري أو قانونى، ىذا وقد اختمؼ دوف الحاكمة السمطات فرضتيا التي األحكاـ

 مف عميو فميس يقـو قانونية أسسا لو يجد ال ألنو الحق ىذا جانب من الفقو رأنك فقد الطغياف مقاومة فكرة
 عمى االعتراض لممحكوميف يكفؿ الذي الحؽ ىذا بمثؿ االعتراؼ دساتيرىـ أف يضمنوا الحكاـ عمى السيؿ

 أسسا الحؽ ىذا عمييا يقـو الي األسس كانت لذلؾ االقتضاء، عند بالقوة ومقاومة سمطاتيـ تصرفاتيـ
أحد الوسائؿ التي تحمى  باعتباره إليو في المجوء األفراد اعترف جانب آخر من الفقو بحق(، بينما 21اسية)سي

أف عالقة الشعوب بالحكاـ عالقة دادىا، مستندا في رأيو إلي األفراد مف تعسؼ سمطة الحكـ في الدولة واستب

                                                                                                                                                                                           

والتي سميت أنذاؾ بثورة الفالحيف والتي بدأت في فيندى غربي فرنسا  1793ومف أشير الثورات المضادة في التاريخ الثورة الفرنسية المضادة عاـ 
فسو أسـ الجيش الممكي الكاثوليكي وىو االسـ الحركي لمثورة المضادة  مستغال كراىية الثوار لمكنيسة وسرعاف ما تـ مناصرتيا مف جيش أطمؽ عمى ن

ذه الثورة ورجاؿ الديف ، وحدوث حالة مف التذمر بيف صفوؼ الشعب الفرنسي، وكاف  اليدؼ  األساسي لمثورة المضادة  إعادة النظاـ الممكي، وامتدت ى
صورة حرب العصابات مع الجيش الجميوري واستمرت ثالثة سنوات حتى تمكف الجيش الجميوري مف القضاء عمي لمناطؽ أخرى في فرنسا وأخذت 

ألؼ قتيؿ أغمبيـ مف المدنييف فيما أرخ لو المؤرخوف باعتباره جريمة مف  250- 170الثورة المضادة وجيشيا في ثالثة سنوات وقدرت أعداد القتمى قرابة 
 .12، مرجع سابؽ، صأ. حسان عمرانراجع جرائـ اإلبادة الجماعية، 

 .324، 323، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر( 20)

 ، وما بعدىا.1317مرجع سابؽ، ص، الشكيمي سممان بن د. سالم، 31، 30مرجع سابؽ، صد. محمد عمي عبد السالم، ( 21)
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يبرمو مف عقد مع الحكاـ محتفظا  عقدية ترتكز عمي أساس أف الشعب ىو صاحب السيادة وأنو يظؿ رغـ ما
نما يقتصر في ىذا العقد عمي مجرد تفويض ىؤالء الحكاـ مباشرة  بيا، ال يتنازؿ عنيا ألحد كائف مف كاف، وا 
مظاىر تمؾ السيادة باسمو ولحسابو وتحت رقابتو، بحيث يستطيع إذا تجاوز الحكاـ حدود التفويض، أو 

يفسخ العقد، ويسترد بالتالي منيـ التفويض، بؿ وأف يعمف عمييـ  انحرفوا عمي مقتضيات الصالح العاـ، أف
 (.22العصياف والتمرد والمقاومة)

 
 لثالمطمب الثا                                     

 أنواع الثورات
صنفيا الفقو القانونى والسياسي حسب الزاوية والرؤية التى  ىناؾ تقسيمات وتصنيفات مختمفة لمثورات       

األثر البعض صنفيا حسب و  ،واكتماليا قوتيا حسبفالبعض صنفيا عمي  ري بيا الثورة وعرفيا مف خالليا،ي
البعض تحدث عف مراحميا وتحوليا و  فييا،الحادث مقدار العنؼ البعض قسميا عمي حسب و  المترتب عمييا،
 . مف طور ألخر

 :إلى نوعين ىماواكتماليا تنقسم الثورات من حيث قوتيا 
تغيير ليس فقط النظـ السياسية والدستورية في المجتمع،  إلىالثورات التي تيدؼ  ىي: ثورات شاممة: أوالً 

نما أيضا النظـ االجتماعية واالقتصادية، فإنيا تؤدى وبصفة تمقائية  إلغاء وتعطيؿ كافة التشريعات  إلىوا 
باعتبار أف مثؿ عمف عف ذلؾ صراحة، ودوف حاجة ألف تالسارية المفعوؿ بيا وقت قياميا،  والقراراتوالموائح 

ىذا اإللغاء أو التعطيؿ إنما يعد نتيجة منطقية لمتغييرات الجذرية التي تحدثيا الثورة في مختمؼ مجاالت 
 الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

في المجتمع،  توريوالدسالثورات الى تتعمؽ فقط بنظاـ الحكـ أو بالتنظيـ السياسي  فيي: ثورات جزئيةنيًا: ثا
إلى تغيير معظـ التشريعات العادية سواء أكانت قوانيف أـ لوائح وقرارات والتي ال تكوف في حاجة وبالتالي 

تكوف نافذه عند قياميا، ولذا فإف الغاء أو تعطيؿ أي مف ىذه التشريعات إنما يتطمب أف يعمف القائموف عمى 
 (.23الثورة عف ذلؾ صراحة )

 :ىماإلى نوعين  أثرىاحيث  تنقسم الثورات من
                                                           

 ، وما بعدىا.509، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ( 22)

أف الثورة سواء أكانت شاممة أـ جزئية، فإنيا ال تؤدى إلي سقوط كافة التشريعات العادية مف قوانيف ولوائح وقرارات  -بحؽ –قو ( ويري جانب مف الف23)
لغائيا بصفة تمقائية، فيذا أمر يتنافى في الواقع مع طبيعة الحياة البشرية التي تتطمب دائما أف تكوف ىناؾ تنظيمات قانونية تعمؿ ف ر في ي إطارىا وتدو وا 

ال عمت الفوضى وشاع الفساد، وال يعقؿ أف يكوف ذلؾ مف بيف أىداؼ الثورة، فاألمر إذف يجب أف يترؾ لمقائميف عمي الثورة بحيث يسقطوف ما  فمكيا، وا 
الدستوري  النظرية العامة لمقانوف د. رمضان محمد بطيخ:يشاءوف مف تشريعات عادية ويبقوف ما يشاءوف مف ىذه التشريعات، راجع بالتفصيؿ 

 ، وما بعدىا. 239، ص1996-1995وتطبيقاتيا في مصر، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، 
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زالة  Foundational Revolutions ثورات تأسيسية أو عظمىأواًل:  : وىى الثورات التي يتـ فييا محو وا 
البنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية داخؿ المجتمع، وتضع األساس لبنية جديدة ال يمكف محوىا إال بثورة 

 آخري أكثر قوة وتأثيرا.
: وىي الثورات التي تقـو بنقؿ المجتمع مف Transformational Revolutions ت تحويميةثوراثانيًا: 

وضع آلخر؛ إال أنيا ال تتمتع بالديمومة واالستمرارية ألسباب مختمفة بعضيا أيديولوجي، واألخر سياسي 
 .(24)واستراتيجي
كـ الممؾ لويس السادس عشر والتي انيت ح 1789الثورة الفرنسية عاـ  :النوع األولومف أمثمة         

وحولت الحكـ إلي نظاـ جميوري، ورفعت شعار الحرية واإلخاء والمساواة، كما استندت إلى دستور ينص 
عمنت قياـ دولة المؤسسات ممثمة في الفصؿ بيف السمطات التنفيذية اعمي حقوؽ األفراد وواجباتيـ، و 

نظيـ وحريتيـ في االعتقاد، وكذلؾ الثورة الروسية عاـ ، مؤكدا عمي حؽ األفراد في التوالتشريعية والقضائية
حداث تغييرات اجتماعية أساسية كإلغاء نظاـ الممكية اوالتي لـ تكتؼ بعزؿ القيصر بؿ عممت عمي  1917
والتي ينحصر ىدفيا األساسي في الثورات ذات األىداؼ المحدودة،  :النوع الثانيومف أمثمة  ؛الفردية

والتي كانت عبارة عف  ،ائمة غالبا مثؿ ثورات أوربا الشرقية كالثورة البرتقالية في أوكرانياطاحة بالحكومة القاال
السممية التي خاضيا مؤيدو زعيـ المعارضة األوكراني فيكتور يوشينكو سمسمة مف المظاىرات واالحتجاجات 

عالف فوز خصمو د ابع،  2004نوفمبر عاـ  11الذي كاف مرشحا لمنصب رئيس الجميورية في انتخابات 
تفجرت االحتجاجات وارتدى فييا مؤيدو حيث  ،رئيس الوزراء في ذلؾ الوقت يانوكوفيتشفي االنتخابات 

وانتيت المظاىرات بحكـ المحكمة الدستورية بطالف  ،يوشينكو المالبس البرتقالية الموف الدالة عمي عمـ حزبو
يناير  23% وتنصيبو رسميا رئيسا ألوكرانيا في 52ة وفوز يوشينكو بيا فيما بعد بنسب ،االنتخابات واعادتيا

2005(25.) 
نوعين: إلىتنقسم الثورات من حيث مقدار العنف    

تـ التي  1789عاـ الثورة الفرنسية  مثؿ وىي التي تنجح عابرة نيرا مف الدماء والضحاياثورات دموية: أواًل: 
صاحبيا و  ،وزوجتو وقتؿ أغمب حرس قصره فييا اعداـ الممؾ لويس السادس عشر بتيمة الخيانة العظمى

عداـ كافة قادة الثورة مف زمالئيـ الثوار وكانت المقصمة ىي األداة  ،انشاء محاكـ ثورية تـ فييا محاكمة وا 
المستخدمة في اإلعداـ، بؿ كانت تيمة معارضة الثورة كافية لقتؿ أي فرنسي حتى صارت الثورة مثاؿ ألكثر 
                                                           

، 2011الوسيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة السابعة،  د. نعمان أحمد الخطيب:( 24)
 .73، ص2011(، 145المصرية" التداعيات اإلقميمية والدولية"، مجمة الشئوف العربية، مصر، عدد) الثورة أ. خميل العناني:، 598ص

 ، وما بعدىا.43مرجع سابؽ، صد. أيمن تعميب، ( 25)
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قدروا بمئات اآلالؼ بعدما صار ضحاياىا خالؿ العشر سنوات األولى مف عمرىا يالثورات دموية في العالـ 
 (. 26)مف الفرنسييف

، والثورة 1979التي تنجح دوف أف تتسبب في إراقة الدماء مثؿ الثورة اإليرانية عاـ  وىي ثورة سممية:ثانيًا: 
 الشعارات ورفع والتعبئة لحشدا عمميات في وطريقتو بشبابيا، تميزت والتي 2011يناير  25المصرية في 

 والقضاء النظاـ، رأس إزاحة عمى وقدرتيا المميونية، السممية االنتفاضات عف طريؽ حوليا، والضغط والتوحد
 مدنية دولة إقامة يستيدؼ جديد ديموقراطي بنظاـ والمطالبة ،) القضاء عميو دوف (القديـ النظاـ شرعية عمى

 .(27ديموقراطية )

(:28)من حيث اكتمال مراحميا إلى نوعين ىما تنقسم الثورات    

: يكوف الغرض مف ىذه الحركات االحتجاجية إعادة تمركز أواًل: حركات احتجاجية في ظل أنظمة ديمقراطية
أو الضغط السممي عمي الحكومة القائمة لتنفيذ مطالب  ،المعارضة في وضعية أفضؿ مما ىي عميو

طية التي تتبنيا وتسمح بيا ىذه األنظمة، ويشترط في ىذه لحالة أال المعارضة، وىو نتيجة لمعقيدة الديمقرا
 معارضة إلى االنقالب عمى فكرة الديمقراطية واالستحواذ عمى السمطة.التتحوؿ الحركات االحتجاجية 

: ويكوف الغرض منيا احداث تغييرات جذرية ال في الطبقة ثانيًا: حركات احتجاجية في ظل أنظمة مستبدة
وىذه االحتجاجات تنتيي عادة بثورات تنشأ بمقتضاىا مسالؾ  ،حسب، بؿ في فمسفة الحكـ نفسوالحاكمة ف

 سياسية وأفاؽ ثقافية جديدة.

 (:29)تنقسم الثورات من حيث مدلوليا إلي نوعين ىما
                                                           

شبكة ، وما بعدىا، متاح عمى 3، ص2016(، مركز أدارؾ لمدراسات واالستشارات، مارس 1799-1789: الثورة الفرنسية األولي)أ. حسان عمران( 26)
 www.idraksy.net اإلنترنت عمى موقع:

 .147، مرجع سابؽ، صأ. محمد عتريس، 55صمرجع سابؽ، ، فرج محمد( أ. 27)
أف عدد الذيف ماتوا جراء الثورة حوالي  ذلؾ الوقتقد صرح وزير الصحة في ، فخالؿ ىذه الثورةشيداء  ط العديد مف الشباب و سقوذلؾ عمي الرغـ مف 

يوجد عدد خاصة أنو يوجد بعض الموتى لـ يتـ التعرؼ عمييـ كما  500يتجاوز الػ  عددىـبينما رجحت مصادر أىمية أف  ؛2011 ،فبراير حتى 365
في الرابع مف أبريؿ مف العاـ نفسو صرح مصدر مسئوؿ بوزارة الصحة أف أعداد الوفيات في جميع المستشفيات ومديريات و   غير قميؿ مف المفقوديف.

لصحة أرسمت شخًصا، الفتًا إلى أف مكاتب ا 6467شخًصا، ووصمت أعداد المصابيف إلى  384الصحة التابعة لوزارة الصحة في األحداث وصمت إلى 
، راجع في أعداد شيداء ثورة يناير موقع موسوعة ويكيبديا شخًصا 840بياًنا آخر يفيد بأف عدد المتوفيف أثناء األحداث في جميع مستشفيات مصر بمغ 

 https://ar.wikipedia.orgعمي شبكة االنترنت 

، 2014"، 27، 26قع والمآؿ"، المجمة العربية لعمـ االجتماع، لبناف، العدداف": الديمقراطية والثورة" تأمالت في السياؽ والواد. عمي الصالح مولي( 28)
 .40، 39ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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قوـ بيا طماع سياسية تا: كاف الطابع الغالب لمثورات في التاريخ القديـ أنيا وليدة المدلول القديم لمثورةأواًل: 
أحد القوى السياسية بغية الوصوؿ إلي سدة الحكـ كرد فعؿ لميأس مف نظاـ الحكـ القائـ بالفعؿ، فيى لـ تقـ 
عمي أسس أو مبادىء واضحة أو نظريات أو برامج محددة، فالثورة وفقا ليذا المفيـو تقؼ عند حد الثورة 

دوف أف تمتد إلي إعادة تنظيـ  ممارسة السمطة، ر نظاـ الحكـ وشكؿالسياسية التى ال تمتد إلي أكثر مف تغيي
القواعد األساسية التى تحكـ حياة الجماعة سواء في القطاع االجتماعي والقطاع االقتصادى، ومف وحى 

، 1789، وفي فرنسا عاـ 1787، وفي أمريكا عاـ 1688قامت الثورات السياسية في انجمترا عاـ  المدلوؿ
 التى كانت تقوـ عمييا الممكيات المطمقة.كرد فعؿ ضد المظالـ السياسية 

: الثورة عنده ليست مجرد صراع بيف الشعب والحاكـ طمعا في حقوؽ أكثر أو المدلول المعاصر لمثورةثانيًا:
لألساس القانونى  ىولكنيا أعمؽ مف ىذا بكثير فالثورة تحمؿ في طياتيا التغيير الجذر  ،حريات أشمؿ

عقاب الثورات أو مالزمة ليا إال نتيجة اغيرات السياسية التى تحدث في وليست الت ،واالقتصادى لممجتمع
منطقية لما تحدثو ىذه الثورات في القطاع االجتماعى واالقتصادى، ألنو مما ال شؾ فيو أف لكؿ ظاىرة 

 اجتماعية صداىا السياسي، ومتطمباتيا الخاصة في شأف نظاـ الحكـ وشكؿ النظاـ الدستورى. 
 

 المطمب الرابع
 وتوصيفيما القانونىيونيو  01ينايرو 92مبررات ثورتى 

 تناقضات وأوىاـ، ومف حقائؽ مف المجتمع باطف في عما واالجتماعية السياسية الثورات تكشؼ      
 الزالزؿ مثؿ ذلؾ في فيي المنظورة المختفية غير واأليديولوجيات، والمعتقدات األفكار، وصراعات في

 (.30والبراكيف)

يونيو  30، 2011يناير  25قامت ثورتى : يونيو 01يناير و 92لسياسية والقانونية لثورتى المبررات ا
عمي أسباب مختمفة، واوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة، وىو ما سيظير مف األسباب  2013

  التى سيتـ سردىا لمثورتيف فيما يمي:
 :(31)اآلتيإلى ترجع  9100يناير  92ثورة  ومبررات أسباب :أوالً 

                                                                                                                                                                                           

 .246، 245، مرجع سابؽ، صد. محمد جمال عثمان جبريل، د. عالء محى الدين مصطفي( 29)

 .55ص مرجع سابؽ،، فرج محمد( أ. 30)
، أ. وما بعدىا، 247، مرجع سابؽ، صد. عالء محى الدين مصطفيد. محمد جمال عثمان جبريل، يناير  25راجع في تفاصيؿ اسباب ثورة  (31)

 ، وما بعدىا. 76مرجع سابؽ، صخميل العناني، 
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شيخوخة النظاـ وانتياء صالحيتو وىو ما جعمو غير قادر عمي تجديد شرعيتو بما يكفي لدعـ بقائو  -1
الجسد  وىنتا ومضاعفات أمراض عميو ترتب مما  ،الفرد حكـ مصر مف فقد عانت في السمطة.
، العامة بالمصمحة الشخصية المصمحة فارتبطت الحكـ شخصنة إلى أدى الفرد فحكـ المصري،

 أشخاص مع معيف بقدر الحاكـ ارتبط ثـ لمحاكـ، الشخصية المصمحة في العامة واندمجت المصمحة
 الكرسي، مف قربيـ مزايا مف ويستفيدوف بأمره يأتمروف لو مواليف لمدولة كممثميف وحيديف بذواتيـ

 ضوعيةالمو  الوظيفية العالقة واندمجت الفردية، سيطرتو تحت في الحكـ يشاركوف الحقا ضحوااو 
 شبو فتحولت مصر مف دولة إلي خاص، ماؿ إلى الماؿ العاـ وتحوؿ الشخصية، الذاتية بالعالقة
 (.32دولة)

 التالعب بالدستور المصري بادخاؿ تعديالت عميو ترسخ لتوريث الحكـ. -2
 ارتفاع درجة االحتقاف الداخمي ألسباب سياسية ومظالـ اقتصادية واجتماعية. -3
والحقوقي لدى فئات عديدة مف المجتمع المصري، فمـ يعد الصمت خيارا  السياسي الوعيزيادة درجة  -4

مطروحا أماـ انتياكات حقوؽ اإلنساف، كما أف كثير مف الشباب المصري لـ يعد يطالب فقط 

                                                                                                                                                                                           

 وتشكمت االحتجاج االجتماعي والسياسي، حركات مف في قياـ الكثير القديـ، السياسي النظاـ إسقاط وقبؿ 2011يناير  25ظيرت ارىاصات ثورة 
سالمييف، وعممانييف، ليبرالييف، بيف صفوفيا تضـ-حزبية وغير حزبية-المختمفة رضةالمعا قوي بيف الجبيات مف العشرات  وناصرييف، وقومييف، وا 

 جميعا المصريوف إليو يتطمع نمطيا شعارا - 2011 يناير 25 ثورة -المصرية الثورة المستبد، رفعت النظاـ ىو إسقاط واحد ىدؼ جمعيـ وقد ويسارييف،
 وتعني واضحة ىنا واألىداؼ . إنسانية اجتماعية، كرامة عدالة حرية، وقواميا الحديثة المدنية الدولة وىو والسياسية، كريةالف انتماءاتيـ عمى اختالؼ

القديـ  التاريخ في الكبرى اإلنسانية الثورات جميع ورسختيا عكستيا مثمما لذلؾ، العممية والترجمة .دينيا حكـ وال عسكريا، ال حكـ سمطوية، ال ببساطة
عشرة،  الحادية السنة والوعي، مجمة الديمقراطية، الروح عودة ..المصرية الثورةمصطفى:  ىالة .دراجع ليبرالي،  ديمقراطي نظاـ إقامة ىي لمعاصروا

 .13، 12، ص2011أبريؿ  (،24)عدد 
ي تنظيـ أوؿ تجمع جماىيري في الشارع المصري حدث في نجاح المجنة الشعبية لمساندة االنتفاضة الفمسطينية ف وكانت بداية ظيور مؤشرات الثورة ما 

وقد تـ ذلؾ التجمع أماـ مبنى مجمع التحرير الخدمي  1977يناير عاـ  19، 18والذي يعد األوؿ مف نوعو منذ احداث  2000في أوؿ أكتوبر عاـ 
لمظاىرات التي نظمتيا المجنة أماـ مبنى جامعة الدوؿ العربية بميداف التحرير احتجاجا عمي القمع اإلسرائيمي لالنتفاضة الفمسطينية الثانية ، ثـ تمي ذلؾ ا

احتجاجا عمي الغزو األمريكي لمعراؽ ، وفي ىذه الفترة تشكمت عدد مف الحركات السياسية  2003مارس  21، 20ومبنى األمـ المتحدة بالقاىرة في 
يا دورا ىاما في تحريؾ الحياة السياسية في مصر والتي قامت بتنظيـ أوؿ مارس الستقالؿ الجامعات، وحركة كفاية التي كاف ل 9المعارضة منيا جماعة 

 2005تحت شعار " ال لمتمديد ال لمتوريث" ، ثـ تطور األمر عقب االنتخابات الرئاسية لعاـ  2004ديسمبر عاـ  12مظاىرة في ميداف التحرير يوـ 
نضـ فييا القضاة لممتظاىريف مف الشعب منتقميف باألوشحة مف أماـ نادي القضاة وزادت ذرة االحتجاجات عمي تزوير االنتخابات الرئاسية والتي ا

بمدينة المحمة الكبرى، وقد كانت  2008إبريؿ  6المصري حتى دار القضاء العالي، ثـ عقب ذلؾ العديد مف اإلضرابات العمالية والتي أشيرىا  إضراب 
جاج عمي النظاـ السياسي المصري منيا استخداـ الطبوؿ والنعوش والشموع تعبيرا عف السخط لمحركات السياسية في مصر طرؽ جديدة مبتكرة في االحت

: تحميؿ الثورة مف الماضي إلي الحاضر . ىشام أنور مراديناير، راجع أ 25وعدـ الرضا عنو، كؿ ذلؾ كاف مف العالمات الدالة عمي ميالد ثورة 
" أثار وسبؿ مواجية األزمات المجتمعية الناتجة عف أحداث الربيع العربي" ، والمنظـ بكمية التجارة  ودستورىا المستقبمي، المؤتمر السنوي السادس عشر

 ، وما بعدىا.515، ص2011جامعة عيف شمس، ديسمبر 
 .85، ص2011، (138 )ثورة مصر، مجمة شئوف الشرؽ األوسط، لبناف، عددطارق عبد الفتاح سميم البشري: ( المستشار. 32)
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نما يطالب أيضا بالحصوؿ  حقوقو السياسية التي كفمتيا لو  عمىبتحسيف ظروفو المعيشية، وا 
 لتعبير، والحؽ في تكويف األحزاب، وحؽ التجمع والتظاىر.الدساتير المصرية مف الحؽ في ا

 ساحة النضاؿ السياسي. إلىالحياد  عمىدخوؿ رموز فكرية وثقافية ظمت لفترة طويمة  -5
شباب المعارضة الجديدة، وتراجع ثقافة" الخوؼ والرىبة" مف السمطة زيادة المناعة االحتجاجية لدى  -6

 تدريجيا.
دوف التعويؿ  ،سألة التغيير ىي واجب وطني محض يجب القياـ بوإدراؾ المعارضة الجديدة أف م -7

 عمى الدعـ الخارجي.
 تأميف النظاـ الحاكـ فقط. عمىىشاشة البنية األمنية لمدولة حيث اقتصر دور األمف  -8
بعد انتخاب الرئيس  محمد مرسي كأوؿ  :ترجع إلي اآلتى 9100يونيو  01ثورة ومبررات أسباب ثانيا: 

مف القوى المعارضة في اـ واحد، حدثت مظاىرات واحتجاجات بعانتخابات حرة ونزيية  س منتخب فيرئي
بفصيؿ كبير مف الشعب المصري مطالبة أياه في البداية بإجراء انتخابات رئاسية   ،مصر عمي حكمو مؤيدةً 

وات المسمحة ، بواسطة الق 3/7/2013مبكرة، تطورت فيما بعد لمطالبتو بالرحيؿ، وانتيت بالفعؿ بعزلو يوـ 
وتولية  بالدولة، الرسمية المؤسسات ومختمؼ ،بينيا وبيف ممثموا المعارضةعمي ذلؾ االتفاؽ بعد المصرية، 

، وانتخاب رئيس جديد 2012رئيس المحكمة الدستورية العميا البالد لمرحمة انتقالية تنتيى بتعديؿ دستور 
 :(34)إلي اآلتي 9100يونيو  01وترجع اسباب ثورة ، (33)لمبالد

                                                           

 والخاص بعزؿ الرئيس مرسي كاألتى: 3/7/2013نص بياف القوات المسمحة يوـ  ( حيث جاء33)
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ... شعب مصر العظيـ 

التي استدعت دورىا الوطني وليس  1إف القوات المسمحة لـ يكف في مقدورىا أف تصـ أذانيا أو تغض بصرىا عف حركة ونداء جماىير الشعب  -1
 أف القوات المسمحة كانت ىي بنفسيا أوؿ مف أعمف وال تزاؿ وسوؼ تظؿ بعيدة عف العمؿ السياسي.  دورىا السياسي عمى 

أف الشعب الذى يدعوىا لنصرتو ال يدعوىا لسمطة أو حكـ وانما يدعوىا لمخدمة  -انطالقا مف رؤيتيا الثاقبة  -ولقد استشعرت القوات المسمحة  -2
تو ... وتمؾ ىي الرسالة التي تمقتيا القوات المسمحة مف كؿ حواضر مصر ومدنيا وقراىا وقد استوعبت بدورىا العامة والحماية الضرورية لمطالب ثور 

 ىذه الدعوة وفيمت مقصدىا وقدرت ضرورتيا واقتربت مف المشيد السياسي أممة وراغبة وممتزمة بكؿ حدود الواجب والمسؤولية واألمانة. 

شير الماضية جيودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلحتواء ،الموقؼ الداخمي واجراء مصالحة وطنية بيف لقد بذلت القوات المسمحة خالؿ األ - 3
بدأت بالدعوة الى حوار وطني استجابت لو كؿ القوى السياسية الوطنية وقوبؿ  2012كافة القوى السياسية بما فييا مؤسسة الرئاسة منذ شير نوفمبر 

 في المحظات األخيرة ... ثـ تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات مف ذلؾ الوقت وحتى تاريخوبالرفض  مف مؤسسة الرئاسة 

كما تقدمت القوات المسمحة أكثر مف مرة بعرض تقدير موقؼ استراتيجي عمى المستوى الداخمي  والخارجي تضمف أىـ التحديات والمخاطر التي  -4 
زالة تواجو الوطف عمى المستوى األمني واإلقتصادي و  السياسي واإلجتماعي ورؤية القوات المسمحة كمؤسسة وطنية إلحتواء أسباب اإلنقساـ المجتمعي وا 

 .أسباب اإلحتقاف ومجابية التحديات والمخاطر لمخروج مف األزمة الراىنة
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ضت رأي القيادة العامة ورفضيا حيث عر  22/6/2013إجتمعت القيادة العامة لمقوات المسمحة بالسيد رئيس الجميورية في قصر  القبة  يوـ  -5
 لإلساءة الى مؤسسات الدولة الوطنية والدينية كما أكدت رفضيا لترويع وتيديد جموع الشعب المصري.

و، إال ولقد كاف األمؿ معقودا عمى وفاؽ وطني يضع خارطة مستقبؿ ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة واإلستقرار  ليذا الشعب بما يحقؽ طموحو ورجائ -6
ساعة جاء  بما ال يمبي ويتوافؽ مع مطالب جموع الشعب ... األمر الذي استوجب مف  48ف خطاب السيد الرئيس ليمة أمس وقبؿ إنتياء ميمة الػ أ

ء ألحد ... قصاالقوات المسمحة إستنادا الى مسؤوليتيا الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودوف استبعاد أو إ
حيث اتفؽ المجتمعوف عمى خارطة مستقبؿ تتضمف خطوات أولية تحقؽ بناء مجتمع مصري قوي ومتماسؾ ال يقصي أحدا مف أبنائو وتياراتو وينيي 

 حالة الصراع واإلنقساـ ... وتشتمؿ ىذه الخارطة عمى اآلتي:

 تعطيؿ العمؿ بالدستور بشكؿ موقت. -  

 ية العميا اليميف أماـ الجمعية العامة لممحكمة. يؤدي رئيس المحكمة الدستور  - 

 رئيس جديد. إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة عمى أف يتولى رئيس المحكمة الدستورية العميا إدارة شؤوف البالد خالؿ المرحمة اإلنتقالية لحيف إنتخاب  -

 مة اإلنتقالية. لرئيس المحكمة الدستورية العميا سمطة إصدار إعالنات دستورية خالؿ المرح -

 تشكيؿ حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصالحيات إلدارة المرحمة الحالية.  -

 تشكيؿ لجنة تضـ كافة األطياؼ والخبرات لمراجعة التعديالت الدستورية المقترحة عمى الدستور الذي تـ تعطيمو موقتا.  -

 ار مشروع قانوف إنتخابات مجمس النواب والبدء في إجراءات اإلعداد لإلنتخابات البرلمانية. مناشدة المحكمة الدستورية العميا لسرعة إقر  -

عالء المصمحة العميا لموطف.  -  وضع ميثاؽ شرؼ إعالمي يكفؿ حرية اإلعالـ ويحقؽ القواعد المينية والمصداقية والحيادة  وا 

الدولة ليكوف شريكا في القرار  كمساعديف لموزراء والمحافظيف ومواقع السمطة التنفيذية  اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتمكيف ودمج الشباب في مؤسسات -
 المختمفة. 

 تشكيؿ لجنة عميا لممصالحة الوطنية مف شخصيات تتمتع بمصداقية وقبوؿ لدى جميع النخب الوطنية وتمثؿ مختمؼ التوجيات .   – 

فة أطيافو التزاـ التظاىر السممي وتجنب العنؼ الذي  يؤدي إلى مزيد مف اإلحتقاف واراقة دـ تييب القوات المسمحة بالشعب المصري العظيـ بكا -7
مؽ األبرياء ... وتحذر مف أنيا ستتصدى بالتعاوف مع رجاؿ وزارة الداخمية بكؿ قوة وحسـ ضد أي خروج عف السممية طبقا لمقانوف وذلؾ مف منط

 مسؤوليتيا الوطنية والتاريخية. 

و القوات المسمحة التحية والتقدير لرجاؿ القوات المسمحة ورجاؿ الشرطة والقضاء الشرفاء  المخمصيف عمى دورىـ الوطني العظيـ كما توج - 8
 وتضحياتيـ المستمرة لمحفاظ عمى سالمة وأمف مصر وشعبيا العظيـ. 

 حفظ اهلل مصر وشعبيا األي  العظيـ ... والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو " . 

 :كل من اآلتي 9100يونيو  01أسباب ثورة راجع في  (34)
أ.مصطفي ، وما بعدىا، 33، ص2013(، 155يونيو مسار الثورات العربية، مجمة الشئوف العربية، مصر، عدد ) 30: ىؿ تصحح د. عمار عمي حسن
، وما 18، ص2013(، 155عربية، مصر، عدد )يونيو عمي عالقات مصر العربية واإلقميمية، مجمة الشئوف ال 30تأثير ثورة  عبد العزيز مرسي:

، 2، ص2013(، يوليو 531يونيو تصحيح ثورة مف أجؿ إصالح الثورة، مجمة الماؿ والتجارة، مصر، عدد) 30: أ. أحمد عاطف عبد الرحمنبعدىا، 
، وما 7، ص2013(،ستمبر 16امة لمكتاب، عدد)يونيو الشعب المعمـ يبير العالـ، مجمة المجمة، الييئة المصرية الع 30: د. أحمد الصاويوما بعدىا، 
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ىيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لإلخواف المسمميف عمي مقاليد السمطة بداية مف مؤسسة  -1
الرئاسة، مرورا برئاسة مجمس الوزراء وأغمب الوزارات الحيوية، والمحافظيف، منتييف بالسيطرة عمي 

ارضة في ذلؾ الوقت السمطة التشريعية ممثمة في مجمسي الشعب والشورى، مع عدـ التفاىـ مع المع
 المشاركيف ليـ في الثورة واقصائيـ.

االزمات االقتصادية المختمفة التى مر بيا الشعب المصري مف نقص في البنزيف والجاز وانابيب  -2
 البوتجاز، نياية بأزمة انقطاع التيار الكيربائي.

نابعو في تسعينات رىاب في مصر مرة أخرى بعد تجفيؼ مالة األمنية في البالد وتنامى اإلسوء الح -3
 القرف الماضي.

خوؼ المسيحييف مف وصوؿ التيار اإلسالمى لمحكـ خصوصا مع وصوؿ بعض المتشديف منيـ  -4
 نذاؾ.آلمناصب ىامة في الدولة 

                                                                                                                                                                                           

أ. حسين عبد ، وما بعدىا، 2، ص2013(، 145يونيو"، مجمة شئوف الشرؽ األوسط، لبناف، عدد) 30تحديات ثورة " أ. محمد نور الدين:بعدىا، 
 أ. أسامة الرشيد:، وما بعدىا،132، ص2014ر (، يناي419دور الرأسمالية في خطؼ ثورتى يناير ويونيو، مجمة المستقبؿ العربي، لبناف، عدد) الغنى:

، قطر، استراتيجية اإلعالـ المصري خالؿ فترة حكـ محمد مرسي وما بعد اإلنقالب ، مجمة سياسات عربية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
، مجمة إدارة 2014األوؿ لمثورة باقرار دستور  قراءة في مصر المستقبؿ بعد العبور أ. سيد محمدين:، وما بعدىا،101، ص2014(، يناير 6عدد)

 ، وما بعدىا.6، ص2014(، مارس 144األعماؿ، مصر، عدد )
 مقاالت منشورة عمي شبكة اإلنترنت لكل من: 9100يونيو  01وراجع في أسباب ثورة 

عمي الموقع اإللكترونى لجريدة  2013يونيو  23يوـ  يونيو بداية ثورة التصحيح المصرية .. لالطاحة بحكـ األخواف، مقالة منشورة 30: د. أحمد سامح
 http://www.alraimedia.comالرأى: 

عمي الموقع اإللكترونى :  2013يوليو  24: ثورة يونيو مخاضات ثورة طويمة األجؿ، مقاؿ منشور بتاريخ أ. ىاني نسيره
http://medium7.blogspot.com.eg 

عمي الموقع اإللكترونى لممركز العربي  2014يوليو  15يونيو، مقالة منشورة  بتاريخ  30: مالمح تاريخية في ذكرى ثورة د. شريف درويش المبان
 http://www.acrseg.orgلمبحوث والدراسات: 

Article: "Egyptian churches withdraw from Constituent Assembly", Egypt Independent. 2012-11-17, 

Available at: http://www.egyptindependent.com. 

Article:  " Short of Money, Egypt Sees Crisis on Fuel and Food", New York Times. 30/3/2013, 

Available at:http://www.nytimes.com. 

: 4/7/2013عهٍ شثكح اإلَررَد َىو  24ويقانح ذحد عُىاٌ" انفرحح ذعى شىارع يصر تعذ عسل انجُش نهرئُس يرسٍ"، يُشىر عهٍ يىقع فراَس   

http://www.france24.com. 
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http://www.egyptindependent.com/news/egyptian-churches-withdraw-constituent-assembly
http://www.egyptindependent.com/
http://www.egyptindependent.com/
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
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الوعود االنتخابية البراقة التى وعد بيا الرئيس مرسي  وحزبو الحرية والعدالة مع ضعؼ تنفيذ وعوده  -5
 عمي أرض الواقع.

وفي اجتماعاتو  ،وظيورىـ إلي جوار الرئيس محمد مرسي ،التيارات اإلسالمية المتشددةتنامى ظيور  -6
دانتيـ في قضايا   رىابية في ثمانينات القرف الماضي.إوال سيما  ظيور شخصيات تـ محاكمتيـ وا 

منيا أزمة سد النيضة  في عيد الرئيس محمد مرسي وتفاقميا، المشاكؿ الدبموماسية التى ظيرت -7
، وموقؼ مصر أنذاؾ مف الثورة السورية، ومف دولة إيراف، ومف الثورة الميبية، وغير ذلؾ مف بأثيوبيا

 المشاكؿ الدبموماسية.
صداـ الرئيس محمد مرسي مع سمطات الدولة ومؤسساتيا المستقرة منذ عيود طويمة فاصطدـ  -8

د محمود ، وعزلو بمؤسسة القضاء وكاف أشير ىذا الصداـ عزلو لمنائب العاـ المستشار عبد المجي
لقائد القوات المسمحة المشير حسيف طنطاوى، ورئيس أركانو سامى عناف، مع وجود تصريحات مف 

مما يعنى أنو سيتـ تصفية قيادات ، المقربيف مف رئيس الدولة أنذاؾ باعادة ىيكمة جياز الشرطة
 الصؼ األوؿ والثانى والثالث مف ىذا الجياز.

برروىا أنو ال والتى  ،ة المستشاريف الخاصة بالرئيس محمد مرسيحدوث استقاالت جماعية في ىيئ -9
 طروحاتيـ لو.يستجيب لنصائحيـ وا

عمي سمبيات حكـ الرئيس محمد مرسي مما ساعد في زيادة السخط عميو تركيز اإلعالـ المصري -10
 وعمي الحزب الذي ينتمى إليو.

وحزبو السياسي في التعامؿ مع  ،يعدـ المرونة وسوء التقدير الذي أصاب الرئيس محمد مرس-11
 األزمة حتى صارت الدولة المصرية عمي حفى حرب أىمية.

وبانزاؿ ما استعرضناه مف مفاىيـ وتقسيمات مختمفة لمثورة  يونيو: 01يناير و 92التصنيف القانونى لثورتى 
تيف شعبي تيفا ثور معمي أني يمافيتصنيمكف   2013يونيو  30، 2011يناير  25يمكف القوؿ أف ثورتى 

نما قامت بي ،مف أعمي السمـ السياسي واالجتماعي افرضيلـ  فيما مدنيتيف تحتيتيف ا فئات مجتمعية موا 
نما ىماأو فئوي تيفنخبوي تيفثور  يكوناا لـ موطبقية متباينة، كما أني  ونا، ولـ تكتيفشعبي تيفثور  تيف، وا 

نما كانتتيف، غير منضبط تيففوضوي في  ما الجمعي، ومتسقتيففي سموكي ا واضحتيفيمبأىداف ا ممتزمتيفوا 



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

29 

 

ا كشفت عف الحضور الراؽ لممكوف مفألني ما الميدانيتيف، أما كونيا مدنيتيف:وتحركاتيما، استراتيجياتي
اإلنساني واألخالقي في الشخصية المصرية، فضال عف إحياء المكوف المدني في السياسة العربية الذي ظؿ 

ماضية فقد كاف المحدد العسكري ىو الضابط لقياـ الثورات في البالد العربية، وقد ميمال طيمة العقود الستة ال
بؿ باعتبارىـ  ،كاف " العسكر" ىـ الفاعميف الرئيسيف في ىذه الثورات ليس فقط  باعتبارىـ أىؿ القوة والمكنة

ثورة المصرية اسقطت األجدر واألكفاء عمي إدارة شئوف الدوؿ العربية في مرحمة ما بعد الثورات، بيد أف ال
 (.35ىذه األطروحة حيف دفعت بالمحدد المدني )الشعب( إلي الواجية)

جزئيتيف لـ حتى اآلف ىما ثورتيف  2013يونيو  30،  2011يناير  25ثورتيف  أف غير            
بؿ كؿ  االقتصادى واالجتماعي لمدولة المصرية،السياسي و ، فمـ يحدث تغير جذري وفعمي في النظاـ كتمالفت

ما حدث ىو تغيير في رأس السمطة الحاكمة مع منح بعض الحريات الساسية لمشعب المصري لـ تكف متاحة 
كؿ ما قاما بو  ليـ في ظؿ الرئيس األسبؽ محمد حسنى مبارؾ، فيما ثورتيف بالمفيـو التقميدى القديـ لمثورة،

ثورات فيما يطمؽ عمييا البعض ة أخرى ىو تغيير جزئي اقتصر عمي نقؿ مقاليد السمطة مف فئة حاكمة لفئ
والتى أقصي ما تستطيع تحقيقو في األمد الطويؿ ىو استبداؿ نخبة اصبحت في حالة انحالؿ بنخبة  ،القصر

أخرى قوية، وسرعاف ما تمبث ىذه النخبة الجديدة أف تعود إلي وسائؿ النخبة القديمة التى حمت محميا، أى 
 (.36يقي كما ىي)أف األوركسترا تتغير وتظؿ الموس

 المبحث الثاني

                                                           

 .74، صمرجع سابؽأ. خميل العناني، (  راجع في ىذا السياؽ 35)

 .344، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران( راجع قريب مف ذلؾ 36)
ض بينما يري البعض أن كال الثورتين مرتبطين ببعضيما من حيث الشكل؛ إال أنيما متناقضين من حيث األىداف والغايات حتى ولو تشابيا في بع

 ، والتى تمثمت في اآلتي: 9100يناير 92ى ظيرت في نقاط  الضعف الت 9100يونيو  01التفاصيل ، فقد استغمت 
عجزت عف اسقاط النظاـ صحيح أنيا أجبرتو عمي تقديـ تنازالت ميمة وجذرية بحساب المحظة تمثمت في إجبار  2011يناير  25ثورة  -1

د مف ذلؾ عف طريؽ وضع رجاؿ مبارؾ عمي التنحى وحؿ الحزب الوطنى والبرلماف بغرفتيو )الشعب والشورى(، بؿ وقد ذىبت إلي ما ىو أبع
اـ النظاـ القديـ في السجف ومحاكمتيـ الواحد تمو األخر بما فييـ الرئيس األسبؽ محمد حسنى مبارؾ؛ إال أنيا لـ تتمكف فعميا مف ىدـ النظ

طوير قطاعات األمف السياسي ذاتو فبقيت أجيزتو وجماعات مصالحو وخطابو السياسي كما ىو بال تغيير ولعؿ عدـ القدرة عمي إصالح  وت
 والقضاء كانت حاسمة في فشؿ الثورة في التخمص مف النظاـ القديـ.

 عدـ اتحاد الثوار فالخالؼ واالختالؼ بيف الثوار تحوؿ لصراع كامؿ بينيـ . -2

ايضات الخمس، مجمة : بيف يناير ويونيو: المقد. أحمد عبد ربوعجزت ثورة يناير عف تحسيف األوضاع المعيشية  واألمنية لممواطنيف. راجع  -3
 .33، 32، ص2015(، يوليو 59الديمقراطية، مؤسسة األىراـ، مصر، عدد)
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 والدساتير ات المصريةالثور 
 

الدستور ىو التأطير القانوني لمظواىر السياسية، فالدستور ىو تكريس لمواقع االجتماعي             
، (37الواقع )واالقتصادي والسياسي لبمد ما، ويتعيف عميو اإلحاطة باألحداث والمتغيرات التي تمحؽ بيذا 

نحاوؿ أف نمقي بالثورة، ثـ مفيوـ الدستور والمفاىيـ القانونية المرتبطة ىذا المبحث التعرؼ وسنحاوؿ في 
نظرة فاحصة عمي التاريخ السياسي المصري مف حركات سياسية، وثورات تاريخية محاوليف استخراج 

ذلؾ نعود آلراء  واستنباط أثر الحراؾ السياسي أيا كانت قوتو ونيايتو عمي النظاـ الدستورى المصري ، وبعد
الفقو المختمفة التى جاءت متناولو أثر الثورات عمي الدساتير بصفة عامة والقوانيف محاوليف تطبيؽ ذلؾ عمي 

 وذلؾ فيما يمي.الحالة المصرية، 
 
 

 المطمب األول
 الوضع الدستورى لمثورات

كاف البد مف  ميس الدساتير باعتبارىا أنيا خروجا عمي أحكاـ ونوا قبؿ الخوض في الوضع الدستورى لمثورات
 التعرض لممفيـو الفقيي لمدستور، ثـ نتاوؿ بحث مدي مشروعية الثورة، وشرعيتيا وذلؾ فيما يمي:

يمثؿ الدستور أىمية بالغة باعتباره اإلطار القانوني العاـ لنظاـ الحكـ في المجتمع وكيفية : مفيوم الدستور
ويقابؿ ىذه الكممة في المغتيف اإلنجميزية ىا" األساسي"، ، وىي كممة فارسية األصؿ معناممارسة السمطة

" والتي مف معانييا" التأسيس أو البناء أو التنظيـ أو التكويف Constitutionوالفرنسية مصطمح" 
Establishment,Institution,Building&Composition ليذا يقاؿ في بعض الدوؿ العربية عمى "، و

فحتى  1923إال منذ صدور دستور عاـ  الدستورلـ تعرؼ مصر اصطالح و  "،الدستور" القانوف األساسي
أو " القانوف األساسي" لمداللة عمى الوثيقة الدستورية  "النظاميىذا التاريخ كاف سائدا اصطالح " القانوف 

 (.38ذاتيا )
ي تضع القوانيف خاصة غير الييئة التويعرؼ الدستور بأنو" الوثيقة القانونية التي تصدر عف ىيئة           
تتضمف القواعد المتعمقة و ، مغايرة لإلجراءات التي تصدر بيا القوانيف العادية طبقا إلجراءات خاصةالعادية، و 

                                                           

 ( راجع:37)
Giequel,Jeanet Hauriou,Andre:Droit constitutionnel et institutions politiques 

Montchrestein,Paris,1975,op.cit,p.p15-16. 

 .41، 40، مرجع سابؽ، صد. محمد عمي عبد السالمدىا، ، وما بع17، مرجع سابؽ، د. رمضان محمد بطيخ( 38)
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مادى أو : األول" لو معنييف وبأن البعض وكما يعرف(، 39بنظاـ الحكـ في دولة معينة في وقت معيف")
ـ نشاط وفعاليات الدولة أي كؿ ما يتعمؽ بتنظيـ : وىو يراد بو مجموعة القواعد المتعمقة بتنظيموضوعي

: ويقصد بو الوثيقة التي تنظـ عمؿ مؤسسات الدولة والتي تشير شكمي: والثانيشئوف السمطات العامة بيا، 
إلي أف تحضير موادىا وتعديميا ال يمكف أف يتـ إنجازه إال وفؽ شروط خاصة تختمؼ عف القواعد القانونية 

و البعض بأنو" المبادئ والقواعد األساسية التي يقوـ عمييا نظاـ الحكـ في دولة ذات (، كما عرف40األخرى")
ىذه المبادئ والقواعد ىي التي تحدد سمطات الحكومة وواجباتيا وتضمف ألفراد الشعب حقوقا معينة،  ،سيادة

يف العالقات بيف وىو الذي يقيـ الحدود ب ،فالدستور يتـ وضعو والموافقة عميو ليكوف مرشدا لحكـ الدولة
سمطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية سواء فيما بينيا أو بينيا وبيف المواطنيف، ويقسـ الدستور إلي 

 (.41مواد يراعي في صياغتيا اإلحكاـ واإلجماؿ")
ناه بإيجاز شديد احتراـ القانوف بمع" تعنى La légalitéالمشروعية "  :وشرعيتيا ومشروعية السمطةالثورة 
خضوع الجميع حكاما ومحكوميف لحكـ القانوف، ىذا فضال عف خضوع القاعدة  تعنى: معنى أخرفي العاـ، و 
األدنى لمقاعدة القانونية األعمى منيا طبقا لما يمميو مبدأ تدرج القواعد تدرج القواعد القانونية، كما القانونية 

األعمى منيا التي تحتؿ الدرجة األعمى في السمـ  تحتـ أف تتوائـ تصرفات الييئات الحاكمة الدنيا لمييئات
 (.42)لمييئات الحاكمةالقانوني أو التدرج اليرمى 

" السمطة التي يقبميا المحكوموف بأنيا Pouv légitimeالسمطة المشروعة يمكف تعريؼ  وبالتالي          
ؽ األقوى، أو في االعتقاد في يماف بحتقوـ عميو، سواء تمثؿ ذلؾ في اإل ويرتضونيا إيمانا بالمبدأ الذي

..الخ، ويالحظ مف ذلؾ اختالؼ المصدر اإلليي لمسمطة، أو في اسنادىا إلي اختيار الشعب والتعاقد معو 
األسس التي يمكف أف تقـو عمييا مشروعية السمطة وتنوعيا عبر الزماف، والسمطة الشرعية أو القانونية 

Légal بعد اتباع اإلجراءات واألوضاع التي نص عمييا  السمطةا الحكاـ  حاليا تعنى" الحكومة التي يتقمد فيي
 .(43)الدستور أو القانوف"

                                                           

ثاؿ ذؾ ( وليس المقصود بأف الدستور ىو الوثيقة القانونية ضرورة أف يصدر في وثيقة واحدة، فمف الممكف أف يصدر الدستور في أكثر مف وثيقة، وم39)
، وىي التي تكوف مف مجموعيا دستور الجميورية 1985اـ يوليو ع 16فبراير،  25، 24ما حدث في فرنسا حيث صدرت ثالثة وثائؽ دستورية في 

 .44، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعرالثالثة الفرنسية، راجع 
ستورية وعمى الرغـ مف الوثيقة الدستورية تصدر في معظـ الحاالت عف ىيئة خاصة طبقا إلجراءات خاصة، إال أف ذلؾ ال ينفي وجود بعض الوثائؽ الد

 .41، مرجع سابؽ، صد.محمد عمي عبد السالمطة التشريعية في اصدار القوانيف العادية. راجع التي تتبعيا السم

: النظـ السياسية الحديثة والسياسة العامة دراسة معاصرة في استراتيجية السمطة،  دار المجد الوى لمنشر والتوزيع، د. ثامر كامل محمد الخزرجي (40)
 .281ص، 2004عماف، االردف، الطبعة األولى، 

 .196، مرجع سابؽ، صأ. محمد عتريس( 41)

 .23، ص2009: القضاء اإلداري، دوف ناشر، الطبعة الثانية، د. محمد أبوزيد محمد عمي( 42)

 .6، ص2012: الوسيط في القضاء اإلداري، دوف ناشر، الطبعة الرابعة، د. محمود عاطف البنا( 43)
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 Purementيري جانب مف الفقو أف مبدأ الشرعية ينـ عف فكرة سياسية بحتو في حيف و           
politique  ، وعف مبدأ دستوريConstitutionnelية ، وىو فكرة أو مبدأ عممية تأسيس السمطة أو عمم

حيز الوجود، أما مبدأ المشروعية  إلىسنادىا، فالسمطة الشرعية ىي السمطة التي خرجت بأساليب شرعية ا
فالشرعية  (،44مشروعة )فيو تعبير قانونى بحت قصد بو أف أعماؿ السمطة الشرعية ليست بالضرورة كميا 

عية فكرة مثالية تحمؿ في طياتيا فالشر تتطابؽ مع المشروعية في حدود ما تتضمنو األخيرة مف قواعد عادلة، 
 (.45معنى العدالة وما يجب أف يكوف عميو القانوف، فمفيوميا أوسع مف مجرد احتراـ قواعد القانوف الوضعي)

ومف ىنا كانت شرعية الثورة عمي المشروعية الظالمة، فالثورة بطبيعة الحاؿ ال يمكف أف تكوف        
المطبؽ التي تمثؿ المشروعية، ولكنيا تكوف شرعية إذا اتفقت مع  مشروعة ألنيا خروج عمي قواعد القانوف

(، ومف ىنا كانت السمطة أو الحكومة الواقعية أو الفعمية 46قواعد الشرعية القائمة عمي الحؽ والعدؿ)
gouv.de fait  ،التي تصؿ لمحكـ بعد الثورة، دوف اتباع األوضاع والشروط المقررة في النظاـ القانوني القائـ

 (. 47ومة شرعية اللتقاء األىداؼ التي تسعى إلييا وتطمعات الجماعة وأماليا)حك

 المطمب الثاني

 التاريخ السياسي لمدساتير المصرية

                                                           

 .28، ص2018-2017ار النيضة العربية، أصوؿ وفمسفة قضاء اإللغاء، د د. رأفت فوده:( 44)
لقواعد القانونية، وىذا الجانب مف الفقو يري أف المشروعية والشرعية مترادفاف ألف المبدأ يعد قيدا عمى تصرفات السمطات العامة ويتطمب االلتزاـ بكافة ا

االلتزاـ بقواعد المشروعية الوضعية، وطالما أف ىذا المبدأ يعنى ومف بيف ىذه القواعد المبادئ القانونية العامة التي يستقر عمييا المجتمع فضال عف 
د. طارق فتح اهلل  احتراـ األفكار المثالية التي تحمؿ في طياتيا معنى العدالة، ويعنى احتراـ قواعد المشروعية الوضعية، فال مجاؿ لمتفرقة بينيما، راجع

 .18، ص2004-2003: القضاء اإلداري، دوف ناشر، خضر

 .17مرجع سابؽ، ص . طارق فتح اهلل خضر،د( 45)

 .19مرجع سابؽ، ص د. محمد أبوزيد محمد عمي،( 46)
عمى  ويبقي مف األىمية بمكاف أف نوضح أف السمطة الشرعية بتوجد بدرجات متفاوتة قابمة لمنمو أو التضاؤؿ فكثير مف النخب الحاكمة قد تستولي

ا تكتسب شرعيتيا بمرور الوقت مع قبوؿ المحكوميف ليا )ليس مجرد إذعانيـ(، وىنا نظاـ حاكـ يبدأ السمطة دونما سند مف مصادر المشروعية، إال أني
د. ثامر كامل حكمو مستندا إلى قواعد المشروعية إال أنيا مع مرور الوقت تفقد شرعيتيا، ومف ىنا تحاوؿ كؿ األنظمة الحاكمة أف تكرس شرعيتيا، راجع 

 .178مرجع سابؽ، ص محمد الخزرجي،

 .7، 6مرجع سابؽ، ص ،د. محمود عاطف البنا( راجع قريب مف ذلؾ 47)
ئيسية مثؿ فالشرعية تعنى" اقتناع أغمبية المجتمع بأف السمطة المعنية تعمؿ لخير الشعب وتوفر خالص البالد، وأف ىذه السمطة تحافظ عمى قيميا الر 

 .230، مرجع سابؽ، صيرجى قرة موزاأ. سىذه السمطة يحترموىا الشعب بالفعؿ، ويحبيا بالقمب"، راجع 
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الوثائؽ ذات الطبيعة  يظير مف المتابع والمفحص لمتاريخ الدستورى المصري القديـ والمعاصر أف كافة      
باعتبارىا انعكاسا لحالة توازف القوى االجتماعية  ،كبريية سياسمواكبة ألحداث جاءت الدستورية في مصر 

 .وايذانا باالنطالؽ نحو مرحمة جديدة ،والسياسية في لحظة معينة

:  جاءت ارىاصات صدور 0000 عام وحتى 0889 عام الوثائق الدستورية المصري خالل الفترة من 
الالئحة األساسية بمجمس نتج عنو، إلي الحراؾ السياسي المصري في ذلؾ الوقت والذي  1882دستور 

فبراير عاـ  7، ثـ الالئحة األساسية لمجمس النواب في 1866أكتوبر عاـ  23المصري في شورى النواب 
، 1881بيف عامي ) الثورة العرابيةتجسيدا لمتوازف بيف توجيات الحركة الشعبية التي بمغت أوجيا في  1882
لجمعية الوطنية في صورة عقد بيف خديوي مصر مف عف طريؽ ا 1882(، فصدر دستور عاـ 1882
ونواب الشعب مف ناحية أخرى، وىو ما يظير مف ديباجتو والتي جاءت " نحف خديوي مصر ... بناء ناحية، 

ما قرر مجمس النواب وموافقة مجمس نظارنا نأمر بما ىو آت.."، وكاف لصدور الوثيقة الدستورية إيذانا 
، 1882حركة السياسية سرياف ما تـ إجياضو باالحتالؿ البريطاني لمصر عاـ بتغيير إيجابي في اتجاه ال

فبراير  7لـ يرض عف ذلؾ الدستور والغي بناء عمي تقرير المورد دوفريف في وبالطبع االحتالؿ البريطاني 
، والذي جعؿ مف المجمس 1883، ثـ صدر عقب ذلؾ قانونى نظامي جديد في أوؿ مايو عاـ  1882عاـ 
ي في الدولة مجمسا خاضعا ومستسمما تماـ لسمطات االحتالؿ، حتى بدأت الحركة الوطنية ضد النياب

ووضع قانوف نظامي  1883االحتالؿ اإلنجميزي والتي تزعميا الزعيـ مصطفي كامؿ، وانتيت بإلغاء دستور 
 (. 48)1913عاـ 

د انتياء الحرب العالمية بع:: 0029 عام وحتى 0090 عام الوثائق الدستورية المصري خالل الفترة من
ضد االحتالؿ البريطاني مطالبا باستقالؿ مصر استقالال تاما،  1919األولي قامت الثورة المصرية في عاـ 

عمنت فيو إلغاء اوالذي  1922فبراير لسنة  28صدرت الحكومة البريطانية تصريح اوكاف مف نتائج الثورة أف 
والذي وضع عمى  1923كاف نتيجة ذلؾ صدور دستور عاـ الحماية عمى مصر واالعتراؼ باستقالليا، و 

غرار أحدث الدساتير العالمية المطبقة في ذلؾ الوقت، وبيذا الدستور انتقمت مصر إلي مرحمة جديدة قواميا 
النظاـ الدستوري الذي يكوف فيو الحاكـ مرتبطا بما جاء بالدستور مف مبادئ وأحكاـ، وانتيت بو فترة الحكـ 

سادت مصر خالؿ تاريخيا الطويؿ؛ بيد أف البالد ما كادت تحظى بالحياة الدستورية في ظؿ  المطمؽ التي
                                                           

(، يوليو 40حالة مصر(، مجمة المستقبؿ العربي، لبناف، عدد )): الدستور والثورة درس الماضي ونداء المستقبؿ د. محمد عبد الشفيع عيسى( راجع 48)
 ، وما بعدىا.16، مرجع سابؽ،  صد. شريف محمد شاكر محمد عفيفي، 136، ص2012
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مؾ والسمطات الدستورية في الدولة، فقد كره الممؾ القيود التي حتى دب الخالؼ بيف الم 1923دستور 
خالؼ بيف الممؾ فرضيا عميو النظاـ الدستوري والتي كاف يحتميا النظاـ النيابي البرلماني، مما جعؿ ىناؾ 

 .(49)مف جانب أخر والبرلماف مف جانب، والممؾ وبعض الوزارات

نتيجة رغبة الممؾ في توسيع اختصاصاتو عمي خالؼ ما يقضي بو النظاـ البرلماني السميـ الوارد و          
ور، النص عميو في الدستور، وقاـ الممؾ بحؿ مجمس النواب والشيوخ عمي خالؼ ما تقضي بو أحكاـ الدست

صدار دستور1923وقاـ بإلغاء دستور  ضعؼ مف ا، والذي وسع مف صالحيات الممؾ، و 1930 عاـ  ، وا 
اختصاصات السمطة التشريعية لمصمحة السمطة التنفيذية، وضيؽ إلي حد كبير مف الحقوؽ والحريات 

كؿ وسائؿ البطش الفردية، وقد قوبؿ ىذا الدستور بمعارضة شعبية عنيفة فشمت الحكومة في القضاء عمييا ب
 ، 1930لغي دستور او واإلرىاب التي لجأت إلييا، واضطر الممؾ فؤاد في النياية في اإلذعاف إلرادة الشعب 

   (.50)1935ديسمبر سنة  12بمقتضي األمر الممكي الصادر في  1923عاد العمؿ بدستور او 

                                                           

قاـ  – 1930يونية  23لة عمى تمؾ األزمة الدستورية ما حدث عندما حضر الشيوخ والنواب في الموعد المحدد النعقاد جمستيـ في ( ومف األمثمة الدا49)
كؿ  ويصا واصؼ رئيس مجمس النواب بتكميؼ البوليس المخصص لحراسة البرلماف بتحطيـ السالسؿ الحديدية المغمؽ بيا الباب ودخؿ النواب والشيوخ

تو حيث تمي مرسـو تأجيؿ االجتماعات ثـ أقسـ كؿ مف أعضاء المجمسيف اليميف بالمحافظة عمي الدستور وأرسؿ كؿ مف رئيس مجمس فريؽ إلي قاع
عيؿ صدقي، النواب ورئيس مجمس الشيوخ خطابي احتجاج عمي ىذه التصرفات االستبدادية االستفزازية والمخالفة ألحكاـ الدستور إلي رئيس الوزراء إسما

 ر األعضاء مف النواب والشيوخ مذكرات احتجاج واستنكار لما ارتكبتو الحكومة مف مخالفات دستورية، وعقب ذلؾ تـ اجتماع مؤتمر مف الشيوخكما أصد
 وسجموا عمي الحكومة تجاوزاتيا باآلتي: 1930يونية  26( نادى الحزب السعدى يوـ  313والنواب مف أعضاء مجالس المديريات في) 

دت إلي حكـ البالد حكما مطمقا بعد تشكيميا ولـ تتقدـ إلى نواب األمة لتناؿ ثقتيـ والتي بدونيا ال يتحقؽ حكـ البالد حكما بأف الوزارة عم -1
 دستوريا.

أف الحكومة أجمت انعقاد البرلماف لمدة شير بمرسـو ممكي وتدخمت في صميـ اإلجراءات والقواعد الدستورية لمنع تالوة ىذا المرسوـ داخؿ  -2
 البرلماف عمى نواب األمة وشيوخيا.قاعات 

 أوصدت الحكومة أبواب البرلماف بالقوة المسمحة في وجية ممثمي األمة وشيوخيا ونوابا لتمنعيـ مف القياـ بأداء واجبيـ الدستوري. -3

 وقرر المؤتمر:
 أوال: الدفاع عف الدستور.

 ا تعمدت الحكومة إيقاؼ العمؿ بالدستور واغالؽ البرلماف.ثانيا: عدـ التعاوف مع الحكومة والدعوة لتنظيـ ىذا الموقؼ وخاصة إذ
بالغ ىذه القرارات إلى األمة بكافة طوائفيا. راجع في تفاصيؿ ىذا الصداـ وما تبعو مف أحداث  أ. محمد عبد الفتاح ثالثا: القسـ عمى ما سبؽ وا 

 ، وما بعدىا.269، 2016ة المصرية العامة لمكتاب، ، الجزء الثالث، مكتبة األسرة، الييئ1919تأمالت في ثورات مصر  أبو الفضل:

  ، وما بعدىا.405، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر( 50)
، كما أنو يعكس حالة توازف القوى االجتماعية 1919كاف يعكس روح العصر ومتجاوبا مع قوة الدفع الشعبي الممثمة في ثورة  1923وال شؾ أف دستور 

دخولو حيز النفاذ مف حيث طبيعة الدولة ممكية وراثية، ونظاميا السياسي ممكي شبو برلماني، وشكؿ الحكومة نيابي، ومف والسياسية وقت صدوره وحاؿ 
 .138، مرجع سابؽ، صد. محمد عبد الشفيع عيسىراجع حيث توزيع السمطات بيف البرلماف والممؾ مع ضماف حقوؽ االحتالؿ البريطاني، 
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امت مجموعة مف ضباط ق: 0090وحتى عام  0029الوثائق الدستورية المصري خالل الفترة من عام 
نظرا  1952 عاـ يوليو 23طمؽ عمييـ أسـ الضباط األحرار باالنقالب عمي الممؾ في الجيش المصري أ  

، والؽ ذلؾ االنقالب تأييدا شعبيا فانقمب إلى ثورة لتردى األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية بالبالد
در مف القائد العاـ لمقوات المسمحة بصفتو قائد بموجب إعالف دستوري صا 1923شعبية اسقطت دستور 

، وقرر اإلعالف تأليؼ لجنة لوضع مشروع دستور 1952الثورة المصرية في العاشر مف شير ديسمبر سنة 
، وبالفعؿ قامت لجنة مؤلفة مف خمسيف عضوا مف كبار رجاؿ الفكر والسياسية أنذاؾ جديد يقره الشعب
 .(51)لـ يمؽ قبوال ، إال أنو 1954بإعداد دستور عاـ 

عداد دستور  وعيد الرئيس جماؿ عبد الناصر إلي          مكتبو الفني بإعداد دراسة دستورية مقارنة، وا 
يستمد نصوصو ويستوحى أحكامو ومبادئو مف ظروؼ المجتمع المصري والبيئة المصرية ويحقؽ أىداؼ 

عمي مجمس قيادة الثورة، ومجمس الوزراء،  الثورة، ويستوحى منو الشعب أحالمو وأمانيو، وعرض بعد إعداده
 (.52بعد موافقة الشعب عميو في استفتاء شعبي عاـ) 1956يونيو  23وذوى الرأي وأصبح نافذا في 

 21طويال حيث شاءت الظروؼ أف تتـ الوحدة بيف مصر وسوريا في  1956لـ يستمر دستور سنة         
ت دولة جديدة وزالت بيذا االندماج الشخصية القانونية ، وباندماج مصر مع سوريا قام1958فبراير سنة 

لمدولة القديمة وظيرت شخصية قانونية أخرى لمدولة الجديدة المندمجة، مما يستتبعو نياية الدستور القائـ 
الذي كاف معموال بو في الدولة القديمة، وظيور نظاـ دستوري جديد يتطابؽ والوضع الجديد الذي ظير بقياـ 

، ولـ 1958مارس  5(، وصدر بالفعؿ دستور الجميورية العربية المتحدة في 53ولة الجديدة )وميالد الد

                                                           

كاف إعالنا بنياية العصر الميبرالي ليس في مصر فقط بؿ في معظـ أنحاء الوطف العربي، فقاـ النظاـ  1923 ( يري البعض أنو بسقوط دستور51)
معب فيو السياسي في جميع الدوؿ العربية التى قامت بيا ثورات تحررية في الخمسينات والستينات مف القرف الماضي عمي غرار النظاـ المصري الذي ي

ة الذي يخضع الجميع لسمطتو المطمقة، وينفرد وحده باتخاذ القرارات، وتندمج فيو كؿ السمطات فيو المشرع والقاضي والجالد، الحاكـ الفرد دور رب األسر 
وليس وىو منبع الفضائؿ كميا، وخالصة الشجاعة والحكمة والعقؿ، وكؿ ما ىو صالح يتـ مف خالؿ توجيياتو، فيو وحده الذي يقرر والجميع ينفذوف 

أف يراجعو في قرار اتخذه، أو يتطاوؿ فيشير عميو، وىو ما يظير مف البياف الصادر مف مجمس قيادة الثورة بسقوط الدستور والذي أوضح  ألحد الحؽ في
لمراعاتيا المبادىء الدستورية العامة وصالح جميع  -بشكؿ غامض  –أف الحكومة الجديدة ستتولي جميع السمطات لحيف وضع دستور جديد، مع أشارة 

فيما بعد والموضوع مف لجنة مكونة مف كبار اساتذة الجامعة  1954صرييف دوف تفريؽ أو تمييز؛ كما يرجع البعض اسباب عدـ إقرار دستور الم
أ. صالح والقضاة ومثقفي مصر وفنانييا أنذاؾ ألنو كاف ذو نزعة ليبرالية صرفة وىو ما يتناقض مع فكر قادة الثورة أنذاؾ، راجع في تفاصيؿ ذلؾ 

 ، وما بعدىا.111، ص2013دستور في صندوؽ القمامة، مكتبة األسرة، الييئة العامة لمكتاب،  يسي :ع

 .160، 159، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ( 52)

  .526، 525، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر( 53)
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 27، مما استتبعو صدور اعالف دستوري في 1961سبتمبر  28تستمر الوحدة كثيرا فحدث االنفصاؿ في 
 (.  54صدر الدستور المصري المؤقت) 1964مارس  24، وبتاريخ  1962سبتمبر 

ممزما لمجمس األمة المنتخب انتخابا شعبيا مباشرا في العمؿ  1964ي مقدمة دستور وكاف ما ورد ف       
المجمس بتشكيؿ لجنة مف بيف عمى الشعب لالستفتاء، وبالفعؿ بدأ  وعمى وضع دستور دائـ لمبالد وطرح

رس وانتيت في شير ما 1966أعضائو لتحضير مسودة الدستور الدائـ وبدأت المجنة أعماليا في شير يونيو 
والذي  1968مارس  30حالت دوف االستفتاء عمي ىذا الدستور ، وجاء بياف  1967، لكف نكسة  1967

ليعمؽ االستفتاء الشعبي عمي مشروع الدستور الدائـ حتى انتياء  1968مايو  2جرى االستفتاء عميو في 
، واختيار الرئيس 1970سبتمبر  28عممية إزالة آثار العدواف، إال أف موت الرئيس جماؿ عبد الناصر في 

  .ليخمفو 1970أكتوبر  15في  محمد أنو السادات

: بعد تولي الرئيس أنور السادات الحكـ 9100وحتى  0090الوثائق الدستورية المصري خالل الفترة من 
الرئيس أنور السادات حائزي السمطة في مصر، انتيى بانقالب  و وبيفصداـ داخمي شديد بينفي مصر حدث 

، فطمب (55)ضد مراكز القوى 1971مايو  15طمؽ عميو في ذلؾ الوقت ثورة التصحيح في ا مافي عمييـ
ت ، وقد قام1971مايو  20عب التعجيؿ بإنياء مشروع الدستور الدائـ وذلؾ في السادات مف مجمس الش

عمي  1971يوليو  23لجنة مشكمة مف ثمانيف عضوا بمجمس الشعب بوضع مشروع الدستور وعرضة في 
                                                           

 .141، مرجع سابؽ، صد. محمد عبد الشفيع عيسى( 54)

في عيد الرئيس األسبؽ محمد أنور السادات، لتأتى عمى  1971التي جرت وقائعيا في منتصؼ شير مايو عاـ ترجع أحداث ثورة التصحيح ( و 55)
واضحيف منذ البداية    ثورة التصحيح سارة في خطيفو  .الرجعيةو ضد الجمود العقائدى والتزمت  1968غرار "خطوة التصحيح" في "تشيكو سموفاكيا" عاـ 

، وما أعقبيا مف مرارة، وخط آخر يستيدؼ تعميؽ اإليجابيات 1967ا خط ييدـ كؿ سمبيات التي قادت مصر إلى نكسة كما بررىا المؤيديف ليا أحدىم
وصؿ إلى بيت السادات ضابط شرطة يعمؿ في إدارة الرقابة عمى التميفونات في  1971مايو عاـ  11والسير بيا إلى آفاؽ رحبة، وترجع ارىاصات ثورة 

حمؿ مجموعة مف األشرطة المسجمة مف بينيا شريط عميو تسجيؿ لمكالمة بيف اثنيف ممف أطمؽ عميـ مراكز القوى" وىـ أصحاب وزارة الداخمية، وكاف ي
السادات بإقالة وزير  السمطة والنفوذ في نياية عيد عبد الناصر، وبداية عيد السادات"، و يتضح فييا تآمرىما عمى السادات وبيا مخطط الغتيالو، فقاـ

أنذاؾ   وزير الدفاع، و عمي صبريأنذاؾ   نائب رئيس الجميوريةشعراوى جمعة، وقررت مراكز القوى مفاجأة الرئيس باستقاالت جماعية، ومنيـ  الداخمية
، محمد لبيب شقير أنذاؾ محمد فائؽ، ورئيس البرلماف في ذلؾ الوقت  وزير اإلعالـ ، شعراوي جمعة في ذلؾ الوقت  وزير الداخمية، و محمد فوزي 

بما ييدد بإحداث فراغ دستورى في البالد، األمر الذي تداركو السادات بحنكة شديدة، فقبؿ استقاالتيـ  .سامي شرؼ سكرتير رئيس الجميورية  أنذاؾ
، وقاـ بالقبض عمييـ بمعرفة قائد الحرس الجميوري الفريؽ اليثي 9521أوؿ وزارة تخمو مف مراكز القوى منذ ثورة يوليو  1971مايو سنة  14وشكؿ في 

لػ "ثورة التصحيح".. السادات يقيؿ وزير الداخمية بعد كشؼ  43الذكرى الػ: غادة نعيمأ. راجع  ناصؼ أنذاؾ، وتقديميـ لممحاكمة أماـ القضاء.
لخميس لبالد.. والشعب يستقبؿ التغييرات بحماس كبير،  مقالة منشورة يـو امؤامرةالحرس القديـ.. مراكز القوى تسعى إلحداث "فراغ دستورى" في ا

 http://www.vetogate.comعمي موقع جريدة فيتو عمي شبكة اإلنترنت :  2014/مايو/15

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://www.vetogate.com/
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، ويتميز 1971سبتمبر سنة  11تمر القومي العاـ لالتحاد االشتراكي، وقد تـ استفتاء الشعب عميو في المؤ 
بكونو دستورا شعبيا في إعداده لكونو موضوع بمعرفة لجنة مشكمة مف أعضاء مجمس الشعب،  1971دستور 

  (. 56راطية في وضع الدساتير)وشعبيا في إقراره إلقراره عف طريؽ االستفتاء الشعبي، وىو ما يجسد قمة الديمق

تقدـ أكثر مف ثمث أعضاء مجمس الشعب  : عندمااألوليأكثر مف مرة   1971 عاـ وتـ تعديؿ دستور      
شكمت لجنة لدراسة  1979يوليو سنة  18بثالثة طمبات لتعديؿ لدستور، وفي  1979يوليو سنة  16في 

(، والمتعمقة بنظاـ الدولة، ومبادئ الشريعة 77، 5 ،4، 2، 1التعديالت المقترحة والتي شممت المواد )
اإلسالمية كمصدر رئيسي لمتشريع، واالساس االقتصادي لمدولة، واالتحاد االشتراكي العربي، ومدة الرئاسة 

ضافة مواد جديدة تتعمؽ بتنظيـ مجمس الشورى، والصحافة كسمطة شعبية مستقمة)  (، 57بفتحيا لمدد متتالية، وا 
الحراؾ الشعبي  ضغط  تحت ،2005مايو عاـ  25في  : تـ تعديؿ الدستور مرة أخرىثانىالتعديل الجاء و 

 التعديؿ لينظـ ،2005صالحات الديمقراطية مع بداية عاـ وتصاعد حدة األصوات المطالبة باال في مصر
ستفتاء بيف عدد مف المرشحيف بعد أف كاف يتـ االاختيار رئيس الجميورية عف طريؽ االنتخاب الحر المباشر 

، ثـ  1971( مف دستور 76فيما عرؼ بتعديؿ المادة )عمي شخص الرئيس )أى اليوجد اختيار بيف متعدد(، 
شممت التعديالت حذؼ االشارات إلي حيث عدد مف المواد فتـ تعديؿ   2007عاـ  :تعديمو الثالثعدؿ 

 (.58النظاـ االشتراكى لمدولة، ووضع االساسي الدستور لقانوف االرىابي)

 25بعد ثورة : 9109وحتى صدور دستور  9100يناير  92لوثائق الدستورية المصري خالل الفترة من ا
دخمت مصر مسارا دستوري متقمب متحوؿ شابو قدر غير قميؿ مف الغموض، وأوؿ ىذا  2011يناير عاـ 

ة الصادر مف المجمس األعمى لمقوات المسمح الدستوريفاإلعالف  ،1971الغموض ىو مصير دستور 
وتشكيؿ لجنة لتعديؿ الدستور، وقامت  1971يؿ العمؿ بدستور طقضي بتع 2011فبراير  13الصادر في 

، وجميع ىذه 189، 179، 148، 193، 93، 88، 77، 76، 75المجنة بتعديؿ تسع مواد ىي المواد ارقاـ 
الرئيس المتصمة المواد تتعمؽ بطريقة انتخاب رئيس الجميورية وشروطو، ومدة الرئاسة، وبعض صالحيات 

                                                           

 ، وما بعدىا.160، مرجع سابؽ، ص د. رمضان محمد بطيخ( 56)

 .548، 547، مرجع سابؽ، صلشاعرد. رمزي طو ا( 57)
 فترات مف فترة كؿ الحاكـ في النظاـ السياسي منو ينطمؽ ما ووفؽ جزئي، بشكؿ تمت قد 1971التعديالت التي تمت عمى دستور  تمؾ جميع وألف

 .9مرجع سابؽ، صىالة مصطفى،  .دراجع الشعب،  طموحات يمبي وال بالمتناقضات، مميئا جعمو دستورا مما تطوره،
: المواطنة والتحوؿ الديمقراطى دراسة في تاريخ الثورة الشعبية المصرية في ضوء أحكاـ القضاء، دار د. أحمد محمد مصطفي نصير( راجع في ذلؾ 58)

 .1425، ص2013الفكر العربي، الطبعة األولى، 
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 19بتعييف نائب لو أو أكثر، وبإعالف حالة الطوارئ، وقد تـ االستفتاء الشعبي العاـ عمي التعديالت بتاريخ 
 30في  اركيف في عممية التصويت؛ إال أنووجاءت نتيجة االستفتاء بالموافقة عميو بأغمبية المش 2011مارس 
مادة بما فييا المواد التسع المعدلة وجميعيا  63مف صدر اإلعالف الدستوري المؤقت مكونا  2011مارس 

 .(59الزاؿ قائما) 1971، وىو ما دعا البعض إلي القوؿ بأف دستور 1971مأخوذ مف دستور 

المنتخبيف باختيار أعضاء  والشورى الشعب ىمجمس اأف يقومالسابؽ قرر اإلعالف الدستورى و          
 24 وفي عضو لكتابة دستور جديد في غضوف ستة أشير مف تاريخ تشكيميا، 100جمعية تأسيسية مف 

 .(60)تـ تشكيؿ الجمعية التأسيسة لوضع دستور جديد لمبالد 2012مارس 

 266507الدعوى رقـ في حكميا أصدرت محكمة القضاء اإلداري  2012إبريؿ  10في  بيد أنو         
مف اإلعالف الدستوري، وقاـ البرلماف بتاريخ  60بحؿ الجمعية التأسيسية، لمخالفتو  لنص المادة ؽ  66لسنة 
تـ رفع دعوى أماـ و بتشكيؿ جمعية تأسيسية أخرى بعد الحكـ بحؿ التشكيؿ األوؿ لمجمعية،  2012يونيو  13

                                                           

 .148، مرجع سابؽ، صد. محمد عبد الشفيع عيسى( 59)

مراحؿ حيث قاـ مجمسا الشعب والشورى بعقد ثالثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر ( ومر تأسيس ىذه الجمعية  بعدد مف ال60)
 وذلؾ بيدؼ اختيار األعضاء المائة لمجمعية التأسيسية عمي النحو التالي:

ي االقتراحات مف النواب وأفراد الشعب حوؿ ، وتـ فيو االتفاؽ عمى تشكيؿ لجاف فنية لتمق2012مارس  3: عقد ىذا االجتماع يوـ السبت االجتماع األول
 2012مارس  17:  يـو السبت االجتماع الثانىآلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيميا مف أطياؼ الشعب المصري كمو، ثـ عقد 
حت االقتراحات مف أف تكوف الجمعية التأسيسية وتـ فيو التصويت عمي مقترحات نسب تشكيؿ الجمعية التأسيسية مف داخؿ وخارج البرلماف، وتراو 

٪ مف أعضاء 50بالكامؿ مف داخؿ البرلماف إلي أف تكوف بالكامؿ مف خارج البرلماف. وجاءت نتيجة التصويت لصالح أف تكوف نسبة نواب البرلماف 
يو التصويت عمي اختيارات أعضاء الجمعية وتـ ف 2012مارس  24: يـو السبت االجتماع الثالث٪ مف خارجيا، وجاء 50الجمعية التأسيسية و

 التأسيسية.

 إال أف  تشكيؿ الجمعية التأسيسية  كاف محؿ إنتقاد ونقاش، فعمى سبيؿ المثاؿ:

وأنيا ال تقـو عمى الخبرة والعمـ  غياب لممعايير واإلشتراطات الواضحة إلختيار واضعي الدستور مف قبؿ مجمسي الشعب والشوري المصرييف، -1
 والكفاءة.

 الطريقة التي تـ بيا تشكيؿ الجمعية التأسيسية  كاف فييا "سعى لمييمنة واقصاء الغير". -2

 اسرثعاد أشخاص اعرثرهى انثعض يٍ "انريىز وانقاياخ انىطُُح" يٍ انقىائى األونُح نهًرشحٍُ. -3

وانًثذعٍُ، وعذو ذًثُم قطاعاخ أخري ضعف َسة ذًثُم قطاعاخ رئُسُح فٍ انًجرًع انًصرٌ يثم انفالحٍُ وانعًال وانفُاٍَُ وانًثقفٍُ  -4

ذحد عُىاٌ" ذصاعذ انجذل  يثم روي االحرُاجاخ انخاصح وأسر شهذاء انثىرج وقذايً انًحارتٍُ وانكراب،  راجع  فٍ رنك يقانح يُشىرج

 http://www.ahram.org.egعهٍ تىاتح األهراو عهٍ شثكح االَررَد :  حىل ذشكُم انجًعُح انرأسُسح نهذسرىر"،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 2012أكتوبر  23مجمعية التأسيسية، ولكف المحكمة بتاريخ القضاء اإلداري مرة أخرى لحؿ التشكيؿ الثاني ل
وال يجوز لممحكمة النظر  ،ف التشكيؿ الثاني لمجمعية صدر بقانوفألدعوى بنظر ال يا حكمت بعدـ اختصاص

، 2012نوفمبر  30كتابة الدستور بتاريخ الجمعية التأسيسية الثانية القوانيف، وأنيت دستورية  مدي في
 .(61)2012ديسمبر  25دستور لمبالد في واعتمد رسميًا ك

لـ يستمر األمر طويال : وحتى اآلن 9109الوثائق الدستورية المصري خالل الفترة من صدور دستور   
في ظؿ حالة االستقطاب السياسي الشديد التي واجييا المجتمع المصري تحت حكـ اإلخواف، لتأتي الموجة 

، وأعقبيا إصدار الرئيس المؤقت رئيس المحكمة 2013مف يونيو الثانية مف الثورة المصرية في الثالثيف 
، جرى بمقتضى األخير 2013يوليو  8،  5إعالنيف دستورييف في « عدلي منصور»الدستورية المستشار 

ضمت « لجنة العشرة»س ميت  األولي:: 2012، وتشكيؿ لجنتيف لتعديؿ دستور 2012دستور العمؿ بتعطيؿ 
فضمت بيف « لجنة الخمسيف»وع رفت بػ الثانية:أما  ،ف أساتذة الجامعات في القانوفستة مف القضاة وأربعة م

عضويتيا مختمؼ فئات المجتمع وأطيافو، وانتيت مف تعديالتيا خالؿ الستيف يوما التي حددىا الدستور 
إليو  يجري طرحو لحوار مجتمعي دعا 2012لالنتياء مف تمؾ التعديالت، لنصبح إزاء مشروع تعديؿ لدستور 

عاـ  رئيس الجميورية قبيؿ الدعوة إلى االستفتاء المزمع إجراؤه في الرابع عشر والخامس عشر مف يناير
 وقد تـ إقراره بموجب ىذا االستفتاء.، 2014

عمي الرغـ أف بياف  2012لـ يكف تعديال لدستور  2014أف دستور  -مف وجية نظرنا -والمالحظ         
لـ يتحدث عف سقوط  2013يوليو  3والصادر في  2012يقاؼ العمؿ بدستور عزؿ الرئيس محمد مرسي وا  

يوليو عاـ  8بؿ ايقاؼ العمؿ بو حتى تعديمو، كما أف اإلعالف الدستورى الثانى الصادر في ،  2012دستور 
                                                           

الة منشور تحت عنواف" أعضاء الشعب والشورى يبدأوف في اختيار تأسيسية الدستور المصري" عمي موقع المصري اليوـ عمي شبكة االنترنت : ومق
http://www.almasry alyoum.com. 

حزب الحرية والعدالة بتكويف تأسيسية ( راجع مقالتيف منشورتيف تحت عنوانى" الشعب يسمياف معايير اختيار لجنة المائة"، " الموافقة عمي اقتراح 61)
 http://www.ahram.org.eg% مف البرلماف" عمي بوابة األىراـ عمي شبكة االنترنت: 50لمدستور بنسبة 

مى الدستور فؽ عىذا وقد اعمنت المجنة العميا المشرفة عمى االستفتاء نتيجة االستفتاء لتعمف موافقة الشعب عمى الدستور بأغمبية قاربت الثمثيف حيث وا
مف المشاركيف في استفتاء ، ىذا وقد شارؾ في االستفتاء    %33.2%  مف المشاركيف في االستفتاء؛ بينما رفض الدستور نسبة 63.8نسبة  

 % ونسبة االمتناع عف المشاركة 32.9ممف ليـ حؽ التصويت، لتكوف نسبة المشاركة في االستفتاء  5109190067ناخبًا مف أصؿ  1700580317
عمي  تحت عنواف" رئيس المجنة العميا لالنتخابات يعمف نتيجة االستفتاء عمي مشروع الدستور "، ، راجع في ذلؾ مقالة منشورة %67.1في االستفتاء 

، وموقع المجنة العميا لالنتخابات عمي شبكة االنترنت: http://www.ahram.org.egبوابة األىراـ عمي شبكة االنترنت : 
https:referendum2012election.eg 
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لجنة العشرة ، وتـ إقرار التعديالت مف قبؿ لجنتيف 2012نص عمي إدخاؿ تعديالت عمي دستور  2013
وصؼ االستفتاء  والذي تـ تحت  2014يناير  25، 24خمسيف، وحتى االستفتاء الذي تـ يومى ولجنة ال

حيث تـ إدخاؿ   2012منفصال عف دستور  ؛ إال أننا في الواقع أماـ دستور جديد2012عمي تعديؿ دستور 
غمبيا في و اصياغة مواده عمي الرغـ مف تشاب اختالؼ ضافة إليالت كبيرة عمي شكؿ نظاـ الحكـ، باإلتعدي

لغاء مجمس واختالؼ أرقاميا وترتيبيا، 2012المضموف مع دستور  ، بؿ وترتيب الفصوؿ والديباجة، وا 
ضافة مواد جديدة،الشور  فميس مف المتصور أف نكوف أماـ مبنى جديدا مختمفا  ي، باإلضافة لحذؼ مواد وا 

أماـ دستورا جديدا تـ استفتاء نؤكد أننا نا مما يجعمعف المبنى السابؽ جممة وتفصيال ونقوؿ بأننا أماـ تعديؿ، 
 .(62)الشعب عميو

" أنوتعديؿ الدستورى لمفيوـ ال الفقيى تعريؼال ىذا الطرح السابؽ مف قبمنا أف ما يؤكد لعؿو            
كما يشمؿ  ،العممية التى تسمح بتغيير أحكامو سواء بوضع حكـ جديد في موضوع لـ يسبؽ لمدستور تنظيمو

اـ منصوص عمييا في الدستور باإلضافة أو الحذؼ"، كما أف عممية تعديؿ الدستور قد تكوف أحكتغيير 
جزئية، وقد تكوف كمية والتعديؿ الجزئي يقتصر عمي بعض أحكاـ الدستور؛ بينما التعديؿ الكمى فيشمؿ كافة 

الحكاـ لتعديؿ الكمي وىذا التعديؿ الكمي يمكف أف يطمؽ عميو الغاء الدستور، فا ،بالتغيير أحكاـ الدستور
 (.63واستبدالو بدستور جديد) ،دستور القائـلم ضمنىال لغاءاالالدستور ىى عممية اليدؼ منيا 

 المطمب الثالث

 المصرية عمي الدساتير األثر القانونى لمثورات

تمؾ ىؿ تتجسد ، لمدستورالتى تترتب عمي نجاح الثورة بالنسبة القانونية معرفة النتائج  يعنى ذلؾ       
تمقائيا، أى دوف حاجة إلي تشريع يقرر ذلؾ؟ أـ أف ىذا السقوط يتوقؼ عمي إرادة  الدستورالنتائج في سقوط 

                                                           

 .32، مرجع سابؽ، صد. أحمد عبد ربو( 62)

تعديؿ الدستور بيف الضرورة الشخصية والتوافقات السياسية، مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة، العراؽ، من د. عمي يوسف الشكرى: ( راجع كال 63)
تعديؿ الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير،مجمة دراسات  :، أ. أكرم فالح أحمد، أ. دولة أحمد عبد اهلل، وما بعدىا37، ص2007(،2عدد)

: تعديؿ ، د. مصطفي سالم مصطفي النجيفي263، ص262، ص2009(، 14اقميمية، مركز الدراسات االقميمية بجامعة الموصؿ، العراؽ، عدد)
 .248، 247، ص2012(، 53،  مجمة الرافديف، كمية الحقوؽ جامعة الموصؿ، العراؽ، عدد)2005الدستور العراقي لسمة 

ليو: رجع في أمره، عدال وعدالة: استقاـ في حكمو أو –: عدؿ  والتعريف المغوى لكممة تعديل عدال وعدوال : ماؿ ، ويقاؿ: عدؿ عف الطريؽ: حاد، وا 
ء : سواء بو وجعمو مثمو قائما مقامة منو حكـ بالعدؿ، والشيء عداًل: اقامو وسواء بو وجعمو مثمو قائما مقامو ، عادؿ بيف الشيئيف: وازف والشيء بالشي

 .408معادلة الشيادات، راجع المعجـ الوجيز، مرجع سابؽ،ص
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وسنحاوؿ توضيح األراء الفقيية التى قيمت لتبرير الوضع القانونى لمثورة وأثره عمي البيئة ، القائميف بالثورة؟
 القانونية المحيطة بيا.

حاولت تأطير الوضع القانونى ىناؾ عدد مف االتجاىات الفقيية التى الدساتير: األثر القانونى لمثورات عمي 
 لمدساتير عقب نجاح الثورات، وتتمثؿ تمؾ االتجاىات في اآلتى:

ضد نظاـ الحكـ ة الفقو الدستورى أف نجاح الثورات يري غالبياالتجاه األول: السقوط التمقائي لمدستور: 
يقرر ذلؾ السقوط، فيدؼ تير فورا مف تمقاء نفسو، ودوف حاجة إلي تشريع ما يؤدي إلي السقوط التمقائي لمدسا

وفقدانو لقوتو  ،ىو سقوط النظاـ السياسي اـ سياسي معيف، ومعنى نجاح الثوراتىو القضاء عمي نظ الثورات
إف وىى الدستور، دوف حاجة إلعالف ىذا السقوط أو النص عميو، وعمي ذلؾ فالقانونية التى يستند عمييا 

عمي الغاء الدستور السابؽ لقياميا يكوف ذلؾ النص ينص  ،نص في الدستور التالي عمي قياـ الثورةجاء 
 (. 64كاشؼ لوضع حدث بالفعؿ بنجاح الثورة، وليس منشأ لو)

ويرجع البعض ىذه النتيجة التى انتيى إلييا ىذا الرأى الفقيى إلي نظرية العقد االجتماعى التى          
بعادىا ونتائجيا، فذىب ىذا االتجاه إلي القوؿ بأف الثورة ما ىى إال تعبيرا عف ادستور ، ويحدد يجسدىا ال

رفض األفراد لما التزموا بو وتنازلوا عنو بمقتضي الدستور؛ بينما يحاوؿ البعض تفسير السقوط التمقائي 
، لتبيف مف خاللو كيفية ممارسة نظرية سيادة األمة، فاألمة ىى التى ارتضت الدستور ميثاقا ليا إليلمدستور 

السمطة، وىى حيف تسحب ىذا الرضي وتعبر عف عدـ ارتياحيا أو موافقتيا عمي ىذا الدستور بؿ مقاومتيا 
 (.65لو إنما تعمف نيايتو بالكامؿ)

:  ذىب ىذا االتجاه عكس ما ذىب إليو االتجاه السابؽ االتجاه الثانى: عدم السقوط التمقائي لمدستور القائم
نما يمـز بشكؿ تمقائي بمجرد نجاح الثورات يو يري أف الوثائؽ الدستورية ال تسقطف لسقوطيا أف يفصح ، وا 

عف ىذا األمر صراحة، وذلؾ إما بصدور تشريع مف جانبيـ يقرر ذلؾ السقوط "  القائموف بيذه الثورات
كاف قائما وقت الثورة،  إعالف دستورى"، أو بالنص في الدستور الجديد عمي سقوط الدستور القديـ الذي

ىو المحافظة عمي الدستور القائـ، فكيؼ  أنو قد يكوف اليدؼ مف الثورة في رأيو ىذا إلي ىذا االتجاه يستندو 

                                                           

 ( راجع :64)
Barthelemy etDeuz,traité de dr. const,Dalloz,1926,p.234 ets. 

 .361، 360، مرجع سابؽ، صدرأ. اسراء محمود ب، 601، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب، 336، مرجع سابؽ، صد. رمزى طو الشاعر،

 .349، 348، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران( 65)
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إذف يسقط الدستور فور قياـ الثورة وكنتيجة ليا، ىى ما قامت إال لممحافظة عميو في األساس؟. كما أف القوؿ 
قد يوجد حالة مف الفراغ السياسي والدستورى الذي يصعب نجاح الثورات نتيجة ل اتيربالسقوط التمقائي لمدس

عمي القائميف بيا مواجيتيما، ولذا يفضؿ أف يستمر الدستور فترة مف الزمف حتى تستقر األمور وتستقيـ 
فإنو في الواقع العممي ليس  سبؽضافة إلي كؿ ما ىذا باإل األوضاع، ثـ يتـ اإلعالف عف سقوطو واستبدالو، 

تتعارض مع األفكار الثورية، مما يعنى في النياية امكانية االبقاء وقت الثورة  ةكؿ نصوص الدستور القائم
 (.66عمي الدستور القائـ وقت الثورة مع تعديمو بحذؼ ما ىو طالح منو واالبقاء عمي ماىو صالح فيو)

 23جاح الثورة المصرية في ويؤكد البعض ويدافع عف وجية نظر ىذا االتجاه مستندا إلي أف ن         
، ألف ىدؼ 1923نذاؾ وىو دستور عاـ آالقائـ لـ يؤدى إلي السقوط الفورى لمدستور  1952يوليو عاـ 

الثورة لـ يكف اسقاط الدستور، بؿ كاف ىدفيا اصالح الفساد الذي كاف متفشيا في الجياز السياسي واإلداري 
فترة تزيد عف األربعة أشير ونصؼ تبيف ليـ أف الدستور  المصري في ذلؾ الوقت، إال أف قادة الثورة بعد

القائـ ال يتمشي مع تحقيؽ أىداؼ الثورة وال يساير رؤيتيا في بعض األسس االجتماعية واالقتصادية 
ما حدث عقب ثورة ىو ذاتو (، و 67)1923عف سقوط دستور  1952ديسمبر عاـ  10والسياسية فأعمنوا في 

، وتـ استفتاء 2011فبراير  13في  1971ؿ لجنة لتعديؿ دستور عاـ حيث تـ تشكي 2011يناير  25
لغاء مادة، إلي أف حسـ الجدؿ وتـ  1971عمي تعديؿ تسع مواد مف دستور  2011مارس  19الشعب في  وا 

، مف قبؿ المجمس األعمي لمقوات المسمحة رغـ 2011مارس  30إلغاؤه باإلعالف الدستورى الصادر في 
 (.68ديؿ)االستفتاء عمي التع

فيو يري أف الثورات يمكف أف   : ىذا االتجاه يجمع بيف االتجاىيف السابقيفاالتجاه الثالث: االتجاه الوسطى
تسقط الدساتير بشكؿ مباشر في حاالت معينة وال تسقطيا في حاالت أخرى إال أف ىذا االتجاه الفقيي أسس 

 وجية نظره عمي مفاىيـ مختمفة منيا األتى:

ب التفرقة بيف حكومة الثورة التى تحتـر الدستور القائـ وقت الثورة وتمتـز بنصوصو يري وجو اتجاه  -1
ال يمكف القوؿ بسقوط الدستور بمجرد نجاح  يافي ظمالتى حكومة دستورية، و بالتالي تكوف و ومبادئو 

                                                           

 .361، مرجع سابؽ، صأ. اسراء محمود بدر، 235، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ( 66)

 

 .604، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب( 67)

 .229، 228، مرجع سابؽ، صد. محمد عمي عبد السالم( 68)
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حكومة الثورة التى تأتى دوف احتراـ ؛ بينما بؿ ال بد مف إعالف ذلؾ السقوط بقرار صريح الثورة
ألحكاـ الدستور القائـ فتكوف حكومة واقعية، وىنا يسقط الدستور فور نجاح الثورة النيا ال تحتـر 

 (.69أحكامو بؿ ترفضو وال تستند إليو)

نتيجة الثورة وأثرىا عمي سقوط الدستور تتوقؼ عمي نوع الثورة فإذا كانت الثورة سياسية  اتجاه يري أف -2
ا إذا كانت الثورة اجتماعية تيدؼ إلي تغيير اجتماعي فقط سقط الدستور القائـ فور نجاحيا، بينم

  (. 70دوف اإلطاحة بنظاـ الحكـ فإننا التؤدى إلي السقوط التمقائي لمدستور)

نوع الثورة عمي أساس في أثر نجاح الثورة عمي بقاء أو سقوط الدستور القديـ فكرتو  اتجاه أخر يقيـ  -3
 (:71واليدؼ منيا فيميز بيف حاالت ثالث)

حيث الرفض الشامؿ لكؿ أساليب وقيـ ومبادىء الواقع القائـ قبؿ  : حالة الثورة الشاممة:لحالة األوليا
 دوف الحاجة إلي إعالف ذلؾ.فورا نجاح الثورة يسقط الدستور القائـ بالثورة، ف

رفض : حالة الثورة الجزئية: التى ال تحمؿ الرفض الشامؿ لما ىو قائـ بؿ تقوـ عمي الالحالة الثانية
الجزئي أو النسبي  لبعض المفاىيـ والقيـ واألسس القائمة، وفي ىذه الحالة الثورة ال تسقط الدستور 

 بأكممو بؿ تسقط فقط األحكاـ المتعارضة مع أىدافيا.

: التى ال تيدؼ إلي تغيير النظاـ السياسي أو االقتصادى : الثورة السياسية المحدودة الحالة الثالثة
ساءتيـ الستعماؿ غيير الحاكـ وأعوانو كرد فعؿ النما ينصب ىدفيا فقط عمي توا   ،أو االجتماعى

                                                           

 .257، مرجع سابؽ، صد. محمد جمال عثمان جبريل ، د. عالء محى الدين مصطفي( 69)
نما تستمد سمطاتيا مف الواقع وتمارس اختصاصاتيا حسب الحاج ة، فالحكومة الواقعية ال تستند إلي تفويض دستورى يضفي عمييا صفة الشرعية، وا 

( حكومة مؤقتو تتولي السمطة مؤقتا 1ستقرارىا، ولعؿ أىـ ما يميز حكومة الواقعية أنيا: )وبالطريقة التى تراىا ضرورية لمحفاظ عمي مكاسب الثورة وا
( حكومة تجمع في يدىا كافة السمطات خاصة السمطة التشريعية، والتنفيذية، وىى تتواله 2لحيف استقرار النظاـ الدستورى بعد وضع الدستور الجديد.)

رافيا ، فيى حكومة تقـو عمي نظاـ تركيز السمطة بدال مف الفصؿ بيف السمطات، أى أنيا حكومة بواسطة ىيئة أو ىيئات تابعة ليا، وتحت إش
 .603، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيبديكتاتورية، راجع  

 

جانب نظاـ الحكـ تحديد الحقوؽ ( وقد انتقد البعض ىذا االتجاه لصعوبة التفرقة بيف الثورة السياسية والثورة االجتماعية، وألف أحكاـ الدستور تشمؿ ب70)
الثقافية، راجع والحريات العامة وتحتوى عمي أبوابا وفصوال تحدد فييا حقوؽ المواطنيف وواجباتيـ، وتوضح أىـ مقومات الدولة االقتصادية واالجتماعية و 

 .350، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران

 .606، 605ص، مرجع سابؽ، د. نعمان أحمد الخطيب( 71)
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السمطة وانتياكيـ ألحكاـ الدستور، وفي ىذه الحالة التؤدي الثورة إلي سقوط الدستور كمو أو جزء 
 منو، بؿ تعد الثورة ضمانو الحتراـ الدستور والمحافظة عميو.

ة التى تسقط بنجاح الثورة ىى النصوص التى تتعمؽ أف النصوص الدستوري في حيف يرى اتجاه أخر -4
، ويترتب عمي ذلؾ أف باقي القواعد بنظاـ الحكـ، وىى التى في الغالب تقوـ الثورة مف أجؿ تغييرىا

الدستورية الغير متعمقة بنظاـ الحكـ يظؿ باقيا رغـ نجاح الثورة، ويضرب ىذا الجانب مف الفقو أمثمة 
 نجاح الثورة منيا:عمي النصوص التى ال تسقط ب

:  عمي الرغـ مف تعمؽ ىذه المباديء بالنظاـ السياسي المبادىء المتعمقة بحقوق األفراد وحرياتيم - أ
لمدولة وتأثرىا بو ، إال أنيا تكوف في مجموعيا ما يمكف أف يسمى الدستور االجتماعي لألمة الذي ال 

بالحريات واجبة التقديس واالحتراـ ألنيا يتغير بتغير النظاـ السياسي بيا، وىذه المبادىء المتعمقة 
استقرت في الضمير اإلنساني، كما أنيا مقررة في نصوص وضعية دولية تجعميا أسمي مف 

 الدساتير، وغير مرتبطة بوجودىا، وتظؿ قائمة رغـ الغاء دساتيرىا.
يكسبيا  : التى لـ ينص عمييا الدستور إال لكىاألحكام التى تعتبر دستورية من حيث الشكل فقط - ب

قدسية وثبات وحصانة شكمية تجعؿ مف الصعب تعديميا، فيذه النصوص ال تتصؿ بالتنظيـ السياسي 
، وال تختمؼ  في موضوعاتيا عف القوانيف العادية، وعمي ذلؾ تبقي ىذه النصوص رغـ سقوط لمدولة 

 (. 72الدستور ولكف تزوؿ عنيا الصفة الدستورية وتعامؿ معاممة القوانيف العادية)

ومف جماع ما سبؽ وبتطبيقو عمي الثورات المصرية المختمفة نجد أف الثورات المصرية جميعيا         
انتيى نجاحيا السقاط الدستور القائـ ووضع دستور جديد، وذلؾ عمي الرغـ مف أف بعضيا قاـ بتغير 

يونيو  30، 2011يناير  25مثؿ ثورتى ، وبعضيا كاف جزئيا 1952شامؿ لممجتمع المصري مثؿ ثورة 
إال أف قياميما استتبع اسقاط الدستور القائـ ووضع دستور جديد حتى ولو كاف ذلؾ تحت مسمى  2013

تعديؿ الدستور القائـ، كما أنو مف المالحظ أف واضعى الدساتير المصرية عند وضع دستور جديد عقب 
فتجد نصوص تمؾ  ،ثورة يستفيدوف مف نصوص كؿ دستور سقط خصوصا في أبواب الحقوؽ والحريات

األبواب تكاد تتشابو فيما بينيا مما يؤكد أف الذي يسقط غالبا بنجاح الثورات مف نصوص دستورية وال 
خرى النصوص المتعمقة بنظاـ الحكـ، وفي جميع حاالت الثورات المصرية لـ تسقط يعود لمحياة مرة أ
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نما تـ النص عمي  ذلؾ في إعالنات دستورية تصدر عقب الدساتير التى كانت قبميا مف تمقاء نفسيا، وا 
نجاح الثورة، معمنة سقوط الدستور وتشكيؿ لجنة لوضع دستور جديد، أو معمنة ايقاؼ العمؿ بالدستور 

 وتشكيؿ لجنة لتعديمو.

 المطمب الرابع

 األثر القانونى لمثورات عمي القوانين األساسية والتشريعات العادية المصرية

عض اإلجابة  الفقيية التى يساندىا الواقع والتاريخ عف التساؤالت القانونية نحاوؿ أف نطرح ىنا  ب      
حوؿ مدي تأثر القوانيف األساسية بنجاح الثوات في دولة ما، ومدى بقائيا أو نيايتيا والغائيا؟، وىؿ 

 لنجاح الثورات أثرا عمي التشريعات القائمة؟

ساسية في الفقو : لقد ترددت عبارة القوانيف االستورأثر الثورات عمي القوانين االساسية أو المكممة لمد
يقصد بيا" مجموعة القوانيف المنظمة لمسمطات العامة الرئيسية في الدولة والتى الدستورى المصري، حيث 

" فيى تعالج موضوعات دستورية  ينظر إلييا كقوانيف ذات طبيعة دستورية مف الناحية الموضوعية
في تنظيـ السمطات العامة والعالقات بينيا والمقومات األساسية لممجتمع  -تتركز اساسا-بطبيعتيا حيث 

وتنظيـ الحريات العامة والحقوؽ والواجبات العامة، وغير ذلؾ مف المسائؿ التى تعالجيا الدساتير بصفة 
ف اختمفت عف القواعد الدستورية بالمفيوـ الدقيؽ بأنيا لـ ترد في الوثيقة الدستورية، و أساسية" ما ، وا 

في وضع وتعديؿ الغاء القواعد يترتب عمي ذلؾ مف نتائج أىميا عدـ وجوب اتباع اإلجراءات المعقدة 
 (.73الدستورية")

فيى جزء مف النظاـ المكممة لمدستور ونظرا ألنو طبقا لممفيوـ السابؽ لمقوانيف االساسية          
فإنو يسري عميو ما سبؽ أف ذكرناه  مف أجؿ إحداث تغييرات جذرية فيو، السياسي الذي قامت الثورة

بالنسبة لمدستور فإذا رأى القائموف بالثورة بعد نجاحيا اإلبقاء عمي الدستور بقيت معو القوانيف األساسية ، 
  (.74في حيف إذا ما رأوا الغاء الدستور صراحة أو ضمنا تمغي بالتبعية القوانيف األساسية المكممة لو)

                                                           

، مرجع سابؽ، د. محمد أبوزيد محمد عمي( وتقع ىذه القوانيف االساسية في مرتبة وسطى بيف القوانيف الدستورية، والقوانيف العادية، راجع في ذلؾ 73)
 ، وما بعدىا.48ص
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لكؿ دولة نظاـ قانونى عاـ يرتبط بصفة رئيسية بدستورىا أو قانونيا لعادية: أثر الثورات عمي القوانين ا
األساسي، وتنفرد القوانيف العادية بوضع خاص يميزىا عف غيرىا مف القواعد الدستورية، فيى ذات نطاؽ 
واسع يحكـ جميع نواحى الحياة البشرية في جزئياتيا المختمفة، وىى أكثر امتداد وتشعبا مف القواعد 

(، وىناؾ اتجاىيف فقيييف في مسألة أثر 75الدستورية التى تكتفي بوضع الخطوط العامة لنظاـ الحكـ)
 الثورات عمي القوانيف الوضعية.

أف نجاح الثورة ال يمس القوانيف العادية  وىو االتجاه الغالب في الفقو  والذي يرياالتجاه األول:   
رية أـ جنائية أـ إدارية أـ غير ذلؾ مف القوانيف الصادرة عف القائمة في المجتمع سواء كانت مدنية أـ تجا

السمطة التشريعية، ويمحؽ بيا الموائح والقرارات التنظيمية، وأف إلغائيا أو تعديميا يتـ طبقا لمقواعد المقرره 
وىذه في ذلؾ الشأف في األوضاع العادية، والعمة في ذلؾ ترجع إلي أف الثورة تستيدؼ نظاـ الحكـ 

 (.76التنظيـ السياسي لمدولة)تتعمؽ بوال ،تتعمؽ بنظاـ الحكـانيف وتمؾ الموائح الالقو 

شباع حاجات األفراد، وعنصرا مف عناصر استقرار الدولة، والدليؿ ا العادية ىدفيا تشريعاتالف       
وقانوف  ،1937الصادر عاـ  وقانوف العقوبات ،1948الصادر عا  عمي ذلؾ أف القانوف المدنى

وىـ  1952 يوليو 23 قبؿ ثورةجميعا صدروا  ، 1950الصادر عاـ  اءات الجنائية المصرياإلجر 
ثورتى ولـ يحدث أى تغيير جذري فييما أو حتى يكاد يذكر عمي الرغـ مف نجاح  ، مطبقوف حتى اآلف

 (.77) 2013يونيو  30، 2011يناير  25

ة شاممة نيف العادية بيف حالة ما إذا كانت الثور الثورة عمي القوا مدى تأثيريفرؽ في : والذي االتجاه الثاني
إلي تعطيؿ العمؿ بالتشريعات العادية  بصفة تمقائية : فإف الثورة تؤدي ولىالحالة األ أـ جزئية، ففي 

حيث أف الثورة قامت بغرض التغيير الشامؿ لمنظـ  ،والموائح والقرارت التنظيمية السارية قبؿ نجاحيا
والسياسية السائدة، وتعطيؿ العمؿ والموائح والقرارت التنظيمية بمثؿ ىذه القوانيف االجتماعية واالقتصادية 

: فإف الثورة قد ال تكوف في حالة الثانيةاليعد نتيجة منطقية لمتغيرات الجذرية التى تحدثيا الثورة، أما 

                                                           

  .352، مرجع سابؽ، ص( د. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران75)

   .239، مرجع سابؽ، ص( د. رمضان محمد بطيخ76)
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تكوف نافذه عند حاجة إلي تغيير معظـ التشريعات العادية مف قوانيف ولوائح والقرارت التنظيمية التى 
 .(78نجاحيا، وبالتالي يتطمب الغاء أو تعطيؿ أى منيا مف إعالف صريح مف القائميف عمي الثورة)

أف ما تبناه االتجاه السابؽ يخالؼ المنطؽ تـ توجيو سياـ النقد ليذا االتجاه مف منطمؽ إال أنو       
عطؿ كافة التشريعات، وتعيش الدولة في والواقع فال يتصور حتى في نجاح الثورات الشاممة أف تمغي أو ت

ال كاف معنى ذلؾ أف الدولة تعيش في فراغ قانونى ،  إلي الفوضي  الثورة تؤدي وبالتاليفراغ قانونى ، وا 
وىدـ كياف الدولة نفسيا، وىو ما يخالؼ القاعدة الدستورية التى تقرر استمرار الدولة وخمودىا رغـ تغير 

التشريعات العادية والقرارات والموائح التنظيمية تبقي إلي أف تحدد الثورة نظاـ الحكـ فييا، ولذلؾ فإف 
النصوص التى تسقطيا والنصوص التى تحؿ محميا، فيى التى تختار صراحة نطاؽ التغيير والوقت 

 (. 79الذي يتـ فيو )

بما يساعدىا في ونحف مف جانبنا نري أف الثورة عند نجاحيا ال تؤثر في التشريعات العادية إال          
، 1952يوليو  23تحقيؽ أىدافيا، فنجد أف قوانيف اإلصالح الزراعى والتأميـ صدرت عقب نجاح ثورة 

 30، 2011يناير  25نجد أف ثورتى  حيث اليدؼ األسمي لمثورة وىو تحقيؽ العدالة االجتماعية، بينما
السياسية والحريات المصاحبة ليا الخاصة بمباشرة الحقوؽ القوانيف في اتجاه تعديؿ صبت  2013يونيو 

بداء الرأى. مف الحؽ في التظاىر واالجتماع و  التعبير وا 

 

لخاتمةا  

قامت ثورات الربيع العربي ضد أنظمة مستبدة ظمت جاثمة عمي صدور شعوبيا عقود وعقود مصادرة         
ة حالة الموت فال تعبير بدقبؿ أف شئنا ال ،أحالـ أجياؿ وأجياؿ مف تمؾ الشعوب أخذه  بيـ لحالة الجمود

شباح الحقوؽ ليـ غير مجرد ا، وال أمؿ في المستقبؿ، ىذه األنظمة جعمت مف شعوبيا راحة في الحاضر
التى تسمح بيا، وىى لـ تكف تسمح إال بما يسمح ببقاء الحياة دوف استطعاميا وتذوقيا، بقاء الحياة بشكؿ 

الت ضخمة تتحرؾ دوف ىدؼ دوف ىوية،  وفجأة ىبت آمادى ال روح فيو، فجعمت مف مواطنييا تروس في 
، وكاف مف ىذه الثورات الثورة المصرية  التى سد البالي فاعادت لشعوبيا الحياةالثورات كنفخة الروح لمج

                                                           

   .240ابؽ، ص، مرجع سد. رمضان محمد بطيخ  (78)
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لتسقط نظاـ ما كاف مف المتصور وال المتخيؿ ولو في األحالـ أف يسقط سقط  2011يناير  25قامت في 
وكتبوىا عمي  ،تعبر عف أبسط أحالـ الشعب المصري  والتى رددىا المتظاىروف نظاـ مبارؾ ، أماـ شعارات

 "،كرامة انسانية –عدالة اجتماعية  –حرية  –الفتات وعمقوىا عمي صدورىـ قبؿ  كؿ مكاف  " عيش 
 لذلؾ، العممية والترجمة .دينيا حكما وال الحكما عسكريا، سمطوية، ال ببساطة وتعني واضحة ىنا واألىداؼ

 ديمقراطي نظاـ إقامة ىي القديـ والمعاصر التاريخ في الكبرى اإلنسانية الثورات جميع ورسختيا عكستيا ثممام
 مبدأ ترسيخ عمى يقـونظاـ ونزيية،  حرة انتخابات خالؿ مف لمسمطة وتداوؿ، حزبية تعدديةو ليبرالي، 
 عمى تقـو التي والشخصية والسياسية العامة بكافة مستوياتيا الفردية الحريات ويصوف تمييز، دوف المواطنة
 .أو ذريعة مسمي أي تحت وصاية دوف الحر، االختيار
 كفؿوي ،توجيو أو رقابة دوف عنيا ويعبر واآلراء االتجاىات كافة يضـ حرا متنوعا عالماا كفؿي كما         

 األحزاب حرية إنشاء مف وتقيد تحد وال بعينيا، مرجعية تقوض أو تيارا تقصي ال سميمة حزبية حياة أيضا
 المرجعية عمى التي اعتمدت السمطوية النظـ معظـ حالة مثؿ مختمفة، وسياسية أيديولوجية مرجعيات وفؽ

 أقصي إلى اليميف مف أقصي التيارات جميع تمثيؿ يدعي الذي الواحد الحزب خالؿ مف سواء الشعبوية،
 .الشكمية واالنتخابات اليشة الحزبية التعددية خالؿ مف أو اليسار،
شكال إال أف أىدافيا لـ تتحقؽ واختمؼ الثوار وتصارعا  2011يناير  25ثورة وعمي الرغـ مف نجاح         

كموجة ثورية جديدة في محاولة إلعادة إحياء شعارات الثورة مف  2013يونيو  30عمي السمطة، فقامت ثورة 
 أف المراقب لمموقؼ بعد مرور ما يقارب ؛ إال2011يناير  25قبؿ المعارضة التى شاركت بقوة في ثورة 

يناير، وأربع سنوات عمي ثورة يونيو نجد أف الثورتيف لـ ينجحا فعميا بؿ  25السبع سنوات عمي قياـ ثورة 
يمكف أف يتـ تكيفيما طبقا لممفيوـ القديـ لمثورات ثورات القصر التى تـ فييما استبداؿ نخبة حاكمة بأخرى، 

 كر في النظاـ السياسي واالقتصادى واالجتماعي لمدولة المصرية.دوف أى تغيير حقيقي يذ
التى أثير عف دور القوات المسمحة المصرية في الثورتيف فدورىا السياسية والفقيية الجدليات عف أما        

ة يونيو ثورة  أو موج 30واحد فييما فموال انحيازىا لمشعب في الثورتيف ما نجحتا، أما عف جدلية إذا كانت 
فمو فرض يناير فاإلجابة ببساطة العبرة بالتأييد الشعبي  25يناير أـ إنقالب  عمي ثورة  25ثورية جديدة ؿ

يونيو فالسؤاؿ ىؿ الؽ ذلؾ تأييد شعبيا؟ أـ ال ؟   30ىو مف قاـ بثورة وىو غير صحيح  أف الجيش 
بحثنا ىذا، بؿ ودلمنا عمي أف الشعب واإلجابة بالفعؿ الؽ تأييد شعبيا جارفا ألسباب عديدة ذكرناىا في طيات 

رجب طيب أردوغاف، فالشعب  والتركي حديثا لـ يرتضي انقالب بعض قادة الجيش التركي عمي رئيس
صاحب السيادة ومانح الشرعية، وىو الذي يصنؼ الفعؿ  عمي أنو ثورة وينجحو ويآزره، ويصنفو عمي أنو 

مف تأييد الشعب لمضباط األحرار المنقمبوف  1952ي ثورة إنقالب ويحاكـ قادتو وىو ببساطة ما حدث قديما ف
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البا صرفا، لكف الشعب قمبو ثورة، عمي الممؾ فاروؽ في ذلؾ الوقت، وكاف فعميـ طبقا لتعارييؼ الفقياء انق
يونيو فالشعب ىو مف أجبر الجيش عمي التدخؿ إلنياء األزمة التى أدت  30في  يختمؼ عما حدثوىو ما 

ديد لـ يعرفو المجتمع المصري مف قبؿ في تاريخو المعاصر، والتى كادت تنذر بحدوث ألنقساـ صارخ وش
 حرب أىمية. 

وسقوط وانشاء  ،والحراؾ السياسيلربط بيف التاريخ الثورى المصري، اوقد حاولنا في بحثنا ىذا         
تمفة وقضت عمي دساتير الدساتير المصرية وتعديميا، وقد ظير جميا أف الثورات المصرية أتت بدساتير مخ

والذي وضع في ذلؾ الوقت عمي غرار أفضؿ الدساتير الموضوعة  1923أتت بدستور  1919مختمفة فثورة 
لتسقطو، وترسخ لدستور جديد بمفاىيـ مختمفة تتناسب مع فكر  1952عمي مستوى العالـ ، ثـ جاءت ثورة 
لترسخ لمدستور الدائـ عاـ  1971مايو  15 ، ثـ جاءت ثورة 1956وايديولوجية الثورة أنذاؾ وىو دستور 

يونيو لتعطؿ العمؿ  30، ثـ تاتي 2012لتسقطو ويحؿ محمو دستور  2011يناير  25، وجاءت ثورة 1971
والذي نري أف التعديؿ قد  2014وتحيمو لمجاف لتعديمو ويتـ االستفتاء عمي تعديمو في يناير  2012بدستور 

لوجود خالفات جوىرية بيف  2014يا بدستور جديد ىو دستور واستبدلو ضمن 2012أتى عمي دستور 
 الدستوريف تجعؿ مف التعديؿ أمر شكمي قد استغرؽ الدستور بالكامؿ، وألغاه.

انحزنا فيو إلي الرأى وفي نياية البحث حاولنا أف نوضح أثر الثورات عمي الدساتر القائمة والذي       
لدساتير مباشرة ولكف ال بد مف إعالف ذلؾ، فقد تكوف الثورات قائمة أف  الثورات ال تسقط االفقيي الذي يري 

الثورة التى تستيدؼ تغيير النظاـ السياسي لمدولة فتسقط  ربغرض حماية الدستور مف االنتياؾ، بؿ يختمؼ أث
مواد نظاـ الحكـ مف الدساتير فقط دوف باقي المواد، والثورات التى تستيدؼ تغيير النظاـ السياسي 

جتماعي واالقتصادى فيى تسقط كؿ مواد الدستور، أما عف أثر الثورات عمي القوانيف المكممة والمتممة واال
لمدستور فيى تأخذ حكـ الدستور وبصفة خاصة مواد الحكـ في الدستور فتسقط بسقوطو وتبقي ببقائو، وفي 

ر مف نظاـ الحكـ، إال ما يتدخؿ النياية ال أثر لمثورات عمي القوانيف العادية الرتباطيا بحياة الشعوب أكث
 باقراره صراحة مف تعديالت عمييا، وما يتوافؽ مع أىداؼ واغراض الثورة.الثوار 

 وفي الختاـ أذكر قوؿ األماـ الشافعي
 كمما أدبنى الدىر أرانى نقص عقمي 

 وكمما أزددت عمما زادنى عمما بنقصي                                
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سمطة كأف يعمد رئيس بأنو يتـ بالعنؼ واستعماؿ القوة العسكرية، فإنو أيضا يتـ بإجراءات سممية بقصد االستئثار بال واالنقالب مثمما يعرفو الكثيرون

في حيف الدولة إلي الغاء أو إيقاؼ الدستور أو إلي تعديمو في حدود اختصاصاتو مف أجؿ صالحو الخاص كأف يعدؿ الدستور ليصبح رئيسا مدى الحياه 
، ونابميوف الثالث  1799يوف عاـ أف الدستور يحدد مدة رئاستو بعدد محدد مف السنوات ال يجوز تجاوزه، وىو ما نجد لو صدى في التاريخ فقد قاـ نابم

قامة حكـ دكتاتوري، ومف صور االنقالب التي يذكرىا الفقو ىي مخالفة  1851عاـ  بإلغاء الدستور وانشاء دستور جديد ىيأ لو االستئثار بالسمطة وا 
ار قانوف لـ يحظ مشروعو باألغمبية البرلمانية رئيس الدولة  أو أي مف رجاؿ السمطة والقائميف عمييا الدستور في نصو  مثؿ أف يقـو رئيس دولة بإصد

جراءات، بؿ وأيضا يمكف أف يحدث االنقالب مف مخالفتيـ لمدستور في روحو، راجع في ذلؾ  د. نعمان أحمد متجاىال ما تطمبو الدستور مف أصوؿ وا 
 .599سابؽ، ص، مرجع الخطيب
 :راجع (11)

 Vedel(G),manuel élémentaire de droit const,sirey,1949,p.317,et s;  Waline(M),Cours de droit 

const.Paris,1954,p.116 et s. 
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، 600سابؽ، ص، مرجع د. نعمان أحمد الخطيب، 233، 232، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخراجع بالتفصيؿ  (17)
601. 

فاشمة لمجموعة  انقالب عسكري مف محاولة  2016 يوليو 15والذي يؤكد ىذا الرأى ويدعمو ما  تعرض لو الرئيس التركي  رجب طيب أردغاف في    
عالنيـ  إنشاء مجمس السمـ مف أجؿ أف تكوف الييئة الحاكمة في البمد، مف خالؿ بياف بث بعد سيطرتيـ  التركيةالقوات المسمحة  مف ضباط ، وا 

غالؽ المطارات، ثـ دعى الرئيس التركى أردوغاف في حديث لو  قناة تي آر تي عمى الرسمية التركية والذي تضمف خاللو حظر التجوؿ في أنحاء البالد وا 
ب وفشؿ االنقالب في عبر مواقع التواصؿ االجتماعي الناس لمنزوؿ إلى الشوارع لصد محاولة االنقالب، وبالفعؿ نزؿ االتراؾ إلي الشوارع  وأوقفوا االنقال

ف صباح اليـو التالي ووصؿ الرئيس التركى  وسط ترحيب شعبي معمنا عف إنياء محاولة االنقالب وتحدث بأف المتورطيف سيعاَقبوف بغض النظر ع
رفضا لمحاولة االنقالب، المؤسسات التي ينتموف إلييا، وشيدت المدف التركية مظاىرات حاشدة دعما لمحكومة الشرعية ولمرئيس رجب طيب أردوغاف، و 

حزب الشعب  ىذا وقد القت محاولة االنقالب رفضًا مف قيادات حزبية وعسكرية وبرلمانية تركية وكذلؾ رفض قائد القوات البحرية التركية ، وأيضا زعيـ
يومى ة، راجع ما نشر عمي موقع روسيا اليـو الجميوري المعارض كميجدار أوغمو الذي قاؿ بأف "تركيا عانت مف االنقالبات، وأننا سندافع عف الديمقراطي

 :مقالة بالمغة اإلنجميزية تحت عنواف rt.com .Russia Today عمي شبكة اإلنترنت: 2016يوليو  16، 15

 " Shootout with mass casualties reported in central Ankara, over 150 injured in Istanbul " 

 .321ص، مرجع سابؽ، د. رمزي طو الشاعر (18)
بداية قياميا فمما يذكر أف غالبية االنقالبات التي عرفيا التاريخ الساسي الحديث والتي كانت تيدؼ إلي إقامة حكـ دكتاتوري كانت تؤيدىا الشعوب في 

اإلصالح والتقدـ، ومع ذلؾ تحت تأثير الدعايات التي يتبناىا القائموف عمي االنقالبات في استمالة وتحريؾ عواطؼ الشارع العاـ تحت شعارات الثورة و 
والذي قاومو  1830فقد عرؼ التاريخ بعض االنقالبات التي قاوميا الشعب ولـ ينخدع بدعايتيا مثؿ االنقالب الذي قاـ بو ممؾ فرنسا شارؿ العاشر عاـ 

 الشعب الفرنسي، راجع:
Giequel,Jeanet Hauriou,Andre:Droit constitutionnel et institutions politiques Montchrestein,Paris,1975,p620. 

 .600سابؽ، ص، مرجع د. نعمان أحمد الخطيب، 
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لمكنيسة وسرعاف ما تـ مناصرتيا مف جيش أطمؽ عمى نفسو أسـ الجيش الممكي الكاثوليكي وىو االسـ الحركي لمثورة المضادة  مستغال كراىية الثوار 
، وامتدت ىذه الثورة ورجاؿ الديف ، وحدوث حالة مف التذمر بيف صفوؼ الشعب الفرنسي، وكاف  اليدؼ  األساسي لمثورة المضادة  إعادة النظاـ الممكي

لمناطؽ أخرى في فرنسا وأخذت صورة حرب العصابات مع الجيش الجميوري واستمرت ثالثة سنوات حتى تمكف الجيش الجميوري مف القضاء عمي 
رخوف باعتباره جريمة مف ألؼ قتيؿ أغمبيـ مف المدنييف فيما أرخ لو المؤ  250- 170الثورة المضادة وجيشيا في ثالثة سنوات وقدرت أعداد القتمى قرابة 

 .12، مرجع سابؽ، صأ. حسان عمرانجرائـ اإلبادة الجماعية، راجع 
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 ، وما بعدىا.509، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ (11)

أف الثورة سواء أكانت شاممة أـ جزئية، فإنيا ال تؤدى إلي سقوط كافة التشريعات العادية مف قوانيف ولوائح وقرارات  -بحؽ –( ويري جانب مف الفقو 1)
لغائيا بصفة تمقائية، فيذا أمر يتنافى في الواقع مع طبيعة الحياة البشرية التي تتطمب دائما أف تكوف ىناؾ  تنظيمات قانونية تعمؿ في إطارىا وتدور في وا 

ال عمت الفوضى وشاع الفساد، وال يعقؿ أف يكوف ذلؾ مف بيف أىداؼ الثورة، فاألمر إذف يجب أف يترؾ لمقائميف عمي الثورة بحيث يسقطوف ما  فمكيا، وا 
النظرية العامة لمقانوف الدستوري  ن محمد بطيخ:د. رمضايشاءوف مف تشريعات عادية ويبقوف ما يشاءوف مف ىذه التشريعات، راجع بالتفصيؿ 

 ، وما بعدىا. 239، ص1996-1995وتطبيقاتيا في مصر، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الوسيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة  د. نعمان أحمد الخطيب: (23)
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 .73، ص2011

 ، وما بعدىا.43مرجع سابؽ، صد. أيمن تعميب،  (11)

، وما 3، ص2016(، مركز أدارؾ لمدراسات واالستشارات، مارس 1799-1789: الثورة الفرنسية األولي)أ. حسان عمران (12)
 www.idraksy.net بعدىا، متاح عمى شبكة اإلنترنت عمى موقع:

 .147، مرجع سابؽ، صأ. محمد عتريس، 55صمرجع سابؽ، ، فرج محمدأ.  (26)
 أف عدد الذيف ماتوا جراء الثورة حوالي ذلؾ الوقتقد صرح وزير الصحة في ، فخالؿ ىذه الثورةشيداء  ط العديد مف الشباب و سقوذلؾ عمي الرغـ مف 

ـ التعرؼ عمييـ كما يوجد عدد خاصة أنو يوجد بعض الموتى لـ يت 500يتجاوز الػ  عددىـبينما رجحت مصادر أىمية أف  ؛2011 ،فبراير حتى 365
في الرابع مف أبريؿ مف العاـ نفسو صرح مصدر مسئوؿ بوزارة الصحة أف أعداد الوفيات في جميع المستشفيات ومديريات و   غير قميؿ مف المفقوديف.

فتًا إلى أف مكاتب الصحة أرسمت شخًصا، ال 6467شخًصا، ووصمت أعداد المصابيف إلى  384الصحة التابعة لوزارة الصحة في األحداث وصمت إلى 
، راجع في أعداد شيداء ثورة يناير موقع موسوعة ويكيبديا شخًصا 840بياًنا آخر يفيد بأف عدد المتوفيف أثناء األحداث في جميع مستشفيات مصر بمغ 

 https://ar.wikipedia.orgعمي شبكة االنترنت 

، 26في السياؽ والواقع والمآؿ"، المجمة العربية لعمـ االجتماع، لبناف، العدداف": الديمقراطية والثورة" تأمالت د. عمي الصالح مولي (14)
 .40، 39، ص2014"، 27

 .246، 245، مرجع سابؽ، صد. محمد جمال عثمان جبريل، د. عالء محى الدين مصطفي (15)

 .55ص مرجع سابؽ،، فرج محمدأ.  (29)
، 247، مرجع سابؽ، صل، د. عالء محى الدين مصطفيد. محمد جمال عثمان جبرييناير  25راجع في تفاصيؿ اسباب ثورة  (30)

 .وما بعدىا،  76مرجع سابؽ، ص. خميل العناني، ، أوما بعدىا
 وتشكمت االحتجاج االجتماعي والسياسي، حركات مف في قياـ الكثير القديـ، السياسي النظاـ إسقاط وقبؿ 2011يناير  25ظيرت ارىاصات ثورة 

سالمييف، وعممانييف، ليبرالييف، بيف صفوفيا تضـ-حزبية وغير حزبية-المختمفة معارضةال قوي بيف الجبيات مف العشرات  وناصرييف، وقومييف، وا 
 جميعا المصريوف إليو يتطمع نمطيا شعارا - 2011 يناير 25 ثورة -المصرية الثورة المستبد، رفعت النظاـ ىو إسقاط واحد ىدؼ جمعيـ وقد ويسارييف،

 وتعني واضحة ىنا واألىداؼ . إنسانية اجتماعية، كرامة عدالة حرية، وقواميا الحديثة المدنية الدولة وىو والسياسية، الفكرية انتماءاتيـ عمى اختالؼ
 القديـ التاريخ في الكبرى اإلنسانية الثورات جميع ورسختيا عكستيا مثمما لذلؾ، العممية والترجمة .دينيا حكـ وال عسكريا، ال حكـ سمطوية، ال ببساطة

عشرة،  الحادية السنة والوعي، مجمة الديمقراطية، الروح عودة ..المصرية الثورةمصطفى:  ىالة .دراجع ليبرالي،  ديمقراطي نظاـ إقامة ىي والمعاصر
 .13، 12، ص2011أبريؿ  (،24)عدد 

ة في تنظيـ أوؿ تجمع جماىيري في الشارع المصري حدث في نجاح المجنة الشعبية لمساندة االنتفاضة الفمسطيني وكانت بداية ظيور مؤشرات الثورة ما 
وقد تـ ذلؾ التجمع أماـ مبنى مجمع التحرير الخدمي  1977يناير عاـ  19، 18والذي يعد األوؿ مف نوعو منذ احداث  2000في أوؿ أكتوبر عاـ 

ؾ المظاىرات التي نظمتيا المجنة أماـ مبنى جامعة الدوؿ العربية بميداف التحرير احتجاجا عمي القمع اإلسرائيمي لالنتفاضة الفمسطينية الثانية ، ثـ تمي ذل
احتجاجا عمي الغزو األمريكي لمعراؽ ، وفي ىذه الفترة تشكمت عدد مف الحركات السياسية  2003مارس  21، 20ومبنى األمـ المتحدة بالقاىرة في 

ف ليا دورا ىاما في تحريؾ الحياة السياسية في مصر والتي قامت بتنظيـ أوؿ مارس الستقالؿ الجامعات، وحركة كفاية التي كا 9المعارضة منيا جماعة 
 2005تحت شعار " ال لمتمديد ال لمتوريث" ، ثـ تطور األمر عقب االنتخابات الرئاسية لعاـ  2004ديسمبر عاـ  12مظاىرة في ميداف التحرير يوـ 

ي انضـ فييا القضاة لممتظاىريف مف الشعب منتقميف باألوشحة مف أماـ نادي القضاة وزادت ذرة االحتجاجات عمي تزوير االنتخابات الرئاسية والت
بمدينة المحمة الكبرى، وقد كانت  2008إبريؿ  6المصري حتى دار القضاء العالي، ثـ عقب ذلؾ العديد مف اإلضرابات العمالية والتي أشيرىا  إضراب 

حتجاج عمي النظاـ السياسي المصري منيا استخداـ الطبوؿ والنعوش والشموع تعبيرا عف السخط لمحركات السياسية في مصر طرؽ جديدة مبتكرة في اال
: تحميؿ الثورة مف الماضي إلي الحاضر . ىشام أنور مراديناير، راجع أ 25وعدـ الرضا عنو، كؿ ذلؾ كاف مف العالمات الدالة عمي ميالد ثورة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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عشر" أثار وسبؿ مواجية األزمات المجتمعية الناتجة عف أحداث الربيع العربي" ، والمنظـ بكمية التجارة  ودستورىا المستقبمي، المؤتمر السنوي السادس 
 ، وما بعدىا.515، ص2011جامعة عيف شمس، ديسمبر 

 .85، ص2011، (138 )ثورة مصر، مجمة شئوف الشرؽ األوسط، لبناف، عددطارق عبد الفتاح سميم البشري: المستشار.  (31)
 والخاص بعزؿ الرئيس مرسي كاألتى: 3/7/2013ياف القوات المسمحة يـو حيث جاء نص ب (32)

 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ... شعب مصر العظيـ 

التي استدعت دورىا الوطني وليس  1إف القوات المسمحة لـ يكف في مقدورىا أف تصـ أذانيا أو تغض بصرىا عف حركة ونداء جماىير الشعب  -1
 قوات المسمحة كانت ىي بنفسيا أوؿ مف أعمف وال تزاؿ وسوؼ تظؿ بعيدة عف العمؿ السياسي.  دورىا السياسي عمى أف ال

أف الشعب الذى يدعوىا لنصرتو ال يدعوىا لسمطة أو حكـ وانما يدعوىا لمخدمة  -انطالقا مف رؤيتيا الثاقبة  -ولقد استشعرت القوات المسمحة  -2
. وتمؾ ىي الرسالة التي تمقتيا القوات المسمحة مف كؿ حواضر مصر ومدنيا وقراىا وقد استوعبت بدورىا العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورتو ..

 ىذه الدعوة وفيمت مقصدىا وقدرت ضرورتيا واقتربت مف المشيد السياسي أممة وراغبة وممتزمة بكؿ حدود الواجب والمسؤولية واألمانة. 

الماضية جيودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلحتواء ،الموقؼ الداخمي واجراء مصالحة وطنية بيف لقد بذلت القوات المسمحة خالؿ األشير  - 3
بدأت بالدعوة الى حوار وطني استجابت لو كؿ القوى السياسية الوطنية وقوبؿ  2012كافة القوى السياسية بما فييا مؤسسة الرئاسة منذ شير نوفمبر 

 محظات األخيرة ... ثـ تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات مف ذلؾ الوقت وحتى تاريخوبالرفض  مف مؤسسة الرئاسة في ال

كما تقدمت القوات المسمحة أكثر مف مرة بعرض تقدير موقؼ استراتيجي عمى المستوى الداخمي  والخارجي تضمف أىـ التحديات والمخاطر التي  -4 
زالة تواجو الوطف عمى المستوى األمني واإلقتصادي والسيا سي واإلجتماعي ورؤية القوات المسمحة كمؤسسة وطنية إلحتواء أسباب اإلنقساـ المجتمعي وا 

 .أسباب اإلحتقاف ومجابية التحديات والمخاطر لمخروج مف األزمة الراىنة

ي القيادة العامة ورفضيا حيث عرضت رأ 22/6/2013إجتمعت القيادة العامة لمقوات المسمحة بالسيد رئيس الجميورية في قصر  القبة  يوـ  -5
 لإلساءة الى مؤسسات الدولة الوطنية والدينية كما أكدت رفضيا لترويع وتيديد جموع الشعب المصري.

و، إال ولقد كاف األمؿ معقودا عمى وفاؽ وطني يضع خارطة مستقبؿ ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة واإلستقرار  ليذا الشعب بما يحقؽ طموحو ورجائ -6
ساعة جاء  بما ال يمبي ويتوافؽ مع مطالب جموع الشعب ... األمر الذي استوجب مف  48ب السيد الرئيس ليمة أمس وقبؿ إنتياء ميمة الػ أف خطا

د ... قصاء ألحالقوات المسمحة إستنادا الى مسؤوليتيا الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودوف استبعاد أو إ
حيث اتفؽ المجتمعوف عمى خارطة مستقبؿ تتضمف خطوات أولية تحقؽ بناء مجتمع مصري قوي ومتماسؾ ال يقصي أحدا مف أبنائو وتياراتو وينيي 

 حالة الصراع واإلنقساـ ... وتشتمؿ ىذه الخارطة عمى اآلتي:

 تعطيؿ العمؿ بالدستور بشكؿ موقت. -  

 عميا اليميف أماـ الجمعية العامة لممحكمة. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية ال - 

 رئيس جديد. إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة عمى أف يتولى رئيس المحكمة الدستورية العميا إدارة شؤوف البالد خالؿ المرحمة اإلنتقالية لحيف إنتخاب  -

 نتقالية. لرئيس المحكمة الدستورية العميا سمطة إصدار إعالنات دستورية خالؿ المرحمة اإل -

 تشكيؿ حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصالحيات إلدارة المرحمة الحالية.  -

 تشكيؿ لجنة تضـ كافة األطياؼ والخبرات لمراجعة التعديالت الدستورية المقترحة عمى الدستور الذي تـ تعطيمو موقتا.  -

 روع قانوف إنتخابات مجمس النواب والبدء في إجراءات اإلعداد لإلنتخابات البرلمانية. مناشدة المحكمة الدستورية العميا لسرعة إقرار مش -
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عالء المصمحة العميا لموطف.  -  وضع ميثاؽ شرؼ إعالمي يكفؿ حرية اإلعالـ ويحقؽ القواعد المينية والمصداقية والحيادة  وا 

لة ليكوف شريكا في القرار  كمساعديف لموزراء والمحافظيف ومواقع السمطة التنفيذية اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتمكيف ودمج الشباب في مؤسسات الدو  -
 المختمفة. 

 تشكيؿ لجنة عميا لممصالحة الوطنية مف شخصيات تتمتع بمصداقية وقبوؿ لدى جميع النخب الوطنية وتمثؿ مختمؼ التوجيات .   – 

يافو التزاـ التظاىر السممي وتجنب العنؼ الذي  يؤدي إلى مزيد مف اإلحتقاف واراقة دـ تييب القوات المسمحة بالشعب المصري العظيـ بكافة أط -7
مؽ األبرياء ... وتحذر مف أنيا ستتصدى بالتعاوف مع رجاؿ وزارة الداخمية بكؿ قوة وحسـ ضد أي خروج عف السممية طبقا لمقانوف وذلؾ مف منط

 مسؤوليتيا الوطنية والتاريخية. 

وات المسمحة التحية والتقدير لرجاؿ القوات المسمحة ورجاؿ الشرطة والقضاء الشرفاء  المخمصيف عمى دورىـ الوطني العظيـ كما توجو الق - 8
 وتضحياتيـ المستمرة لمحفاظ عمى سالمة وأمف مصر وشعبيا العظيـ. 

 حفظ اهلل مصر وشعبيا األي  العظيـ ... والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو " . 

 :اآلتي كل من 9100يونيو  01أسباب ثورة راجع في  (33)
أ.مصطفي ، وما بعدىا، 33، ص2013(، 155يونيو مسار الثورات العربية، مجمة الشئوف العربية، مصر، عدد ) 30: ىؿ تصحح د. عمار عمي حسن
، وما 18، ص2013(، 155ر، عدد )يونيو عمي عالقات مصر العربية واإلقميمية، مجمة الشئوف العربية، مص 30تأثير ثورة  عبد العزيز مرسي:

، 2، ص2013يوليو  (،531عدد)يونيو تصحيح ثورة مف أجؿ إصالح الثورة، مجمة الماؿ والتجارة، مصر،  30: أ. أحمد عاطف عبد الرحمنبعدىا، 
، وما 7، ص2013(،ستمبر 16ب، عدد)يونيو الشعب المعمـ يبير العالـ، مجمة المجمة، الييئة المصرية العامة لمكتا 30: د. أحمد الصاويوما بعدىا، 

أ. حسين عبد ، وما بعدىا، 2، ص2013(، 145يونيو"، مجمة شئوف الشرؽ األوسط، لبناف، عدد) 30تحديات ثورة " أ. محمد نور الدين:بعدىا، 
 أ. أسامة الرشيد:، وما بعدىا،132، ص2014(، يناير 419دور الرأسمالية في خطؼ ثورتى يناير ويونيو، مجمة المستقبؿ العربي، لبناف، عدد) الغنى:

، قطر، استراتيجية اإلعالـ المصري خالؿ فترة حكـ محمد مرسي وما بعد اإلنقالب ، مجمة سياسات عربية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
، مجمة إدارة 2014ثورة باقرار دستور قراءة في مصر المستقبؿ بعد العبور األوؿ لم أ. سيد محمدين:، وما بعدىا،101، ص2014(، يناير 6عدد)

 ، وما بعدىا.6، ص2014(، مارس 144األعماؿ، مصر، عدد )
 مقاالت منشورة عمي شبكة اإلنترنت لكل من: 9100يونيو  01وراجع في أسباب ثورة 

عمي الموقع اإللكترونى لجريدة  2013ونيو ي 23يونيو بداية ثورة التصحيح المصرية .. لالطاحة بحكـ األخواف، مقالة منشورة يوـ  30: د. أحمد سامح
 http://www.alraimedia.comالرأى: 

عمي الموقع اإللكترونى :  2013يوليو  24ثورة يونيو مخاضات ثورة طويمة األجؿ، مقاؿ منشور بتاريخ : أ. ىاني نسيره
http://medium7.blogspot.com.eg 

عمي الموقع اإللكترونى لممركز العربي  2014يوليو  15يونيو، مقالة منشورة  بتاريخ  30: مالمح تاريخية في ذكرى ثورة د. شريف درويش المبان
 http://www.acrseg.orgلمبحوث والدراسات: 

Article: "Egyptian churches withdraw from Constituent Assembly", Egypt Independent. 2012-11-17, 

Available at: http://www.egyptindependent.com. 

Article:  " Short of Money, Egypt Sees Crisis on Fuel and Food", New York Times. 30/3/2013, 

Available at:http://www.nytimes.com. 

: 4/7/2013عهٍ شثكح اإلَررَد َىو  24ويقانح ذحد عُىاٌ" انفرحح ذعى شىارع يصر تعذ عسل انجُش نهرئُس يرسٍ"، يُشىر عهٍ يىقع فراَس   

http://www.france24.com. 

 

http://www.alraimedia.com/
http://medium7.blogspot.com.eg/
http://medium7.blogspot.com.eg/
http://www.acrseg.org/
http://www.egyptindependent.com/news/egyptian-churches-withdraw-constituent-assembly
http://www.egyptindependent.com/
http://www.egyptindependent.com/
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/31/world/middleeast/egypt-short-of-money-sees-crisis-on-food-and-gas.html?pagewanted=all&_r=0
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 .74مرجع سابؽ، صأ. خميل العناني، راجع في ىذا السياؽ  (41)

 .344، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمرانيب مف ذلؾ راجع قر  (35)
ض بينما يري البعض أن كال الثورتين مرتبطين ببعضيما من حيث الشكل؛ إال أنيما متناقضين من حيث األىداف والغايات حتى ولو تشابيا في بع

 ، والتى تمثمت في اآلتي: 9100يناير 92نقاط  الضعف التى ظيرت في  9100يونيو  01التفاصيل ، فقد استغمت 
عجزت عف اسقاط النظاـ صحيح أنيا أجبرتو عمي تقديـ تنازالت ميمة وجذرية بحساب المحظة تمثمت في إجبار  2011يناير  25ثورة  -1

ضع رجاؿ مبارؾ عمي التنحى وحؿ الحزب الوطنى والبرلماف بغرفتيو )الشعب والشورى(، بؿ وقد ذىبت إلي ما ىو أبعد مف ذلؾ عف طريؽ و 
اـ النظاـ القديـ في السجف ومحاكمتيـ الواحد تمو األخر بما فييـ الرئيس األسبؽ محمد حسنى مبارؾ؛ إال أنيا لـ تتمكف فعميا مف ىدـ النظ

السياسي ذاتو فبقيت أجيزتو وجماعات مصالحو وخطابو السياسي كما ىو بال تغيير ولعؿ عدـ القدرة عمي إصالح  وتطوير قطاعات األمف 
 والقضاء كانت حاسمة في فشؿ الثورة في التخمص مف النظاـ القديـ.

 عدـ اتحاد الثوار فالخالؼ واالختالؼ بيف الثوار تحوؿ لصراع كامؿ بينيـ . -2

: بيف يناير ويونيو: المقايضات الخمس، مجمة د. أحمد عبد ربوعجزت ثورة يناير عف تحسيف األوضاع المعيشية  واألمنية لممواطنيف. راجع  -3
 .33، 32، ص2015(، يوليو 59الديمقراطية، مؤسسة األىراـ، مصر، عدد)

 راجع:  (36)
Giequel,Jeanet Hauriou,Andre:Droit constitutionnel et institutions politiques 

Montchrestein,Paris,1975,op.cit,p.p15-16. 

 .41، 40، مرجع سابؽ، صمد. محمد عمي عبد السال، وما بعدىا، 17، مرجع سابؽ، د. رمضان محمد بطيخ (44)

وليس المقصود بأف الدستور ىو الوثيقة القانونية ضرورة أف يصدر في وثيقة واحدة، فمف الممكف أف يصدر الدستور في أكثر مف  (38)
، وىي التي تكوف مف 1985يوليو عاـ  16فبراير،  25، 24وثيقة، ومثاؿ ذؾ ما حدث في فرنسا حيث صدرت ثالثة وثائؽ دستورية في 

 .44، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعروعيا دستور الجميورية الثالثة الفرنسية، راجع مجم
ستورية وعمى الرغـ مف الوثيقة الدستورية تصدر في معظـ الحاالت عف ىيئة خاصة طبقا إلجراءات خاصة، إال أف ذلؾ ال ينفي وجود بعض الوثائؽ الد

 .41، مرجع سابؽ، صمحمد عمي عبد السالمد.ف العادية. راجع التي تتبعيا السمطة التشريعية في اصدار القواني

: النظـ السياسية الحديثة والسياسة العامة دراسة معاصرة في استراتيجية السمطة،  دار المجد الوى د. ثامر كامل محمد الخزرجي  (39)
 .281، ص2004لمنشر والتوزيع، عماف، االردف، الطبعة األولى، 

 .196ص، مرجع سابؽ، أ. محمد عتريس (14)

 .23، ص2009: القضاء اإلداري، دوف ناشر، الطبعة الثانية، د. محمد أبوزيد محمد عمي (11)

 .6، ص2012: الوسيط في القضاء اإلداري، دوف ناشر، الطبعة الرابعة، د. محمود عاطف البنا (11)

 .28، ص2018-2017أصوؿ وفمسفة قضاء اإللغاء، دار النيضة العربية،  :د. رأفت فوده (43)
نية، ف الفقو يري أف المشروعية والشرعية مترادفاف ألف المبدأ يعد قيدا عمى تصرفات السمطات العامة ويتطمب االلتزاـ بكافة القواعد القانو وىذا الجانب م

المبدأ يعنى  اومف بيف ىذه القواعد المبادئ القانونية العامة التي يستقر عمييا المجتمع فضال عف االلتزاـ بقواعد المشروعية الوضعية، وطالما أف ىذ
د. طارق فتح اهلل  احتراـ األفكار المثالية التي تحمؿ في طياتيا معنى العدالة، ويعنى احتراـ قواعد المشروعية الوضعية، فال مجاؿ لمتفرقة بينيما، راجع

 .18، ص2004-2003: القضاء اإلداري، دوف ناشر، خضر

 .17مرجع سابؽ، ص د. طارق فتح اهلل خضر، (11)

 .19مرجع سابؽ، ص محمد عمي،د. محمد أبوزيد  (45)
عمى  ويبقي مف األىمية بمكاف أف نوضح أف السمطة الشرعية بتوجد بدرجات متفاوتة قابمة لمنمو أو التضاؤؿ فكثير مف النخب الحاكمة قد تستولي

جرد إذعانيـ(، وىنا نظاـ حاكـ يبدأ السمطة دونما سند مف مصادر المشروعية، إال أنيا تكتسب شرعيتيا بمرور الوقت مع قبوؿ المحكوميف ليا )ليس م
د. ثامر كامل ، راجع حكمو مستندا إلى قواعد المشروعية إال أنيا مع مرور الوقت تفقد شرعيتيا، ومف ىنا تحاوؿ كؿ األنظمة الحاكمة أف تكرس شرعيتيا

 .178مرجع سابؽ، ص محمد الخزرجي،

 .7، 6مرجع سابؽ، ص ،د. محمود عاطف البناراجع قريب مف ذلؾ  (46)
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ئيسية مثؿ فالشرعية تعنى" اقتناع أغمبية المجتمع بأف السمطة المعنية تعمؿ لخير الشعب وتوفر خالص البالد، وأف ىذه السمطة تحافظ عمى قيميا الر 
 .230، مرجع سابؽ، صأ. سيرجى قرة موزاىذه السمطة يحترموىا الشعب بالفعؿ، ويحبيا بالقمب"، راجع 

 

حالة مصر(، مجمة المستقبؿ العربي، لبناف، ): الدستور والثورة درس الماضي ونداء المستقبؿ سىد. محمد عبد الشفيع عيراجع   (14)
 ، وما بعدىا.16ص ، مرجع سابؽ، د. شريف محمد شاكر محمد عفيفي، 136، ص2012(، يوليو 40عدد )

الموعد المحدد النعقاد جمستيـ في ( ومف األمثمة الدالة عمى تمؾ األزمة الدستورية ما حدث عندما حضر الشيوخ والنواب في 1) (48)
قاـ ويصا واصؼ رئيس مجمس النواب بتكميؼ البوليس المخصص لحراسة البرلماف بتحطيـ السالسؿ الحديدية المغمؽ  – 1930يونية  23

اليميف بيا الباب ودخؿ النواب والشيوخ كؿ فريؽ إلي قاعتو حيث تمي مرسـو تأجيؿ االجتماعات ثـ أقسـ كؿ مف أعضاء المجمسيف 
بالمحافظة عمي الدستور وأرسؿ كؿ مف رئيس مجمس النواب ورئيس مجمس الشيوخ خطابي احتجاج عمي ىذه التصرفات االستبدادية 
االستفزازية والمخالفة ألحكاـ الدستور إلي رئيس الوزراء إسماعيؿ صدقي، كما أصدر األعضاء مف النواب والشيوخ مذكرات احتجاج 

 )الحكومة مف مخالفات دستورية، وعقب ذلؾ تـ اجتماع مؤتمر مف الشيوخ والنواب مف أعضاء مجالس المديريات فيواستنكار لما ارتكبتو 
 وسجموا عمي الحكومة تجاوزاتيا باآلتي: 1930يونية  26نادى الحزب السعدى يوـ (  313

مة لتناؿ ثقتيـ والتي بدونيا ال يتحقؽ حكـ البالد حكما بأف الوزارة عمدت إلي حكـ البالد حكما مطمقا بعد تشكيميا ولـ تتقدـ إلى نواب األ -1
 دستوريا.

أف الحكومة أجمت انعقاد البرلماف لمدة شير بمرسـو ممكي وتدخمت في صميـ اإلجراءات والقواعد الدستورية لمنع تالوة ىذا المرسوـ داخؿ  -2
 قاعات البرلماف عمى نواب األمة وشيوخيا.

 القوة المسمحة في وجية ممثمي األمة وشيوخيا ونوابا لتمنعيـ مف القياـ بأداء واجبيـ الدستوري.أوصدت الحكومة أبواب البرلماف ب -3

 وقرر المؤتمر:
 أوال: الدفاع عف الدستور.

 ثانيا: عدـ التعاوف مع الحكومة والدعوة لتنظيـ ىذا الموقؼ وخاصة إذا تعمدت الحكومة إيقاؼ العمؿ بالدستور واغالؽ البرلماف.
بالغ ىذه القرارات إلى األمة بكافة طوائفيا. راجع في تفاصيؿ ىذا الصداـ وما تبعو مف أحداث ثالثا: ال أ. محمد عبد الفتاح قسـ عمى ما سبؽ وا 

 ، وما بعدىا.269، 2016، الجزء الثالث، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1919تأمالت في ثورات مصر  أبو الفضل:

  ، وما بعدىا.405، مرجع سابؽ، صرد. رمزي طو الشاع (49)
، كما أنو يعكس حالة توازف القوى االجتماعية 1919كاف يعكس روح العصر ومتجاوبا مع قوة الدفع الشعبي الممثمة في ثورة  1923وال شؾ أف دستور 

ممكي شبو برلماني، وشكؿ الحكومة نيابي، ومف والسياسية وقت صدوره وحاؿ دخولو حيز النفاذ مف حيث طبيعة الدولة ممكية وراثية، ونظاميا السياسي 
 .138، مرجع سابؽ، صد. محمد عبد الشفيع عيسىراجع حيث توزيع السمطات بيف البرلماف والممؾ مع ضماف حقوؽ االحتالؿ البريطاني، 

الوطف  كاف إعالنا بنياية العصر الميبرالي ليس في مصر فقط بؿ في معظـ أنحاء 1923يري البعض أنو بسقوط دستور  (50)
العربي، فقاـ النظاـ السياسي في جميع الدوؿ العربية التى قامت بيا ثورات تحررية في الخمسينات والستينات مف القرف الماضي عمي غرار 

فيو النظاـ المصري الذي يمعب فيو الحاكـ الفرد دور رب األسرة الذي يخضع الجميع لسمطتو المطمقة، وينفرد وحده باتخاذ القرارات، وتندمج 
كؿ السمطات فيو المشرع والقاضي والجالد، وىو منبع الفضائؿ كميا، وخالصة الشجاعة والحكمة والعقؿ، وكؿ ما ىو صالح يتـ مف خالؿ 
توجيياتو، فيو وحده الذي يقرر والجميع ينفذوف وليس ألحد الحؽ في أف يراجعو في قرار اتخذه، أو يتطاوؿ فيشير عميو، وىو ما يظير مف 

لصادر مف مجمس قيادة الثورة بسقوط الدستور والذي أوضح أف الحكومة الجديدة ستتولي جميع السمطات لحيف وضع دستور جديد، البياف ا
لمراعاتيا المبادىء الدستورية العامة وصالح جميع المصرييف دوف تفريؽ أو تمييز؛ كما يرجع البعض اسباب  -بشكؿ غامض  –مع أشارة 

والقضاة ومثقفي مصر وفنانييا أنذاؾ ألنو كاف ذو ا بعد والموضوع مف لجنة مكونة مف كبار اساتذة الجامعة فيم 1954عدـ إقرار دستور 
دستور في صندوؽ القمامة، مكتبة  أ. صالح عيسي :نزعة ليبرالية صرفة وىو ما يتناقض مع فكر قادة الثورة أنذاؾ، راجع في تفاصيؿ ذلؾ 

 ، وما بعدىا.111ص ،2013األسرة، الييئة العامة لمكتاب، 
 .160، 159، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ (21)

  .526، 525، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر (21)

 .141، مرجع سابؽ، صد. محمد عبد الشفيع عيسى (24)
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في عيد الرئيس األسبؽ محمد أنور  1971ترجع أحداث ثورة التصحيح التي جرت وقائعيا في منتصؼ شير مايو عاـ و  (54)
ثورة التصحيح سارة و  .الرجعيةو ضد الجمود العقائدى والتزمت  1968تى عمى غرار "خطوة التصحيح" في "تشيكو سموفاكيا" عاـ السادات، لتأ
، وما أعقبيا مف 1967واضحيف منذ البداية  كما بررىا المؤيديف ليا أحدىما خط ييدـ كؿ سمبيات التي قادت مصر إلى نكسة   في خطيف

وصؿ إلى بيت  1971مايو عاـ  11ميؽ اإليجابيات والسير بيا إلى آفاؽ رحبة، وترجع ارىاصات ثورة مرارة، وخط آخر يستيدؼ تع
السادات ضابط شرطة يعمؿ في إدارة الرقابة عمى التميفونات في وزارة الداخمية، وكاف يحمؿ مجموعة مف األشرطة المسجمة مف بينيا شريط 

مراكز القوى" وىـ أصحاب السمطة والنفوذ في نياية عيد عبد الناصر، وبداية عيد عميو تسجيؿ لمكالمة بيف اثنيف ممف أطمؽ عميـ 
السادات بإقالة وزير الداخمية شعراوى جمعة، وقررت مراكز القوى  السادات"، و يتضح فييا تآمرىما عمى السادات وبيا مخطط الغتيالو، فقاـ

في  يةوزير الداخم، و محمد فوزي أنذاؾ   وزير الدفاع، و عمي صبريأنذاؾ   يةنائب رئيس الجميور مفاجأة الرئيس باستقاالت جماعية، ومنيـ 
سكرتير رئيس الجميورية  ، محمد لبيب شقير وزير اإلعالـ  أنذاؾ محمد فائؽ، ورئيس البرلماف في ذلؾ الوقت ، شعراوي جمعة ذلؾ الوقت 

 14بما ييدد بإحداث فراغ دستورى في البالد، األمر الذي تداركو السادات بحنكة شديدة، فقبؿ استقاالتيـ وشكؿ في  .ؼسامي شر  أنذاؾ
، وقاـ بالقبض عمييـ بمعرفة قائد الحرس الجميوري الفريؽ اليثي 1952أوؿ وزارة تخمو مف مراكز القوى منذ ثورة يوليو  1971مايو سنة 

لػ "ثورة التصحيح".. السادات يقيؿ وزير الداخمية بعد  43الذكرى الػ: غادة نعيمأ. راجع  حاكمة أماـ القضاء.ناصؼ أنذاؾ، وتقديميـ لمم
كشؼ مؤامرةالحرس القديـ.. مراكز القوى تسعى إلحداث "فراغ دستورى" في البالد.. والشعب يستقبؿ التغييرات بحماس كبير،  مقالة منشورة 

 http://www.vetogate.comوقع جريدة فيتو عمي شبكة اإلنترنت : عمي م 2014/مايو/15لخميس يـو ا
 ، وما بعدىا.160، مرجع سابؽ، ص د. رمضان محمد بطيخ (22)

 .548، 547، مرجع سابؽ، صد. رمزي طو الشاعر (56)
 فترات مف فترة كؿ الحاكـ في النظاـ السياسي منو ينطمؽ ما ووفؽ جزئي، بشكؿ تمت قد 1971التعديالت التي تمت عمى دستور  تمؾ جميع وألف

 .9مرجع سابؽ، صىالة مصطفى،  .دراجع الشعب،  طموحات يمبي وال بالمتناقضات، مميئا جعمو دستورا مما تطوره،
لمصرية في ضوء : المواطنة والتحوؿ الديمقراطى دراسة في تاريخ الثورة الشعبية اد. أحمد محمد مصطفي نصيرراجع في ذلؾ  (24)

 .1425، ص2013أحكاـ القضاء، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، 

 .148، مرجع سابؽ، صد. محمد عبد الشفيع عيسى (25)

ومر تأسيس ىذه الجمعية  بعدد مف المراحؿ حيث قاـ مجمسا الشعب والشورى بعقد ثالثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات  (59)
 ر األعضاء المائة لمجمعية التأسيسية عمي النحو التالي:في مدينة نصر وذلؾ بيدؼ اختيا

، وتـ فيو االتفاؽ عمى تشكيؿ لجاف فنية لتمقي االقتراحات مف النواب وأفراد الشعب حوؿ 2012مارس  3: عقد ىذا االجتماع يوـ السبت االجتماع األول
 2012مارس  17:  يـو السبت االجتماع الثانىشعب المصري كمو، ثـ عقد آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيميا مف أطياؼ ال

ية وتـ فيو التصويت عمي مقترحات نسب تشكيؿ الجمعية التأسيسية مف داخؿ وخارج البرلماف، وتراوحت االقتراحات مف أف تكوف الجمعية التأسيس
٪ مف أعضاء 50جاءت نتيجة التصويت لصالح أف تكوف نسبة نواب البرلماف بالكامؿ مف داخؿ البرلماف إلي أف تكوف بالكامؿ مف خارج البرلماف. و 

وتـ فيو التصويت عمي اختيارات أعضاء الجمعية  2012مارس  24: يـو السبت االجتماع الثالث٪ مف خارجيا، وجاء 50الجمعية التأسيسية و
 التأسيسية.

 ى سبيؿ المثاؿ:إال أف  تشكيؿ الجمعية التأسيسية  كاف محؿ إنتقاد ونقاش، فعم

وأنيا ال تقـو عمى الخبرة والعمـ  غياب لممعايير واإلشتراطات الواضحة إلختيار واضعي الدستور مف قبؿ مجمسي الشعب والشوري المصرييف، -1
 والكفاءة.

 الطريقة التي تـ بيا تشكيؿ الجمعية التأسيسية  كاف فييا "سعى لمييمنة واقصاء الغير". -2

 ثعض يٍ "انريىز وانقاياخ انىطُُح" يٍ انقىائى األونُح نهًرشحٍُ.اسرثعاد أشخاص اعرثرهى ان -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://www.vetogate.com/
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ضعف َسة ذًثُم قطاعاخ رئُسُح فٍ انًجرًع انًصرٌ يثم انفالحٍُ وانعًال وانفُاٍَُ وانًثقفٍُ وانًثذعٍُ، وعذو ذًثُم قطاعاخ أخري  -4

ذحد عُىاٌ" ذصاعذ انجذل  يقانح يُشىرجفٍ رنك  جع را ، يثم روي االحرُاجاخ انخاصح وأسر شهذاء انثىرج وقذايً انًحارتٍُ وانكراب

 http://www.ahram.org.egعهٍ تىاتح األهراو عهٍ شثكح االَررَد :  انجًعُح انرأسُسح نهذسرىر"،حىل ذشكُم 

شبكة االنترنت :  ومقالة منشور تحت عنواف" أعضاء الشعب والشورى يبدأوف في اختيار تأسيسية الدستور المصري" عمي موقع المصري اليوـ عمي
http://www.almasry alyoum.com. 

راجع مقالتيف منشورتيف تحت عنوانى" الشعب يسمياف معايير اختيار لجنة المائة"، " الموافقة عمي اقتراح حزب الحرية والعدالة  (60)
 http://www.ahram.org.eg% مف البرلماف" عمي بوابة األىراـ عمي شبكة االنترنت: 50بتكويف تأسيسية لمدستور بنسبة 

فؽ عمى الدستور ىذا وقد اعمنت المجنة العميا المشرفة عمى االستفتاء نتيجة االستفتاء لتعمف موافقة الشعب عمى الدستور بأغمبية قاربت الثمثيف حيث وا
وقد شارؾ في االستفتاء  مف المشاركيف في استفتاء ، ىذا   %33.2%  مف المشاركيف في االستفتاء؛ بينما رفض الدستور نسبة 63.8نسبة  

% ونسبة االمتناع عف المشاركة  32.9ممف ليـ حؽ التصويت، لتكوف نسبة المشاركة في االستفتاء  5109190067ناخبًا مف أصؿ  1700580317
عمي  ي مشروع الدستور "،تحت عنواف" رئيس المجنة العميا لالنتخابات يعمف نتيجة االستفتاء عم مقالة منشورة، راجع في ذلؾ  %67.1في االستفتاء 

، وموقع المجنة العميا لالنتخابات عمي شبكة االنترنت: http://www.ahram.org.egبوابة األىراـ عمي شبكة االنترنت : 
https:referendum2012election.eg 

 .32، مرجع سابؽ، صد. أحمد عبد ربو (31)

لشخصية والتوافقات السياسية، مجمة الكمية اإلسالمية تعديؿ الدستور بيف الضرورة امن د. عمي يوسف الشكرى: راجع كال  (62)
: تعديؿ الدستور وأثره في تغيير خصائص ، أ. أكرم فالح أحمد، أ. دولة أحمد عبد اهلل، وما بعدىا37، ص2007(،2الجامعة، العراؽ، عدد)

، د. مصطفي 263، ص262، ص2009(، 14الدساتير،مجمة دراسات اقميمية، مركز الدراسات االقميمية بجامعة الموصؿ، العراؽ، عدد)
، 2012(، 53،  مجمة الرافديف، كمية الحقوؽ جامعة الموصؿ، العراؽ، عدد)2005: تعديؿ الدستور العراقي لسمة سالم مصطفي النجيفي

 .248، 247ص
ليو: رجع في أ–: عدؿ  والتعريف المغوى لكممة تعديل مره، عدال وعدالة: استقاـ في حكمو أو عدال وعدوال : ماؿ ، ويقاؿ: عدؿ عف الطريؽ: حاد، وا 

ائما مقامة منو حكـ بالعدؿ، والشيء عداًل: اقامو وسواء بو وجعمو مثمو قائما مقامو ، عادؿ بيف الشيئيف: وازف والشيء بالشيء : سواء بو وجعمو مثمو ق
 .408معادلة الشيادات، راجع المعجـ الوجيز، مرجع سابؽ،ص

 راجع : (63)
Barthelemy etDeuz,traité de dr. const,Dalloz,1926,p.234 ets. 

 .361، 360، مرجع سابؽ، صأ. اسراء محمود بدر، 601، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب، 336، مرجع سابؽ، صد. رمزى طو الشاعر،

 .349، 348، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران (31)

 .361، مرجع سابؽ، صراء محمود بدرأ. اس، 235، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ (32)

 

 .604، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب (33)

 .229، 228، مرجع سابؽ، صد. محمد عمي عبد السالم (34)

 .257، مرجع سابؽ، صد. محمد جمال عثمان جبريل ، د. عالء محى الدين مصطفي (68)
نما تستمد سمطاتيا مف الواقع وتمارس اختصاصاتيا حسب الحاجة، فالحكومة الواقعية ال تستند إلي تفويض دستورى يضفي عمييا صفة الشرعية، و  ا 

( حكومة مؤقتو تتولي السمطة مؤقتا 1وبالطريقة التى تراىا ضرورية لمحفاظ عمي مكاسب الثورة واستقرارىا، ولعؿ أىـ ما يميز حكومة الواقعية أنيا: )
ة تجمع في يدىا كافة السمطات خاصة السمطة التشريعية، والتنفيذية، وىى تتواله ( حكوم2لحيف استقرار النظاـ الدستورى بعد وضع الدستور الجديد.)

بواسطة ىيئة أو ىيئات تابعة ليا، وتحت إشرافيا ، فيى حكومة تقـو عمي نظاـ تركيز السمطة بدال مف الفصؿ بيف السمطات، أى أنيا حكومة 
 .603، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيبديكتاتورية، راجع  
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وقد انتقد البعض ىذا االتجاه لصعوبة التفرقة بيف الثورة السياسية والثورة االجتماعية، وألف أحكاـ الدستور تشمؿ بجانب نظاـ  (36)
الحكـ تحديد الحقوؽ والحريات العامة وتحتوى عمي أبوابا وفصوال تحدد فييا حقوؽ المواطنيف وواجباتيـ، وتوضح أىـ مقومات الدولة 

 .350، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمرانماعية والثقافية، راجع االقتصادية واالجت

 .606، 605، مرجع سابؽ، صد. نعمان أحمد الخطيب (44)

 .231، 230، مرجع سابؽ، صد. محمد عمي عبد السالم، 340، 339، مرجع سابؽ، صد. رمزى طو الشاعر  (41)

د. محمد أبوزيد محمد يف الدستورية، والقوانيف العادية، راجع في ذلؾ وتقع ىذه القوانيف االساسية في مرتبة وسطى بيف القوان  (41)
 ، وما بعدىا.48، مرجع سابؽ، صعمي

 .341، مرجع سابؽ، صد. رمزى طو الشاعر (44)

  .352، مرجع سابؽ، صد. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران (41)

   .239، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ (42)

 .233، 232، مرجع سابؽ، صد. محمد عمي عبد السالم، 609ص، مرجع سابؽ، د. نعمان أحمد الخطيب (43)

   .240، مرجع سابؽ، صد. رمضان محمد بطيخ  (44)

 .342، مرجع سابؽ، صد. رمزى طو الشاعر (78)
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 الموضوع: اباحة إفشاء السر المهني في مجال قانون األعمال

 د .زعنون فتيحة

 -أ –أستاذة محاضرة 

 9جامعة وهران 

 الممخص: 

أصبحت حماية   صناعي،في ظؿ التطور التكنولوجي وتطور االعالـ العالمي وما صاحبو  مف تزايد أفعاؿ السرقة والتجسس ال
أسرار األعماؿ مف أىـ الرىانات التي تواجو  المؤسسات االقتصادية لضماف إستمراريتيا  وقدرتيا عمى المنافسة  أماـ تحديات 

 إقتصاد السوؽ والعولمة .

ألفعاؿ التي لذا ،تتضافر الجيود الوطنية والدولية في سبيؿ ضماف حماية األسرار التجارية والصناعية، مف خالؿ تجريـ جميع ا
تشكؿ إعتداًء صارخا عمى ىذه األسرار، وترتيب جزاءات مدنية وجزائية لمنع اإلستعماؿ التجاري غير المشروع لممعمومات 

 الحد مف المنافسة غير المشروعة التي تضر بالتجارة الوطنية و الدولية.  القضاء أو  عمى األقؿ   والتقنيات السرية، ومف ثـ

سر الميني ليس مطمقا ،اذ يبيح القانوف  في حاالت خاصة ،إفشاء بعض األسرار التجارية والصناعية  عمى أّف مبدأ حفظ ال
 لمقتضيات مصمحة عميا  في المجتمع أو لحماية مصمحة  خاصة لبعض األشخاص .

 انوني.و يحاوؿ ىذا البحث أف يسّمط الضوء عمى حاالت اإلفشاء  المباح ألسرار األعماؿ و أنواعيا و إطارىا الق

 العقوبات. –المصمحة  -اإلفشاء الجوازي -اإلفشاء الوجوبي -أسرار األعماؿ -المؤسسةالكممات المفتاحية: 
Abstract: 

In a globalized information society, where acts of theft and industrial espionage are increasing, the 

effective protection of business secrets is today a major challenge for business enterprises in order to 

preserve their competitive advantage in the market. 

This explains the involvement of different national and international laws to ensure effective 

protection of business secrets by considering their disclosure as an offense under penal sanctions. 

 However, the principle of respect for business secrets is not absolute, the texts provide for certain 

assumptions in which the securing, use and disclosure of business secrets are permitted in order to 

protect the interests public interest or a legitimate interest recognized by national law 
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 مقدمة: 

والمعموماتية وما صاحبيما مف تزايد أفعاؿ السرقة  في ظؿ التطور االقتصادي والتكنولوجي، والسّيما في مجاؿ االعالـ   
نية في مجاؿ قانوف االعماؿ، مف أىـ الرىانات التي تواجو المؤسسات والتجسس االقتصادي، أصبحت حماية األسرار المي

ستمراريتيا  وقدرتيا عمى المنافسة أماـ تحديات إقتصاد السوؽ والعولمة.  االقتصادية و الشركات التجارية لضماف وجودىا وا 

ألف األسرار المينية  في مجاؿ قانوف االعماؿ تعتبر ماال منقوال تعتمد عميو المؤسسات والشركات في تحقيؽ أرباحيا  ،ذلؾ
نجازاتيا ، فيي الركيزة االساسية إلنجاح المشاريع االقتصادية واالستثمارية ،ومف ثـ تحقيؽ التنمية االقتصادية الوطنية  وا 

 (1)والدولية.

االفعاؿ  مف خالؿ تجريـ ودولية،  بحماية قانونية واسعة وطنية ،ى السر الميني في مجاؿ قانوف االعماؿوعمى ىذا االساس، يحظ
التي تشكؿ إعتداًء صارخا عمى األسرار التجارية والصناعية وترتيب جزاءات جنائية ومدنية وتأديبية في جانب المسؤوليف عف 

 (2)ىذه االفعاؿ.

قانوف االعماؿ ،ينبغي معرفة  المقصود بقانوف األعماؿ، الواقع أنو ال يوجد تعريؼ محدد وموحد ولتحديد مجاؿ السر الميني في 
لقانوف األعماؿ  لكونو ليس قانونا  مستقال بذاتو،  بؿ ىو مجموعة مف القوانيف، تشكؿ في مجموعيا إطارا قانونيا يحكـ عالـ 

 .األعماؿ، الذي يتميز بخصوصية التنوع والسرعة واالئتماف 

ف كاف غالبية الفقو يحصره في القانوف التجاري باعتباره مجاال واسعا يضع جميع  وعميو، فاّف ميداف قانوف األعماؿ واسع جدا، وا 
األعماؿ التجارية عمى إختالؼ أنواعيا ،سواء كانت عمى مستوى األفراد أو شركات تجارية أو مؤسسات مالية ، وسواء كاف 

ؿ االقميـ أو خارجو  ،كما ىو الحاؿ في عمميات البورصة . كما يتضمف أيضا ،قانوف المنافسة التعامؿ في مجاؿ األعماؿ داخ
 وقانوف الممكية الفكرية الصناعية والتجارية والممكية الفكرية األدبية والفنية .

 اء عمى ىذه األسرار،تمؾ ،ىي أىـ مياديف قانوف االعماؿ التي تشكؿ مجاال خصبا ألسرار األعماؿ الواجب حفظيا مف قبؿ األمن
كما لـ يتـ إدراجيا ضمف قوانيف الممكية الفكرية ،كما ىو الشأف في  وعميو، ال يوجد تنظيـ خاص باألسرار التجارية في الجزائر،

المينية،  كما سوؼ  عمى أّف  العديد  مف القوانيف السالفة الذكر قد  تضمنت نصوصا ليا عالقة باألسرار بعض الدوؿ العربية.
 حو الحقا ،مما يفسر عدـ توافقيا وانسجاميانوض
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أما مصطمح أسرار األعماؿ ،فمـ يرد بشأنو تعريؼ قانوني جامع مانع ال في التشريع الجزائري وال في التشريع الفرنسي حتى 
 (Les savoir- faire)ظيرأخيرا وبعد عدة محاوالت باءت بالفشؿ ، التوجيو األوروبي الحديث المتعمؽ بحماية المعارؼ

 (3)والمعمومات التجارية  غير المفصح عنيا ضد الحصوؿ واإلستخداـ واإلفشاء  غير المشروع 

نسجاميا  وضماف حمايتيا ،مف خالؿ ترتيب جزاءات  وقد جاء ىذا التوجيو بغرض توحيد األحكاـ الخاصة بأسرار األعماؿ وا 
 مدنية حماية لممؤسسات  والشركات ضد مخاطر التجسس اإلقتصادي.

منو أسرار األعماؿ بأنيا كؿ المعمومات المينية السرية ذات قيمة تجارية ، أي تكوف محصورة في عدد قميؿ  2عرفت المادة  وقد
مف االشخاص ، يكونوف خاضعيف لمسر الميني بحكـ مينتيـ، ويكوف مف المتعذر الحصوؿ عمى ىذه المعمومات لكونيا سرية 

رض أف يتخذ صاحب السر االجراءات والتدابير الالزمة  لضماف المحافظةعمى سرية وغير معروفة لدى عامة الناس، وىو ما يفت
 ىذه المعمومات ،فتكوف ىذه المعمومات ذات قيمة تجارية لكونيا سرية وغير معمف عنيا.

وقانوف  (4) لتجاريةوالواقع، إّف ىذا التوجيو الخاص بحماية المعارؼ و األسرار التجارية يساير القانوف األمريكي الموحد لألسرار ا
،الذيف يتفقوف جميعا في تحديد مفيوـ األسرار التجارية ،عمى  أف   (6)تريبس   وكذا إتفاقية(5)مريكي األ  التجسس اإلقتصادي

تتوافر فييا شروط ثالثة لحمايتيا، فيشترط أف تكوف ىذه المعمومات سرية أي غير معمف عنيا، و أف تكوف ذات قيمة تجارية، 
 حائزىا قد إتخذ تدابير معقولة لممحافظة عمى سريتيا.وأف يكوف 

ويستفاد مف ىذه النصوص القانونية أّف مفيوـ أسرار األعماؿ واسع، فيو يتعمؽ عموما بجميع األسرار المينية التجارية 
ؿ تشمؿ أيضا جميع والصناعية ،وىي ال تخص فقط المعمومات الفنية أو التقنية التي يحوزىا المشروع أو المؤسسة أو الشركة ،ب

المعمومات ذات قيمة إقتصادية . وعميو ،يدخؿ في إطار السر التجاري كؿ المعمومات المتعمقة بالجانب المالي واالداري والخطط 
التسويقية وقوائـ العمالء لدى البنوؾ والمؤسسات المالية وطرؽ االدارة المبتكرة والحموؿ المقترحة لمعالجة مشاكؿ التسيير  وخطط 

 ادي الخسائر . تف

أما االشخاص الممزموف بالسر الميني، فإّف المشرع الجزائري ،عمى غرار غالبية التشريعات العربية والغربية ،قد أخذ بالمفيـو 
ؽ.ع.ج ،جميع االشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع او  301الواسع لألميف عمى  السر الميني، فيو يشمؿ وفقا لنص العاـ لممادة 

وظيفة الدائمة أو المؤقتة ،عمى أسرار أدلي بيا إلييـ، فيمتزموف بحفظيا وعدـ  نشرىا اال في الحاالت  التي يسمح المينة او ال
 فييا القانوف بإفشائيا .

إّف ىذا النص جاء عاما ويخص جميع األشخاص الذيف تسمح ليـ مينتيـ أو وظيفتيـ باالطالع عمى األسرار المينية ، ومف ثـ 
،فيي تشمؿ  األشخاص المؤتمنيف عمى االسرار الصناعية والتجارية .والى جانب ىذا النص العاـ ،ىناؾ العديد مف النصوص 
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موجبيا االشخاص الخاضعيف  لاللتزاـ بالسر الميني في مجاؿ قانوف االعماؿ ،كما القانونية الخاصة ، التي حدد المشرع ب
 سيأتي الحقا .                            

وتتجسد الحماية القانونية لألسرار المينية  في ضماف حفظيا لمحيمولة دوف إطالع الغير عمييا  مف جية ،و 
وع لممعمومات والتقنيات السرية مف جية أخرى، مف خالؿ العمؿ العمؿ عمى  منع االستعماؿ التجاري غير المشر 

عمى منع شركات التصنيع المنافسة مف الحصوؿ عمى البيانات السرية ،التي قد تقدـ الى أي جية، بما فييا 
عمى أّف  مبدأ حفظ السر الميني في  (7)الجيات الحكومية، بغرض الحصوؿ عمى التراخيص بالتسويؽ واالستيراد

قانوف االعماؿ ليس مطمقا، اذ ترد عميو بعض االستثناءات يبيح فييا المشرع إفشاء بعض األسرار التجارية مجاؿ 
والصناعية لمقتضيات  مصمحة إجتماعية، وىو ما يصطمح عميو في قانوف العقوبات بأسباب اباحة إفشاء السر 

 ا في ىذه الظروؼ.الميني ، التي ترفع عف الفعؿ الصفة االجرامية ،فتجعؿ االفشاء مباح

 فما ىي إذف حاالت  االفشاء المباح لمسر الميني في مجاؿ قانوف االعماؿ الجزائري؟

 وما ىو إطارىا القانوني ؟والى أي مدى يمكف البوح بيذه األسرار.؟

وف يذىب اإلتجاه العاـ في الفقو والقضاء والتشريع عمى أف حاالت اإلفشاء المباح لألسرار المينية في مجاؿ قان
 األعماؿ تنقسـ إلى قسميف أساسييف، يتعمؽ  األوؿ منو بحاالت اإلفضاء الوجوبي لبعض أسرار األعماؿ، أما 

وىو ما نحاوؿ  معالجتو في ىذا الخصوص مف خالؿ الثاني فيخص حاالت اإلفضاء الجوازي ليذه األسرار،  
 مبحثيف أساسييف:

 قانوف األعماؿاإلفشاء الوجوبي لمسر الميني في  المبحث االول: 

 اإلفشاء الجوازي لمسر الميني في قانوف االعماؿ المبحث الثاني:

 

 المبحث األول:  اإلفشاء الوجوبي لمسر المهني في قانون األعمال

عمى مبدأ االلتزاـ بالسر الميني، قرر المشرع وجوب اإلفضاء ببعض األسرار الصناعية والتجارية ،في بعض الحاالت  إستثناءً 
 الخاصة ، بموجب نص قانوني صريح، لضرورة تممييا مصمحة عميا في المجتمع. 
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ؽ.ع.ج بمفيوـ المخالفة ، اذ نص  301إّف إباحة إفشاء األسرار المينية في ىذه الظروؼ ، يجد سنده في النص العاـ لممادة 
صراحة عمى أّف العقاب عمى إفشاء االسرار المينية ال يكوف  في الحاالت ،التي يمتـز فييا صاحب المينة أو يرخص لو قانونا 

 بالتبميغ عف  واقعة أو معمومة تعد سرا مينيا ،حماية لمصمحة مشروعة يقرىا القانوف.

صوص قانونية خاصة  في قانوف األعماؿ، التي تمـز أصحاب المينة بإفشاء بعض أسرار والى جانب ىذا النص العاـ ،يوجد ن 
األعماؿ تحقيقا لمصمحة عامة. عمى أّف ،ىذه الحاالت  عديدة وال يمكف حصرىا، لذلؾ سوؼ نتطرؽ ألىـ حاالت االفشاء 

،و االطالع عمى بعض  )أوال(يغ عف الجريمةالوجوبي لمسر الميني في مجاؿ قانوف االعماؿ  والتي تتمثؿ أساسا في واجب التبم
 .)رابعا(،وأداء أعماؿ الخبرة  )ثالثا(و اإلدالء بالشيادة أماـ القضاء  )ثانيا(،الوثائؽ والمعمومات التي تتضمف أسرارا مينية 

 أوال: واجب اإلبالغ عن جريمة :

باستقراء مختمؼ النصوص القانونية  الخاصة بقانوف األعماؿ ،يتضح أّف المشرع الجزائري قد أكد في مواقع عديدة، عمى واجب  
المينييف باإلبالغ عف كؿ ما يصؿ إلى عمميـ مف وقائع ومعمومات ،تفيد بوقوع أي جريمة أثناء ممارستيـ لوظيفتيـ، فنص مثال 

البنوؾ والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر  -يخضع لواجب اإلخطار بالشبية :  ، في المجاؿ المصرفي عمى أنو،
وكؿ شخص طبيعي أو معنوي يقـو في إطار مينتو  والمؤسسات المالية المشابية األخرى وشركات التأميف ومكاتب الصرؼ ،

يالت أو أية حركة لرؤوس األمواؿ، والسّيما عمى مستوى باإلستشارة أو بإجراء عمميات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحو 
الميف الحرة المنظمة ،وعمى رأسيا مينة المحاموف والموثقوف ومحافظو البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظو الحسابات 

سات الفوترة، وكذا تجار والسماسرة والوكالء الجمركيوف وأعواف الصرؼ والوسطاء في عمميات البورصة واألعواف العقاريوف ومؤس
 (8)األحجار الكريمة، والمعادف الثمينة واألشياء األثرية والتحؼ الفنية.

أما في المجاؿ التجاري ، فقد أكدت  غالبية التشريعات عمى أّف كافة المستخدميف ومستشاري الشركة ممزموف بالتبميغ ،وفي    
تبميغ عف المخالفات والجرائـ التي تقع في الشركة. وقد أقر المشرع مقدمتيـ مندوبو الحسابات، إذ أّف محور مياميـ ىو ال

الجزائري صراحة  ىذا المبدأ ، فألـز جميع المستخدميف ومستشاري الشركة ومندوبي الحسابات بالتبميغ عف الجنح والمخالفات 
عمييا  عوامة باألفعاؿ الجنحية التي اطّ واألخطاء التي يالحظونيا أثناء ممارسة مياميـ ويطمعوف عالوة عمى ذلؾ، وكيؿ الجميوري

 .ذلؾ ألف، أضرار ىذه الجرائـ ال تقتصر عمى المستثمريف ومصالحيـ ،بؿ تتعداىـ لمصالح العاـ. 

األعماؿ ،أي الجرائـ المتعمقة  بالشركات والمؤسسات، سواء تعمؽ األمر بجرائـ في مجاؿ  ىذا، و يشمؿ التبميغ كؿ جرائـ القانوف،
مخالفات البورصة، أي كؿ الوقائع  المخالفات الضريبية والجمركية   أو جرائـ اإلفالس، أو جرائـ الشيؾ، أو ض، أوالنقد والقر 

الشركة ،بمف فييـ مندوب الحسابات ،بتبميغيا لوكيؿ الجميورية في جرائـ القانوف الجنائي لألعماؿ،  التي يمتـز فييا أعضاء
خفاء اإلكتت ابات، وتسريب معمومات سرية، والجرائـ الخاصة بالتقميد والمعموماتية والعالمات كجنحة نشر حسابات كاذبة، وا 
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فإف فكؿ ىذه الممارسات التي يطمع عمييا محافظ الحسابات أو أي ميني آخر  التجارية ،التي تستيدؼ مصمحة الشركة .و عميو،
لتستر عمييا يعتبر جنحة، وعمى كؿ مف يعمـ بيا في الشركة، ال يمكف أف يحتج  بيا كسر ميني يجب كتمانو، إذ أّف التكتـ وا

. كما ال يسأؿ عف المتابعة محافظ الحسابات الذي يفشي بيذه الجرائـ   إطالع وكيؿ الجميورية ، عمى مستوى المحاكـ  اإلبتدائية
 .(9)لييئة أخرى، غير وكيؿ الجميورية كالضبطية القضائية أو قاضي التحقيؽ

 ثانيا: واجب االطالع عمى الوثائق والمعمومات المهنية السرية 

ىو إلتزاـ نص عميو المشرع في كافة النصوص القانونية المنظمة لقانوف األعماؿ ،عمى غرار باقي التشريعات المقارنة، و يتحقؽ 
تممييا مصمحة عميا في المجتمع  ذلؾ في الحاالت التي يكوف فييا االطالع عمى الوثائؽ والمعمومات المينية السرية ضرورة

.وعميو، يمكف التمييز بيف نوعيف مف ىذه الحاالت ،أوليما تتعمؽ بإطالع السر لمسمطات  اإلدارية، أما الثانية فتخص كشؼ 
 السر لمسمطات القضائية. 

 اإللتزاـ باطالع السر الميني لمسمطات اإلدارية  -1 

مي اإلدارة الضريبية عمى أسرار المموليف، إذ يسمح القانوف ألعواف اإلدارة الجبائية، ويتجسد ذلؾ أساسا في االلتزاـ  باطالع ممث
قصد تحديد الوعاء الضريبي، بتفحص كافة المعمومات والبيانات، و ال يمكف ألي مؤسسة أو ىيئة خاضعة لمراقبة السمطة ،أف 

اإلطالع عمى وثائؽ المصمحة ،التي توجد بحوزتيا  ويمس تحتج بالسر الميني أماـ أعواف اإلدارة المالية، الذيف يطمبوف منيا 
ىذا االلتزاـ عمى وجو الخصوص ، البنوؾ وشركات البورصة، فيفرض عمييـ تيسير المراقبة ألعواف الضرائب ،إما مف قبؿ 

الذيف يقوموف بدفع  المعنييف أنفسيـ، أو مف  الغير. ويتعيف عمى جميع المصرفييف والقائميف بإدارة األمواؿ وغيرىـ مف التجار
إيرادات عف القيـ المنقولة أو الذيف تشمؿ مينتيـ بصفة ثانوية القياـ بتسديدات مف ىذا النوع،  وكذا جميع التجار ورجاؿ األعماؿ 
و الشركات أيا كاف غرضيا، الخضوع لحؽ اإلطالع مف قبؿ أعواف التسجيؿ الذيف ليـ رتبة مراقبيف عمى األقؿ، ويمس االطالع 

 .(10)الدفاتر التي نص عمى مسكيا القانوف التجاري وكذا جميع الدفاتر والوثائؽ الممحقة ومستندات اإليرادات والنفقات جميع

لى جانب ذلؾ، يتعيف عمى المؤسسات البنكية التي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير ولحساب أشخاص غير مقيميف في     وا 
ا عف سندات الدفع  إلى مدير الضرائب بالوالية ،التي تتبع دائرة إختصاصو اإلقميمي، مقراتيا أو وكاالتيا، أف ترسؿ كشفا شيري

كما يمتـز كؿ شخص طبيعي أو شركة تقوـ بعممية الوساطة مف أجؿ شراء أو بيع عقارات أو محالت تجارية ، أف تتقيد بحؽ 
 ( 11)اإلطالع الذي يمارسو أعواف إدارة التسجيؿ طبقا ألحكاـ القانوف.

ا يشمؿ حؽ االطالع الذي يمارسو أعواف إدارة التسجيؿ، جميع الشركات الجزائرية واألجنبية ، وكذا جميع  الموظفيف كم 
المكمفيف بتحرير العقود  أو تبميغيا.  ذلؾ ألف، حؽ اإلطالع ألعواف اإلدارة الجبائية  يسمح بالحصوؿ عمى كؿ الوثائؽ و 
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يا، وذلؾ بغرض التحقيؽ وتأسيس الوعاء الضريبي ومراقبة الغش والتيرب المعمومات الضرورية ،أيا كانت وسيمة حفظ
 (12)الضريبي.

ىذا،ونص  المشرع عمى واجب اإلحتفاظ بالدفاتر التجارية والمعمومات المنصوص عمييا سابقا، سواء في التشريع الجبائي أو 
اتير الشركة التي يمارس بشأنيا حؽ الرقابة و اإلطالع ألجؿ التشريع التجاري والوثائؽ المحاسبية وكذا وثائؽ الثبوتية ،والسّيما فو 

مدتو عشر سنوات  ، تبدأ مف آخر تاريخ لمكتابة المتعمقة بتحديد الوثائؽ الثبوثية،فنص  عمى العقوبة بغرامة جبائية يتراوح مبمغيا 
ثائؽ المنصوص عمييا في دج  عمى كؿ شخص أو شركة ترفض منح حؽ اإلطالع عمى الدفاتر والو  50.000إلى 5.000مف 

 (13).المواد السالفة الذكر ،  أو تقوـ بإتالؼ الوثائؽ قبؿ إنقضاء اآلجاؿ المحددة لحفظيا

 اإللتزاـ  بإطالع السر الميني لمسمطات القضائية:  -2

ستظيار نص المشرع الجزائري عمى واجب إفشاء السر الميني  أماـ القاضي، متى تعمؽ األمر بموضوع معيف ، يستوجب إ 
حقاؽ الحؽ وخدمة العدالة. ويتحقؽ ذلؾ في المجاالت االتية:  الحقيقة وا 

 1أػ في الميداف التجاري

ألـز المشرع فئات معينة مف المينييف، سعيا منو الى قياميـ بعمميـ عمى أكمؿ وجو ،أف يكونوا عمى إتصاؿ بوكيؿ الجميورية ، 
وص عمييـ  في قانوف اإلجراءات الجزائية، والمستخدميف  المنتميف إلى فنص عمى أٌف ضباط وأعواف الشرطة القضائية المنص

األسالؾ الخاصة بالمراقبة التابعيف لإلدارة المكمفة بالتجارة، واإلدارة الجبائية، وأعواف اإلدارة المرتبيف في الصنؼ الرابع عشر 
كيؿ الجميورية المختص إقميميا، ضمف إحتراـ القواعد عمى األقؿ، المعينيف ليذا الغرض، وألجؿ إتماـ مياميـ ،أف يطمبوا تدخؿ و 

المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية، وبعد قياميـ بتفحص كؿ المستندات اإلدارية أو التجارية  أو المالية أو 
 المحاسبية، وكذا الوسائؿ المغناطسية والمعموماتية، دوف أف يمنعوا مف ذلؾ بحجة السر الميني. 

يـ أف يشترطوا  إستالـ ىذه الوثائؽ حيثما وجدت والقياـ بحجزىا. وتضاؼ المستندات والوسائؿ المحجوزة إلى محضر كما يمكن
الحجز أو ترجع في نياية التحقيؽ، وتحرر حسب الحالة محاضر الجرد أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسمـ نسخة مف 

   (14)المحاضر إلى مرتكب المخالفة.

اإلتجاه، نص القانوف التجاري عمى واجب إفشاء األسرار المينية لمتاجر، المدونة في الدفاتر التجارية ،تفاديا  لوقوع و في نفس 
 (.15)أي نزاع في قضايا اإلرث وقسمة الشركاء في حالة اإلفالس

 : في المجاؿ المصرفي  -ب 
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كانت ،باستثناء السمطة القضائية ،التي تعمؿ في إطار  ذىب المشرع الجزائري إلى أّف السر الميني يسري في مواجية  أي سمطة
المتابعة الجزائية ،وىو ما أكدت  عميو كافة التشريعات. وعميو، يكوف  لمنائب العاـ أو لمف يفوضو مف تمقاء نفسو أو بناء عمى 

انات أو معمومات متعمقة طمب جية رسمية أو أحد ذوي الشأف، أف يطمب مف المحكمة األمر باإلطالع  أو الحصوؿ عمى أية بي
 بحسابات أو ودائع أو أمانات المنصوص عمييا قانونا وغالبا ما يكوف ذلؾ في الحاالت التالية:

 ػ إذا اقتضى ذلؾ كشؼ الحقيقة عف جناية أو جنحة، قامت الدالئؿ الجدية عمى وقوعيا.

اءات الخاصة باستصدار األمر بالحجز عف تمؾ التي ػ عند التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى البنؾ، و تختمؼ اإلجر 
 يتبعيا النائب العاـ إلصدار أمر بكشؼ السرية المصرفية  مف حيث وجوب الفصؿ في الطمب.

ػ وىناؾ حالة أخرى، تتمثؿ في إصدار شيادة ألسباب رفض البنؾ  صرؼ الشيؾ، ويكوف ذلؾ  بناء عمى طمب صاحب الحؽ، 
 ـ قانوني عمى عاتؽ البنؾ يحقؽ مصمحة العدالة في كشؼ الحقيقة.والعٌمة في ذلؾ ،أنو إلتزا

ىذا، ويجدر التنبيو إلى أف اإلفشاء يجب أف يقتصر عمى القدر الضروري مف المعمومات المدونة في الشيادة لرفض صرؼ  
 الشيؾ دوف غيرىا.،  فإذا أفشى بمعمومات لـ تكف ضرورية، تقـو المسؤولية الجزائية.

إلى أّنو ال يحتج بالسر المصرفي في مواجية المجنة المصرفية وال البنؾ المركزي   84-46لقانوف الفرنسي رقـ و قد ذىب  ا 
 (16)الفرنسي وال السمطة القضائية. 

بناًء عمى حكـ قضائي أو حكـ محكميف. و ىو،  ػ صدور حكـ قضائي أو حكـ محكميف، فال يجوز اإلطالع عمى الحسابات  إالّ 
ما ذىب إليو أيضا  المشرع المصري ، إذ نص عمى حظر إفشاء أي معمومة تتعمؽ بحسابات العمالء وودائعيـ و أماناتيـ لدى 

ي  ، .  البنوؾ إال بناًء عمى حكـ قضائي أوحكـ محكميف.  أما القرارات واألحكاـ التي ال يتوافر فييا وصؼ الحكـ القضائ
كالحكـ الصادر باتخاذ إجراء قانوني معيف كتعييف خبير يقوـ  باإلطالع عمى حساب العميؿ،  ويمـز البنؾ بإطالعو  عمى 

 الرصيد دوف التقيد بالسر الميني.

 : ج ػ في المجاؿ المالي أو الجبائي 

ف ما ،فال يمتـز أعواف اإلدارة الجبائية بالسر الميني إّف المبدأ العاـ في التشريع الجزائري   أنو ،إذا رفعت اإلدارة دعوى ضد مدي
 .إتجاه قاضي التحقيؽ، إذ يمكف ليذا األخير أف يستنطقيـ حوؿ وقائع الموضوع محؿ الشكوى

 :اإللتزاـ بإفشاء السر الميني  ألصحاب المينة - 3
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عمى كافة المعمومات واإليضاحات الكافية التي تتطمبيا المينة  يخوؿ القانوف ألصحاب المينة في مجاؿ قانوف األعماؿ اإلطالع
 الوظيفة لتتـ عمى أكمؿ وجو، فمف ىـ األشخاص الذيف منح ليـ القانوف ىذا الحؽ في قانوف األعماؿ؟. أو

 :إفشاء السر الميني التجاري ألصحاب المينة -أ

صمحة متعاقدة  قابمة لمرىف الحيازي،   بأنو، يجوز لممتعامؿ لقد أقر المشرع الجزائري ،في خصوص الصفقات التي تبرميا أي م 
المطموب ،أف يطمب مف السمطة التي يتعاقد معيا مستخرجا مف تمؾ الصفقة موقعا عمييا مف  المتعاقد معيا وحفاظا عمى السر

 (17)المعني.  قبميا، والمتضمنة كافة البيانات المطابقة لمسر

مة في  القانوف التجاري، فإنو عند بيع محؿ تجاري، يقوـ البائع والمشتري   بالتوقيع عمى كافة وبالرجوع إلى القواعد العا     
المتعمقة بالسنوات الثالثة السابقة، كما يجب جرد كافة الدفاتر في قائمة، والتاجر المحيؿ  الدفاتر التجارية التي يمسكيا التاجر،

ذلؾ ألٌف ممكية الدفاتر التجارية مثؿ ( 18)غيا كؿ شرط مخالؼ. بر الممـز بوضع ىذه الدفاتر  تحت تصرؼ المشتري، ويعت
مينتو لتمكينو مف  حيازتيا، وتعد مف حقوؽ البائع، ولكف يمتـز التاجر بوضعيا تحت تصرؼ المشتري. فيي تتضمف كافة أسرار

 اإلطالع عمييا. 

التي تحتسب مف تاريخ  دات المؤيدة ليا لمدة عشر سنوات،اإلحتفاظ بدفاتر المحاسبة والمستن و يالحظ أّنو، إذا كاف عمى التاجر
يقـو دائما مف حيث الزمف ،إذ ال  ال  حؽ إقفاؿ السنة المالية، فال تنطبؽ ىذه المدة عمى حؽ المشتري في اإلطالع عمييا، فيو

و يجب التنبيو فضال (19)ر.اإلطالع عمى ىذه الدفاتر إال لمدة ثالث سنوات ،تحتسب مف تاريخ انتفاع المشتري بالمتج يمكنو 
عف ذلؾ ، إلى أٌف دفتر الجرد واليومية وكذا الوثائؽ الجبائية اإلجبارية التي يمتـز التاجر بمسكيا، معنية بحؽ اإلطالع الذي 

 يشمؿ جميع  المراسالت والوثائؽ والرسائؿ.

لدفاتر المحاسبة في حالة تأجير تسيير المحؿ وتجدر اإلشارة أخيرا إلى أٌف المشرع الجزائري قد أىمؿ مسألة اإلطالع عمى ا  
مف القانوف التجاري لـ تبيف ما إذا كاف مؤجر المحؿ ممزما أـ ال بوضع دفاتره التجارية  214إلى  203التجاري، إذ أف المواد 

ف الديوف ع تحت تصرؼ المستأجر المسير، غير أّف المسؤولية التي تقع عمى عاتؽ المؤجر بالتضامف مع المستأجر المسير
التي يعقدىا ىذا األخير بمناسبة إستغالؿ المتجر، وىو ما يعكس أىمية دفاتر المحاسبة في سير المحؿ التجاري مف قبؿ 

 (20)اإلطالع عمييا خالؿ مدة معينة.  في المستأجر المسير، مما يستوجب تدخؿ  المشرع لمتأكيد عمى  حؽ ىذا األخير

كما نص المشرع الجزائري عمى بعض األحكاـ في القانوف التجاري الخاصة بتمكيف المفتشية العامة لممالية مف القياـ بمياـ   
 (21)األجيزة التي تمثؿ الدولة المساىمة،  الرقابة والتدقيؽ بسير المؤسسات العمومية اإلقتصادية، بناء عمى طمب السمطات أو

أو تشرؾ في أعماليا أعوانا مؤىميف مف المؤسسات واإلدارات العمومية، بعد موافقة  تحت مسؤوليتياويحؽ ليذه األخيرة أف تطمب 
كما يمكنيـ وتحت رقابة مفتشييا، اإلطالع عمى المعمومات والمستندات ذات الصمة بيا ،مع  السمطة السممية التابعيف ليا،
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، وال يمكف لمسؤولي المؤسسات العمومية (22)بكؿ موضوعية إلتزاميـ بحفظ السر الميني في كؿ الظروؼ، والقياـ بمينتيـ
اإلقتصادية التيرب مف الواجبات المنصوص عمييا أعاله بحجة اليـر السممي أو الطابع السري لممستندات المراد فحصيا. عمى 

ونو مفيدا لتوضيح أي عمؿ أنو، يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية و اإلقتصادية اإلفضاء بأية معمومة  أو وثيقة أو تعميؽ، ير 
 .(23)تسيير

وبالنسبة لمجمس المنافسة، باعتباره أحد الفاعميف في قانوف األعماؿ، فإنو يستمع حضوريا لألطراؼ المعنية في القضايا المرفوعة 
نو، إليو، و يمكف ليؤالء تعييف ممثؿ عنيـ أو محامي، كما يحؽ ليـ جميعا اإلطالع عمى الممؼ أو الحصوؿ عمى نسخة م

، ومع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثؿ ،يمكف لمجمس المنافسة (24)وعميو، تسحب ىذه الوثائؽ ويكوف قرار المجمس غير مؤسس عمييا
في حدود إختصاصو وبالتنسيؽ مع السمطات المختصة ،إرساؿ المعمومات أو الوثائؽ التي تكوف  بحوزتو  إلى السمطات األجنبية 

، ويمكف لممقرر القياـ بفحص كؿ (25)ليا نفس اإلختصاصات ،متى طمبت منو ذلؾ ضمانا لمسر المينيالمكمفة بالمنافسة ،التي 
وثيقة ضرورية لمتحقيؽ في القضية المكمؼ بيا، دوف أف يمنع مف ذلؾ بحجة السر الميني، كما يستطيع أف يطمب  كؿ 

 (26)آلجاؿ التي يستمـ فييا ىذه المعمومات.المعمومات الضرورية لتحقيقو الخاص بأي مؤسسة أو أي شخص آخر، ويحدد ا

وخصوص  الشركات التجارية، فقد نص المشرع عمى حؽ المساىميف في شركة المساىمة في اإلطالع عمى كافة الوثائؽ  
 الضرورية قبؿ إنعقاد الجمعية العامة، بما فييا وثائؽ الجرد وحسابات النتائج والوثائؽ التحصيمية.

الحسابات، فإنو فيحتاج لكافة المعمومات إلبداء رأيو الفني المحايد عف مدى إظيار القوائـ المالية  أما في خصوص مندوب   
لممنشأة ،التي تعد  عمى ضوء المبادئ المحاسبية،  تقرير مندوب الحسابات الذي يعتبر الركيزة األساسية لمثقة الضرورية في 

يمكف لمحافظ الحسابات اإلطالع ،في أي وقت، وفي عيف المكاف ،عمى  القوائـ المالية. وقد أكد المشرع الجزائري عمى أنو
السجالت المحاسبية والموازنات والمراسالت والمحاضر وبوجو عاـ، كؿ الوثائؽ والكتابات التابعة لمشركة أو الييئة، وفضال عف 

التوضيحات والمعمومات، ولو أف يقوـ بكؿ ذلؾ، يمكنو أف يطمب مف القائميف باإلدارة واألعواف التابعيف لمشركة أو الييئة كؿ 
التفتيشات التي يراىا الزمة، ويقدـ القائموف باإلدارة في الشركات كؿ ستة أشير عمى األقؿ لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يتـ 

 .(27)إعداده حسب مخطط الحصيمة والوثائؽ المحاسبية التي ينص عمييا القانوف

السر الميني في ىذا الخصوص، يتعمؽ كما سبؽ القوؿ، بجميع المعمومات المالية  وىكذا، فإّف االفصاح أو إفشاء
المشار إلييا في التقارير المالية والقوائـ اإلضافية والكشوؼ الممحقة وتقرير مراجع الحسابات وتحميالت اإلدارة 

 واألنشطة المحققة والتنبؤات المالية.

المينية في مجاؿ األعماؿ، ضرورة تممييا مصمحة عميا في المجتمع، عمى أّنو، إذا كاف اإلفشاء المباح لألسرار 
 فإف تنفيذه في التطبيؽ العممي يثير إشكاالت عديدة يجدر طرحيا في ىذا الخصوص.
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ما ىي المعمومات التي يمكف  اإلفصاح عنيا وما مقدار ىذه المعمومات التي يمكف االفشاء بيا ؟ ومف ىـ ف
 رية؟ وما الغاية مف إباحة إفشاء ىذه االسرار المينية في مجاؿ األعماؿ؟مستخدمو ىذه المعمومات الس

فيي تتعمؽ عموما باحتياجات المستخدميف خدمة لمصالحيـ، ويعتمد   أما المعمومات التي يمكف اإلفصاح عنيا،
قائية عف ذلؾ أساسا عمى البيئة التجارية السائدة في الدولة، وفي ظؿ اإلقتصاد الحر تفصح الشركات بصفة تم

الميزانية العمومية، وحساب األرباح والخسائر وتقرير مدقؽ الحسابات، إضافة إلى التقارير والقوائـ خطاب مجمس 
اإلدارة وممخص عف خمس سنوات ومعدؿ دوراف األسعار، ووجية نظر الشركة في خططيا المستقبمية، والتقارير 

معمومات الممحقة عف التعديالت المحاسبية مقابؿ التغييرات الدورية عف أداء الشركة ومركزىا المالي، و وكذا ال
 (28)العامة في األسعار، والمحاسبة في المعامالت األجنبية

ولإلشارة، فإنو ال يمكف إفشاء إال المعمومات المينية  الضرورية التي تخدـ مصالح المستخدميف دوف سواىا ،ويتـ 
ية معتبرة ، أي تكوف ذات تأثير كبير عمى القرار أو الصنعة و االفصاح عادة عف المعمومات الجوىرية ذات أىم

 ذلؾ، بعد الموازنة بيف مختمؼ المصالح المتعارضة، وىو معيار أساسي لإلفشاء بالمعمومات المينية .

وفيما يخص  موقؼ الشركات والمؤسسات مف االفشاء عف المعمومات ، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أف الشركات  
ثيرا  عف االفشاء  بالمعمومات المينية السرية ، ألف ذلؾ مف شأنو أف يزيد في إحتماؿ معرفة المنافسيف تتردد ك

لحساب جممة االسيـ أو السندات . ومف ثـ، يكوف ىذا االفشاء مضرا لمصالحيـ ،غير أّف الواقع العممي قد أثبت 
در أخرى ويتـ توظيفيا خدمة لمصالحيـ. أف ىؤالء المنافسيف يستطيعوف الحصوؿ عمى ىذه المعمومات مف مصا

و عميو ، يبقى اإلفضاء  بالمعمومات السرية الضرورية عامال أساسيا لتمكيف المستثمريف مف اتخاذ القرارات 
 (29)الناجعة والفاعمة التي تضمف إنعاش سوؽ األعماؿ

أما مستخدمو المعمومات المينية، فيـ كافة المستثمريف والدائنيف والتجار وأصحاب الحرؼ والميف الحرة أو 
المنظمة وكذا العامميف والعمالء ، وعموما  ىـ كؿ األشخاص الذيف يكونوف بحاجة إلى تمؾ المعمومات الجوىرية 

 السرية.

 رية؟ فما الغاية مف إباحة إفشاء ىذه األسرار المينية الس

ضفاء النظرة المعاصرة في عالـ األعماؿ بغية تنشيطو وتنميتو   ما مف شؾ أّف في ذلؾ  تكريس  بعض الشفافية وا 
، إذ أّف الشفافية تمعب دورا أساسيا في التقارير التي تصدرىا الشركات التجارية ،الرتباطيا الوثيؽ باألسواؽ ،مف 

قرارات إستثمارية ىامة وحاسمة، كما تساعد في تفادي المفاجآت  خالؿ تقديـ معمومات جوىرية ،تساعد عمى إتخاذ
 (30)الضارة بسمعة المؤسسة أو الشركة التجارية 
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وىكذا، فإّف اإلفصاح عف بعض المعمومات الجوىرية السرية يعتبر أساسيا القتصاد السوؽ  الحرة، إذ يعزز 
والنمو في ظؿ عالـ األعماؿ، الذي يشيد دولية التجارة المنافسة التي تعتبر الركيزة األساسية لتحقيؽ االستمرارية 

 واإلستثمارات.

أٌما في مجاؿ البورصة، فيعتبر اإلفصاح عف حدوث تغييرات في رقابة الشركة في غاية األىمية، لكونو يمّكف مف السيطرة    
السري والسريع لألسيـ التي يتـ شراؤىا  عمى مقدرات الشركات ،التي تطرح أسيما أو أوراقا مالية في البورصة، مف خالؿ التجميع

بدوف أية معمومات كافية إلصدار قرار إستثماري سميـ،  وذلؾ لتجنب التممؾ أو السيطرة المفاجئة عمى مقدرات الشركة. وفي 
األوراؽ حالة تقاعسيا عف  اإلفضاء  بيذه المعمومات تقوـ مسؤوليتيا  عف إخالليا باألحكاـ الخاصة بمكافحة الغش في بورصة 

 (31)المالية.

ىذا، وقد نظـ المشرع الجزائري بأحكاـ قانونية خاصة  واجب الكتماف  و واجب اإلفشاء عف الوقائع الجوىرية ، وذلؾ في إطار  
مكافحة الغش في بورصة األوراؽ المالية، إذ يحظر إغفاؿ إظيار  الوقائع الجوىرية في الوثائؽ والتقارير التي يتـ إرساليا إلى 

 أي ألصحاب المينة. –جيات الرقابية والمساىميف طبقا لمقانوف ال

ىنا ،يثور التساؤؿ في ىذا الصدد ،عف الحكـ في حالة عدـ إفشاء ىذه الوقائع الجوىرية في التقارير السالفة الذكر؟،  ومف
تماف الكامؿ يمكف أف يحدث واإلجابة عف ذلؾ ،أٌف ىذا التصرؼ يشكؿ غشا يعاقب عميو القانوف. و المالحظ أّف السكوت والك

فقط في الصفقات المبرمة في السوؽ المفتوح، أٌما المعامالت التي تحدث خارج السوؽ، فعادة ما تتضمف اتصاالت ومفاوضات 
 بيف طرفي الصفقة، فيؿ تكوف الشركة أو المؤسسة مسؤولة   في حالة السكوت الكامؿ أو عدـ اإلفصاح عف الوقائع الجوىرية؟.

رساؿ التقارير ينتج عنيا الواق     ع، أّف ىناؾ واجبات صريحة باإلفصاح عف الحقائؽ الجوىرية، فاألحكاـ الخاصة بتقديـ وا 
واجب صريح باإلفشاء عف بعض المعمومات، كما لو قامت شركة باإلفصاح عف بعض المعمومات، وحدث بعد ذلؾ تغيير، 

وقد نص المشرع الجزائري عمى ىذا المبدأ في إطار شروط نشر فيكوف عمييا حينئذ واجب تصحيح وتجديد ىذه المعمومات. 
المعمومات مف قبؿ المؤسسات ،التي تكوف قيمتيا مسعرة في البورصة، ويجب عمى المصدر أو الشركة إعالـ الجميور عمى 

 (32)الفور، بكؿ تغيير أو واقعة ميمة ،متى  كاف  ليا تأثير ممموس عمى سعر القيـ المنقولة. 

،يمكف لمشركة أو المصدر لألوراؽ المالية ،متى كاف قادرا عمى ضماف السرية ،أف يؤجؿ تحت مسؤوليتو نشر معمومة  ولإلشارة
ميمة، إذا ما تبّيف لو أّف نشرىا قد يسبب ضررا جسيما  لصاحبيا. عمى أنو، فور زواؿ ىذه الظروؼ التي اقتضت السرية، يجب 

المعمومة الموجية إلى الجميور صحيحة ودقيقة وصادقة، إذ أّف المعمومة   عمى المصدر نشر المعمومة، ويشترط أف تكوف
 (33)الخاطئة أو غير المحددة تمس بحسف إعالـ الجميور وتعرض صاحبيا إلى عقوبات.
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و في سبيؿ تحقيؽ ىذا المسعى، أكد المشرع الجزائري عمى أّنو، يجب أف يفشي المصدر أو المؤسسة المعمومات اليامة عف    
يؽ البيانات الصحفية، أو بواسطة كؿ وسيمة أخرى تسمح بأوسع نشر ممكف، ويجب أف يرسؿ البياف  إلى لجنة تنظيـ عمميات طر 

لى شركة إدارة بورصة القيـ، في أجؿ ال يتجاوز تاريخ نشره. كما يمكف لمجنة ،إذا اقتضت حماية  البورصة ومراقبتيا  وا 
ة المصدر بنشر بعض المعمومات وفؽ الشكؿ واألجؿ المحدديف، وفي حالة عدـ المستثمريف أو حسف سير السوؽ ذلؾ، مطالب

 التزاـ المصدر بواجباتو يمكف لمجنة القياـ بنشر ىذه المعمومات .

و فضال عف ذلؾ، يتعيف عمى المصدر أف ينشر  ، في جريدة أو عدة جرائد ذات توزيع وطني، الجداوؿ المالية والسّيما 
 (34)حمؿ ىذا األخير تكاليؼ نشرىا.المعمومات ،عمى أف يت

 :إفشاء السر البنكي ألصحاب المينة -ب

االطالع عمى كافة المستندات والمعمومات ونماذجيا وأعطى ليا صالحية  (35)لقد خّوؿ المشرع الجزائري لمجنة المصرفية      
رفية أف تطمب مف البنؾ أو المؤسسات المالية تحديد مدة لتقديـ ىذه الوثائؽ لتطمع عمييا، و إضافة إلى ذلؾ يمكف لمجنة المص

جمع المعمومات واإليضاحات واإلثباتات الالزمة لممارسة مياميا، ويمكف ليا كذلؾ أف تطمب مف كؿ ذي عالقة تسميـ أي مستند 
عطاء أية معمومات وال يمكف أف يحتج بالسر الميني تجاه المجنة المصرفية.  وا 

بادؿ المعمومات بيف لجنة البورصة والمجنة المصرفية، و رخص أيضا لمجنة المصرفية كما نص المشرع الجزائري عمى ت  
ومجمس النقد والقرض بتبادؿ تبميغ المعمومات الالزمة ألداء كؿ مف المجنتيف أو المجمس مياميما، شريطة خضوع ىذه 

 (36)المعمومات المبمغ عنيا لمسر الميني.

يحؽ لمجنة المصرفية، ولمبنؾ المركزي بأف يرسؿ المعمومات لمسمطات المكمفة برقابة وفي نفس السياؽ، ينص المشرع عمى أنو ،
البنوؾ والمؤسسات المالية وفي البمداف األجنبية مع مراعاة  مبدأ المعاممة بالمثؿ، و إلتزاـ السمطات  بالسر الميني وبالضمانات 

 (37)المؤمنة في الجزائر

يني المصرفي،أال وىي سويسرا، إذ أّف  القانوف المدني السويسري يعتبر السرية المصرفية عمى أف ىناؾ دولة  ال تأخذ بالسر الم
مف حقوؽ   العميؿ أو الزبوف، فمنحو حؽ طمب التعويض عف الضرر الالحؽ بو  في حالة اإلطالع عمى خصوصياتو المالية 

،الذي  1934كبير أصدرت سويسرا قانوف البنوؾ لعاـ طبقا لمقواعد العامة لممسؤولية التقصيرية. وبعد أزمة الكساد العالمي ال
،  سواء كاف عضوا في جياز بنكي أو مندوب حسابات أو مراقب ( 38)يعاقب جزائيا كؿ مف أخّؿ بإلتزاـ  السر الميني المصرفي

الغيرعمى إنتياؾ السر لجنة بنوؾ، أو مستخدما لمؤسسة مراجعة معتمدة. كما يعاقب  ىذا القانوف بنفس العقوبة ،كؿ مف حرض 
 (39)المصرفي، ويظؿ إنتياؾ السر معاقبا عميو، حتى لو إنتيى التكميؼ أو إنفصؿ حائز السر نيائيا عف الوظيفة
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، أوقفت سويسرا العمؿ بنظاـ الحسابات الرقمية،  مما يستوجب الكشؼ عف شخصية العمالء  وأصحاب 1991وفي سنة  
لؾ نتيجة الضغوط األمريكية مف أجؿ مالحقة أمواؿ جرائـ المخدرات وتبييض األمواؿ والجرائـ الحسابات أماـ إدارة البنؾ، وجاء ذ

 .(40)اإلقتصادية المختمفة

 إفشاء السر البنكي لمكافحة تبييض األمواؿ  –

ؿ األمواؿ، لقد شيدت السنوات األخيرة  تسابقا ممحوظا بيف مختمؼ دوؿ العالـ العربي والغربي في مكافحة ما يعرؼ بقضية غسي
بغرض حرماف المجرميف مف عائدات أنشطتيـ اإلجرامية غير المشروعة. وقد بدأ االىتماـ بيذا األمر في التشريعات الداخمية، 

،اضافة (41)التي أصدرتيا بعض الدوؿ الغربية والعربية لمحد مف ىذه الظاىرة ،فصدرت قوانيف خاصة بمكافحة غسيؿ األمواؿ  
رشادىا الى قوانيف تكميمية ك قانوف المخدرات .كما إعتمدت ىذه الدوؿ سياسة مالية  صارمة لتوجيو مؤسساتيا المالية بشكؿ عاـ وا 

 لضبط العمميات المشبوىة التي تقوـ بيا عصابات غسؿ األمواؿ   .  

لبنوؾ ،بغرض ىذا، وتستدعي عمميات غسؿ األمواؿ إستخداـ البنوؾ كواجية ، فتمجأ عصابات ىذه األمواؿ إلى إستغالؿ ا  
.غير أّف  مواجية ىذه األعماؿ الالمشروعة  تعترضيا  عقبات  عديدة (42)غسؿ ىذه األمواؿ وتحويميا إلى أعماؿ مشروعة  

 (43)ومف أىميا  عقبة السر الميني المصرفي، فضال عف عقبات أخرى ال تقؿ أىمية، كضعؼ األجيزة الرقابية مثال 

الجيود الدولية لرفع السرية المصرفية التي تقؼ   حجرعثرة في مواجية مشكؿ غسيؿ لذلؾ، كاف مف الضروري أف تتضافر  
، إذ أكدت عمى ىذا المبدأ عدة إتفاقيات  ومف أىميا إتفاقية األمـ   (44)األمواؿ والتأكيد عمى ذلؾ في إطار  معاىدات دولية 

. فقضت  المادة الخامسة منيا بأف تكفؿ كؿ دولة  (46)مفساد ، و إتفاقية األمـ المتحدة ل (45)المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
طرؼ في مجاؿ القياـ بتحقيقات جنائية داخمية بتذليؿ العقبات التي تنشأ عف تطبيؽ السر الميني البنكي، وعميو فالقاضي 

 الجزائري ممـز بتطبيؽ اإلجراءات الواردة في  ىذه االتفاقية .   

لجزائر سعيا منيا إلى القضاء عمى جريمة غسؿ األمواؿ أو عمى األقؿ الحد منيا، إتخذت جممة مف والجدير بالمالحظة ،أّف  ا   
المتعمؽ بمساىمة المؤسسات  614-90النصوص التشريعية والتنظيمية واآلليات العممية لممراقبة والمكافحة ،ومنيا القانوف رقـ 

ي المخدرات  ، فألـز البنؾ بالتعرؼ عمى ىوية الحسابات ،سواء كاف المالية في مكافحة تبييض األمواؿ الناجمة عف المتاجرة ف
فرنؾ أو إستئجار الخزائف الحديدية بالبنؾ.  50.000العميؿ عابرا أو دائما في حالة قيامو بعممية مصرفية تزيد عف مبمغ قدره 

اظ في السجالت ببيانات تتعمؽ بمصدر كما ألـز بضرورة تفحص أي عممية يزيد مقدارىا عف مميوف فرنؾ فرنسي، بعناية واالحتف
 .(47)ىذه األمواؿ والجية المرسمة إلييا  

و في نفس اإلتجاه، نص المشرع الجزائري عمى إنشاء خمية االستعالـ المالي وتنظيميا وعمميا، حيث تؤىؿ ىذه الخمية لطمب كؿ 
 .ا مع ىيئات أجنبية مع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثؿوثيقة أو معمومة ضرورية إلنجاز مياميا وكذا تبادؿ المعمومات التي يحوزى
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كما منح المشرع ، في ىذا المجاؿ ،  اإلختصاص لييئة مستقمة متخصصة في ىذه المياـ، مف أجؿ تمقي وتحميؿ ومعالجة     
 (48)اإلخطار بالشبية عف العمميات البنكية والمالية المشكوؾ فييا، دوف التقيد بالسر الميني. 

و لإلشارة،  فقد أكد  المشرع عمى عدـ اإلعتداد بالسر الميني في مواجية خمية اإلستعالـ المالي واألشخاص الخاضعيف لإللتزاـ 
 (49)باإلخطار بالشبية عف ىذه العمميات ،مع إعفائيـ مف أي مسؤولية إدارية أو مدنية أوجزائية ،متى تصرفوا بحسف نية 

واجب التعاوف الدولي لرفع السر البنكي ، ذلؾ ألف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب مف كما،  نص المشرع الجزائري عمى 
الجرائـ العابرة لمحدود، فنص عمى أف يشمؿ ىذا التعاوف الدولي خمية اإلستعالـ المالي وبنؾ الجزائر، وكذا المجنة المصرفية مع 

 (50)عاممة بالمثؿ شريطة أف تكوف ىذه الييئات خاضعة لمسر الميني.الييئات المماثمة ليا في الدوؿ األجنبية ،مع مراعاة مبدأ الم

كما أّنو قضى  في إطار الوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيا بأنو ،إذا تمت عممية ما ،في ظروؼ غير   
لبنوؾ أو المؤسسات المالية عادية أو غير مبررة أو تبدو أنيا ال تستند إلى مبرر إقتصادي، أو محؿ مشروع ،يتعيف عمى ا

اإلستعالـ حوؿ مصدر المعمومات ووقتيا وكذا محؿ العممية وىوية المتعامميف اإلقتصادييف ،و يحرر تقرير سري و يرسؿ إلى 
الييئة المتخصصة فور إكتشافيا ،خالؿ قياميا بالتحقيؽ والمراقبة ،وجود أمواؿ أو عمميات يشتبو أنيا متحصمة مف فعؿ يشكؿ 

أو جنحة ،والسّيما الجريمة المنظمة أوالمتاجرة في المخدرات أو المؤثرات العقمية أو تبدو أنيا موجية لتمويؿ اإلرىاب، وال جناية 
 (51)يمكف اإلعتداد بالسر الميني البنكي في مواجية الييئة المتخصصة ،أي ىيئة اإلستعالـ المالي.

ت المحمية بالسر الميني في إطار إحتراـ  اإلتفاقيات الدولية واألحكاـ كما نص أيضا عمى أنو، يتـ التعاوف وتبادؿ المعموما 
القانونية الداخمية المطبقة في مجاؿ حماية الحياة الخاصة، والتبميغ عف الشبية مع مراعاة أف يكوف ىذا اإلفشاء في إطار إحتراـ 

 (52)السر الميني

 :إفشاء السر الجبائي ألصحاب المينة-ج   

نص المشرع الجزائري عمى أنو ال يمتـز بالسر الميني، في حالة تبادؿ اإلدارة المالية الجزائرية المعمومات مع اإلدارات المالية 
لمدوؿ األخرى، التي أبرمت الجزائر معيا  إتفاقية لمتعاوف المتبادؿ في مجاؿ الضرائب، كما أكد  المشرع عمى أنو ،ال تكوف 

بالسر الميني إزاء اإلدارات المعنية والخبراء المدعويف لتقديـ تقرير حوؿ األعماؿ المذكورة في ىذا القانوف  اإلدارة الجبائية ممزمة
و كذلؾ ،ال يكوف أعواف اإلدارة الجبائية ممزميف بالسر الميني إزاء الموظفيف المكمفيف بوظائؼ ممثمي الدولة  لدى منظمة 

الذيف يمكنيـ تبميغ ىذه المنظمة والييئات التأديبية التابعة ليا، بالمعمومات الالزمة المحاسبيف والخبراء المحاسبيف المعتمديف ،
لمفصؿ بكؿ دراية في الطمبات والشكاوى المعروضة عمييا والمتعمقة بدراسة الممفات التأديبية أو ممارسة إحدى الميف التابعة 

 .(53)لممنظمة
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 : ر المينيةجزاء اإلخالؿ بواجب  االطالع عمى األسرا - 4    

نص المشرع الجزائري عمى أنو ،يعتبر عمى وجو الخصوص، معارضة لممراقبة عند معاينة الممارسات المنافية لمقانوف      
والمخالفات ومالحقتيا، ويعاقب عمى ىذا األساس كؿ مف يرفض تسميـ الوثائؽ التي مف شأنيا أف تسمح بتأدية مياـ المراقبة   

 في اآلجاؿ المحددة مف قبؿ الموظفيف المكمفيف بالتحقيقات اإلقتصادية .كما نص أيضا ،عمى معاقبة إجرائيا  فور طمبيا أو
مسيري شركة اإلستثمارات، ذات الرأسماؿ المتغير أو مسيري الصناديؽ المشتركة لمتوظيؼ ،الذيف لـ يقوموا في اآلجاؿ القانونية 

دج الى 50.000لمقيـ المنقولة وذلؾ بغرامة تتراوح مف بنشر المعمومات المطموبة مف ىيئة التوظيؼ الجماعي 
 (54)دج.100.000

وبالرجوع إلى مندوب الحسابات ،فإّف  المشرع قضى  بأف يعمـ محافظ الحسابات كتابيا فى حالة عرقمة ممارسة مينتو،     
قبة بالسجف مف سنة الى خمس سنوات ىيئات التسيير قصد تطبيؽ أحكاـ القانوف التجاري. كما نص ا القانوف التجاري عمى المعا

مديرييا  دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، كؿ مف رئيس الشركة أو القائميف بإدارتيا أو 500.000دج الى 20.000وبغرامة مف
العاميف أو كؿ شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائؽ لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات، أو يمتنع عف 

في عيف المكاف أثناء ممارسة مياميـ ،خاصة فيما يتعمؽ باإلتفاقات والدفاتر المستندية  الوثائؽ الالزمة لإلطالع عمييا تقديـ كؿ 
دج عمى كؿ شخص أو شركة ترفض  50.000الى  5.000وسجالت المحاضر، وتكوف العقوبة بغرامة جبائية يتراوح مبمغيا مف

صوص عمييا في المواد السالفة الذكر أعاله ،التي يتعيف  تقديميا وفقا لمتشريع منح حؽ اإلطالع عمى الدفاتر والوثائؽ المن
 (55)الجزائري، أو القياـ بإتالفيا  قبؿ إنقضاء اآلجاؿ المحددة لحفظيا 

 ثالثا :واجب اإلدالء بالشهادة أمام القضاء.   

ذا أفشى سرا مف أسرار مينتو واجو عقوبة مف القواعد المستقر عمييا أنو، إذا امتنع الشاىد عف اإلدالء بشيادتو واج و عقوبة، وا 
غير أٌف اإلفضاء بالسر الميني يكتسي طابعا خاصا عندما يتعمؽ األمر بالشيادة أماـ العدالة، و عميو، فإف  السؤاؿ الذي  أيضا،

 ىؿ واجب الشيادة أماـ العدالة يبرر اإلفشاء لمسر الميني؟ . يجدر طرحو  في ىذا الخصوص ىو:

 الحكـ القانوني لمشيادة: -0  

أكد  المشرع الجزائري صراحة عمى أٌف كؿ شخص أستدعي لسماع شيادتو ىو ممـز بالحضور وحمؼ اليميف وأداء الشيادة ،مع  
ىذا األخير، جاز  لقاضي التحقيؽ، بناء عمى طمب وكيؿ  مراعاة األحكاـ القانونية المتعمقة بسر المينة. فإذا لـ يحضر

الحكـ عميو بغرامة.عمى أنو، إذا حضر الشاىد الحقا و قدـ أعذارا مقبولة،   تحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية، أوالجميورية إس
جاز لقاضي التحقيؽ بعد سماع وكيؿ الجميورية إعفاؤه مف الغرامة كميا أو جزئيا بحسب ظروفو ،وفي مجاؿ قانوف األعماؿ 

س اإلدارة أف يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة وقائع أو معمومات إطمعوا عمييا ،ذىب المشرع إلى أنو ،ال يجوز ألعضاء مجم
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في إطار عيدتيـ، وذلؾ دوف المساس بإاللتزامات الممقاة عمي عاتقيـ بموجب القانوف، باستثناء الحاالت التي يدعى فييا لإلدالء 
أّف واجب  غير(56)اإلدارة في سبيؿ تأدية ميامو،   بشيادتو في دعوى جزائية، ويمتـز بنفس الحكـ كؿ شخص يمجأ إليو مجمس

 اإلدالء بالشيادة قد يصطدـ بمبدأ إحتراـ السر الميني.

 : اإلمتناع عف الشيادة بحجة السر الميني- 9  

كاف القانوف الفرنسي في بداية األمر، جد متمسؾ  بمبدأ  السر الميني  ، فكاف يمنح المؤتمنيف عميو  حؽ رفض اإلدالء    
بالشيادة إحتراما لواجب السر الميني  . ولكف، إذا كانت الشيادة واجب يفرضو القانوف و ىي ضرورية لخدمة وتنوير العدالة 

 ،فكيؼ يمكف التوفيؽ بيف ىذا الواجب و واجب إحتراـ السر الميني في مجاؿ األعماؿ؟.

األعماؿ ،ولكف يممس مف مجموع أحكامو ميمو الي   إّف القضاء الجزائري لـ يقدـ حموال واضحة حوؿ ىذه المسألة ،في مجاؿ 
ترجيح  واجب إحتراـ أسرار األعماؿ عمى واجب اإلدالء بالشيادة الميني  لمساعدة السمطات القضائية، إذ ال يعاقب عموما،  

 (57)الشاىد  الذي يمتنع عف أداء الشيادة  إحتراما لمبدأ السر الميني الي يقره القانوف

التوفيؽ بيف مقتضيات السر الميني و واجب اإلدالء بالشيادة ، فعمد    الفرنسي، فإنو عمى العكس مف ذلؾ، حاوؿأما  القضاء   
إلى التمييز بيف مختمؼ األشخاص الممزميف بالسر الميني، فيناؾ مف سماىـ بالمؤتمنيف بالضرورة عمى األسرار، وىذه الفئة 

ة مطمقة ، يمنح  ليا الحؽ في رفض اإلدالء بشيادتيا. و المالحظ  أّف السمطة التى يتعيف  عمييا أف تكتـ السر الميني  بصف
القضائية تواجو مشكمة جدية أثناء التحقيؽ ،عند إستدعائيا ألحد المؤتمنيف السر مف ىذه الفئة ،سواء كاف موظفا أو مندوبا 

يدة في الدعوى. فيمتنع ىذا األخير عف أداء الشيادة حسابيا لإلدالء بشيادتو، وال سّيما إذا كانت ىذه الشيادة ىي البّينة الوح
ذا تبيف لمقضاء أّف ىذا اإلمتناع ال يقوـ عمى أساس صحيح، تمزمو  باإلدالء بشيادتو، فإف لـ يستجب  بحجة السر الميني. وا 

 (58)ليذا األمر، يحاؿ إلى القضاء المختص حسب األصوؿ ،ليناؿ جزاءه  عف تقاعسو عف أداء عف الشيادة 

أما إذا تبيف أّف السر الميني كاف عنصرا أساسيا في الدعوى وكاف ىذا الشخص المدعو  الشاىد الوحيد، فال يكوف أماـ سمطة    
التحقيؽ سوى اإلعالف  أنو، ال وجو إلقامة الدعوى لوجود سر مف أسرار المينة لمدولة، ومف ثـ، إعالف براءة المتيـ لعدـ قياـ 

 (59)لموضوع، وىو اإلتجاه الذي أخذ بو القانوف اإليطالي.دليؿ ضده مف قبؿ محكمة ا

ولو -ىذا، وتجدر اإلشارة إلى أٌف أغمب التشريعات المقارنة تمنع الموظفيف والمستخدميف والمكمفيف بخدمة عامة مف الشيادة  
مى عدـ إفشاء السر الميني عف المعمومات التي كانت قد وصمت إلى عمميـ أثناء قياميـ بمياميـ، وأكدت ع -بعد تركيـ العمؿ

إال بقرار مف المحكمة، ولو كاف حامؿ السر ليس موظفا عاما، كأف يكوف تابعا لمقطاع الخاص كمحامى أو طبيب أو سمسار 
 (60)لدى شركة تجارية ، فقد منحو القانوف حؽ اإلحتجاج بالسر الميني عند إستدعائو لإلدالء بالشيادة ضمف ضوابط معينة .
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 ؾ إستثناءات ال يمكف فييا اإلحتجاج بالسر الميني عند اإلدالء بالشيادة.عمى أّف ىنا

 اإلستتناءات الواردة عمى اإلحتجاج بالسر الميني عند اإلدالء بالشيادة. -3

 إّف االستثناءات الواردة عمى التمسؾ بالسر الميني عند أداء الشيادة تتمثؿ في الحاالت  اآلتية:

مؽ بالكشؼ عف إرتكاب جناية أو جنحة، فال يجوز كتـ  ىذا السر باعتباره عمال غير مشروع، إذ أف إذا كاف إفشاء السر  يتع –
مصمحة المجتمع تفرض الكشؼ عف جميع الجرائـ المرتكبة أو في حالة الشروع في إرتكابيا، ومف ثـ، يتعيف عمى  المؤتمف 

حقاؽ الحؽ.إفشاء السر واإلدالء بكؿ ما يعرفو حوؿ ىذه الجريمة إلظيار الح  قيقة وا 

 _ إذا نشرت المعمومات السرية بالطرؽ القانونية أو كانت السمطة المختصة قد أذنت بإذاعتيا، فال يحتج بالسر الميني. 

 _ إذا صدر حكـ  قضائي يقضي بأّف المعمومات التى سيدلى بيا الشاىد التكتسي طابع السرية.

لمتعمقة بالجرائـ الموجية ضد الحكـ أوالنظاـ الدستوري، فال يحتج بسريتيا  بأي _اليكوف محال لمسر المينى ،األنباء والوثائؽ ا
 حاؿ مف األحواؿ.

 (61)_موافقة صاحب السر عمى إفشائو، بشرط أف اليكوف في القوانيف الخاصة بالمينة ما يمنع مف إفشاء السر رغـ الموافقة.

 عمى أنو، يجدر التساؤؿ في ىذا الخصوص ، حوؿ ما إذا كاف يحؽ لصاحب السر  أف يحرر المؤتمف عمى السر مف إلتزامو   
 ليفضي بالمعمومات  السرية ويدلى بالشيادة؟.،

وز فقد إنقسـ الفقو في ىذا الخصوص، إذ يرى البعض أّف المحافظة عمى السر الميني ىو إلتزاـ  ذو طبيعة عقدية، ويج  
بالتالي، اإلخالؿ بيذا اإللتزاـ دوف أف يؤدي ذلؾ  إلى قياـ المسؤولية الجزائية. ويرى البعض األخر أف السر الميني كمبدأ 
ف وافؽ المعني بالسر عمى إفشائو ،لتعمقو بالنظاـ العاـ. كما إنقسـ  اإلجتياد القضائي بدوره إلى  مطمؽ، ال يمكف إفشاؤه، وا 

ف تمت برضا صاحب السر. أما الثاني، فإنو يرى أٌف الموافقة قسميف، أو ليما، يمنع   إفشاء السر بصفة مطمقة ويبطؿ الشيادة وا 
 (62)عمى اإلفشاء يعتبر سببا لمنع أي متابعة جزائية.

 ويترتب عمى ذلؾ أّف إفشاء السر الميني بأداء الشيادة أماـ القضاء يكوف بأمر مف السمطة القضائية وىو ما يجسد نظرية   
 نسبية السر الميني في قانوف األعماؿ، وذلؾ يستقيـ مع المنطؽ القانوني السميـ.

أٌما عف موقؼ المشرع الجزائري عف إفشاء السر الميني  بأداء الشيادة  أماـ القضاء ،فجعمو إلتزاما عاما عمى عاتؽ  كافة   
ف كانت أسرارا األشخاص الخاضعيف لواجب الكتماف. غير أنو ،يمنع اإلدالء بالشيادة إذ ا تعمؽ األمر بسر مف أسرار الدولة،،وا 

 كإختراع األسمحة مثال . -تجارية ،متى كاف ليا عالقة  بالدفاع الوطني



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد    السياسية والعموم القانون مجمة

78 
 

و المالحظ في التطبيؽ العممي، أف ىناؾ تذبذبا واضحا عمى مستوى القرارات القضائية الخاصة بالمادة،  مما يوحي بأٌف  
 بت، يسمح بالتمييز بيف السر الميني المطمؽ و السر النسبي. القضاء لـ يستقر بعد عمى رأي ثا

ويجدر التنبيو إلى أنو ، متى وجد نص أو قرار يقضي بأداء الشيادة أماـ العدالة، فإّف  اإلفشاء بالسر الميني يجب أف يتـ في  
 إطار الحد المعقوؿ وبالحجـ الذي تستدعيو القضية .

 رابعا: أعمال الخبرة 

المبدأ العاـ  لعدـ إفشاء السر الميني، ال يسأؿ األميف عمى السر، في مجاؿ األعماؿ عف إفشائو لمسر إذا كانت  إستثناًء عمى
السمطة القضائية قد إنتدبتو لعمؿ مف أعماؿ الخبرة، وذلؾ بشرط أف يقدـ التقرير لمجية القضائية التي إنتدبتو  دوف غيرىا، وأف 

الحدود التي رسمتيا ىذه األخيرة. وتجد  اإلباحة سندىا في ىذا الخصوص، إلى كوف يكوف األميف عمى السر قد عمؿ داخؿ 
الخبير يعتبر ممثال لمجية القضائية التي  إنتدبتو، ومف ثـ ،يعتبر عممو  جزءا ال يتجزء مف عمميا .أما إذا أدلى بالسر إلى جية 

 .(63)غير. أخرى، فإنو يكوف مسؤوال جزائيا عف اإلفشاء بمعمومات سرية إلى ال

وىكذا، فإف عمؿ الخبير يعتبر جزءا مف عمؿ المحكمة لتحقيؽ العدالة و إحقاؽ الحؽ، فيطمع القضاء عمى كؿ ما وصؿ إلى 
عممو مف معمومات ووقائع مينية سرية، ومف ثـ ،يعتبر عممو  إستتناء عمى مبدأ كتماف السر الميني، متى تـ ىذا  اإلفضاء   

.أما إذا قدـ ىذه المعمومات السرية إلى محكمة مغايرة، فإنو يكوف مسؤوال عف جنحة إفشاء السر  لممحكمة التي إنتدبتو
 (64)الميني.

و لإلشارة، فإّف المشرع الجزائري نص عمى أحكاـ قانونية خاصة بأعماؿ الخبرة لكونيا تيدؼ إلى توضيح واقعة مادية أو تقنية  
مف طرؼ  المحكمة فحسب، بؿ قد يعيف أيضا، مف قبؿ التجار والمؤسسات ورجاؿ لمقاضى  ،عمما أّف تعييف الخبير ال يكوف 

األعماؿ في القضايا المتعمقة بمجاؿ األعماؿ والمحاسبة، وىو ما أكٌد عميو المشرع الجزائري بنصو عمى جواز تعييف الخبير مف 
ذلؾ ما قضى بو المشرع الجزائري  طرؼ القاضى، أو بطمب أحد الخصوـ مف نفس التخصص أومف تخصصات مختمفة   ومثاؿ

في القانوف التجاري  بأنو ،يمكف لمشريؾ المعزوؿ اإلنسحاب مف الشركة مع طمبو إستيفاء حقوقو في الشركة والمقدرة قيمتيا يـو 
لناظرة قرار العزؿ مف طرؼ الخبير المعتمد والمعيف  مف قبؿ األطراؼ.  أما في حالة عدـ إتفاقيـ، فيعيف بأمر مف  المحكمة ا

 (65)في القضايا المستعجمة، وكؿ شرط مخالؼ اليحتج بو ضد الدائنيف.

 

لى جانب حاالت  وجوب  إفشاء السر الميني بموجب نصوص  قانونية صريحة، يوجد حاالت أخرى  يكوف فييا ىذا    ىذا، وا 
 اإلفشاء  جوازيا.
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   .  المبحث الثاني: اإلفشاء الجوازي لمسر المهني في قانون األعمال

يبيح القانوف صراحة لصاحب المينة إفشاء السر  في بعض الحاالت الخاصة، لمراعاة  إما مصمحة إجتماعية ،كأف يكوف   
، أو مصمحة  بعض األشخاص  ، كاإلفشاء الجوازي لمصمحة صاحب المينة  أو اإلفشاء أوالاإلفشاء بغرض منع وقوع جريمة  

ف السر الميني مباحا بإرادة صاحب المينة، حيث يوافؽ ىذا األخير ،في بعض .و قد يكوف اإلفصاح عثانيا لمصمحة الغير
  ثالثا.الحاالت الخاصة ، عمى نشر بعض مف المعمومات المينية السرية  الخاصة بو 

 أوال: إفشاء السر لمنع وقوع جريمة   

تنظيمي ،أي في الشركات التجارية أو  أجاز القانوف لصاحب المينة الممـز بكتماف السر الميني، سواء في إطار جماعي أو 
المؤسسات اإلقتصادية العامة أو الخاصة أو حتى في إطار فردي كالتاجر الفرد أو أصحاب المينة الحرة، أف يبمغ السطات 
المختصة عما يصؿ إلى عمميـ مف وقائع أومعمومات عف طريؽ مينتو، متى كاف إفشاؤىا بغرض منع إرتكاب جناية أو جنحة 

د أكد المشرع في المجاؿ المصرفي ،في إطار الوقاية مف تبييض األمواؿ ،عمى إخضاع كؿ األشخاص لواجب اإلخطار فق(66)
بالغ خمية اإلستعالـ المالي بكؿ عممية تتعمؽ بأمواؿ يشتبو أنيا متحصمة مف جناية أو جنحة.  (67)عف الشبية وا 

نتو أو وظيفتو أف ىناؾ جريمة مف جرائـ الفساد عمى وشؾ و إلى جانب ذلؾ،  يمـز المشرع  كؿ شخص يتوقع ،بحكـ مي  
الوقوع، باإلبالغ عنيا لمسطات العمومية، وبالرجوع إلى األحكاـ العامة ، نجد أف المشرع الجزائري قد أكد  عمى واجب تبميغ 

سرالمينة، وتتجسد ىذه السمطات عف اإلعتداءات ضد األمف الخارجي لمدولة، وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بالواجبات التي يفرضيا 
 (68)الجنحة في إفشاء األسرار اإلقتصادية لدولة أجنبية.

ويستفاد مف ىذه النصوص القانونية، أٌف المشرع ال يمـز المؤتمف عمى السر بالكتماف المطمؽ في جميع الظروؼ و األحواؿ،    
ّنما يجيز لو اإلفشاء  ببعض األسرار المينية لمسمطات المختصة، والحكم ة مف ىذا اإلفشاء ىو تمكيف السمطات مف التصرؼ وا 

 لمحيمولة دوف وقوع الجريمة .

 ثانيا: اإلفشاء الجوازي لمسر المهني لمصمحة بعض األشخاص

لصاحب السر ولكف ألشخاص آخريف، فقد يكوف إفشاء  قد تكوف المصمحة في إفشاء السر الميني في مجاؿ قانوف األعماؿ، ال
 . 2، كما قد يكوف ىذا اإلفشاء في مصمحة الغير1صمحة صاحب المينة بعض أسرار األعماؿ في م

 اإلفشاء الجوازي لمصمحة صاحب المينة-0

ويتحقؽ ذلؾ  أساسا في حالة إتياـ صاحب المينة بارتكاب خطأ معيف أثناء ممارسة مينتو، فإف استدعي لممساءلة التأديبية    
يكشؼ، في سبيؿ الدفاع عف نفسو، عف بعض الوقائع والمعمومات السرية أو المدنية أوالجنائية، كاف مف حقو كمتيـ أف 
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الضرورية لرفع اإلتياـ عف نفسو حفاظا عمى سمعتو المينية، التي ييددىا ىذا االتياـ . ويكوف ذلؾ عادة في حالة نزاع بيف 
عا في المطالبة باألتعاب صاحب المينة وصاحب السر عمى األتعاب المستحقة لألوؿ .ذلؾ ألف لصاحب المينة حقا مشرو 

ف اقضى األمر  المستحقة لو، فإف رفض صاحب السر الوفاء بيا، كاف لو في سبيؿ الحصوؿ عمييا إستعماؿ جميع الوسائؿ، وا 
 اإلفشاء ببعض المعمومات المينية السرية.

ف كانت تسم   و عمى مصمحة صاحب عمى أّف مصمحة صاحب المينة في الدفاع عف نفسو ضد اإلتيامات الموجية إليو، وا 
السر في كتماف أسراره،فإنيا ال تخولو حقا مطمقا في إفشاء كؿ أسرار المؤسسة، بؿ إّف ىذا الحؽ مقيد بالمصالح المالية 

 (69)واإلقتصادية لممؤسسة.

 .اإلفشاء الجوازي لمصمحة الغير-9

يمكف إباحة أسرار األعماؿ  تحقيقا لمصمحة أشخاص أخريف، ويتمثؿ  ذلؾ  أساسا   في الحقوؽ الفكرية كما ىو الحاؿ فيما 
 يمي: 

 عدـ  إستغالؿ المعمومات والمعارؼ موضوع السر الميني-أ 

إلى أنو، يجوز في أي وقت ولكؿ مف ييمو األمر، أف   ذىب كؿ مف المشرع الجزائري و الفرنسي  في مجاؿ براءة اإلختراع
يطمب مف المصمحة المختصة، بعد إنتياء مدة أربع سنوات مف تاريخ إيداع طمب البراءة أو ثالث سنوات مف تاريخ تسمميا، 

 الرخصة اإلجبارية  بسبب عدـ إستغالؿ اإلختراع أو لنقص في إستغاللو. 

الحاالت واكتفى بالنص عمى أّنو، اليمكف منح الرخصة إال إذا تحققت المصمحة المختصة  عمى أّف المشرع لـ يبيف صراحة ىذه
مف عدـ اإلستغالؿ أو النقص فيو،  والتمنح ىذه الرخصة إال بعد تحديد التعويض المناسب لمقيمة اإلقتصادية .، كما حدد 

تجدر اإلشارة إلى أنو ،ال يمكف نقؿ ىذه الرخصة إال المشرع  إجراءات منح ىذه الرخصة اإلجبارية وتعديميا وسحبيا.  ىذا، و 
 (70)مع جزء مف المؤسسة أو المحؿ التجاري المنتفع بيا، واليتـ ىذا اإلنتقاؿ إال بعد موافقة المصمحة المختصة. 

 إفشاء السر الميني لتحقيؽ مصمحة عامة -ب 

الحية الوزير المكمؼ بالممكية الصناعية في منح رخصة لقد أكد المشرع الجزائري صراحة في قانوف الحقوؽ الفكرية ،عمى ص  
إجبارية   إلفشاء السر لمصمحة مف مصالح الدولة أو لمغير الذي يعيف مف طرفو، متى إقتضت المصمحة العامة  ذلؾ ، كأف 

 منافية لممنافسة.يتبيف لدى  الييئة القضائية أو اإلدارية بأف صاحب البراءة أو مف رخص لو باستغالليا يقوـ بذلؾ بطريقة 
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نزع ممكية المنجزات الفكرية المعتبرة سرية ، إذ نظـ المشرع الفرنسي  ويتجسد إفشاء سر اإلختراع لممصمحة العامة أساسا في 
بصورة دقيقة وضعية اإلختراعات التي تيـ الدفاع الوطني، بحيث يحؽ لمدولة الحصوؿ في أي وقت ،لحاجات الدفاع الوطني 

 الؿ أي إختراع  في ىذا الخصوص.،عمى ترخيص إلستغ

أما المشرع الجزائري،  فإنو يعتبر سريا  كؿ  اإلختراعات التي ينجزىا أي مواطف والتي تيـ األمف الوطني أو تؤثر عمى الصالح 
العاـ  وىو اإلتجاه الذي أخذ بو أيضا ،في خصوص الرسوـ والنماذج الصناعية ،إذ نص  عمى أّنو ،يجوز لكؿ مؤسسة أف 

ب حؽ إستعماليا بمقابؿ،  و لكنو ،لـ يحدد الحكـ في  حالة عدـ استغالؿ الرسـ أو النموذج بصورة كافية، و في حالة عدـ تطم
 تزويد األسواؽ الميمة بو، مما ينعكس سمبا عمى المصمحة العامة والتنمية اإلقتصادية .

،في حالة رفض الورثة الكشؼ عف المصنؼ وكاف كما نص المشرع الجزائري في خصوص حؽ المؤلؼ، بعد وفاتو عمى أٌنو    
ىذا األخير ذا أىمية وطنية، يجوز لوزير الثقافة أو مف يمثمو، بمبادرتو أو بطمب مف الغير، أف يقدـ عريضة إلى المحكمة  

خص حالة . ىذا، وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه األحكاـ ت1المختصة في ىذا الشأف، يطمب فييا اإلذف الالـز لمكشؼ عف المصنؼ
عدـ الكشؼ عف المصنؼ مف قبؿ صاحبو أثناء حياتو، وحماية ىذه المؤلفات تدوـ خمسيف سنة، تبدأ مف السنة  التي تـ فييا 

 (71)ذلؾ اإلنجاز.

أما الحالة الثانية إلفشاء السر تحقيقا لمصالح العاـ ،في مجاؿ الحقوؽ الفكرية ،فإنيا تخص نقؿ  حؽ المؤلؼ مف أجؿ 
إستثناًء عمى األصؿ العاـ ،قد يبيح  المشرع الجزائري في ىذا الخصوص، أف يتـ نقؿ إنتاج  ، العاـ، ومفاده أنو اإلستعماؿ

المؤلؼ ، في بعض الحاالت الخاصة المحددة قانونا، لإلستعماؿ العاـ،  كاإلعالـ العاـ،  كما قد يتـ النقؿ لغرض ثقافي أو 
 (72)حة العامة. قضائي أو إداري. وىو إستثناء تمميو المصم

 

 ثالثا: رضا صاحب السر بإفشاء السر المهني.

إستثناًء عمى األصؿ العاـ الذي يقضي بعدـ رضا صاحب السر بإفشاء المعمومات المينية السرية ،لما فيو مف مساس بحقوقو   
مف أأتمف عمييا بإفشائيا. ومصالحو، فإّف ىذا األخير قد يوافؽ، في بعض الحاالت الخاصة، عمى نشر البعض منيا ، فيرخص ل

ذا تعدد اصحاب  فال نكوف في ىذه الظروؼ بصدد جريمة إفشاء سر ميني، ما داـ المعني بيذا السر قد تنازؿ عنو صراحة، وا 
 السر، فيتعيف صدور الرضا منيـ جميعا.  
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دراؾ  كامميف و   رادة حرة  مختارة وسميمة مف عمى أنو،  يشترط في ىذا الرضا  باالفشاء أف يكوف صحيحا وصادرا عف وعي وا  ا 
 أي عيب .ويستوي  أف يتـ الرضا  باإلفشاء كتابيا أو شفويا أو باإلشارة المتعارؼ عمييا، شريطة أف يكوف صريحا ال لبس فيو.

كما ال  تيـ الصورة التي يفضي بيا  السر الميني، سواء تـ  ذلؾ عف طريؽ الشيادة أماـ القضاء،  أو تقرير ميني يطمبو  
حب السر نفسو ،بشرط أف يصدر ىذا اإلفضاء منو شخصيا أو ممف يوكمو توكيال خاصا، فمو خرج الوكيؿ عف حدود ما صا

 .(73)أبيح لو بإفشائو يكوف مسؤوال عف جنحة إفشاء السر الميني

فقد أكد المشرع الجزائري أٌما في المجاؿ المصرفي، فيعتبر اإلذف الكتابي لمزبوف أو العميؿ سببا إلباحة إفشاء السر البنكي.    
عمى أٌف، البنؾ المركزي  عميو أف يبمغ لجميع البنوؾ والمؤسسات المالية بناء غمى طمبيا،المعمومات الخاصة بزبائف المؤسسة 

بو   ،بشرط أف يكوف الزبوف المعني قد رخص مسبقا وكتابيا لمبنؾ أو المؤسسة المالية لمقياـ بيذا اإلفشاء، .وىو  االتجاه الذي أخذ
المشرع المصري، إذ أكد عمى أف سرية الحسابات تقررت لمصمحة العميؿ صاحب الحساب أو الوديعة ، ومف ثـ، يجوز االطالع 
عطاء البيانات والمعمومات المتعمقة بيا  و يكوف ذلؾ بإذف كتابي مف العميؿ أومف يكوف لو حؽ التمسؾ  عمى الحسابات وا 

 (74)بحقوؽ العميؿ.

 ي إفشاء السر الميني في قانوف األعماؿ.صفة صاحب الحؽ ف -1

ما مف شؾ  أٌف العمؿ في الشركات والمؤسسات التجارية و اإلقتصادية يقوـ عمى تضافر جيود عدة أشخاص، الذيف يمتزموف   
معمومات بالحفاظ عمى األسرار المينية، فال يعقؿ في ىذه الظروؼ، إفشاء السر الميني بناًء عمى رضا أحدىـ بالنظر إلى أٌف ال

و الوثائؽ المتعمقة بيا ليست ممكا لشخص معيف، بؿ  ىي مصمحة مشتركة، فضال عف  أّف اإلخالؿ بواجب السر الميني يترتب 
عميو المسؤولية جزائية،  وعميو، يمكف القوؿ إف صاحب الحؽ في إفشاء السر الميني في مجاؿ قانوف األعماؿ، يتحدد أساسا في 

، أسرار فردية . وفي ىذا الخصوص، تعتبر الحقوؽ المرتبطة ببراءة األسرار الخاصة بالممكية  الفكرية، التي ىي عمى العمـو
اإلختراع عمى غرار الحقوؽ المتعمقة بالعالمات والرسـو والنماذج الصناعية ،قابمة لإلنتقاؿ كميا أوفي جزء منيا، شريطة تسجيؿ 

 (75)بإستغالؿ البراءة أو رىنيا أو تقديميا كإسياـ في شركة.ىذه العمميات في الدفتر الخاص بالبراءات،  كالترخيص 

  العمميات التي تتـ بمبادرة صاحب السر الميني:_ 9 

يمكف التنازؿ عف السر أو المعمومة السرية المكونة لحؽ مالي ،كما ىو الشأف في براءة اإلختراع، بإعتبارىا أحد عناصر      
ند التنازؿ عف المتجر. ووفقا لمقواعد العامة لمقانوف المدني، يخضع المتنازؿ اللتزاميف المحؿ التجاري، و يتـ التنازؿ عنيا ع

أساسييف أال و ىما واجب التسميـ وواجب الضماف. أما واجب التسميـ، فيتمثؿ في ألزاـ المتنازؿ بتسميـ سند الممكية إلى المتنازؿ 
 تنازؿ لو  بإستغالؿ اإلختراع المحمي قانونا. لو، والتسميـ في مجاؿ براءات اإلختراع مفاده السماح لمم
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( فيؿ يتعيف تقديميا إلى -FAIRE ou KNOW- HOW  SAVOIR ومف ىنا ،يثور التساؤؿ حوؿ المعارؼ التقنية )   
 المتنازؿ لو  ؟ .

قو الجزائري، إلى عمى  الرغـ مف  وجود المبدأ العاـ ،الذي يقضي بواجب تنفيذ االلتزاـ العقدي بحسف نية، ذىب جانب مف الف
أنو، ال يكوف المتنازؿ ممزما  بتقديـ كؿ ما لديو مف ميارة في مجاؿ االختراع إلى المتنازؿ لو، وحجتيـ في ذلؾ أنو ،اليمكف 
إعتبار  معارؼ ىذا األخير مف ممحقات الشيء المبيع، إذ أّف  براءة االختراع  سند كاؼ في حد ذاتو، ومف ثـ ،ال يكوف عمى 

ليو إاٌل تنفيذ اإلختراع بحسب اإلرشادات واألوصاؼ التي يتضمنيا العقد. وذلؾ ينسجـ مع المنطؽ القانوني السميـ الذي المتنازؿ إ
 إلى المتنازؿ لو إذا لـ يكف العقد يتضمف شرطا صريحا في ىذا الشأف.  يقضي بعدـ إنتقاؿ  المعارؼ

التنازؿ عف حقوقو كميا أو جزئيا باعتبارىا سرا تجاريا يعود باألرباح عمى صاحبيا، ويكوف   كما يجوز لصاحب الرسـ أو النموذج 
التنازؿ  بموجب عقد، إال أّف  المشرع لـ يشترط أف يكوف ىذا العقد رسميا ،إذ  يكفي أف يكوف محررا عرفيا، ويتضمف كافة 

 (76)لنموذج المحا.البيانات المتعمقة بأطراؼ العقد وبموضوع العممية ،أي الرسـ وا

و كذلؾ ، قد  يتـ  إفشاء السر الميني التجاري برضا صاحبو،  في حالة الترخيص في مجاؿ الحقوؽ الفكرية، إذ يجوز لصاحب 
السر منح ترخيص إلى المرخص لو، قصد إستغالؿ سر مينتو لمدة معينة  بمقابؿ  يدفعو لو ىذا األخير،كما ىو الحاؿ في 

موذج الصناعي.   و لإلشارة فإّف الترخيص يعد نوعا مف عقود اإليجار، ومف ثـ، فإّنو يخضع لمقواعد العامة  اإلختراع والرسـ والن
في القانوف المدني الخاصة  بإيجاراألشياء. وفضال عف ذلؾ،فإف   الترخيص  يخضع لشروط شكمية وإلجراءات الشير، فيجب 

المتعاقدة، ثـ يسجؿ لدى المعيد الوطني الجزائري لمممكية مقابؿ دفع رسـو أف يثبث العقد كتابيا ويكوف موقعا مف قبؿ األطراؼ 
 تنظيمية ،فال  يحتج بيذه الرخصة إاٌل بعد إتماـ  ىذه اإلجراءات.

و إلى جانب الشروط الشكمية، يخضع الترخيص إلى الشروط الموضوعية المطموب  توافرىا في كافة العقود، كالرضا، واألىمية، 
ب. كما يجب  تحديد الصالحيات الممنوحة لممرخص لو باستغالؿ سر الصنعة  أو التقنية  كتحديد النطاؽ والمحؿ، والسب

الزماني والمكاني إلستغالؿ السر الميني، وتوضيح ما إذا كاف الترخيص كميا أو جزئيا، مما يخوؿ صاحب السر حؽ متابعة 
 (77)المرخص لو قضائيا في حالة تجاوزه حدود الترخيص.

، ويرتب الترخيص وفقا لمقواعد العامة  إلتزامات تقع عمى  عاتؽ الطرفيف، فيمتـز صاحب السر  بواجب التسميـ والضماف و ىذا 
 .يكوف عمى المرخص لو  دفع المبالغ المستحقة، والحفاظ عمى سرية المعمومات أو المعارؼ

الشركة، ذلؾ أّف القانوف يسمح لكؿ شخص  كما يتـ الكشؼ عف سر المينة برضا صاحبو، في حالة تقديمو كإسياـ في 
بإستغالؿ إنتاجو الفكري في التجارة أو الصناعة ،فيو يتمتع بإحتكار مؤقت إلستثماره ويحؽ لو في ىذا الصدد أيضا ،طمب 
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ؿ الممكية ، حيث الحماية. ووفقا لمقواعد العامة لمشركات التجارية، يجوز تقديـ براءة اإلختراع  أو اإلنجازات الفكرية إٌما عمى سبي
تنتج ىذه العممية نفس اآلثار التي ترتبيا عممية التنازؿ، باستثناء االلتزاـ بدفع الثمف، لكوف المعني باألمر أو صاحب السر 
يتحصؿ عمى حصص أو أسيـ  في رأسماؿ الشركة مقابؿ تقديـ البراءة. كما يمكف تقديـ البراءة أو السر عمى سبيؿ اإلنتفاع، و 

صوص تسري أحكاـ عقد اإليجار، فال يقدـ الشريؾ إلى الشركة الحؽ في إستعماؿ البراءة وقبض ثمارىا،  ويترتب في ىذا الخ
 (78)عمى ذلؾ أٌف الممكية التنتقؿ إلى الشركة وأٌف األخطار يتحمميا المقدـ.

 حقوؽ المؤلؼ -3

رؼ بأنو حؽ الممكية المعنوية المتعمقة بتأليؼ في مجاؿ الممكية األدبية والفنية، وحؽ المؤلؼ  عمى وجو الخصوص ،الذي يع 
نتاجو وعميو، يتمتع صاحب المصنؼ  ما، فإف عبارة حؽ المؤلؼ   تبرز جميا العالقة الوطيدة الموجودة بيف صاحب التأليؼ وا 

انونا مف األدبي أو الفني  بحقوؽ مختمفة، البعض منيا ذو طابع مالي والبعض اآلخرذوطابع معنوي ويتألؼ الحؽ المعنوي ق
 ثالث حقوؽ، الحؽ في الكشؼ، والحؽ في الندـ أو السحب، والحؽ في اإلفشاء أو النشر.

لممؤلؼ وحده ،الحؽ في إتخاذ قرارنشر إنتاجو، وقد كاف المشرع يعترؼ ضمنيا بيذا الحؽ في   أّن  أما الحؽ في الكشؼ فمفاده 
كاف يسمح لممحكمة  بإتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا امتنع ورثة  ، حيث  المتعمؽ بحؽ المؤلؼ 14-73مف األمر رقـ  67المادة 

المؤلؼ المتوفي، أو حائز التأليؼ عف نشره دوف مبرر شرعي. أٌما التشريع الحالي، فال يثير أي إشكاؿ في ىذا الخصوص ،إذ 
أنو يممؾ الحؽ في نشر  ينص بوضوح عمى أٌف المؤلؼ يتمتع " بحؽ الكشؼ عف مصنفو"، وىذا يعني مف الناحية القانونية

 (79)إنتاجو بإسمو الخاص أو تحت إسـ مستعار، كما يحؽ لو تحويؿ ىذا الحؽ إلى الغير. 

وبناًء عمى ذلؾ ،يعتبر إعتداًء عمى الحرية الفردية لممبدع ،كؿ تصرؼ  فيو مساس بحقو المتعمؽ بالكشؼ، كنشررسـ    
عادة وضع مصنؼ ما في السوؽ ، دوف الحصوؿ عمى موافقة صاحبو، إذا كاف ىذا األخير قد قاـ غيرمكتمؿ مف إنتاجو أوا 

لى  بسحبو سابقا. كما يقضي المنطؽ القنوني السميـ بمنح المؤلؼ الحؽ في إختيار طريقة الكشؼ عف إنتاجو وتحديد شروطو، وا 
اإلجراءات القانونية  إلحاؽ ذلؾ الحيف، يبقى ىذا المصنؼ سرا مينيا لمؤلفو ،يترتب عمى إفشائو دوف موافقتو ودوف إستكماؿ 

 (80)أضرار بصاحبو.

ىذا ،وباستقراء النصوص القانونية الخاصة بالحؽ في الكشؼ في التشريعيف الجزائري و الفرنسي، يتضح بأنو  يكفي إنجاز 
نتاجو، دوف حاجة إلى نشره إلثباث أٌف التأليؼ  منسوب إليو، و التأليؼ في حد ذاتو إلنشاء عالقة مباشرة بيف شخصية المؤلؼ وا 

تأسيسا عمى ذلؾ ،يحؽ لممؤلؼ إتخاذ  أي قرار يشاء في خصوص إنتاجو، فمو أف  يحتفظ بسره  أو يقرر إفشاءه ،كما يجوز لو 
 (81)فضال عف ذلؾ، التوقيع عمى إنتاجو بإسـ  مستعار أو رفض وضع أي توقيع عميو.
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أخذ قرار سحب إنتاجو بعد نشره أو قبؿ نشره مع تعويض  يقصد  بالحؽ في الندـ أو السحب، الحؽ الممنوح لممؤلؼ في و 
المتنازؿ لو .و الجدير بالمالحظة أنو ،اليجوز ممارسة ىذا الحؽ  إاٌل إذا ذكر صراحة في عقد النشر. و يمنح ىذا الحؽ لممؤلؼ 

لو بالمقابؿ ، الحؽ في الندـ أو  لمعدوؿ عف قراره في إفشاء إنتاجو الذىني، فإذا كاف لممؤلؼ الحؽ في إفشاء إنتاجو الفكري، فإفّ 
 (82)السحب. غير أٌف ىذا الحؽ مقيد بإلتزاـ  المؤلؼ بدفع تعويض  لممتنازؿ لو عمى أساس إخاللو بإلتزامو العقدي .

نتاجو، فإف المنطؽ أما الحؽ في إفشاء المؤلؼ بعد وفاة صاحبو فمفاده أنو ،إذا كاف  لممؤلؼ حؽ دائـ في إحتراـ  إسمو وصفتو وا 
القانوني السميـ يقضي بإستمرارية ىذا الحؽ حتى بعد وفاة صاحبو، ويمتد ىذا اإللتزاـ إلى الورثة ، الذيف يتعيف عمييـ حماية 
سمعة المتوفي وشيرتو. وقد أكد المشرع الجزائري صراحة عمى أٌف الحؽ في كشؼ المصنؼ يعود إلى الورثة بعد وفاة مؤلفو، 

 (83)ؼ ذلؾ.مالـ تكف ىناؾ وصية أخرى تخال

 خاتمة :

وبناًء عمى ما تقدـ بيانو، يمكف القوؿ ّأف السر الميني في مجاؿ قانوف األعماؿ، يكتسي أىمية بالغة 
 الرتباطو الوثيؽ بالتنمية االقتصادية الوطنية و الدولية. 

ستمراريتيا  فيو يعتبر مف الضمانات األساسية التي تقوـ عمييا المؤسسات، حفاظا عمى وجودىا وا 
 وقدرتيا عمى المنافسة في ظؿ  العولمة و إقتصاد السوؽ.

لذلؾ، تتكاثؼ  الجيود الوطنية والدولية لتوفير حماية فعالة ألسرار المؤسسات  والشركات مف خالؿ 
تجريـ كؿ األفعاؿ التي تشكؿ إعتداًء عمى ىذه األسرار التجارية والصناعية،   وترتيب جزاءات مدنية 

 االعماؿ مف المنافسة غير المشروعة.وجزائية لحماية سوؽ 

عمى أّنو، مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتطور التكنولوجي ،وال سّيما في مجاؿ االعالـ 
والمعموماتية ، تشيد  الحماية القانونية لألسرار التجارية والصناعية تضييقا جديا ،وبالمقابؿ ىناؾ 

ة الوجوبية والجوازية إلفشاء أسرار المؤسسات، بحكـ توسع دائرة إتساع متزايد لحاالت االباحة القانوني
 النظاـ العاـ والمصمحة العامة االقتصادية واالجتماعية.

فاذا سممنا بأنو المناص مف إباحة إفشاء بعض أسرار االعماؿ لمقتضيات مصمحة عميا في المجتمع 
ووجود شركات منافسة ومنع  أو مصمحة مشروعة يقرىا القانوف، في ظؿ االنفتاح االقتصادي 

إستفحاؿ ظاىرة االحتكار في عالـ األعماؿ، إاّل أنو، بات مف الضروري، تعزيز مبدأ حفظ أسرار 
 المؤسسات وضماف حمايتيا، باعتبارىا أساس إنجاح المشاريع اإلقتصادية واالستثمارية.
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لحماية األسرار التجارية و وفي سبيؿ تحقيؽ   ىذا المسعى، يتعيف عمى  المشرع الجزائري أف يتدخؿ 
الصناعية  و اإلرتقاء بيا إلى المستوى الذي وصؿ إليو القانوف األمريكي والتوجيو األوروبي رقـ 

الخاص بحماية أسرار األعماؿ لمحيمولة دوف  اإلستيالء عمييا و إستخداميا بطريقة    2016/943
حماية أسرار األعماؿ المتفرقة عبر غير مشروعة، وذلؾ بالعمؿ عمى جمع شتات األحكاـ الخاصة ب

مختمؼ القوانيف، التي يشمميا قانوف األعماؿ، ووضعيا في قانوف موحد خاص بحماية أسرار 
األعماؿ لتحقيؽ اإلستقرار القانوني واإلنسجاـ بيف أحكامو وتوفير حماية فعالة ليذه االسرار  بترتيت  

 لخاصة بيا.جزاءات مدنية و جزائية عمى كؿ مف يخؿ باألحكاـ ا

ىذا ، ويتعيف عمى المشرع  فضال عف ذلؾ، أف يعمؿ عمى التوفيؽ بيف الغاية المشروعة لحماية 
أسرار األعماؿ وواجب إفشائيا لمقتضيات المصمحة العامة والنظاـ العاـ  واالستقرار االقتصادي  

جية والردعية لضماف حماية ،لتحقيؽ التوازف بينيما ،مف خالؿ توفير اآلليات القانونية الوقائية والعال
كاممة ألسرار األعماؿ. و مف جية أخرى، يجب فرض قيود وضوابط قانونية صارمة عمى األسباب 
القانونية إلباحة إفشائيا ،لتقويضيا حفاظا عمى مصداقية األعماؿ التجارية والصناعية التي تعتبر 

 ية و الدولية.الركيزة األساسية التي تقوـ عمييا التنمية اإلقتصادية الوطن

 الهوامش:

 ، 1.ط الصناعات، تواجو التي والتحديات عنيا المفصح غير المعمومات حماية الصغير، الغني عبد الديف حساـ-1
 25 ص 2003

Y.GUYON, Droit des affaires ,droit commercial général et société , économica, 8ed 

,1998,n° 19, p33  

 1988 لسنة فيينا اتفاقية االتفاقيات ىذه أبرز ومف الخصوص، ىذا في اتفاقيات عدة الخصوص ىذا في أبرمت - 2
 تريبس ،واتفاقية1990 لسنة الصناعية الممكية بالحماية الخاصة باريس ،واتفاقية  التجارية االسرار بحماية الخاصة
 بحماية الخاص 2016/943 األوروبي والتوجيو ،1994  لسنة بالتجارة الخاصة الفكرية الممكية بحقوؽ المتعمقة
 .المشروع غير واالستغالؿ الحصوؿ ضد التجارية والمعمومات المعارؼ

3- La récente Directive(UE)  2016/943 du 8 juin 2016, JOUE L 157 du 15 juin sur la 

protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre 

l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite. Les Etats membres disposent d’un délai 

de 2ans pour la transposition 
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4- Uniform Trade secrets, with 1985 amendements (de 1979) sur le site 

http://www.wipo.int/wipo 

5- Definitions  Economic  Espionage act  Title 18 ,de 1996 

 في نصت ،التي ADPIC بالتجارة ،الخاصة1994 سنة العالمية ا التجارة منظمة عف المنبثقة اإلتفاقية ىي -6 
 التجارية األسرار حماية عمى منيا 39 المادة

7- P. DIVERGET , le secret professionnel , revue, trim. Droit civil 2008 , p. 126. 

 جريدة ومكافحتيا، االرىاب وتمويؿ األمواؿ تبييض مف بالوقاية المتعمؽ01-05 رقـ القانوف مف 19 المادة -8
 32،ص21،العدد 2005رسمية

 جزائري تجاري قانوف 715 المادة-9

 2017الضريبية االجراءات قانوف الميني السر األوؿ، الفصؿ ،63 المادة-10

 القانوف نفس مف 64 المادة -11

 القانوف نفس مف 65 المادة -12

  2017 الضريبية إجراءات قانوف مف 2.ؼ  66 المادة-13

 القانوف نفس مف 3ؼ66 المادة-14

 ج.ت.ؽ 15 المادة -15

 و اإلئتماف بمؤسسات والتمـ،المتعمؽ المعدؿ 1984 يناير 24 في المؤرخ 46-84 رقـ القانوف مف 57 المادة -16
 .عمييا الرقابة

PH. BRUNO, le secret professionnel , ed .l’harmation , Paris ,2005 , P 52. و أنظر في نفس

 اإلتجاه،

 الصفقات قانوف المتضمف ، 2015 سبتمبر 16 في المؤرخ 15-247 رقـ الرئاسي المرسـو مف 94 المادة -17
 .24 ص العاـ المرفؽ وتعويضات العمومية

 .ج.ت.ؽ 82 المادة -18

 ج.ت.ؽ 12 المادة -19
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 وما بعدىا 171فرحة زراوي صالح ، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري، الصفحة  -20

، 2008المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية ، ج.ر  01-2008مكرر مف األمر رقـ 7المادة  -21
 25ص  15العدد

 الذكر السالؼ 01-08مف األمر رقـ  2و1فقرة  3مكرر  7المادة --22

 .السالؼ الذكر 01-2005مف األمر رقـ  5مكرر  7المادة  -23

 .المتعمؽ بالمنافسة السالؼ الذكر 03-03المعدؿ والمتمـ لمقانوف  12-08مف القانوف رقـ  30المادة  -24

 السالؼ الذكر 03-03مف القانوف  40المادة -25

 .السالؼ الذكر 03-03مف القانوف  51المادة  -26

 .السالؼ الذكر 01-10مف القانوف رقـ  33 المادة -27

سماح عمي حسيف ،حماية األسرار التجارية مف المنافسة الغير المشروعة، مجمة العمـو االنسانية، ورقمة  -28
 .22المجمد 2015

 229ص  2006أنور طمبة، حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،المكتب الجامعي الجديد االسكندرية -29

 276ص  2007االسكندرية  3الجبار ، المنافسة غير المشروعة لمممكية الصناعية، ط زينة غانـ عبد -30

 140ص 2006 1حسيف مبروؾ، المدونة الجزائرية لمبورصة، دار ىومة، ط -31

 2000جانفي20المؤرخ في  02-2000مف نظاـ لجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا رقـ 2و1المادة -32
 .65ص  50العدد 2000،ج.ر

 السالؼ الذكر 2000/02مف نظاـ لجنة عمميات البورصة ومراقبتيا رقـ  4المادة -33

 مف نفس النظاـ السابؽ 6و5المادة  -34

 71محفوظ لشعب الوجيز في شرح القانوف المصرفي الجزائري المرجع السابؽ، صفحة  -35

 .المالية ،السالؼ الذكرالمتعمؽ بالبورصة األوراؽ  10-93مف المرسـو التشريعي رقـ  63المادة  -36
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 السالؼ الذكر 10-90مف القانوف  158المادة  -37

 . كاف اليدؼ مف النص منع النظاـ النازي مف مالحقة حسابات  الييود في البنوؾ السويسرية -38

 .1934مف القانوف الفدرالي السويسري لسنة  47المادة  -39

 .122الجزائري، المرجع السابؽ ص محفوظ لشعب، الوجيز في القانوف المصرفي -40

محي الديف اسماعيؿ عمـ الديف، التزاـ البنوؾ بسر المينة في القانوف المقارف، مجمة ادارة قضايا الحكومة،  -41
 .1990،مارس 1العدد 

 15،ص1995ماجد عمار، السرية المصرفية ومشكمة غسيؿ األمواؿ، دار النيضة العربية،القاىرة ، -42

 50، ص2009االطار القانوني لمكافحة غسيؿ األمواؿ، د.ـ.ج الجزائر لشعب عمي، -43

مف  3التي نصت عمى ضرورة عدـ االحتجاج بالسرية المصرفية في البند 1988 ومثاؿ ذلؾ اتفاقية فيينا  -44
 منيا5ـ

والتي صادقت  المتعمقة بمكافحة الجريمة المنضمة 2000نوفمبر15االتفاقية الصادرة عف األمـ المتحدة بتاريخ  -45
 55-02عمييا الجزائر بمرسـو 

 .128-04وصادقت عمييا الجزائر بتحفظ بمرسـو  2003أكتوبر 31صدرت االتفاقية لمفساد بتاريخ  -46

المتعمؽ بمكافحة غسيؿ األمواؿ الناشئة عف تجارة المخدارت،ج.ر  614-90مف القانوف رقـ  14المادة   -47
 56ص 14العدد1990

، العدد  2002المتضمف خمية االستعالـ المالي وتنظيميا،ج.ر  127-02المرسـو التنفيذي رقـ  مف 5المادة  -48
 32،ص35

 المتعمؽ بالوقاية مف تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب ومكافحتيا السالؼ الذكر 01-05مف القانوف رقـ 4 ـ -49

 مف نفس القانوف 9المادة   -50

 القانوف مف نفس 22و 21و  11و  10المواد   -51

 مف نفس القانوف 27و23المواد  -52
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 2017مف قانوف المالية  65-64المواد   -53

المتعمؽ بييئات التوظيؼ الجماعي لمقيـ المنزلي،  1996يناير 10المؤرخ في  08-96مف المر  55المادة  -54
 3،ص3العدد 1996يناير14ج.ر المؤرخة في 

 الذكر السالؼ 2017مف قانوف المالية 68المادة  -55

 .220غشت المتعمؽ بالنقد والقرض السالؼ الذكر  ص  26المؤرخ في 11-03مف األمر رقـ  25المادة  -56

مباركي ميمود ، حقوؽ الممكية الصناعية  مف المنافسة غير المشروعة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة سيدي   -57
 2017بمعباس.

58- F. HAGEL , protection des secrets d’affaires enjeux et repères, cahier de droit de 

l’entreprise,2012, n°1, p36 et s. 

 .مف قانوف االجراءات الجنائية االيطالي 3ؼ  202المادة   -59

 60- J.M.GARINOT, l’union européenne au secours du secret d’affaires, Droit et 

patrimoine ,2014 p 232   

 ، السالؼ الذكر11-03عدىا مف األمر رقـ وما ب 25المادة   -61

 251،  ص 2008أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي، دار ىومة ،الجزائر   -62

 256نفس المرجع السابؽ ص   -63

 2008فبراير  23المؤرخ في  09-08وما بعدىا ؽ.ا.ـ و .ا رقـ  125المادة   -64

 .ؽ.ت.ج 559المادة   -65

 256السابؽ ص نفس المرجع   -63 

 2008فبراير  23المؤرخ في  09-08وما بعدىا ؽ.ا.ـ و .ا رقـ  125المادة   -64

 .ؽ.ت.ج 559المادة   -65

 ؽ.ع.ج 1ؼ 301المادة  -66

  ، المتعمؽ بتبييض األمواؿ السالؼ الذكر01-05مف القانوف رقـ  20و -18المادة   -67
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 23-06ـ ؽ.ع.ج المعدلة بموجب القانوف رق 91المادة   -68

 371أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ص   -69

 .المتعمؽ برادة االختراع السالؼ الذكر 07-2003مف األمر رقـ  48الى  38المواد مف   -70

 371أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ص   -69

 .السالؼ الذكر 05-2003مف األمر  3ؼ  60المادة   -71

 السالؼ الذكر 05-2003مف األمر رقـ  49المادة   -72

موفؽ عمي عبيد ، المسؤولية الجزائية عف افشاء السر الميني ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف   -73
2006 

 156فرحة زراوي صالح ، نفس المرجع السابؽ ص   -74

 157نفس المرجع السابؽ ص   -75

، دار الجامعة الجديدة، القاىرة 1الفكرية، ط ذكرى عبد الرزاؽ محمد، حماية المعمومات السرية مف الحقوؽ  -76
 161ص  2007

 163نفس المرجع السابؽ ، ص  -77

  05-2007ؽ.مج المعدلة بموجب القانوف  483في المادة   -78

 السالؼ الذكر 05-03مف األمر  1ؼ 22المادة   -79

جمة العمـو االنسانية، ورقمة المجمد سماح عمي حسيف ، حماية االسرار التجارية مف المنافسة غير المشروعة، م  -80
 158ص  2015، 22

 466فرحة زراوي صالح ، نفس المرجع السابؽ ، ص   -81

 U. dans le même sous . JM.GARINOT , op.cit p 240 

 السالؼ الذكر 05-2003مف األمر  1ؼ  24المادة   -82

 السالؼ الذكر 05-2003مف األمر  4و3ؼ  22المادة  -83
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 الجهود التشريعية لمدول العربية في مواجهة جرائم اإلرهاب

 إطار الجامعة العربية في

 ممخص.

يدكر البحث حكؿ دكر الدكؿ العربية في مكاجية جرائـ اإلرىاب، مف الناحية التشريعية مف خالؿ 
، ?@@8سنة  النصكص القانكنية التي تضمنتيا االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب التي انغقدت

كما كاف ليا مف دكر في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كالتصدم لمجرائـ اإلرىابية عمى غرار العديد مف 
 المنظمات اإلقميمية.

 الجامعة العربية. –الدكؿ العربية  –التشريع  –اإلرىاب  الكممات المفتاحية:
Abstract. 

The research  revolves around the role of the Arab countries in combating 

terrorism is discussed in legislative terms through the legal provisions of the Arab 

Convention for the Suppression of Terrorism, which was ratified in 1998, and its role 

in combating terrorism and combating terrorist crimes as did many regional 

organizations.  

arab league –arab countries  –legislation  –terrorism  :Key words  
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 مقدمة.

تعتبر ظاىرة اإلرىاب مف أخطر التحديات التي تكاجو العالـ في الكقت الراىف، كقد أصبح 
المتقدمة ككذا النامية مف المؤكد أّف ىذه الظاىرة ليست لصيقة بدكلة معينة حيث تعرفيا الدكؿ 

كتعاني منيا دكؿ في الشرؽ كما تعاني منيا دكؿ في الغرب، كتشيدىا دكؿ إسالمية كما تشيدىا 
دكؿ غير إسالمية، كقد ترتب عمى تزايد جماعات التطرؼ في العديد مف الدكؿ كمناطؽ العالـ 

جتمعات مع زيادة تصاعد األعماؿ اإلرىابية التي تمارسيا ىذه الجماعات ضد الحككمات كالم
درجة حدتيا كبخاصة في ظؿ سيكلة حصكليا عمى األسمحة التقميدية مع كجكد مخاكؼ حقيقية 

 مف حصكؿ ىذه الجماعات عمى أسمحة نككية أك كيميائية.

كقد تأّكدت حتمية التعاكف العالمي لمكاجية كقمع الجرائـ اإلرىابية كمكافحة ازدياد حجميا 
لـ المختمفة حّتى صارت كّؿ دكلة ميما بمغت درجتيا مف القكة كالتقدـ كأخطارىا في كّؿ بالد العا

ال تستغني عف الدخكؿ تحت مظّمة األمـ المتحدة، فمـ تعد جيكدىا الداخمية في المكافحة كافية 
لتحقيؽ منع الجرائـ اإلرىابية أك تقميص حجميا، كمع اتساع مسرح ارتكاب ىذه الجرائـ إلى دكؿ 

لى قاّرا ت، كسيكلة تحرؾ أعضاء الجماعات اإلرىابية خاصة المنظمة منيا، بؿ إمكانية متعددة كا 
ارتكاب جرائميا عف بعد باستغالؿ التسييالت التكنكلكجية، كّكؿ ذلؾ مقابؿ كجكد عكائؽ ضد 
المكاجية مف ذلؾ عائؽ المالحقة المتمثؿ في فكرة السيادة الكطنية، كاالختصاص القضائي، 

ي أك الداخمي لكّؿ دكلة، كّؿ ىذا دفع المنظمة األممية إلى تكجيو جيكدىا كاعتبارات األمف الكطن
 –لمكافحة ىذه الظاىرة في إطار التعاكف العالمي كالذم كانت لو نتائجو اإليجابية، كلك أّف ىذا 

ليس مكضكعنا في ىذا الكتاب، حيث أّف ىناؾ تعاكف أخر إلى جانب التعاكف  -التعاكف العالمي 
التعاكف الحاصؿ في إطار الدكلية كالبعيد عف العالمية، كالمتمثؿ في التعاكف العالمي كىك 

اإلقميمي كالذم لو أىميتو التي ال تقؿ عف أىمية التعاكف العالمي، كلو دكره الكبير الذم ال يقؿ 
عف دكر التعاكف العالمي  في انحسار ىذه الجريمة كالقضاء عمييا أك عمى األقؿ التضييؽ مف 

عميو فكاف مف الضركرم أّف تبادر الدكؿ المكجكدة في إقميـ جغرافي معيف أك المنتمية نطاقيا، ك 
لعقيدة معينة بالبحث عف الكسائؿ األكثر فاعمية لمكاجية ىذه الظاىرة، كقد تجسد ىذا التعاكف 

نب بصَكٍر معينة منياA إبراـ االتفاقيات التي تنظـ التعاكف فيما بينيا في الجانب األمني كفي الجا
 القضائي، أك باّتخاذ التدابير الكقائية لمقضاء أك لمحد  مف ظاىرة اإلرىاب.
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فقد لعبت الدكؿ عمى المستكل اإلقميمي دكرنا كبيرنا في مكافحة اإلرىاب ال يقؿ أىمية عف 
ـّ إبراميا بيف ىذه الدكؿ، سكاء في منطقة  دكر المنظمة األممية مف خالؿ االتفاقات الدكلية التي ت

أك في منطقة الدكؿ األمريكية، أك في القاّرة اإلفريقية، كلكّف كباعتبار أّف التكتالت اإلقميمية آسيا، 
كما لعبتو مف دكر كبير في ىذا المجاؿ يّصح  كمثاؿ، منظمة الدكؿ العربيةل متعددة فسنتعرض

ا ُيقتدل بو ار ، حيث جاء التعاكف العربي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب في إطألّف يككف نمكذجن
إدراؾ العديد مف الدكؿ العربية ألىمية مكاجية ىذه الظاىرة بشكؿ جماعي كفي صكرة تكتؿ، كأّف 

" أّف مالمح ىذا المكاجية الفردية لف تككف ذات أثر فّعاؿ، كذكر األستاذ "أحمد محمد رفعت
خالؿ السنة المكالية )أّم ، ثـ تدّعـ ىذا التكجو :@@8التعاكف بدأت في الظيكر خالؿ سنة 

 . 1=@@8ك >@@8( كتعّمؽ كاتخذ أبعادنا جديدة أكثر فّعالية خالؿ سنتي ;@@8

كسنتناكؿ ىذا المكضكع مف خالؿ جزئيتيف، نتعرض في األكلى منيما إلى الدكر الذم 
المؤسسات الدستكرية لمدكؿ العربية في التصدم لإلرىاب )أكال(، كنخصص الثانية إلى لعبتو 

 كاجية التشريعية مف خالؿ االتفاقية العربية )ثانيا(.الم

: دور المؤسسات الدستورية في التصدي لإلرهاب.  أوًلا

إذا مثمما سبؽ الذكر فقبؿ التعرض لمجيكد التشريعية لمدكؿ العربية كالمتمثمة في االتفاقية 
ؤسسات الدستكرية العربية لمكافحة اإلرىاب نرل أّنو مف الضركرم إبراز الدكر الذم لعبتو الم

لمدكؿ العربية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، كجيكدىا في سبيؿ كسر شككة ىذه اآلفة الدكلية. فيؿ 
 ؟ كأّم دكر لعبتو؟ 2تكّحدت ىذه المؤسسات في ذلؾ تحت مظمة الجامعة العربية

مف ىذه المؤسسات سنتعرض إلى مجمس كزراء الداخمية العرب، ثـ مجمس كزراء اإلعالـ، 
  ا مجمس كزراء العدؿ.كأخيرن 
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 .3التعاون من خالل مجمس وزراء الداخمية العرب -0

بدأ المجمس  4فمع تصاعد مكجة اإلرىاب في عدد مف الدكؿ العربية في مطمع التسعينات
ـّ  يكّجو جزءنا  كبيرنا مف اىتماماتو لمعالجة ىذه الظاىرة، ككاف االجتماع التاسع لممجمس الذم ت

العربي في مجاؿ مكافحة -بداية لمحاكلة التنسيؽ العربي 9@@8انعقاده في تكنس في يناير 
 .5اإلرىاب، حيث دعت الدكؿ العربية إلى خمؽ إستراتيجية متكاممة لألمف العربي

، حيث :@@8كجاءت بداية التعاكف الحقيقي في االجتماع العاشر لممجمس في يناير سنة 
اقترحت مصر كضع إستراتيجية أمنية عربية خاصة لمكاجية اإلرىاب، كفي االجتماع الحادم 

، نجحت جيكد بعض الدكؿ العربية مف ذلؾ الجزائر كتكنس ;@@8عشر لممجمس في يناير سنة 
اب ألكؿ مرة عمى جدكؿ أعماؿ المجمس كقد جاء ىذا التطكر بعد تحكؿ كمصر في إدراج اإلرى

 .6بعض الدكؿ عف مكقفيا المتحفظ بشأف الجماعات السياسية المستترة بالديف

كفي إطار ىذا االجتماع تـّ صياغة االقتراحات التالية
7A 

تشكيؿ فريؽ عمؿ حككمي لكضع مدكنة لقكاعد سمكؾ الدكؿ األعضاء في  -أ 
 فحة اإلرىاب،المجمس لمكا
إدانة كّؿ أعماؿ، كطرؽ، كممارسات اإلرىاب أّيا كاف مصدرىا كأّيا كانت  -ب 

 أسبابيا كأغراضيا،
تعزيز التعاكف بيف الدكؿ العربية في مجاؿ تبادؿ المعمكمات حكؿ أنشطة كجرائـ  -ج 

 الجماعات اإلرىابية كعناصرىا ككسائؿ تمكيميا،
التعامؿ كالتنسيؽ الثنائي أك متعدد األطراؼ بيف دكؿ الجكار التي تعاني  تدعيـ -د 

 مف جرائـ اإلرىاب،
اّتخاذ الدكؿ األعضاء تدابير فّعالة كحازمة لمنع األعماؿ كالجرائـ اإلرىابية  -ق 

 بمختمؼ صكرىا كأشكاليا.
 .8التعاون من خالل مجمس وزراء اإلعالم العرب -9

" أّف البداية الحقيقية لمتعاكف العربي عبر كسائؿ اإلعالـ ذكر األستاذ "أحمد محمد رفعت
، حيث أّنو في شير ديسمبر مف نفس السنة ناقشت المجنة الدائمة لإلعالـ 9@@8بدأت منذ سنة 

( :>العربي تقريرا ىاما تحت عنكاف "دكر اإلعالـ العربي إزاء ظاىرة اإلرىاب"، كفي الدكرة اؿ)
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تضمف جدكؿ أعماؿ المجنة بندا خاصا بكيفية التعاكف العربي في  ;@@8يناير مف سنة في 
 .9مجاؿ مكافحة اإلرىاب

أما عمى مستكل مجمس كزراء اإلعالـ العرب، فقد ناقش المجمس لممرة األكلى في دكرتو 
 قضية اإلرىاب كقّرر ضركرة كضع آليات :@@8( التي ُعقدت بالقاىرة في يكليك سنة =9الػ)

لمكاجية التطرؼ، كتّمت مناقشة خطة لمكاجية اإلرىاب تدعك إلى تكعية الرأم العاـ داخؿ 
الكطف العربي كخارجو بمخاطر مشكمة اإلرىاب التي تيدؼ إلى عزؿ المجتمعات العربية عف 
العالـ، كذلؾ مف خالؿ تغطيتيا إعالميا عمى أكسع نطاؽ ممكف، كتبصير الرأم العاـ العربي مف 

د إعالمية مسمكعة كمقركءة بمسؤكلياتو األسرية نحك حماية األجياؿ الناشئة مف السقكط خالؿ مكا
في براثف اإلرىاب، كتكثيؼ البرامج اإلعالمية التي تبرز خطكرة اإلرىاب عمى المككنات الرئيسية 
لالقتصاد العربي، إضافة إلى إدراج ظاىرة اإلرىاب ضمف نشاطات مكاتب الجامعة العربية في 

 .10رج مف خالؿ المحاضرات كالمقاءات الصحفيةالخا

، بضركرة اإلسراع بكضع آليات ;@@8( مف سنة <9كقد أكصى المجمس في دكرتو الػ)
 >@@8( لممجمس مف سنة ?9لمتعاكف قي سبيؿ القضاء عمى ظاىرة التطرؼ، كفي الدكرة الػ)

عمى مشركع قرار  تصدرت قضية اإلرىاب جدكؿ األعماؿ، كقد كافؽ المجمس خالؿ ىذه الدكرة
قّدمتو "الجزائر" بعنكاف "قكاعد سمكؾ الدكؿ األعضاء في مجمس كزراء اإلعالـ العرب لمكافحة 
اإلرىاب كالتطرؼ"، كقد حّث المشركع عمى تأكيد التزاـ الدكؿ األعضاء بتقكية نشاطيا في مجاؿ 

دانة ممارسات  الجماعات اإلرىابية، اإلعالـ لمكاجية الحمالت المغرضة ضد العالـ اإلسالمي، كا 
 .11كحّث المشركع عمى التزاـ الدكؿ األعضاء بعدـ نشر األخبار التي تشجع عمى اإلرىاب

ـّ بالقاىرة اعتماد "اإلستراتيجية  :918كفي التاسع عشر مف شير ديسمبر مف سنة  ت
د أّف منيا تأكي اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرىاب" كالتي رسمت مجمكعة مف األىداؼ

اإلرىاب ليس لو كطف كال ىكية، كتطكير المؤسسات اإلعالمية العربية لمجابية اإلرىاب 
نتاج البرامج اليادفة لتحقيؽ أىداؼ اإلستراتيجية كمتطمباتيا   . 12كالتصدم لمفيكمو المرفكض، كا 

 .13التعاون من خالل مجمس وزراء العدل العرب -3
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ؿ العرب ىك مساىمتو في تحرير االتفاقية مف أىـ األدكار التي لعبيا مجمس كزراء العد
العربية لمكافحة اإلرىاب، حيث تـّ صياغتيا في اجتماع مشترؾ بيف مجمسي كزراء العدؿ ككزراء 

 ، كالتي سنتناكليا الحقا.14?@@8الداخمية العرب في شير أبريؿ مف سنة 

ؿ بعض كمف أنشطة المجمس في مجاؿ مكافحة اإلرىاب ما صدر عنو مف تقارير مف خال
نذكرA"الندكة اإلقميمية العربية حكؿ مكافحة اإلرىاب" المنعقدة  مف ذلؾ  الندكات التي عقدىا

بالقاىرة، كالتي كضع المجمس مف خالليا محكريف أساسييف  ;911مارس مف سنة  <1بتاريخ 
يتمثؿ األكؿ منيما فيA رسـ إطار العمؿ العربي المشترؾ لمكافحة اإلرىاب عمى الصعيد 

ي، أما المحكر الثاني فيتمثؿ في رسـ إطار لمتعاكف عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي العرب
 .15لمكافحة اإلرىاب

أبريؿ  =8ىذا إضافة إلى "الندكة اإلقميمية العربية حكؿ مكافحة اإلرىاب" المنعقدة بتاريخ 
كر ما بالقاىرة، حيث صدر عف ىذه الندكة مجمكعة مف التكصيات مف أىميا نذ >911مف سنة 

 A 16يمي

الدعكة إلى اّتخاذ التدابير الاّلزمة لمنع اإلرىابييف مف حيازة أسمحة الدمار  -أ 
 الشامؿ )الفقرة الرابعة(،

تشجيع الدكؿ األعضاء عمى تفعيؿ كتعزيز التعاكف الدكلي كاإلقميمي كالثنائي في  -ب 
القضائية )الفقرة مجاؿ مكافحة اإلرىاب خاصة في مجاؿ تسميـ المجرميف كطمبات المساعدة 

 التاسعة(،
العمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ المباشرة بيف الدكؿ األعضاء ككذلؾ عمى  -ج 

الصعيديف اإلقميمي كالدكلي بيدؼ تبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف األجيزة الكطنية المختصة 
خالؿ بتمؾ الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية المعنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، كذلؾ مف 

 إنشاء شبكة عالمية ليذه المعمكمات )الفقرة العاشرة(،
ضركرة كضع إستراتيجية شاممة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي في مجاؿ  -د 

مكافحة اإلرىاب تقترف فييا اإلجراءات األمنية بتدابير تستيدؼ معالجة جذكر اإلرىاب كأسبابو 
اف كغياب العدالة كالديمقراطية كسيادة كبخاصة الفقر كالتيميش كاالحتالؿ كانتياؾ حقكؽ اإلنس

 القانكف )الفقرة الثانية عشر(،
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الدعكة إلى إنشاء مركز إقميمي تدريبي لمكافحة الجريمة المنظمة كاإلرىاب تحت  -ق 
مظمة األمـ المتحدة، بيدؼ مساعدة الدكؿ العربية في مجيكداتيا الرامية إلى تنفيذ أحكاـ 

لمكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة بالتعاكف كالتنسيؽ مع االتفاقيات كالبركتكككالت الدكلية 
 المراكز اإلقميمية كالدكلية المعنية )الفقرة السادسة عشر(،

دعكة فرع مكافحة اإلرىاب التابع لمكتب األمـ المتحدة المعنى بالمخدرات  -ك 
يؼ المساعدات كالجريمة ككذا اإلدارة التنفيذية لمجنة مكافحة اإلرىاب التابعة لمجمس األمف لتكث

التقنية كتقديـ كافة صكر الدعـ األخرل لكي يتيسر لدكؿ المنطقة الكفاء بالتزاماتيا الدكلية كفقنا 
 ألحكاـ الصككؾ القانكنية الدكلية لمكافحة اإلرىاب.

 .000117ثانيا: اًلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة 

بقرار مف مجمسي كزراء العدؿ في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية  18صدرت ىذه االتفاقية
 99كالداخمية العرب في اجتماعيما المشترؾ الذم ُعقد بمقر األمانة العامة لمجامعة بالقاىرة في 

ـّ التكقيع عمييا مف ِقبؿ كزراء العدؿ كالداخمية العرب?@@8أبريؿ مف سنة   .19، حيث ت

ية مف حيث أنكاع كقبؿ الخكض في تفاصيؿ االتفاقية سنتعرض إلى قراءة عامة لالتفاق
التدابير التي تضّمنتيا ىذه األخيرة، ثـ نتعرض إلى نطاؽ االتفاقية، كأخيرا إلى آليات التعاكف 

 العربي لمكافحة اإلرىاب بنكعيو )أّم التعاكف( األمني ثـ القضائي.

 قراءة عامة لالتفاقية العربية من حيث أنواع التدابير المتخذة. -0

ـّ اّتخاذىا لمكاجية الجرائـ  :االتفاقية في المادة  تناكلت منيا مجمكعة مف التدابير ت
ـّ تقسيـ ىذه التدابير إلى قسميف، تضمف القسـ األكؿ تدابير لمنع الجرائـ  اإلرىابية، حيث ت

 اإلرىابية، في حيف تضمف القسـ الثاني تدابير لمكافحتيا.

 .20يةالقسم األول: تدابير منع الجرائم اإلرهاب  0-0

مف االتفاقية أّف الدكؿ المتعاقدة تتعيد بعدـ تنظيـ أك تمكيؿ أك ارتكاب  :جاء في المادة 
األعماؿ اإلرىابية أك االشتراؾ فييا بأّية صكرة مف الصكر، كتمتـز بمنع الجرائـ اإلرىابية طبقا 

  Aلقكانينيا الداخمية، كمنو فعمى الدكؿ المتعاقدة أّف تقكـ بما يمي



 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي    10الرقم التسمسمي    10لعدد المجمد الخامس  امجمة القانون والعموم السياسية   

@@ 
 

ا لتخطيط أك تنظيـ أك تنفيذ الجرائـ اإلرىابية الحيمكلة د -أ  كف اّتخاذ أراضييا مسرحن
أك الشركع أك االشتراؾ فييا بأّية صكرة بما في ذلؾ العمؿ عمى منع تسمؿ العناصر اإلرىابية 
إلييا أك إقامتيا عمى أراضييا أك استقباليا أك إيكائيا أك تدريبيا أك تسميحيا أك تمكيميا أك تقديـ 

 ييالت ليا،أّية تس
التعاكف كالتنسيؽ بيف الدكؿ المتعاقدة كخاصة المتجاكرة منيا التي تعاني مف  -ب 

 الجرائـ اإلرىابية بصكرة متشابية أك مشتركة،
تطكير كتعزيز األنظمة المتصمة بالكشؼ عف نقؿ كاستيراد كتصدير كتخزيف  -ج 

جراءات كاستخداـ األسمحة كالذخائر كالمتفجرات، كغيرىا مف كسائؿ االعتداء ك  القتؿ كالّدمار، كا 
 مراقبتيا عبر الجمارؾ كالحدكد لمنع انتقاليا مف دكلة إلى أخرل أك إلى غيرىا مف الدكؿ،

تطكير كتعزيز األنظمة المتصمة بإجراءات المراقبة كتأميف الحدكد كالمنافذ البرّية  -د 
 كالجكّية لمنع حاالت التسّمؿ منيا،

 نشآت الحيكية ككسائؿ النقؿ العاـ،تعزيز نظـ تأميف كحماية الشخصيات كالم -ق 
تعزيز الحماية كاألمف كالسالمة لمشخصيات كلمبعثات الدبمكماسية كالقنصمية  -ك 

 كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية المعتمدة لدل الدكلة المتعاقدة،
الدكؿ المتعاقدة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع كتحميؿ المعمكمات الخاصة  قياـ -ز 

بالعناصر كالجماعات اإلرىابية، كمتابعة مستجدات ظاىرة اإلرىاب، كالتجارب الناجحة في 
مكاجيتيا، كتحديث ىذه المعمكمات، كتزكيد األجيزة المختصة في الدكؿ المتعاقدة بيذه البيانات، 

 لة.في حدكد قانكف كّؿ دك 
 .21القسم الثاني: تدابير مكافحة الجرائم اإلرهابية  0-9

( في بندىا الثانيA تدابير مكافحة الجرائـ :تناكلت المادة نفسيا  سابقة الذكر )أّم المادة 
 Aاإلرىابية حيث ألّزمت الدكؿ األطراؼ في االتفاقية القياـ بما يمي 

عمى مرتكبي الجرائـ اإلرىابية كمحاكمتيـ كفقا لمقانكف الكطني ليذه  القبض -أ 
الدكؿ، أك تسميميـ كفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية، أك االتفاقيات الثنائية بيف الدكلتيف الطالبة لمتسميـ 

 كالمطمكب منيا ذلؾ،
 تأسيس حماية فّعالة لمعامميف في ميداف العدالة الجنائية، -ب 
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 مصادر المعمكمات عف الجرائـ اإلرىابية كالشيكد فييا،تأميف حماية فّعالة ل -ج 
 تكفير ما يمـز مف مساعدات لضحايا اإلرىاب، -د 
إقامة تعاكف فّعاؿ بيف األجيزة المعنية كبيف المكاطنيف لمكاجية اإلرىاب، بما في  -ق 

ذلؾ إيجاد ضمانات كحكافز مناسبة لمتشجيع عمى اإلبالغ عف األعماؿ اإلرىابية، كتقديـ 
 ات التي تساعد في الكشؼ عنيا كالتعاكف في القبض عمى مرتكبييا.المعمكم

 نطاق اًلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب. -9

تنطبؽ االتفاقية عمى كّؿ فعؿ يكصؼ بأّنو "إرىاب" كىك كّؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أك 
كييدؼ التيديد بو أّيا كانت بكاعثو أك أغراضو، يقع تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي، 

إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أك تركيعيـ بإيذائيـ أك تعريض حياتيـ أك حريتيـ أك أمنيـ لمخطر، 
أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ أك األمالؾ العامة كالخاصة، أك احتالليا أك االستيالء 

 .22عمييا، أك تعريض أحد المكارد الكطنية لمخطر

ى كّؿ فعؿ يكصؼ بأّنو "جريمة إرىابية" طبقنا لتعريفيا مف ِقبؿ كما تنطبؽ ىذه االتفاقية عم
المشّرع العربي مف خالؿ ما أكرده في المادة األكلى بفقرتيا الثالثة بأّنياA كّؿ جريمة أك شركع 
فييا ترتكب تنفيذنا لغرض إرىابي في أّم مف الدكؿ المتعاقدة، أك عمى رعاياىا أك ممتمكاتيا أك 

ييا قانكنيا الداخمي، ككذلؾ التحريض عمى الجرائـ اإلرىابية أك اإلشادة بيا مصالحيا يعاقب عم
كنشر أك طبع أك إعداد محررات أك مطبكعات أك تسجيالت أّيا كاف نكعيا لمتكزيع أك الطالع 

 .23الغير عمييا بيدؼ تشجيع ارتكاب األعماؿ اإلرىابية

ا جرائـ إرىابية الجرائـ المنصكص عمييا ف ي االتفاقيات اآلتية ما عدا ما كما تعد أيضن
 A 24استثنتو منيا تشريعات الدكؿ المتعاقدة أك التي لـ تصادؽ عمييا، كمف ىذه االتفاقيات

 ،:=@8اتفاقية طككيك الخاصة بالجرائـ المرتكبة عمى متف الطائرات لسنة  -أ 
اتفاقية الىام المتعّمقة بمكافحة االستيالء غير المشركع عمى الطائرات لسنة  -ب 

8@>1، 
اتفاقية مكنتلاير الخاصة بقمع األعماؿ غير المشركعة ضد سالمة الطيراف  -ج 

 ،8<@8المدني لسنة 
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اتفاقية نيكيكرؾ الخاصة بالمعاقبة عمى االعتداء عمى األفراد المشمكليف بحماية  -د 
 ،:<@8دكلية لسنة 
 ،@<@8االتفاقية الخاصة بمنع اختطاؼ كاحتجاز الرىائف لسنة  -ق 
، السيما ما تعّمؽ منيا بالقرصنة 9?@8تحدة لقانكف البحار لسنة اتفاقية األمـ الم -ك 
 البحرية.

كما يجدر ذكره ىك أّف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب قد أخرجت مف نطاقيا أعماؿ 
الكفاح المسمح بمختمؼ الكسائؿ، بما في ذلؾ الكفاح المسمح ضد االحتالؿ األجنبي كالعدكاف مف 

أّنوA ال يعتبر مف  9مصير كفقنا لمبادئ القانكف الدكلي، كأضافت المادة أجؿ التحرر كتقرير ال
 .25قبيؿ الكفاح المسمح كّؿ عمؿ يمس بالكحدة الترابية ألّم مف الدكؿ العربية

كفي الكقت الذم أخرجت االتفاقية مف نطاقيا بطريقة ضمنية "األعماؿ السياسية"، حيث 
 تعد أّم مف الجرائـ اإلرىابية المشار إلييا في المادة في الفقرة )ب( أّنو )...ال 9نّصت المادة 

، فأّنيا حسمت األمر في اعتبار بعض األفعاؿ كلك كانت 26السابقة مف الجرائـ السياسية...(
 A 27بدافع سياسي أفعاالن إرىابية، مف ذلؾ

 التعدم عمى ممكؾ كرؤساء الدكؿ المتعاقدة كزكجاتيـ أك أصكليـ أك فركعيـ، -أ 
التعدم عمى أكلياء العيد، أك نكاب رؤساء الدكؿ أك رؤساء الحككمات أك الكزراء  -ب 

 في أّم مف الدكؿ المتعاقدة،
التعدم عمى األشخاص المتمتعيف بحماية دكلية بما فييـ السفراء أك  -ج 

 الدبمكماسييف في الدكؿ المتعاقدة أك المعتمدكف لدييا،
الممتمكات المخصصة لخدمة عامة أعماؿ التخريب كاإلتالؼ لمممتمكات العامة ك  -د 

 حّتى كلك كانت مممككة لدكلة أخرل مف الدكؿ المتعاقدة،
جرائـ تصنيع أك تيريب أك حيازة األسمحة أك الذخائر أك المتفجرات أك غيرىا  -ق 

 مف المكاد التي تعد الرتكاب جرائـ إرىابية.
 آليات التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب. -3

االتفاقية المتعّمقة بمسألة التعاكف لمكاجية جرائـ اإلرىاب، بعد تفّحص كاستقراء نصكص 
يتضح جمينا أّف التعاكف الذم أراده المشّرع العربي مف خالؿ ىذه االتفاقية مترّكز في جانبيف، 
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، حيث رصدت االتفاقية مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير 29، كجانب قضائي28جانب أمني
ـ بيا لقمع كمنع الجرائـ اإلرىابية، كىذا ما سنتناكلو بدايةن تعّيدت الدكؿ العربية األطراؼ القيا

بالتعاكف في المجاؿ األمني كآليات ذلؾ، ثـ التعاكف عمى المستكل القضائي. فما ىي اآلليات 
 القانكنية التي رصدىا المشّرع العربي؟ كىؿ مف دكر فّعاؿ تمعبو في مكاجية اإلرىاب؟

 آليات التعاون األمني.  3-0

الكصكؿ إلى تعاكف أمني عربي يصؿ إلى مستكل رفيع، فقد اتّفقت الدكؿ العربية فبغية 
كتعّيدت عمى التعاكف فيما بينيا عمى إجراء كتبادؿ الدراسات كالبحكث لمكافحة الجرائـ اإلرىابية، 
كتكفير المساعدات الفنية إلعداد برامج عقد دكرات تدريبية مشتركة لمعامميف في مجاؿ مكافحة 

، كذلؾ مف خالؿ ثالث قنكات 30ب، لتنمية قدراتيـ العممية كالعممية كلرفع مستكل أدائيـاإلرىا
مف االتفاقية كىي )تبادؿ المعمكمات، كالتعاكف في مجاؿ التحريات،  ;رئيسية حّددتيا المادة 

 A 31كتبادؿ الخبرات(، كسنتعرض لذلؾ ِتبعنا لمترتيب سابؽ الذكر

 .32تبادل المعمومات 0.0.3

مف االتفاقيةA أّنو عمى الدكؿ المتعاقدة أّف تتعّيد بتعزيز تبادؿ المعمكمات  ;جاء في المادة 
 Aفيما بينيا حكؿ المسائؿ التالية 

كجرائـ الجماعات اإلرىابية كقياداتيا كعناصرىا كأماكف تمركزىا كتدريبيا  أنشطة - أ
ككسائؿ كمصادر تمكيميا كتسميحيا كأنكاع األسمحة كالذخائر كالمتفجرات التي تستخدميا، كغيرىا 

 مف كسائؿ االعتداء كالقتؿ كالدمار،
مميا، كسائؿ االتصاؿ كالدعاية التي تستخدميا الجماعات اإلرىابية كأسمكب ع - ب

 كتنقالت قياداتيا كعناصرىا ككثائؽ السفر التي تستعمميا،

كجاء أيضا في المادة سابقة الذكر أّنو عمى الدكؿ المتعاقدة أّف تتعيد بإخطار أّية دكلة 
متعاقدة أخرل عمى كجو السرعة بالمعمكمات المتكفرة لدييا عف أّية جريمة إرىابية تقع في إقميميا 

تمؾ الدكلة أك بمكاطنييا، عمى أّف تُبّيف في ذلؾ اإلخطار ما أحاط تستيدؼ المساس بمصالح 
بالجريمة مف ظركؼ كالجناة فييا كضحاياىا كالخسائر الناجمة عنيا كاألدكات كاألساليب 

 المستخدمة في ارتكابيا، كذلؾ بالقدر الذم ال يتعارض مع متطمبات البحث كالتحقيؽ. 
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خالؿ المادة سابقة الذكر بالتعاكف فيما بينيا لتبادؿ كألّزمت االتفاقية الدكؿ األطراؼ مف 
المعمكمات لمكافحة الجرائـ اإلرىابية، كأّف تبادر بإخطار الدكلة أك الدكؿ األخرل المتعاقدة بكّؿ 
ما يتكفر لدييا مف معمكمات أك بيانات مف شأنيا أّف تُحكؿ دكف كقكع جرائـ إرىابية عمى إقميميا 

 يميف فييا أك ضد مصالحيا.أك ضد مكاطنييا أك المق

كما ألّزمت المادة سابقة الذكر الدكؿ المتعاقدة بتزكيد أّية دكلة متعاقدة أخرل بما يتكفر 
 Aلدييا مف معمكمات أك بيانات مف شأنيا أّف تؤدم إلى ما يمي 

أّف تساعد في القبض عمى متيـ أك متيميف بارتكاب جريمة إرىابية ضد مصالح  - أ
 ركع أك االشتراؾ فييا سكاء بالمساعدة أك االتفاؽ أك التحريض،تمؾ الدكلة، أك الش

أّف تؤدم إلى ضبط أّية أسمحة أك ذخائر أك متفجرات أك أدكات أك أمكاؿ  - ب
 استخدمت أك ُأعّدت لالستخداـ في جريمة إرىابية.

 .33التعاون في مجال التحريات 9.0.3

لمتعاقدة بتعزيز التعاكف فيما بينيا، مف االتفاقية في بندىا الثاني الدكؿ ا ;ألّزمت المادة 
كتقديـ المساعدة في مجاؿ إجراءات التحّرم كالقبض عمى الياربيف مف المتيميف أك المحككـ 

 .34عمييـ بجرائـ إرىابية كفقا لقكانيف كّؿ دكلة

 .35تبادل الخبرات 3.0.3

ادؿ الدراسات في بندىا الثالث عمى تعاكف الدكؿ المتعاقدة عمى إجراء كتب ;أّكدت المادة 
كالبحكث لمكافحة الجرائـ اإلرىابية، إضافة إلى تبادؿ ما لدييا مف خبرات في مجاؿ مكافحة 

 اإلرىاب.

كما رّكزت المادة نفسيا  )سابقة الذكر( عمى تعاكف الدكؿ األطراؼ في االتفاقية عمى 
ة لمعامميف في مجاؿ تكفير المساعدات الفّنية المتاحة إلعداد برامج أك عقد دكرات تدريبية مشترك

 مكافحة اإلرىاب لتنمية قدراتيـ العممية كالعممية كرفع مستكل أدائيـ.

ككتعميؽ عمى ما ُذكر في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب مف إجراءات كتدابير في 
" أّف االتفاقية تسعى جاىدة لتحقيؽ التعاكف األمني المجاؿ األمني، ذكر األستاذ "أسامة بدر

المتكامؿ بيف الدكؿ األطراؼ في االتفاقية في مكاجية الجرائـ اإلرىابية، فَبعَد أّف نّصت عمى 
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التعاكف في مجاؿ تبادؿ المعمكمات مف أجؿ منع األعماؿ اإلرىابية، نجدىا تستكمؿ حمقات 
 .36ادؿ الخبرات األمنية بيف الدكؿ األطراؼ في االتفاقيةالتعاكف بالنّص عمى إجراء التحريات كتب

 آليات التعاون القضائي.  3-9

أدرج المشّرع العربي ضمف االتفاقية التعاكف القضائي باعتبار أّف التعاكف ال يكتمؿ بشقِّو 
األكؿ فقط، كنقصد بذلؾ التعاكف األمني الذم سبؽ كأّف تعرضنا لو، كأّنما ُيضاؼ لو الجانب 

لمتمثؿ في التعاكف القضائي باعتبار أّف أّم جريمة بعد خركجيا مف أيدم األجيزة األمنية الثاني ا
 تُحاؿ لألجيزة القضائية مباشرة لمقياـ باإلجراءات القضائية المطمكبة بغرض المحاكمة.

فقد تناكؿ الفصؿ الثاني مف االتفاقية مسألة التعاكف العربي القضائي كذلؾ في خمسة 
 ف خالليا آليات ىذا التعاكف مف ذلؾ نذكر ما يمي. فركع يتكضَّح م

 تسميم المجرمين. 0.9.3

اتّفقت الدكؿ العربية األطراؼ في االتفاقية عمى تسميـ المجرميف سكاء المتيميف أك 
 ،37المحكـك عمييـ في الجرائـ اإلرىابية كىذا طبقا لألكضاع كاألحكاـ المقّررة في ىذه االتفاقية

كقد استثنت االتفاقية تطبيؽ التسميـ عمى بعض الحاالت ذكرتيا االتفاقية عمى سبيؿ الحصر مف 
 A 38ذلؾ

إذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ تعتبر بمقتضى القكانيف الكطنية  -أ 
 ،39لمدكؿ األطراؼ المطمكب إلييا التسميـ جريمة ذات صبغة سياسية

مف أجميا التسميـ تنحصر في اإلخالؿ بالكاجبات  إذا كانت الجريمة المطمكب -ب 
 العسكرية،
إذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ قد ارتكبت في إقميـ الدكلة  -ج 

المتعاقدة المطمكب إلييا التسميـ، كىذا باستثناء حالة ما إذا كانت الجريمة أضّرت بمصالح الدكلة 
مى تتبع مرتكبي ىذه الجرائـ كمعاقبتيـ بشرط أّف ال طالبة التسميـ، ككاف قانكنيا الكطني ينّص ع

 تككف الدكلة المطمكب إلييا التسميـ قد بدأت إجراءات التحقيؽ أك المحاكمة،
إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنيا حكـ نيائي )يحكز قكة الشيء المقضي فيو(  -د 

 ثة،لدل الدكلة المتعاقدة المطمكب إلييا التسميـ، أك لدل دكلة متعاقدة ثال
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إذا كانت الدعكل العمكمية )الجنائية( أك العقكبة قد انقضت عند كصكؿ طمب  -ق 
 التسميـ طبقا لمقانكف الكطني لمدكلة طالبة التسميـ،

ـّ ارتكاب الجريمة خارج إقميـ الدكلة المتعاقدة )الطالبة( مف شخص ال يحمؿ  -ك  إذا ت
ـ ال يجيز تكجيو االتياـ عف مثؿ ىذه جنسيتيا، ككاف قانكف الدكلة المتعاقدة المطمكب إلييا التسمي
 الجريمة إذا ارتكبت خارج إقميميا مف مثؿ ىذا الشخص،

إذا صدر عفك مف الدكلة طالبة التسميـ يشمؿ مرتكبي ىذه الجرائـ المطمكب  -ز 
 تسميميـ،
إذا كاف النظاـ التشريعي لمدكلة المطمكب إلييا التسميـ ال يجيز ليا تسميـ  -ح 
لة المطمكب إلييا التسميـ بتكجيو االتياـ ضد مف يرتكب منيـ لدل أّم مف ، فتمّتـز الدك 40مكاطنييا

الدكؿ المتعاقدة األخرل جريمة مف الجرائـ اإلرىابية، إذا كاف الفعؿ معاقبا عميو في كّؿ مف 
الدكلتيف بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا عف سنة أك بعقكبة أشد، كفيما يتعّمؽ بجنسية مرتكب 

 رىابية فأّنيا ُتحدد بتاريخ كقكع ىذه الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ.الجريمة اإل

كأعطت االتفاقية لمدكؿ األطراؼ إمكانية تأجيؿ تسميـ المجـر المطمكب تسميمو إذا كاف قيد 
المحاكمة، أك أّف يككف خاضعا لتنفيذ عقكبة في جريمة أخرل، كيجكز لمدكلة تسميـ الشخص 

مؤقتا بشرط قياـ الدكلة )المستفيدة مف التسميـ( بإعادتو إلى تمؾ الدكلة  المطمكب تسميمو تسميما
 .41التي قامت بتسميمو قبؿ البدء بتنفيذ العقكبة عميو في الدكلة طالبة التسميـ

كمف أجؿ تسييؿ عممية التسميـ فقد قضت االتفاقية بعدـ االعتداد باالختالؼ في التكييؼ 
ية أك جنحة(، أك حّتى االختالؼ في العقكبة المقّررة لمجريمة القانكني لمجريمة )سكاء كانت جنا

مكضكع التسميـ، فالميـ أّف تككف الجريمة معاقبا عمييا في كمتا الدكلتيف )أّم االزدكاج في 
 .42التجريـ( بعقكبة سالبة لمحرية لمدة ال تقِّؿ عف سنة

دؿ طمبات التسميـ مف ذلؾ الجيات المنكط بيا ذلؾ، فيككف تبا 43كعف إجراءات التسميـ
بيف الجيات المختصة في الدكؿ المتعاقدة مباشرة، أك عف طريؽ كزارات العدؿ بيا أك ما يقـك 

 .44مقاميا، أك بالطريؽ الدبمكماسي

 اإلنابة القضائية. 9.9.3
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أجازت االتفاقية العربية لمدكؿ األطراؼ أّف تطمب إحداىا مف األخرل القياـ في إقميميا 
إجراء قضائي متعّمؽ بدعكل ناشئة عف جريمة إرىابية، كمف ىذه اإلجراءات التي نيابة عنيا بأّم 

 A 45أشارت إلييا االتفاقية نذكر

 سماع شيادة الشيكد كاألقكاؿ التي تؤخذ عمى سبيؿ االستدالؿ، -أ 
 تبميغ الكثائؽ القضائية، -ب 
 تنفيذ عمميات التفتيش كالحجز، -ج 
 إجراء المعاينة كفحص األشياء، -د 
 الحصكؿ عمى المستندات أك الكثائؽ أك السجالت الاّلزمة. -ق 

كألّزمت االتفاقية الدكؿ األطراؼ القياـ بتنفيذ اإلنابة القضائية المطمكبة، كأعطت في نفس 
 A 46الكقت لمدكؿ مكنة رفض طمب اإلنابة القضائية في حالتيف ىما

حقيؽ أك A إذا كانت الجريمة مكضكع الطمب محؿ اتياـ أك تالحالة األكلى
 محاكمة لدل الدكلة المطمكب إلييا تنفيذ اإلنابة.

A  إذا كاف تنفيذ الطمب مف شأنو المساس بسيادة الدكلة المكمَّفة الحالة الثانية
 بتنفيذه أك بأمنيا أك بالنظاـ العمكمي فييا.

كعمى كجو السرعة أعطت  47كفي مقابؿ إلزاـ الدكؿ األطراؼ بتنفيذ اإلنابة القضائية
قية لمدكؿ المتعاقدة إمكانية تأجيؿ التنفيذ حّتى استكماؿ إجراءات التحقيؽ كالتتبع القضائي االتفا

الجارم لدييا في نفس المكضكع، أك زكاؿ األسباب القيرية التي دعت لمتأجيؿ عمى أّف يتـ 
 .48إشعار الدكلة الطالبة بيذا التأجيؿ

مف إجراءات فيككف لإلجراء الذم  كعف اآلثار المترتبة عف اإلنابة القضائية كما تضّمنتو
ـّ أماـ الجية المختصة  ـّ بطريؽ اإلنابة كفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية األثر القانكني ذاتو كما لك ت ت

 .49لدل الدكلة طالبة اإلنابة

 التعاون القضائي. 3.9.3

ألّزمت االتفاقية العربية الدكؿ األطراؼ تقديـ المساعدة لبعضيا البعض فيما يتعّمؽ 
، كأعطتيا ُمكنة التنازؿ عف 50بالتحقيقات أك إجراءات المحاكمة المتعّمقة بالجرائـ اإلرىابية
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المحاكمة بطريقة ضمنية كذلؾ في حالة ما انعقد االختصاص القضائي إلحدل الدكؿ المتعاقدة 
في بمحاكمة متيـ عف جريمة إرىابية، فيجكز ليذه الدكلة أّف تطمب إلى الدكلة التي يكجد المتيـ 

إقميميا محاكمتو عف ىذه الجريمة شريطة مكافقة الدكلة كأّف تككف الجريمة معاقبا عمييا في دكلة 
المحاكمة بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا عف سنة كاحدة أك بعقكبة أخرل أشد، كتقكـ الدكلة 

كاألدلة الخاصة الطالبة في ىذه الحالة بمكافاة الدكلة المطمكب منيا بجميع التحقيقات كالكثائؽ 
 51.52بالجريمة

 تسميم األشياء والعائدات الُمتحَصمة عن الجريمة. 4.9.3

تناكؿ ىذه المسألة الفرع الرابع مف الفصؿ الثاني مف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، 
كبّينت كيفية التصرؼ في األشياء كالعائدات الُمتحَصمة مف جرائـ اإلرىاب، حيث ألّزمت االتفاقية 
الدكؿ األطراؼ بتسميـ األشياء كالعائدات التي نجمت عف ارتكاب الجريمة اإلرىابية لمدكلة الطالبة 
كأينما كجدت ىذه األشياء، حّتى في حالة عدـ تسميـ المجـر ألّم سبب كاف، مع ضماف حقكؽ 

ع التدابير عمى ىذه األشياء، كعمى الدكلة المطمكب منيا التسميـ اّتخاذ جمي -حسنِّي النّية-الغير 
 .53لتنفيذ التزاميا بالتسميـ

 تبادل األدلة. 5.9.3

ألّزمت االتفاقية العربية الدكؿ المتعاقدة بفحص األدلة كاآلثار الناتجة عف أّية جريمة 
إرىابية تقع عمى إقميميا ضد دكلة متعاقدة أخرل بكاسطة أجيزتيا المختصة، كيمكنيا االستعانة 

يتعّمؽ بيذه المسائؿ الفنية، كعمى الدكلة القائمة بفحص األدلة  بأّية دكلة متعاقدة أخرل فيما
كاآلثار أّف تمتـز باّتخاذ اإلجراءات الاّلزمة لممحافظة عمى ىذه األدلة كاآلثار كاثبات داللتيا 
القانكنية، كليا أّف تزكد الدكلة التي كقعت الجريمة اإلرىابية ضد مصالحيا بخالصة كنتيجة ما 

 .54طمبت الدكلة ذلؾتكصمت إليو متى 

 .خاتمة

مف الظكاىر القديمة قدـ التاريخ كمنذ الكالدة  تعتبر ظاىرة اإلرىابخالصة القكؿ أف 
حيث  اإلرىاب،، فمنذ كجكد البشرية كلد الخير كالشر كالذم يتمثؿ اليكـ بجريمة لإلنسافاألكلى 
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لكؿ الحضارات كاألدياف كلمختمؼ  امستمر  اعمى قيـ البشرية كتيديد اسافر  اعتداءاتمثؿ الجريمة 
 شعكب العالـ.

انتيكت جميع األدياف كاألعراؼ كالمكاثيؽ  اإلرىابيةفالجميع أجمع عمى أف الجريمة 
لمختمؼ االنتماءات كالحضارات فكانت جريمة قمبت مكازيف القكل بامتياز، كأدت إلى زعزعة 
النظاـ العالمي بأسره ككقع ضحيتيا العديد مف األبرياء لما تمتاز بو مف عشكائية كىمجية لتحقيؽ 

 أىدافيا.

كافحة اإلرىاب فقد تأكدت حتمية التعاكف الدكلي كبالنسبة لمجيكد الدكلية المبذكلة لم
لمكاجية كقمع الجرائـ اإلرىابية كمكافحة ازدياد حجميا كأخطارىا في كؿ بالد العالـ المختمفة 
حتى صارت كؿ دكلة ميما بمغت درجتيا مف القكة كالتقدـ ال تستغني عف الدخكؿ في عالقات 

يكدىا الداخمية في المكافحة كافية لتحقيؽ منع تعاكف متبادلة مع غيرىا مف الدكؿ، كلـ تعد ج
الجرائـ اإلرىابية أك تقميص حجميا، فكانت ردكد فعؿ المنظمة األممية ككذا الدكؿ )في صكرة 
تكتالت إقميمية( كاضحة كممحكظة اتجاه ظاىرة اإلرىاب، فتـ اتخاذ تدابير كاسعة النطاؽ مف 

المكاجية، كىذا ما حاكلنا بيانو مف خالؿ  خالؿ عقد االتفاقيات كرصد بعض اآلليات لتفعيؿ
تسميط الضكء عمى الدكؿ العربية تحت مظمة الجامعة العربية، إاّل أنو بالرغـ مف الدكر الذم 

يجاد حؿ جدرم  ىذه الدكؿ )العربية( لعبتو جيكد كلكنيا بدت أنيا محاكالت عاجزة عف تقديـ كا 
 سيطرة إلى درجة كصفيا بجريمة العصر.ليذه الظاىرة بدليؿ استفحاليا كخركجيا عف حد ال

عطائيا أكثر جدية، كعميو البد أف تدِعـ الجامعة العربية  كلتفعيؿ مكاجية اإلرىاب كا 
 بأعماٍؿ أخرل منياAجيكدىا 

 .المتخصصة مساعدة كتفعيؿ دكر مراكز البحث العربية ضركرة -

تكاصؿ مع مراكز البحث المتخصصة في مجاؿ اإلرىاب عبر العالـ لنقؿ أىـ ال ضركرة -
 منيا. لالستفادةكأحدث الدراسات في مجاؿ مكافحة اإلرىاب لمدكؿ العربية 

 إنشاء شبكة معمكماتية عربية متخصصة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة. -



 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي    10الرقم التسمسمي    10لعدد المجمد الخامس  امجمة القانون والعموم السياسية   

81@ 
 

ة كاألجيزة األمنية في الدكؿ العربية في إنشاء قنكات تعاكف بيف أجيزة العدالة الجنائي -
مجاؿ اإلرىاب كالجريمة المنظمة مع تبسيط ىذا التعاكف كتأطيره بعيدان عف الجانب الدبمكماسي 

 كالبركتكككلي. 

 هوامش البحث.

                                           
. ، ٠1998ٕظش أحّذ ِحّذ سفؼد: اإلس٘اب اٌذٌٟٚ، ِشوض اٌذساعاخ اٌؼشتٟ،األٚسٚتٟ، اٌطثؼح األٌٚٝ،  1

 .251ص
ِٕظّح تؼذ اٌحشب اٌؼا١ٌّح اٌصا١ٔح. ٠ٕظش ِٛلغ اٌجاِؼح اٌؼشت١ح )خأح ذاس٠خ  ذؼرثش اٌجاِؼح اٌؼشت١ح ألذَ 2

 http://www.lasportal.org/arاٌجاِؼح(: 
اٌؼشتٟ فٟ ِٛاجٙح اإلس٘اب،  -٠ؼذ ِجٍظ ٚصساء اٌذاخ١ٍح اٌؼشب أحذ اٌّحاٚس األعاع١ح ٌؼ١ٍّح اٌرٕغ١ك اٌؼشتٟ 3

 . 1977ساء اٌذاخ١ٍح اٌؼشب عٕح ٚلذ ٔشأخ فىشج اٌّجٍظ خالي اٌّؤذّش األٚي ٌٛص
ِٓ رٌه ِا حذز فٟ اٌجضائش. ٠ٕظش ١ٌاط تٛوشاع: اٌشػة اٌّمذط، ذشجّح خ١ًٍ أحّذ خ١ًٍ، اٌطثؼح األٌٚٝ،  4

 .10، ص2003داس اٌفشاتٟ، 
 .٠140ٕظش ػثذ اٌظّذ عىش: اٌرؼاْٚ اٌذٌٟٚ األِٕٟ فٟ ِىافحح اٌجشائُ اٌّؼاطشج، اٌّشجغ ٔفغٗ، ص 5
 .254، ٠253ٕظش أحّذ ِحّذ سفؼد: اإلس٘اب اٌذٌٟٚ، اٌّشجغ ٔفغٗ، ص 6
 .255، ٠254ٕظش أحّذ سفؼد اٌّشجغ اٌغاتك، ص 7
ِٓ أ٘ذاف ٘زا اٌّجٍظ: ٚضغ االعرشاذ١ج١اخ ٚاٌخطط اإلػال١ِح ِٚراتؼح ذٕف١ز٘ا ٚذط٠ٛش٘ا ٚفك األ٘ذاف  8

ِٓ  3ؼشتٟ اٌّشرشن ِٚراتؼح ذٛج١ٙٗ. ٠ٕظش َ اٌم١ِٛح، إضافح إٌٝ ٚضغ اٌمٛاػذ األعاع١ح ٌٍؼًّ اإلػالِٟ اٌ
إٌظاَ األعاعٟ ٌّجٍظ ٚصساء اإلػالَ اٌؼشب. ِٛلغ  اٌجاِؼح اٌؼشت١ح: 

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil                                                   
 .٠256ٕظش أحّذ ِحّذ سفؼد: اإلس٘اب اٌذٌٟٚ، اٌّشجغ ٔفغٗ، ص 9

 .257، 256اٌّشجغ اٌغاتك )أحّذ سفؼد( ، ص 10
 .258، 257اٌّشجغ اٌغاتك )أحّذ سفؼد( ، ص 11
               ٠ٕظش اإلعرشاذ١ج١ح اإلػال١ِح اٌؼشت١ح اٌّشرشوح ٌّىافحح اإلس٘اب. ِٛلغ اٌجاِؼح اٌؼشت١ح: 12

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilDocuments.as
     px?RID=6 
ُّ إٔشاء ِجٍظ ٚصساء اٌؼذي اٌؼشب فٟ  13 ، ٚ٘ٛ أحذ اٌّجاٌظ اٌٛصاس٠ح اٌّرخظظح اٌؼاٍِح فٟ 1982عثرّثش ذ

ٔطاق اٌجاِؼح اٌؼشت١ح، ِٓ أ٘ذافٗ ذم٠ٛح ٚذؼ١ّك اٌرؼاْٚ اٌؼشتٟ فٟ اٌّجاالخ اٌما١ٔٛٔح ٚاٌمضائ١ح. ٠ٕظش ِٛلغ 
 اٌجاِؼح اٌؼشت١ح:

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?
RID=11
 

 
 (: ِٛلغ )ض ع(، )خأح اٌرظذ٠ك ػٍٝ االذفال١ح   ٠ٕظش 14

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=68    
    ٠ٕظش ِٛلغ جاِؼح اٌذٚي اٌؼشت١ح، اٌّزوٛس أػالٖ. 15
    ٠ٕظش ِٛلغ جاِؼح اٌذٚي اٌؼشت١ح، اٌّزوٛس أػالٖ. 16
 ( ِادج ِٛصػح ػٍٝ أستؼح أتٛاب :42ذرىْٛ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ِٓ ) 17

 (.2، َ 1اٌثاب األٚي: ٠شرًّ ػٍٝ ذؼاس٠ف ٚأحىاَ ػاِح )َ 
 اٌثاب اٌصأٟ: أعظ اٌرؼاْٚ اٌؼشتٟ ٌّىافحح اإلس٘اب، ِٛصع ػٍٝ فظ١ٍٓ :

 (.4، َ 3األٚي: فٟ اٌّجاي األِٕٟ )َ اٌفظً 
 (.21إٌٝ َ  5اٌفظً اٌصأٟ: فٟ اٌّجاي اٌمضائٟ )َ 

 اٌثاب اٌصاٌس: آ١ٌاخ ذٕف١ز اٌمأْٛ، ٠رىْٛ ِٓ شالشح فظٛي.
 (.28إٌٝ  َ  22اٌفظً األٚي: إجشاءاخ اٌرغ١ٍُ )َ 

 (.33إٌٝ َ  29اٌفظً اٌصأٟ: إجشاءاخ اإلٔاتح اٌمضائ١ح )َ 
 (.38إٌٝ َ  34إجشاءاخ حّا٠ح اٌشٙٛد ٚاٌخثشاء )َ  اٌفظً اٌصاٌس:

 (. ٠ٕظش ِٛلغ اٌجاِؼح اٌؼشت١ح:42إٌٝ َ  39اٌثاب اٌشاتغ: أحىاَ خرا١ِح )َ 
 http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=68       

ُّ إ٠ذاع االذفال١ح ٌذٜ  40، ٚرٌه ذطث١ما ٌٍّادج 07/05/1999االذفال١ح ح١ض إٌفار ِٓ ذاس٠خ  دخٍد 18 ِٕٗ، ٚذ
، 23/09/1999األِأح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرحذج ٚإدساجٙا فٟ ٚشائك اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرحذج ترٛاس٠خ )

، اٌجاِؼحب اٌذٌٟٚ. ٠ٕظش ِٛلغ ( ضّٓ اٌظىٛن اٌذ١ٌٚح اٌّرظٍح تمّغ اإلس٘ا03/07/2001، 26/07/2000ٚٚ
 اٌّزوٛس أػالٖ.

 ٠ٕظش ِٛلغ جاِؼح اٌذٚي اٌؼشت١ح، اٌّزوٛس أػالٖ. 19
 ، عاتمح اٌزوش.1998، اٌثٕذ األٚي ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح ٠3ٕظش َ  20

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilDocuments.aspx?RID=6
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilDocuments.aspx?RID=6
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=11
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=11
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=68
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=68
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=68
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=68
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 اٌزوش.، عاتمح 1998، اٌثٕذ اٌصأٟ ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح ٠3ٕظش َ  21
 ، عاتمح اٌزوش.1998ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح  ٠2/1ٕظش َ  22
ُّ ذؼذ٠ً اٌّادج  ٠1/3ٕظش َ  23  (2006عٕح  1ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب، )ذ
 ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠1/3ٕظش َ  24
 / أ ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب.٠2ٕظش َ  25
 ، عاتمح اٌزوش.1998/ب ِٓ  ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح ٠2ٕظش َ  26
 /ب ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب.٠2ٕظش َ  27
 ذٕاٌٚد االذفال١ح اٌؼشت١ح اٌرؼاْٚ األِٕٟ فٟ اٌفظً األٚي ِٓ اٌثاب اٌصأٟ. 28
 ذٕاٌٚد االذفال١ح اٌؼشت١ح اٌرؼاْٚ اٌمضائٟ فٟ اٌفظً اٌصأٟ ِٓ اٌثاب اٌصأٟ. 29
ًّ ٘زا عثك روشٖ فٟ َ  30  ، عاتمح اٌزوش.1998ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح  4و
 )تج١ّغ تٕٛد٘ا ٚفمشاذٙا( ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. 4ذٕاٌٚرٙا َ  31
 اٌثٕذ األٚي ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. 4ي اٌّؼٍِٛاخ، َ ٠ٕظش تخظٛص ذثاد 32
، 1998اٌثٕذ اٌصأٟ ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح  ٠4ٕظش تخظٛص اٌرؼاْٚ فٟ اٌرحش٠اخ، َ  33

 عاتمح اٌزوش.
 اٌثٕذ اٌصأٟ ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠4ٕظش َ  34
 اٌثٕذ اٌصاٌس ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. 4ٍك ترثادي اٌخثشاخ، َ ٠ٕظش ف١ّا ٠رؼ 35
٠ٕظش أعاِح ِحّذ تذس: ِٛاجٙح اإلس٘اب فٟ اٌرشش٠غ اٌّظشٞ، دساعح فٟ اٌرشش٠غ اٌّظشٞ ٚاٌّماسْ،  36

 .398، ص2000إٌغش اٌز٘ثٟ ٌٍطثاػح، 
 .1998ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح  ٠5ٕظش َ  37
 ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠6ٕظش َ  38
 ِٓ )ق إ ض(، عاتك اٌزوش. 698/2ِٓ رٌه ِا روشٖ اٌّشّشع اٌجضائشٞ فٟ َ  39
ِٓ )ق إ ض( تّٕظٗ )ال ٠مثً اٌرغ١ٍُ فٟ اٌحاالخ ا٢ذ١ح: إرا  698/1ٚ٘زا ِا أخز تٗ اٌّشّشع اٌجضائشٞ فٟ َ  40

 جٕغ١ح...(.واْ اٌشخض اٌّطٍٛب ذغ١ٍّٗ جضائشٞ اٌ
 ، عاتمح اٌزوش.1998ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح  ٠7ٕظش َ  41
 ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠8ٕظش َ  42
( ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح 28إٌٝ  ٠22ُشجغ ف١ّا ٠رؼٍك ترفاط١ً ٚإجشاءاخ اٌرغ١ٍُ،  إٌٝ اٌّٛاد ِٓ ) 43

 اإلس٘اب.
 اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب.ِٓ االذفال١ح  ٠22ٕظش َ  44
 ِٓ  االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠9ٕظش َ  45
 ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠10ٕظش َ  46
ٕد اٌّٛاد ِٓ ) 47 ّّ ًّ إجشاءاخ ٚذفاط١ً اإلٔاتح 33إٌٝ  29ذض ( ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب و

 اٌمضائ١ح.
 ٌّىافحح اإلس٘اب. ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٠11ٕظش َ  48
 ِٓ  االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠12ٕظش َ  49
 ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠13ٕظش َ  50
 ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب. ٠12/1ٕظش َ  51
ال ٠رشذة ػٍٝ ٔمً االخرظاص تاٌّحاوّح اٌّغاط  ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب أٔٗ: 18جاء فٟ َ  52

تحمٛق اٌّرضشس ِٓ اٌجش٠ّح، ٠ٚىْٛ ٌٗ اٌٍجٛء إٌٝ لضاء اٌذٌٚح اٌطاٌثح أٚ لضاء دٌٚح اٌّحاوّح ٌٍّطاٌثح 
 تحمٛلٗ اٌّذ١ٔح.

 ( ِٓ االذفال١ح اٌؼشت١ح ٌّىافحح اإلس٘اب.20، ٠19ٕظش اٌّادذ١ٓ، ) 53
 ، عاتمح اٌزوش.1998ّىافحح اإلس٘اب ٌغٕح ِٓ االذفال١ح  اٌؼشت١ح ٌ ٠21ٕظش َ  54
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 تكريس حق الجمعيات  في التقاضي ضمانة لتحقيق حوكمة بيئية فعالة
 
 د. بوشي يوسف                                          د. مسعودي يوسفأ.

  تيارت -اذ محاضر ا جامعة ابن خمدونأست    أدرار                      -،جامعة أحمد درايةأستاذ 
 
 

 الممخص:
يعتبر مبدأ مشاركة جمعيات حماية البيئة في الشأن العام أحد المقومات األساسية لتحقيق حوكمة بيئية     

رشيدة، فالدولة ال يمكنيا أن تتحمل لوحدىا كافة األعباء، ولذلك أصبحت الدول تعترف بيذا الدور التشاركي 
ع المدني عن طريق إقرار حق ىذه الجمعيات في المجوء إلى القضاء والمطالبة بالحقوق من لمنظمات المجتم

 أجل المساىمة في إدارة الشأن العام وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 
، 35ورغم  إقرار المشرع الجزائري ليذا المبدأ بشكل خاص بالنسبة لجمعيات حماية البيئة بموجب المواد )    
(، إال أن دور ىذه الجمعيات من الناحية الواقعية غير 10-03( من قانون البيئة) قانون رقم 38، 37، 36

 مفعل.  
 الحوكمة البيئية، جمعيات حماية البيئة، الحق في التقاضي.   : الكممات المفتاحية

 
Résume: Le principe de la participation des sociétés de protection de l'environnement aux affaires 

publiques est l'un des éléments de base pour parvenir à une gouvernance environnementale 

rationnelle. L'État ne peut supporter tous les fardeaux. Par conséquent, les États reconnaissent ce 

rôle participatif des organisations de la société civile en adoptant le droit de ces associations de 

recourir à la magistrature et de revendiquer des droits pour Contribuer à la gestion des affaires 

publiques, de la protection de l'environnement et  réaliser le développement durable. 

   Et malgré l’approbation du législateur algérien de ce principe en particulier pour les associations 

de protection de l'environnement en vertu des articles 35, 36, 37 et 38 de la Loi sur l'environnement 

(loi n ° 03-10), mais le rôle de ces associations   en termes réels est irréaliste. 

Mots-clés: la gouvernance environnementale, Associations de protection de l'environnement, Le 

droit au litige. 

 
 :مقـــــدمــــــــــة

 
لقد أقر المشرع الجزائري مبدأ اإلعالم والمشاركة الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون عمى     

حالة البيئة، والمشاركة في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة. ويتيح ىذا المبدأ عمم ب
األمر الذي  يترتب عنو تحقيق  لجمعيات حماية البيئة المساىمة في إدارة الشأن العام وحماية المصمحة العامة،

متى تم التركيز عمى فية والبيئة عنصران متكامالن، لتنمإن ا التنمية المستدامة داخل الدولة.األمن البيئي و 
إن تحقيق األمن البيئي يعني  .1كمما ازدادت فرص التنمية لعقالني لمعطيات األنظمة البيئيةاالستغالل الرشيد وا
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حصول عمى بيئة أكثر أمنًا وأقل تموثًا، كما يقتضي المحافظة عمى النظام البيئي العام ومنع األخطار التي ال
 . 2تيدد عناصر البيئة

الجزائري عمى  الدستورمن  36نصت المادة رس الدستور الجزائري حق المواطن في بيئة سميمة؛ حيث لقد كو    
 ما يمي:" لممواطن الحق في بيئة سميمة
 تعمل الدولة عمى الحفاظ عمى البيئة
 5وقد اعتبر المشرع الجزائري في المادة  .3والمعنويين لحماية البيئة" الطبيعيينيحدد القانون واجبات األشخاص 

إذ يعول عمى مساىمة أدوات تسيير البيئة الميمة. تدخل األفراد والجمعيات أحد أىم أن  4من قانون البيئة
بداء الرأي والم البيئية معياتالج اركة. كما شالمعتمدة قانونًا في عمل الييئات العمومية؛ وذلك بالمساعدة وا 

  رفع دعوى أمام الجيات القضائية المختصة والمطالبة بالحقوق المعترف بيا لمطرف المدني. يمكنيا أيضاً 
وانطالقًا مما سبق، كيف يمكن تفعيل دور الجمعيات في مجال حماية البيئة باعتباره أحد مقومات تحقيق      

لقرار البيئي الرشيد؛ تمع المدني أن يساىم في صنع اوكيف يمكن لممج  الحوكمة البيئية الرشيدة في الجزائر؟
 والذي يساعد عمى تحقيق األمن البيئي والتنمية المستدامة؟

الدور الذي تؤديو منظمات المجتمع المدني في أداء مياميا في  بيانسنحاول من خالل ىذه الدراسة و       
يئية الرشيدة والمساىمة في حماية االقتصاد وأثر انعكاس ذلك عمى تحقيق الحوكمة الب ؛إطار مبدأ الشراكة

 : المطمبين المواليينالوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك وفقا لممحاور المبينة في 
، ونتناول فيو تعريف الحوكمة البيئية، وبيان مفيوم الحوكمة البيئيةيتمحور حول تحديد :  المطمب األول

   ية والمعمومات في تحقيق الحوكمة البيئية.ة الشفافيأىمنعالج فيو  كما، مكوناتيا
ثم نتناول فيو تعريف الجمعيات البيئية، و يعالج مسألة تدخل الجمعيات في مجال حماية البيئة، : المطمب الثاني

بداء الرأي والمشاركة، وكذلك  نوضح من خاللو مساىمة ىذه الجمعيات في عمل الييئات العمومية بالمساعدة وا 
   .رفع الدعاوى أمام الجيات القضائية بيئية فيالحق الجمعيات 

 المطمب األول
 مفهوم الحوكمة البيئية

اىتمام الدول بمنظومة الحوكمة من خالل المشاركة والتشارك بين المجتمع المدني واإلدارة الحكومية لقد ازداد    
بيئي التي عجزت الدولة عن داخل المجتمع وتحقيق رغبات وطموحات المواطنين في المجال ال لتجسيد التنمية

تحقيقيا بمفردىا. فالدول قد أدركت أىمية إشراك الجمعيات في إنجاح عممية حماية البيئة؛ ألن مسؤولية حماية 
 البيئة ىي مسؤولية مشتركة، وال يمكن أن تضطمع بيذه الميمة اإلدارة الحكومية وحدىا.

ت عمميا المرنة واتصاليا المباشر بالمجتمع، وتأثيرىا ومما ساعد ىذه الجمعيات عمى أداء مياميا ىو آليا    
عيل وانجاح الحوكمة البيئية وتطويرىا وتحقيق األمن يعول عمييا في تفالفعال في توجيو الرأي العام. ولذلك 

 .5البيئي والتنمية المستدامة
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 الفرع األول

 تعريف الحوكمة البيئة
قبل تحديد مفيوم الحوكمة البيئية يجدر بنا التطرق أواًل إلى تعريف الحوكمة بشكل عام، لنصل في النياية     

جموعة اإلجراءات والقواعد وأجيزة اتخاذ القرار حيث يقصد بعبارة حوكمة:" م إلى تعريف الحوكمة البيئية.
واإلعالم والمراقبة التي تمكن من ضمان السير الحسن إلحدى الدول أو المؤسسات أو المنظمات ومراقبتيا، 

 .6وطنية أو دولية" واء كانت عمومية أو خاصة، إقميميةس
وقد تم استعمال  .7أسموب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة" :"ابأنيالحوكمة أو  الراشدالحكم  يعرفو      

في تقرير البنك الدولي عن الدول  1989مصطمح الحكم الرشيد أو الحكمانية أو الحوكمة ألول مرة في سنة 
التي عانت من الفشل في تنفيذ السياسات. ولذلك اشترطت الييئات المالية المانحة االفريقية جنوب الصحراء 

ا انتشر استخدام ىذا المفيوم مع بعض المصطمحات التي ذاع وسرعان مضرورة إصالح نظام الحكم؛ 
الييئات المالية الدولية  طالبتكما والمجتمع المدني.  والديمقراطية في فترة التسعينات مثل، العولمة استخداميا

كم الدول النامية بإعادة صياغة أطر الحكم فييا كشرط لتحقيق التنمية. ثم اتسع نطاق الح ،البنك الدوليمثل 
الجمعيات ك مؤسسات الدولة إلى مؤسسات القطاع الخاص، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدنيالرشيد من 
 .8السياسية والنقاباتواألحزاب 

ذا كان مصطمح الحكم الرشيد قد ارتبط مفيومو في نياية الثمانينات     بالتركيز حيث تم الجانب السياسي؛ ب وا 
البعد عمى محاربة الفساد كشرط لتحقيق التنمية االقتصادية، فإن ىذا المفيوم قد ارتبط في فترة التسعينات ب

 . 9وتفعيل دور المجتمع المدني ، الشفافية، والمساءلة،تدعيم المشاركةاالىتمام ب الديمقراطي من حيث
ويشير مفيوم الحوكمة البيئية العالمية إلى مجموعة المنظمات واآلليات السياسية، وآليات التمويل والقواعد     

وتمتد مستويات  .10والمعايير التي تيدف إلى حماية البيئة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة واإلجراءات
 .11والمحمي ،الحوكمة لتشمل أيضًا المستوى اإلقميمي، والمستوى الوطني

وعميو، يمكن تعريف الحوكمة البيئية بأنيا: تظافر جيود الحكومات والجمعيات لتسيير الشؤون البيئية، وذلك     
لبيئية في إدارة . أو أنيا استخدام أساليب اإلدارة الرشيدة لدى المنظمات ا12عبر وضع سياسات بيئية مشتركة

إن  .13الشؤون البيئية، وذلك بتعاون ثالثة مكونات أساسية: )الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني(
ن المقصود بالحوكمة البيئية ىو عممية صنع القرار المرتبطة بمراقبة وتسيير البيئة والموارد الطبيعية. ولذلك فإ

، وعمى العكس من ذلك، تتسبب الحوكمة بيقيا اتخاذ قرارات بيئية مالئمةالحوكمة البيئية الجيدة يترتب عمى تط
. إن مفيوم الحوكمة البيئية يرتبط بصفة في وقوع نتائج بيئية كارثية بسبب القرارات غير المالئمة البيئية الضعيفة

العمميات التنظيمية واآلليات  وغيرىا منلبيئة والموارد البيئية. جوىرية بآليات اتخاذ القرارات المتعمقة بإدارة ا
  .14ياسيون في حل المشكالت البيئيةوالمنظمات التي يؤثر من خالليا الفاعمون الس
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لقد تجاوزت المشكالت البيئية الحدود الفاصمة بين الدول، مثل التصحر، التغير المناخي وقد تطمب ذلك     
أساس التشارك بين جميع الفاعمين المعنيين، ولذلك فإن أي  تبني رؤية مشتركة واستراتيجية شاممة قائمة عمى

 .15تدبير يتخذ بشكل انفرادي لن يكون لو تأثير كبير في مواجية األزمات البيئية
 
كافة الفاعمين في المجتمع وبشكل خاص المواطنين، ويتجسد ذلك من  يتطمب تحقيق الحوكمة البيئية تعبئةو     

فالرشادة البيئية تعني كيفية تعامل  .16خالل مشاركة الجمعيات في اتخاذ القرارات المرتبطة بالشأن البيئي
مع المشاكل البيئية، وتتطمب التفاعل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حل  المجتمعات

 .17لمقضايا البيئية، وكذاك المشاركة في وضع السياسات والبرامج البيئية وتنفيذىا
 :فيما يمي خصائص الحوكمة البيئيةأىم تمثل وت    
 المشاركة -1
 الشرعية -2
 الشفافية -3
 العدالة -4
 .18المساءلة -5
 .19الفعالية -6

ياسية، اقتصادية، اجتماعية، إدارية، وليست خاصة والمالحظ أن ىذه الخصائص تتوزع بين معايير س    
بالدول أو الحكومات فقط، بل تشمل اإلدارة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمواطنين 

 .20بصفتيم أفرادًا أو ناشطين اجتماعيين
 الفرع الثاني

 الحوكمة البيئية مكونات
. ولكن 21تتكون الحوكمة البيئية من ثالث مكونات رئيسية: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني     

نما مدى فاعميتيا في تحقيق الحوكمة البيئية والرفع من مستوى األداء  المشكمة ال تكمن في وجود ىذه الفواعل، وا 
البيئي؟ ولذلك يعول عمى دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك لمدولة في تنفيذ برامج التنمية وحماية البيئة، 

ثار  ة القضايا البيئية ورفع مستوى وعي المواطنين بمدى أىمية وحيوية النظم والعناصر الطبيعية. ويتطمب ذلك وا 
تضاعف الجيود الذاتية والتطوعية التي يقوم بيا المجتمع المدني باعتباره عنصر فاعل يتحمى بالمسؤولية 

وسنتولى شرح ىذه المكونات عمى النحو  .22لمواجية التحديات البيئية بشكل يخفف من العبء عمى الحكومة
 التالي:
كما ، 23تقديم الخدمات العامة لممواطنين وتحقيق التنمية البشرية في المجتمعتسير الدولة عمى  : دولةالأوال: 

، وتتولى الجماعات المحمية تنفيذ البرامج موال الالزمة لمتسيير والتدبير المستدامتوفير األ الحكومة يقع عمى عاتق
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فييا الدولة  وعمومًا، فإنو توجد ثالث مجاالت أساسية تتدخل .24الوطنية لمتنمية المحمية والحفاظ عمى البيئة
 كفاعل أساسي لتحقيق الحوكمة البيئية، نوجزىا فيما يمي:

يشمل تحديد جدول األعمال البيئي التشريعات البيئية التي تصدرىا الدولة  تحديد جدول األعمال البيئي:أ( 
 وصنع القرار.ومراقبة الميزانية وتوجيو السياسة العامة 

أحد أىم  أدوات السياسة البيئية، باإلضافة إلى  25يم األثر البيئييعتبر تقي ب( وضع أدوات السياسة البيئية:
 الضريبة البيئية.

: عمى الرغم من أن الدولة ىي المصممة لمسياسات البيئية وىي المنفذة ليا، إال أنو ج( تنفيذ السياسات البيئية
التنسيق  وغياب ،الدول في تنفيذ سياساتيا البيئية مثل قمة  الموارد الماليةتوجد بعض الصعوبات التي تواجو 

 .26والتعاون
يقصد بالقطاع الخاص:" المنظمات أو الجمعيات أو االتحادات التي تضم تجمعات   :القطاع الخاصثانيًا: 

يعتبر القطاع . و 27مصالح أعضائيا باستخدام مجموعة من األساليب المتنوعة"لرجال األعمال، تسعى لحماية 
الخاص طرفًا ميمًا في تحقيق فرص الشغل والحد من البطالة، ولذلك سعت الدول إلى جعل القطاع الخاص 

الحكمانية االقتصادية واحترم قواعد حماية البيئة مستدامًا بإخضاعو لبعض اآلليات التي تيدف إلى تحقيق 
. غير أن تعزيز امتثال ويترتب عمى امتثال الشركات لممعايير البيئية زيادة قدرتيا التنافسية .28والموارد الطبيعية

وزيادة عمى ذلك  تعمقة بالمعايير البيئية.الشركات لممعايير البيئية يتطمب تسييل حصوليا عمى المعمومات الم
 .29ىذه المعاييرالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تحديد وضبط  يحتاج إلى دعم

لتصبح أكثر  تشجيع االستثمارات الخاصة ودعمياعمى في سبيل تحقيق التنمية الشاممة  وتعمل الدول جاىدة    
 الخطوات التالية:باتباع شفافية وتنافسية، ويمكن لمحكومات تطوير وتدعيم القطاع الخاص 

 العمل عمى تييئة المناخ االقتصادي المالئم -
 ضمان حق المواطنين في الحصول عمى التسييالت المالية والفنية الالزمة لإلنتاج  -
 تشجيع االستثمارات الخاصة -
 في األسواق ضمان المنافسة -
 المحافظة عمى البيئة والموارد البشرية -
 .30نقل المعمومات والتكنولوجيا -

يقصد بالمجتمع المدني مختمف التنظيمات والييئات التطوعية التي تؤسس بمقتضى  المدني:المجتمع ثالثا: 
اع عن مصالحيم، مثل: الجمعيات، األحزاب السياسية، االتحادات المينية، اإلرادة الحرة ألعضائيا وبغرض الدف

المجتمع المدني أحد أىم الركائز األساسية لتحقيق الحكم  الدولة بمؤسساتالقة وتعد ع التنظيمات الثقافية.
بالنظر و . وذلك بالنظر  لمدور الذي تؤديو مؤسسات المجتمع المدني كشريك لمدولة في تحقيق التنمية الراشد.
    .31التوعية والتثقيف والتنشئةفي  الفاعلدورىا أيضًا ل



 0441فق ل ربيع الثاني الموا 9100جانفي      10الرقم التسمسمي    10مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

116 
 

لقد أصبح لممجتمع المدني دور شريك لمدور الحكومي ولدور القطاع الخاص، من خالل انتظام األفراد     
ال ينحصر دور تنظيمات و  ،32ف العبء عمى الدولةبشكل يخف والجماعات في مؤسسات لتمبية احتياجاتيم

ن خالل التمثيل لدى بعض المجتمع المدني في االستشارة بل يتعداه إلى المشاركة في صنع القرار البيئي م
كما يجب عمى مؤسسات المجتمع المدني أن تعتمد . 33أو المشاركة بالرأي أو العمل أو بالتمويل الييئات العامة.

ريتيا عمى الشفافية في عمميا اإلداري والمالي واحترام نظام المحاسبة والمساءلة الداخمية، حتى تضمن استمرا
إشراك األفراد في يضمن تعزيز جودة أداء الدولة، و نضمن أيضًا مجتمع مدني قوي، يساىم في و  .34واستقالليتيا

 .  35التأثير عمى السياسات العامة
 الفرع الثالث

 الحوكمة البيئيةتحقيق ات في أهمية الشفافية والمعموم
بالمشروعات التي تيدد البيئة االطالع عمى المعمومات الخاصة  تتطمب معالجة المشاكل التي تيدد البيئة    

لدى الجيات اإلدارية المختصة، باإلضافة إلى المعمومات والبيانات التي يمكن الحصول عمييا من عند األفراد، 
 . 36ىذه الجمعيات بمبدأ سرية المستندات اإلداريةوال يمكن االحتجاج في مواجية 

مكانية حصول المواطنين عمى المعمومات الخاصة     وتقتضي الشفافية اإلفصاح عن المعمومات الكافية وا 
لقرارات وتوفير المعمومات بحقوقيم والخدمات التي يحق ليم الحصول عمييا. كما تعني الوضوح التام في اتخاذ ا

عالنيا وتساعد الشفافية البيئية وتوفير المعمومات منظمات المجتمع المدني عمى اتخاذ  .37الالزمة ووضوحيا وا 
أعماليا المرتبطة بالمجال القرارات والسياسات البيئية السميمة. وبيما يمكن  مساءلة الحكومات ومحاسبتيا عن 

 .38البيئي
إن ، 39يتجسد مبدأ مشاركة المواطنين في إدارة البيئة وحمايتيا عبر الولوج الحر إلى المعمومات البيئية كما   

وجود المعمومة والشفافية يساعد  ألنتوافر الشفافية والمعمومات من العناصر األساسية المكونة لمحوكمة البيئية، 
كس من ذلك، يحول انعدام المعمومة دون اتخاذ القرار عمى وضع التصورات والحمول المناسبة، وعمى الع

مات بشأن السياسات العامة وتمكن الشفافية من مساءلة الحكو  مر الذي يؤثر سمبًا عمى التنمية.المناسب األ
ولكن ال يستطيع المجتمع المدني أن يشارك في حماية  .40البيئية المتخذة، وبذلك فيي أداة ميمة لمحاربة الفساد

ونشير ىنا إلى أنو حتى  .41ب الدولة دون حصولو عمى المعمومات والبيانات المتعمقة بالبيئةالبيئة إلى جان
حتى تتمكن من عن أنشطتيا  الشفافية واإلفصاحبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مطالبة ىي األخرى باحترام 

  .42مستوى أدائيا البيئي تحسين ورفع
 وتتمثل آليات تعزيز الشفافية البيئية فيما يمي:    
 إصدار قانون يتعمق باإلفصاح عن المعمومات -
 تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد -
 ة البرلمانية عمى الحكومةتعزيز الرقاب -
 .43تعزيز حرية اإلعالم -
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بعدة وسائل كالكتب والمجالت والمطويات والممصقات، باإلضافة إلى  بالنسبة لإلعالم البيئي، فيتحققو    
من قانون الجمعيات  24وفي ىذا الصدد نصت المادة  .44األساليب الحديثة الناجمة عن التطور التكنولوجي

 في إطار التشريع المعمول بو القيام بما يأتي:عمى ما يمي:" يمكن الجمعية 
 ة بنشاطياتنظيم أيام دراسية وممتقيات وندوات وكل المقاءات المرتبط -
إصدار ونشر نشريات ومجالت ووثائق إعالمية ومطويات ليا عالقة بيدفيا في ظل احترام الدستور  -

 والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بيا".
بالبيئة أو بأحد عناصرىا والمرتبة  والمعطيات المتعمقةمجموعة البيانات  :"ىو بالمعمومة البيئية إن المقصود   
وعرفتيا المادة الثانية من اتفاقية . 45عمى شكل يحقق ىدفًا معينًا من استخداميا في المجال البيئي" ظمةوالمن

آرغوس حول الوصول إلى المعمومات والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية 
بأنيا:" جميع المعمومات الجاىزة في صيغة مكتوبة أو مرئية أو  1998جوان  25المنعقدة بالدانمارك في 

ة أو في أي شكل مادي آخر، والتي تتضمن حالة عناصر البيئة كاليواء والماء والتربة مسموعة أو الكتروني
والنبات والحيوانات واألرض والمواقع الطبيعية والعوامل المؤثرة فييا، كما تتضمن اإلجراءات اإلدارية واالتفاقات 

أن يكون ليا عوارض عمى عناصر المتعمقة بالبيئة والسياسات والقوانين والخطط والبرامج التي ليا أو يحتمل 
أما الحصول عمى المعمومة البيئية، فيقصد بو مجموعة القوانين واإلجراءات التي تسمح لممواطنين . 46البيئة"

 ومن أمثمة ذلك باالطالع عمى المعمومات المتوفرة لدى الييئات العامة المختمفة والمرتبطة بالقضايا البيئية.
والمكونات البيئية كالمواد الطاقوية واإلشعاعات، باإلضافة إلى المعمومات  المتعمقة بحالة العناصرالمعمومات 

والبيانات المرتبطة باألوضاع الصحية لمسكان. وسواء كانت ىذه المعمومات البيئية في شكل مكتوب أو مقروء 
وقد تقوم الدولة من تمقاء نفسيا بتقديم المعمومات البيئية، أو بناء . 47أو مسموع، أوفي شكل بيانات إلكترونية

 .48عمى طمب األفراد ليا
يمي:"  ، حيث ورد فييا ما51بموجب المادة  حق الحصول عمى المعموماتقد كفل الدستور الجزائري ل    

 ونقميا مضمونان لممواطن. المعمومات والوثائق واإلحصائيات الحصول عمى
الغير الخاصة وبحقوقيم وبالمصالح المشروعة لممؤسسات  ىذا الحق بحياة ال يمكن أن تمس ممارسة  

 وبمقتضيات األمن الوطني
من  07بموجب المادة  أيضاً  وقد كرس المشرع الجزائري ىذا الحق يحدد القانون كيفيات ممارسة ىذا الحق". 

حيث جاء فييا ما يمي:" لكل شخص طبيعي أو معنوي يطمب من الييئات المعنية معمومات متعمقة  قانون البيئة
 الحصول عمييا. بحالة البيئة، الحق في 

تدابير يمكن أن تتعمق ىذه المعمومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات وال   
 واإلجراءات الموجية لضمان حماية البيئة وتنظيميا،

 تحدد كيفيات إبالغ ىذه المعمومات عن طريق التنظيم".   
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ذا كانت تشريعات الدول قد أقرت الحق في الحصول عمى المعمومة البيئية، فإن ىذا الحق ترد عميو بعض     وا 
 االستثناءات نوردىا فيما يمي:

 مرتبطة باألمن العام لمبالد أو يترتب عمى كشفيا تيديد النظام العام.إذا كانت المعمومات  -
 إذا كان الكشف عن المعمومات يمس بالحياة الخاصة لألفراد -
 إذا كان الكشف عن المعمومات يؤثر سمبًا عمى اتخاذ القرارات العامة -
 .الممكية الصناعية إذا كان الوصول إلى المعمومة البيئية يمس بقواعد السر التجاري وحماية -
لشأن بالنسبة لممعمومات الخاصة إذا كان في الحصول عمى المعمومة البيئية مساس بالمجال البيئي كما ىو ا -
 . 49المحميات والحظائر الطبيعيةب

 المطمب الثاني
 حوكمة البيئيةال كآلية لتحقيق تدخل الجمعيات في مجال حماية البيئة

رًا ىامًا في تحقيق الوعي البيئي ورعاية البيئة والحفاظ عمييا من التموث، باإلضافة تمعب الجمعيات دو         
 المسائلويتجمى ذلك من خالل العمل عمى تجسيد  إلى عرض المشاكل البيئية عمى الجيات اإلدارية المعنية. 

 التالية:
 ة، والتدريب عمى أسموب اتخاذ القرار.المساىمة في حل المشكالت البيئي -
تعتمد الجمعيات البيئية عمى وسائل مختمفة لتحقيق أىدافيا مثل النشريات، الممتقيات، المحاضرات  -

 .والندوات
نذار السمطات، والكشف عن االعتداءات الماسة بالبيئة واإلبالغ عن  - توعية وتحسيس الجميور، وتنبيو  وا 

 .50األخطار الالحقة بيا
البيئية، ومساىمتيا في عمل الييئات العمومية  لتحديد مفيوم الجمعيات في ىذا المطمبوسنعرض     

بداء الرأي والمشاركة، ثم نتنا ول حق الجمعيات في رفع الدعاوى أمام الجيات القضائية، وذلك من بالمساعدة وا 
  خالل الفروع الموالية:

 الفرع األول
 تحديد مفهوم جمعيات حماية البيئة

أو  و/ تجمع أشخاص طبيعيين ...بأنيا:" من قانون الجمعيات 02وفقًا لما ورد في المادة  تعرف الجمعية     
 .حددة أو غير محددةمعنويين عمى أساس تعاقدي لمدة م

ير معارفيم ووسائميم تطوعًا ولغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة ويشترك ىؤالء األشخاص في تسخ     
وتشجيعيا ال سيما في المجال الميني واالجتماعي والعممي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري 

 واإلنساني
 بدقة، ويجب أن تعبر تسميتيا عن العالقة بيذا الموضوع. يجب أن يحدد مفيوم الجمعية   
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غير أنو يجب أن يندرج موضوع نشاطاتيا وأىدافيا ضمن الصالح العام، وأن ال يكون مخالفًا لمثوابت والقيم    
  .51"القوانين والتنظيمات المعمول بياالوطنية والنظام العام واآلداب العامة وأحكام 

 وتتميز الجمعيات بالخصائص التالية:     
 .يعد التطوع العنصر األساسي الذي تقوم عميو الجمعيات -
دارتيا تعتمد في عمميا -  .ون ومبادئ االستقاللية والشفافيةعمى احترام القان وا 
 أو رياضية. ،معيات تبعًا لتنوع أغراضيا، فقد تكون أغراض ذات صفة إنسانية، أو اقتصاديةتتنوع الج -
 .52تتميز بكونيا ذاتية التسييركما تتشكل الجمعيات من تنظيم ىرمي بسيط،  -
ذو طابع غالبًا ما يكون محمي سواء كان  وتختمف الجمعيات عن األحزاب من حيث أن نشاط الجمعيات    
 المستوى إلىويمتد مداه  ؛بينما األحزاب نشاطيا األساسي سياسي تماعي أو ثقافي أو تربوي أو ديني،اج

اوية أخرى تتكون الجمعيات من أشخاص طبيعية أو معنوية، في حين تتكون األحزاب من الوطني. ومن ز 
بينما يمنع عميو ذلك في إطار الحزب أشخاص طبيعيين فقط. كما يمكن لمفرد أن ينخرط في أكثر من جمعية، 

 السياسي.
بينما العمل النقابي  نشاط الجمعيات واسع وغير محدود، من ناحية أنتتميز الجمعيات عن النقابات كما    

   .53يشمل عمى وجو التحديد الدفاع عن مصالح العمال
، حيث جاء فييا ما يمي:" حريات 48كرس الدستور الجزائري حق إنشاء الجمعيات بموجب المادة لقد     

نشاء الجمعيات، واالجتماع مضمونة لممواطن". منو والتي نصت عمى ما يمي:" حق  54وكذلك المادة  التعبير وا 
 إنشاء الجمعيات مضمون

 تشجع الدولة ازدىار الحركة الجمعوية.
الجزائري حق الجمعيات في كما ضمن قانون المشرع  شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات". يحدد القانون العضوي

ن اإلخالل باألحكام القانونية السارية ما يمي:" دو  10-03ن القانون م 36حيث جاء في المادة  التقاضي
أعاله، رفع دعوى أمام الجيات القضائية المختصة  35المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص غمييا في المادة 

 37عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبين ليا بانتظام".  وأشارت المادة 
يمكن الجمعيات المعتمدة قانونًا ممارسة الحقوق المعترف بيا لمطرف  ه إلى أنو:"ن القانون المشار إليو أعالم

المدني بخصوص الوقائع التي تمحق ضررًا مباشرًا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تيدف إلى الدفاع 
طار المعيشي وحماية وتحسين اإل لتشريعية المتعمقة بحماية البيئة عنيا، وتشكل ىذه الوقائع مخالفة لألحكام ا

 اليواء والجو واألرض وباطن األرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التموث".
من قانون الجمعيات شروط تأسيس الجمعيات كما يمي:" يجب عمى األشخاص  4وقد حددت المادة    

دارتيا وتسييرىا أن يكونوا: نيالطبيعي  الذين بإمكانيم تأسيس جمعية وا 
 سنة فما فوق 18سن بالغين  -
 من جنسية جزائرية -
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 متمتعين بحقوقيم المدنية والسياسية -
ارىم بالنسبة تبغير محكوم عمييم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم يرد اع -

 لألعضاء المسيرين".
الخاضعين لمقانون من القانون المذكور أنفًا بأنو:" يجب عمى األشخاص المعنويين  05وأضافت المادة 

 الخاص أن يكونوا:
 مؤسسين طبقًا لمقانون الجزائري -
 ناشطين عند تأسيس الجمعية -
 غير ممنوعين من ممارسة نشاطيم -

من أجل تأسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصًا ليذا 
 الغرض". 

منو ما يمي: تكتسب الجمعية  17ث جاء في المادة قد اعترف قانون الجمعيات بحقيا في التقاضي، حيل  
 المعتمدة الشخصية المعنوية واألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا ويمكنيا حينئذ القيام بما يأتي:

 التصرف لدى الغير ولدى اإلدارات العمومية -
ة بيدف الجمعية التقاضي والقيام بكل اإلجراءات أمام الجيات القضائية المختصة، بسبب وقائع ليا عالق -

 ألحقت ضررًا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية ألعضائيا.
 إبرام العقود واالتفاقيات أو االتفاقات التي ليا عالقة مع ىدفيا -
 القيام بكل نشاط شراكة مع السمطات العمومية لو عالقة مع ىدفيا -
 بمقابل لممارسة أنشطتيا كما ينص عميو قانونيا األساسي اقتناء األمالك المنقولة أو العقارية مجانًا أو -
 الحصول عمى اليبات والوصايا طبقًا لمتشريع المعمول بو". -
كما تتولى جمعيات حماية البيئة القيام ببعض الميام مثل: تقيم طمبات فتح دعوى لتصنيف حظيرة وطنية أو    

يق المشاركة في إعداد المخطط التوجييي لمتييئة محمية طبيعية، وكذلك إنشاء المساحات الخضراء عن طر 
والتعمير، كما تساىم أيضًا في حفظ الصحة الحيوانية وتنظيم الصيد. وعالوة عمى ذلك تمارس دورًا وقائيًا في 

 .54حماية المياه من التموث
 
 

 الفرع الثاني
بداء الرأي والمشاركة   مساهمة الجمعيات في عمل الهيئات العمومية بالمساعدة وا 

. وتيدف 55ال تتحمل الدولة وحدىا مسؤولية الحفاظ عمى البيئة، إذ يساعدىا في ذلك األفراد والمنظمات    
تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة الجميور ومختمف المتدخمين في  إلىحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

 .56تدابير حماية البيئة
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التمثيل لدى الييئات االستشارية  عن طريقتساىم الجمعيات في وضع وتنفيذ السياسة العامة لمبيئة، كما     
. ولكن من 57عمى المستوى الوطني والمحمي األمر الذي يمكنيا من رفع االنشغاالت المرتبطة بالمجال البيئي

أن تمثيل جمعيات حماية البيئة ال يزال جد ضعيف؛ وبالتالي فإن فعاليتيا في تحقيق الناحية الواقعية، نجد 
ي دور المجتمع المدني في حماية البيئة فولذلك فإن . 58أىداف االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة محدودة

 .59الجزائر ال يزال ىامشياً 
وتتولى بعض الجمعيات البيئية تسيير بعض المساحات الخضراء أو صيانة بعض مشاريع التييئة، وكذلك    

 .61االت  تموث المياهح،  كما يمكنيا التدخل في 60المحافظة عمى بعض المعالم األثرية أو المحميات الطبيعية
(، تساىم الجمعيات المعتمدة قانونًا والتي تمارس أنشطتيا 10-03من قانون البيئة) 35وطبقًا لنص المادة    

بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة  في مجال حماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي، في عمل الييئات العمومية
بداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول بو. وتطبيقًا لذلك تقوم الجمعيات بتقديم آرائيا ومقترحاتيا  وا 
االستشارية لإلدارة المكمفة باتخاذ قرارات في مجال البيئة، أو عندما يتعمق األمر بالمشروعات الكبرى التي قد 

 . 62تمس بالبيئة
تمكن ممثمو الجمعيات البيئية والحكومات من تطوير عممية اتخاذ القرار البيئي وىذا كنتيجة لمتفاعل لقد    

بينيما، وبسبب أيضًا تأثير المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. حيث أن تعبير األفراد عن مشكالتيم 
 . 63ء ورسم السياسات البيئية وتوجيو تطبيقاتياالبيئية ساىم في إثرا

. وفي ىذا 64وينبغي التركيز عمى المبادرة التطوعية كعنصر فعال لتعاون المواطنين في حل المشكالت البيئية   
تعمل الجمعيات عمى نشر الوعي البيئي لممواطنين تجاه المسائل البيئية، والمساىمة في حماية النظم الصدد 

لبيئة مسؤولية مشتركة تشارك . وتبقى حماية ا65البيئية المختمفة البحرية والساحمية والصحراوية والجبمية والغابية
  .66فييا الجيات الرسمية والشعبية ومؤسسات القطاع الخاص

ف التمويل، وأخرى متعمقة تواجو الجمعيات الناشطة في المجال البيئي تحديات مادية متعمقة بضعكما    
بصعوبة الحصول عمى المعمومات والبيانات البيئية، فبالنسبة لمصادر التمويل تقتصر منظمات المجتمع المدني 

لك العائدات . وكذ67عمى اشتراكات األعضاء باإلضافة إلى المساعدات المالية المقدمة من الجماعات المحمية
ضرورة استحداث صندوق ينادي البعض بمشكمة نقص التمويل وحاًل ل .68، واليبات والوصايااالمرتبطة بنشاطي

 .69شكل سميمخاص بالمبادرات البيئية لمساعدة الجمعيات عمى ممارسة نشاطيا البيئي ب
إلى إحجام الكثير من الحكومات  في ذلك سببالالحصول عمى المعمومات البيئية، فيرجع  صعوبةوبالنسبة ل    

حق كل إنسان  1972عن اإلدالء بالمعمومات الخاصة بالبيئة لممواطنين، وىذا رغم إقرار إعالن ستوكيولم لسنة 
 . 70ييز في االطالع عمى البيانات والمعمومات البيئيةدون تم

كما يالحظ بأن أغمب الحكومات والمؤسسات المالية العالمية، وكذلك الشركات العالمية تمتنع عن اإلفصاح     
جأ بعض الشركات إلى استقطاب رجال اإلعالم عن مشاريعيا بيدف التستر عمى العواقب البيئية الوخيمة. وقد تم

وتحويميم إلى أدوات دعائية ليذه الشركات أو استخداميم لتضميل الرأي العام. ومن جية أخرى  فإن العديد من 
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وسائل اإلعالم ال تممك القدرة عمى متابعة الموضوعات البيئية لنقص الخبرة والتكوين في ىذا المجال. وأيضًا 
. ولذلك ينبغي الحرص 71م تفضل نشر األحداث عمى القيام بتوعية المواطنين بالقضايا البيئيةألن وسائل اإلعال

 .72عمى تكوين وتأىيل إعالميين متخصصين في مجال البيئة
تواجو الجمعيات البيئية في مجال الحوكمة، ضعف الرغبة في العمل التطوعي، ويرجع ومن الصعوبات التي     

.كما يؤثر ضعف التنسيق بين 73ذلك لنقص الوعي بأىمية المشاركة الفردية والجماعية لمواجية المشاكل البيئية
 . 74ى فعالية تمثيل الجمعيات لدى السمطات العامة والتشاور معياالجمعيات البيئية والجمعيات األخرى عم

من خالل النشاط الذي يقوم بو األفراد  يتجسد ذلكورية في الحوكمة البيئية، و قيمة مح ذا مبدأ المشاركة إن    
أثير عمى عممية اتخاذ القرار الحكومي واقتراح أفضل الحمول الممكنة، كما يجب أن تتضمن عممية بيدف الت

. وتبقى المحافظة عمى البيئة العامة مسؤولية مشتركة بين الدول واألفراد 75المشاركة عممية الضبط والرقابة
 . 76مدنيومؤسسات المجتمع ال

 وتظير أىمية مبدأ المشاركة في تحقيق العديد من النتائج اليامة في الحوكمة البيئية كما يمي:   
يممك أفراد منظمات المجتمع المدني الكثير من األفكار والمقترحات التي يجب أخذىا بعين االعتبار في  -

 التصدي لمقضايا البيئية.
 يساعد مبدأ المشاركة عمى التقميل من التكاليف واألعباء المالية عن كاىل الحكومات. -
 الحمول المناسبة لممشاكل البيئية.نظرًا لمعايشة األفراد لممشاكل البيئية يسيل عمييم ايجاد  -
 .77يترتب عمى مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات البيئية قيام مسؤوليتيم عن احترام تنفيذىا -
يا أو وضعيا موضع أيضًا من تالفي المنازعات التي يمكن أن تحدث بفعل تطبيق المشاركة البيئية تمكنكما    

ضافة إلى ذلك، . و 78التنفيذ  .79ة البيئية ودعم التخطيط البيئييؤدي الحق في المشاركة البيئية إلى تعزيز المواطنا 
 الثالثالفرع 

 حق الجمعيات في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية
بعد وقوع األضرار البيئية تضطر الجمعيات البيئية إلى تبني وسائل عالجية تعتمد عمى الضغط والتنديد     

البيئة، كما يمكنيا أن تمجأ إلى أسموب التصعيد في شكل تظاىرات أو مسيرات أو  الواقعة عمى اتباالعتداء
احتجاجات أو سموك طريق القضاء برفع دعوى أمام الجيات القضائية المختصة، والمطالبة بالتعويض عن 

وفيما يمي نتناول كفالة المشرع لحق الجمعيات البيئية في  .80األضرار الناجمة بسبب مخالفة أحكام قانون البيئة
التقاضي، كما نتطرق إلى الدعاوى الجماعية التي تباشرىا ىذه الجمعيات، وأخيرا نتناول حق الجمعيات البيئية 

 في التأسيس كطرف مدني لممطالبة بالتعويض.
المجوء إلى القضاء لمحصول عمى حقوقيم إن حق التقاضي يتيح لجميع األفراد : أوال: كفالة حق التقاضي

التي نصت عمى ما  39 بموجب نص المادة اتالدفاع لمجمعيحق  الجزائريفل الدستور وقد ك .81المشروعة
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق األساسية لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية يمي:" 

والتي  من قانون الجمعيات؛ 17/3المادة كما ورد النص عمي حق الجمعيات في التقاضي طبقًا  مضمون".
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سيسيا من ممارسة حق التقاضي والقيام بكل اإلجراءات أمام الجيات مكنت الجمعيات المعتمدة بمجرد تأ
القضائية المختصة، بسبب وقائع ليا عالقة بيدف الجمعية ألحقت أضرارًا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية 

  .أو الجماعية ألعضائيا
اإلخالل باألحكام القانونية دون " من قانون البيئة عمى ما يمي: 36نصت المادة  أيضًا، وفي ىذا الصدد    

أعاله، رفع دعوى أمام الجيات القضائية  35السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عمييا في المادة 
  ".  المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبين ليا بانتظام

، تتمتع الجمعيات بأىمية التقاضي باعتبارىا من 82جزائريمن القانون المدي ال 50وطبقًا لنص المادة     
، وال يكون الممثل القانوني األشخاص المعنوية. وبالتالي تكون صالحة؛ ألن تصبح طرفًا في خصومة قضائية 

نما ىو فقط الممثل القانوني الم  .83ة اإلجراءات عن الجمعيةمف بمباشر كلمجمعية ىو المدعي أو المدعى عميو، وا 
من قانون التييئة والتعمير عمى أنو:" يمكن كل جمعية تشكمت بصفة قانونية تنوي  74كما نصت المادة     

بيا وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف  بموجب قانونيا األساسي أن تعمل من أجل تييئة إطار الحياة
 . 84لطرف مدني فيما يتعمق بالمخالفات ألحكام التشريع الساري المفعول في مجال التييئة والتعمير"

 وتتمثل خصائص حق التقاضي فيما يمي:    
 صيل من حقوق االنسانأق أنو ح -
 عمى قدم المساواةحق مضمون لكل شخص  -
 .85اتساع نطاقو؛ فيو يشمل كافة المنازعات -
 فيما يمي: فتتمثل، شروط قبول دعاوى الجمعياتبالنسبة لو     
 األىمية  -1
 الصفة -2
أنو:" ال  86الجزائري من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 13 المادة وفي ىذا الصدد، نصت ،المصمحة -3

 يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن لو صفة، أو لو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانون.
 في المدعي أو المدعي عميو. يثير القاضي تمقائيًا انعدام الصفة   
 كما يثير تمقائيًا انعدام اإلذن إذا ما اشترطو القانون".   

  ثانيًا:  الدعاوى الجماعية 
يحق لمجمعيات المجوء إلى القضاء العادي أو اإلداري من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة المرتبطة      

(، يمكن لكل جمعية بيئية رفع دعوى أمام الجيات 10-03)من قانون البيئة 36بأىدافيا. وطبقًا لنص المادة 
 القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبين ليا بانتظام.

وىذا يعتبر استثناء عمى المبدأ العام القاضي بأن الدعوى شخصية، فدعوى المدعي ال تيدف فقط إلى      
بشرط أن يكونوا في نفس  87و الذاتية، بل أيضًا الدفاع عن مصالح جميع أعضاء الجماعةالدفاع عن مصالح
  .   88مركز المعتدى عميو
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ويمكن لمجمعيات البيئية حق الطعن القضائي أمام الجيات القضائية اإلدارية المختصة ضد القرارات     
. وبإمكانيا أيضًا 89ت أو تجاوز السمطة أو مخالفة القانونوالتراخيص اإلدارية المخالفة بسب عيب في اإلجراءا

. وقد أكد مجمس 90أن تمجأ إلى القضاء المدني لممطالبة بالتعويض عن الضرر بسبب القرارات الباطمة لإلدارة
 والمتعمق بالدعوى المرفوعة من جمعية حماية البيئة لبمدية " بابا 23/05/2007في  الدولة في قراره الصادر

حق الجمعيات البيئية في ممارسة الدعوى الجماعية دفاعًا عن الصالح  أحسن" ضد رئيس بمدية أوالد فايت 
القضاء األمر  العام، حيث قضى مجمس الدولة لصالح جمعية حماية البيئة لبمدية " بابا أحسن" التي طمبت من

بالغمق النيائي لمفرغة عمومية موجودة في وسط سكاني بسبب عدم احترام اإلجراءات والتدابير الالزمة لسالمة 
 .91األشخاص والمحيط

 ثالثًا:  التأسيس كطرف مدني لممطالبة بالتعويض 
الحقوق المعترف بيا معيات البيئية ممارسة لمجمن القانون المذكور سابقًا، يمكن  38لمادة طبقًا لنص ا    

فيما يتعمق باألفعال التي تمحق ضررًا مباشرًا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تدافع  لمطرف المدني 
والتي تشكل مخالفة لألحكام التشريعية المتعمقة بحماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي، وحماية الماء  عنيا

واليواء والجو واألرض، وباطن األرض والفضاءات الطبيعية، والعمران، ومكافحة التموث. أو عن طريق تفويض 
لمجمعيات حق التأسيس كتابي من شخصين عمى األقل. كما توجد بعض النصوص الخاصة التي منحت 

 . 92كطرف مدني مثل قانون حماية التراث الثقافي، وقانون التييئة والتعمير
 وىمة لقبول دعالشروط الالز  السابقة الذكر نجدىا قد حددت من قانون البيئة 38المادة  وبالرجوع إلى    

، حيث جاء فييا ما يمي:" عندما يتعرض أشخاص طبيعيون ألضرار حماية البيئة جمعية التعويض التي ترفعيا
أعاله، فإنو  37فردية تسبب فييا فعل الشخص نفسو، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 

ذ 35يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة  ( طبيعيان معنيان، 02ا ما فوضيا عمى األقل شخصان)أعاله، وا 
 أن ترفع باسميا دعوى التعويض أمام جية قضائية.

 يجب أن يكون التفويض الذي يمنحو كل شخص معني كتابيًا.
يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عماًل بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بيا لمطرف المدني 

 قضائية جزائية".  أمام أية جية
 

 :خاتمة
مة بيئية ناجعة كفيمة كمن المقومات األساسية لتحقيق حو األفراد والجمعيات البيئية يعتبر مبدأ مشاركة     

تضطمع بو  الذي -عمى األقل نظرياً  -بمواجية المشاكل والتحديات البيئية التي تواجينا، وقد رأينا الدور اليام
في تجسيد الحوكمة البيئية عمى أرض الجمعيات الصعوبات التي تواجو ىذه الجمعيات في ىذا المجال رغم 

تقديم آرائيا من قبل الجمعيات تخويل ىذه األخيرة  لدى الييئات العامةتمثيل المواطنين الواقع.  إن من شأن 
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ذا ما تعذر ذلك فإن عمى اتخاذ القرارات البيئية المناسبة. وا  عد الحكومات واإلدارات العمومية ومقترحاتيا التي تسا
 المشرع قد منح ىذه الجمعيات حق المجوء إلى القضاء لممطالبة بالتعويض.

ضمان وىو أال  ،لومساند  ال يمكن أن يؤتي ثماره دون احترام مبدأ آخر المشاركةوفي الواقع، فإن مبدأ     
نب الوقوع ضحية األضرار في الحصول عمى المعمومات البيئية والشفافية، حيث يتيح ذلك لألفراد تجالحق 

كما يتيح ذلك إمكانية  .لممواطنين االطالع عمييا تسمحالبيئية متى تم نشر ىذه المعمومات مسبقًا وبكيفية 
 .المراقبة والمساءلة في حالة عدم احترام القواعد والنظم البيئية

، المجتمع المدني، اف الفاعمة)الدولةإن تحقيق الحوكمة أو اإلدارة البيئية الرشيدة يحتاج لمشاركة جميع األطر     
من أجل المساىمة في اتخاذ القرار البيئي الفعال لمواجية المشكالت والقضايا البيئية. كما القطاع الخاص( 

أداء الييئات اإلدارية األمر الذي يساعد عمى مكافحة الفساد وتحسين مستوى  قتضي إعمال المساءلة والرقابةي
  .البيئي عمى المستوى المحميالمكمفة بمتابعة الشأن 

ومما تجدر مالحظتو بالنسبة لحق الجمعيات البيئية في المجوء إلى القضاء، ىو أنو عمى الرغم من التكريس    
تكاد تكون منعدمة خاصة  من الناحية الواقعيةرار القانوني ليذا الحق، إال أن ممارسة ىذا الحق الدستوري واإلق

  ال يزال نشاط الجمعيات البيئية يقتصر فقط عمى نشر الوعي والتربية البيئية. بالنسبة لمدول النامية حيث
 وفي ختام ىذه الدراسة توصمنا إلى بعض المقترحات والتوصيات نوردىا فيما يمي:   
 ضرورة تعزيز حق المواطنين في الحصول عمى المعمومات البيئية تجسيدا لمشفافية والحكامة البيئية -
 ركة األفراد والجمعيات في اتخاذ القرار البيئي خاصة عمى المستوى المحميتدعيم حق مشا -
 .حق الجمعيات البيئية في التقاضيإيالء أىمية قصوى لضمان  تجسيد  -
 لمقيام بدورىا التوعوي، أو في حالة رفع الدعوى الجماعية.تذليل الصعوبات التي تواجو الجمعيات البيئية  -
 
 :الهوامش 
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 البيئة انعكاساته عمىمتطمبات تشجيع االستثمار و 

 
 حوالف عبد الصمد

 أستاذ محاضر )أ( كمية الحقوق والعموم السياسية
 جامعة أبوبكر بمقايد تممسان

 الممخص:
المكتسبات األساسية وعمى رأسيا الحفاظ ضمان حرية االستثمار لألشخاص ال يعني ىدم 

عمى قاعدة العيش في بيئة نظيفة وذلك ال يتأتى إال من خالل وضع سياسة بيئية تعود ممكيتيا 
 لمجميع عمى أن تؤطر قانونا وبصفة رادعة حازمة ال اختيارية .

ى لذلك من شأن تشجيع المستمر لالستثمار عمى حساب البيئة لو آثار بعدية إيجابية عم
عادة الييكمة لالقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في  التنمية، ىي االندماج في االقتصاد العالمي وا 
ميزان المدفوعات. لكن األمر ال يخموا من بعض اآلثار السمبية وعمى رأسيا تيديد الوسط البيئي 

 الذي يمارس فيو ىذه االستثمارات.
ستثمار عمى حساب البيئة، أعاد المشرع وكنتيجة ليذه اآلثار السمبية لسياسة تشجيع اال

نظرتو في قوانين االستثمار حيث قام بإدراج البعد البيئي إلى جانب حرية االستغالل االقتصادي، 
أوت سنة  20المتعمق بتطوير االستثمار الصادر بتاريخ  03-01وىذا ما أكده من خالل األمر 

تقييد أكثر في مختمف النصوص ، ويظير ىذا ال08-06، المعدل والمتمم باألمر 2001
القانونية التي أتت بعده والمتمثمة في قانون المناجم، ال سيما قانون المحروقات، والمياه والكيرباء 

 والغاز، كما استفادت النشاطات النظيفة من امتيازات مميزة .
 تدور اشكالية البحث مدى التوفيق بين تشجيع المستثمر لالستثمار وحماية البيئة.

 
Abstract: 

  Guaranteeing the freedom of investment of individuals in investment does not 

mean the destruction of essential assets, especially living in a clean environment, this 

will be achieved with an environmental policy governed by the law in a harsh way 

and not optional cutting edge. 

The encouragement of investment at the expense of the environment has its 

advantages over development such as integration into the world economy, and the 

reform of the national economy, thus achieving a balance in the balance of payment . 

The latter also has drawbacks threatening the environmental environment on which 

these investments are made. 
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 مقدمة

مسألة البيئة والتنمية ليست بالفكرة الحديثة، بل ىي قديمة قدم المشاكل التي تعاني منيا 
طور الذي عرفو االقتصاد العالمي، ونفس الشيء بالنسبة لالستثمار والبيئة حيث البيئة نتيجة الت

 قامت التشريعات في وقت سابق إلى تشجيع االستثمار، دون إدراج البعد البيئي فييا.

لكن ىذا ال يعني أن الجزائر لم تحرص عمى حماية البيئة، بل بالعكس أصدرت أول قانون 
ي يعتبر القاعدة الرئيسية لممنظومة التشريعية المتعمقة بيذا النوع ، الذ1983لحماية البيئة سنة 

 من الحماية.

ان تشجيع المستمر لالستثمار عمى حساب البيئة لو آثار بعدية إيجابية عمى التنمية، ىي 
عادة الييكمة لالقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في ميزان  االندماج في االقتصاد العالمي وا 

 المدفوعات.

يخموا األمر من بعض اآلثار السمبية وعمى رأسيا تيديد الوسط البيئي الذي يمارس فيو  وال
 ىذه االستثمارات .

وكنتيجة ليذه اآلثار السمبية لسياسة تشجيع االستثمار عمى حساب البيئة، أعاد المشرع 
االقتصادي، نظرتو في قوانين االستثمار حيث قام بإدراج البعد البيئي إلى جانب حرية االستغالل 

أوت سنة  20المتعمق بتطوير االستثمار الصادر بتاريخ  03-01وىذا ما أكده من خالل األمر 
، ويظير ىذا التقييد أكثر في مختمف النصوص 08-06، المعدل والمتمم باألمر 2001

كيرباء القانونية التي أتت بعده والمتمثمة في قانون المناجم، ال سيما قانون المحروقات، والمياه وال
 والغاز، كما استفادت النشاطات النظيفة من امتيازات مميزة.

من خالل كل ما سبق يمكن التساؤل حول الحدود الفاصمة بين تشجيع المستثمر 
 لالستثمار وحماية البيئة.

 االستثماريةوسوف أختصر الدراسة في ىذا البحث حول حماية البيئة من األخطار 
 الصناعية وىذا من خالل التالي:
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 : الدراسة القبمية لألخطار المحيطة بالبيئة أوال

بالمرسوم  1990الدراسة القبمية لألخطار المحيطة بالبيئة لسنة  النص عمى ضرورة رجعي
غير المباشرة التي تتعرض اإلحاطة بكل األخطار المباشرة و  ، بحيث يتم78-90التنفيذي رقم 

 .1ليا البيئة 

أعد المشرع اإلطار الذي تتناولو ىذه الدراسة من كل جوانبو ، فصاحب  2007في سنة 
المشرع ممزم بتحديد ىويتو سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ومكتب الدراسات المعتمد الذي 
استعان بو إلجراء ىذه الدراسة، وتحميل البدائل المحتممة لمختمف الخيارات المعتمدة عمى 

 القتصادي والتكنولوجي والبيئي .المستوى ا

والبد أن تقدم الدراسة الوصف الدقيق لمحالة األصمية لمموقع و بيئتو المتضمن السيما 
موارده الطبيعية وتنوعو البيولوجي، وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرىا 

 بالمشروع .

مرحمة البناء واالستغالل وما بعد  ثم الوصف الدقيق لمختمف مراحل المشروع ال سيما
االستغالل، وتقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة و غير المباشرة عمى المدى القصير والمتوسط 
والطويل لممشروع عمى البيئة، واآلثار المتراكمة التي يمكن ان تتولد خالل مختمف مراحل 

روع لمقضاء عمى األضرار المشروع، ووصف التدابير المزمع اتخاذىا من طرف صاحب المش
 المترتبة عمى انجاز مختمف مراحل المشروع أو تقميصيا أو تعويضيا.

وتحتوي ىذه الدراسة مخطط لتسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف أو 
. وتودع ىذه الدراسة من طرف صاحب المشروع 2التعويض المنفذ من قبل صاحب المشروع 

 .3ختص إقميميالدى الوالي الم

وقد الحق ىذا المرسوم بممحقين، حدد فييما عمى سبيل الحصر قائمة المشاريع التي 
، وقائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير 29تخضع لدراسة التأثير عمى البيئة وىي بعدد 

 مشروع . 14ىي بعدد 

دة، دراسات الخطر تكون عمى حساب صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات معتم
وتنشأ لدى الوزارة المكمفة بالبيئة لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة 
بالمؤسسات المصنفة من الفئة األولى والمصادقة عمييا وتتشكل من ممثمي الوزير المكمف 

 بالحماية المدنية والوزير المكمف بالبيئة.
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خطر الخاصة بالمؤسسات تنشأ عمى مستوى كل والية لجنة تكمف بفحص دراسات ال
المصنفة من الفئة الثانية والمصادقة عمييا وتتشكل من ممثمي المديريتين الوالئيتين لمحماية 
المدنية والبيئية، بحيث يجب أن تودع دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى الوالي 

 .4موبة منو يوما لتقديم دراسة تكميمية مط 15المختص إقميميا، وبمنح صاحب المشروع مدة 

كما لم يفت المشرع الزام أصحاب المنشآت الصناعية بإعداد المخططات الداخمية لمتدخل 
بيدف حماية العمال و السكان و الممتمكات و البيئة من جميع أنواع األخطار مثل التسرب أو 

 الحريق أو االنفجار الناجم عن تطورات غير متحكم فييا تقع خالل استغالل مؤسسة صناعية.

ويجب أن يطمب المتعامل االقتصادي من مموني التجييزات والطرق التقنية تزويده 
بالمعمومات المتعمقة باألخطار المحتممة الناجمة عن استعماليا وكذلك طرق مواجية ذلك. 
وتفعيال ليذا المخطط تنشأ تحت سمطة الوالي عمى مستوى كل والية لجنة تكمف بالدراسة 

 .5الداخمية لمتدخل  والمصادقة عمى المخططات

ومتى وقع الحادث الصناعي يتكفل المستغل بإدارة العممية الداخمية و يعمم المدير الوالئي 
المكمف بالصناعة ومصالح الحماية المدنية ويبمغيم بالمعمومات الخاصة بظروف الحادث 

وفرة لتقييم آثار والمنشآت والمنتجات أو المواد الخطرة المتسببة في الحادث وكذلك المعطيات المت
 . 6الحادث عمى اإلنسان والبيئة والتدابير االستعجالية المتخذة 

 : تسيير األخطار الصناعيةثانيا 

أصدر المشرع مجموعة من المراسيم ينظم من خالليا ىذه المسألة من ذلك النصوص 
المتعمقة بتسيير  النفايات المشعة وغيرىا بما فييا المتعمقة بالتغميف، فعمى كل منتج لمنفايات 
المشعة أن يسير عمى توفير كل الشروط الضرورية لحماية البيئة والجميور والعمال أثناء 

 .7ت التي تدخل في إطار تسيير ىذه النفايات مختمف العمميا

ويتم تسيير ىذه النفايات المشعة حسب المقاييس والكيفيات والشروط التي تحددىا محافظة 
الطاقة الذرية، ويحب أن يسير المنتج أو المستغل عمى أن تكون النفايات المشعة المنتجة في 

ة مالئمة في منشآت أساسية تستجيب منشآتو في انتظار معالجتيا أو إجالئيا مودعة بطريق
لمتطمبات األمن اإلشعاعي، والحماية المادية كما ىي محددة في التنظيم المعمول بو، ويجب أن 
 تكون النفايات الموضبة خالل اإليداع معزولة عمى النفايات األخرى التي لم تكن محل معالجة .

من المرسوم  18خالل المادة  ثم إن المشرع منع أي استيراد لمنفايات المشعة وفرض من
بأنو يجب عمى منتج النفايات إعداد برنامج ضمان الجودة بكيفية تكفل  119-05الرئاسي رقم 
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احترام التدابير المتخذة من أجل تمبية متطمبات األمن، عمى أن توافق محافظة الطاقة الذرية عمى 
 برنامج ضمان النوعية و تراقب تطبيقو .

جراءات العمل والوسائل المستعممة ويشتمل برنامج ضمان  الجودة تحديد مؤىالت العمال وا 
 وحفظ المعمومات .

ولمتسيير األفضل ليذه النفايات يجب عمى المنتج أو المستغل مسك سجل جرد النفايات 
المشعة يحّين يوميا و يوضع تحت تصرف األعوان المكمفين بالرقابة التابعين لمسمطات المختصة 

البيانات التي يجب أن يحتوي عمييا السجل المرقم و المؤشر تتراوح بين  في الميدان، وعن
مصدر ىذه النفايات و الطبيعة الفيزيائية ليا و كميتيا والغازات المنبعثة عتيا و التي من شانيا 
أن تؤثر عمى المحيط و الكميات المرخص برمييا في األماكن المالئمة و أخيرا الحوادث الواقعة 

 ت تسيير ىذه النفايات .أثناء عمميا

يعد المستغل تقريرا سنويا يرسمو إلى محافظة الطاقة الذرية عن وضعية النفايات المشعة 
التي يقوم بتسييرىا و يجب أن يبين ىذا التقرير طبيعة العناصر المشعة ونشاطيا الكمي 

والمحتمل رمييا أو إجالؤىا، والخاص، مع تحديد طبيعتيا الفيزيائية والكيميائية والكميات المودعة 
لذلك عمى المستغل أو المنتج أن يعد لصالح المؤسسة الموضوعة تحت مسؤوليتو مخطط التدخل 

 .8واإلنقاذ في حالة الطوارئ

ونجد المشرع قد أناط بوزير األشغال العمومية وتييئة اإلقميم والبيئة والعمران صالحيات 
 وط و المقاييس لممسائل التالية :متابعة و مراقبة مدى احترام دفاتر الشر 

احترام مدى مطابقة دراسات مدى التأثير المتعمقة بالبيئة باليياكل واألساسية والتجييزات  -
 المييكمة و بكل مشاريع التييئة ، لمتشريع و التنظيم المعمول بيما .

أو  تقييم دراسات مدى التأثير عمى البيئة التي ينجزىا المتعاممون اآلخرون و القيام -
تكميف من يقوم عند االقتضاء بإنجاز دراسات مدى التأثير المتصمة باالنعكاسات المباشرة و غير 

 المباشرة لممشاريع عمى توازن البيئة .
والسير في حدود اختصاصو عمى مطابقة المنشآت المصنفة مع النصوص التشريعية  -

عداد المدونات الخاصة بالمنشآت المصنفة و بالم واد الخطيرة عمى اإلنسان وبيئتو والتنظيمية وا 
 .9وتحيينيا 

و عرفيا بأنيا  2006وعن المصبات الصناعية السائمة فقد ضبط أحكاميا المشرع سنة 
 كل تدفق و سيالن و قذف و تجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي .
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ومستغمة بطريقة يجب أن تكون كل المنشآت التي تنتج المصبات الصناعية منجزة ومشيدة 
ال تتجاوز فييا مصباتيا الصناعية السائمة عند خروجيا من المنشأة القيم القصوى المحددة في 

، وتجيز المنشأة بجياز معالجة مالئم يسمح 141-06الممحق الذي ىو محل الدراسة تحت رقم 
 بالحد من حجم التموث المطروح .

ة سائمة أن يمسكوا سجال يجب عمى مستغمي المنشآت التي تصدر مصبات صناعي
يدونون فيو تاريخ ونتائج التحاليل التي يقوم بيا حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكمف 

 بالبيئة وعند االقتضاء الوزير المكمف بالقطاع المعني .
وتجري القياسات عمى مسؤولية المستغل و عمى نفقاتو الخاصة حسب الشروط المحددة 

مول بو ، و يتعين عمى مستغل المنشأة المعنية أن يوضح و يعمل أو يبرر كل في التنظيم المع
 .10تجاوز يحتمل مالحظتو و تقديم األعمال التصحيحية التي تم تنفيذىا أو المزمع القيام بيا

وألجل ذلك حدد المشرع كيفية تأىيل المستخدمين المكمفين بميام تخزين المواد والمنتجات 
، حيث يسمم تأىيل المستخدمين المكمفين بميام تخزين المواد 2014ة الكيميائية الخطرة سن

والمنتجات الكيميائية الخطرة المؤشر من الوالي، من قبل المديرية المكمفة بالطاقة لمكان تخزين 
المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة، بعد الرأي بالموافقة لصالح األمن والمديرية المكمفة بالصناعة 

 .11يوما ابتداءا من تاريخ إيداع الطمب  60قميميا، ويسمم التأىيل في أجل المختصة إ
أما عن تسميم االعتماد لممتعاممين بيذه األنشطة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين ومعنويين 
الخاضعين لمقانون الجزائري من طرف الوزير المكمف بالطاقة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد، 

 .12وزارات المكمفة بالدفاع الوطني و الداخمية والصناعة بعد أخذ رأي مصالح ال
لممنتجين أو المخزنين  2005وقد منح المشرع ميمة سنتين ابتداءا من أول يناير سنة 

 .13لمنفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة لمعالجة أو العمل عمى معالجة نفاياتيم
المموثة لمجو والمراد بيا مخمفات الغاز والدخان وفي نفس السياق تم تطويق االنبعاثات 

والبخار والجزيئات السائمة أو الصمبة المنبعثة في الجو من مصادر ثابتة ال سيما المنشآت 
الصناعية، وبالنسبة ليذه األخيرة عمييا أن تنجز و تشيد وتستغل بطريقة تجنب او تقمل من 

 تتجاوز حدود االنبعاثات المحددة في ممحقي انبعاثاتيا الجوية عند المصدر والتي يجب أن ال
 .200614مرسوم صدر سنة 

 .15وتسند مراقبة نوعية اليواء إلى المرصد الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة 
كل من يستغل أو ينوي انجاز منشاة تصدر انبعاثات جوية ال تخضع لمتنظيم المتعمق 

بكل المعمومات التي تتضمن طبيعة  بالمنشآت المصنفة ، يجب أن يزود السمطة المختصة
االنبعاثات و كميتيا و مكانيا و تدابير تخفيضيا ، و بعنوان المراقبة و الحراسة الذاتيتين يجب 
عمى مستغمي المنشآت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجال يدونون فيو تاريخ ونتائج 
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من الوزير المكمف بالبيئة وعند االقتضاء التحاليل التي يقومون بيا حسب الكيفيات المحددة بقرار 
بقرار مشترك مع الوزير المكمف بالقطاع المعني ، و تجرى القياسات عمى مسؤولية المستغل 

 .16وعمى نفقتو الخاصة 
في المجال البحري نسجل كيف ألزم المشرع ربابنة السفن اإلخطار  عن طريق رسالة بكل 

يؤثر عمى السير العادي لمسفينة أو امن المالحة أو حادث يقع عمى متن السفينة من شانو أن 
يشكل خطر تموث أو تسمم لمحيط البحر أو الساحل و يجب أن يصل ىذا اإلخطار إلى المركز 
الوطني لعمميات المراقبة و اإلنقاذ في البحر ، و من بين المعمومات التي يجب أن يتضمنيا 

و الحالة المحتممة لممواد الخطرة السامة أو  اإلخطار طبيعة المواد المحمولة و كمية و تركيز
 .17المموثة الممقاة أو المحتمل إلقاؤىا في البحر 

وحماية لمساحل يجب عمى الدولة و الجماعات اإلقميمية في إطار إعداد أدوات التييئة 
والتعمير المعنية ان تشجع و تعمل عمى تحويل المنشآت الصناعية القائمة التي يعد نشاطيا 

 . 18بالبيئة الساحمية إلى مواقع مالئمةمضرا 
وقد سبق لممشرع أن بين إجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، 
والمنجز من قيل لجنة يرأسيا الوزير متكونة تقريبا من كل الوزارات، ويتم الموافقة لموجب مرسوم 

ة تقريرا يتعمق بتنفيذ المخطط تنفيذي وينشر في الجريدة الرسمية. وتنجز ىذه المجنة كل سن
 .19الوطني لتسيير النفايات الخطرة 

وقد عرف المشرع النفايات الخاصة  بكل المخمفات ميما كان مصدرىا وال يمكن بفعل 
المواد المحتواة فييا إعادة رسكمتيا، أما النفايات الخطرة فيي المواد المحتواة يحتمل ان تضر 

 .20بالصحة العمومية أو البيئة
فق التعريف التشريعي المحمي لمفيوم النفايات مع ما ىو متداول في بعض االتفاقيات يت

الدولية ذات الصمة بالموضوع من ذلك عمى سبيل المثال إلى الفقرة االولى من المادة الثانية من 
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخمص منيا عبر الحدود و عّرفت النفايات 
كاآلتي " النفايات ىي مواد و أشياء يجري التخمص منيا أو ينوي التخمص منيا أو مطموب 

 .21التخمص منيا بناءا عمى أحكام القانون الوطني "
ويقصد بالنفايات الخطرة عبارة عن النفايات أو المخمفات التي ال يمكن اإلستفادة منيا 

ان والبيئة ومنيا السامة وشديدة التفاعل باإلضافة إلى كونيا ذات أضرار خطيرة عمى صحة اإلنس
 . 22والقابمة لإلشتعال أو اإلنفجار والقابمة لمتآكل 

ونظمت معالجة نفايات التغميف والمراد بيا التغميف الذي لم ُيعد استعمالو أو غير موجو 
لالستعمال مرة ثانية والتغميف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي والتجاري أو الحرفي 
ونفايات التغميف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية، والمتيان نشاط جمع ىذه المخمفات ال 
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ون إال بموجب اعتماد يقدم من الوزير المكمف بالبيئة ، ويمكن تأسيس بعنوان قانون المالية يك
زالة نفايات  تدابير تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات الجمع والفرز والنقل والتثمين وا 

 23التغميف.
 وبعنوان النظام العمومي لمعالجة النفايات يتم استرجاع ىذه األخيرة و تثمينيا في شكل
شبكات خاصة لالسترجاع و التثمين حسب صنف كل مادة و تحدد الشروط في مجال جمع 
النفايات واسترجاعيا وتثمينيا المطبقة عمى المؤسسات المنتجة لمنفايات والمنخرطة في النظام 

جمع" بموجب دفتر شروط يوافق عميو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالبيئة -العمومي "إيكو
.و تأخذ منشآت معالجة النفايات شكل مراكز لمطمر التقني لمنفايات 24ع المعني ووزير القطا

الخاصة والمنزلية وما شابييا أو مراكز تفريغ النفايات اليامدة و منشآت ترميد النفايات المنزلية 
والخاصة أو المشترك ومنشآت المعالجة الفيزيوكيميائية لمنفايات وأخيرا منشآت تثمين النفايات 

25. 
ويتم إعداد ىذا النظام من طرف الوكالة الوطنية لمنفايات والتي تكمف عمى الخصوص  

بتقديم المساعدة لمجماعات المحمية في ميدان تسيير النفايات ومعالجة المعطيات والمعمومات 
 الخاصة بالنفايات، ووضع بنك معمومات تحقيقا ليذا اليدف .

جتيا و تثمينيا تكمف الوكالة بإنجاز الدراسات ومن أجل فرز النفايات وجمعيا ونقميا ومعال
نجازىا أو المشاركة في إنجازىا ونشر المعمومات العممية والتقنية  واألبحاث والمشاريع التجريبية وا 

 .26وتوزيعيا والمبادرة ببرامج التحسيس واإلعالم و المشاركة في تنفيذييا 
لخاصة الخطرة بعد أن أكد استجابة ويشيد لمتشريع البيئي اعتناؤه بمسألة نقل النفايات ا

التغميف لشروط مساكتو ومقاومتو لمضغوطات واالىتزازات والصدمات والحرارة و الرطوبة، 
وشروط أخرى مرتبطة بوسائل النقل الحاممة إلشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات المنقولة 

خصة نقل النفايات الخاصة . وتمنح ر 27بغية تحديد طبيعتيا واألخطار التي يمكن أن تشكميا
الخطرة بعد دراسة ممف الطمب والتحقق من الشروط المتعمقة بوسائل نقل النفايات الخاصة 

 .28الخطرة بمقرر من الوزير المكمف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكمف بالنقل 
أي ولم يفت المشرع الجزائري وضع إطار قانوني لمناطق محمية ال يجوز االستغالل فييا ب

شكل من األشكال مما قد يعيق التنمية المستدامة فييا ، و أطمق عمييا اسم المجاالت المحمية، 
وىي كل إقميم أو جزء من بمدية أو بمديات و كذا المناطق التابعة لألمالك العمومية البحرية 

لبيئية الخاضعة ألنظمة خاصة يحددىا ىذا القانون من أجل حماية الحيوان والنباتات واألنظمة ا
 . 29البرية و البحرية و الساحمية أو البحرية المعنية
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 : تمويل النشاطات البيئيةثالثا 
لنقل أن التحكم االقتصادي بجميع جوانبو لو شأن في حماية البيئة ، فالدول المتقدمة تممك من 

التغمب عمى الوسائل التكنولوجية و الفنية و كذا من الموارد المالية ما يتيح و ييسر ليا أمر 
المشاكل البيئية سواء تعمق األمر بطرق التخمص من النفايات و حسن استغالليا أو باتخاذ 
التدابير االحتياطية المالئمة التي تحول دون حدوث كوارث بيئية أو تموث بيئي ضخم ، وىو 

 القول الذي ال يصدق عمى الدول النامية التي الزلت تبحث عن أسباب النمو .
، وقد خصصت موارده لتشجيع االستثمار 30الصندوق الوطني لمبيئة  1998أنشئ سنة 

. وكذلك النفقات المتعمقة بالتدخالت االستعجالية في حالة 31التي تدمج تكنولوجيات خاصة
. و يساىم ماليا لمراكز الردم التقني لمدة ثالث سنوات 32التموث العرضي باستثناء التموث البحري

 .33من بداية االستغالل 
نما أوكل لممرصد الوطني لمبيئة و التنمية المستدامة  بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية بي

والييئات المعنية بجمع المعمومة البيئية عمى الصعيد العممي والتقني واإلحصائي ومعالجتيا 
عدادىا وتوزيعيا وألجل ذلك يضع شبكات الرصد وقياس التموث وحراسة األوساط الطبيعية  وا 

يات والمعمومات المتصمة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المؤسسات الوطنية وجمع المعط
والييئات المتخصصة والمبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية لألوساط والضغوط 

نجاز ىذه الدراسات أو المشاركة في إنجازىا   .34الممارسة عمى تمك األوساط وا 
ت البيئية فيو من المنشآت الميتمة أساسا بضمان التكوين و أما المعيد الوطني لمتكوينا
 .35ترقية التربية البيئية و التحسيس 

ومن أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة ال سيما فيما يخص تخفيف أشكال 
التموث و األضرار الصناعية في مصدرىا أنشئ المركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء و كمف 

 قيق المرامي التالية :بتح
 ترقية مفيوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء و تعميمو و التوعية بو . -
 مساعدة مشاريع االستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء و مساندتيا . -
تزويد الصناعات بالمعمومات المتصمة بصالحياتو في مسعاىا من أجل تحسين طرق  -

أكثر نقاء و بالحصول عمى الشيادات المرتبطة بذلك عند  اإلنتاج عبر الوصول إلى تكنولوجيات
 االقتضاء.

 تطوير التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء . -
ويضمن المركز كذلك ميمة الخدمة العمومية فيما يخص تقييم الخصوم البيئية لمقطاع 

ى الصناعات وفقا لدفتر الصناعي وفيما يخص القيام بالدراسات المتعمقة بأعمال رفع مستو 
 .36شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالمالية 
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أما رصد وقياس التموث و حراسة األوساط الطبيعية فيي ميمة مرصودة لممرصد الوطني 
 .37لمبيئة، والتي يتوفر عمى مخابر حيوية و محطات و شبكات الحراسة 

ية المستدامة بأنو كل تيديد محتمل عمى وقد عرف المشرع الخطر الكبير الذي ييدد التنم
. عمى 38اإلنسان و بيئتو يمكن حدوثو بفعل مخاطر طبيعية استثنائية أو بفعل نشاطات بشرية 
 أنو يتم الوقاية من ىذه األخطار الكبرى و تسيير الكوارث باالعتماد عمى المبادئ التالية :

التأكد راجع إلى عجز في المعارف : الذي يجب بمقتضاه أال يكون عدم والحذر الحيطة مبدأ -
العممية و التقنية حاليا ، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعمية ومتناسقة ترمي إلى الوقاية من 
أي خطر ييدد الممتمكات واألشخاص و البيئة عمى العموم بتكمفة مقبولة من الناحية 

 االقتصادية .
ه يجب ان تحرص أعمال الوقاية من الذي بمقتضا العمل الوقائي والتصحيحي باألولوية : -

األخطار الكبرى، قدر اإلمكان و باستعمال أحسن التقنيات و بكمفة مقبولة اقتصاديا عمى 
 التكفل أوال بأسباب القابمية لإلصابة قبل سن التدابير التي تسمح بالتحكم في آثار ىذه القابمية 

حق في االطالع عمى األخطار الذي يجب بمقتضاه أن يكون كل مواطن ال مبدأ المشاركة : -
المحدقة بو و عمى المعمومات المتعمقة بعوامل القابمية لإلصابة المتصمة بذلك، وكذا مجموع 

 ترتيبات الوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث .
الذي يجب من خاللو أن تحرص منظومة الوقاية من  مبدأ إدماج التقنيات الجديدة : -

متابعة التطورات التقنية في مجال الوقاية من األخطار الكبرى األخطار الكبرى عمى 
 وتدمجيا كمما دعت الضرورة إلى ذلك 

ومن أىم األخطار المعنية بالوقاية ىي األخطار الصناعية و الطاقوية بحيث تتخذ جميع 
ذا الترتيبات أو إجراءات الوقاية و الحد من  أخطار االنفجار أو انبعاثات الغاز والحريق ، وك

 األخطار المتصمة بمعالجة المواد المصنفة مواد خطرة .
 يحدد المخطط العام لموقاية من األخطار الصناعية و الطاقوية ما يأتي :

 المؤسسات و المنشآت الصناعية المعنية  -
اإلجراءات المطبقة عمى المؤسسات والمنشآت الصناعية بحسب مكان وجودىا في المنطقة  -

 ق الحضرية الصناعية أو في المناط
 ترتيبات المراقبة و تنفيذ أحكام المخطط العام لموقاية من األخطار الصناعية والطاقوية. -

وىذه اإلجراءات تخص كذلك مجموع المنشآت الخاصة وال سيما منيا المناجم و مقالع 
 .39الحجارة أو منشآت أو تجييزات معالجة و نقل الطاقة وال سيما المحروقات 

طار التكنولوجية الكبرى فأوكمت الميمة بصندوق الكوارث الطبيعية أما عن دراسة األخ
 .40واألخطار التكنولوجية الكبرى
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ويبدوا أن ىناك تصعيد في استعمال الصيغ القانونية أصبحت تتأقمم بدورىا مع الجيود 
تنمية الدولية لبعث التنمية النظيفة، وألجل ذلك أنشئت لجنة السمطة الوطنية  ُتعنى بميكانيزمات ال

 النظيفة تمبية لتوصيات بروتوكول " كيوتو".
 وىي بيذه الصفة تتولى الميام اآلتية : 

تحديد معايير الموافقة عمى المشاريع الموضوعة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة وذلك   -
 بتشجيع االستثمار من أجل التنمية المستدامة .

ريع ميكاميزمات التنمية النظيفة ومسار ضمان نشر معمومات حول المعايير المؤىمة لمشا -
 تنمية المشروع .

 مراقبة مسار الموافقة عمى مشاريع ميكانيزمات التنمية النظيفة . -
حساب كل تقميص من الغازات ذات االحتباس الحراري وتقييم  ومتابعة المشاريع المؤىمة  -

 .41لميكاميزمات التنمية النظيفة إلى غاية االنتياء المحتمل 
إلى وضع المخطط الوطني لمنشاط البيئي و التنمية المستدامة  2015المشرع سنة  وانتيى

وذلك من خالل تحديد النشاطات البيئية ذات االولوية والوسائل البشرية والمادية المرصودة 
 إلنجاز النشاطات الخاصة بالبيئة و الوقوف عند تكاليف األضرار البيئية .

سنوات بمبادرة من اإلدارة المكمفة بالبيئة و يتم تحضيره يتم إعداد ىذا المخطط لمدة خمس 
بناءا عمى تقرير يدعى التقرير الوطني لمنشاط البيئي والتنمية المستدامة وىي وثيقة منبثقة عن 
مشاورات واسعة بين القطاعات تسمح بتحديد مدى ىشاشة الجانب المادي لإلقميم واإلختالالت 

 .42ي و النقائص عمى مستوى االنشطة البيئية المتخذة ذات الطابع المؤسساتي و القانون

 : سياسة الضريبية لحماية االستثمار رابعا

تستخدم القواعد االقتصادية مثل الضرائب االيكولوجية أو الرسوم البيئية بشكل متزايد كأداة 
لمواجية مشكمة البيئة و تعتبر ىذه القواعد في كثير من الحاالت مفضمة عمى القواعد القانونية 

 النيا تتسم بالمرونة و الفعالية من حيث التكاليف .

ية إما عمى المنتج ومن تم تعد في ىذه الحالة و يمكن فرض الضرائب و الرسوم البيئ
ضرائب غير مباشرة أو عمى العممية و من تم تعد ضريبة مباشرة، وقد تؤثر الضرائب المحمية 
عمى القدرة التنافسية وذلك ألنو نتيجة فرض الضريبة تصبح السمع المنتجة محميا أغمى نسبيا من 

 ة .المنتجات المثمية المستوردة في السوق المحمي
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ىذه السياسة ليا وجيين سمبي بحيث يفرض المشرع في كثير من األحيان عمى النشاطات 
الصناعية خاصة والمموثة لممحيط الطبيعي رسوم من شانيا أن تزيد من تكمفة اإلنتاج، واستعمال 

 تكنولوجيات عالية صديقة لمبيئة.

االستثمارية التي أو يقدم المشرع صيغ قانونية بتخفيف أو إعفاء ضريبي لمنشاطات 
 تستعمل تكنولوجيات تساىم في التقميل من اآلثار السمبية الناجمة عن االستغالل.

وبالنسبة لممشرع المشرع الجزائري فقد طبق جميع الخيارات البيئية الموجودة في شقيا 
السمبي وااليجابي فأسس رسما تكميميا عمى التموث الجوي ذب المصدر الصناعي عمى الكميات 

 .43نبعثة التي تتجاوز حدود القيم المحددة بالمراسيم السالفة الذكر الم

من جية مخالفة و تحفيزية يتم تعويض البمديات التي تمارس عممية الفرز لمقمامات 
.و نحصي تعرض برنامج االنعاش االقتصادي 44االسميد والقابمة لالسترجاع لمنشأة المعالجة 

نمط تسيير و حماية البيئة محميا ، و ذلك من إلى أىمية إحداث تغيير في  2001-2004
خالل تفعيل دور البمديات و تعزيز تدخالتيا في تصور الحمول و صياغة االىداف االستراتيجية 
المالئمة لمواجية التحديات البيئية المحمية القائمة بيا أو الميددة بحصوليا ، فترتيبا لذلك تم 

مية المستدامة كوثيقة محمية توجييية ، تيددف إلى صياغة الميثاق البمدي حول البيئة و التن
تجاوز القصور الذي انتاب حماية البيئة عمى المستوى المحمي، وتضمن ضمن محاوره مخططا 

بيدف تحسين حالة بيئة البمدية  2004-2001لمعمل البيئي المحمي لمفترة الممتدة ما بين 
 . 1992قمة االرض سنة  وضمان التنمية المستدامة بيا عمى النحو الذي أقرتو

قائمة لمنشاطات المموثة و الخطيرة عمى البيئة و ُأخضعت  2009تم تحديد منذ سنة 
لمرسم عمى أساس قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة وبذلك وضع المتعامممين أمام االمر 

 4لنص المادة  الواقع النتقاء الخدمات االقتصادية التي يباشرونيا داخل القطر الجزائري تطبيقا
 .45المتعمق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم  03-01من األمر 
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 :الخاتمة

وجدت حماية البيئة مكانتيا في القانون الجزائري من خالل تكريسيا في القانون الداخمي 
، بجعميا قيد عمى مبدأ حرية االستثمار، كما تم تكريسيا في مجمل 2001لالستثمار بعد سنة 

 القوانين الخاصة المنظمة لمقاعات القتصادية المختمفة.

ان من اىتمامات التنمية المستدامة إذن حماية البيئة التي ىي موضع دراسة في كل 
نشاط صناعي أو تجاري، وىي معيار لتقدم حضارة ما وأصبح من المسمم بو إعداد تقارير حول 

 ية ذات االتجاه الصناعي خصوصا.مدى التأثير عمى البيئة في كل المشاريع االستثمار 

لذلك يجب التوفيق بين ضرورة تشجيع المستثمر لالستثمار في المجال االقتصادي، ولكن 
 ليس عمى حساب حماية البيئة.

 اليوامش:
                                                           

يتعمق بدراسة  1990فبراير سنة  27مؤرخ في  78-90انظر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  -  1
 10التأثير عمى البيئة ، ج ر 

، يحدد مجال تطبيق  2007مايو سنة  19المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  6انظر المادة  - 2
 34و محتوى و كيفيات المصادقة عمى دراسة و موجز التأثير عمى البيئة ، ج ر 

جب نسخ ، و متى قبوليا ، يصدر بشأنيا قرار بالموافقة بعد عممية تحقيق عمومي ي 10و يكون ذلك في  - 3
،  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  19إلى  7أشير ، انظر المواد من  4أن ال يتجاوز في جميع األحوال 

 المصدر السابق .
و يتم التوقيع عمى مقرر الموافقة عمى دراسة الخطر أو رفضيا الخاصة بالمؤسسة من الفئة األولى من  -4

يئة ، و يتم التوقيع عمى مقرر الموافقة عمى دراسة الخطر أو طرف الوزير الممف بالداخمية و الوزير المكمف بالب
، 12، 4،11، 3الرفض الخاص بالمؤسسات من الفئة الثانية من طرف الوالي المختص إقميميا .انظر المواد 

، يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر  2014سبتمبر سنة  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  15، 14
 2015سنة  3مييا ، ج ر و المصادقة ع

تتكون ىذه المجنة من المدير الوالئي المكمف بالصناعة أو ممثمو رئيسا و المدير الوالئي لمبيئة أو ممثمو  -5
والمدير الوالئي لمقطاع المعني أو ممثمو و رئيس المجمس الشعبي البمدي لمكان وجود المنشأة ، كما يمكن لمجنة 

من المرسوم  11و  2ا برأي تقني حول مسألة محددة ، انظر المواد أن تطمب من كل شخص مؤىل إفادتي
، يحدد كيفيات إعداد و تنفيذ المخططات الداخمية 2009أكتوبر سنة  20مؤرخ في  335-09التنفيذي رقم 

 .60لمتدخل من طرف المستغمين لممنشآت الصناعية ، ج ر 
ومة اإلعالمية بطاقية تشمل المعمومات ُتجمع فييا و يعد الوزير المكمف بالصناعة و يمسك في إطار المنظ - 6

الحوادث التي وقعت عمى التراب الوطني و األسباب التي تسببت فييا و التجارب المكتسبة و التدابير المتخذة 
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قصد السماح لممؤسسات والييئات والمتعاممين االقتصاديين باستعمال ىذه المعمومات ليدف وقائي ، انظر المادة 
 ، المصدر السابق. 335-09مرسوم التنفيذي من ال 20

عرف المشرع النفاية المشعة بأنيا مادة تحتوي عمى عناصر إشعاعية أو مموثة بيا ، بمستويات تركيز أو  -7
نشاط تتجاوز حدود اإلعفاء، والتي ال تدخل في أي نشاط متوقع ، أما تسيير النفايات المشعة فيي كل األنشطة 

مرتبطة بفرز النفايات المشعة وجمعيا و تداوليا و معالجتيا األولية ومعالجتيا وتوضيبيا اإلدارية والعممية ال
 11مؤرخ في   119-05ونقميا و نقميا و إيداعيا ة تخزينيا ، انظر المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 

 .27، يتعمق بتسيير النفايات المشعة، ج  ر  2005أبريل سنة 
 ، المصدر السابق . 119-05من المرسوم الرئاسي  22و  20انظر المادتين  -  8
، يحدد 2000يونيو سنة  20المؤرخ في  135-2000من المرسوم التنفيذي رقم  4و  3انظر المادتين  - 9

 .36صالحيات وزير األشغال العمومية و تييئة اإلقميم و البيئة و العمران ، المعدل و المتمم ، ج ر 
،  2006أبريل سنة  19المؤرخ في  141-06من المرسوم التنفيذي رقم  10و  6و  5و  2انظر المواد  - 10

 .26يضبط القيم القصوى لممصبات الصناعية السائمة ، ج ر 
، يحدد شروط و كيفيات  2014يوليو سنة  8انظر المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 11

المكمفين بميام تخزين المواد و المنتجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة ، ج ر  تأىيل المستخدمين
23. 
، يحدد شروط  2014يوليو سنة  8انظر المادتين الثانية و الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 12

ستعمال المواد و المنتوجات الكيميائية و كيفيات تسميم االعتماد لممتعاممين لممارسة النشاطات التي تتطمب ا
 الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة ، المصدر السابق.

، يتضمن  2004ديسمبر سنة  29مؤرخ في  21-04من القانون رقم  64انظر الفقرة الثانية من المادة  - 13
 .85، ج ر 2005قانون المالية لسنة 

، ينظم  2006أبريل سنة  15مؤرخ في  138-06م من المرسوم التنفيذي رق 4و  2انظر المادتين  - 14
انبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائمة أو الصمبة في الجو و كذلك الشروط التي تتم فييا مراقبتيا ، 

 . 24ج ر 
، يضبط القيم القصوى  2006يناير سنة  7مؤرخ في  02-06من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة  - 15

 .  1ات اإلنذار وأىداف نوعية اليواء في حالة تموث جوي ، ج ر ومستوي
 ، المصدر السابق . 138-06من المرسوم التنفيذي رقم  11و  10انظر المادتين  - 16
، يتضمن  2008أكتوبر سنة  21مؤرخ في  327-08من المرسوم التنفيذي رقم  5و  3انظر المادتين   -17

متنيا بضائع خطيرة سامة أو مموثة باإلخطار عن وقوع أي حادث في البحر،  إلزام ربابنة السفن التي تحمل عمى
 .61ج ر 

، يتعمق بحماية الساحل و تثمينو  2002فبراير سنة  5مؤرخ في  02-02من القانون رقم  4انظر المادة  - 18
 .10، ج ر 

-03رسوم التنفيذي رقم من الم 6و  2المالحظ  أن المشرع لم يعرف النفايات الخاصة، انظر المادتين  - 19
، يحدد كيفيات و إجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات  2003ديسمبر سنة  9مؤرخ في  477

.و قد حددت قائمة النفايات بما فييا الخاصة الخطرة بالمرسوم التنفيذي 78الخاصة و نشره و مراجعتو ، ج ر 
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ائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ، ، يحدد ق 2006فبراير سنة  28مؤرخ في  104-06رقم 
 . 13ج ر 

، المصدر السابق .و نصيا " النفايات الخاصة كل  104-06من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  - 20
النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العالجية و الخدمات و كل النشاطات االخرى و التي 

طبيعتيا و مكونات المواد التي تحتوييا ال يمكن جمعيا و نقميا و معالجتيا بنفس الشروط مع النفايات بفعل 
من نفس القانون عمى ما يمي " النفايات الخطرة ىي  4المنزلية و ما شابييا و النفايات اليامدة " و نصت المادة 

التي تحتوييا يحتمل ان تضر بالصحة العمومية  كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتيا و خاصة المواد السامة
 و /أو البيئة "

، يتضمن التصديق عمى تعديل  2006مايو سنة  22مؤرخ في  170-06انظر المرسوم الرئاسي رقم  - 21
 22اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخمص منيا عبر الحدود ، المعتمدة بجنيف في 

 .35، ج ر  1995سبتمبر سنة 
وسبل مواجيتيا، االكاديميون لمنشر و التوزيع، عمان  عبد الوىاب بن رجب ىاشم بن صادق، جرائم البيئة - 22

 . 118، األردن، ص 
، يتعمق 2002نوفمبر سنة  11المؤرخ في  372-02من المرسوم التنفيذي رقم  16و 7و 2انظر المواد  - 23

 .74بنفايات التغميف، ج ر 
، يحدد  2004سنة  يوليو 19مؤرخ في  199-04من المرسوم التنفيذي رقم  9و 5و  4انظر المواد  -24

 . 46كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغميف و تنظيمو و سيره و تمويمو ، ج ر 
، يحدد القواعد  2004ديسمبر سنة  14مؤرخ في  410-04من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  - 25

 .81ايات عمى مستوى ىذه المنشآت ، ج ر العامة لتييئة واستغالل منشآت معالجة النفايات و شروط قبول النف
، يتضمن إنشاء  2002مايو سنة  20مؤرخ في  175-02من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة  -  26

 .37الوكالة الوطنية لمنفايات وتنظيميا وعمميا ، ج ر 
سابقا بالنشاط  ممارسة نشاط نقل النفايات الخطرة ىو من األنشطة المنظمة أو ما كان يصطمح عميو -  27

 6المقنن ال يتم الترخيص لو إال بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالبيئة و الوزير المكمف بالنقل لنظر المادتين 
، يحدد كيفيات نقل النفايات  2004ديسمبر سنة  14مؤرخ في  409-04من المرسوم التنفيذي رقم  9و 

 .81الخاصة الخطرة ، ج ر 
، يحّدد محتوى ممف طمب  2013سبتمبر سنة  2القرار الوزاري المشترك مؤرخ في من  4انظر المادة  -28

 . 2014سنة  32رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة و كيفيات منح الرخصة و كذا خصائصيا التقنية ، ج ر 
ت ، يتعمق بالمجاال 2011فبراير سنة  17المؤرخ في  02-11انظر المادة الثانية من القانون رقم  -  29

 .13المحمية في إطار التنمية المستدامة ، ج ر 
، يحدد كيفيات تسيير حساب  1998مايو سنة  13مؤرخ في  147-98انظر المرسوم التنفيذي رقم  - 30

 . 31، الذي عنوانو " الصندوق الوطني لمبيئة " ، ج ر  302-065التخصيص الخاص رقم 
يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي  2001ديسمبر سنة  13مؤرخ في  408-01انظر المرسوم التنفيذي رقم  - 31

، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  1998ماي سنة  13مؤرخ في  147-98رقم 
 . 78الذي عنوانو " الصندوق الوطني لمبيئة " ج ر  065-302



0441موافق ل ربيع الثاني  9100جانفي   10الرقم التسمسمي    10مجمة القانون والعموم السياسية  المجمد الخامس  العدد   

145 

 

                                                                                                                                                                      
، يعدل و يتمم  2006يوليو سنة  4مؤرخ في  237-06من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة   - 32

، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب  1998مايو سنة  13المؤرخ في  147-98المرسوم التنفيذي رقم 
الذي عنوانو " الصندوق الوطني لمبيئة و إزالة التموث " المعدل و المتمم ،  302-065التخصيص الخاص رقم 

 . 45ج ر 
، يتضمن قانون المالية لسنة 2008ديسمبر سنة  30 مؤرخ في 21-08من القانون رقم  59انظر المادة  - 33

 .74، ج ر 2008
ويتوفر المرصد النجاز ميامو و ال سيما في مجال الرصد و قياس التموث و حراسة األوساط الطبيعية  - 34

 115-02من المرسوم التنفيذي رقم  6و  5عمى مخابر جيوية ومحطات و شبكات الحراسة ، انظر المادتين 
 . 22، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمبيئة و التنمية المستدامة ، ج ر  2002أبريل سنة  3مؤرخ في 

، يتضمن إنشاء  2002غشت سنة  17مؤرخ في  263-02انظر المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  - 35
  .56المعيد الوطني لمتكوينات البيئية ، ج ر 

، يتضمن  2002غشت سنة  17المؤرخ في  262-02فيذي رقم من المرسوم التن 6و  5انظر المادتين  - 36
 .56إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء ، ج ر 

، يتضمن إنشاء  2002أبريل سنة  3المؤرخ في  115-02من المرسوم التنفيذي رقم  6انظر المادة  - 37
 المرصد الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة ، المصدر السابق .

، يتعمق بالوقاية من األخطار  2004ديسمبر سنة  25المؤرخ في  20-04من القانون رقم  2ظر المادة ان - 38
 . 84الكبرى، وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، ج ر 

 ، المصدر السابق . 20-04من القانون رقم  34و  33انظر المادتين   -  39
، يحدد مدونة اإليرادات والنفقات الخاصة  2011فبراير سنة  6ي انظر القرار الوزاري المشترك مؤرخ ف -  40

المسمى " صندوق الكوارث الطبيعية و األخطار التكنولوجية  302-042بحساب التخصيص الخاص رقم 
 .21الكبرى " ج ر 

وطنية ، يتعمق بالسمطة ال 2006فبراير سنة  2من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  4و 3انظر المادتين  -  41
 . 12المعنية في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة ،  ج ر 

، يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط  2015يوليو سنة  27مؤرخ في  207-15انظر المرسوم التنفيذي رقم  -  42
 . 42الوطني لمنشاط البيئي والتنمية المستدامة و إعداده ، ج ر 

يتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر سنة  22مؤرخ في  21-01من القانون رقم  205انظر المادة  -  43
 . 79، ج ر  2002

، يتضمن قانون المالية  2002ديسمبر سنة  24مؤرخ في  11-02من القانون رقم  25انظر المادة  -  44
 . 86خامسا من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثمة ،  ج ر   263، المؤسسة لممادة  2003لسنة 

، يتعمق بالرسم  2009أكتوبر سنة  20مؤرخ في  336-09من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  -  45
 . 36عمى النشاطات المموثة او الخطيرة عمى البيئة ، ج ر 



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

146 
 

 القضاء العسكري الجزائريفي  اإلنسانيالقانون الدولي تطبيق أحكام عنوان المقال: 

The international humanitarian rules in the Algerian military justice law 

 عبد الحق مرسميد.

 بالمركز الجامعي بتامنغست(  أ)أستاذ محاضر قسم 

morsliabdelhak@gmail.com 

 الممخص:

حماية ضحايا النزاعات بالسيما الخاصة  اإلنسانيتنفيذا لما تنص عميو اتفاقيات القانوف الدولي     
تضمف التشريع الجزائري العديد مف   لتدابير التشريعية الالزمةالمسمحة مف التزاـ الدوؿ باتخاذ ا
في قانوف القضاء العسكري و كذلؾ في قانوف العقوبات   اإلنسانياألحكاـ الخاصة بالقانوف الدولي 

العاـ، لكف تبقى بعض األحكاـ غير منصوص عمييا في النص االصمي أو التكميمي، و ىذا بالرغـ 
اقػػتػػراح الػػتػػدابػػػيػػر الالزمػػة التي مف بيف مياميا  اإلنسانيمف تنصيب المجنة الوطنية لمقانوف الدولي 

  .اإلنسانيلػػتػػكػػيػػيؼ الػػقػػانػػوف الوطني مع قواعد القانوف الدولي 

 الكممات المفتاحية:

، قانوف القضاء العسكري، قانوف العقوبات، التنفيذ في القانوف الوطني، التدابير اإلنسانيالقانوف الدولي 
 التشريعية

Abstract : 

In the implementation of the treaties on the international humanitarian law especially that 

relating to the protection of victims of armed conflicts, and the obligation to undertake 

legislative measures to adequate the national legislation with international law, the 

Algerian law contains some provisions on the humanitarian international law on one hand 

in the military justice law and on the other hand in the general criminal law. However these 

internal legislative measures are not sufficient, and need to be enlarged. The national 

committee of international humanitarian law established in 2008 is charged in this context 

to adapt the internal law with international humanitarian provisions.    

Key words: international humanitarian law, military justice law, criminal law, internal 

execution, legislative measures.  
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 مقدمة:

مف أقدـ فروع القانوف الدولي التي عرفيا التنظيـ الدولي بالنظر إلى  اإلنسانييعتبر القانوف الدولي 
و مف جية  معالجتو موضوع يستمد وجوده مف الطبيعة البشرية و األخالؽ التي تتقاسميا كؿ الشعوب،

أخرى الستعداد القانوف الدولي لتحمؿ ىذا القانوف الذي عرفتو العديد مف الوانيف الداخمية و التشريعات 
السماوية ، لكف في الوقت ذاتو لـ يتبمور المفيوـ الحديث ليذا القانوف إال بعد اعتماد اتفاقيات دولية 

مف اآلليات و األجيزة المختصة أصميا  ممزمة وضعتيا الدوؿ في إطار رسمي و نصبت بشأنيا العديد
 أو فرعيا بالرقابة عمى تطبيؽ أحكامو.

لثقافي المستمد مف منذ زمف بعيد بالنظر إلى إرثيا ا اإلنسانيو لقد عرفت الجزائر القانوف الدولي 
ترجع إلى الممارسات و التي  األمازيغية و اإلسالمية،العربية الحضارات التي تتقاسميا، مف ىويتيا 

التي أكدىا الديف اإلسالمي و ظيرت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في مواثيؽ و مراسيـ دولة األمير 
ىي  اإلنسانيعبد القادر في معاممتو لألسرى الفرنسييف. و في ىذا السياؽ تعد مبادئ القانوف الدولي 

 ييا. أعراؼ المجتمع الجزائري منذ قروف سحيقة يمتـز بيا في الحروب التي كاف يشارؾ ف

أثناء الثورة الجزائرية في الحد مف معاناة الشعب مف ويالت  اإلنسانيو لقد ساىـ القانوف الدولي 
الجرائـ الفرنسية التي كاف االستعمار الفرنسي يتعمد اقترافيا لترعيب و ترىيب الثوار، بحيث ال ينبغي 

 اإلنسانية التي نصبتيا اتفاقيات القانوف الدولي اإلنسانينسياف الجيود التي كانت تقدميا المنظمات 
السير رعاية حاجيات الالجئيف  في الرقابة عمى تعذيب المعتقميف مف المجاىديف الجزائرييف، و كذلؾ

الدولية السيما منيا اتفاقيات جنيؼ الجزائرييف في دوؿ الجوار. و في نفس السياؽ لعبت االتفاقيات 
الدعـ القانوني لمحركات التحررية عموما أيف أصبحت الحركات  في تقديـ 1949األربعة لسنة 

التحررية مف بيف النزاعات التي تشمميا بالحماية مف جية، و مف جية أخرى في إخراجيا مف فئة 
 الخارجيف عف القانوف و المصوصية إلى طائفة المحاربيف الذي يستفيدوف مف مزايا ىذا الوضع.

قيات الدولية التي ية و بداية ارتساـ معالـ تشريعيا الوطني في إطار االتفاؿ الدولة الجزائر و بعد استقال
صادقت عمييا الدولة و الحكومة المؤقتة و كذلؾ قانوف العقوبات و قانوف القضاء العسكري ظيرت 

التي تظير في ممارسة الجيات القضائية. و في ىذا اإلطار  اإلنسانيبعض تطبيقات القانوف الدولي 
الية ىذه الورقة البحثية: ىؿ كرس التشريع الجزائري االلتزامات الدولية في مجاؿ القانوف تندرج إشك
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عف ىذه اإلشكالية و اإللماـ بمختمؼ جوانب الموضوع وزعنا الدراسة  لإلجابة؟ و  اإلنسانيالدولي 
التي  سانياإلنالعاـ لالتفاقيات الدولية لمقانوف الدولي  اإلطارعمى مبحثيف األوؿ كرسناه لدراسة 

القضاء قانوف في إطار  اإلنسانيلمقانوف الدولي  صادقت عمييا الجزائر، ثـ خصصنا المبحث الثاني
 العسكري.

 التي صادقت عميها الجزائر اإلنسانيلمقانون الدولي التفاقيات الدولية اإلطار العام لالمبحث األول: 

في إطار أي تشريع وطني بدوف الرجوع إلى  اإلنسانيال يمكف البحث في تطبيقات القانوف الدولي 
مكانة المعاىدات الدولية في إطار نظاميا القانوني العاـ، بالنظر إلى اختالؼ الدوؿ في تحديد شروط 

مصدره األساسي ىو المعاىدات  اإلنسانيو أثر االلتزاـ الدولي، خاصة باعتبار أف القانوف الدولي 
يساىـ بشكؿ بيف في  اإلنسانيدولية التي يتضمنيا القانوف الدولي ال تزاماتلثـ إف مضموف اال ،الدولية

     تحديد تطبيقات ىذا القانوف في التشريع الداخمي المتعمؽ بالقانوف العسكري. 

 في التشريع الجزائريلمقانون الدولي اإلنساني المطمب األول: المعاهدات الدولية 

بالرجوع إلى التطور التاريخي لمكانة المعاىدات الدولية في الدستور الجزائري، نجد أف أوؿ دستور   
 اإلنسافمنو عمى أف:" تمنح الجميورية موافقتيا لإلعالف العالمي لحقوؽ  11جزائري نص في المادة 

مطامح الشعب كما تمنح اقتناعًا منيا بضرورة التعاوف الدولي موافقتيا لكؿ منظمة دولية تمبي 
الجزائري"، و يبدوا أف ىذا النص لـ يحدد موقع المعاىدات الدولية مف تدرج القواعد القوانيف و اكتفت 

الذي يبقى إعالف و ليس اتفاقية دولية مف  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  باإلعالففقط بااللتزاـ الجزائر 
ح الشعب اممنظمة دولية تمبي مطحيث طبيعتو القانونية، و كذلؾ ينص عمى التزاـ الجزائر بكوف 

الجزائري و ىو ما يعتبر نص عاـ غامض ال يمكف في إطاره التمييز بيف المنظمات التي تمبي ذلؾ 
 مف دونيا. 

منو أف:" المعاىدات الدولية التي يصادؽ عمييا رئيس  159في المادة  1976ثـ أورد دستور 
تكتسب قوة القانوف"، و في حالة التعارض  الجميورية طبقا لألحكاـ المنصوص عمييا في الدستور

عمى :" إذا حصؿ تناقض بيف أحكاـ المعاىدة أو جزء منيا و الدستور ال يؤذف  60نصت المادة 
 بالمصادقة عمييا إال بعد تعديؿ الدستور".

قد أخذ بمساواة القانوف الداخمي مع  1976المالحظ أف الدستور الجزائري إلى غاية دستور    
، و لقد عّدؿ دستور اإلنساف و القانوف الدولي االنسانيات الدولية بما فييا تمؾ المتعمقة بحقوؽ االتفاقي
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عمى أف المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس  123ىذا الوضع و نص صراحة في المادة  1989
 1996الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور تسمو عمى القانوف، و لقد نحا دستور 

         (1).132فس النحو في المادة ن

و لقد نص الدستور الجزائري عمى التمييز بيف المعاىدات الدولية بحسب مواضيعيا و نصت عمى أف 
 -التحالؼ،  -السمـ،  -اليدنة،  -االتفاقيات الدولية التي يكوف موضوعيا إحدى المسائؿ التالية: 

المعاىدات التي تترتب عمييا نفقات غير واردة في  -قانوف األشخاص،  -حدود الدولة،  -االتحاد، 
، و يبقى المقصود بقانوف األشخاص غامض نوعًا ما، بحيث ال ندري ىؿ يقصد بو (2)ميزانية الدولة

مواضيع كالجنسية و األىمية و الحالة المدنية أـ يتسع ليشمؿ حتى حقوؽ اإلنساف في وقت السمـ و 
 رفة مف البرلماف صراحة.الحرب، فال بد أف توافؽ عمييا كؿ غ

لكف المؤسس الدستوري الجزائري لـ يحدد ىنا األغمبية المطموبة لمموافقة عمى ىذا النوع مف     
االتفاقيات و ال المقصود بمصطمح " صراحة " ىؿ يقصد بو أنيا تصدر وفقًا إلجراءات إصدار 

لعبارة عمى خالؼ الدساتير األخرى القانوف أـ ماذا ؟ و لقد انفرد المؤسس الدستوري الجزائري بيذه ا
دوف توضيح مدلوليا، أما بقية االتفاقيات الدولية فيوقع عمييا رئيس الجميورية دوف االلتزاـ بأخذ رأي 

كاف يشترط موافقة المجمس الشعبي الوطني  1976البرلماف، و الجدير بالذكر أف دستور الجزائر لسنة 
الجميورية عمييا ثـ تـ إلغاء ىذا النص في الدساتير  عمى المعاىدات الدولية قبؿ مصادقة رئيس

 .(3)الالحقة

و الجدير بالذكر أف الدستور الجزائري لـ يعالج مسألة المعاىدات الدولية تمامًا مثؿ الدساتير     
المغاربية األخرى بحيث وافقيـ في التنصيص عمى سمو االتفاقيات الدولية عمى القانوف الداخمي إاّل 

 ص عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ التي نصت عمييا الدساتير المغاربية األخرى.أنو لـ ين

 المطمب الثاني: مضامين اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني التي تعهدت بها الجزائر 

الجدير بالذكر أف أوؿ اتفاقية صادقت عمييا الجزائر تندرج في إطار القانوف الدولي اإلنساني و تعمؽ 
الخاصة بضحايا النزاعات المسمحة، و التي يمكف تقسيميا  1949األمر باتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة 

ما يسمى بقانوف إؿ قسميف بحسب موضوعيا، فمنيا ما يتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة أو 
جنيؼ، و منيا تمؾ المرتبطة بوسائؿ القتاؿ و ىو ما يعرؼ لدى الفقو الدولي بقانوف الىاي. و بالنسبة 

 لالتفاقيات الخاصة بقانوف جنيؼ فيي:



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

150 
 

و دخمت حيز النفاذ  1948اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية و المعاقبة عمييا  المعتمدة سنة  -1
 .1963لسنة  66، ج ر رقـ 1963-09-11الجزائر بتحفظ في و صادقت عمييا  1951

اتفاقية جنيؼ األولى بشأف تحسيف حاؿ الجرحى و المرضى مف أفراد القوات المسمحة في الميداف  -2
، انضمت إلييا الحكومة الجزائرية المؤقتة بتاريخ 1950، و دخمت حيز النفاذ في 1949المعتمدة في 

20-06-1960. 

ؼ الثانية بشأف تحسيف حاؿ الجرحى و المرضى  و الغرقى مف أفراد القوات المسمحة اتفاقية جني -3
، انضمت الحكومة المؤقتة الجزائرية 1950، و دخمت حيز النفاذ في 1949في البحار المعتمدة في 

 1960-06-20بتاريخ 

النفاذ في ، و دخمت حيز 1949اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة أسرى الحرب المعتمدة في  -4
 .1960-06-20، انضمت الحكومة المؤقتة الجزائرية بتاريخ 1950

، و دخمت 1949اتفاقية الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب المعتمدة في  -5
 .1960-06-20، انضمت الحكومة المؤقتة الجزائرية بتاريخ 1950حيز النفاذ في 

اقيات جنيؼ المتعمؽ بضحايا النزاعات المسمحة الدولية، المعتمد البروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ باتف -6
، ج ر رقـ 1989-05-16، انضمت إلييا الجزائر في 1978ودخمت حيز النفاذ في  1977سنة 
 .1989لسنة  20

البروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ باتفاقيات جنيؼ المتعمؽ بضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية،  -7
، ج ر 1989-05-16، انضمت إلييا الجزائر في 1978ودخمت حيز النفاذ في  1977المعتمد سنة 

 .1989لسنة  20رقـ 

، و 1954و دخمت حيز النفاذ في  1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئيف المعتمدة في  -8
 .1963لسنة  105، ج ر رقـ 1963-7-25انضمت إلييا الجزائر في 

 1993 -04-16انضمت إلييا في  1989اتفاقية حقوؽ الطفؿ المعتمدة  -9
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البروتوكوؿ الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ الخاص بتجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة المعتمد  -10
 .2009-05-06و انضمت إليو الجزائر في  2000في سنة 

الجزائر، أما القسـ الثاني مف االتفاقيات الدولية الخاصة بالقانوف الدولي اإلنساني التي صادقت عمييـ 
فيي تتعمؽ بوسائؿ و أساليب القتاؿ و التي تأخرت في الموافقة عميو بالمقارنة مع تمؾ الخاصة بحماية 

، ومف ىذه االتفاقيات نذكر 1991ضحايا النزاعات المسمحة، بحيث اعتمدت أوؿ اتفاقية منيا سنة 
 مايمي: 

 1925وسائؿ الجرثومية لسنة بروتوكوؿ جنيؼ الخاص بحظر الغازات الخانقة و السامة أو ال -1
 .1992-01-27انضمت إليو الجزائر في 

 .2001-07-22انضمت إلييا الجزائر في  1972اتفاقية حظر األسمحة البيولوجية لسنة  -2

-05-06، انضمت إلييا الجزائر في 1980اتفاقية حظر و تقييد بعض األسمحة التقميدية لسنة  -3
: األوؿ متعمؽ بقذائؼ غير قابمة لمكشؼ بأشعة الميزر. الثاني . و البروتوكوالت الممحقة بيا2015

 خاص باألسمحة الحارقة، و الثالث خاص باستعماؿ أسمحة الميزر المعمية، 

-08-14و التي انضمت إلييا الجزائر في  1993اتفاقية حظر األسمحة الكيماوية المعتمدة في  -4
1995. 

-09، و انضمت إلييا الجزائر في 1997المعتمدة سنة اتفاقية حظر األلغاـ المضادة لألشخاص  -5
10-2001 

و انضمت إلييا الجزائر  1976اتفاقية حظر تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية المعتمدة في  -6
 .1991-12-19في 

و المالحظ عمى ىذه االتفاقيات أف الجزائر لـ تضع إي تحفظ عمى أحكاميا كما ىو الشأف في 
لية المتعمقة بحقوؽ االنساف، و ىذا راجع إلى تواقيا مع مبادئ الدولة الجزائرية و االتفاقيات الدو 

 تطابقيا التاـ مع عقيدتيا و تاريخيا.
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 المبحث الثاني: القانون الدولي اإلنساني في إطار التشريع الجزائري.

بالقانوف الدولي اإلنساني الشؾ أف التزاـ المشرع الجزائري تقريبا بجؿ المعاىدات الدولية ذات الصمة 
سوؼ يؤثر عمى بقية القوانيف الداخمية، بؿ يجب أف تكرسيا لموفاء االلتزامات الدولية كما تممي ذلؾ 
قواعد القانوف الدولي العاـ أيف ال يجوز االحتجاج بالقانوف الوطني لمتممص بالقانوف الدولي، و كذلؾ 

أخر أو عدـ الوفاء بالتزاـ اتخاذ التدابير التشريعية مف تحمؿ الدولة لتقصير السمطة التشريعية عند الت
 أجؿ تكييؼ القانوف الوطني مع القانوف الدولي.

 المطمب األول: فرض احترام القانون الدولي اإلنساني في إطار قانون القضاء العسكري

رادىـ بيذا في أغمب التشريعات العالمية نجد قانوف جنائي استثنائي خاص بفئة العسكرييف، و لعؿ إف
القانوف ىو راجع لطبيعة مياميـ و ظروؼ أدائيا و كذلؾ لخطورتيا، و باعتبار القانوف الدولي 
اإلنساني ىو القانوف الذي ينطبؽ في وقت النزاع المسمح و الذي يقيد و ينظـ العمميات الحربية مف 

الحالة و ىي فئة القوات  حيث أساليبيا و وسائميا و يحمي ضحاياىا فيو موجو لمفئة التي تديرىا ىذه
 المسمحة و منو فأوؿ تطبيؽ لمقانوف الدولي اإلنساني يخص القضاء العسكري.

يتمحور اختصاص القضاء العسكري في التشريع الجزائري بمتابعة و ضماف احتراـ القانوف الدولي 
و و ذلؾ مف اإلنساني مف طرؼ القوات المسمحة التي تخضع ألحكامو و كذلؾ تمؾ التي تقع في حمايت

خالؿ ثالثة مسائؿ أساسية، أوليا االختصاص الصريح بمتابعة كؿ الجرائـ التي تبررىا قوانيف و 
أعراؼ الحرب، ثانيا تجريـ بعض األفعاؿ التي ينص عمييا القانوف الدولي اإلنساني، ثالثا اختصاص 

 القانوف الدولي اإلنساني.  القضاء العسكري بمتابعة الجرائـ التي ترتكبيا قوات العدو و التي يحظرىا

أي القانوف الدولي  االختصاص الصريح بمتابعة كل الجرائم التي تبررها قوانين و أعراف الحرب -1
 التي تنص: 4المتضمف القضاء العسكري، 28-71مف األمر  39اإلنساني بمقتضى المادة 

" تختص الجيات القضائية العسكرية في بداية أعماؿ العدواف في الجنايات و الجنح المرتكبة مف 
 طرؼ العدو أو مواطف منضـ إلى العدو عمى التراب الوطني أو في كؿ ناحية لعمميات حربية  وذلؾ: 

سواء ضد مواطف أو ضد شخص تحت حماية الجزائر أو ضد عسكري يخدـ أو سبؽ لو أف خدـ  -
 ت العمـ الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو الجئ مقيـ في إحدى األقاليـ المذكورة أعاله.تح



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

153 
 

 أو اإلضرار بممتمكات أي شخص طبيعي مذكور أعاله أو شخص معنوي خاضع لمقانوف الجزائري -

عندما تكوف ىذه الجرائـ حتى و إف ارتكبت بمناسبة الحرب أو التذرع بأسبابيا غير مبررة بمقتضى  -
 وانيف الحرب و أعرافو...".ق

 تجريم بعض األفعال التي ينص عميها القانون الدولي اإلنساني: -9

مف قانوف القضاء العسكري: " يعاقب عف الجرائـ التابعة لمقضاء العسكري طبقا  242بموجب المادة 
لجنح التابعة ليذا الكتاب و ذلؾ دوف اإلخالؿ بالعقوبات الجزائية عف األفعاؿ المكونة لمجنايات و ا
 لمقانوف العاـ و السيما ما يتعارض مع القوانيف و األعراؼ الحربية و االتفاقيات الدولية".

مف بيف الجرائـ العسكرية البحتة التي ينص عمييا قانوف القضاء العسكري و التي تعتبر جرائـ حرب 
 في إطار القانوف الدولي اإلنساني ىي:

 النيب: -أ

ؼ المواد الغذائية و البضائع و األشياء مف طرؼ العسكرييف أو مف في ىي عممية السطو و إتال
و في ىذا اإلطار يختمؼ تعريؼ قانوف القضاء العسكري  ( 5)حكميـ باستعماؿ العنؼ أو السالح.

الجزائري عمى بعض التشريعات األخرى كالتشريع األردني الذي ينص عمى اعتبار جريمة النيب كؿ 
دونو عمى النيب أو اقتحـ مكانا بقصد النيب و ذلؾ انطالقا مف كونيا جريمة إقداـ أثناء الحرب أو 

  6سرقة مشددة  شأنيا في ذلؾ شأف جريمة السطو.

 تجريد ضحايا النزاعات المسمحة:  -ب

ىو أف يقـو أي شخص سواء عسكريا أو غير عسكري في منطقة عمميات حربية باالستيالء عمى 
أو ميت، و إذا استعمؿ العنؼ مف أجؿ ذلؾ و تفاقمت حالتو  ممتمكات جريح أو مريض أو غريؽ

 (7) الصحية بقصد تجريده مف ممتمكاتو فيعتبر ذلؾ ظرفا مشددا يعاقب عميو باإلعداـ.

 استعماؿ الشارات المميزة بغير وجو حؽ:  -ج

ة ىو أف يقـو أي عسكري أو شخص بمخالفة األعراؼ و القواعد الحربية أثناء الحرب أو في منطق
العمميات الحربية باستعماؿ بغير حؽ الشارات المميزة و الشعارات المحددة في االتفاقيات الدولي 



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

154 
 

لمقانوف الدولي اإلنساني التي تيدؼ إلى تعييف األشخاص و األمواؿ و األماكف المحمية و المقصود 
لذي تـ اعتماده سنة بيا أساسا الصميب األحمر و اليالؿ األحمر و الكريستالة الحمراء، ىذا األخير ا

 (8) بموجب  البروتوكوؿ الثالث الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة. 2005

اختصاص القضاء العسكري بمتابعة الجرائـ التي يرتكبيا قوات العدو و التي يحظرىا القانوف   -3
 (9)السابقة الذكر. 39الدولي اإلنساني حسب المادة 

 الدولي اإلنساني في إطار قانون العقوبات المطمب الثاني: قمع انتهاكات القانون 

في إطار قانوف العقوبات نص المشرع الجنائي عمى مجموعة مف األفعاؿ التي إف ارتكبت أثناء 
النزاعات المسمحة أو ضد ضحاياىا أو حتى ضد العسكرييف تعد جريمة يعاقب عمييا أماـ القضاء 
ط العسكري إف كانت في إطار النطاؽ العسكري، أو أماـ القضاء العادي عند االقتضاء ألنو ال يشتر 

في ىذه األفعاؿ بأف ترتكب مف طرؼ عسكرييف كما ىو الحاؿ بالنسبة لتمؾ المنصوص عمييا في 
 إطار قانوف القضاء العسكري.   

 جناية التعدي عمى الدفاع الوطني: -0

جعؿ قانوف العقوبات الجزائري مف بعض صور جرائـ أمف الدولة جنايات و ىي ذات صمة مباشرة 
إلنساني، بحيث اعتبرىا مف حاالت التعدي عمى الدفاع الوطني و يتعمؽ األمر بتطبيؽ القانوف الدولي ا

بجناية تعريض الجزائر لمحرب بارتكاب أعماؿ عدوانية أو انتقامية ال توافؽ عمييا الحكومة الجزائرية و 
و  (10)كذلؾ القياـ في وقت السمـ بتجنيد متطوعيف أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في اإلقميـ الوطني،

ىذه تتعارض مع االنتقاـ الذي ينص عمى حظره القانوف الدولي اإلنساني، باإلضافة إلى العدواف الذي 
يحظره القانوف الدولي العاـ و القانوف الدولي الجنائي و يعتبره جريمة دولية، لكف ال يرتبط ارتباطا 

 وثيقا بالقانوف الدولي اإلنساني. 

 جريمة التسميم: -9

وبات الجزائري عمى التسميـ و ىو صورة مف صور الغدر الذي يمنعو القانوف الدولي يعاقب قانوف العق
اإلنساني، و لقد ساوى في ذلؾ بيف إحداث الوفاة أو عدـ أحداثيا، و في ذلؾ ال يعطي اعتبارا بتوقيت 
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و كذلؾ اتفاقيات  1925حدوثيا ما داـ الوفاة ىي القصد. و ىذا ما نصت عميو برتوكوؿ جنيؼ لسنة 
 جنيؼ و قبؿ ذلؾ مف القواعد العرفية.

وال شؾ أف التسميـ في إطار قانوف العقوبات الجزائري ال يشترط بأف يكوف مف أشخاص بصفة معينة 
أو ظروؼ محدودة أو بوسائؿ خاصة و إنما قد يكوف مف عسكرييف ضد مدنييف أو عسكرييف ضد 

تؤدي إلى الوفاة...". و بذلؾ يقع التسميـ  عسكرييف و قد يكوف بأي وسيمة " ... بتأثير مواد يمكف أف
مف قانوف العقوبات التي تنص: "  260المحظور في القانوف الدولي اإلنساني في نطاؽ تطبيؽ المادة 

التسميـ ىو االعتداء عمى حياة إنساف بتأثير مواد يمكف أف تؤدي إلى الوفاة عاجال أو آجال أيا كاف 
ا كانت النتائج التي تؤدي إلييا." ولقد سمط قانوف العقوبات استعماؿ أو إعطاء ىذه المواد وميم

الجزائري عقوبة شديدة و ىي اإلعداـ عمى مف يرتكب جريمة التسميـ ميما كانت ظروؼ ذلؾ سواء 
  11كاف في وقت الحرب أو ي وقت السمـ.

 جريمة تسميم الحيوانات ونشر األمراض: -3

واتفاقية حظر األسمحة البيولوجية و الجرثومية  1925 لقد انضمت الجزائر إلى بروتوكوؿ جنيؼ لسنة
، و المقصود باألسمحة البيولوجية ىو المجوء إلى استعماؿ المرض و العناصر الحيوية 1972لسنة 

الجرثومية في الحرب، و بالرجوع إلى قانوف العقوبات الجزائري باإلضافة إلى جريمة القتؿ العمدي و 
و خاصة  عف طريؽ نشر األمراض المعدية في  12يـ الحيوانات،التسميـ قد نص عمى جريمة تسم

 13الحيوانات المنزلية و الطيور أو األسماؾ و غيرىا.

 جناية التعذيب: -4

لقد نص القانوف الدولي اإلنساني عمى حظر التعذيب الموجو إلى ضحايا النزاعات المسمحة السيما 
و في ىذا اإلطار نص قانوف العقوبات األسرى بغرض الحصوؿ عمى معمومات حربية عف العدو، 

عمى قمع ىذه الجريمة ميما كاف مرتكبيا و ميما كانت ضحيتيا: "  يقصد بالتعذيب كؿ عمؿ ينتج 
و سمط  14عنو عذاب أو ألـ شديد جسديا كاف أو عقميا يمحؽ عمدا بشخص ما، ميما كاف سببو."

 15أو يأمر بممارستو عمى أي شخص. عقوبات جنائية عمى مرتكبو بالنسبة لكؿ مف يمارسو أو يحرض
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كما اعتبر قانوف العقوبات مف الظروؼ المشددة إذا كاف التعذيب مف أي موظؼ بيدؼ الحصوؿ  
عمى المعمومات أو اعترافات أو تمى أو صاحب أو سبؽ التعذيب جرائـ أخرى. و عاقب في ىذا عمى 

     16يوافؽ أو يسكت و لـ يبمغ أو يمنع ارتكاب ىذه الجناية. بعقوبات جنائية مف

 جريمة تخريب و إتالف و نهب أموال الغير: -5 

إف التدمير غير المبرر بضرورة عسكرية السيما الذي يطاؿ الممتمكات الضرورية لممدنييف ىو مف 
ىو أكثر الجرائـ انتشارا في جرائـ الحرب التي تضمنتيا أغمب اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني، لكف 

الحروب، و في ىذا اإلطار يثور التساؤؿ عف قمع ىذه الجريمة في الوانيف الداخمية، و بالنسبة لممشرع 
الجزائري فقد نص عمى ىذه الجريمة في قانوف العقوبات في باب تجريـ تخريب و إتالؼ و نيب 

تى في الحروب أيف يتـ تدمير و إتالؼ ممتمكات الغير، و كاف ذلؾ بشكؿ عاـ بما يفيد تطبيقيا ح
ممتمكات الغير ألىداؼ عسكرية لكف غير قانونية ال تبررىا الضرورة العسكرية بحيث ورد في النص "  

بأية وسيمة أخرى كميا أو  396كؿ مف خرب أو أتمؼ عمدا أمواؿ الغير المنصوص عمييا في المػادة 
دج دوف اإلخالؿ  000.5إلى  500جزئيا يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سػنوات وبغػرامة مف 

إذا تطمب األمر ذلؾ. ويعاقب عمى الشروع في الجنحة  404إلى  395بتطبيؽ أحكاـ المواد مف 
 17لمنصوص عمييا في ىذه المادة كالجنحة التامة."ا

 جريمة تخريب باستعمال المواد المتفجرة: -6

الشؾ أف أكثر المواد استعماال ي القتاؿ ىي المواد المتفجرة و منو نجد أف قانوف العقوبات الجزائري 
و غير عاقب كؿ مف يخرب مباني أو مساكف أو سفف أو عربات سكة حديد أو طائرات أو مخازف أ

  18باستعماؿ ألغاـ أو مواد متفجرة.

 جريمة الحرق: -7 

لقد حظر القانوف الدولي اإلنساني األسمحة الحارقة إذا كانت موجية ألىداؼ غير عسكرية و في ذلؾ 
نجد التشريع الجزائري نص عمى اعتبار جناية الحرؽ كؿ مف يضع النار عمدا ي األمواؿ غير 

ني أو مساكف أو بواخر أو مخازف أو غابات أو حقوؿ أو محصوالت أو الممموكة لو التي قد تكوف مبا
   19غيرىا.



 0441 الثاني ربيع ل الموافق 9100 جانفي     10  التسمسمي الرقم  10 العدد  الخامس المجمد        السياسية والعموم القانون مجمة

157 
 

 ثالثا: إنشاء لجنة القانون الدولي اإلنساني:

وكاف   2008،20جواف  4المؤرخ في  08-163لقد تـ إنشاء ىذه المجنة بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
ثالث سنوات قابمة   لمدة 2011كتوبر أ 20تجديد أعضائيا لفترة ثانية بموجب قرار وزير العدؿ في 

و تعد المجنة "جػػػيػػػػاز اسػػػتػػػشػػػاري دائػـ مػػػكػػػمؼ بػػالمػػسػػاعػػدة بػػآرائو ودراسػػاتو الػػسػػمػػطػػات  .لمتجديد
  21سائؿ المرتبطة بالقانوف الدولي اإلنساني".Jالػػعػػمػػومػػيػػة في جميع ا

اإلنساني مف خمسة أعضاء مف ممثمي كؿ القطاعات ذات الصمة بالقانوف تتشكؿ لجنة القانوف الدولي 
الدولي اإلنساني منيا وزارة الدفاع الوطني و قيادة الدرؾ الوطني و مديرية األمف الوطني و وزارة 

 الخارجية و الداخمية و العدؿ و التعميـ العالي و يرأسيا وزير العدؿ.

  22دولي اإلنساني فيما يمي:يتمثؿ دور المجنة الوطنية لمقانوف ال

عػمى تػرقػيػة  تػػسػػيػػر الػػمػػجػنػػة فػي إطػػار الػميػػمػػة المػػسػػنػدة إلييا باالتػصاؿ مػع اليػيئػات المعػنية -
  :وتػتػولى مف أجؿ ذلؾ تػطػبػيؽ الػقػانػوف الػدولي اإلنساني

 ػاىػدات الدولية المتعمقة بالقانوف الدولي اإلنسانياقػتػراح المػػصػادقػة عػمػى االتػفػاقػيػػات والمػع -1" 

 تػنػظيػـ لقػاءات ومػنػتػديػات وندوات ومػمػتػقػيات ذات الصمة بالقانوف الدولي اإلنساني 2 - 

 اقػػتػػراح الػػتػػدابػػػيػػر الالزمػػة لػػتػػكػػيػػيؼ الػػقػػانػػوف الوطني مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني3 -  

جػػراء كؿ الػػعػػمػػمػػيػػات التدقيؽ أو التقييـ الضرورية ألداء ميامو 4–   الػػقػػػيػػاـ بػػكؿ الػػدراسػػات وا 

 تػرقػيػة الػتعػاوف وتػبػادؿ الخبػرات مع المػنػظػمات اإلقميمية والدولية العاممة في ىذا المجاؿ -5

 .ػػػانػوف الػػدولي اإلنساني مع المجاف الوطنية لبمداف أخرى"تػػػػػبػػػػػادؿ الػػمػػػعػػػمػػػػومػػػات حػوؿ الػػػق -6

و المالحظ أف ىذه المجنة قد بادرت بالعديد مف اإلجراءات التحسيسية بأىمية القانوف الدولي اإلنساني 
إال أنيا تأخرت في التنبيو و االقتراح لبعض المسائؿ التي تتعمؽ بتكييؼ التشريع الجزائري مع 

 ف الدولي اإلنساني. مقتضيات القانو 

 دور الهالل األحمر الجزائري: -4
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و يمعب  1956-12-11تأسس اليالؿ األحمر الجزائري أثناء الثورة الجزائرية بالمغرب بتاريخ  لقد
دور ميـ في العمؿ اإلنساني و نشر ثقافة القانوف الدولي اإلنساني، خاصة في إطار المساعدات 

مية صمة كالمفوضية السالاإلنسانية التي تقدميا لالجئيف، و التنسيؽ مع المنظمات الدولية ذات ا
    23لمشؤوف الالجئيف و غيرىا.

 خاتمة:

في التشريع الجزائري مف خالؿ إطاريف أساسيف األوؿ  اإلنسانيتجسدت تطبيقات القانوف الدولي 
يظير في الجرائـ التي نص عمييا قانوف القضاء العسكري التي تترجـ مباشرة أحكاـ ىذا الفرع مف 

التي التزمت الجزائر بيا مف خالؿ االتفاقيات الدولية ذات القانوف الدولي في إطار التشريع الداخمي، و 
، و مف ىذه الجرائـ نجد تمؾ المتعمقة بتجريد الجريح و األسير أو اإلنسانيالصمة بالقانوف الدولي 

 إساءة استعماؿ العالمات المميزة أو النيب و التدمير.

قانوف القضاء العسكري إلى جرائـ القانوف و أما اإلطار الثاني فيتعمؽ بآلية اإلحالة التي نص عمييا 
العاـ التي إف ارتكبت في النطاقات العسكرية تعتبر جرائـ عسكرية و يتـ متابعتيا مف طرؼ القضاء 
العسكري كجرائـ عسكرية كتمؾ التي تتعمؽ بالتعذيب أو القتؿ أو السرقة أو غيرىا مف تمؾ الواردة ي 

 قانوف العقوبات العاـ.

أنو لـ  اإلنسانيتطبيؽ قانوف القضاء العسكري في تطبيقو ألحكاـ القانوف الدولي  و ما يأخذ عمى
كما ىو الشأف بالنسبة  اإلنسانيينص عمى بعض الجرائـ التي تتعمؽ بشكؿ مباشر بالقانوف الدولي 

لجريمة الغدر أو غيرىا، خاصة و أف الجزائر غير مصادقة عمى النظاـ األساسي لمحكمة الجنائية 
ليس لدييا قانوف دولي جنائي تكميمي يسد الفراغ الذي قد يتركو قانوف العقوبات العاـ أو  ية و منوالدول

قانوف القضاء العسكري. و في ىذا السياؽ يكوف مف الضروري الوقوؼ عند ىذه النقائص التي يتخمميا 
     في التشريع الجزائري كغيره الكثير مف الدوؿ. اإلنسانيتطبيؽ القانوف الدولي 

 

                                                           

 .34، الجزائر، ص2008نعماف، معاىدات دولية لحقوؽ اإلنساف تعمو عمى القانوف، دار اليدى،  دغبوش -(1)
 مف الدستور الجزائري. 131المادة بموجب  -(2) 
 صالح بمحاج، السمطة التشريعية و مكانتيا في النظاـ السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، مخبر دراسات و تحميؿ  -(3)
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  .61، ص 2012السياسات العامة في الجزائر، الجزائر، جواف،         
  315صالح الديف جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري و القانوف المقارف، دار الخمدونية،  -(4)
 مف قانوف العقوبات الجزائري المعدؿ و المتمـ، اختصارا: ؽ ؽ ع ج 286 أنظر المادة -(5)
القادر المجالي و عمي محمد المبيضييف، شرح قانوف العقوبات العسكري، دار الثقافة، عماف،  سميح عبد -( 6)

 233، ص 2009
 مف ؽ ؽ ع ج 287 أنظر المادة  -(7)
 مف ؽ ؽ ع 299أنظر المادة  -(8)
 مف ؽ ؽ ع.  39/3انظر المادة  -(9)

التي تنص " و قد تضمنت ىذه الجناية في قانوف العقوبات الجزائري ما  مف ؽ ع  ج 76-65:  أنظر المواد -10
 يمي:...

 تعريض الجزائر لمحرب بارتكاب أعماال عدوانية أو انتقامية ال تقرىا الحكومة –

 القياـ في وقت السمـ بتجنيد متطوعيف أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في األرض الجزائرية." -
عاقب باإلعداـ كؿ مف ارتكب جريمة القتؿ أو قتؿ األصوؿ أو التسميـ. ومع ذلؾ تعاقب : ي261تنص المادة  -( 11)

األـ، سواء كانت فاعمة أصمية أو شريكة في قتؿ ابنيا حديث العيد بالػوالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنوات إلى 
 .الجريمةعشريف سػنة عػمى أف ال يطبؽ ىذا النص عمى مف ساىموا أو اشتركوا معيا في ارتكاب 

مف قانوف العقوبات الجزائري التي تنص : " كؿ مف سمـ دواب الجر أو الركوب أو الحمؿ أو  415أنظر المادة  - 12
مػواش ذات قػروف أو خراؼ أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كالب الحراسة أو أسماؾ موجودة في البرؾ أو األحواض 

ويجوز عالوة عمى ذلؾ  .دينار 000.3إلى  500ت وبغرامة مف أو الخزانات يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنوا
 مف ىذا القانوف وبالمنع مف اإلقامة" 14الحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة 

في مف قانوف العقوبات الجزائري التي تنص: "كؿ مف أوجد أو نشر عمدا أمراضا معديػة  416حسب المادة  -( 13)
الحيوانػات المنزلية أو الطيور في أقفاصيا أو النحػؿ أو دود القػز أو حيػوانػات الصػيد أو األسػماؾ فػي البحيرات واألنيار 

 .دج ويعاقب عمى الشروع آالجريمة التامة 000.30إلى  500يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مف 
اف آاف متسببا بذلؾ عػف عػمد في نشر وباء حيواني أو أمراض معدية أو وآؿ مف نقؿ عمدا مرضا معديا إلى أي حيو 

 ".دينار 000.15إلى  500مساىما في نشرىا في أي مف األنػواع السابػؽ بيانيػا يعاقب بغرامة مف 

 مكرر مف ؽ ع ج 263وفقا المادة  -(14)
)سنوات وبغرامة مف  10شرة ))سنوات إلى ع 5: يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس ) 1مكرر 263المادة  ( 15) 

 دج كؿ مف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب عمى شخص 000.500دج إلى  000.100
سنة وبغرامة مف  20سنوات إلى عشريف  10: يعاقب بالسجف المؤقت مف عشر  2مكرر 263المادة  -( 16)

ة التعذيب مف أجؿ الحصوؿ عمى دج، كؿ موظؼ يمارس أو يحرض أو يأمر بممارس 800.000دج إلى  150.000
وتكوف العقوبة السجف المؤبد، إذا سبؽ التعذيب أو صاحب أو تمى جناية  اعترافات أو معمومات أو ألي سبب آخر.

دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مف  10سنوات إلى عشر  5غير القتؿ العمد. يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس 
مكرر مف ىذا القانوف. أضيفت  263ت عف األفعاؿ المذكورة في المادة دج، كؿ موظؼ يوافؽ أو يسك 500.000
  71.ج.ر2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بالقانوف رقـ 
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 مف قانوف العقوبات  407المادة  -( 17)

 مف قانوف العقوبات. 401-400أنظر المادة  -(18)
 مف ؽ ع ج 399-396أنظر المواد  -(19)
 2008جواف  4الصادرة في  29رقـ أنظر الجريدة الرسمية  -( 20)
 08-163مف المرسـو  2 أنظر المادة - (21) 
 .08-163مف المرسـو  3حسب المادة  -(22) 
 1957أنظر: عاشور محفوظ، نشأة اليالؿ األحمر الجزائري و دوره يؼ قضية األسرى إباف الثورة التحريرية - (23) 
 .108، ص 2015، جانفي 13االجتماعية و اإلنسانية، العدد  ، مجمة األكاديمية لمداراسات1962 –
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 aoulef@yahoo.fr-cherif        ستاذ محاضرأد.شريفي الشريف  
 amari.nouri@yahoo.co        محاضرستاذ أ .عماري نورالديند          

 بالنعامة صالحي أحمد عيالمركز الجاممعيد الحقوق والعموم السياسية 

 

 قيق دولة القانون في الجزائرركيزة لتحكالقضاء  يةتكريس استقالل

 :الممخص
دولة القانوف في عصرنا الحديث تسعى ألف تكوف دوال تحتـر القانوف بحيث يخضع فييا الحاكـ 

ذية و المحكوـ لمبدأ المشروعية، و لتحقيؽ ذلؾ دأبت إلى إنشاء السمطة التشريعية والتنفي
والقضائية ووضعت بيف ىذه السمطات توليفة تضمف تعاونيا وتجعميا بعيدة عف الصراع، 

 .ويعتبر استقالؿ القضاء الدعامة االساسية لتحقيؽ دولة القانوف
 .دولة القانوف، المشروعية، القضاء الكممات المفتاحية:

Abstract:    
The state of law in our modern era seeks to be countries that respect the law so that 

the governed and governed by the principle of legality, and to achieve this 

established the legislative, executive and judicial authority and put a combination 

between these authorities to ensure cooperation and make them far from the conflict, 

and the independence of the judiciary is the cornerstone for the realization of the rule 

of law. 

 

Keywords: State of law , legitimacy, The judiciary 

 مقدمة:
اف الدوؿ و باعتبارىا تجمعات تخضع لنظاـ معيف ،عمدت الى انشاء منظومة قانونية تكرس حماية 

حقوؽ االفراد وحرياتيـ االساسية  والتي تعتبر روح ىذه المنظومة القانونيو وباعث الفمسفة التشريعية التي تبنى 

 اعة القانوف التي منحيا لو المؤسس الدستوري.عمييا القواعد القانونية التي يصدرىا المشرع في اطار ميمة صن

مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية والسعي مف أجؿ المساواة بيف أفرادىا و تمكينيـ مف الحصوؿ عمى الفرص  

متكافئة،برز ت الحاجة الى دور السمطة القضائية باعتبارىا السمطة التي تعنى بتطبيؽ القانوف عمى النزاعات 

يتـ عرضياعمى القاضي اليجاد الحموؿ القانونية واحقاؽ الحؽ الميضـو والزاـ المعتدي التي تنشب بيف االفراد و 

 بجبر الضرر الذي سببو لخصمو.

mailto:cherif-aoulef@yahoo.fr
mailto:amari.nouri@yahoo.co
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وىذامف أجؿ حفظ التوازنات داخؿ المجتمع و منع االنحرافات و اعتداء األفراد عمى بعضيـ البعض 

اف تمنح ىذه السمطة نوعا مف االستقالؿ  سواء كاف ذلؾ االعتداء عمى شخص الفرد و عمى ممتمكاتو، وليذا لـز

في مياـ السمطة القضائية،ومنحيا ىامشا مف  –وخاصة السمطة التنفيذية  -يضمف عدـ تدخؿ باقي السمطات 

 الحرية واالستقاللية يضمف مصداقيتيا.

كـ و الديمقراطية في عصرنا الحديث تسعى ألف تكوف دوال تحتـر القانوف بحيث يخضع فييا الحا فالدولة

ووضعت بيف  والقضائية المحكـو لمبدأ المشروعية، و لتحقيؽ ذلؾ دأبت إلى إنشاء السمطة التشريعية والتنفيذية

 ىذه السمطات توليفة تضمف تعاونيا وتجعميا بعيدة عف الصراع ، وىذا في اطار منظومة قانونية تكفؿ ذلؾ .

 قضاء؟و اإلشكاؿ الذي يطرح نفسو بإلحاح ىو ما معنى استقالؿ ال

 و ما ىو واقع استقالؿ القضاء في الجزائر؟ و لإلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ نعتمد الخطة التالية:

 .ؿ القضاءمعنى استقالو  ماىية دولة القانوف: أوال

 : واقع استقالؿ القضاء في الجزائر.نياثا

 : ماىية دولة  القانونلمبحث االولا

 قانوف والمقصود باستقالؿ القضاء.نتناوؿ بالدراسة في ىذا المبحث ماىية دولة ال

 .  مفيوم الدولة في الفقو الوضعيالمطمب االول

حاضرنا، الشكؿ العادي لتنظيـ المجتمعات السياسية وىي توفر اإلطار المالئـ في تعد الدولة حاليا أو 

 . 1لوجود القواعد و الظواىر التي أصبحت محؿ دراسة القانوف الدستوري و النظـ السياسي

 

 

 

 
                                                 

 .41، الجزائر، ص، 1998د. محمد أرزقي نسيب. أصوؿ القانوف الدستوري و النظـ السياسية، الجزء األوؿ، دار األمة، الطبعة  -1
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 لفرع االول: المعنى المغوي واالصطالحي لمدولةا

 أ. المعنى المغوي لمدولة

بالرجوع إلى المعاجـ المغوية نجد أف كممة الدولة تدؿ عمى اسـ الشيء الذي يتداوؿ بو بعينة و ىذا 

ُدوَلًة َبْيَن  َيُكونَ  ﴿  َكْي الَ  ينطبؽ عمى الماؿ الذي ينتقؿ مف يد إلى أخػرى و في ىذا المعػنى يقوؿ اهلل تعػالى:

 اْْلَْغِنَياء ِمنُكْم ﴾ 

 اـ فييا .نيز أما لفظ الدولة بالفتح تدؿ عمى اإلنتصار في الحرب أو اإل -

أي أف تداؿ ) تنتصر ( إحدى الفئتيف عمى األخرى وفي ىذا المعنى يقاؿ: كانت لنا عمييـ دولة، إنما 

 .2الدولة لمجيشيف ييـز  ىذا ثـ ييـز ، الياـز 

 ة لنا .بمغر و الصة و القوة فيقاؿ الدولة لنا أي النبمغالدولة أيضا ال و تعني -

ليس مف السيؿ  إيجاد تعريؼ حقيقي لمدولة، دوف أف نصادؼ عقبات شتى بـ.  المعنى اإلصطالحي الدولة: 

نما ىي تدخؿ في عالـ األفكار لذا فيناؾ عدة   تعاريؼ نظرا لكونيا ال تنتيي إلى الظواىر المادية المحسوسة وا 

تبعا لجغرافية الدولة، منيا أف " الدولة مجموعة مف األفراد يمارسوف نشاطيـ عمى إقميـ جغرافي محدد 

 ويخضعوف لتنظيـ معيف " .

كما أف الدولة طبقا لتعريؼ آخر انطالقا مف جانب القانوف لمدولة، " ىي ظاىرة سياسية و قانونية تعني 

 .3معينة بصفة دائمة و مستقرة و يخضعوف لنظاـ معيف " جماعة مف الناس يقطنوف رقعة جغرافية 

أو ىي '' مجموعة كبيرة مف الناس يقطنوف عمى وجو الدواـ إقميما معينا و يتمتع  بالشخصية المعنوية و 

  4النظاـ و اإلستقالؿ السياسي " 

 

 
                                                 

 .42د. محمد أزرقي نسيب. المرجع نفسو، ص:  -2
 .28ية و القانوف الدستوري، الدار الجامعية، لبناف ، ص: د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظـ السياس -3
 .19، مصر، ص: 1988د. سميماف محمد الطماوي، النظـ السياسية و القانوف الدستوري، دار الفكر العربي طبعة  -4
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 مفيوم دولة القانون  الفرع الثاني:

جعؿ مف الصعب تحديد مضموف دقيؽ ليا.فالدولة  ثار خالؼ حوؿ مضموف مصطمح دولة القانوف ما  

توصؼ بالقانونية ما دامت تخضع لمقانوف بعض النظر عف شكميا الدستوري و تبقى كذلؾ إلى أف ييدر مبدأ 

لتتحوؿ إلى دولة بوليسية، التى ال ضماف لبقائيا إال بالبطش و استمرار  -أي مبدأ سيادة القانوف  -المشروعية 

 محكوـ.استسالـ الشعب ال

ففي ىذه األخيرة أي الدولة اإلستبدادية ال يوجد فييا قانوف بالمرة أو عمى األقؿ ال يخضع فييا الحاكـ  

رادتو  رىينة الصدفة و بنت الظروؼ، كما وصفيا األستاذ الطماوي ىي القانوف  لمقانوف أوال يحد سمطانو شيء وا 

ي ظؿ ىذه الدولة يمكف القبض عمى اإلنساف دوف مراعاة الذي يمـز غيره أما بالنسبة لمحاكـ فال يتقيد بو، وف

لمضمانات التي ينص عمييا القانوف و دوف حكـ القضاء... و كانت األمواؿ مستباحة في ظؿ ىذه الدولة 

 .  5باعتبارىا ممكية شخصية 

 ات المفسرة لخضوع الدولة لمقانونالنظري  :الفرع الثالث

مقانوف ليتقيد و يمتـز بو الحكاـ كما يمتـز بالمحكوميف، لكف أجمع الفقو عمى ضرورة خضوع الدولة ل

 ىناؾ اختالؼ حوؿ تفسير ىذا الخضوع و إيجاد مبررات لو .

يعد أساس ىذه النظرية ىو تمجيد الفرد و جعمو محور و أساس النظاـ السياسي  أ. نظرية الحقوق الفردية:

ياتو و ضمانيا، ألف الفرد بما يتمتع بو مف حقوؽ فالسمطة إذف ما ىي إال وسيمة لخدمة الفرد و تحقيؽ حر 

 وحريات طبيعية ىو الغاية مف كؿ نظاـ سياسي، وألف الحقوؽ أصمية و سابقة عمى الدولة .

التقييد و إال فقدت مبررات  فيفالدولة إذا أرادت أف تنظـ الفرد و تقيد مف حرياتو فيجب عمييا أال تتوسع 

 .6ف حرياتو و جودىا و ىي حماية الفرد و ضما

  .و الفرنسية فضمنوىا إعالناتيـ لقد ذاع صيت ىذه النظرية و القت إقباال لدى رجاؿ الثورة األمريكية -

                                                 
 22. 21د. سميماف محمد الطماوي ، المرجع السابؽ، ص:  -5
 .175، مصر، ص: 2008ية و القانوف الدستوري دار الثقافة طبعة د. نعماف احمد الخطيب، الوسيط في النظـ السياس -6
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" مف الحقائؽ الثابتة أف كؿ الناس 1776حيث تقرر في اإلعالف األمريكي الخاص باستقالؿ الو. ـ. أ "

الحياة و الحؽ في أف يكونوا أحرارا والحؽ في خمقوا مساوييف ليـ منذ ميالدىـ حقوؽ ال تسمب مثؿ الحؽ في 

اإلعالف الفرنسي لحقوؽ  هالتطمع إلى السيادة، ولـ توجد الحكومات إال لضماف ممارسة ىذه الحقوؽ ". وردد

و ىذا حسب المادة األولى '' األفراد يولدوف أحرارا  متساويف ''  و المادة  1789المبادئ عاـ  ىذهاإلنساف 

 جماعة سياسية ىو صوف حقوؽ اإلنساف الطبيعية وغير القابمة لمتقادـ ....".  الثانية" ىدؼ لكؿ

. إلى أف أصبح مف الضروري إعادة النظر في مفاىيميا 19ظمت ىذه النظرية سائدة إلى نياية القرف 

ية وىذا نظرا لعدـ قدرة ىذه النظرية عمى مواجية ما يستجد مف تطورات في المجاالت االقتصادية و االجتماع

عجزت عف حماية الحقوؽ االقتصادية لألفراد ذلؾ الصطداـ الحرية االقتصادية و ما ترتبو مف  كما والسياسية .

 احتكار مع مبدأ المساواة الذي تبنتو النظرية.

كما أف ىذه النظرية اتسمت بالطابع الخيالي وذلؾ أنيا تأسست عمى تصورات خيالية بعيدة عف  -

 . 7مى مبدأ سمطػاف الفرد وىذا يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقػراطية المواقع، و إنيػا تقوـ ع

عمى أف الدولة ال يمكف أف تخضع  -ذات األصؿ األلماني  -تتأسس ىذه النظرية  بـ. نظرية التحديد الذاتي:

 نفسيا إلى أي قيد مف القيود إال إذا كاف مف صنعيا ونابعا مف أرادتيا الذاتية .

صاحبة السيادة، فميس ىناؾ تعارض بيف السيادة ووجوب خضوع الدولة لمقانوف  إف الدولة باعتبارىا

نما يمكف أف تحدد ولكف بمحض  إرادتيا .الف ماداـ ىذا األخير مف صنعيا   سيادة الدولة ليست مطمقة وا 

 ويعتبر كؿ مف الفقيييف" إىرنج وجيمينؾ "مف  أىـ الدعاة ليذه النظرية  إذ يقوؿ ىذا األخير'' مالـ

 .8تخضع الدولة لمقانوف الذي صنعتو، فإف ما يعد قانونا ممزما لألفراد لف يكوف قانونا بالنسبة لمدولة " 

                                                 
القاضي. المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع الطبعة األولى،  دستوري، ترجمة منصورلايؼ ميني. المعجـ ا -فيو دوىاميؿأولي -7

 .618-617بيروت، ص:  1996
 .177د. نعماف أحمد الخطيب، مرجع سابؽ، ص:  -8
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لكف قوؿ جيمينؾ غير ممكف ألف القاعدة القانونية إما أف تكوف قانونية ممزمة لمجميع أو غير قانونية إال 

ه األستاذ" يحي الجمؿ "، في كتابو األنظمة إذا تـ أقامة ىذه الدولة أو السمطة عمى أساس ديني وىذا ما رآ

 .9السياسية المعاصرة

إف ىذه النظرية جاءت لتبرر تصرفات الحكومة المخالفة لمبدأ المشروعية التي التـز بيا الفقو  -

 الفرنسي ورفض تجاوزىا بداعي الضرورة .

يمة لتحقيؽ غاية تتمثؿ في برر الفقو األلماني ىذا اإلتجاه متحججا بأف القانوف ليس غاية بؿ ىو وس -

 ضماف وحماية األمف .

حقا إف بإمكاف الدولة تعديؿ القانوف بؿ إلغائو و لكنيا مادامت لـ تقدـ عمى ىذا اإلجراء فإنيا تظؿ  -

مقيدة بذلؾ القانوف و يجب عمى المحاكـ أف تمزميا باحترامو والدولة حيف تعمد إلى التعديؿ أو إلغاء قانوف فإنيا 

 خضوع لمقوانيف الجديدة التي تعد قيدا عمى سمطاتيا .ممزمة بال

ي فقالوا أنو ليس مف الالـز أف يكوف القانوف ممزما جانتقد البعض ىذه النظرية و خاصة الفقيو دو  -

ال يمكف  -يجحسب الفقيو دو -كما لوحظ أف التحديد الذاتي لسيادة الدولة المزعومة  ،لألفراد والدولة عمى السواء

اعدة قانونية ممزمة لمدولة ألنيا إف اعتبرت كذلؾ كاف معنى ىذا القوؿ أف الدولة تصبح عاجزة عف أف تعتبر ق

تجاوز ىذه الحدود و بذلؾ ال تكوف كاممة السيادة. فإف كانت الدولة ذات سيادة وجب القوؿ بعدـ إمكاف إلزاميا 

القيود إلى مستوى القاعدة القانونية  بتجديد سيادتيا، و إنما ىي تضع ما تشاء مف القيود دوف أف ترتفع ىذه

الممزمة لمدولة، أي دوف اعتبارىا تحديدا قانونيا لسمطاتيا ،فالقيد الذي يوكؿ أمره لنفس الشخص المقيد ال يعتبر 

 .10قيدا 

 رغـ النقد فإف التحديد الذاتي القانوني لسمطات الدولة يعتبر قيدا ولكنو ليس ىو القيد الوحيد . -

                                                 
 .177انظر د. نعماف أحمد الخطيب، المرجع نفسو، ص: . -9

و أنظػػر أيضػػػػا عميػػاف بوزيػػاف. دولػػة المشروعػيػػػة بػػيف النظريػػة والتطػػػبيؽ ،الػػدار 51-50د. سميمػػػاف محمػػػد الطػػػماوي، مرجػػػع سابػػػؽ ،ص:  -10
 و ما بعدىا .233، مصر، ص: 2009الجامعية الجديدة و ط، 
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دعى إلى ىذه النظرية الفقيو دوحي الذي يعد أوؿ مف أرسى ليا أسسا وشرح  تضامن اإلجتماعي:نظرية ال جـ. 

مضمونيا، حيث  أسست نظرية التضامف االجتماعي عمى الروابط االجتماعية التي تربط الفرد بغيره مف األفراد 

 .عنيا  توو تجعمو دائـ الشعور بالحاجة إلى العيش مع الجماعة و صعوبة استقاللي

يعد مف المنكريف لشخصية الدولة المعنوية و فكرة السيادة ألنو يرى بأنيا   –كما أسمفنا  –ي جإف دو  -

، بعد أف سيطر األوؿ عمى  مجرد ظاىرة اجتماعية تحكميا فكرة االختالؼ السياسي بيف الحاكـ و المحكـو

 .11وسائؿ القير المادي التي مكنتو مف فرض إرادتو عمى الثاني

يمكنو إشباع حاجاتو إال بالعيش مع غير و ىذا ما يسمى بالتضامف االجتماعي الذي لو  فالفرد ال

 وجياف:

ني أف لألفراد حاجات مشتركة ال يمكف إشباعيا إال بالحياة االجتماعية و ىذا ع: و ي. تضامن بالتشابو0ج

 الوجو آلي يستوي فيو، اإلنساف مع غير مف الكائنات .

دونو و ال يحدث ىذا التضامف ييج وىي أف يتخصص أفراد معنيوف بعمؿ معيف: . تضامن بتقسيم العمل9ج

إال بعد تطور معيف يصبح طوائؼ المجتمع تعتمد عمى بعضيا البعض بحيث إذا قصرت طائفة عمى أداء 

 عمميا امتد األثر إلى المجتمع .

ييو و تمتـز الدولة عند إف واجب الدولة و األفراد العمؿ عمى تحقيؽ  اطراد التضامف االجتماعي بوج -

وضع القانوف بيدؼ التضامف االجتماعي، فإذا انحرفت عف ىذا اليدؼ كاف الجزاء اجتماعيا في شكؿ مقاومة 

 لإلعتداء عمى التضامف مف طرؼ الناس.

لقد أخذ الفقيو ىوريو عمى ىذه النظرية عدـ واقعية في تقديراتيا فعاب عمى دوجي إنكاره لمشخصية  -

 عتبارىا واقعة ممموسة.المعنوية با

لقاعدة القانونية جزاءا وىو رد اف او أخذ "كاري دي ممبرغ" أف ىذه النظرية تقوـ عمى أساس اعتبار  -

فعؿ تحدثو الجماعة و تجعؿ الحكـ عمى صحة أعماؿ الدولة مرىوف بشعور الجماعة بيذه األعماؿ وموقفيـ 
                                                 

 .179ابؽ، ص: د. نعماف أحمد الخطيب، مرجع س -11
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ي قائـ و قواعد قانونية مقررة مسبقا و ليس أمرا الحقا. ليذا بدال مف أف يكوف الحكـ بناءا عمى نظاـ قانون 12منيا

 العمؿ ووليد الصدفة و عديـ التنظيـ و التحديد.

. إذ  lefurولوفور  michoudرائدا ىذه النظرية و منظراىا ىما الفقيييف ميشود  د. نظرية القانون الطبيعي:

تي تسمو عمى إرادة الدولة نفسيا، فإلى جانب تقيد يعتبراف أف سمطاف الدولة تحدده مبادئ القانوف الطبيعي ال

الدولة بالقواعد التي تسوغيا فإنيا تتقيد وتخضع لقواعد العدالة التي تعموا عمى إرادة الدولة وال يترؾ أمر تحديدىا 

 .13إلرادة المشرع الوضعي 

رج عف إطار القانوف تخ بأثر ىذه القواعد و التسميـ بوجودىا في كؿ جماعة إال أنيا االعتراؼلكف رغـ 

، و أف ىذه "ديمالبرغ"و األخالؽ . فيي إذف قيود أخالقية وليست قيود قانونية كما يرى  آلداباإلى إطار 

 . 14النظرية تتسـ بالغموض وعدـ التحديد

 مقومات دولة القانون الفرع الرابع:

ميادينيا سواء التشريعة أو إف دولة القانوف ىي الدولة التي تعموا فييا راية سيادة القانوف في جميع 

 التنفيذية أو القضائية ولكي تتحقؽ دولة القانوف ال بد مف توافر بعض المقومات:

 أ. مبدأ الفصل بين السمطات و الرقابة المتبادلة بينيا: 

أنيـ لـ يعتنوا بضرورة الفصؿ بيف السمطات العامة التي  اللقد اعتنى الفقياء بتقسيـ تمؾ الوظائؼ إ

و بذلؾ يعد الفقيو مونتسكيو أوؿ مف أرسى ىذا المبدأ، وبذلؾ يعد مخالفا ألرسطو الذي أسس نظريتو  تباشرىا.

في  توفي تقسيـ وظائؼ الدولة مرآة لمتقسيـ الثالثي الذي كاف معموال بو حيف ذاؾ كما بينا وكذلؾ جاءت نظري

 الفصؿ مطابقة لممرحمة التي وصؿ إلييا في عيده النظاـ اإلنجميزي .

ما منتسكيو فقد وضع نظرية مثالية مقرونة باسمو تسمى'' نظرية الفصؿ بيف السمطات '' التي تعد أ

الحجر األساسى في القانوف الدستوري، ألف تقدـ اتساع نشاط الدولة بسبب التطور المدني و زيادة السكاف 
                                                 

 .53سميماف محمد الطماوي ، المرجع نفسو، ص  -12
 .54سميماف محمد الطماوي ، مرجع سابؽ، ص:  -13
 .229عمياف بوزياف،ػ مرجع سابؽ، ص:  -14
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ولة مع توزيعيا عمى السمطات واتساع الرقعة الجغرافية لمدولة أكدت فكرة تقسيـ الوظائؼ أو السمطات في الد

قد قسـ منتسكيو السمطات إلى ثالث : سمطة ،المنفصمة تختص كؿ منيا بإحدى ىذه السمطات أو الوظائؼ 

 .15تشريعية ، سمطة تنفيذية ، سمطة قضائية 

و يعيب معارضي ىذا المبدأ أنو يستحيؿ تطبيقو و أنو وىمي و يتنافى مع مبدأ وحدة الدولة. إال أف 

ف الذيف فيموا أنو توزيع لالختصاص أكثر مف إعتباره فصال بينيا ، و كأدلة لتقوية رأييـ اعتمدوا عمى المؤيدي

 النتائج المترتبة عف المبدأ و التي منيا :

إف النتيجة المترتبة عف تجميع السمطات في سمطة واحدة ىي إساءة إستعماؿ  منع اإلستبداد وصون الحرية : -

 ألف النفس البشرية نزاعة لإلستبداد إذا استحوذت عمى كؿ السمطات و إستأثرت بيا .ىذه األخيرة ليا و ذلؾ 

و لموصوؿ إلى عدـ اإلساءة في إستعماؿ السمطة يجب أف يقـو النظاـ عمى أساس مفاده أف السمطة 

 تحد السمطة .

لسمطة بيذا المعنى القانوف .فابي مبدأ المشروعية التزاـ الحاكـ و المحكـو قضي ضمان مبدأ المشروعية: -

تخضع لمقانوف الذي ينظميا و يرسـ حدود عمميا . و يقرر بطالف تصرفاتيا إذا ما خالفتو أو جانبت ما تقتضيو 

قواعده و عميو فأجيزة الدولة إنطالقا مف ىذا المفيـو تبقى خاضعة لمرقابة أيا كانت صورىا و طبيعتيا 

بة تمارسيا السمطات التي تمارس الوظائؼ الثالث سياسية،قضائية ، شعبية .ىذه األنواع مف الرقا

الرئيسية،التشريعية ، التنفيذية ، القضائية.فاالستئثار باالختصاص التشريعي و التنفيذي مف طرؼ سمطة واحدة 

 يعد أمرا خطيرا و ألف القانوف سيفقد صفة العمومية و التجريد و يصبح حال لمشاكؿ فردية معنية .

 جمة عن مبدأ تقسيم  العمل :تحقيق المزايا النا -

إف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يؤدي إلى تقسيـ الوظائؼ المختمفة عمى ىيئات مستقمة . و ىذا بدوره 

يؤدي إلى إتقاف ىذه الييئات لعمميا .و ىذا يتفؽ و مبدأ التخصص في العمؿ الذي يحقؽ مبدأ الجودة و اإلتقاف 

.16 
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 بـ. .الرقابة عمى دستورية القوانين: 

يعد الدستور ىو القانوف األسمى و األعمى في ىـر تدرج القوانيف في الدولة و خاصة الدوؿ التي تتبنى 

النيج الديمقراطي سواءا كانت جميورية أو ممكية، فيجب عمى الييئة الحاكمة أف تخضع لقواعد عميا و سامية 

 . 17عية تتمثؿ في مبادئ الدستور عمى الدولة أف تحترميا تكريسا لمبدأ المشرو 

و األمر سياف بالنسبة لمقاعدة الدستورية المكتوبة أو العرفية حيث أف أغمب الدساتير  في العالـ دساتير 

 مكتوبة ألف ىذه األخيرة أكثر وضوحا مف غيرىا و ضمانا لمشعب في مواجية كافة السمطات . 

ف أحكاـ الدستور ثابتة و ال تتغير تتميز القاعدة الدستورية بأنيا أعمى مرتبة مف القاعدة العادية لذلؾ فإ

باستمرار و ىذا ما يضفي عمييا سمة الوضوح و يجعميا محترمة مف طرؼ السمطات العامة أثناء القياـ 

 بنشاطاتيا .

 و الدوؿ تختمؼ حوؿ شكؿ و طريقة الرقابة الدستورية التي تتبناىا:

وف و تنفيذه و ذلؾ بواسطة مجمس دستوري و ىي رقابة وقائية تتـ قبؿ صدور القان :. الرقابة السياسية0ب

فاء بقية إجراءات إصداره. و تعد يفإذا ما رأى ىذا المجمس أف القانوف غير دستوري قرر ذلؾ و امتنع عف إست

مف الدستور الجزائري تعديؿ  163طبقا لممادة  18الجزائر مف بيف الدوؿ التي أخذت بيذا النوع مف الرقابة

2008. 

يرى الرأي الراجح في الفقو الدستوري بضرورة األخذ بالرقابة القضائية عمى دستور مف  ئية:.  الرقابة القضا9ب

القوانيف كوسيمة وحيدة لضماف إحتراـ إرادة المؤسس الدستوري .و ىذا نظرا إلفتقار األسموب السابؽ لموضوعية 

أف ترفض تطبيؽ أي قانوف إذا كاف فالمحاكـ اقرب ىيئة لمباشرة ىذه الرقابة ألنو يقع عمى عاتقيا  ،و الفعالية

                                                                                                                                                                  
  186نعماف أحمد الخطيب ،مرجع سابؽ، ص - 16
 و ما بعدىا  232بؽ ،ص: محمد ارزقي نسيب، مرجع سا- 17
 .232محمد أرزقي نسيب، مرجع سابؽ، ص: - 18
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غير دستوري الف القاضي ممـز بتفضيؿ القاعدة الدستورية عمى النص الغير الدستوري أي القانوف عندما يعجز 

 .19عف التوفيؽ بيف النصيف نظرا ألف األخير أي القانوف مخالؼ ألحكاـ الدستور 

ميا الفرد المتضرر مف تطبيؽ قانوف أو و تتـ الرقابة الدستورية عف طريؽ دعوة أصمية ، حيث يستعم

 يحتمؿ أف يوقع بو الضرر إف طبؽ . مما يجعؿ أمر إلغائو مؤكدا .

أما النوع الثاني مف الرقابة عمى دستورية القوانيف فيو أسموب الرقابة عف طريؽ الدفع حيث يقـو المدعي 

و في الدعوى و يحتج بعدـ مشروعيتو كطرؼ في الدعوى العادية بالدفع بعدـ دستورية قانوف استند إليو خصم

 .20فينا يكوف ىذا الدفع عرضيا في الدعوى عكػس األسموب األوؿ حيػث يقػـو شخص يرفع دعوة أصمية 

 : معنى استقالل القضاء و اْلسس التي يقوم عميياالمطمب الثاني

مى عتراـ القانوف وقياميا تعتبر دولة القانوف ضمانة أساسية وميمة الستقالؿ القضاء وىذا لما تكفمو مف اح 

أسس قانونية تكفؿ سيادة القانوف وضرورة احترامو واالبتعاد عف التعدي عف السمطات واالختصاصات التي 

تكوف قد أوكمت  لييئات أخرى طبقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات المطبؽ بيف مؤسسات الدولة باعتباره أحدىـ 

 مقومات دولة القانوف.

 بدأ استقالل القضاءالفرع االول: مضمون م

يقصد بالقضاء بالمعنى اإلصطالحي فض الخصومات والمنازعات وعرفو الفقياء بأنو قوؿ ممـز يصدر 

عف والية عامة، أما وظيفتو فتتمثؿ في تطبيؽ النص التشريعي عمى محؿ الخصومة أو النزاع وبإصدار حكـ 

 في ىذا النزاع باعتباره نتيجة.

 إعطاء مفيوـ الستقالؿ القضاء إلى مفيوميف: ويذىب فقياء القانوف مف أجؿ

ويعني استقالؿ القضاء وفقا ليذا المفيوـ توفير استقالؿ لمقضاة كأشخاص وعدـ  :أ. المفيوم الشخصي

وضعيـ تحت رىبة أي سمطة مف السمطات الحاكمة وأف يكوف خضوعيـ لسمطاف القانوف فقط. ولتحقيؽ ذلؾ 

                                                 
 .  248محمد ارزقي نسيب ، المرجع نفسو، ،ص - 19
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لدساتير في العالـ يحيطونو ببعض الضمانات التي تكفؿ تحقيؽ ىذا نجد المؤسسيف الدستورييف في أغمب ا

االستقالؿ كضماف استقالليـ عف السمطة التنفيذية وتوفير الحماية القانونية لمقضاة وعدـ جواز عزليـ إلى غير 

   . 21ىذه الضمانات

شريعية والتنفيذية يقصد بو استقالؿ سمطة القضاء كسمطة وكياف عف السمطتيف الت ب. المفيوم الموضوعي:

وعدـ السمػاح ألي جيػة بإعطاء أوامر أو تعميمات أو اقتراحػات لمسمطة القضائيػة. تتعمؽ بتنظيـ ىذه السمطػة، 

ويعني أيضا عدـ المساس باالختصاص األصمي لمقضاء وىو الفصؿ في المنازعات بتحويؿ االختصاص في 

جالس التشريعية أو إعطاء صالحيات الفصؿ في النزاعات الفصؿ إلى جيات أخرى كالمحاكـ االستثنائية أو الم

لمسمطة التنفيذية وبذلؾ نجد أف اتحاد المفيوميف السالفي الذكر يؤدي إلى تكويف إطار عمؿ واقعي وحقيقي لمبدأ 

 استقالؿ القضاء فيما وجييف لعممة واحدة ال يمكف تجزئتيما واالكتفاء بمفيـو بمعزؿ عف اآلخر.

 ْلساس القانوني الستقالل القضاءا الفرع الثاني:

نظرا ألىمية استقالؿ القضاء وباعتباره ركيزة أساسية في دولة القانوف والمؤسسات فمقد اىتمت بتكريسو 

استقالؿ القضاء يعد أيضا مبدأ ميما في تحقيؽ العدالة وحماية  واالتفاقيات الدولية والتشريعات في الدوؿ 

 الحقوؽ والحريات العامة.

 لمواثيق الدولية: أ. في ا

 .  ميثاق اْلمم المتحدة:0أ.

صرار  أىتـ ميثاؽ األمـ المتحدة بالسعي إلى تحقيؽ مبدأ استقالؿ القضاء وسعي شعوب العالـ وبعزيمة وا 

عمى إيجاد السبؿ الكفيمة لتحقيؽ العدالة التي مف بينيا الوصوؿ إلى قضاء مستقؿ ونزيو ومحايد، فنجد ديباجة 

 حدة التي أكدت عمى الحؽ في نظاـ قضائي نزيو ومستقؿ.ميثاؽ األمـ المت

 :0041. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 9أ.

                                                 
 www.jurispidia.comسالـ روضاف الموسوي، مبدأ استقالؿ القضاء في التشريعات العراقية مقاؿ منشور في موقع جوريسبيديا  -21
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بالنظر ألىمية القضاء ومالو مف دور في تحقيؽ العدالة نص اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى 

المحاكـ الوطنية العديد مف المواد التي فرضت عمى الدوؿ فييا أف يكوف لكؿ شخص الحؽ في المجوء إلى 

المختصة إلنصافو الفعمي مف أي أعماؿ تنتيؾ الحقوؽ األساسية التي يمنحيا إياه الدستور أو القانوف وىذا 

  22حسب ما نصت عميو المادة الثامنة منو.

ونص اإلعالف في المادة العاشرة منو عمى استقالؿ القضاء في فجعؿ لكؿ إنساف وعمى قدـ المساواة 

يف الحؽ في أف تنظر قضيتو محكمة مستقمة ومحايدة نظرا منصفا ومستقال وعمنيا لمفصؿ في التامة مع اآلخر 

 حقوقو والتزاماتو وفي أية تيمة جزائية توجو إليو.

وجعؿ اإلعالف المتيـ بريئا إلى أف يثبت ارتكابو لمجريمة المداف بيا قانونا في محاكمة عمنية تكوف قد 

ال يداف إي شخص الجريمة بسبب أي عمؿ أو امتناع عف امدفاع عف نفسو و منحت لو فييا الضمانات الالزمة ل

عمؿ لـ يكف في حينو يشكؿ جرما بمقتضى القانوف الوطني أو الدولي. كما نصت اإلعالف  عمى عدـ توقيع أي 

.  23 عقوبة أشد مف تمؾ التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيو الفعؿ المجـر

  :0066المدنية والسياسية  العيد الدولي لمحقوق.3أ.

يعتبر العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية أحد أىـ االتفاقيات الدولية المكرسة لحقوؽ اإلنساف المدنية 

والسياسية وكغيرىا مف االتفاقيات الحريصة عمى الرقي والنيضة باإلنساف وكفالة الحياة الكريمة في ظؿ مجتمع 

 .24عمى استقالؿ القضاء وحياده ييا وممارساتيا إذ نص العيدتتحقؽ فيو العدالة بأسمى معان

  :0015. ميثاق المبادئ اْلساسية بشأن استقالل القضاء الصادر عن اْلمم المتحدة سنة 4أ.

يعتبر ىذا الميثاؽ الدولي لبنة أرست مبدأ استقالؿ القضاء والذي يكرس ىذا االستقالؿ، حيث نص في 

استقالؿ السمطة القضائية وينص عميو دستور البمد أو قوانينو، ومف واجب جميع '' تكفؿ الدولة   25بنوده

                                                 
 . 87، األردف، ص: 2007د سييؿ حسيف الفتالوي، حقوؽ اإلنساف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع الطبعة األولى،  -22
 .1948مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، سنة  11المادة  -23
 .1966مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية لسنة  14المادة  -24
 .1985مبادئ األساسية   بشأف استقالؿ القضاء الصادر عف األمـ المتحدة سنة البند األوؿ مف ميثاؽ ال -25
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المؤسسات الحكومية وغيرىا مف المؤسسات احتراـ ومراعاة استقالؿ السمطة القضائية '' وبالتالي أصبح استقالؿ 

 القضاء مبدأ دوليا يشكؿ التزاـ عمى عاتؽ الدوؿ.

لـ كفؿ الدستور الجزائري استقالؿ القضاء وأحاطو بالحماية الدستورية : كغيره مف دساتير العابـ. في الدساتير

 التي تؤكد ىذا االستقالؿ وتجعؿ القاضي في منئى عف الضغوطات التي تشكؾ في نزاىتو وحياده.

، نص عمى استقالؿ السمطة القضائية وأنيا تمارس مياميا في إطار 2016فالدستور الجزائري تعديؿ 

التالي نجده قد اعتمد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كأساس في توزيع االختصاص بيف وب، 26أحكاـ القانوف

وىو محمي مف جميع  27السمطات الثالث السمطة التشريعية، التنفيذية والقضائية،فالقاضي ال يخضع إال لمقانوف

مقضاء عف والقاضي مسؤوؿ أماـ المجمس األعمى ل 28أشكاؿ الضغوطات والتدخالت التي تضر بأداء ميامو

 . 29قياـ بميامياكيفية 

إذا تمعنا في القوانيف المتعمقة بتنظيـ السمطة القضائية نجدىا قد كرست استقاللية القضاء في :جـ. في القوانين

 الجزائر.

منح حماية لمقاضي مف أي ضغوطات  30 2004سبتمبر  6المؤرخ في  04/11فالقانوف العضوي 

 و ليتسنى لو تحقيؽ العدالة دوف عرقمة.لميامو وعمى أكمؿ وج أداءهتحوؿ دوف 

 .31توفيمتـز القاضي وفقا لمقانوف بواجب التحفظ واتقاء الشبيات والسموكات الماسة بحياده واستقاللي

التيديدات واإلىانات كالسب والقذؼ التي يمكف أف يتعرض  مفكما ألـز قانوف الدولة بحماية القاضي 

 32ليا أثناء أداء ميامو.

                                                 
 لتي جاء فييا ا. 14ج ر 06/03/2016المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانوف  2016مف الدستور تعديؿ  الجزائري  156المادة  -26

 مستقمة وتمارس في إطار القانوف"
 .2016مف الدستور الجزائري تعديؿ  165ـ  -27
 مف الدستور الجزائري  166ـ -28

 .مف الدستور الجزائري  167 29-
 .2004ديسمبر 06المتضمف مف القانوف األساسي لمقضاة المؤرخ في  04/11القانوف العضوي  -30
 .04/11مف القانوف العضوي  7المادة  -31
 .04/11مف القانوف العضوي  29المادة  -32
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قانوف العقوبات فإننا نجده قد كرس عدـ تدخؿ السمطات في اختصاصات بعضيا البعض  ولو عدنا إلى

واعتبر تدخؿ رجاؿ اإلدارة في اختصاص  33وجـر قياـ القضاة بالتعدي عمى اختصاص السمطة التشريعية

ى حاكـ والفصؿ في الدعو مالسمطة القضائية وتقريرىـ اختصاص بالحقوؽ والمصالح التي تدخؿ في اختصاص ال

 .34قبؿ أف تصدر السمطة العميا قرارىا فييا بالفصؿ

لكي يعتبر القضاء مستقال ال بد مف توافر بعض الضمانات والحصانات التي  :. أسس استقالل القضاء3

مسمطة القضائية ويجمع الفقو والقضاء عمى وجوب توافر ثالثة أمور تمثؿ الحد األدنى لمقوؿ لتكفؿ االستقالؿ 

 ؿ لمقضاء في أي  دولة.بوجود استقالؿ كام

سبؽ لنا شرح ىذا المبدأ عندما تحدثنا عنو باعتباره أساس مف أسس دولة  : لقدأ. مبدأ الفصل بين السمطات

نما تمارس ىيئات مستقمة كؿ ىيئة  القانوف.فتكريس ىذا المبدأ يضمف أف ال تتركز السمطات في يد ىيئة واحدة وا 

ختصاصات الييئات األخرى )سمطة تشريعية، تنفيذية، قضائية( تمارس اختصاص معيف دوف أف تتعدى عمى ا

والفصؿ المقصود ىنا ىو الفصؿ المرف يكفؿ نوعا مف التعاوف وىذا ما استقر عميو الفقو الحديث فالتعاوف الـز 

 لتحقيؽ المصمحة العامة.

 يتحقؽ مف أعماؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات نتائج منيا:  

  الوظيفة اإلدارية.تحقيؽ نوع مف االحتراؼ في 

 .حماية السمطة القضائية مف التأثير الخارجي 

 ارة القضائية.دوجود استقالؿ ذاتي لال 

 ويعني ىذا األساس أف القاضي ال يجوز عزلو وال نقمو إلى وظيفة خارج القضاء  :بـ. عدم القابمية لمعزل

                                                 
 .2006لسنة  64الجريدة الرسمية   12/2006/ 20المؤرخ في  06/23تمـ لمقانوف مف قانوف العقوبات المعدؿ والم 116ـ -33
 مف قانوف العقوبات السالؼ الذكر. 118ـ -34



 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي      10الرقم التسمسمي    10اسية        المجمد الخامس  العدد مجمة القانون والعموم السي

176 

 

ىا النظـ القانونية التي تحكـ أما النقؿ المكاني والنوعي داخؿ العمؿ القضائي جائز وفؽ قواعد تحدد

 .35القضاة

 

فيمكف أف يتـ عزؿ القاضي إذا قاـ بإخطاء تأديبية جسيمة أو أف يتعرض لعقوبة جنائية أو الحبس 

 . 37أو أخطاء مينية تحددىا مدونة أخالقية مينة القضاة 36بسبب جنحة عمدية

 جـ. االستقالل اإلداري والمالي:

ذلؾ في الترقية باعتبارىا أحد أىـ اىتمامات القاضي وطموحاتو، ليذا وجب ويتجمى  :.االستقالل اإلداري0ج.

أف ال يكوف ىذا األمر بيد السمطة التنفيذية فنجد معظـ التشريعات أحاطت ىذا األمر بمعنى الضوابط وذلؾ 

س األعمى المجمبحرصا عمى استقالليـ، وبالتالي فالترقية محصورة في يد السمطة القضائية وتتمثؿ في الجزائر 

لمقضاء فيو الذي ينظر في ممفات الترقية ويسير عمى احتراـ شروط األقدمية وشروط التسجيؿ  في قائمة 

 .38التأىيؿ وفقا لما ىو محدد في القانوف العضوي المتضمف القانوف األساسي لمقضاة

مف ليـ مركزا ساميا يجب أف يتمتع القاضي بالحياة الكريمة بعيدا عف الشبيات ويض :.االستقالل المالي9ج.

يقيو مف التطمع إلى الوظائؼ األخرى ما يترتب عنو خسارة الدولة لمخبرات المؤىمة في ميداف القضاء فيجب أف 

 .39يتقاضى القاضي أجرا يسمح لو بضماف استقالليتو وأف تتالئـ مع مينتو

ا تكوف ضمف ميزانية وما يكرس االستقالؿ المالي ىو تخصيص ميزانية خاصة لمسمطة القضائية رغـ أني

 .40وزارة العدؿ.كذا تمتع المجمس األعمى لمقضاء باالستقالؿ المالي

 د.اعتماد الجزائر مبدأ التعاون بين السمطات:

                                                 
 .276سميماف محمد الطماوي، مرجع سابؽ، ص:  -35
 .04/11مف القانوف األساسي لمقضاة  63انظر المادة  -36
 .04/11مف القانوف األساسي لمقضاة  64انظر المادة  -37
 المتضمف تشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء ، عممو وصالحيتو. 2004سبتمبر 6الصادر في  04/12مف القانوف العضوي  20المادة  -38
 .04/12مف القانوف العضوي  27المادة  -39
 .04/12مف القانوف العضوي  17المادة  -40
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إف الناظر لتوزيع االختصاص في الجزائر يجد أنيا أخذت بمبدأ التعاوف بيف السمطات فنجد أف لمسمطة 

جعؿ استقالؿ القضاء في الجزائر استقالؿ نسبي كغيرىا مف الدوؿ في التنفيذية تأثير عمى السمطة القضائية ما ي

 العالـ التي انتيجت ىدا المنيج فيما يخص الفصؿ بيف السمطات.

و ال يخفى عمينا أف في الجزائر ىناؾ حدود لالستقالؿ العضوي و الوظيفي لمقضاء ما يجعؿ مبدأ عدـ 

  41برز دور السمطة التنفيدية في مجاؿ التعييف و العزؿ.قابمية القضاء لمعزؿ ذو معنى خاص و مفيـو ضيؽ ي

 واقع استقالل القضاء في الجزائرالمبحث الثاني :

 في ىذا المبحث نتطرؽ إلى واقع اقضاء الجزائري كسمطة دستورية  ومدى استقاللو 

 ومدى تدخل الوزير في مساره الميني القابمية لمعزلعدم عدم احترام ضمانة  المطمب االول :

وزير تكريسا الستقالؿ القضاء يجب حماية القاضي مف العزؿ والحد مف تدخؿ السمطة التنفيذية ممثمة في  

 العدؿ في مساره الميني لكف الواقع يبرز عكس ذلؾ.

 الفرع االول: عدم احترام ضمانة عدم القابمية لمعزل

د إال باتباع الطرؽ القانونية و كما أسمفنا أف القضاة ال يجوز عزليـ أو نقميـ أو إحالتيـ عمى التقاع

 يعتبر ىدا المبدأ ضمانة لطمئناف عمى مركزه و منع التدخؿ مف طرؼ السمطة التنفيدية.

لكف أعماؿ ىدا المبدأ يتنافى في تأدية القاضي لميمتو بصفة مثمى و تبعا لحالتو الصحية و أخالقو فال 

لتزامو الخمقي ناىيؾ عف حالتو الصحية التي ليا يعقؿ أف يبقى القاضي في منصبو مع ثبوت عدـ نزاىتو و ا

 42دور في حسف أدائو لوظيفتو.

" القاضي مسؤوؿ أماـ المجمس األعمى  149نص في ـ  2008و رغـ أف الدستور الجزائري في تعديمو 

 لمقضاء عمى كيفية قيامو بميمتو حسب األشكاؿ المنصوص عمييا في القانوف".

                                                 
يمـز تعييف القضاة  04/11. المعدؿ بالقانوف العضوي 12/12/1989المؤرخ في  89/21مف القانوف األساسي لمقضاة.  3نجد بموجب ـ- 41

 بمرسـو رئاسي.
 . 46، الجزائر، ص 2002بوبشير محمد أمقراف، السمطة القضائية في الجزائر، دار األمؿ لمطباعة و النشر، طبعة - 42
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بة تسمح بالمساس بضماف استقرار القضاة بالنس 04/11ي لمقضاة مف القانوف األساس 59المادة  

 فتمزميـ بقبوؿ الوظيفة في المنصب المقترح بعد الترقية. لمقضاة الذيف بمغت أقدميتيـ عشر سنوات

أما فيما يخص التأديب فإذا قاـ القاضي بخطأ يعد إخالال بواجباتو المنصوص عمييا في القانوف 

مف القانوف  68وزير العدؿ أف يقوـ بتوبيخ القضاة كعقوبة مف الدرجة األولى ـ األساسي لمقضاة فيجوز ل

. لكف 04/11القانوف العضوي  65ويقوـ الوزير بإيقاؼ القاضي الذي قاـ بخطأ جسيـ ـ    04/11العضوي 

 43مع اإلبقاء عمى سرية اإليقاؼ و عدـ نشره.

 44لقضاء إذ كثيرا ما تيدر في الواقع العمميه الشكميات ىي مجرد واجية شكمية الستقالؿ اذغير أف ى

فال يوجد معيار يقيد وزير العدؿ في تقدير جسامة الخطأ المنسوب لمقاضي، و أف القانوف لـ يقرر أي جزاء عف 

  45إليقاؼ، و ىو ما سمح لوسائؿ اإلعالـ بالتشيير بسمعة القضاة بمجرد صدور قرار اإليقاؼ.اإفشاء إجراء 

 الوزير في المسار الميني لمقاضي تدخلالفرع الثاني :

رغـ وجود جياز خاص إلدارة المسار الميني لمقاضي و المتمثؿ في المجمس األعمى لمقضاء الذي 

يجب عميو أف يتكفؿ بالحياة المينية لمقضاة إال أننا نجد أف دور وزير العدؿ و تدخمو يظير بشكؿ جمي و ىدا 

، 51ؿ القضاة فيي التي تقـو بالتعييف، و تقوـ بإعالف الترقيات ـ ما جعؿ ىدا المسار يتعارض مع مبدأ استقال

 .3فقرة  56والندب ـ 

لؾ بإشعار وزير العػدؿ لممجمس التأديبي ـ ذتقوـ بإحالة الممؼ التأديبي إلى المجمس التأديبي و  كما

 46.تابعة التأديبية مف طرؼ وزير العدؿم.و تتـ  ال3. فقرة 65

مس األعمى لمقضاء في الجزائر في تكريس استقالؿ القضاء مف جانب تشكيمو و تتجمى عدـ فاعمية المج

إذ يتكوف مف رئيس الجميورية رئيسا و ينوبو وزير العدؿ و رئيس المحكمة العميا و النائب العاـ لدييا و أربع 

                                                 
 ؽ.ـ. قانوف األساسي لمقضاة 65.ـ.- 43
 .51بوبشير محمد أمقراف، مرجع سابؽ، ص  - 44
 .51محمد أمقراف، المرجع نفسو، ص بوبشير  - 45
 ينعقد المجمس األعمى لمقضاء في شكؿ مجمس تأديبي. - 46
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لمدير شخصيات يختارىـ رئيس الجميورية بناء عمى كفاءتيـ مف خارج الجياز القضائي، ويكوف مف ضمنيـ ا

العاـ لموظيفة العمومية، ثالثة مديريف مف وزارة العدؿ،وىـ مدير القضايا المدينة، مدير القضايا الجزائية، و مدير 

الموظفيف و التكويف و ستة قضاة منتخبيف مف أمثاليـ يتمثموف في مستشاريف اثنيف مف المحكمة العميا قاضييف 

ضي حكـ و قاضي نيابة مف المجالس القضائية، قاضي حكـ مف مجمس الدولة قاضي حكـ و محافظ الدولة، قا

مف  03. و قاضييف مف المحاكـ اإلدارية، قاضي حكـ و محافظ الدولة المادة 47و قاضي نيابة مف المحاكـ 

فتكويف المجمس يضمف سيطرة القضاة عمى إدارة المسار الميني مف خالؿ تمثيميـ و  04/12القانوف العضوي 

 التنفيذية بواسطة وزارة العدؿ عمى مجريات جمساتو. يضمف سيطرة السمطة

لكف اثنيف منيـ  92/05و رغـ أف التشكيمة تتكوف مف ثمانية قضاة مف أربعة عشر عضو حسب قانوف 

 .48أي رئيس المحكمة العميا و نائبيا العاـ يعيناف مف طرؼ السمطة التنفيذية

، قمص مف اختصاصات المجمس 24/04/1992المؤرخ في  92/05غير أف التعديؿ بموجب المرسوـ 

األعمى لمقضاء و كذا الدور التمثيمي و ذلؾ برفع عدد مديري وزارة العدؿ مف واحد إلى ثالثة و تقميص عدد 

و رفع عدد  10رفع القضاة المنتخبيف مف  04/11قضاة و نجد أف القانوف  06إلى  16القضاة المنتخبيف مف 

، ما اإلبقاء عمى الصالحيات وىي تعييف القضاة وترقيتيـ 06رية إلى الشخصيات التي يعينيا رئيس الجميو 

 عمى مدونة أخالقيات القضاة. نضباط والمصادقةونقميـ ورقابة األ

و دوره ال يعبراف عف وجود  هو بيذا ال يمكف الجـز بأف ىناؾ استقالؿ لمقضاء و ىناؾ مجمس مركز 

 49سمطة قضائية حقيقية.

 

 

 
                                                 

 56-55بوبشير محمد أمقراف، مرجع سابؽ، ص  - 47
 .56، ص المرجع نفسوبوبشير محمد أمقراف،  - 48
 .57بوبشير محمد أمقراف، المرجع نفسو، ص  - 49
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 لسمطة التنفيذية في الوظيفة القضائيةتدخل االمطمب الثاني: 

و أنو في منأى عف التدخالت و الضغوطات التي  50رغـ تكريس مبدأ عدـ خضوع القاضي إال لمقانوف

تحوؿ دوف سيرورة ميامو و تؤثر عمى أحكامو، إال أننا نجد أف لمسمطة التنفيذية تتدخؿ في مجاؿ المياـ 

 الوظيفية لمقاضي.

 

 

 ير العدل في سمطات النواب العامونالفرع االول: تدخل وز 

رغـ أف القاضي يحكـ في النزاع المطروح أمامو وفقا ألحكاـ القانوف و انطالقا مما تطمئف إليو أنفسيـ إال انو   

يخضع إلشراؼ وزير العدؿ و كثيرا ما تتخذ ىذه السمطة مف أجؿ التأثير عمى العمؿ القضائي سواء كاف صادر 

 العامة، و يتمثؿ ذلؾ: مف القضاة أو النيابة 

التعميمات التي يصدرىا الوزير لمنواب العاميف قصد مضاعفة المتابعات الجزائية أو الحد الى جانب  

حيث نص قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف وزير العدؿ يخطر النائب العاـ بالجرائـ ويصدر لو  51منيا

لعدؿ بإصدار تعميمات لمنواب العاميف مف أجؿ متابعة تعميمات المتعمقة بقانوف العقوبات مثال: قياـ وزير ا

مستخرجي الرمؿ مف الودياف و شواطئ البحر بدوف رخصة و متابعتيـ عمى أساس جنحة التمبس بالسرقة بدال 

  52مف تكييفو طبقا لمقانوف كمخالفة استخراج الرمؿ.

 الفرع الثاني: اعتداء اإلدارة عمى اختصاص القضاء

ـ بسمب االختصاص مف الجية القضائية المختصة، مثال: رئيس دائرة حيف طرد كما أف اإلدارة تقو 

 41705شخص مف مسكف و مصادرة و بيع األثاث الموجود فيو و ىذا بموجب قرار المجمس األعمى رقـ 

                                                 
 .2008عديؿ مف الدستور الجزائري ت 146و  147المادتاف  - 50
 .61بوبشير محمد أمقراف،  المرجع نفسو، ص  - 51
 .20/12/2006بتاريخ  06/22مف قانوف اإلجراءات الجزائية المعدؿ بالقانوف  31-30المادتيف  - 52
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عمى عقوبة لرجؿ اإلدارة الذي يقوـ بسمب 53. كما أف قانوف العقوبات نص 17/01/1987الصادر بتاريخ 

الحاكـ بعقوبة تتمثؿ في الغرامة المالية، و تقوـ اإلدارة باعتبارىا السمطة المشرفة عمى تنفيذ  مفاالختصاص 

األحكاـ القضائية بالتأثير عمى التنفيذ و إساءة استعماؿ ىذه السمطة و مف األمثمة عمى ذلؾ إصدار والي 

تنفيذ حكـ صادر عف مجمس قضاء الجزائر أمر لمعوف المكمؼ بالتنفيذ لدى محكمة باب الوادي باالمتناع عف 

 .10/01/1979الجزائر الغرفة اإلدارية بتاريخ 

 ،كذلؾ قياـ والي بإصدار مقرر منح بموجبو محؿ لشخص آخر غير الشخص الذي آؿ إليو قضاءً 

     54عف المجمس األعمى. 23/11/1985الصادر بتاريخ  37578وبصفة نيائية و ىذا بالقرار رقـ 

 الخاتمة:

ألحواؿ الجزائر يجد أنيا تسعى بخطى حثيثة ألف تكوف دولة لمقانوف، تكرس مبدأ الخضوع  إف المتتبع

 لمقانوف عمى كافة مواطني الدولة حكاما كانوا أو محكوميف.

ورغـ الزخـ القانوني الذي يتجمى مف خالؿ إثراء المنظومة القانونية داخؿ الدولة بكـ ىائؿ مف القوانيف 

ت أغمب القوانيف السارية والتي اليدؼ منيا السعي ألف تتماشى مع المواثيؽ مس الجديدة والتعديالت التي

واإلتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف وتحقيؽ حياة أفضؿ لممواطنيف وصوف حرياتيـ العامة. وىذا مف 

ح السجوف أجؿ تحسيف الصورة أماـ المجتمع الدولي، وخير مثاؿ عمى ىذه التعديالت ما جاء في قانوف إصال

والذي بموجبو صارت السجوف تتطابؽ إلى حد ما مع المواصفات التي تمح المواثيؽ الدولية عمى احتراميا وىذا 

مف أجؿ الحفاظ عمى كرامة السجيف وتحويؿ السجف مف مكاف لتمضية العقوبة إلى مكف إلى التأىيؿ واإلصالح 

 ممتمكات الغير قصد االسترزاؽ. حياة و عمى اء ال لو مف االعتدوىذا قصد حصوؿ السجيف عمى حرفة تكوف بد

وكذا قانوف إصالح العدالة الذي قرب المحاكـ مف المواطنيف ويسعى لحفظ كافة الضمانات لممتقاضيف 

التي تكفؿ ليـ محاكمة عادلة إال أف ىناؾ بعض التجاوزات الزلت المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير 

                                                 
 مف قانوف العقوبات. 118المادة  - 53
 .64بوبشير محمد أمقراف، مرجع سابؽ، ص  - 54
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لحد منيا وجاء أيضا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بتعديالت ىامة أبرزىا الحكومية تنادي مف أجؿ ا

 -اإلدارية  عمى المؤسسات -إلزاـ اإلدارة بتطبيؽ أحكاـ القضاء وتجريـ رفضيا أو رفض المسؤوليف القائميف 

   وا مف تصرفاتيا التعسفيةلتنفيذ أحكاـ القضاء ،وىذا مف اجؿ حماية حقوؽ الغير الذيف تعامموا مع االدارة وتضرر 
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 طة الجزائية في التشريع الجزائريالجوانب اإلجرائية لنظام الوسا
 

 ضر بأستاذ محا .طالب خيرة
 عضو بمخبر تشريعات النظام البيئي

 الجزائر- تيارت جامعة بن خمدون-كمية الحقوق و العموم السياسية
KHEIRA.TALEB@univ-tiaret.dz 

 :الممخص
التي أخذت بيا العديد مف دائؿ المستحدثة لمدعوى العمومية تعتبر الوساطة الجنائية أحد أىـ الب

تقوـ عمى أساس مشاركة األفراد في العدالة الجنائية عف طريؽ فكرة التفاوض بيف ، و التشريعات الجنائية
حفاظا عمى الروابط الجاني والمجني عميو عمى اآلثار التي خمفتيا الجريمة، ومحاولة إصالحيا 

وذلؾ عف طريؽ تدخؿ عضو وسيط، وىذا بعد أف أثبت التطبيؽ العممي عدـ صالحية االجتماعية، 
 .ائية في التعامؿ مع الجرائـ البسيطةالمتابعة الجز 

ذا كاف المشّرع الجزائري انتظر إلى غاية صدور أمر  المتضّمف تعديؿ قانوف   15/02وا 
العتناؽ فكرة العدالة التصالحية بتبّني الصورة المثمى ليا وىي الوساطة الجزائية، فإنو  اإلجراءات الجزائية

مف خالؿ البحث عف خيارات جديدة  ،سبقتنا في ىذا المجاؿ يعتبر مقّدمة لمسير في ركب التشريعات التي
مف شأنيا أف تفتح قنوات التواصؿ بيف أطراؼ الدعوى الجزائية عبر توسيع ىامش العدالة التفاوضية 

سياسة الجنائية المعاصرة التي تعمؿ عمى فتح مجاؿ لمتواصؿ بيف أطراؼ وتكشؼ عف التوجو الجديد لم
 .د مبدأ الرضائية والعدالة التصالحية في إنياء المنازعات الجنائيةالخصومة الجنائية واعتما

 الوساطة الجزائية، الدعوى العمومية، وكيؿ الجميورية، العدالة التصالحية.: الكممات المفتاحية
Summary: 

Criminal mediation is one of the most important alternatives to prosecution, adopted 

by many criminal laws, on the basis of the participation of persons in criminal justice through 

negotiations between the perpetrator and the victim on the the consequences of crime and the 

search for redress to preserve social bonds. 

 A member of the ombudsman, after practical application, proved the lack of validity 

of the penal follow-up in the treatment of minor offenses. 

If the Algerian legislator waited for the issuance of Ordinance 15/02, which provides 

for the amendment of the Code of Criminal Procedure to adopt the idea of restorative justice 

by adopting the ideal image of penal mediation, it is considered a introduction to the process 

of adopting the legislation that preceded us in this area by seeking new options that would: 

Open the lines of communication between the parties to the criminal procedure by broadening 

the margin of negotiation and revealing the new direction of the modern penal policy, which 

opens up the field of communication between the parties to the criminal dispute and the 

adoption of the principle of consensual and reparative justice to put an end to criminal 

disputes .  

key words; Criminal mediation- Public Prosecution- Undersecretary of the Republic, 

Restorative Justice  
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 :مقدمة
السياسة الجنائية المعاصرة تطورات ىامة تتجو لالىتماـ بالمجني عميو واألخذ بسياسة الحد تشيد  

مف التجريـ والحد مف العقاب والمجوء إلى تكريس العدالة التفاوضية عف طريؽ إعماؿ بدائؿ الدعوى 
اني مف أىـ الجنائية، وقد أصبحت الوساطة الجنائية بما تقوـ عميو مف تعويض المجني عميو وتأىيؿ الج

 بدائؿ الدعوى الجزائية في التشريعات المقارنة.
مف تزايد مستمر في معدؿ الجريمة وبسبب عجز آليات مكافحتيا  نظرا لما تشيده المجتمعاتو        

عف الحد منيا، كاف البد مف ظيور آليات جديدة لمعالجة أزمة  -أبرزىا العقوبة-التي تمتاز بالكالسيكية 
ة ومف بيف ىذه اآلليات الوساطة التي تعمؿ عمى فتح مجاؿ لمتواصؿ بيف أطراؼ السياسة الجنائي

 الخصومة الجنائية واعتماد مبدأ الرضائية والعدالة التصالحية في إنياء المنازعات الجنائية.
أصبحت الوسػاطة الجزائريػة  15/02بعد تعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري بموجب األمر 

ينيا بعد ست سنوات مف دخوؿ قػانوف اإلجػراءات المدنيػة واإلداريػة حيػز التنفيػذ والػذي قنأتي تحقيقة جمية ي
 تضمف تنظيما لموساطة في المواد المدنية واإلدارية.

الوسػػاطة فػػي التشػػريع الجزائػػري تمثػػؿ مكانػػة ىامػػة كبػػديؿ عػػف إجػػراءات التقاضػػي  أصػػبحتوبػػذلؾ 
ويتوقػؼ  بأنفسػيـتيدؼ إلى إرساء دعائـ العدالػة التصػالحية وتتػيح لاطػراؼ التراضػي عمػى حػؿ يختارونػو 

 لمصادقة عميو ليكوف واجب النفاذ.ادور السمطة القضائية عمى مباركتو و 
ىـ البدائؿ المستحدثة لمدعوى العمومية والتي أخذت بيا العديد مف تعتبر الوساطة الجنائية أحد أ

كما سبؽ - 022-15بما فييا قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري بموجب األمر رقـ  1،التشريعات الجنائية
وىي وسيمة لحؿ النزاعات ذات الطابع الجزائي تقوـ عمى أساس مشاركة األفراد في العدالة  -الذكر

عف طريؽ فكرة التفاوض بيف الجاني والمجني عميو عمى اآلثار التي خمفتيا الجريمة، ومحاولة الجنائية 
إصالحيا حفاظا عمى الروابط االجتماعية وذلؾ عف طريؽ تدخؿ عضو وسيط، وىذا بعد أف أثبت 

 التطبيؽ العممي عدـ صالحية المتابعة الجزائية في التعامؿ مع الجرائـ البسيطة.
لعدالة السريعة والناجحة المنتشرة في أوروبا وباألخص فرنسا التي عرفت ىذا وىي أكثر صور ا

مف قانوف اإلجراءات  1-41في المادة  1993جانفي  3النظاـ في تشريعيا بعد التصويت عمى قانوف 
آخذة مف النظاـ األنجموسكسوني بالذات مف التجربة  1996،3أفريؿ  10الجزائية الفرنسي، وتبعو مرسوـ 

 يكية الرائدة في ىذا المجاؿ.األمر 
وىػػي كمػػا يسػػمييا الػػبعض لخصخصػػة الػػدعوى العموميػػةل وسػػيمة فعالػػة فػػي عػػالج الزيػػادة اليائمػػة 
والمسػػتمرة فػػي أعػػداد القضػػايا التػػي ينظرىػػا القضػػاء الجنػػائي، كمػػا تعػػد أحػػد صػػور العدالػػة اإلصػػالحية أو 

صػالح الضػػرر  المترتػػب عػػف الجريمػػة كبػػديؿ عػػف فكػػرة التعويضػية الػػذي يقػػوـ عمػػى فكػػرة إصػػالح الجػػاني وا 
 تطبيؽ العقوبة.
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وتكمػػف أىميػػة الوسػػاطة الجزائيػػة فػػي كونيػػا بػػديال عػػف الػػدعوى العموميػػة تقػػوـ عمػػى التوفيػػؽ بػػيف 
الضحية والفاعؿ وتمػنحيـ دورا واضػحا فػي إنيػاء الخصػومة بحػرض تحقيػؽ توافػؽ أكبػر عمػى العدالػة التػي 

 يرضونيا.
فػػػي كنػػػدا ثػػػـ انتقمػػػت إلػػػى الواليػػػات المتحػػػدة  1974وقػػػد طبقػػػت الوسػػػاطة الجزائيػػػة أوؿ مػػػرة سػػػنة 

ثـ إلى انجمترا وفرنسا ومنيا إلى معظـ تشريعات العالـ .وعبػر تمػؾ المراحػؿ الزمنيػة  1978األمريكية سنة 
ؿ حػوؿ التحػديات أجريت عدة دراسات حوؿ مزايا وعيوب نظاـ الوساطة وتقديرىا وفي كؿ مرة يثور التسػاؤ 

 التي يواجييا ىذا النظاـ كبديؿ عف الدعوى العمومية.
المشػػػرع الجزائػػػري خصػػػص عشػػػرة مػػػواد لنظػػػاـ الوسػػػاطة الجزائيػػػة وبػػػإجراء مقارنػػػة بػػػيف ىػػػذه المػػػواد 
وبعػػض التشػػريعات يتضػػح أف الوسػػاطة الجزائيػػة بالصػػورة التػػي تػػـ تنظيميػػا عمييػػا ، تتميػػز بعػػدة خصػػائص 

سػػتمـز تػػوافر مجموعػػة مػػف الشػػروط واإلجػػراءات لتطبيقيػػا ومػػف ثػػـ تثػػور إشػػكالية :كيػػؼ ومزايػػا ، كمػػا أنيػػا ت
عالج المشرع الجزائري نظاـ الوساطة الجزائية  كبديؿ لمػدعوى العموميػةو وىػذا مػا نحػاوؿ التطػرؽ إليػو مػف 

جػراء خالؿ ىذا البحث  في المفاىيـ والجوانب الشػكمية وكػذا الوقػوؼ عمػى بعػض سػمبيات وعيػوب  ىػذا اإل
المستحدث، لممساىمة فػي تقيػيـ ىػذا النظػاـ فػي التشػريع الجزائػري  والوقػوؼ عمػى أىػـ النقػائص وذلػؾ مػف 
خػػالؿ ثػػالث مباحػػث  نتنػػاوؿ فػػي األوؿ منيػػا مفيػػـو الوسػػاطة الجزائيػػة، لنعػػالج فػػي المبحػػث الثػػاني شػػروط 

جراءات تطبيقيا،أما المبحث األخير فسنفرده  لتقييـ  نظاـ الوساطة الجزائية في التشريع الوساطة الجزائية وا 
 الجزائري، سمبيات ىذا النظاـ وعيوبو . وتنتيي الدراسة إلى جممة مف االقتراحات.

 المبحث األول
 مفهوم الوساطة الجزائية

سنتعرض فػي ىػذا المبحػث  لتعريػؼ الوسػاطة بوجػو عػاـ ، ثػـ تحديػد المقصػود بالوسػاطة الجزائيػة 
 ئص المميزة ليا كما سيمي بيانو. لنقؼ في األخير عمى أىـ الخصا

 المطمب األول
 تعريف الوساطة  بوجه عام

 سنتطّرؽ في ىذا المطمب لتعريؼ الوساطة القضائية لحة واصطالحا مف خالؿ فرعيف:   
 الفرع األول

 تعريف الوساطة لغــــــة
ذلؾ  )ميدياتور( تعنيإلى المحة الالتينية، حيث أف كممة   Médiationيعود أصؿ كممة  

 La médiation الشخص الذي يتوسط ويتـ اختياره بحرض الوصوؿ إلى اتّفاؽ، ومنو فإف الوساطة )
vient du mot latain Mediatus de mediare, c'est-à-dire s'interposer )4 .  

والوساطة كممة مشتقة مف المصدر وسط ويعني وسط الشيء، ومنو وساطة، توسُّط، توسيط، 
وسيط، وىي تفيد ما يتوسط الشيء، أو ما ُيتوسط بو إلى الشيء، وقد قيؿ أف الوسط بالتحريؾ اسـ لما 
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يف، . وعميو يكوف الوسيط ىو الشخص المتوسط بيف المتخاصميف أو المتابيع5بيف طرفي الشيء وىو منو
أو المتعامميف، كما ُيقاؿ أف فالف وسيط قومو ألنو أوسطيـ نسبا وأرفعيـ مجدا ومحال وشأنا وَسطُت القـو 

 .6أِسُطُيـ َوْسطا وِسطة، أي توسَّطتيـ، والوسط مف كؿ شيء، أعدلو 
وىي تأخذ معنى تدخؿ طرؼ محايد بيف طرفيف يرمي   Médiationوتسمى في الّمحة الفرنسية 

 . ل entremise destinée a amener un accordفاؽ ل ؿ إلى اتّ وصإلى التّ 
 الفرع الثاني

 تعريف الوساطة فقها
تعددت التعريفات الفقيية التي رصدت لنظاـ لموساطة حيث وردت بمعنى اإلجراء الذي يقوـ مف 
خاللو طرؼ محايد بتنظيـ عدة جوالت حوار بيف األطراؼ المتنازعة بحية تبادؿ وجيات الّنظر فيما بينيـ 

 .7حوؿ الخالفات القائمة بينيـ، ومف ثـ مساعدتيـ عمى إيجاد حؿ ليا 
الّطرؽ الفّعالة لفض الّنزاعات بدوف الّمجوء إلى التّقاضي المحض، ويكوف ذلؾ وبكونيا إحدى 

بإتّباع إجراءات تكفؿ الخصوصية بيف أطراؼ الّنزاع باستخداـ بعض الوسائؿ والفنوف المستحدثة في 
 8التّفاوض وصوال في األخير إلى تسوية ودية وُمرضية لجميع األطراؼ المتنازعة 

مف األساليب اليادفة إلى حؿ الّنزاعات بطرؽ ودية، أو ذلؾ المسعى الذي يقوـ بو  وأنيا أسموب        
طرؼ محايد يدعى الوسيط، الذي يقـو بإنجاز وتشييد جسر لمّتعاوف والّنقاش والحوار اليادؼ بيف أطراؼ 

 . 9الّنزاع تسييال وتمييدا إليجاد حموؿ نابعة مف صمب إرادة األطراؼ أنفسيـ 
فت  بالعممية التي يساعد مف خالليا طرؼ ثالث طرفيف آخريف أو أكثر في الّتوّصؿ إلى كما عرّ        

حؿ نابع منيـ لمصراع والخالؼ القائـ بينيـ، وبذاؾ فيي تشكؿ فرصة ثمينة متاحة أماـ الخصوـ لفحص 
ي في المشاكؿ العالقة بينيـ، عف طريؽ تنظيـ لقاءات خاصة ومشتركة تيدؼ إلى إيجاد حموؿ ودية تؤد

 آخر المطاؼ إلى فوز الخصـو جميعا.
وأنيا عممية تدخؿ مف طرؼ ثالث في نزاع ما يعمؿ عمى مساعدة أطرافو عمى األخذ بأيدييـ 

 .10لموصوؿ بيـ  إلى حؿ وسط وتسوية ودية يقبمونيا، بشرط أف يحضى ىو و اقتراحاتو أيضا بقبوؿ منيـ
كما قيؿ أنيا إجراء تفاوضي إرادي بيف أطراؼ في حالة خالؼ، عمى أف يتـ تحت إشراؼ الحير  

بصفة مستقمة، إذ يعمؿ ىذا األخير يعمى تسييؿ االّتصاؿ و حمؿ األطراؼ عمى اختيار حؿ نابع منيـ 
بإشراؼ ، ويمكف أف يشرؼ عمييا شخص طبيعي أو معنوي يكوف قد تابع تكوينا ُمتخّصصا، أو 11ليس إال

 . 12أيضا مف طرؼ شخص معنوي كجمعية مثال
باستقرائنا لمتعريفات السابقة يتضح أنيا في مجمميا تصب في نفس السياؽ  لتبقى الوساطة عبارة 
عف عممية بديمة لفض النزاعات بطريقة وّدية بعيدا عف الّنيج القضائي الكالسيكي المألوؼ مف خالؿ 

مقارنة بإجراءات التّقاضي المطّولة لتبقى سبيال لحؿ النزاعات  إجراءات ذات نمط خاص يتسـ بالبساطة
وفؽ نسؽ يتسـ بالّتخفيؼ مف التعقيدات الواردة أماـ المحاكـ باالستعانة بطرؼ محايد ليست لو عالقة 
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بالنزاع لو دور فعاؿ في إدارة وتوجيو األطراؼ لالىتداء لحؿ نابع منيـ، مف خالؿ تقريب وجيات الّنظر 
حاولة التوفيؽ بيف مصالحيـ المتمايزة ليتمكف الخصوـ مف التوصؿ إلى اتّفاقات تكوف ُمرضية بينيـ وم

 لجميع األطراؼ
وىي إجراء اختياري يعّيف مف خاللو القاضي الوسيط يتولى ميمة ربط الحوار بيف الخصوـ، وتمقي      

وذلؾ بشرط قبوؿ ىذه  وجيات نظر كؿ واحد منيـ، ومساعدتيـ عمى الّتوصؿ إلى حؿ ودي لمّنزاع،
في الّنزاعات العمالية،  1970، ولو أنيا ظيرت في القانوف الفرنسي سنة 13الوساطة مف طرؼ الخصـو 

 22المؤرخ في  96/652، ثـ المرسوـ رقـ 125/ 95تحت رقـ:  1995فبراير  08ثـ صدور قانوف 
 دىا.وما بع 131لقانوف اإلجراءات المدنية مف خالؿ نص المادة  1996يوليو 

وعمى عكس الوساطة في المواد المدنية واإلداريػة التػي ألفيػا النػاس منػذ القػديـ لوجػود أنظمػة كثيػرة 
فإف الوساطة في المواد الجزائية إجراء جديد وبديؿ عف الدعوى العمومية  –الصمح والتحكيـ -تشبييا منيا 

المتضػػمف تعػػديؿ  15/02مػػر ولعػػؿ ىػػذا مػػا تػػرؾ المشػػرع الجزائػػري متػػرددا فػػي تنظيميػػا إلػػى أف صػػدر األ
 قانوف اإلجراءات الجزائية.

 
 المطمب الثاني

 تعريف الوساطة الجنائية
رغـ المكانة التي تحتميا الوساطة ضمف بدائؿ الدعوى الجزائية، إال أف معظـ التشريعات الجنائية لـ 

 توؿ أىمية لتعريفيا تاركة ىذه المسألة لمفقو والقضاء.
 الفرع األول

 انوني الوساطة الجنائيةالتعريف الق
تعد الوساطة الجزائية آلية فتية بالنسبة لممشرع الجزائري فالوضع ذاتو ،إذ لـ يدرجيا ضمف أحكاـ 

المتضمف قانوف اإلجراءات  02-15قانوف اإلجراءات الجزائية إال مؤخرا وذلؾ بموجب القانوف رقـ 
 .14الجزائية

ئية بالتعريؼ مثؿ القانوف البمجيكي الذي أكد عمى مع ىذا تناولت قمة مف القوانيف الوساطة الجنا
إجراء يتمكف مف خاللو أطرؼ الخصومة رضائيا إنياء النزاع الجنائي الذي وقع بينيا بسبب خرؽ » أنيا

أحكاـ وقواعد القانوف الجنائي عف طريؽ وسيط ثالث يسيؿ االتصاؿ والتفاىـ بينيما تحت إشراؼ 
 .15«القضاء

ي تعريفا لموساطة الجنائية، وىو ما اعتبره الفقو الفرنسي نقصا تشريعيا، ولـ يضع المشرع الفرنس
غير أف وزير العدؿ حدد مفيوما ليا أثناء المناقشات الخاصة بإقرار ىذا القانوف، فصرح بأنيا تتمثؿ في 
البحث وبناء عمى تدخؿ مف الحير، عف حؿ يتـ التفاوض بشأنو بحرية بيف أطراؼ النزاع الذي أحدثتو 

لجريمة ذات الخطورة البسيطة، وباألخص جرائـ األسرة، وجرائـ الجيرة، جرائـ الضرب أو العنؼ المتبادؿ، ا
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لذا يصؼ الفقو الفرنسي الوساطة الجنائية بأنيا عدالة تقريب أو عدالة جنائية انتقالية مف العقوبة إلى 
 .16التفاوض

 
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي لموساطة الجزائية
إجراء غير قضائي ل» تعددت التعريفات التي رصدت لموساطة الجنائية، حيث عّرفت عمى أنيا  

تقدره النيابة العامة وحدىا قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية بيدؼ تعويض المجني عميو، ووضع حد لممتاعب 
الذي تحقؽ مف  التي خمفتيا الجريمة، فيي تستمد وجودىا مف الصمح الّذي يتـ بيف المجني عميو والجاني

مسؤوليتو الجنائية وتكمفو بتعويض المجني عميو وبذلؾ تعد عدالة تقريب أو عدالة جنائية انتقالية مف 
العقوبة إلى التفاوض، وبأنيا تعبير عف تنظيـ اجتماعي مستحدث يدور في ذلؾ القانوف الجنائي أو 

 .17«باألحرى سيكولوجية حديثة إلدارة العدالة الجنائية
وسيمة لحؿ نزاع جنائي عف طريؽ خمؽ نقطة مف االلتقاء » ت الوساطة الجنائية بكونيا: كما عّرف

بيف أطراؼ النزاع مف خالؿ تدخؿ أطراؼ خارجية مستقمة ومحايدة، تمتمؾ سمطات محددة تمجأ بواسطتيا 
يقرر في . وتعتبر الوساطة بمثابة إجراء يحافظ عمى العالقات االجتماعية، لذلؾ فيو 18«لحؿ ىذا النزاع

 بعض الجرائـ التي تحقؽ ىذا اليدؼ كجرائـ األسرة.
وباعتبارىا آلية تفاوضية لحؿ النزاع الجزائي، فقد تـ إعطاء مفيوـ ليا يندرج ضمف مفيوـ المكنة 

بيدؼ الحوار لمناقشة عواقب النزاع والسعي إليجاد  التي تجمع إراديا الضحية بالجاني في إطار مييكؿ
 .19حؿ عادؿ بمساعدة وسيط محترؼ ومحايد

 37 بناء عميو وعمى ضوء مستجدات قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري وتحديدا نص المادة 
ي قائمة مكرر، باعتبار الوساطة الجزائية آلية تفاوضية فإنو يمكف القوؿ بأنيا وسيمة لحؿ النزاع الجنائ

عمى أساس التفاوض بيف أطراؼ الدعوى الجزائية وبتدخؿ الوسيط ويترتب عمى نجاحيا تعويض المجني 
صالح اآلثار المترتبة عمى الجريمة.  عميو عف الضرر الذي أصابو وا 

فالوساطة الجنائية نمط جديد في قانوف اإلجراءات الجزائية، وىي بمثابة خيار ثالث يجوز لمنيابة 
 مجوء إليو.العامة ال

 
 المطمب الثالث

 خصائص الوساطة الجزائية 
أصبحت الوسػاطة فػي المػواد الجزائيػة أسػموبا مػف أسػاليب تفػادي تحريػؾ الػدعوى العموميػة ووسػيمة 
لتحقيؽ العدالة الرضػائية التػي تراعػي حقػوؽ جميػع األطػراؼ ،وآليػة لتخفيػؼ عػدد القضػايا عمػى المحػاكـ ، 
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الدعوى العمومية لمػا تحققػو مػف مزايػا بالنسػبة لمرتكػب الجريمػة ولمضػحايا  كما تعد الوساطة مف أىـ بدائؿ
 ولممجتمع فضال عف تخفيؼ العبء عمى المحاكـ.

وتتميز الوسػاطة الجزائيػة بػبعض الخصػائص التػي تميزىػا عػف غيرىػا مػف بػدائؿ الػدعوى العموميػة         
ة يعنػػى فػػي المقػػاـ األوؿ بتعػػويض مػػا وتجعميػػا بػػديال حقيقيػػا عنيػػا فػػي وقػػت أصػػبح المتضػػرر مػػف الجريمػػ

أصػػػابو مػػػف الجريمػػػة وتراجػػػع اىتمامػػػو بحػػػبس الجػػػاني أو توقيػػػع العقػػػاب عميػػػو بعػػػد ظيػػػور األنظمػػػة البديمػػػة 
 لمعقوبة.

الػواردة تحػت الفصػؿ الثػاني  09مكػرر 37مكرر إلػى 37وقد خصص المشرع الجزائري المواد مف 
 ائـ  التي يجوز تطبيقيا فييا.مكرر  لبياف إجراءات المجوء إلى الوساطة والجر 

وباسػػتقراء تمػػؾ المػػواد يتضػػح أف الوسػػاطة تتميػػز بعػػدة خصػػائص منيػػا أنيػػا إجػػراء جػػوازي لمنيابػػة 
العامة، وأنيا إجراء رضائي بالنسبة لمرتكب األفعاؿ والمضرور، وأنيا تقـو عمى فكرة جبر الضرر . وفيما 

 يمي نستعرض كؿ خاصية مف تمؾ الخصائص.
 الفرع األول                                            

 الوساطة إجراء جوازي لمنيابة العامة                               
مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية ما يمي: ليجوز لوكيؿ الجميورية ،قبؿ أي  37جاء في المادة 

ة أو المشػػتكى منػػو، إجػػراء وسػػاطة عنػػدما متابعػػة جزائيػػة، أف يقػػرر بمبػػادرة منػػو أو بنػػاء عمػػى طمػػب الضػػحي
 يكوف مف شأنيا وضع حد لإلخالؿ الناتج عف الجريمة أو جبر  الضرر المترتب عمييا.

 تتـ الوساطة بموجب اتفاؽ مكتوب بيف مرتكب األفعاؿ المجرمة والضحية. ل
النيابػػػة  ووفقػػػا ليػػػذا الػػػنص فػػػإف المجػػػوء إلػػػى الوسػػػاطة إجػػػراء جػػػوازي لوكيػػػؿ الجميوريػػػة، فطالمػػػا أف

العامػػة تممػػؾ حػػؽ تحريػػؾ الػػدعوى العموميػػة ومباشػػرتيا فػػإف المجػػوء إلػػى الوسػػاطة إجػػراء جػػوازي تممكػػو ىػػي 
 بمبادرة منيا أو تمجأ إليو بناء عمى طمب مرتكب األفعاؿ المجرمة أو الضحية.

ف ألف النيابػػة العامػػة بيػػدىا تحريػػؾ الػػدعوى العموميػػة أو حفظيػػا أو طمػػب فػػتح التحقيػػؽ حوليػػا، فػػإ
مكرر جاء منطقيا عندما جعؿ المجوء إلى الوسػاطة أمػرا جوازيػا وبإمكػاف وكيػؿ الجميوريػة  37نص المادة 

رفػػػض الوسػػػاطة رغػػػـ طمػػػب أحػػػد الطػػػرفيف أو كمييمػػػا  ذلػػػؾ إذا قػػػدر أف الوقػػػائع خطيػػػرة أو اختػػػار  تحريػػػؾ 
 .20الدعوى العمومية

يرى الػبعض أف النيابػة العامػة يمكػف ليػا تحريػؾ الػدعوى العموميػة رغػـ نجػاح الوسػاطة واتفػاؽ  بؿ
 الطرفيف وذلؾ أنيا تممؾ سمطة المالئمة في الدعوى العمومية.
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 الفرع الثاني                                         
 الوساطة إجراء رضائي                                     

تجػػد الوسػػاطة فػػي المػػواد الجزائيػػة أساسػػيا فػػي البحػػث عػػف عدالػػة تصػػالحية تكػػرس الرضػػائية بػػيف 
مرتكب األفعاؿ والضحية ولذلؾ فيي إجراء رضائي بامتياز يقـو عمى أساس البحث عف حػؿ ودي وتسػتند 

 .21حؿ حرية األطراؼ في تقرير الحؿ الذي يرونو
بػػػر  مػػػف الشػػروط الموضػػػوعية التػػػي تقػػػوـ عمييػػػا وموافقػػة األطػػػراؼ عمػػػى المجػػػوء إلػػى الوسػػػاطة تعت

مػف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة عػف ذلػؾ بقوليػا: ليشػترط إلجػراء  1مكػرر  37الوساطة، وقػد عبػرت المػادة 
 الوساطة قبوؿ الضحية والمشتكى منو....ل 

مف قانوف اإلجراءات الجزائيػة الفرنسػي عمػى ىػذا الشػرط وجعمتيػا  5فقرة  1-41كما نصت المادة 
 شرطا موضوعيا لمجوء إلى الوساطة.

ولػػذلؾ فػػإف الوسػػاطة إجػػػراء رضػػائي اختيػػاري يتوقػػؼ المجػػػوء إلييػػا عمػػى إرادة األطػػراؼ وال يجػػػوز 
 .22إجبارىـ عمييا

ويترتب عمى الصفة الرضائية لموساطة أنػو يجػوز لكػال الطػرفيف التوقػؼ عػف االسػتمرار فييػا ،فػإذا 
التوقػػؼ عػػف مواصػػمة -منطقيػػا   -اطة منػػذ البدايػػة فإنػػو ليمػػا كػػاف يحػػؽ لاطػػراؼ عػػدـ الموافقػػة عمػػى الوسػػ

 عممية الوساطة.
ذا توقفت الوساطة نتيجة إرادة أحد األطراؼ أو كمييما فإف سمطة النيابة العامة في اتخاذ ما تراه  وا 
ف كاف المشرع الجزائري لـ يػتكمـ عػف ىػذه الفرضػية فيظيػر أنػو افتػرض  مف إجراءات بشأف الممؼ تعود، وا 

مسػألة التراجػع  08مكػرر  37ف الوساطة متى بدأت فإنيا تعني الوصوؿ إلى اتفاؽ ولػذلؾ تناولػت المػادة أ
 عف اتفاؽ الوساطة أو عدـ تنفيذه ولـ تتكمـ عف قطع الوساطة مف أحد الطرفيف.

ويػػرى  الػػبعض أف قبػػوؿ مرتكػػب األفعػػاؿ المجػػوء إلػػى الوسػػاطة يعػػد اعترافػػا ضػػمنيا بأنػػو قػػد ارتكػػب 
وأنو مستعد لتحمؿ تبعاتيا سواء فيما يتعمؽ بالمجني عميو أو بػالمجتمع مػا يعنػي أنػو مػذنب، وىػذا  الجريمة

مػػا دفػػع آخػػريف إلػػى القػػوؿ بػػأف إجػػراء الوسػػاطة فيػػو إىػػدار لقرينػػة البػػراءة، التػػي تفػػرض عػػدـ معاممػػة المػػتيـ 
 .23مذنب كمذنب إال بعد صدور الحكـ عميو، وخالؿ الوساطة سيعامؿ المشتبو فيو عمى أنو

ويرى آخروف أف المشتكى منو بقبولو الوساطة إنما يريد التسػوية مػع الضػحية ولػيس بالضػرورة أف 
يعامؿ كمذنب طالما أف الدعوى العمومية لـ تحرؾ بعد.وأف الوسػاطة فػي المػواد الجزائيػة  تبقػى صػورة مػف 

 صور الصمح الجزائي الذي تعرفو كؿ األنظمة اإلجرائية.
 الفرع الثالث

 الوساطة الجزائية عمى جبر الضرر قيام
تقػػـو الوسػػاطة الجزائيػػة فػػي معظػػـ التشػػريعات التػػي أخػػذت بيػػا بػػديال عػػف الػػدعوى العموميػػة عمػػى 
تحقيػػؽ جممػػة مػػف األىػػداؼ لعػػؿ أىميػػا إصػػالح الضػػرر الناشػػر عػػف الجريمػػة، فبمجػػرد وقػػوع الجريمػػة ينشػػأ 
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مكػرر  37وبالضػحية ولػذلؾ فػإف المػادة حؽ الدولة في العقػاب بحػرض إصػالح الضػرر الالحػؽ بػالمجتمع 
قػػد وضػػعت اليػػدؼ الػػذي يػػتـ المجػػوء إلػػى الوسػػاطة مػػف أجمػػو وىػػو إصػػالح الضػػرر الػػذي يتخػػذ أحػػػد  04

 صورتيف ، فإما أف يكوف تعويضا ماديا أو إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو.
فػػإف مرتكػػب  ونظػػرا ألف إعػػادة لحالػػة إلػػى مػػا كانػػت عميػػو قػػد تكػػوف مسػػتحيمة فػػي معظػػـ األحيػػاف،

األفعػػاؿ المجرمػػة يمػػـز بػػالتعويض المػػادي، الػػذي إمػػا أف يكػػوف ماليػػا والػػذي يقصػػد منػػو تسػػديد مبمػػ  مػػالي 
 .24لمضحية، ويالحظ أف ىذه الصور مف التعويض بسيطة وسمسمة

كما يمكف أف يتضػمف اتفػاؽ الوسػاطة قيػاـ مرتكػب األفعػاؿ بػأداء عمػؿ لصػالح الضػحية كإصػالح 
 و ترميـ جدار تـ تخريبو.سيارة تـ تحطيميا أ

أجازت كػؿ اتفػاؽ حػوؿ جبػر الضػرر غيػر  04مكرر  37وألف الوساطة إجراء رضائي فإف المادة 
مخػػالؼ لمقػػانوف، فيجػػوز لاطػػراؼ تضػػميف اتفػػاؽ الوسػػاطة تعيػػد مرتكػػب األفعػػاؿ بػػالتزاـ معػػيف ال يخػػالؼ 

 جوىره نصوص القانوف ومقتضيات اآلداب العامة.
 المبحث الثاني

جراءات تنفيذهاشروط   الوساطة الجزائية وا 
جراءاتيػا  سنتطرؽ في ىذا المبحث إلػى الشػروط الواجػب توافرىػا فػي حػاؿ إعمػاؿ نظػاـ الوسػاطة الجزائيػة وا 

 وفؽ ما تضمنو التشريع الجزائري في ىذا الصدد واآلثار المترتبة عمى ذلؾ  وفؽ ما يمي بيانو   
 المطمب األول
 قانون الجزائريشروط الوساطة الجزائية في ال

مػف  2مكػرر  37مكػرر إلػى  37تناوؿ المشرع الجزائري شروط إعماؿ نظاـ الوساطة الجزائية فػي المػواد  
قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة، حيػػث تضػػّمف الػػنص عمػػى إف وكيػػؿ الجميوريػػة ىػػو مػػف يقػػرر إجػػراء الوسػػاطة 

يجػوز إجػػراء الوسػػاطة الجزائيػػة إال فػػي  الجزائيػة، والتػػي ينبحػػي فييػػا تػػوافر رضػا أطػػراؼ النػػزاع ، كمػػا انػػو ال
 .2مكرر  37الجرائـ المشار إلييا في نص المادة 

 الفرع األول
 الجرائم محل الوساطة الجزائية

أجاز المشرع الجزائري الوساطة في مادة المخالفات دوف استثناء أما في مادة الجنح فقد حصرىا   
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية . 2مكرر 37مادة في البعض منيا عمى سبيؿ الحصر وفؽ ما جاء في ال

ىذه الجنح ىي: السب والقػذؼ ، االعتػداء عمػى الحيػاة الخاصػة ، التيديػد ، الوشػاية الكاذبػة، تػرؾ 
األسرة  االمتنػاع العمػدي عػف تقػديـ النفقػة ، عػدـ تسػميـ طفػؿ ،االسػتيالء بطريػؽ الحػش عمػى أمػواؿ اإلرث 

ريػػب أو اإلتػػالؼ قبػػؿ قسػػمتيا أو عمػػى أمػػواؿ مشػػتركة أو أمػػواؿ الشػػركة ، إصػػدار شػػيؾ بػػدوف رصػػيد ،التخ
العمدي ألمواؿ الحير، جنح الضرب والجروح غير العمدية والعمديػة المرتكبػة دوف سػبؽ اإلصػرار والترصػد 
أو استعماؿ السالح ، جرائـ التعدي عمى الممكية العقارية والمحاصيؿ الزراعية والرعي في ممؾ الحير وكذا 
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خػرى عػف طريػؽ التحايػؿ. كمػا يمكػف أف تطبػؽ استيالؾ مأكوالت أو مشروبات أو االسػتفادة مػف خػدمات أ
 ". الفاتلمخالوساطة في ا

وبناء عميو يتضح أف المشرع الجزائري أباح الوساطة في جرائـ متعددة ، في مختمؼ المجاالت  
وىي  جرائـ تنطوي عمى أضرار إما بدنية كجرائـ الضرب والجرح، أضرار مادية كالتعدي عمى الممكية 

وىي في مجمميا جرائـ بسيطة وال ترقى إلى درجة مف 25معنوية  كالقذؼ والسبالعقارية، أو أضرار 
  .26الجسامة التي تعجز الوساطة عف جبر الضرر فييا 

الممفػػػػت لالنتبػػػػاه أف المشػػػػرع الجزائػػػػري لػػػػـ يوضػػػػح فػػػػي مضػػػػموف المػػػػادة السػػػػابقة، المعػػػػايير التػػػػي 
بمقتضاىا تـ اختيار الجػرائـ التػي يشػمميا نظػاـ الوسػاطة وىػو مػا يعػاب عميػو ، حيػث حصػر الوسػاطة فػي 

 عػػف الحػػذر الشػػديد لممشػػرع فػػي-ال محػػاؿ-مػػواد الجػػنح ضػػمف عػػدد محػػدود مػػف الجػػرائـ، وىػػو مػػا يػػنـ عػػؿ
 إدخاؿ ىذه اآللية في الجانب الجنائي. 

كمػػا أغفػػؿ إدراج بعػػض الجػػنح التػػي كانػػت تسػػتدعي إجػػراء الوسػػاطة وىػػي الجػػرائـ الموقوفػػة عمػػى 
شكوى الضحية، ذلؾ انو إذا سحب الضحية شكواه استتبع ذلؾ بصفة تمقائيػة وضػع حػد لممتابعػة الجزائيػة، 

 رورة ممحة مف أجؿ تقميص الضحط عمى المحاكـ.بالتالي فاف عرض الوساطة في ىذه الجرائـ تصبح ض
ثـ إف المشرع قاـ بإعداد قائمة لمجنح محؿ الوسػاطة، فػي حػيف كػاف عميػو أف يحػّدد المعػايير التػي 
تنتقى عمى أساسيا الجنح التي يمكػف أف تخضػع لموسػاطة، والتػي غالبػا مػا تػتـ فػي األوضػاع التػي تنطػوي 

وىػػي عالقػػات لػػيس الميػػـ فييػػا معرفػػة المخطػػر مػػف صػػاحب  عمػػى عالقػػة بػػيف الضػػحية ومرتكػػب األفعػػاؿ
نما األىـ بناء عالقات جديدة بيف الطرفيف ترتكز عمى معالجة سبب اإلجراـ بدال عف أغراضو.  الحؽ، وا 

أمػػا فػػيـ يتعمػػؽ بالمخالفػػات، فيػػي تخضػػع لمسػػمطة التقديريػػة لوكيػػؿ الجميوريػػة ، والػػذي قػػد يػػرفض 
الفات، وىذا ماينـ ال محػاؿ عػف التخػّوؼ الكبيػر لممشػرع الجزائػري مػف إجراء المصالحة حتى في مادة المخ

إعماؿ الوساطة الجزائية، إذ كاف مف الضروري جعؿ الوساطة الجزائية في مػادة المخالفػات واجبػة العػرض 
عمى األطراؼ، ولمضحية أو الفاعؿ أو لكالىما الحؽ فػي قبوليػا أو رفضػيا، عممػا أف الوسػاطة مػف مجػاؿ 

قػػد تكػػوف ليػػا فعاليػػة كبيػػر بػػالنظر الػػى طبيعػػة الجريمػػة المرتكبػػة، والتػػي قػػد يجػػد فييػػا الضػػحية  المخالفػػات
 والفاعؿ حال في ظرؼ زمني وجيز. 

 الفرع الثاني
 الصفة  الجوهرية لوكيل الجمهورية في الوساطة الجزائية

امػػا خػػالؿ مركػػزا ى -فػػي التشػػريع الجزائػػري–يحتػػؿ وكيػػؿ الجميوريػػة فػػي نظػػاـ الوسػػاطة الجزائيػػة  
جميػع مراحػؿ إجرائيػػا ليتراجػع كػؿ مػػف الضػحية والفاعػػؿ إلػى مراكػز أدنػػى فػي إجػراء يفتػػرض أف يحػتال فيػػو 

مكػرر مػف قػانوف  37الصدارة إليجاد حؿ لمخالؼ الذي نشأ بينيما، وىذا ما أكدتو الفقرة الثانية مف المػادة 
 ؽ مكتوب بيف الضحية والمشتكى منو.لاإلجراءات الجزائية التي جاء فييا: ل تتـ الوساطة بموجب اتفا
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يتضػػح مػػف خػػالؿ ىػػذه المػػادة انػػو لوكيػػؿ الجميوريػػة السػػمطة الكاممػػة فػػي لجػػوء إلػػى الوسػػاطة مػػف 
عدمو  وىو مػا يستشػؼ مػف عبػارة ل يجػوز لوكيػؿ الجميوريػة، قبػؿ أي متابعػة جزائيػة .....ل ممػا يعنػي أف 

الجزائيػػة أو رفضػػيا ولػػو اتفػػؽ أطػػراؼ النػػزاع عمػػى  لوكيػػؿ الجميوريػػة السػػمطة التقديريػػة فػػي قبػػوؿ الوسػػاطة
 جميع المسائؿ المتعمقة بالوساطة.

يتضح أف موقؼ المشرع الجزائري مطابؽ لما ذىػب إليػو المشػرع الفرنسػي فػي ىػذه المسػالة، حيػث 
 يجيز قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة الفرنسػي لوكيػؿ الجميوريػة وقبػؿ اتخػاذ أي إجػراء لممتابعػة إحالػة األطػراؼ

 .27لموساطة القضائية
ىػػػذا الػػػدور الرئيسػػػي الػػػذي يمعبػػػو وكيػػػؿ الجميوريػػػة قػػػد يكػػػوف العػػػائؽ األوؿ أمػػػاـ فعاليػػػة الوسػػػاطة 
الجزائية في الجزائر، ذلؾ أف وكيؿ الجميورية ىو طرؼ في الػدعوى العموميػة، بيػذه الصػفة وتبعػا لطبيعػة 

إلػػػى إحالػػػة الممػػػؼ إلػػػى القسػػػـ الجزائػػػي الميػػػاـ المنػػػوط بيػػػا لوكيػػػؿ الجميوريػػػة، قػػػد يجعػػػؿ منػػػو يميػػػؿ أكثػػػر 
 لممحاكمة، أكثر منو إلى إجراء وساطة بيف األطراؼ. 

ىػػو الػػذي يقػػـو بنفسػػو بػػإجراء الوسػػاطة، وىػػذا مخػػالؼ لاحكػػاـ العامػػة   كمػػا أف وكيػػؿ الجميوريػػة
لموساطة التي تقتضي تدخؿ شخص آخر غير خاضع لمسمطة القضائية لمقيػاـ بيػا، مثممػا ىػو عميػو الحػاؿ 

وذلؾ باعتبػار الوسػاطة طريػؽ  28في الوساطة المدنية مثال وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية،
بػػػديؿ عػػػف القضػػػاء لحػػػؿ النزاعػػػات، وىػػػذا ىػػػو الحػػػاؿ عميػػػو فػػػي فرنسػػػا مػػػثال إذ يقػػػـو وكيػػػؿ الجميوريػػػة فػػػي 

بيػػا شػػخص يسػػمى وسػػيط  الوسػػاطة الجزائيػػة بإحالػػة الممػػؼ واألطػػراؼ عمػػى الوسػػاطة الجزائيػػة والتػػي يقػػوـ
 .وكيؿ الجميورية والذي قد يكوف شخص طبيعي أو معنوي

فمػف غيػر المستصػاغ  أف يكػوف طرفػا فػي الػدعوى العموميػة وحكمػا فػي بػديميا، فوكيػؿ الجميوريػػة 
يرى دائما المتيـ خصما لو ويجب التفوؽ عميو،إذ مف المحتمؿ وأثناء مباشػرة الوسػاطة أف ينحػاز لمضػحية 

الطػػرفيف فػػي حػػيف أف ميامػػو كوسػػيط ىػػو محاولػػة التوفيػػؽ بػػيف األطػػراؼ إليجػػاد حػػؿ لمنػػزاع أي إلػػى أحػػد 
، فتعيػػيف وكيػػؿ الجميوريػػة كوسػػيط فػػي الوسػػاطة الجزائيػػة قػػد يحػػوؿ دوف حيػػاده فيميػػؿ نحػػو 29الػػدائر بينيمػػا

 حماية الضحية انطالقا مف أف الفاعؿ ىو الخصـ في الدعوى العمومية.
والوسيط الجزائي عمى وجو الخصوص، يجب أف يكوف لو خصوصية ثـ اف الوسيط، بصفة عامة 

ومميػػزات مػػف اجػػؿ ممارسػػة الوسػػاطة، فمينيػػة الوسػػيط تعػػد مػػف بػػيف أىػػـ العوامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػى نجػػاح 
 الوساطة، في حيف أف وكيؿ الجميورية ال يتمتع بيذه المينية عادة.

 الفرع الثالث
 رضا أطراف النزاع بالوساطة

مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة والتػػي جػػاء  1مكػػرر  37الرضػػا شػػرطا أساسػػيا بػػنص المػػادة يعتبػػر        
فييا: ل يشترط إلجراء الوساطة قبوؿ الضحية والمشتكى منػول، ويعتبػر ىػذا الشػرط نتيجػة مباشػرة لمضػموف 

 مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية السالفة الذكر. 37الفقرة الثانية مف نص المادة 
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ؽ المشرع الجزائري في اشتراط رضا الطرفيف إلجراء الوساطة مخالفا بػذلؾ المشػرع الفرنسػي لقد وفّ 
الذي يشترط فقط رضا الضحية إلجرائيا، ذلؾ انو ال يمكف إجبار أي شخص ولو كػاف الفاعػؿ عمػى القيػاـ 

فػػػي إجػػػراء بالوسػػػاطة، ليعيػػػد بػػػذلؾ األمػػػور إلػػػى نصػػػابيا بػػػإيالء االىتمػػػاـ الػػػالـز بمركػػػز الضػػػحية والفاعػػػؿ 
 الوساطة .

 الفرع الرابع
 تحرير اتفاق الوساطة

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى أف تتـ الوساطة بموجب  1مكرر  37تنص المادة        
اتفاؽ مكتوب بيف مرتكب األفعاؿ المجرمة والضحية، حيث يجب إفراغ االتفاؽ في محضر يتضمف ىوية 

جاؿ تنفيذه. وعنواف األطراؼ وعرضا وجيزا لافعاؿ وتاريخ ومكاف وقوعيا ومضموف اتفاؽ الوساطة وآ
يوقع ىذا المحضر مف طرؼ وكيؿ الجميورية وأميف الضبط واألطراؼ وتسمـ نسخة منو إلى كؿ طرؼ 

 .30مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 2و 1الفقرتاف  3مكرر  37لممادة وفقا 
عمى أنو يتضمف اتفاؽ الوساطة باألخص إعادة الحاؿ إلى ما  4مكرر  37و تضيؼ المادة 

ميو قبؿ الجريمة، تعويض مالي أو عيني عف الضرر، أو كؿ اتفاؽ آخر غير مخالؼ لمقانوف كانت ع
يتوصؿ إليو األطراؼ، واألمر سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي، إذ يعد محضر اتفاؽ الوساطة سندا 

 ، وعمى الوسيط التحقؽ مف تنفيذه.31تنفيذيا
 موافاة وكيؿ الجميورية بتقرير عف نتائج الوساطة.وفي التشريع الفرنسي عمى الوسيط الجنائي  
ينتيي إجراء الوساطة بتنفيذ اتفاؽ الوساطة في اآلجاؿ المحددة لو ويعتبر ذلؾ سببا في انقضاء  

 متى ارتضى وكيؿ الجميورية ووافؽ عمى العقد التصالحي بيف الطرفيف. 32الدعوى العمومية
فاؽ يتخذ وكيؿ الجميورية ما يراه مناسبا بشأف إجراءات أما في حالة عدـ تنفيذ األطراؼ ليذا االت 

وذلؾ بعد إعالمو مف -فقرة أخيرة مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي   1-41المتابعة وفقا لممادة 
 .33مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 8مكرر  37وتقابميا المادة  -الوسيط

 المطمب الثاني
 ةإجراءات الوساطة الجنائي

لـ يضع المشرع الجزائري عمى غرار المشرع الفرنسي نصا تشريعيا خاصا بتنظيـ إجراءات الوساطة 
الجنائية، فمـ تحدد ضوابط الحوار بيف أطرؼ الدعوى، كما لـ تبيف كيفية ممارسة الوساطة، فيي ممارسة 

الخاصة لموساطة حرة يقوـ بيا الوسيط بيدؼ التوصؿ لحؿ متفؽ، عمى أنو يمكف استخالص اإلجراءات 
نظرا لحداثة إجراء الوساطة في  الجنائية مف خالؿ قانوف اإلجراءات الجزائية وقانوف حماية الطفؿ وذلؾ

، كما يمكف 02-15التشريع الجزائري الوارد في التعديؿ األخير لقانوف اإلجراءات الجزائية باألمر رقـ 
يف االعتبار لالختالفات المترتبة عف محايرة الرجوع إلى التشريع الفرنسي في ىذا الصدد مع األخذ بع

صفة الوسيط في كال القانونيف، وبالرجوع لممشرع الفرنسي نجد أف نظاـ إجراءات الوساطة الجنائية 
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تتمخص في ثالثة مراحؿ أساسية: مرحمة اإلجراءات التمييدية )الفرع األوؿ(، مرحمة المفاوضات )الفرع 
 اطة )الفرع الثالث(.الثاني( ومرحمة تنفيذ اتفاؽ الوس

 الفرع األول
 اإلجراءات التمهيدية لموساطة الجنائية

خوؿ القانوف  الجزائري عمى غرار نظيره الفرنسي، لوكيؿ الجميورية سواء مف تمقاء نفسو أو بناء  
عمى طمب األطراؼ القياـ بإجراء الوساطة الجنائية كبديؿ لتحريؾ الدعوى العمومية بتوافر الشروط 

ة آنفا، وفي ىذا اإلطار وبعد استدعاء الطرفيف يقوـ وكيؿ الجميورية بشرح نظاـ الوساطة والحاية المذكور 
منيا وبعد قبوؿ األطراؼ ليذا اإلجراء يقـو وكيؿ الجميورية في النظاـ الجزائري باعتباره وسيطا جنائيا 

ائية الجزائري عمى خالؼ مكرر مف قانوف اإلجراءات الجز  37بعممية الوساطة  وىو ما ورد ضمف المادة 
المادة التشريع الفرنسي  الذي يتـ تعييف الوسيط  فيو مف قائمة الوسطاء المعتمديف طبقا لما تنص عميو 

R 15-33-30 34مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي. 
 الفرع الثاني

 مفاوضات الوساطة
النزاع بتحديد الوقت والمكاف في ىذه المرحمة يقوـ الوسيط الجنائي بعد اطالعو عمى طبيعة  

المناسبيف لمبدء في مفاوضات الوساطة ثـ يعمد إلى استدعاء كؿ طرؼ عمى حده  بحية مقابمة شخصية 
يقوـ مف خالليا بشرح عممية الوساطة، وذلؾ مف خالؿ تذكيرىـ بالوقائع والنصوص القانونية المعموؿ بيا 

، 35لمنزاع ويخبرىـ بحقيـ في االستعانة بمحاـ ثـ يقترح عمييـ االجتماع مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ
وحضوره ضمانة ليـ ليس مف أجؿ ممارسة مياـ الدفاع بؿ لمساعدتيـ في الوصوؿ إلى الحموؿ المناسبة 

 لمنزاع.
في مرحمة المفاوضات يحاوؿ الوسيط تقريب وجيات النظر بيف طرفي النزاع، ويمكف لكؿ مف  

ية، حيث تتيح مرحمة المفاوضات ىتو لمضحية التعبير عف ألمو الجاني والضحية تبادؿ الكالـ بكؿ حر 
وغضبو مما حدث، وىو ماال يوجد في الجمسة أماـ قاضي الحكـ أيف مف النادر التوجو بالكالـ بكؿ حرية 

 .36لمرتكب الفعؿ، ويكوف الوسيط ضامنا ليذه الحرية في التعبير
ؿ ودي حوؿ النزاع الذي قد يتخذ صورة يحاوؿ األطراؼ بمساعدة الوسيط الجنائي الوصوؿ إلى ح

 . 37تعويض مادي أو معنوي كاالعتذار مثال
 الفرع الثالث

 تحرير محضر اتفاق الوساطة
وفقػػا ألحكػػاـ قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة، قػػد يختمػػؼ الضػػحية والفاعػػؿ فػػي إيجػػاد حػػؿ وسػػط يتفقػػاف 
عميو عند إجراء الوسػاطة ، وفػي ىػذه الحالػة تسػير الػدعوى العموميػة وفقػا لمسػارىا العػادي، بتوجيػو التيمػة 

 لممشتكى منو الى غاية صدور الحكـ النيائي في النزاع. 
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تحريػر محضػر عػف اتفػاؽ الوسػاطة مثممػا تػنص عميػو  -فقػا لمػا رأينػاه سػمفاو -أما إذا تـ االتفاؽ   
مػػػف قػػػانوف اإلجػػػراءات الجزائيػػػة: ل يػػػدوف اتفػػػاؽ الوسػػػاطة فػػػي محضػػػر يتضػػػمف ىويػػػة  3مكػػػرر  37المػػػادة 

 وعنواف األطراؼ وعرضا وجيزا لافعاؿ وتاريخ ومكاف وقوعيا ومضموف اتفاؽ.
يف الضػػبط واألطػػراؼ وتسػػمـ نسػػخة منػػو  إلػػى كػػؿ يوقػػع المحضػػر مػػف طػػرؼ وكيػػؿ الجميوريػػة وأمػػ

طػػرؼل ويعتبػػر توقيػػع كػػال مػػف الضػػحية والمشػػتكى منػػو بمثابػػة إقػػرار لمػػا ورد فػػي المحضػػر أمػػا عػػف توقيػػع 
وكيؿ الجميورية لممحضػر فمػو العديػد مػف المزايػا مػف بينيػا إرسػاء الطػابع الرسػمي عمػى المحضػر، ومراقبػة 

 فيف مف حؿ وعدـ مخالفتو لمنصوص التشريعية والتنظيمية.مدى مشروعية ما توصؿ إليو كال الطر 
يعتبر المحضر الذي يتضمف اتفاؽ الوساطة بيف الضػحية والمشػتكى منػو سػندا تنفيػذيا وفقػا لػنص 

مػف قػانوف  600مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وىػو تكػريس لمػا جػاء فػي نػص المػادة  6مكرر  37المادة 
 .38اإلجراءات المدنية واإلدارية

  اتفاق الوساطة: مضمون محضر -أوال
مف قانوف اإلجراءات الجزائيػة عمػى مػا يمػي: ل يتضػمف اتفػاؽ  الوسػاطة  4مكرر  37تنص المادة 

  :عمى الخصوص ما يأتي
 إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو - 
 تعويض مالي أو عيني عف الضرر - 
 كؿ اتفاؽ آخر غير مخالؼ لمقانوف يتوصؿ إليو األطراؼ.ل - 

مكػرر مػف قػانوف  37يتضح أف المشرع واكب مقاصد الوساطة الجزائية التي نػص عمييػا فػي المػاد        
اإلجراءات الجزائية لمػا نػص عمػى: ليجػوز لوكيػؿ الجميوريػة، قبػؿ أي متابعػة جزائيػة،أف يقػرر بمبػادرة منػو 

لإلخالؿ الناتج عف  أو بناء عمى طمب الضحية أو الفاعؿ إجراء وساطة عندما يكوف مف  شأنو وضع حد
 الجريمة أو جبر الضرر المترتب عمييال

كما ترؾ المشرع لكال مف الضحية والفاعؿ الحرية التامة في اختيار حؿ لمنزاع الدائر بينيما شرط  
 أال يكوف الحؿ الذي توصال إليو مخالؼ لمقانوف.

 الطبيعة القانونية لمحضر اتفاق الوساطة : -ثانيا
المتعمقػػػة بالوسػػػاطة الجزائيػػػة، يصػػػعب بمػػػا كػػػاف تحديػػػد الطبيعػػػة القانونيػػػة  بػػػالرجوع إلػػػى النصػػػوص

لمحضر اتفاؽ الوساطة الجزائية، فنجده يقترب تػارة مػف الحكػـ القضػائي باعتبػار أف الوسػاطة تجػرى تحػت 
إدارة قاضػػػي محتػػػرؼ )وكيػػػؿ الجميوريػػػة(، والػػػذي يسػػػيؿ منػػػذ بدايػػػة اإلجػػػراءات إلػػػى غايػػػة تنفيػػػذ مضػػػموف 

الوسػػاطة عمػػى احتػػراـ القػػانوف، كمػػا أف عػػدـ تنفيػػذ مضػػموف محضػػر اتفػػاؽ الوسػػاطة يشػػكؿ محضػػر اتفػػاؽ 
مػف  2-147جريمة قائمة بذاتيا وىي جريمة التقميؿ  مف شأف األحكاـ القضػائية، الػواردة فػي نػص المػادة 

 قانوف العقوبات.
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حيث اف كال تارة أخرى نجد أف محضر اتفاؽ الوساطة يقترب أكثر مف المحاضر شبو القضائية، 
مف الضحية المشتكى منو ىما الػذيف يحػدداف عػف طريػؽ اتفاقيمػا مضػموف محضػر اتفػاؽ الوسػاطة، وىػذا 
يقرب أكثر محضر اتفاؽ الوساطة مف أي محضر يقػوـ بػو األطػراؼ مػثال أمػاـ محضػر قضػائي، كمػا أنػو 

يا مثػؿ المحضػر ، مثم5مكرر  37ال يجوز ألي طرؼ الطعف في محضر اتفاؽ الصمح وفقا لنص المادة 
 التي يحررىا المحضريف القضائييف أو العقود التوثيقية التي ال يجوز الطعف فييا إال بالتزوير.

 اآلثار المترتبة عن تحرير محضر اتفاق الوساطة: -ثالثا 
، يػتـ تحريػر محضػر الوسػاطة  ممػا -كمػا سػبؽ القػوؿ-إذا ما تـ اتفاؽ الطرفاف عمػى حػؿ لمنػزاع  

ة حيػث ينػتج عػف  ذلػؾ وقػؼ تقػادـ الػدعوى العموميػة قبػؿ تنفيػذ مضػموف المحضػر ، امػا يرتب آثار قانوني
 بعد تنفيذ مضموف المحضر فينجر عف ذلؾ انقضاء الدعوى العمومية.. 

 وقف ميعاد تقادم الدعوى العمومية: -0
مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة عمػػى انػػو: ليوقػػؼ سػػرياف تقػػادـ الػػدعوى  7مكػػرر  3تػػنص المػػادة 

 عمومية خالؿ اآلجاؿ المحددة لتنفيذ اتفاؽ الوساطةل.ال
يعتبر توقؼ ميعاد احتساب مػدة التقػادـ عنػد تحريػر محضػر اتفػاؽ الوسػاطة نتيجػة منطقيػة بحيػث 
ُيتػػرؾ لاطػػراؼ مػػدة زمنيػػة لتنفيػػذ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي الوسػػاطة، وقػػد تطػػوؿ المػػّدة المتفػػؽ عمييػػا بػػيف 

تقػادـ الػدعوى العموميػة، ولػو ال وقػؼ ميعػاد التقػادـ، السػتحّؿ الفاعػؿ المػدة األطراؼ إلى غاية فوات ميعاد 
المتفؽ عمييا لتػرؾ الػدعوى تسػقط وعػدـ تنفيػذ مضػموف اتفػاؽ الوسػاطة، ويكػوف بػذلؾ قػد أفمػت مػف العقػاب 

 بالنسبة لمجريمة التي اشتكى الضحية بو إلى العدالة.
 الوساطة: انقضاء الدعوى العمومية بعد تنفيذ محضر اتفاق-9

يترتب عف قياـ الفاعؿ بتنفيذ مضموف محضر اتفاؽ الوسػاطة إلػى انقضػاء الػدعوى العموميػة، وال 
مػػػف قػػانوف اإلجػػػراءات  4يمكػػف كتابعػػػة الفاعػػؿ عػػػف الفعػػؿ نفسػػػو، فػػي ىػػػذا الصػػدد تػػػـ تعػػديؿ نػػػص المػػادة 

 .39الجزائية بالنص عمى انقضاء الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاؽ الوساطة
فض الفاعؿ تنفيذ مضموف محضر اتفاؽ الوساطة بعد انقضاء األجؿ المحػدد لػذلؾ، ففػي أما إذا ر 

 37ىذه الحالة يكوف لوكيؿ الجميوريػة اتخػاذ مػا يػراه مناسػبا إلجػراءات المتابعػة، وفقػا ألحكػاـ نػص المػادة 
يػػة مػػا يػػراه التػػي تػػنص عمػػى: ل إذا لػػـ يػػتـ تنفيػػذ االتفػػاؽ فػي اآلجػػاؿ المحػػددة ،يتخػػذ وكيػػؿ الجميور  8مكػرر 

 مناسبا بشأف إجراءات المتابعةل.
يتضػػح أف المشػػرع الجزائػػري تػػرؾ الحريػػة التامػػة لوكيػػؿ الجميوريػػة فػػي اتخػػاذ مػػا يػػراه مناسػػبا مػػف 
إجػػراءات، تبعػػا لػػذلؾ يمكػػف لوكيػػؿ الجميوريػػة اف يتخػػذ قػػرار بحفػػظ الممػػؼ، دوف تحريػػؾ الػػدعوى العموميػػة 

ؿ يؤكد أف الفاعؿ قد اعترؼ بقيامو بالفعؿ، وىوما يستشؼ مػف رغـ اف اتفاؽ الوساطة بيف الضحية والفاع
 والذي ورد كالتالي:  8مكرر  37ىذا الصدد ىو النص بالمحة الفرنسية لممادة 

  «de poursuite» بدال عف «à la procédure»صياغة النص بالمحة الفرنسية الذي استعمؿ عبارة 
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 يدؿ أف المشرع منح وكيؿ الجميورية سمطة حفظ الممؼ رغـ عدـ قياـ الفاعؿ بتنفيذ اتفاؽ الوساطة. مما
كما مّيز المشرع بيف عدـ تنفيذ اتفاؽ الوساطة والرفض عمدا عف تنفيذ اتفاؽ الوساطة، اذ انو في 

لمتػابع بيػا، يمكػف متابعتػو الحالة الثانية، اقر باإلضافة إلػى إمكانيػة متابعػة الفاعػؿ عػف الجريمػة األصػمية ا
مػف قػانوف  2-147كذلؾ عمى أساس جريمػة التقميػؿ مػف شػأف األحكػاـ القضػائية، الػواردة فػي نػص المػادة 

مػػف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة: ليتعػػرض لمعقوبػػات  9مكػػرر  37العقوبػػات، وىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة 
مػػف قػػانوف العقوبػػات، الشػػخص الػػذي 147مػػادةالمقػػررة لمجريمػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي الفقػػرة الثانيػػة مػػف ال

 يمتنع عمدا عف تنفيذ اتفاؽ الوساطة عند انقضاء األجؿ المحدد لذلؾ.
 المبحث الثالث

 تقييم نظام الوساطة الجزائية
طبػػػؽ نظػػػاـ الوسػػػاطة فػػػي المػػػواد الجزائيػػػة فػػػي كنػػػدا والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة وبعػػػض الػػػدوؿ 
األوروبية منذ سبعينات القرف الماضي لكنو لـ يمؽ االستحسػاف والترحيػب مػف الفقػو، فػي بػديات ظيػوره بػؿ 

التجاىػات المؤيػدة  أنكره كثير مف رجاؿ القانوف وشرّاحو ولكف بعد ظيور نتائج إيجابية في تطبيقو ظيرت ا
لػو وتزايػػدت التشػريعات التػػي اعتنقتػو ومنيػػا المشػػرع الجزائػري إثػػر تعػديؿ قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة بػػاألمر 

، وسنقؼ فػي ىػذا المبحػث عمػى مزايػا وعيػوب تطبيػؽ ىػذا النظػاـ مػف خػالؿ دراسػة تحميميػة تقديػة 15-02
 كما سيمي بيانو.

 المطمب األول                                         
 مزايا نظام الوساطة الجزائية                                  

سنتطرؽ فػي ىػذا المطمػب إلػى محاسػف نظػاـ الوسػاطة الجزائيػة بالنسػبة لمضػحية مػف جيػة  ولمفاعػؿ       
        مف جية أخرى وكذا ما يعود عمى المجتمع مف خالؿ تطبيؽ ىذا النظاـ.                        

                                
 الفرع األول

 مزايا نظام الوساطة الجزائية بالنسبة لمضحية
تحقػػؽ الوسػػاطة الجزائيػػة لمضػػحية  شػػعورا بأنػػو أصػػبح فعػػاال فػػي إجػػراءات اقتضػػاء حقػػو، وذلػػؾ أف 

أجنبػي عنيػػا وأف طمبػػو الوسػائؿ التقميديػػة فػي مباشػػرة وتحريػػؾ الػدعوى العموميػػة كانػت تنظػػر إليػػو عمػى أنػػو 
التعػػويض أمػػاـ المحػػاكـ الجزائيػػة كػػاف اسػػتثناء ينظػػر إليػػو فػػي أضػػيؽ الحػػدود ،كمػػا أف مشػػاركتو فػػي اتفػػاؽ 

رضائو معنويا.  الوساطة تتيح فرصة لمضحية لميدوء وا 
كما تحقؽ الوساطة لمضحية اختصػارا لموقػت والتكػاليؼ، فالضػحية فػي جريمػة إصػدار شػيؾ بػدوف 

نفقات الكفالػة وتكميػؼ المػتيـ بالحضػور أمػاـ المحكمػة وانتظػار عػدة تػأجيالت واسػتنفاد  رصيد مثال يتحمؿ
 طرؽ الطعف لمحصوؿ عمى قيمة الشيؾ بينما يحصؿ عمى حقو مباشرة بعد إبراـ اتفاؽ الوساطة.
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ىػػذا فضػػال عػػف فرصػػة التواصػػؿ المباشػػر والحػػوار مػػع الفاعػػؿ تحػػت رقابػػة النيابػػة العامػػة مػػا يمكػػف 
 .40االستفسار حوؿ أسباب ارتكاب الجريمة وتخفيؼ اآلثار النفسية عمى الضحيةالضحية مف 

وتتيح الوساطة لمضحية تعويض الضرر الذي أصابو بطريقة تفاوضية بعيدا عف السمطة التقديرية 
 لمقاضي الذي قد ال يقدرىا تقديرا سميما.

 الفرع الثاني
 فوائد نظام الوساطة الجزائية بالنسبة لمفاعل

مشرع الجزائري الفاعؿ بمرتكب األفعاؿ المجرمة ولـ يسمو متيما ألف الدعوى العموميػة لػـ سمى ال
 تحرؾ بعد. ونحف نفضؿ تسميتو الفاعؿ.

وتحقػػؽ الوسػػاطة الجزائيػػة لمفاعػػػؿ غيػػر المسػػبوؽ  تفػػػادي االخػػتالط بػػالمجرميف ذوي السػػػوابؽ وال  
جؿ الواقعػػة إذا نجػػح اتفػػاؽ الوسػػاطة ولػػـ تػػؤثر الواقعػػة محػػؿ إجػػراء الوسػػاطة عمػػى صػػحيفة سػػوابقو فػػال تسػػ

 تحرؾ الدعوى العمومية فبدال مف توقيع عقوبة الحبس التي أصبحت غير مجدية يتـ المجوء إلى الوساطة.
كمػػػػا تسػػػػمح الوسػػػػاطة الجزائيػػػػة لمفاعػػػػؿ بالمحافظػػػػة عمػػػػى الػػػػروابط والعالقػػػػات التػػػػي كانػػػػت تجمعػػػػو 

وسائؿ التقميدية التي تخمؽ بيف الطرفيف جوا مشحونا مف بالضحية، وتسمح باستمرار التعامؿ معو، خالفا لم
 الصعب إصالحو فيما بعد.

وتعػػػالج الوسػػػاطة الجزائيػػػة بػػػطء إجػػػراءات التقاضػػػي وتعسػػػؼ بعػػػض الضػػػحايا فػػػي ممارسػػػة طػػػرؽ 
 .41الطعف بحرض إطالة أمد النزاع وتشويو سمعة الفاعؿ

 الفرع الثالث
 لممجتمعفوائد ومزايا نظام الوساطة الجزائية بالنسبة 

تحقؽ الوساطة الجزائية لممجتمع فوائد كثيرة يتفػادى بيػا سػمبيات الوسػائؿ التقميديػة ،ولعػؿ أىػـ تمػؾ 
المزايا إنياء االضطراب الناشر عػف الجريمػة التػي ارتكبيػا الفاعػؿ ي فكثيػرا مػا ينػدـ الفاعػؿ عمػى مػا اقترفػو 

يتضػمف عقوبػػة أثبتػت التجػػارب أنيػا غيػػر وال سػبيؿ إلصػالحو إال تحريػػؾ الػدعوى العموميػػة المنتييػة بحكػػـ 
فعالػػػة، ولػػػذلؾ تػػػأتي الوسػػػاطة إلعػػػادة األمػػػور إلػػػى نصػػػابيا ،كمػػػا تتػػػيح الوسػػػاطة لممجتمػػػع إصػػػالح الفاعػػػؿ 
وتأىيمػػػو عػػػف طريػػػؽ جمعػػػو بالضػػػحية ومنحػػػو فرصػػػة  التفػػػاوض ليشػػػعر بأنػػػو ال يػػػزاؿ عضػػػوا فػػػي المجتمػػػع 

 بيا المحكوـ عميو بعقوبة ماسة بحريتو إلى المجتمع.ويتفادى المجتمع بذلؾ النظرة العدائية التي ينظر 
وغنػػي عػػف البيػػاف أف نظػػاـ الوسػػاطة الجزائيػػة يخفػػؼ عػػف كاىػػؿ السػػمطة القضػػائية بحػػؿ كثيػػر مػػف 
النزاعػػات البسػػيطة التػػي ال تحتػػاج إلػػى أطػػوار محاكمػػة طويمػػة، ومصػػاريؼ باىضػػة  ووقػػت طويػػؿ ،فتػػراكـ 

حتى في نوعية األحكػاـ الصػادرة فييػا، ولػذلؾ فػإف الوسػاطة تػوفر  عدد القضايا أماـ المحاكـ الجزائية يؤثر
 كثير مف الجيد والماؿ والوقت عمى السمطة القضائية.

كمػا تعػػد الوسػػاطة وسػػيمة اجتماعيػػة العػػالج اآلثػػار السػػمبية المترتبػػة عمػػى الجػػرائـ البسػػيطة و تػػؤدي 
رساء صور العدالة الرضائية التي يشارؾ أفراد المج  تمع فييا.إلى توسيع وا 
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وال ينحصػػر دور الوسػػاطة فػػي عػػالج اآلثػػار السػػمبية لمجريمػػة ،بػػؿ يتعػػداه إلػػى إعػػادة التػػوازف فػػػي 
العالقات بيف أفراد المجتمع مف خالؿ إتاحة الفرصة لمطرفيف في المقاء والتفاوض حػوؿ وسػيمة إصػالح مػا 

نشاء عالقات اجتماعية  .  42جديدة ترتب عف الجريمة مف نتائج وىو ما يؤدي إلى دعـ وا 
وىػػػذا مػػػا دفػػػع بعػػػض الفقػػػو إلػػػى اعتبػػػار الوسػػػاطة وسػػػيمة لتحقيػػػؽ السػػػالـ االجتمػػػاعي عػػػف طريػػػؽ 
مساعدة طرفي النزاع عمى البحث عف حؿ ودي بعيدا عف ساحات المحاكـ، وىػي وفػؽ ىػذه النظريػة تعبػر 

 .43عف نموذج العدالة ناعمة تيدؼ إلى الحفاظ عمى بنياف المجتمع
 المطمب الثاني

 عيوب نظام الوساطة الجزائية وسمبياته
فػػي بػػدايات تطبيقػػو لػػـ يمػػؽ نظػػاـ الوسػػاطة الجزائيػػة ترحيبػػا مػػف قبػػؿ فقيػػاء القػػانوف وشػػراحو جػػراء 
نظػػرتيـ إليػػػو كػػػدخيؿ عػػػف األنظمػػػة اإلجرائيػػة ووجيػػػت لػػػو الكثيػػػر مػػػف االنتقػػادات منيػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بالجانػػػب 

ي قػػانوف الموضػػوعي لموسػػاطة ومنيػػا مػػا يتعمػػؽ بػػإجراءات تطبيقيػػا ويالحػػظ المتأمػػؿ لنصػػوص الوسػػاطة فػػ
اإلجػػراءات الجزائيػػة  الجزائػػري بعػػض المالحظػػات وفػػي المطمبػػيف المػػوالييف نتنػػاوؿ االنتقػػادات الموضػػوعية 

 لنظاـ الوساطة،ونعالج في الثاني العيوب اإلجرائية  ليذا النظاـ.
 الفرع األول

 عيوب نظام الوساطة في شقها الموضوعي
الجزائيػة بعػػض االنتقػادات حيػث رأى بعػػض  كحيرىػا مػف بػػدائؿ الػدعوى العموميػة واجيػػت الوسػاطة

 الفقو في نظاـ الوساطة الجزائية تعارضا مع مبدأ الشرعية ومخالفة لقرينة البراءة.
 تعارض نظام الوساطة مع مبدأ الشرعية : -أوال

يرى المنكروف لبدائؿ الدعوى الجزائية والمعارضوف لنظػاـ الوسػاطة أف الجػزاء الجنػائي أمػر حيػوي 
لمجتمػػع حقػػو فػػي العقػػاب فبػػدوف العقوبػػة يتزايػػد حجػػـ الظػػاىرة اإلجراميػػة ،ورغػػـ كػػؿ التطػػورات حتػػى يحقػػؽ ا

تظػػػؿ العقوبػػػة األداة المثاليػػػة لمكافحػػػة الجريمػػػة ويػػػروف أف الوسػػػاطة تجنػػػب الفاعػػػؿ تطبيػػػؽ القػػػانوف عميػػػو 
 .44وتساعده عمى اإلفالت مف العقاب

لػػذلؾ توصػػؼ بالعموميػة وىػػي حاميػػة كمػا يػػرى الػبعض بػػأف الػػدعوى العموميػة ممػػؾ لممجتمػػع وىػي 
النظػػػاـ العػػػاـ، ويترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ نتيجػػػة ىامػػػة ىػػػي عػػػدـ جػػػواز االتفػػػاؽ عمػػػى مػػػا يخمفيػػػا أو التنػػػازؿ عنيػػػا 

 .45،والوساطة الجزائية تجعؿ الدعوى العمومية محال لمتراضي والتفاوض
البسيطة  وأكبر دليؿ عمى ذلؾ ىو أف معظـ التشريعات حصرت نطاؽ الوساطة في بعض الجرائـ

 ومنيا المشرع الجزائري الذي حصرىا في الجرائـ التي يمكف تقويـ الضرر فييا بالماؿ.
وليػذا يجػب فػي نظػػر ىػذا الجانػب مػف الفقػػو أف تظػؿ العقوبػة ىػي جػػزاء األفعػاؿ الضػارة بػػالمجتمع 

يمػة فيجػب وأنو ال يجوز العدوؿ عنيا بأي بػديؿ ولػو كانػت الوسػاطة الجزائيػة تحقػؽ لمضػحية أىػدافا ذات ق
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إعالء مصمحة المجتمع ووضع حد لإلفالت مف العقاب تحت مسمى التصالح أو التراضػي لتفػادي تحريػؾ 
 الدعوى العمومية.

 تعارض نظام الوساطة مع قرينة البراءة والمبادئ الدستورية  -ثانيا
عنػػد ظيػػور الوسػػاطة الجزائيػػة ظيػػر جانػػب مػػف الفقػػو يعػػارض اعتناقيػػا عمػػى أسػػاس أنيػػا مخالفػػة 
لممبادئ الدستورية المعروفة ومنيا مبدأ المساواة أماـ القانوف ،والمحاكمة العادلة ،وقرينة البػراءة .والوسػاطة 
الجزائية عندما يتـ اتخاذىا والتوصؿ بيا إلى حؿ ودي ،فإنيا تمس بحؽ المتيـ فػي محاكمػة عادلػة وبحقػو 

قػػد يعنػػي اعترافػػا ضػػمنيا منػػو بػػاقتراؼ فػػي إثبػػات براءتػػو، وذلػػؾ أف عػػرض الوسػػاطة والسػػير فػػي إجراءاتيػػا 
 .46الوقائع وسمبو حقو في المحاكمة العادلة استنادا إلى قرينة البراءة يضيع مع تقرير الوساطة

ففػػي كػػؿ الدسػػاتير يعتبػػر المػػتيـ بريئػػا إلػػى أف تثبػػت جيػػة قضػػائية نظاميػػة إدانتػػو بحكػػـ ،وىػػذا فػػي 
رحمػػػة المحاكمػػػة مباشػػػرة إلػػػى مرحمػػػة اقتضػػػاء حػػػيف أف اتخػػػاذ تػػػدابير الوسػػػاطة يختصػػػر الطريػػػؽ ويمحػػػي م

الضػحية حقػػو فػػي التعػػويض دوف حكػػـ قضػػائي بػػؿ بمحضػػر صػػمح قػػد يظيػػر المػػتيـ إلػػى توقيعػػو خوفػػا مػػف 
 تحريؾ الدعوى العمومية ضده.

وفي ظؿ الوساطة الجزائيػة ال يػتـ مراعػاة حػؽ اإلنسػاف فػي محاكمػة عادلػة أثنػاء مباشػرة إجراءاتيػا 
 ت والحفاظ عمى حقوؽ الضحايا ال يمكف أف يتخذ ذريعة إلىدار ىذه الحقوؽ.فاإلسراع في االجراءا

وقػػد رد جانػػب آخػػر مػػف الفقػػو عمػػى تمػػؾ االنتقػػادات بكػػوف نظػػاـ الوسػػاطة الجزائيػػة يحػػد أساسػػو فػػي 
نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية التي تعبػر عػف الشػرعية، فمػا دامػت الوسػاطة مقننػة بنصػوص تشػريعية 

جػػردة فيػػي تضػػمف المسػػاواة، ومػػف خػػالؿ تعزيػػز حػػؽ الفاعػػؿ فػػي االسػػتعانة بمحػػاـ تػػـ مػػف خػػالؿ قواعػػد م
ضماف قرينة البراءة .كما أف الوساطة تظؿ اختيارية إذ بإمكاف الفاعػؿ رفضػيا إذا كػاف متأكػدا مػف براءتػو، 

مجػأ إلييػا إال والنيابة العامة ال تمجأ إلى الوساطة إال باختيار الطرفيف أو بناء عمى طمب أحػدىما ،كمػا ال ت
 .47إذا كانت الوقائع ثابتا

 الفرع الثاني
 العيوب اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية 

وضعت التشريعات التي اعتنقت نظاـ الوساطة الجزائية مجموعة مف الضػوابط التػي تحكػـ المجػوء 
التػػػي تقبػػػؿ  إلػػػى الوسػػػاطة منيػػػا تحديػػػد  صػػػفة الوسػػػيط ،ووقػػػت المجػػػوء إلػػػى الوسػػػاطة ونطاقيػػػاي أي الجػػػرائـ

الوسػػاطة .غيػػر أف المتتبػػع لنصػػوص قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة يتضػػح لػػو أف اتخػػذ موقفػػا مػػف تمػػؾ النقػػاط 
 شكمت في نظرنا سمبيات ليذا النظاـ نوجزىا فيما يمي:

 حول صفة الوسيط : -أوال
ب يقصد بالوسيط الشخص الػذي يتػولى ميمػة التوفيػؽ بػيف الضػحية والفاعػؿ ويتمثػؿ دوره فػي تقريػ

 وجيات النظر ومحاولة اإلصالح بيف الطرفيف بيدؼ تتويج ذلؾ في اتفاؽ ينيي النزاع بينيما.
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في فرنسا وفي السنوات األولى لتطبيؽ نظاـ الوساطة كػاف أعضػاء النيابػة العامػة والقضػاة ورجػاؿ 
 الػػذي 10/04/1996المػؤرخ فػػي  96/305الشػرطة يقومػػوف بميمػة الوسػػاطة إلػى أف صػػدر المرسػـو رقػػـ 

مػف  41منع قضاة النيابة العامة وقضاة الحكـ والتحقيؽ مف إجراء الوسػاطة ، إذ بموجبػو تػـ تعػديؿ المػادة 
قانوف اإلجراءات الجزائية ليمنع بمقتضاىا المشرع كؿ مف يمػتيف العمػؿ القضػائي القيػاـ بػدور الوسػيط فػال 

ميف  أو الخبػراء أو المحضػريف أو يجوز أف يكوف الوسيط مػف أعضػاء النيابػة العامػة  أو القضػاة أو المحػا
 .48كتاب الضبط

ولعػػؿ المشػػرع الفرنسػػي إنمػػا فعػػؿ ذلػػؾ لتفػػػادي االنتقػػادات التػػي سػػبؽ وأف سػػقناىا لمػػا فػػي تخويػػػؿ 
 الوساطة لمنيابة العامة مف إىدار لمبدأ الفصؿ بيف السمطات.

خوؿ المشرع الفرنسي ميمػة الوسػيط لشػخص خػارج مينػة القضػاء توكػؿ لػو ميمػة الوسػاطة  وبذلؾ
 وىذا ما فعمو المشرع الجزائري بالنسبة لمينة الوسيط في القضايا المدنية.

ورغـ عدـ صراحة المشرع الجزائري في إسناد ميمة الوسيط لوكيؿ الجميورية فإنو باسػتقراء المػواد 
أف دور الوسػػيط يقػػوـ بػػو وكيػػؿ الجميوريػػة بػػدليؿ أف محضػػر االتفػػاؽ يوقػػع  يتضػػح 09مكػػرر إلػػى  37مػػف 

مػػف األطػػراؼ ومحػػامييـ عنػػد االسػػتعانة بيػػـ وكاتػػب الضػػبط ووكيػػؿ الجميوريػػة ولػػـ يػػذكر الػػنص شػػخص 
 الوسيط ما يفيـ منو عمى أف الوسيط ىو وكيؿ الجميورية.

س بييبػػة النيابػػة العامػػة وحيادىػػا إف إسػػناد الوسػػاطة إلػػى وكيػػؿ الجميوريػػة رغػػـ مػػا يحويػػو مػػف مسػػا
 فإنو يمس بمركزىا كوكيؿ عف المجتمع في متابعة الجناة واقتضاء حؽ الدولة في العقاب.

كمػػا أف إسػػناد ميمػػة الوسػػيط لوكيػػؿ الجميوريػػة فيػػو مسػػاس بمبػػدأ الفصػػؿ السػػمطات ولػػذلؾ وجػػب 
رع الفرنسػي فػي تعػديؿ سػنة تحويؿ الوساطة لشػخص مػف غيػر المشػتحميف بالمينػة القضػائية كمػا فعػؿ المشػ

مػػػػف قػػػػانوف اإلجػػػػراءات المدنيػػػػة واإلداريػػػػة  997أو لنقػػػػؿ كمػػػػا فعػػػػؿ المشػػػػرع الجزائػػػػري فػػػػي المػػػػادة  1996
 .09/10049والمرسـو التنفيذي 

 حول وقت المجوء إلى الوساطة :-ثانيا
نوف مػػف قػػا 41/1مكػػرر مػف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػة الجزائػػري والمػادة  37اسػتنادا لػػنص المػادة 

اإلجراءات الجزائية الفرنسي فإف المجوء إلى الوساطة يكوف قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية وبذلؾ فيي إجراء 
 بديؿ عف الدعوى العمومية.

وفي حيف لـ يتضمف التشريع الجزائري نصا حػوؿ وقػت المجػوء إلػى الوسػاطة فػي قضػايا األحػداث 
التحقيػؽ أو قاضػي األحػداث المجػوء إلػى الوسػاطة فػي  فإف نظيره الفرنسي قد أجاز لمنيابة العامة أو قاضي

 أية مرحة مف مراحؿ الدعوى العمومية.
ويكوف ذلؾ بناءا عمى اقتراح مف أحدىـ حيػث يفػرض عمػييـ القػانوف تنبيػو الحػدث لمػا قػاـ بػو مػف 

 .50أفعاؿ وأف يعرضوا عميو إصالح الضرر الذي سببو بفعمو
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 ساطة :حول الجرائم التي تجوز فيها الو -ثالثا
لـ تحدد معظـ التشريعات التي أخذت بنظاـ الوساطة الجزائية الجرائـ التي يجػوز فييػا المجػوء إلػى 
نمػػػا ذكػػػرت شػػػروط المجػػػوء إلييػػػا وتركػػػت األمػػػر لمسػػػمطة التقديريػػػة لمنيابػػػة  الوسػػػاطة عمػػػى سػػػبيؿ الحصػػػر، وا 

يػػيف الوسػػيط كممػػا تبػػيف ليػػا أف العامػػة،ومف تمػػؾ التشػػريعات التشػػريع الفرنسػػي ،حيػػث تمجػػأ النيابػػة العامػػة لتع
القضػػية اكبػػر مػػف أف تحفػػظ وأقػػؿ مػػف أف تحػػدد ليػػا جمسػػة محاكمػػة بػػالنظر إلػػى المصػػمحة العامػػة ومراعػػاة 

 .51المصمحة المضرور والفاعؿ
ومػػف التشػػػريعات التػػي أطمقػػػت السػػمطة التقديريػػػة لمنيابػػة العامػػػة فػػي المجػػػوء إلػػى الوسػػػاطة التشػػػريع 

وفي الواليات المتحدة األمريكيػة يختمػؼ  ،سنة 20 الجرائـ التي تفوؽ عقوبتيا البمجيكي الذي ال يستثني إال
 مف والية األخرى لكف معظميا تستثني الجنايات والجرائـ الخطيرة. األمر

فييػػا لموسػػاطة  يمكػػف المجػػوءالجػػرائـ التػػي  2مكػػرر  37أمػػا المشػػرع الجزائػػري فقػػد حػػدد فػػي المػػادة 
 وأجاز الوساطة في جميع المخالفات. ،وعدد الجنح فييا بطريقة حصرية 

عبارة عف الجػنح التػي يجعػؿ فييػا المشػرع مػف صػفح  أنياوالمتتبع لتمؾ الجرائـ المذكورة يتضح لو 
الضػػحية وسػػيمة لوضػػع حػػد لممتابعػػة ومثاليػػا جػػرائـ السػػب والقػػذؼ واالعتػػداء عمػػى الحيػػاة الخاصػػة والتيديػػد 

 وترؾ األسرة وعدـ دفع النفقة.
ظيػػػر يوتحديػػػده نطػػػاؽ الوسػػػاطة  2مكػػػرر 37ي سػػػمكو المشػػػرع الجزائػػػري فػػػي المػػػادة إف الػػػنيج الػػػذ

فموال ذلػؾ لجعػؿ األمػر بيػد النيابػة العامػة تمجػأ إليػو كممػا اقتصػت ،حذر بتخوفو مف ىذا النظاـ والنظر إليو 
 الضرورة.
 خاتمة: 
 مجموعة مف النتائج أىميا:إلى  قد خمصت ىذه الدراسةل

الوساطة ظيرت في األنظمة المقارنة وفػي التشػريع الجزائػري بعػد تػراكـ كثيػر مػف المشػاكؿ فػي  أف
اد حجـ القضايا والبطء في معالجتيا وارتفػاع مصػاريؼ االىتمػاـ يية وما نجـ عنو ازددتطبؽ الوسائؿ التقمي

حػد مػف تنػامي الظػاىرة مواجيػة الجػرائـ وال عمػىوىذا كمو أدى إلى التشكيؾ في قػدرة الجيػاز القضػائي  .بيا
 اإلجرامية وتطورىا.

مف ثمرات تطور السياسػة الجنائيػة الحديثػة التػي أصػبحت تنظػر إلػى أولويػة جبػر  تعتبر ثمرة وىي
الضػػرر وتراجػػع اىتماميػػا بالعقوبػػة واالنتقػػاـ. وقػػد نقمػػت تجربػػة الوسػػاطة فػػي المػػواد الجزائيػػة مػػف تشػػريعات 

تمثػؿ  تت نجاعتيا وفعاليتيا منذ بداية السبعينات في القرف العشريف.كثيرة إلى التشريع الجزائري بعد أف أثب
الوساطة في المواد الجزائية بديال حقيقيا لمدعوى العمومية، حيث تفسح المجػاؿ لمصػمح، وتوسػع مػف نطػاؽ 
العدالة التصالحية وتؤدي إلى تخفيؼ العبء عف كاىػؿ المحػاكـ فػي القضػايا البسػيطة أو التػي يكػوف فييػا 

 جبر الضرر ال يزاؿ ممكنا.
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صفة خاصة وكافة بدائؿ العقاب بصفة عامة أىـ مالمح القانوف كما تمّثؿ بديال لمدعوى العمومية ب     
الجنائي في الوقت الراىف، التي تعمؿ عمى تحقيؽ العديد مف المزايا العممية لكؿ مف نظاـ العدالة الجنائية 
والمجني عمييـ والجناة والمجتمع، خاصة بعد عجز وسائؿ السياسة الجنائية الكالسيكية عف الحد مف 

ذا يجب أف نولييا أىمية أكبر ونبحث في إيجابياتيا ونعمؿ عمى تدريس الوساطة الجنائية الجريمة، ل
ومختمؼ البدائؿ العقابية والطرؽ البديمة لتسوية النزاعات ذات الطابع الجنائي في مناىج كميات الحقوؽ 

 عمى مستوى الدراسات العميا.
أمػا  ،في اإلجراءات،ىذه حقيقػة الوسػاطةء تؤدي الوساطة الجزائية دورا بارزا في تفادي ظاىرة البط

تحدياتيا فػتمكف فػي ضػرورة أف تجسػد الوسػاطة نظامػا بػديال عػف الػدعوى العموميػة يحقػؽ أىػدافيا دوف أف 
 يمس بحؽ المجتمع في العقاب.

ناجعة لمجابية القضايا البسيطة المعروضة عمى المحاكـ حفاظا عمى الروابط قانونية آلية  وىي      
االجتماعية بيف أطراؼ الخصومة الجنائية في أفؽ تحقيؽ عدالة تصالحية تأخذ بعيف االعتبار مصالح 
األطراؼ وتساىـ في تخفيؼ العبء عمى القضاء، وستساىـ ال محالة في تحسيف صورة العدالة الجنائية 

عادة  وعمى جميع الدوؿ األخذ بو في تشريعاتيا مصداقيتيا مف خالؿ الحد مف قرارات الحفظ والمتابعة، وا 
 الوطنية.

تعمؿ الوساطة الجنائية عمى الحد مف تطبيؽ العقوبات السالبة لمحرية بما ليا مف سمبيات وستقوي  إذ   
عادة إدماج الجاني، إلى جانب المحافظة عمى   الروابط االجتماعية.فمسفة جبر ضرر الضحية وا 

اللتقاء الطرفيف، لممناقشات الشفوية، فقط عف  بالحةولي أىمية ألطراؼ سمطة حؿ النزاع وتكما تعطي ا
طريؽ االجتماع المباشر لاطراؼ، يشجع عمى التعبير المباشر عف المشاعر وتبادؿ اآلراء بشأف أسباب 

 الصراع، ومنو تفادي العودة إلى الجريمة مستقبال.
إال أنو  قد أحسف المشرع الجزائري بإدخالو إلجراء الوساطة الجنائية في النظاـ القانوني الجزائريو          

يعاب عميو أنو منح سمطة إجرائيا لوسيط يتمثؿ في وكيؿ الجميورية كجزء مف السمطة القضائية، بعكس 
عؿ الوساطة في النظاـ الفرنسي ما جمالمشرع الفرنسي الذي اشترط أال يمارس الوسيط أي مياـ قضائية 

لذا نييب بالمشرع الجزائري إما أف يترؾ حرية اختيار الوسيط ألطراؼ الخصومة أو يختاره  أكثر نجاحا،
 وكيؿ الجميورية عمى أف يمبي شرط الحياد واالستقاللية.

وص رغػػـ الخصػػائص المفيػػدة والمميػػزات الناجعػػة التػػي يتميػػز بيػػا نظػػاـ الوسػػاطة فػػإف نصػػو  أنػػو إال
 أدؽ مما ىي عميو .المواد المخصصة لموساطة في قانوف اإلجراءات الجزائية كانت تحتاج إلى صياغة 

صػػػر حمػػػف ىيبتيػػػا ومسػػػاس بحيادىػػػا، وأف  تقميػػػؿف جعػػؿ الوسػػػاطة مػػػف ميػػػاـ النيابػػػة العامػػػة فيػػػو إ
يجيػػز فييػػا المشػػرع سػػيما تحديػػدىا بػػالجرائـ التػػي مجػػوء إلػػى الوسػػاطة الاألفعػػاؿ والجػػرائـ التػػي يجػػوز فييػػا ال

 صفح الضحية بجعؿ مف الوساطة تحصيؿ حاصؿ.
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يػا وىػذا مػا عحتمػا حريػة األطػراؼ فػي قطيسػتتبع إف حرية األطراؼ في قبوؿ المجوء إلى الوساطة 
ف عدـ النص عمى إمكانية تطبيؽ الوساطة في قضايا األحداث يضػيؽ أ ، كمايؤثر عمى أىداؼ الوساطة.

 بديال حقيقيا لمدعوى العمومية. مف نطاؽ الوساطة وال يجعميا
تفعيػػؿ نظػػاـ الوسػػاطة مػػف خػػالؿ  ضػػرورة ومػػف ثػػـ يكػػوف مػػف المالئػػـ فػػي ىػػذا الصػػدد التنبيػػو إلػػى 

 أىميا: اإلصالحاتجممة مف 
كمػػا ىػػو األمػػر فػػي نظػػاـ الوسػػاطة فػػي مسػػتقؿ  جعػػؿ الوسػػاطة وتقريػػب وجيػػات النظػػر مػػف طػػرؼ وسػػيط -

  .الدعاوى المدنية واإلدارية
الجػػرائـ  ءناثعػػدـ تحديػػد الجػػرائـ التػػي يجػػوز فييػػا المجػػوء لموسػػاطة وتػػرؾ تحديػػدىا لمنيابػػة العامػػة مػػع اسػػت-

 الخطير.
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-  Article 41-1 du code de procédure pénale français : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure 

est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble 

résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de 

la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par 

l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur 
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 "الجزائري القانونفي  عمى المعمومات اإلطالع الحق في"تكريس 

 د. بن حيدة محمد
 بقسم الحقوق أستاذ
 بمحاج بوشعيب عين تموشنتالمركز الجامعي 

 الممخص:
مية في أكثر الحقوق أى عمييا أو الولوج إلييا منالحصول أو  يعد الحق في اإلطبلع عمى المعمومات

 حجر الزاوية لمعديد من الحقوق األخرى كحرية التعبير واإلعبلم والرأي، ومن الوسائل العقود األخيرة باعتباره
موجب بأولى لو المشرع الجزائري أىمية بالغة بتنظيمو لممواطن الديمقراطية التشاركية، لذا فقد  تضمن وتكفل التي
ليمنحو بذلك قدسية  01-16بموجب التعديل الدستوري بتكريسو عزز ذلك و عديد من النصوص القانونية، ال

 منيعة ويضفي عميو الحماية الدستورية.
Summary:  

 

The right to access to information is one of the most important rights in recent decades as 

the cornerstone of many other rights, such as the freedom of expression, information and opinion, 

and the means to guarantee and guarantee a participatory democratic citizen. Many of the legal 

texts, and reinforced it by enshrining it under the constitutional amendment 16-01 to grant him 

sanctity of immunity and give him constitutional protection. 

 مقدمة:

المعمومات في العقود األخيرة المحور الذي يتحكم في جوانب الحياة السياسية  السيطرة عمى لقد أصبحت
الشخص الذي يممك حيث انتقمت القوة من  مدى تطور الدول، قاس بو، والمؤشر الذي يواالقتصادية واالجتماعية

 لمعموماترأس المال إلنشاء المصانع ودفع أجور العمال إلى الشخص الذي يسيطر عمى تقنيات االتصاالت وا
 ويمتمك المعرفة التقنية والبرمجية التي تسيرىا.

من الحريات الفكرية  1أو الولوج إلييايا أو حرية تداولعمى المعمومات  اإلطبلعالحق في عميو أصبح و 
التي ال غنى عنيا في مجتمع ديمقراطي متحضر، وذلك لما تمعبو من دور في نشر األفكار وتبادل اآلراء 
والخبرات، ولما ليا من تأثير قوي عمى المجتمعات، ألن تكوين الفرد ألفكاره وبناء قناعاتو ال يكون ذا قيمة 

بل ال يمكن لمفرد لمعمومات والتعبير عمييا وتجسيدىا ميدانيا، عممية ونفعية إذا لم يتمكن من اإلطبلع عمى ا
 قو والمطالبة بيا إذا كان يجيميا بداية.ممارسة حقو 
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أداة عبلقتو بالحقوق األخرى، حيث يعتبر خبلل  منعمى المعمومات  الحصولالحق في أىمية  جمىتتو 
نشر واإلعبلم والتعبير ال يمكن تحقيقيا إال ممارسة العديد من الحقوق األخرى، ألن حرية الصحافة والو لتفعيل 

بضمان حرية اإلطبلع عمييا وتداوليا والوصول إلييا عمى اعتبار أن المعمومات ىي رأس المال األساسي لكل 
ىذه الوسائل، وال يمكن ضمان استقبلليتيا وقياميا بدورىا دون أن تتاح ليا المعمومات التي تحوزىا جيات 

 أو أشخاص طبيعيين.حكومية أو جيات خاصة 

بموجب التعديل الدستوري  الحصول عمى المعموماتلحق في االجزائري  المؤسس الدستوري كرسلذا فقد 
( منو عمى أن "الحصول عمى 51المادة )وذلك بموجب ومنحو قدسية منيعة بتنظيمو دستوريا  16-012

أن تمس ممارسة ىذا الحق بحياة الغير  المعمومات والوثائق واإلحصائيات ونقميا مضمونان لممواطن، ال يمكن
الخاصة وبحقوقيم وبالمصالح المشروعة لممؤسسات وبمقتضيات األمن الوطني، يحدد القانون كيفيات ممارسة 

 ىذا الحق".

نص عمى ضرورة حماية المعمومات الشخصية وأدرجيا ضمن المظاىر الرئيسية لمحق في وبالمقابل   
وبأن "....حماية  01-16( من التعديل الدستوري 46الفقرة الثالثة من المادة )الحياة الخاصة وىو ما تضمنتو 

األشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو القانون ويعاقب عمى 
 انتياكو...". 

عمى المعمومات من جية  الحصول في س الحقيكر لتالجزائري  المؤسس الدستوريوأمام استحداث 
الضروري من التأكيد عمى ضرورة حماية المعمومات الشخصية باعتبارىا حق أساسي من جية أخرى، كان و 

لمعرفة الضمانات التي يتمتع بيا الجزائري  القانونعمى المعمومات في الحصول البحث عن مكانة الحق في 
 العادية قبل تكريسو دستوريا.والقيود الواردة عميو خاصة وأن المشرع الجزائري سبق وأن نظمو بموجب النصوص 

 اإلشكالية:     

عمى المعمومات؟ وما ىي الضمانات التي رصدىا  اإلطبلعكيف نظم المشرع الجزائري الحق في 
 ؟.الحياة الخاصة لمغيرلممارستو؟ وما ىو نطاق ممارستو في ظل احترام 

 الخطة:
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عمى  اإلطبلعسنحاول اإلجابة عمى اإلشكالية بتوضيح النصوص القانونية التي كرست الحق في 
، ثم )الفرع الثاني(أو النصوص الداخمية  )الفرع األول(سواء النصوص الدولية  )المطمب األول(، المعمومات

واآلليات التي تسيل ذلك وذلك بالكشف عن الوسائل  )المطمب الثاني(،تحديد الضمانات التي تتيح التمتع بو 
بتحديد  )المطمب الثالث( نطاق ممارستوثم إبراز  الفرع الثاني(،والضمانات التي تكفل ممارستو ) )الفرع األول(،

)الفرع  عمييا الحصول، والمعمومات التي ال يجوز )الفرع األول( يحق لممواطن الحصول عميياالمعمومات التي 
 الثاني(.

 عمى المعمومات. اإلطالعاالعتراف القانوني بالحق في  المطمب األول:

 ويعرف 3مكون األساسي لمتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةعمى المعمومات ال اإلطبلعيعتبر الحق في 
بأنو قدرة األفراد عمى الحصول عمى المعمومات والبيانات من المؤسسات الحكومية واإلطبلع عمى السجبلت 

 . 4الدول ألي فرد الحصول عمييا دون أن يعد سببا لذلك ذات الصمة، وتسمح بعض

 عمى المعمومات. اإلطالعاالعتراف الدولي بالحق في  الفرع األول:

( لمجمعية العامة لؤلمم 59عمى المعمومات إلى القرار ) اإلطبلعيرجع األساس القانوني لمحق في 
حرية الحصول عمى المعمومات حق أساسي لئلنسان، وحجر الزاوية  أنالذي نص عمى" 5(1946المتحدة لسنة )

 لجميع الحريات التي تنادي بيا األمم المتحدة".

بالحق في استقاء األخبار واألفكار والمعمومات وحرية تمقييا الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وعبرت عميو 
نص اإلعبلن العالمي لحقوق ، حيث التعبير واإلعبلمضمن الحقوق التي تكفل ممارسة حرية وتداوليا، وأدرجتو 

( منو عمى "أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، وذلك عن طريق التماس 19في المادة ) 6اإلنسان
ذاعتيا لآلخرين بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود".  المعمومات واألفكار وتمقييا وا 

( منو عمى أنو 19بموجب المادة ) 7ولي لمحقوق المدنية والسياسيةالعيد الدوىو المعنى الذي أشار إليو 
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل ىذا الحق اعتناق اآلراء دون تدخل ودون مضايقة، وحقو في 

ذاعتيا بأية وسيمة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.  استقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا 
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( منو ولكن بصيغة 10لمحقوق االقتصادية واالجتماعية بموجب المادة العاشرة ) لدولياكما نص العيد 
مختمفة عن تمك التي وردت في كل من اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي لمحقوق المدنية 

ي والتكنولوجي وىو والسياسية، حيث بين حق كل رد في المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العمم
 ما يدخل في نطاق طمب المعرفة والتماس المعمومات.

( من 01في فقرتو األولى ) 8وبذلك أخذت المواثيق اإلقميمية، حيث نص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
 ( عمى أنو "يضم ىذا الميثاق الحق في اإلعبلم وحرية الرأي والتعبير، والحق في استقاء األنباء32المادة )

 واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين بأي وسيمة ودونما اعتبار لمحدود الجغرافية".

مضمونو وبأن من حق كل  9( من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب09وبينت المادة التاسعة )  
دت نطاقو وحدفرد أن يحصل عمى المعمومات، وأن يعبر عن أفكاره وينشرىا في إطار القوانين والموائح، 

والمتمثل في الحق في التماس المعمومات سواء أخذت ىذه المعمومات صيغة األنباء أو صيغة األفكار، والحق 
ذاعتيا.  في تمقييا واستبلميا ونشرىا وا 

الحق في الوصول إلى  10(2011وأدرج الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة )  
( منو عمى ضرورة أن 06العامة واإلدارة العامة، حيث نصت المادة السادسة ) المعمومات من واجبات الخدمة

العامة لمتعمقة بالخدمة تقوم اإلدارة بتوفير المعمومات الضرورية لممستخدمين حول التدابير واإلجراءات ا
 وبإببلغيم بالقرارات المتخذة ضدىم وبيان أسبابيا وآليات الطعن القانونية المتاحة ليم.

عمى ذلك بتحديدىا لمضمون وعناصر  11وأكدت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
( منيا "... وتتضمن حرية التعبير بث المعمومات واألفكار وحرية 10المادة العاشرة ) ىذا الحق، حيث نصت

 الحصول عمييا، وحرية البحث عميو...".

ممارسة بمثابة تكريسو يعد و عمى المعمومات  اإلطبلعان الحق في إقرار الشرعة الدولية لحقوق اإلنس إن
الحق في المعرفة  آلية لضمان، و واإلعبلم األخرى كحرية التعبير والرأي رياتبالح لمتمتعلحرية الفكر، ووسيمة 

   التمتع بفوائد التقدم التكنولوجي.و 
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 عمى المعمومات. اإلطالع االعتراف الداخمي بالحق في الفرع الثاني:

عمى المعمومات والوثائق واإلحصائيات باعتباره  الحصولالحق في  01-16كرس التعديل الدستوري  لقد  
ما تجدر اإلشارة إليو ىو اعتراف المشرع الجزائري بالحق في  حقا دستوريا وترك مجال تنظيمو لمقانون، إال أن

عمى المعمومات وتنظيمو بموجب العديد من النصوص القانونية المختمفة باعتباره تجسيدا لمحق في  الحصول
 في التفكير والرأي والتعبير. ة لممارسة حريتوالمعرفة، وضمان

الحق في اإلطبلع عمى  12المنظم لمعبلقة بين اإلدارة والمواطن 131-88حيث كفل المرسوم التنفيذي   
(، واعتبر الحصول عمييا أحد مظاىر اإلطبلع 10اإلدارية بموجب المادة العاشرة منو ) الوثائق والمعمومات

ي عين وبأن الحق في اإلطبلع يتم عن طريق االستشارة المجانية ف ،وذلك حسب الفقرة الثانية من نفس المادة
عمومات تكرس الحق التي تقر الحق في اإلطبلع عمى الم م نسخ منيا، وعميو فإن كل النصوصالمكان أو بتسمي
إال أن الفرق بينيما يتمثل في أن الحصول يكون عمى نفقة الطالب أما اإلطبلع فيكون  ييا،في الحصول عم

 مجانيا.

الحق في اإلطبلع عمى المعمومات بموجب المادة الخامسة  13(05-12اعتبر قانون اإلعبلم )كما   
اجات المواطن في مجال اإلعبلم والثقافة والتربية ( منو من الحقوق الضرورية التي تكفل االستجابة لح05)

والمعارف العممية، وتسييل المعرفة لمتراث التاريخي والوثائقي المحمي وتطوير المعارف التاريخية والثقافية، 
لؤلفراد الحق في اإلطبلع  14( من المرسوم الرئاسي المتعمق بالمنظومة اإلحصائية02وخولت المادة الثانية )

 ئع االقتصادية واالجتماعية والثقافية.عمى الوقا

وأقر قانون البمدية الحق في اإلطبلع عمى المعمومات لممواطنين كوسيمة من وسائل مشاركتيم في تسيير   
( منو صراحة لكل شخص اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس 14شؤون البمدية حيث منحت المادة )

ومنحيم الحق في الحصول عمى نسخ منيا، أشكال ممارستو وضوابطيا  الشعبي البمدي وكذا القرارات البمدية،
 وذلك لتسييل إعبلم المواطنين بتسيير الشؤون المحمية.

( منو لكل ناخب الحق 18في المادة ) 15( المتعمق بنظام االنتخاب01-12كما منح القانون العضوي )   
عمى القائمة االنتخابية التي تعنيو، والممثمين المعتمدين قانونا لؤلحزاب السياسية المشاركة في  في اإلطبلع

 االنتخاب والحصول عمى نسخة منيا.
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منو حق  (45)وخصص قانون المنازعات الضريبية لمحق في اإلطبلع الباب الرابع، حيث كفمت المادة 
عاء الضريبة ومراقبتيا بتصفح الوثائق والمعمومات، وأنو ال اإلطبلع ألعوان اإلدارة الجبائية، قصد تأسيس و 

يجوز االحتجاج من طرف المؤسسات والييئات أيا كان نوعيا والخاضعة لمراقبة السمطة اإلدارية أن تحتج 
بالسر الميني أمام أعوان اإلدارة المالية الذين يطمبون منيا اإلطبلع عمى وثائق المصمحة كما أشارت إلى ذلك  

 ( من نفس القانون.46ادة )الم

( منو أن  ممارسة مختمف حقوق اإلطبلع عمى الوثائق لصالح اإلدارات الجبائية يكون 47وبينت المادة )
من أجل مراقبة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، كما يجوز في كل دعوى أمام الجيات القضائية المدنية 

 إلطبلع عمى عناصر من الممفات لئلدارة الجبائية.واإلدارية والجزائية أن تمنح النيابة العامة حق ا

بل اعتبر البعض أن الحق في إلطبلع عمى المعمومات يعد التزاما قانونيا، ومن ذلك التزام الطبيب بتقديم 
المعمومات لممريض لمحصول عمى رضاه المباشر لمباشرة العبلج، وبذلك يبصره الحق في اإلطبلع عمى 

 .16تمنعو من الوقوع في غمط جوىري لمعقدالمعمومات بآثار العبلج و 

المحدد لكيفيات  190-16المرسوم التنفيذي رقم  وقد جاء التكريس الحديث لمحق في اإلطبلع بموجب
كوسيمة أقره المشرع الجزائري ىو الشعبي البمدي والقرارات البمدية، اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس 

، والمساىمة في التمنية المحمية بالوقوف عمى الحاجات الضرورية التي 17التشاركيةمن وسائل دعم الديمقراطية 
اب ضعف البمديات ىو بمن ابرز أسألن ليا تأثير مباشر عمى حياتيم بدل االعتماد عمى األعضاء المنتخبين، 

 .ضعف االتصال من طرف المنتخبين المميين الذين ال زالوا غير متشعبين بمقاربة جوارية

 عمى المعمومات. اإلطالعالمطمب الثاني: ضمانات ممارسة الحق في 

تاحتيا لمجميع  اإلطبلعييدف الحق في    عمى المعمومات إلى ضمان الدولة لمنشر الواسع لممعمومات، وا 
ودون تفرقة وبكافة الوسائل الممكنة مثل التوسع في النشر اإللكتروني، أو النشر اإلعبلمي، أو إتاحتيا في 

تبات العامة أو غيرىا من الوسائل بحيث يصبح األصل ىو اإلتاحة، عمى أن يكون النشر في صيغة المك
 مبسطة يسيل فيميا لمجميع. 
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عمى جممة من المبادئ التي يجب توافرىا  لووقد أجمعت المواثيق الدولية والقوانين الداخمية المنظمة   
لكي تتحقق المعرفة التامة باألوضاع داخل الدولة والمؤسسات العاممة فييا وبالكشف المطمق عن المعمومات إال 

 .في الحاالت المحددة في القانون

  الفرع األول: توفير وسائل اإلطالع عمى المعمومات.

لممارسة الحق في اإلطبلع، وذلك بتعدد وسائميا مثل يشكل توفير وسائل اإلطبلع أىم ضمانة   
عامة...إلخ، كما المطبوعات والصحف الرسمية لوحات إعبلنات لمعامة النشرات المحمية المتواجدة لدى الييئات ال

ستباقي دورا محوريا في تحقيق قدر أكبر من الشفافية واالنفتاح مع ضمان الحصول عمى يمعب اإلفصاح اال
 جنب تكاليف الطمب أو االنخراط.المعمومات وت

المشرع الجزائري العديد من الوسائل المتنوعة التي تضمن الحق في اإلطبلع وتتيح سبل وقد سخر   
( من المرسوم المتعمق 42الحق في المعرفة، بما يضمن ولوج األفراد إلى المعمومات، حيث أقرت المادة )

لمتراث التاريخي والوثائقي المحمي وتطويره عن طريق تنظيم  تسييل المعرفةبالمحفوظات الوطنية بالعمل عمى 
 الممتقيات الدراسية والزيارات والمعارض والمحاضرات.

( أن وسائل تكريس الحق في اإلطبلع تكون من 05-12( من قانون اإلعبلم )03المادة الثالثة ) وبينت  
عبر أي وسيمة مكتوبة أو مسموعة أو متمفزة أو  خبلل نشر وبث الوقائع، الرسائل، اآلراء، األفكار أو المعارف،

 .إلكترونية وتكون موجية لمجميور أو لفئة منو

الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة من  (04( الفقرة الرابعة )06) واعتبرت المادة السادسة  
 بطريقة سيمة ولغة مفيومة. أن تضمن اإلدارة العامة أن تكون اإلجراءات والوثائق اإلدارية مصممةواإلدارة 

من أىم اآلليات التي تجسد حرص  18لمركز لممحفوظات الوطنيةالمشرع الجزائري  ويعد إنشاءبل   
( الفقرة 04حيث  نصت المادة الرابعة )المشرع الجزائري وتأكيده لتكريس الحق في اإلطبلع عمى المعمومات 

أن اليدف من إنشاء المركز ىو المحافظة عمى التراث الوثائقي  ه( من المرسوم المتضمن إنشاء08الثامنة )
الوطني واستغبللو وتبميغو لمجميور من خبلل العديد من وسائل اإلطبلع كإصدار المجبلت الدورية والدراسات 

 الوافية والوثائق وكل مصادر البحث.
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المتعمق بكيفية  190-16 يوألزم المشرع الجزائري المجمس الشعبي البمدي بموجب المرسوم التنفيذ  
استعمال كل الدعائم الرقمية  اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدية والقرارات البمدية

المبلئمة قصد ضمان نشر وتبميغ القرارات البمدية كما نص عمى ضرورة تخصيص فضاء مجيز بالوسائل 
 إلعادة النسخ.

نشاء جياز مستقل، أو وضع اإلجراءات القانونية التي تمكن ويمكن تكريس حق اإلطبلع عن طريق إ  
األفراد من الحصول عمى المعمومة والمجوء إلى القضاء في حالة عدم التمكن من ذلك شريطة أن يتم كل ىذا في 
غضون فترات زمنية قصيرة منصوص عمييا في القانون وبعبارة أخرى يجب أن تتمتع ىذه اإلجراءات بالبساطة 

 .19والتكمفة المجانية والمحددةوالسرعة 

 عمى المعمومات ومجانيته. اإلطالعحرية الحق في الفرع الثاني: 

بحرية  لكافة األفراد فقد اعترف المشرع الجزائري عمى المعمومات اإلطبلعوحتى يكفل ممارسة الحق في   
المتضمن إحداث مؤسسة وطنية ( 36-71( من األمر رقم )04المادة الرابعة )ممارستو ومجانيتو، حيث نصت 

أن الوثائق الوطنية يجوز اإلطبلع عمييا بكل حرية ومجانا إال إذا تعمق األمر بصيانة ممارسة  20لموثائق الوطنية
 اختصاصات الحكومة واإلدارة والنظام العام وشرف المواطنين.

( 10من المادة العاشرة ) الفقرة الثانيةالمنظم لمعبلقات بين اإلدارة والمواطن بموجب  131-88المرسوم  وأكد  
( من المرسوم المتعمق 88وأجازت المادة )المجانية في عين المكان،  االستشارةيتم اإلطبلع عن طريق  عمى أنو

عمى سنة، و  25بالمخطوطات الوطنية اإلطبلع بكل حرية عمى المصادر الوثائقية لدى المحفوظات الوطنية بعد 
( من 10وىو المعنى الذي أكدتو المادة العاشرة )صميا دون حصر لممدة بزمن معين، الوثائق العمومية في أ
 ( سنة من إنتاجو.25، وبأنو يتم حفظ األرشيف العمومي لئلطبلع بحرية ومجانا بعد )21قانون األرشيف الوطني

مس المحدد لكيفيات اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المج 190-16وبين المرسوم التنفيذي رقم   
( منو، والتي نصت عمى أن "اإلطبلع 06الشعبي البمدي والقرارات البمدية ىذا المعنى بموجب المادة السادسة )

 عمى القرارات البمدية مجاني ويجب أن يتم بداخل المقرات التابعة لمبمدية بحضور الموظف المعني...".

ما أسباب ومبررات اإلطبلع، وىو حديد عمى المعمومات في عدم إلزام األفراد بت اإلطبلعوتتجسد حرية   
المتعمق بكيفية اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدية  190-16المرسوم التنفيذي بينو 
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( منو، وبأن طمب اإلطبلع عمى القرارات البمدية يوجو إلى رئيس المجمس 04والقرارات البمدية بموجب المادة )
 وتحديد لؤلسباب. الشعبي البمدي دون أي تبرير

الحق في اإلطبلع عمى المعمومات أنو يتم دون مقابل مالي تعزيزا لمبدأ مجانية ويقصد بالمجانية ىي   
المرفق العام، وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التفريق بين الحق في اإلطبلع عمى المعمومات والحق في الحصول 

( من قانون البمدية 14وىو ما بينتو المادة )، الطمب يتحمل نفقة الحصول عميو صاحبعمييا، ألن ىذا األخير 
الشعبي البمدي ( من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس 08والمادة )

 أن تسميم النسخ يتم عمى نفقة الطالب.( وب10من المادة العاشرة )الفقرة الثانية أكدتو والقرارات البمدية، و 

رتيب تىي  الحصول عمى المعموماتبل ومن الضمانات التي رصدىا المشرع الجزائري لكفالة الحق في   
تسميم عقد إداري يحق لممواطن الحصول عمييا قانونا، أو الموظفين  عندما يرفض العقوبة من الدرجة الثانية

 .22ئق إدارية مسموح باإلطبلع عمييااعتراض سبيل الوصول إلى وثا

 .عمى المعمومات اإلطالعنطاق الحق في  لث:المطمب الثا

باعتباره حجر الزاوية لمعديد  الحصول عمى المعموماتبالرغم من الدور المحوري الذي يمعبو الحق في  
من الحقوق األخرى كحرية التعبير والرأي، وأىميتو في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد من خبلل توعية 

المجتمع، إال أن ذلك لم يمنع من فرض بعض القيود التي تيدف إلى تحقيق التوازن بين حق المجتمع في 
 اصة لؤلفراد.المعرفة والحق في حماية واحترام الحياة الخ

 الفرع األول: طبيعة المعمومات التي يرد عميها الحق في اإلطالع.

 تنص القاعدة العامة عمى أن لكل فرد الحق في الحصول عمى المعمومات التي تحوزىا الجيات  
 01-16ده القانون، وقد أقر التعديل الدستوري ه المعمومات ضمن النطاق الذي يقيإذا كانت ىذ الحكومية إال

الحق في اإلطبلع وبين طبيعة المعمومات التي عمييا والمتمثمة في المعمومات، الوثائق واإلحصائيات دون أن 
 ا، وترك مجال تنظيمو إلى القانون.يبن مضموني

حيث بينت اإلطبلع عمييا، تتضح المعمومات التي يجوز إال أنو وباستقرائنا لنصوص القوانين العادية    
كل بأن المعمومات التي يرد عميو اإلطبلع تشمل  23من القانون المتعمق بالمحفوظات الوطنية (42)المادة 
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األوراق والوثائق المنتجة والمستممة من اإلدارات والجماعات والييئات والشركات الوطنية والمكاتب والمقاوالت 
 الوطنية. والمصالح العمومية والحزب والمنظمات

المرسوم المتعمق بالمنظومة اإلحصائية أن الحق في اإلطبلع يرد  ذات ( من02واعتبرت المادة الثانية )  
 عمى الوقائع االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأساليب عددية.

المنظم لمعبلقات بين اإلدارة والمواطن  131-88( من المرسوم التنفيذي 10المادة العاشر ) ووضحت  
( 14المادة ) عمى أن األفراد يمكنيم أن يطمعوا ويستمموا الوثائق والمعمومات اإلدارية، وىو المعنى الذي أكدتو

مداوالت المجمس الشعبي البمدي  التي يجوز اإلطبلع عمييا ىي مستخرجات ، وبأن المعموماتمن قانون البمدية
وكذا القرارات البمدية، وتتضمن ىذه األخيرة جل أعمال البمدية وخاصة تمك التي تتعمق بمجال التسيير والتنظيم 

 والشؤون المحمية.

المعمومات الجديرة باإلطبلع ىي المعمومات التنظيمية والتشغيمية، القرارات والمعمومات واعتبر البعض   
بالخدمات العامة، معمومات متعمقة بالميزانية، معمومات عن االجتماعات المفتوحة معمومات متعمقة المرتبطة 

، فحق الحصول 24باتخاذ القرار والمشاركة العامة وأن يكون القيد في حدود االستثناءات التي يحددىا القانون
 . 25تسعى الدولة إلى تحقيقياعمى المعمومات يتعمق بكل المعمومات التي تعممو بالواقع واألىداف التي 

وعميو فإن القاعدة العامة ىي أن كل إنسان لو الحق في اإلطبلع عمى ما يجري حولو باعتباره محور   
التطور وأن كل القرارات المتخذة والسياسات المنتيجة ىدفيا إشباع حاجاتو وتنظيم حياتو وتعزيز التكفل بحقوقو 

إطبلع عمى ذلك وال يتأتى ىذا إلى بتعزيز ممارسة ىذا الحق ليكون  وحرياتو فكان من الواجب أن يكون عمى
 األصل اإلطبلع واالستثناء ىو التقييد.

 الفرع الثاني: المعمومات التي ال يجوز اإلطالع عميها.

القيود الذي كرس الحق في اإلطبلع  01-16لقد بين المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري   
"... ال يمكن أن ( 51الفقرة الثانية من المادة )واالستثناءات التي يجب احتراميا عند ممارستو وذلك بموجب 

تمس ممارسة ىذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقيم وبالمصالح المشروعة لممؤسسات وبمقتضيات األمن 
 ".، يحدد القانون كيفيات ممارسة ىذا الحقالوطني
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ار أن الحق في الحياة الخاصة يتضمن العديد من المظاىر المكونة لشخصية اإلنسان بما وعمى اعتب  
فإن ىذا األخير ىو  26فييا الح في الصورة والحق في سرية اإلتصاالت الخاصة والحق في المعمومات الشخصية

 أكثر القيود التي تشكل القيد واالستثناء عمى الحق في اإلطبلع عمى المعمومات.

من التعديل  46الجزائري بموجب الفقرة األخيرة من المادة  مؤسس الدستوريال وجدر لمعنى الذي أوىو ا  
حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات ضرورة عندما نص عمى  01-16الدستوري 

اإلستثنائية عمى الحق في يضمنو القانون ويعاقب عمى انتياكو، واعتبره من القيود الطابع الشخصي حق أساسي 
من الحقوق الدستورية المطمقة التي ال يجوز  1996بموجب دستور الحياة الخاصة بعدما كان يعتبر ىذا األخير 

 المساس بيا بأي شكل من األشكال.

المنظم لمعبلقات بين اإلدارة  131-88اعتبر المرسوم حيث القانونية السابقة، النصوص أكدتو  وىو ما  
الحياة الخاصة لؤلفراد ووضعيتيم الشخصية االستثناء الوحيد وحماية  احترام منو (11) ةلمادابموجب  والمواطن

 الذي يحول دون نشر أو تسميم أي وثيقة.

األمر المتضمن إحداث مؤسسة لموثائق الوطنية المعمومات المتعمقة بالحياة الخاصة من  ىكما استثن  
(، حيث نصت أنو يجوز اإلطبلع بكل حرية ومجانا عمى األوراق والوثائق 04بموجب المادة الرابعة ) اإلطبلع

المكونة لمؤسسة الوثائق الوطنية إال ما يتعمق بصيانة ممارسة اختصاصات الحكومة واإلدارة والنظام العام 
 وشرف المواطنين.

( سنة كمدة قانونية 50وطنية مدة خمسين )( من المرسوم المتعمق بالمخطوطات ال88حددت المادة )و   
( من 01( الفقرة األولى )10لجواز اإلطبلع عمى القضايا الجنائية، وىو المعنى الذي أقرتو المادة العاشرة )

قانون األرشيف الوطني صراحة، عندما نصت بعدم جواز اإلطبلع عمى المعمومات القضائية المتعمقة بالحياة 
 ( سنة من تاريخ ميبلد الشخص. 100مومات الطبية فيكون اإلطبلع عمييا بعد مئة )الخاصة مطمقا، أما المع

( من قانون اإلجراءات الجبائية استعمال  المعمومات الفردية 46( من المادة ) 02ومنعت الفقرة الثانية )  
 بة الجبائية. ذات الطابع االقتصادي أو المالي المحصل عمييا أثناء التحقيقات اإلحصائية ألغراض المراق

المتعمق بكيفية اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي  190-16ونص المرسوم التنفيذي   
( منو عمى المعمومات التي تستثنى من اإلطبلع، ويتعمق األمر 03البمدية والقرارات البمدية بموجب المادة )
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البمدية ذات الطابع الفردي والمتعمقة  العام، القرارات فاظ عمى النظامبالحاالت التأديبية، المسائل المرتبطة بالح
 بسير اإلجراءات القضائية.

 بو بالحق في الحياة الخاصة من خبلل ما صرح عمى المعمومات اإلطبلعوتتضح عبلقة الحق في   
االلتماس فييا والذين عاشوا بالقرب من مصنع لممواد  القضاء اإليطالي في قضية "غويرا" التي رفع مقدموا

الكيماوية شكوى ضد السمطات المحمية في ايطاليا إلخفاقيا بتزويدىم بالمعمومات المتعمقة بمخاطر التموث التي 
 لحيم وتمنعيم من التمتع بمنازليم.تؤثر عمى مصا

ة لذلك تقيدت الحكومة بالتزام إيجابي ونتيج ،وىو ما يشكل تدخبل بحقيم في حياتيم الخاصة والعائمية  
لتزويد مقدمي االلتماس بالمعمومات الضرورية لتقييم مخاطر العيش في بمدة قريبة من مصنع لممواد الكيماوية 

( من 08، إذ أن اإلخفاق في تزويدىم بالمعمومات يعد خرقا لمحقوق الواردة في المادة الثامنة )27شديد الخطورة
 .28لحقوق اإلنسان االتفاقية األوروبية

 الخاتمة

عمى المعمومات عرف تكريسو تطورا في  الحق في اإلطبلعأن يتضح من خبلل ىذه الورقة البحثية 
التشريع الجزائري بداية باعتباره حقا من الحقوق الفكرية إلى اعتباره وسيمة تتوقف عمى ممارستو العديد من 

اعتباره وسيمة من الوسائل التي تكفل لممواطن  الحريات األخرى كحرية التعبير واإلعبلم وحرية الرأي، إلى
وأضفى عميو ومنحو قدسية منيعة  01-16دستوري التعديل الكرسو  اركية، لذا فقدممارسة الديمقراطية التش

 الحماية الدستورية التي تكفل لو الحماية واالحترام.

ىو تركيز المؤسس الدستوري عمى ضرورة إحداث  01-16ومما يبلحظ في ىذا التعديل الدستوري 
، حيث اعتبرت الفقرة لؤلفرادة المعمومات الشخصية توازن بين ممارسة الحق في اإلطبلع عمى المعمومات وحماي

الحق في الحياة الخاصة من االستثناءات والقيود التي يتعين احتراميا عند ممارستو  (51) الثانية من المادة
لحق في الحياة الخاصة بضرورة احترام بدورىا ممارسة ا 01-16من التعديل الدستوري( 46وقيدت المادة )

ستور الذي كان يعتبره بموجب د -الحق في الحياة الخاصة  –لؤلشخاص الطبيعيين وىو  المعطيات الشخصية
 حقا مطمقا ال يجوز المساس بو بأي شكل من األشكال. 1996
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مقارنة بما دستوريا  لمحق في اإلطبلع ومما يؤخذ عمى المؤسس الدستوري ىو التأخر في تكريسو
الحق في  سبق وأن كرس المشرع الجزائري أن، حيث تبين تضمنتو العديد من النصوص القانونية العادية

 .ضمن ىذا البحث رنا إليياالتي أش العادية عمى المعمومات بموجب العديد من النصوص القانونية الحصول

أن إحالة المؤسس الدستوري تنظيم الحق في الحصول عمى المعمومات بموجب القانون يعتبر مسمك  
الغموض عمى القوانين  ويضفيشتت معانيو يبموجب العديد من النصوص القانونية  اإلشارة إليون ألحميد 
 القوانينو  النصوص اإللمام بكافةو  ضرورة اإلطبلع حيث يفرضالباحثين، ما يشكل عائقا أمام ك، ونطاقو مفيومو

 .وىو ما يستحيل في ظل كثرة النصوص القانونية وتشعبيا

وبالرغم من أن التعديل الدستوري أحال تنظيمو لمقانون، وفي الوقت الذي كما ننتظر صدور نصا قانونيا  
موحدا ينظم كافة جوانبو ويحدد نطاقو ويبين إجراءات ممارستو، أصدر المشرع الجزائري الحق في اإلطبلع عمى 

رض تجنبيا وىي ضرورة توحيد النصوص مداوالت المجمس الشعبي البمدي وبذلك أعاد اإلشكالية التي كان يفت
ذي حذا المعنى الذي كان يفترض األخذ بو، ولعل الدافع الرئيسي ال القانونية المنظمة لو بنص واحد، وبذلك ىدم

بالنسبة لمداوالت المجمس الشعبي البمدي ىو دعم الديمقراطية  الحق في اإلطبلع بالمشرع الجزائري إلى إقرار
 التشاركية التي يسعى إلى تعزيزىا بإشراك المواطن في تسسير شؤونو المحمية.
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 ممخص : 

إف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ككؿ نظاـ قانوني يسعى لتحقيؽ فعالية قواعده وبسط 
، ولذلؾ فإف النظاـ  بعض المعوقات التي تقؼ في طريقو تطبيقيا، غير أف ىذه الفعالية ال تخمو مف

)القيد األوؿ: مبدأ التكامؿ القضائي والقيد الثاني:  األساسي قد احتوى عمى مجموعة مف العوائؽ القانونية
مجموعة مف كما تضمف  ،سمطة مجمس األمف في وقؼ المتابعات أماـ المحكمة لمدة غير محدودة(
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، العدواف( القيد الثاني: عدـ تحديد تعريؼ لجريمة)القيد األوؿ: مبدأ السيادة الوطنية و الموضوعية العوائؽ 
 .وقفت حائال أمامو دوف تحقيؽ العدالة الدولية الجنائية الكاممة ىذه العوائؽ

    الدولية. الجنائية؛ المحكمة، الدولية؛ الجنائية؛ المسؤولية؛ عوائؽ؛ المفتاحية: الكممات
 

Abstract : 
The Statute of the International Criminal Court as any legal system seeks to achieve its 

rules effectiveness and extend its application; however, this effectiveness is not without some 

of the obstacles that stand in its way. The Statute therefore contained a range of legal 

obstacles (The first entry: the principle of judicial integration and the second one: the Security 

Council power to stop prosecutions before the Court for an indefinite period). It also included 

a set of substantive obstacles (first entry: The principle of national sovereignty and the second 

one: non-determination of the definition of the aggression crime). These obstacles stood in 

front it without achieving full international criminal justice. 

Keywords: Impediments, responsibility, criminal, international, court  

 

 :مقدمة 

لقد قامت المحكمة الجنائية الدولية بإدانة مقترفي الجرائـ الدولية قصد تأكيد المسؤولية الجنائية عمى 
 األشخاص إزاء أشد الجرائـ خطورة و موضع االىتماـ الدولي. 

الجنائية لمفرد مبدأ قانونيا مركزيا في   ورغـ أف المحكمة الجنائية الدولية اتخذت مف المسؤولية
وعمى هذا ،  بعض المعوقات التي تقؼ في طريقو مف يخموال أف تطبيؽ ىذا المبدأ الجنائي  عمميا، غير

األساس تبرز إشكالية بحثنا حول : ماهي أهم العوائق القانونية والموضوعية التي تقف حائال دون قيام 
)القيد القانونيةولذلؾ فإف النظاـ األساسي قد احتوى عمى مجموعة مف العوائؽ  ? عدالة دولية جنائية

األوؿ: مبدأ التكامؿ القضائي والقيد الثاني: سمطة مجمس األمف في وقؼ المتابعات أماـ المحكمة لمدة 
كما تضمف مجموعة مف العوائؽ الموضوعية )القيد األوؿ: مبدأ السيادة الوطنية والقيد  غير محدودة(،

قفت حائال أمامو دوف تحقيؽ العدالة الدولية الثاني: عدـ تحديد تعريؼ لجريمة العدواف(، ىذه العوائؽ و 
ا سنحاوؿ تحميمو مف خالؿ مبحثيف، ندرس في المبحث األوؿ العوائؽ القانونية الجنائية الكاممة. ىذا م

 :يمي كما وفي المبحث الثاني ندرس العوائؽ الموضوعية، كؿ ىذا وفؽ منيج تحميمي.
 األول بحثالم

 العوائق القانونية

القوؿ بأف ىناؾ قيديف، في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، مف شأنيما الحد مف  يمكف
فعالية ىذه المحكمة، ويتمثؿ القيد األوؿ في مبدأ التكامؿ القضائي. والقيد الثاني ىو سمطة مجمس األمف 

 في وقؼ المتابعات أماـ المحكمة لمدة غير محدودة. وذلؾ وفؽ التقسيـ األتي:
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 األول: مبدأ التكامل القضائي طمبالم
رغـ الصياغة الموفقة في تحديد مبدأ التكامؿ القضائي الذي يحكـ اختصاص المحكمة الجنائية 

الدولية في عالقتيا بالمحاكـ الوطنية ، فإف ىناؾ بعض اإلشكاالت يمكف طرحيا عند تطبيؽ ىذا المبدأ ، 
  1ائي المكرس في نظاـ روما.مما قد يؤثر بالسمب عمى نظاـ القمع الدولي الجن

ولذلؾ فحقيؽ بنا دراسة ىذه المسألة في ثالث نقاط ، نبدأ بإعطاء المفيوـ القانوني ليذا المبدأ أوال 
، ثـ بدراسة إشكالية عدـ الرغبة أو عدـ القدرة في المساءلة الجنائية مف طرؼ المحاكـ الوطنية ، 

مف خالؿ مدى فعالية أحكاـ النظاـ األساسي في تطبيؽ ىذا وبالمقابؿ نحاوؿ أف نمـ بتحميؿ ىذه المسألة 
 المبدأ وما ينتجو ىذا التطبيؽ مف إعاقة لترتيب المسؤولية الجنائية الفردية وىذا كما يأتي:

 الفرع األول : تعريف مبدأ التكامل
ة العاشرة لـ يعرؼ النظاـ األساسي مبدأ التكامؿ تعريفا محددا، رغـ إشارتو إليو في الديباجة الفقر 

ذ تؤكد المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب ىذا النظاـ األساسي ستكوف مكممة  عمى ىذا النحو )وا 
لمواليات القضائية الجنائية الوطنية". كما نصت المادة األولى مف النظاـ األساسي عمى أنو تنشأ ليذا 

 ية الجنائية الوطنية(.محكمة جنائية دولية، وتكوف المحكمة مكممة لالختصاصات القضائ
فمبدأ التكامؿ يمكف تعريفو باالعتماد عمى خصائص وصفة المحكمة بأنو )تمؾ الصياغة التوفيقية 
التي تبنتيا الجماعة الدولية لتكوف بمثابة نقطة االرتكاز لحث الدوؿ عمى محاكمة المتيميف بارتكاب أشد 

ة ىذا النطاؽ مف االختصاص في حالة عدـ قدرة الجرائـ جسامة، عمى أف تكمؿ المحكمة الجنائية الدولي
القضاء الوطني عف إجراء ىذه المحاكمة بسبب عدـ اختصاصو أو فشمو في ذلؾ النييار بنيانو اإلداري، 

 2أو عدـ إظيار الجدية لتقديـ المتيميف لممحاكمة(.
شر األخير كما ينصرؼ معنى التكامؿ إلى انعقاد االختصاص لمقضاء الوطني أوال، فإذا لـ يبا

اختصاصو بسبب عدـ الرغبة في إجراء المحاكمة أو عمييا، يصبح المحكمة الجنائية الدولية منعقدا 
 لمحاكمة المتيميف.

فالقاعدة العامة ىي أف اختصاص المحكمة تكميمي الختصاص القضاء الوطني، كما أف )احتراـ 
 3نية ليذا االحتراـ(.القانوف الدولي مف الناحية الواقعية رىيف بكفالة النظـ الوط

والغرض مف تبني ىذا المبدأ تأكيد مسألة السيادة الوطنية لمدوؿ عمى ما يقع في إقميميا أو يرتكب 
 مف رعاياىا مف جرائـ تـ تعريفيا في قانوف المحكمة. 

وليذا فقد حظي ىذا المبدأ بتأييد غالبية الوفود المشاركة في المؤتمر، بحيث يرى الكثيروف أنو لوال 
تبنى ىذا المبدأ لما كانت غالبية الدوؿ المشاركة في المؤتمر وافقت عمى اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية 

 الدولية.
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وبالتالي فإف األخذ بيذا المبدأ يعنى أنو عند ارتكاب أي مف الجرائـ الدولية المنصوص عمييا في 
نما تحتفظ ميثاؽ روما فإف المحكمة ال تتمتع باختصاص تمقائي لنظر ىذه ال جريمة ومحاكمة مرتكبييا، وا 

النظـ القضائية الوطنية باختصاصيا األصيؿ في ىذا الصدد، وبالتالي ففي مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى 
التحقيؽ أو المقاضاة أف تبمغ المحكمة بما قامت أو تقوـ بو مع -الدولة التي أجرت أو كانت تجري

ضائية فيما يتعمؽ باألفعاؿ المجرمة. ولممدعي العاـ لممحكمة رعاياىا أو مع غيرىـ في حدود واليتيا الق
الجنائية الدولية أف يطمب مف ىذه الدولة أف  تبمغو بصفة دورية بالتقدـ المحرز في التحقيؽ الذي تجريو 

 4أو بأية مقاضاة تالية لذلؾ ويجب عمى الدولة أف ترد عمى ذلؾ دوف تأخير ال موجب لو.
نية بواجبيا ىذا عمى الوجو األكمؿ فإف اختصاص المحكمة الجنائية فإذا قامت السمطات الوط

الدولية ال ينعقد أما إذا فشمت السمطات الوطنية أو تقاعست عف القياـ بمثؿ ىذا االلتزاـ فإف اختصاص 
المحكمة ينعقد عندئذ و عندئذ فقط وبالتالي فال خوؼ ، البتة ، مف  ىيمنة القضاء الدولي الجنائي عمى 

دة الوطنية كما يعتقد بعض أولي األمر في عدد مف الدوؿ العربية فيمتنعوف عف االنضماـ إلى نظاـ السيا
 المحكمة األساسي . 

 الفرع الثاني : حالة عدم الرغبة و عدم القدرة
إف مؤتمر روما قد خمؼ نقاش كبير حوؿ مصطمح )عدـ الراغبة( و)عدـ القدرة( بيف ممثمي وفود 

التخوؼ مف تضييؽ اختصاص المحكمة بتبني مصطمحات يغمب عمييا المعيار  الدوؿ المشاركة بسبب
الشخصي ال الموضوعي وىو ما حاوؿ النظاـ األساسي تجنبو مف خالؿ اإلشارة إلى بعض المعاير 
االسترشادية التي يمكف أف يستخمص منيا فيما إذا كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة فعال عمى 

تحقيؽ و المحاكمة وىو ما عالجتو عمى التوالي الفقرتاف الثانية و الثالثة مف المادة االضطالع بمياـ ال
 ( مف النظاـ األساسي.17)

حيث جاء في الفقرة الثانية أنو )لتحديد عدـ الرغبة في دعوى معينة تنظر المحكمة في مدى توافر 
جرى -ترؼ بيا القانوف الدولي :أ واحد أو أكثر مف األمور التالية مع مراعاة أصوؿ المحاكمات التي يع

االضطالع بالتدابير أو يجري االضطالع بيا أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص 
المعنى مف المسؤولية الجنائية عف جرائـ داخمة في اختصاص المحكمة عمى النحو المشار إليو في المادة 

ارض في ىذه الظروؼ مع نية تقدـ الشخص حدث تأخير ال مبرر لو في التدابير بما يتع-(. ب5)
لـ تباشر التدابير أو ال تجري مباشرتيا بشكؿ مستقؿ أو نزيو أو بوشرت أو تجري -المعنى لمعدالة. ج

 مباشرتيا عمى نحو ال يتفؽ في ىذه الظروؼ مع نية تقدـ الشخص لمعدالة(.
أ إلييا الدوؿ المعنية لسمب وتعالج الفقرات السابقة أكثر حاالت التحايؿ شيوعا و التي قد تمج

المحكمة اختصاصيا التكميمي والحيمولة دوف مباشرتو وذلؾ عندما تتجو إرادة الدولة المعنية إلى عدـ 
الرغبة في إجراء المحاكمة و عدـ السماح لممحكمة أيضا بمباشرة اختصاصيا وذلؾ ليدؼ تمكيف المتيـ 



 1440الموافق ل ربيع الثاني  2010جانفي      00الرقم التسمسمي    01مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

229 

 

العدالة الجنائية فتمجأ مثال إلى التباطؤ في إجراءات  مف اإلفالت مف العقاب وحمايتو مف الخضوع لقواعد
التحقيؽ والمحاكمة أو عدـ إتباع اإلجراءات السميمة فال تستدعي الشيود أو تتجاىؿ أدلة اإلثبات وتيدر 
الوقائع و القرائف الثابتة و المستقرة وىو ما يشكؿ مجموعو إىدارا لقواعد العدالة و المنطؽ القانوني السميـ 

عطي المحكمة الدولية صالحية التدخؿ وعدـ اإلعتداد بكؿ ما اتبعتو الدولة المعنية مف حيؿ قانونية مما ي
غير مشروعة وبالتالي تقرير أف الدولة المعنية غير راغبة حقا في القياـ بواجبيا في التحقيؽ و المقاضاة 

 ليا في مثؿ ىذه الحالة.وىو ما يعني أف تباشر المحكمة بنفسيا ىذه اإلجراءات لينعقد االختصاص 
كذلؾ حاالت التحايؿ التي تمجأ إلييا الدوؿ ، قد تظير مف خالؿ تكييؼ المحكمة الوطنية سموؾ 
يدخؿ في إطار الجرائـ الواردة في نظاـ روما عمى أنو مف جرائـ الحؽ العاـ ، ويعاقب الجاني عمى ىذا 

 5األساس.
( إلى أنو ) لتحديد 17أشارت الفقرة الثالثة مف المادة) وأما بالنسبة لتقرير وجود حالة عدـ القدرة فقد

عدـ القدرة في دعوى معينة تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انييار كمي أو جوىري 
لنظاميا القضائي الوطني أو بسبب عدـ توافره عمى إحضار المتيـ أو الحصوؿ عمى األدلة والشاىدات 

 رة بسبب أخر عمى االضطالع بإجراءاتيا (.الضرورية أو غير قاد
ومثاؿ ىذه الحالة أف تكوف الدولة المعتدية عاجزة عف محاكمة األشخاص المتيميف بارتكاب جريمة 
العدواف بسبب انييار نظاميا القضائي بتأثير الفوضة التي نجمت عف خضوعيا لمجزاءات الدولية أو إثر 

اع الشرعي الفردي أو الجماعي أو بسبب انييار الدولة المعتدية ممارسة الدولة المعتدى عمييا لحؽ الدف
نفسيا إثر اليزيمة و غياب السمطة المركزية ففي كؿ ىذه الحاالت تكوف الدولة المعنية صاحبة 
االختصاص غير قادرة فعال عمى أداء مياميا مما يستدعى أف ينعقد االختصاص لممحكمة الجنائية 

و االنييار الذي أصاب النظاـ القضائي الوطني، فاختصاص المحكمة الدولية لتكمؿ بذلؾ النقص 
الجنائية ينعقد بنظر الجرائـ الداخمة في اختصاصيا طبقا لنص المادة الخامسة مف نظاميا األساسي في 
حالة وجود فراغ قضائي، والذي يمكف استخالصو ليس فقط مف االنييار الكمي أو الجوىري لنظاميا 

نما يس  6تفاد كذلؾ مف سوء إدارة العدالة بصفة عامة.القضائي وا 
غيراف بعض الفقياء يطرحوف تساؤؿ حوؿ ما إذا كاف مبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية 
الدولية، يطبؽ في مواجية أي نظاـ قضائي وطني وعمى أساس أي معيار لالختصاص يتبناه المشرع 

مبدأ االختصاص الجنائي العالمي ، أما أف ىذا اإلجراء  الداخمي داخؿ ىذه الدولة، بما فيو حالة تبني
اإلمكانية الفعمية  -نظرا الرتباطو المباشر بالجريمة–يطبؽ فقط في مواجية القضاء الوطني الذي يكوف لو 

لجمع األدلة، أو أف لو القدرة عمى تنفيذ حكـ اإلدانة الصادر ضد ىذا الشخص المعني ولكنو لـ يفعؿ 
  7ذلؾ.

حاكمة وعقاب فاعميف ضد كؿ مف يرتكب إحدى الجرائـ األشد خطورة، والداخمة في اختصاص فتحقيؽ م
المحكمة الجنائية الدولية، والتي تثير قمؽ المجتمع الدولي بأسره، يقتضي أف يكوف االختصاص التكميمي 
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وؿ مقتصر فقط عمى بعض جيات االختصاص القضائي الوطني وبالنظر أيضا إلى عالقة المحكمة بالد
 8المتصمة بالجريمة محؿ االعتبار اتصاال وثيقا.

وأماـ ىذا الوضع فقد أصرت العديد مف الدوؿ عمى الرغـ مف قبوليا لمبدأ التكامؿ ، عمى ضرورة  
تزويد المحكمة الجنائية الدولية بسمطة تقديرية في تقرير مدى مالئمة أو عدـ مالئمة حموليا محؿ 

 9. المحكمة الوطنية في مسألة معينة
والحقيقة التي نتوصؿ إلييا ، أنو مف الصعب عمى قضاة المحكمة الجنائية الدولية الحصوؿ عمى 
الدالئؿ الكافية إلثبات سوء نية الدولة في متابعة مرتكبي الجرائـ الدولية ، فضال عف ذلؾ أنو مما الشؾ 

طنية سوؼ يثير حفيظة الدولة فيو أف إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارىا بالحموؿ محؿ المحاكـ الو 
 10المعنية وربما ينعكس سمبا عمى أي إمكانية لمتعاوف بيف ىذه الدولة و المحكمة الجنائية الدولية.

( مف النظاـ األساسي قد وضعت قيودا محددة عمى ممارسة 17والحقيقة األخرى أف المادة)
لمحاكة الوطنية إزاء واقعة تكييؼ المحكمة الختصاصيا الذي سوؼ يكوف دائما مرىوف برغبة ونزاىة ا
 11عمى أنيا جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية أو جريمة إبادة جماعية.

وبالنتيجة فإف إشكالية مبدأ التكامؿ مع المحكمة الجنائية الدولية يفسر أف إحتراـ القانوف الدولي مف 
 12الناحية الواقعية رىيف بكفالة النظـ الوطنية ليذا االحتراـ.

 الفرع الثالث : عدم فعالية بعض نصوص النظام األساسي مع مبدأ التكامل
إف إشكالية تطبيؽ مبدأ التكامؿ ، مما قد يؤثر بالسمب عمى مبدأ المساءلة الجنائية لألفراد يمكف أف 

(الخاصة باعتبار تجنيد األطفاؿ دوف  7الفقرة ىػ/8(، والمادة )26/ب/8/2نفترضو عند قراءة المادة )
 13مسة عشر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسمحة الوطنية جريمة حرب.الخا

سنة ال يعتبر جريمة. وبالتالي، فإف استخداـ دولة ما  15تجنيد أو قبوؿ تطوع ما فوؽ سف  إف
لمقاتميف مف سف الخامس عشر حتى ما دوف الثامنة عشر ال يعد ىذا بمثابة جريمة تختص بيا المحكمة، 

ص ( مف النظاـ األساسي قضت بأنو )ال يكوف لممحكمة اختصاص عمى أي شخ26مادامت أف المادة )
 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليو(. 18يقؿ عمره عف 

إف ىذه الصياغة المطمقة تبيف عمى عدـ انعقاد االختصاص لممحكمة كمية لمف لـ يتجاوز سف 
الثامنة عشر وقت ارتكابو الجريمة التي تدخؿ في نطاؽ اختصاصيا، ويزداد األمر تعقيدا حالما لف تتمكف 

–ف محاكمتو تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، ناىيؾ عف كوف ىذا المقاتؿ م -المقاتؿ–دولة الطفؿ 
سيكوف مف محاربي ىذه الدولة، والذي قاتؿ بناء عمى تعميمات رؤسائيا وقادتيا وىو ما يجعمو  -الطفؿ

 غير مسؤوؿ عف أفعالو التي تعتبر جريمة دولية.-الطفؿ–بمنأى عف العقاب، وىنا يصبح المقاتؿ 
أماـ المسؤولية  وبالتالي عائقا -( مف النظاـ األساسي تمثؿ عائقا لتطبيؽ مبدأ التكامؿ 26لمادة )إف ا

وىو ما يتعيف النزوؿ بالسف فييا إلى الخامسة عشر لتنسجـ مع سياؽ النصوص، أو أف  -الجنائية الدولية
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تقرير محاكمة وعقوبة أخؼ يتـ حذفيا لتقع المسؤولية عمى مف يستخدـ ىؤالء األطفاؿ أيا كاف السف، مع 
لمصغار، وذلؾ تماشيا مع السياسة الجنائية لمتشريعات الوطنية، وقواعد بكيف الخاصة بالقواعد النموذجية 
الدنيا إلدارة شؤوف قضاء األحداث ، وكذلؾ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، حيث تنص 

ث يراعى جعؿ اإلجراءات مناسبة لسنيـ، ومواتية لضرورة (منو عمى أنو )في حالة األحدا 14/4المادة )
 14العمؿ عمى إعادة تأىيميـ(.

فضماف تطبيؽ مبدأ التكامؿ يقتضي إخضاع مف يرتكب جريمة تدخؿ في نطاؽ اختصاص 
المحكمة، مع وضع اعتبارات خاصة لمسف، وترتيب إجراءات وعقوبات تتناسب مع صغر السف، حتى ال 

إلى إفالت الجناة تحت سف الثامنة عشر مف العقاب خاصة في حالة فساد أو ( 26يؤدي نص المادة )
 15انييار األنظمة القضائية الوطنية لدوليـ.

 المطمب الثاني : سمطة مجمس األمن وفقا لنصوص النظام األساسي
ؿ تنظـ العالقة بيف المحكمة الجنائية الدولية وىيئة األمـ المتحدة مف خالؿ اتفاقية تعتمدىا الدو 

( ، أي أف األمر سيكوف في ىذا السياؽ متوازيا مع العديد مف المنظمات الدولية و 2األطراؼ المادة)
الوكاالت التابعة لألمـ المتحدة المنشأة  بموجب اتفاقية والتي تكوف أغراضيا متصمة بنفس أغراض 

 وأىداؼ األمـ المتحدة .
مجمس األمف ، فقد وضع النظاـ األساسي العديد  أما بالنسبة لمعالقة بيف الحكمة الجنائية الدولية و

بناءا عمى الصالحيات المخولة  مف األحكاـ القانونية التي تبيف الصالحيات التي يتمتع مجمس األمف بيا
لو بموجب الفصؿ السابع وتحت غطاء حماية السمـ واألمف الدولييف كسمطتو في إحالة حالة إلى المحكمة 

وجب نظاـ روما بأحقية تعطيؿ البدء في التحقيؽ لمدة يجوز البدء أو لمفصؿ فييا أو اختصاصو بم
شيرا قابمة لمتجديد ومعتمدا عمى  12المضي في تحقيؽ أو مقاضاة بموجب ىذا النظاـ األساسي لمدة 

 الشروط واألسباب ذاتيا .

 الفرع األول : سمطة مجمس األمن في إحالة حالة إلى المحكمة
( مف النظاـ األساسي عمى ىذه السمطة بأنو) لممحكمة أف تمارس 13)نصت الفقرة)ب( مف المادة 

وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي في األحواؿ  5اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة 
التالية: ب( إذا أحاؿ مجمس األمف، متصرفا بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، حالة إلى 

 ـ يبدو فييا أف جريمة أو أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت(.المدعي العا
إف ىذه الصالحيات التي منحت لمجمس األمف قد وسعت شيئا ما مف اختصاصاتو وكذا فتحت 
المجاؿ أماـ الدوؿ الدائمة العضوية لمنح تأييدىا ودعميا إلصدار قرار اإلحالة مف داخؿ المجمس ، رغـ 

لممحكمة الجنائية مما قد يؤثر عمى المصداقية األدبية واألخالقية لممحكمة أنو يعتبر بعضيا عدوا لدودا 
 16وعمى األىداؼ التي سطرت عند تأسيسيا.
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وتبدو خطورة ىذه السمطة الممنوحة لممجمس أف اإلحالة الصادرة مف ىذا المجمس سوؼ تؤدي 
 17تمقائيا إلى تعطيؿ العمؿ بمبدأ التكامؿ القضائي مف جية .

جية أخرى فإف اإلحالة الصادرة مف المجمس تسري عمى جميع الدوؿ األطراؼ وغير األطراؼ  ومف
 18في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.

ويجدر التنبيو عمى أف سمطة اإلحالة لمجمس األمف قد حظيت بقبوؿ عدد معتبر مف الوفود 
، حيث اعتبرت أف ىذه االختصاصات تحوؿ المشاركة في المؤتمر التحضيري إلعداد النظاـ األساسي

 19دوف إقداـ مجمس األمف مستقبال عمى إنشاء محاكـ دولية جنائية متخصصة.
وعمى النقيض مف ذلؾ فقد عارضت دوؿ أخرى منح المجمس مثؿ ىذه الصالحيات مبررة ىذا 

صداقيتيا ومثؿ ىذا الرأي بأنو سيؤدي إلى تقويض الثقة في حياد واستقالؿ المحكمة وبالتالي ينقص مف م
الوضع سوؼ يمكف األعضاء الدائميف في مجمس األمف مف جعؿ المحكمة أداة لممارسة الضغط عمى 

 20الدوؿ الفقيرة. 
فيما انتقدت كؿ مف األردف وسوريا اقتصار سمطة اإلحالة عمى مجمس األمف وحده دوف بقية أجيزة 

مف الواضح لدييـ لماذا ينفرد مجمس األمف مفضال  األمـ المتحدة األخرى ، ولذلؾ اعتبر الوفديف أنو ليس
 21عمى أجيزة األمـ المتحدة األخرى بأف يمنح سمطة اإلحالة لممحكمة الجنائية الدولية. 

 الفرع الثاني : سمطة مجمس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة
ـ بالفعؿ بالخطورة والتي تعتبر ىذه السمطة الثانية لمجمس األمف في إرجاء التحقيؽ أو المقاضاة تتس

قد يكوف مف شأنيا إعاقة آلية العمؿ بالمحكمة إلى أجؿ غير مسمى ، وىي السمطة التي نصت عمييا 
ال يجوز البدء أو المضي في تحقيؽ أو مقاضاة بموجب ىذا  ( مف النظاـ األساسي عمى أنو )16المادة)

س األمف إلى المحكمة بيذا المعني النظاـ األساسي لمدة اثني عشر شيرا بناء عمى طمب مف مجم
يتضمنو قرار يصدر عف المجمس بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، ويجوز لممجمس تجديد 

 (. ىذا الطمب بالشروط ذاتيا
لمنص السابؽ فإنو يظؿ مجمس األمف الدولي يحتكر سمطة التدخؿ ليطمب مف المحكمة  ووفقا

رجاء التحقيؽ أو المقاضاة.  الجنائية الدولية إيقاؼ تحركيا وا 
لذلؾ يرى مجموعة مف رجاؿ القانوف أف ىذا النص ما ىو إال تقرير حقيقي لصالحيات مجمس 

مقتضى تمؾ السمطات يستطيع مجمس األمف توقيؼ األمف الفعمية المكرسة في الميثاؽ األممي .وب
 التحقيقات كما ىو منصوص عمييا في نظاـ روما.

( مف النظاـ 16ويرى فريؽ أخر أف سمطة إرجاء التحقيؽ أو المقاضاة ليست مطمقة ذلؾ أف المادة )
 األساسي وضعت شروطا معينة حتى يتمكف مجمس األمف مف مباشرة سمطة اإلرجاء ىذه وىو أف يتـ
اإلرجاء بناء عمى قرار مف المجمس وأف يكوف ذلؾ وفؽ أحكاـ الفصؿ السابع المتعمؽ بحفظ السمـ واألمف 
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الدولييف وىذا ماال يتـ إال في حالة اتفاؽ أغمبية أعضاء مجمس األمف الدائميف عمى الموافقة إلى إرجاء 
مف ميتما بمسألة قيد بحثو وال التحقيقات أو المحاكمات التي تقوـ بيا المحكمة عندما يكوف مجمس األ

 22يرغب في اشتراؾ المحكمة في نظر ىذه القضية.
( منحت مجمس األمف اختصاص مطمؽ في طمب التأجيؿ 16وتظؿ المسألة األىـ ىي أف المادة)

غير محدد بفترة زمنية محدودة بؿ أنيا متاحة ألجؿ غير مسمى. صحيح أف مدة التأجيؿ حددتيا المادة 
شيرا إال أنيا أجازت لممجمس تجديد طمب التأجيؿ ، وتجديد طمب التأجيؿ سيكوف ممنوحا  بفترة أثنى عشر

نما اعتراض عمؿ المحكمة في تفعيؿ نظاـ  لممجمس لمرات غير محدودة وىو ما يعني ليس مجرد تعميؽ وا 
 23اسية.الردع الدولي الجنائي ، ويعني أيضا بتبعية ىيئة قضائية جنائية تبعية خطيرة لوالية ىيئة سي

وجدير بالذكر أنو أثناء المؤتمر التحضيري طالبت بعض الوفود وأىميا الوفد األردني بضرورة سد  
ىذه الثغرة بمعالجتيا بحيث صرح المندوب األردني عمى أنو ال يفيـ لماذا يحتاج مجمس األمف إلى أف 

لمحكمة مجرد ذيؿ تابع شير(. مؤكدا أنو ال ينبغي أف تصبح ا12يطمب تعميؽ تحقيؽ لفترة تطوؿ إلى)
 24لممجمس.

إال أف كؿ االقتراحات السابقة قد قوبمت بإرادة الدوؿ العظمى دائمة العضوية في مجمس األمف 
والتي كانت ترفض وجود أي قيد يحد مف صالحياتيا المطمقة التي تمارسيا داخؿ مجمس األمف وىذا ما 

ث أشار الوفد الروسي إلى أف )وفده يجد مف كشفت عنو أراء ىذه الدوؿ أثناء المؤتمر التحضيري، حي
الصعوبة الموافقة عمى أي صياغة قد تفسر عمى أنيا تعدؿ التزامات الدوؿ بمقتضى الميثاؽ وخصوصا 
بمقتضى الفصؿ السابع منو ، وعالوة عمى ذلؾ فإف إدخاؿ أي قيد زمني قد يفسر بأنو يؤثر عمى سمطات 

( عمى النحو السالؼ الذكر مف 16لؾ اعتمدت صياغة المادة)مجمس األمف بمقتضى الفصؿ السابع(. ولذ
 طرؼ محرري النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.

شيرا قابمة لمتجديد قد يعتبر عمى أنو  12رغـ إف حؽ اإلحالة وحؽ إيقاؼ العمؿ في التحقيؽ لمدة 
لمدوؿ الدائمة العضوية في  عمؿ سمبي سيربؾ عمؿ المحكمة ويجعميا تحت رحمة االعتبارات السياسية

مجمس األمف إال أنو يبقى األمؿ قائـ في اعتبار تمؾ السمبية ىي سمبية مؤقتة أممتيا ظروؼ وشروط 
توطيد وتثبيت المحكمة الجنائية الدولية ، إضافة إلى كوف النظاـ األساسي جاء معبرا عف توافؽ صعب 

ة ، فاف ىذه السمبية والثغرة الحاصمة اآلف في بيف دوؿ تختمؼ في التصورات والمنطمقات لعمؿ المحكم
نظاـ روما ىي قابمة لمتعديؿ باالستناد إلى الصالحيات التي تتمتع بيا جمعية الدوؿ األعضاء في تعديؿ 
نصوص النظاـ األساسي ، حيث تستمـز ىذه التقنية أرضية دعـ وتأييد صمبة بيف الدوؿ األعضاء داخؿ 

 ف تعديؿ ىذه النصوص ىي بحاجة إلى ضغط مف المجتمع الدولي.الجمعية ، وبنوع مف الدقة فا

 المبحث الثاني
 العوائق الموضوعية
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يمكف القوؿ بأف العوائؽ الموضوعية، تتمثؿ في مسألتيف مف شأنيما الحد مف فعالية ىذه المحكمة 
في إشكالية عدـ تعريؼ  الجنائية الدولية، وتتمثؿ المسألة األولى في مبدأ السيادة الوطنية. والمسالة الثانية

 جريمة العدواف. وذلؾ وفؽ التقسيـ األتي:

 المطمب األول : مبدأ السيادة الوطنية
لقد بات مف الثابت حقا أف الفرد الذي يرتكب عمال مخالفا ألحكاـ القانوف الدولي يعد مسئوال 

لدولي و أرساه مع بداية مسؤولية شخصية ومباشرة أماـ القضاء الدولي، وىو ما تبناه النظاـ القانوني ا
قضاء نورمبرغ والتي أكدت عمى مبدأ المسؤولية الجنائية لمفرد عف انتياؾ الجرائـ الدولية عندما أشارت 
 إلى أف كؿ شخص يرتكب فعال يشكؿ جريمة حسب القانوف الدولي يسأؿ عف سموكو ويوقع عميو العقاب.

وف الدولي إال أنو ظؿ معطال غير قابؿ لمتطبيؽ ورغـ أف ىذا المبدأ يمثؿ تحوال جذريا في نظاـ القان
 بسبب افتقاد المجموعة الدولية إلى ىيئة دولية تضمف محاكمة مرتكبي الجرائـ الدولية.

فخالؿ فترة زمنية طويمة وبرغـ وقوع الكثير مف النزاعات المسمحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي 
، إال أف األفراد المتيميف بيذه الجرائـ كانوا يفمتوف دائما مف والتي أدت إلى العديد مف الجرائـ الدولية 

العقاب وذلؾ ألسباب متعددة وفي مقدمتيا كانت السيادة الوطنية مف بيف المعوقات الرئيسية التي وقفت 
في وجو إنشاء نظاـ الردع الدولي ، ويبدو ىذا االعتراض مف خالؿ المحاوالت العديدة في إظيار عدـ 

محاكمة المتيميف بارتكاب الجرائـ الدولية عادة ، ماداـ ذلؾ الفعؿ الذي يكيؼ كجريمة دولية قد الرغبة في 
وقع باسـ الدولة ولحسابيا  ، وفي المقابؿ وبطبيعة الحاؿ فإف ىذه الدولة لف تقوـ بتسميمو إلى سمطة 

ـ أحد رعاياىا  المتيـ وطنية معادية ليا لمحاكمتو ، وتبرير ذلؾ ما تجده دولة الجاني مف حرج في تسمي
 إلى دولة أخرى وىذا في ظؿ غياب آلية دولية فعالة لتنفيذ نظاـ الردع العقابي الدولي.

والنتيجة أنو قد أفمت الكثير مف الجناة بسبب خمو المجتمع الدولي ليذه اآللية وبذلؾ عطؿ مبدأ 
و ما تـ بالفعؿ بإنشاء المحكمة المسؤولية الجنائية الفردية ، وىو خمؿ كبير كاف مف الالـز تجنبو وى

الجنائية الدولية لتبمور الجيود الدولية المضنية إلقرار نظاـ دولي يحظى بالقبوؿ لدى أعضاء الجماعة 
الدولية بيدؼ التغمب عمى عقبات مالحقة ومتابعة المتيميف بارتكاب الجرائـ التي تيدد وتمس الكياف 

 25 ادة القضائية الدولية عمى السيادات الوطنية.البشري. وبالتالي، فيي تجيز نوعا مف السي
يظؿ السؤاؿ ىؿ ستنجح المحكمة الجنائية الدولية بالفعؿ في تحقيؽ تتبع مرتكبي الجرائـ  لكف

الدولية وىذا في مواجية إصرار الدوؿ عمى التمسؾ بمبدأ السيادة الوطنية ؟ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ 
ليذا المبدأ  نحاوؿ معالجتو بقدر مف التفصيؿ مف خالؿ دراسة مبدأ السيادة وذلؾ بإعطاء نموذج تطبيقي

   المكمفة بتفعيؿ عجمة العدالة الجنائية الدولية . -الفتية-وما خمفو مف أثر جد سمبي عمى ىذه الييئة الدولية
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سياسي يتعمؽ بالدولة باعتباره أحد أىـ خصائصيا وسماتيا  -فالسيادة مفيوـ قانوني
ة، أي عضوًا في المجتمع وىي شرط مف الشروط األساسية العتبار أي كياف سياسي دول  الرئيسية.
 الدولي.

فالسيادة ىي التي تخوؿ الدولة الحؽ بالتشريع وتطبيؽ قوانينيا ومحاكمة األشخاص واألفعاؿ داخؿ 
رساؿ  إقميميا الوطني، والحؽ بالدخوؿ بعالقات مع الدوؿ األخرى وعقد االتفاقات والمعاىدات الدولية وا 

األخرى، والحؽ بالتمتع بالحصانات واالمتيازات في الدوؿ األخرى ممثميف ودبموماسييف يمثمونيا في الدوؿ 
 وأماـ محاكميا، وىذه ىي الحقوؽ التي يشمميا مفيـو السيادة في القانوف الدولي.

لكف عند القياـ بتحميؿ شامؿ لمسألة طغياف مبدأ السيادة الوطنية عمى صعيد الواقع الدولي ال يبدو 
المحكمة الجنائية الدولية وذلؾ عمى الرغـ مف أف نظاميا األساسي قد الجواب واضحا بالنسبة لفعالية 

دخؿ حيز النفاذ حقيقة ورغـ ارتفاع نسبة الدوؿ المصدقة ليذه المحكمة، لذلؾ فالمعارضة األمريكية 
إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية تظؿ العائؽ الكبير أماـ تحقيؽ جياز دائـ دولي لردع المجرميف بسبب ما 

تو مف كوكبة مف األدوات السياسية والقانونية المعقدة التي تستيدؼ إفالت الرعايا األمريكييف مف حشد
 26العقاب.
 27حيث تعد الواليات المتحدة األمريكية المعارض الرئيسي لوجود المحكمة ككؿ . 

فيناؾ رفض شامؿ لممحكمة مف قبميا ، فيي تخشى أف يحد وجود المحكمة مف قدرتيا عمى تحقيؽ 
أىدافيا ، كما تشعر بالقمؽ مف إمكانية مساءلة جنودىا الذيف يشاركوف عمميات أممية في العديد مف رقعة 

 28في العالـ.
وليذا فقد ىدد رئيس الوفد األمريكي في اجتماعات المجنة التحضيرية بأف الواليات المتحدة 

لـ يعفي مجمس األمف الموظفيف  األمريكية قد تحظر مشاركتيا في قوات األمـ المتحدة لحفظ السالـ إذا
 29العسكرييف األمريكييف مف المحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدولية.

وقد تـ تأكيد ىذا الرفض كذلؾ مف طرؼ دافيد شيفر بإعالنو أف الواليات المتحدة األمريكية قد 
طمبت مقابؿ ذلؾ في أخذت مسؤولياتيا الفريدة في الكرة األرضية وأدت خدمة أف تكوف شرطي لمعالـ وىي 

 30روما إعفائيا مف المسؤولية.
ومف جية أخرى فإف اإلدارة األمريكية أبدت معارضة لبعض القواعد المتعمقة بآلية اختصاص 

/كانوف 31المحكمة وىو ما كاف قد قالو الرئيس األميركي عندما أعرب عف توقيعو عمى نظاـ روما في 
ى ممارسة اختصاصيا عمى األفراد المنتميف لدولة غير عف تخوفو مف قدرة المحكمة عم 2000األوؿ/

 31طرؼ في االتفاقية.
لكف رغـ توقيع الواليات المتحدة األمريكية عمى نظاـ روما فإف رغبة ىذا البمد بدت جمية في عدـ 
االنضماـ لممحكمة ، وىذا ما أكده وزير الخارجية ألعضاء الكونغرس األمريكي أنو ال يجب عمى أي 
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نتظر أية خطوة إيجابية رسمية مف الواليات المتحدة األمريكية في مسألة التصديؽ عمى نظاـ منيـ أف ي
 روما.

تـ التقدـ بعدة مشاريع قوانيف أمريكية لمعارضة إنشاء المحكمة والحد مف  2001وفي بداية عاـ
األجنبية صالحياتيا أىميا التشريع الذي ييدؼ إلى حماية حقوؽ المدنييف والعسكرييف في المحاكـ 

والدولية وقد عرؼ ىذا المشروع باسـ)قانوف حماية المواطنيف األمريكييف ومقاضاة مجرمي الحرب 
 .S.1296( وىو يحمؿ الرمز2001لعاـ

أنيا قامت بإشعار األمـ  2002أيار/مايو/2وتأكيدا لذلؾ أعمنت الواليات المتحدة األمريكية في 
في قانوف روما وأنيا بالتالي تسحب توقيعيا عمى ىذه المتحدة رسميا أنيا ال تنوي أف تصبح طرفا 

 32المعاىدة وتتحرر بالتالي مف أية التزامات يفرضيا عمييا ميثاؽ روما.
قانوف)قانوف حماية الجنود األمريكييف( الذي 2002أب2عمما أف الكونغرس األمريكي أقر بتاريخ 

مدادات العسكرية األمريكية لمدوؿ وىو يتضمف في أحكامو وقؼ اإل 2001عرض عمى الكونغرس في مايو
األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باستثناء دوؿ الناتو وبعض الحمفاء الرئيسيف وكذلؾ منع استعماؿ 
المساعدات الفدرالية مف أجؿ مساندة إنشاء المحكمة ، وكذلؾ منع موظفي المحكمة الجنائية مف إجراء أي 

األمريكية ، أي عدـ التعاوف معيا بصفة شاممة. ويعرؼ ىذا القانوف تحقيقات أو جمع أدلة عمى األراضي 
 33) بقانوف غزو الىاي ( .

والجدير بالمالحظة أف الفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف تشير في تقرير حديث صادر عنيا إلى أنو 
لعالـ في اتصمت الواليات المتحدة األمريكية تقريبا بكؿ دوؿ ا 2002ومنذ أواخر شير تموز مف عاـ

القارات الخمس سعيا إلى التوقيع عمى اتفاقات ثنائية مع ىذه الدوؿ غرضيا حماية الجنود األمريكييف مف 
المساءلة أماـ محكمة روما و المشاركيف في عمميات عسكرية أممية في جيات كثيرة مف العالـ ، وقد 

. عمما أف مشروعية ىذه 34يةىددت كؿ دولة ال تتعاوف معيا بقطع المساعدات االقتصادية والعسكر 
 35االتفاقات الثنائية حسب بعض الفقياء تبقى محؿ شؾ لتعارضيا مع القواعد اآلمرة لمقانوف الدولي.

ومف جية ثانية يرى مجموعة مف الخبراء العامميف في المجاؿ الحكومي والجامعي وغير الحكومي 
مناصرة لممحكمة الجنائية الدولية ، يجمعوف والذيف استشارىـ التحالؼ الدولي لممنظمات غير الحكومية ال

مف 2عمى أف ىذه االتفاقات الثنائية التي اعتمدتيا الواليات المتحدة األمريكية تأسيسا عمى أحكاـ) الفقرة
( مف نظاـ روما ، ال تجيزىا ىذه المادة نفسيا وبالتالي ، فإف التصديؽ عمى مثؿ ىذه االتفاقات 98المادة

موضع انتياؾ لمقانوف الدولي ، وتجعؿ الدوؿ األطراؼ تخالؼ التزاماتيا بموجب نظاـ يضع الدولة المعنية 
 36روما .

مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات ال تسفر  32ويضيؼ ىؤالء الخبراء في تحميميـ أنو وفؽ لممادة
لقانوف المعاىدات عف مثؿ ىذا التفسير المنافي لمعقؿ والمخالفة والصواب ، ولذلؾ يأتي في اتفاقية فيينا 

في 31مخالؼ لمصواب ، إذ تنص) المادة 98ما يدعـ الرأي القاضي بأف النيج األمريكي إزاء المادة
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( مف االتفاقية عمى أنو) ينبغي تفسير أية معاىدة بحسف نية ووفقا لممعنى المعتاد الذي يناط 1الفقرة
 37بمصطمحات المعاىدة في سياقيا وعمى ضوء ىدفيا والغرض منيا (.

ولقد تجمت ىذه المعارضة عمى أرض الواقع مف خالؿ السياسة األمريكية منذ اليوـ األوؿ لبدء 
باستعماؿ حؽ الفيتو لعرقمة القرار المتعمؽ بإرساؿ  2002/حزيراف/30الحكمة الجنائية الدولية عمميا في

يا العامميف ضمف ىذه بعثة أممية لمسالـ إلى البوسنة واليرسؾ مشترطة عمى ىذا القرار استثناء مواطني
البعثة مف الخضوع لوالية المحكمة ، وقد وافؽ مجمس األمف عمى ىذا الشرط ، وتـ صدور ىذا القرار 

الذي أعطى الحصانة الالزمة لمحكومة األمريكية التي طمبتيا.  2002/تمز/21بتاريخ 1422تحت رقـ
 . 12/6/2003بتاريخ1487ولقد تكررت ىذه الحصانة مف خالؿ القراررقـ

-رغـ المعنى الشامؿ ليما بجعؿ الحصانة لكؿ القوات األممية-لذلؾ فالتفسير الموسع لمقراريف
 يوضح أف المقصود بالحماية أساسا ىـ المواطنيف األمريكييف .

والنتيجة التي نخرج بيا أف المعارضة األمريكية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت الصورة 
مريكية التي تزعـ أنيا في ريادة الدوؿ التي تالحؽ المجرميف الدولييف لكف ىذه الحقيقية لمسياسة األ

 المالحقة تتوقؼ عندما يكوف ىناؾ مواطنيف أمريكييف.
 المطمب الثاني : عدم تحديد تعريف جريمة العدوان

إف محكمة نورمبرغ أوضحت أنو )إف شف حرب االعتداء ليس جريمة دولية فحسب ، إنيا أـ 
 إنيا أـ الجرائـ(.… الدولية الكبرىالجريمة 

أيمكف في الوقت الراىف وفي ظؿ إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة بأف عدـ اتفاؽ محرري النظاـ 
األساسي عمى إدراج جريمة العدواف ضمف الجرائـ الدولية النافذة في النظاـ األساسي، إنما ىي جريمة ال 

تعريفيا واالتفاؽ عمى اعتبارىا جريمة تختص بيا المحكمة ىي تجد قواعد دولية تجرميا ؟ أـ تبقى مسألة 
مسألة إرادة دولية قوية إلنفاذىا ؟  الواضح أف اإلشكالية ال تكمف ضمف النصوص القانونية في تعريؼ 
نما المسألة تكمف ضمف تعنت الدوؿ المستمر في عدـ االلتزاـ بالمعاىدات الدولية  جريمة العدواف ، وا 

 درة مف شأنيا النيوض بنظاـ جنائي دولي.وبإفشاؿ كؿ مبا
وتأكيدا لحقيقة ىذا الواقع الذي ال يخدـ العدالة الجنائية الدولية ،نعود إلى النقاشات الطويمة أثناء 

، حيث طالبت العديد 38المؤتمر التحضيري بشأف إدراج جريمة العدواف في قانوف المحكمة الجنائية الدولية
العظمى باستبعاد جريمة العدواف مف قاموس المحكمة متذرعة بمجموعة مف مف الدوؿ وعمى رئسيا الدوؿ 

أف إثارة جريمة العدواف يثير مشكمة التعريؼ  39األسباب القانونية والسياسية ، فقد ذكر المندوب األمريكي
ومشكمة دور مجمس األمف وأف دولتو متشككة فيما إذا كاف المؤتمر سوؼ يستطيع أف يعتمد تعريؼ 

ال يحاوؿ تعريؼ  3314ف أجؿ إقرار المسؤولية الجنائية قبؿ الغير ، وأف قرار الجمعية العامة مرضيا م
 40العدواف كجريمة فردية وما يفعمو ىو مجرد تكرار صيغة ميثاؽ نورمبرغ.
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وقد ذىب الوفد اإلسرائيمي بالقوؿ أف األفعاؿ العدوانية ترتكبيا دوؿ ضد دوؿ وال تنتمي إلى فئة 
يرتكبيا األفراد انتياكا لمقانوف الدولي اإلنساني وىذه األفعاؿ ىي ما يقصد النظاـ األساسي أف الجرائـ التي 
 41يتصدى ليا.

أما الوفد البرازيمي فقد توقع أف يحدث تصادـ خطير بشأف تنازع االختصاص بيف مجمس األمف 
 42والمحكمة الجنائية الدولية وىو ما يؤثر عمى استقالليا. 

لتحديد تعريؼ ىذه الجريمة  -المعارضة ، ورغـ ما بذلتو المجموعة العربية مف جيودوبمقابؿ ىذه 
حتى الساعات األخيرة مف انتياء المؤتمر التحضيري مف خالؿ  -وتفعيؿ مفيوميا مف طرؼ المحكمة

بيانيا الذي نص عمى أنو)إف المجموعة العربية كانت ترى أنو مف الممكف إدراج العدواف كجريمة معرفة 
ي النظاـ األساسي وترى أنو مف المؤسؼ أف يخرج النظاـ األساسي بمجرد عبارات عامة وأف عمينا أف ف

ننتظر عددا مف السنوات حتى تمارس المحكمة اختصاصيا في جريمة العدواف ، ىذا إف تـ ذلؾ ، وىي 
 أـ الجرائـ الدولية ( .

و لـ يتـ التحديد النيائي لمضموف وكذلؾ رغـ الجيود الحثيثة لمجموعة دوؿ عدـ االنحياز، فإن 
وأركاف جريمة العدواف ، حيث انتيت الصياغة النيائية لنص المادة الخامسة  مف النظاـ األساسي 

تمارس المحكمة االختصاص عمى جريمة العدواف متى  -2لممحكمة الجنائية الدولية بالنص عمى أنو )...
يعرؼ جريمة العدواف ويضع الشروط التي بموجبيا  123و  121اعتمد حكـ بيذا الشأف وفقا لممادتيف 

تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بيذه الجريمة. ويجػب أف يكوف ىذا الحكـ متسقا مع األحكاـ ذات 
 الصمة مف ميثاؽ األمـ المتحدة (. 

حكاـ فإف جريمة العدواف قد عمؽ تعريفيا وىذا وفؽ أل 8و7و6خالفا لمجرائـ الثالث المعرفة بالمواد
مف النظاـ األساسي والمتيف تقرراف في ىذا الصدد ، أنو بعد انقضاء سبع سنوات مف  123و121المادتيف

بدأ نفاذ النظاـ األساسي يقوـ األميف العاـ لألمـ المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر استعراضي لمدوؿ األطراؼ 
رح إما بإجماع أراء الدوؿ األطراؼ أو وفي ىذا المؤتمر ينبغي أف يتـ الموافقة عمى تعريؼ العدواف المقت

 بأغمبية ثمثي تمؾ الدوؿ.
ومتى تحققت األغمبية المطموبة فإف المحكمة تمارس اختصاصيا بخصوص جريمة العدواف بعد 
مرور سنة واحدة مف تاريخ إيداع صكوؾ التصديؽ أو القبوؿ بالنسبة لمدوؿ التي وافقت عميو وأما بالنسبة 

عمى تعريؼ العدواف فإف المحكمة ليس ليا أف تمارس اختصاص فيما يتعمؽ بجريمة  لمدولة التي لـ توافؽ
 العدواف وذلؾ عندما ترتكب في إقميـ ىذه الدولة أو يرتكبيا أحد مواطنييا.

ويرى بعض الفقو أنو إذا أمكف التوصؿ إلى تعريؼ لجريمة العدواف فمف تستطيع المحكمة بسط 
ؿ انقضاء ثماني سنوات عمى األقؿ مف بدأ دخوؿ النظاـ األساسي حيز سمطتيا بالنسبة ليذه الجريمة قب

النفاذ ، ويضيؼ الفقو قائال أف ىذه الفترة ىي فترة طويمة تسمح لمعديد مف المجرميف اإلفالت مف 
 المسؤولية الجنائية أماـ المحكمة الجنائية الدولية.
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أنيا تعطي ميزة لمدوؿ األطراؼ  ويذىب جانب أخر مف الفقو بأف المفارقة في النصوص السابقة
لإلفالت مف المالحقة عف جريمة العدواف وذلؾ فيما إذا كانت الدولة الطرؼ في النظاـ األساسي قد 
رفضت قبوؿ تعريؼ العدواف فعندئذ ليس لممحكمة ممارسة اختصاصيا بالنسبة ليذه الجريمة في مواجيتيا 

بعد اعتماد التعريؼ ستكوف ممزمة بو ولف يكوف في  ، في حيف أف الدولة التي ستنظـ لمنظاـ األساسي
مقدورىا التيرب مف اختصاص المحكمة بالنسبة لجريمة العدواف. وباإلضافة لذلؾ فإف ىذه المفارقة 
القانونية السابقة أنيا تعطي لممحكمة صالحية النظر في جريمة العدواف في مواجية دولة غير طرؼ 

 43عذر مالحقة الدولة الطرؼ التي لـ توافؽ عمى التعريؼ.قبمت باختصاص المحكمة، في حيف يت
والنتيجة التي نتوصؿ إلييا رغـ كؿ ىذه االعتراضات و العوائؽ التي وقفت في وجو إعطاء مفيوـ 
واضح لجريمة العدواف وبعيدا عف كؿ التبريرات السياسية ، فاألمؿ يبقى قائما عمى ما سيقرره مؤتمر 

 روما مف قواعد قانونية دقيقة تمنح تعريؼ واضح لجريمة العدواف . المراجعة المستقبمي لنظاـ 

 خاتمة :
تدعـ ضرورة وحتمية التي  المبادئرغـ أف نظاـ روما األساسي تضمف العديد مف أنو خالصة وال

، غير أنو تضمف العديد مف العقبات التي تقؼ أماـ تثبيت عدـ  لمفرد المسؤولية الجنائية إرساء قاعدة
 اإلفالت مف العقاب عمى المستوى الدولي. 

ولكف رغـ ىذه العوائؽ المتضمنة في النظاـ األساسي والتي تشكؾ في مدى فعالية المحكمة ، يجب 
قوة القانوف عمى كؿ فعاؿ يكرس  عمى المجموعة الدولية أف تسعى إلى إصالحيا إلنشاء نظاـ ردع دولي

 جريمة تيدد السمـ واألمف الدولييف لممجموعة الدولية. ال ركابمف يسعى 
 

 

 قائمة المراجع:

 أوال: المراجع بالمغة العربية
السياسة  -21المحكمة الجنائية الدولية...محكمة القرف -غناـ أنجي

  .2001أفريؿ144العدد37الدولية،السنة
مذكرة ماجستير في القانوف  -المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة–بمخيري حسينة  –حسينة  بمخيري

 .2005الدولي والعالقات الدولية، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، جامعة الجزائر
 .1989الدقاؽ، "القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ"، دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية،  د/سعيد
بدوف سنة الطبعة األولى. -دار النيضة العربية-المحكمة الجنائية الدولية -عبد المطيؼ حسف دد/سعي
 نشر.
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جريمة العدواف بيف نظاـ روما األساسي و المجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة -عزيز شكري د/محمد
 -ني الواقع والطموحالقانوف الدولي اإلنسا -القانوف الدولي اإلنساني الواقع والطموح-الجنائية الدولية

 .2000مطبعة الداودي ،دمشؽ -المجمة الدولية لمصميب األحمر
الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامؿ في القضاء الجنائي الدولي )دراسة تحميمية تأصيمية(، دار  د/عبد

 ، القاىرة.2001النيضة العربية، الطبعة األولى، 
مذكرة -اد وفقا لنظاـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالحماية الدولية الجنائية لألفر -رخرور عبد اهلل

 .2003كمية الحقوؽ بف عكنوف جامعة الجزائر،سنة-ماجستير في القانوف الدولي والعالقات الدولية
 -التكامؿ ومدى حجية أحكاـ القضاء الوطني-المحكمة الجنائية الدولية-يوسؼ العوضي عبد الرحيم

ة العربية حوؿ أثار التصديؽ واالنضماـ إلى النظاـ األساسي لممحكمة بحث مقدـ إلى الندوة القانوني
-جامعة الدوؿ العربية-الجنائية الدولية عمى االلتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدوؿ العربية

 .2002فبراير4إلى3القاىرة مف
ة : معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد العدالة الجنائية الدولي-د/ عبد القادر البقيرات -البقيرات عبد القادر
 .2005الجزائر-بف عكنوف-ديواف المطبوعات الجامعية-اإلنسانية

موسى وزير، المالمح الرئيسية لنظاـ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ورقة عمؿ  د/عبد العظيم
 .1999نوفمبر  16-14مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي العربي، وزارة العدؿ، القاىرة، 

مطبوعات مركز الدراسات -المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية -د/عادؿ ماجد -ماجد د/عادل
 .2001القاىرة-السياسية واإلستراتجية

 .2001دار النيضة العربية،-مركز الفرد في النظاـ القانوني لممسؤولية الدولية-أحمد عالـ د/وائل
 .1998جويمية  17األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في  النظام

   .A/Conf.183/C.I/SR.10.P.P9 مواقؼ ىذه الدوؿ أثناء انعقاد مؤتمر روما. الوثيقة : استعراض
                                                                 

                                            A/Conf.183/C.I/SR.10,Arabic,p.10رقـ :  الوثيقة
                                     

التقرير التاسع بشأف التصديؽ عمى -كمية الحقوؽ-جامعة دلي بوؿ-المعيد الدولي لحقوؽ اإلنساف تقارير
 الوطنية الصادرة في ىذا الصدد . النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتشريعات

 الرسمي لوزارة الخارجية األمريكية عمى شبكة االنترنت:  الموقع
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0509warcrm.htm  

التاسع بشأف التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية  التقرير
 .62مرجع سابؽ.ص–الصادرة في ىذا الصدد 

http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0509warcrm.htm
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0509warcrm.htm
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"ال لالستثناء األمريكي: الحممة األمريكية 8تقرير حوؿ موقؼ رقـ-الفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف تقارير
  مكافحة اإلرىاب ". ضد المحكمة الجنائية الدولية تحت ستار
"ال لالستثناء األمريكي : الحممة األمريكية 8تقرير حوؿ موقؼ رقـ-تقارير الفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف

  ضد المحكمة الجنائية الدولية تحت ستار مكافحة اإلرىاب ".
كومات عمى تعميقات الح -لفريؽ العامؿ المعني بوضع مشروع نظاـ أساسي لمحكمة جنائية دولية تقرير

تقرير الفريؽ العامؿ المعني بوضع مشروع نظاـ أساسي لمحكمة جنائية دولية. وثائؽ الدورة السادسة 
 .الوثيقة رقـ :    158-157واألربعيف عف أعماؿ لجنة القانوف الدولي ص

                                                  A/CN.4/SER. A/1994 / Add.1 (Part1). 
ثانيا : المراجع بالمغة األجنبية   

Benjamin  B.Ferencz; Misguided Fears about the ICC-New Gersey Law 
Gournal,Gune15,2000.pp.2- http://www.benferenz.org/fears.htm. 
Douglass Cassel : « Why we Need the International Criminel Court »,The 
Christian  Centry,May12,1999.pp.532-536. 
http://www.igc.org/icc/htm1/cassel1990.                                                
Clémence Bouquemont, « La cour pénale internationale et Etats-Unis », 
Paris2003. 
David J.Scheffer ;Statement Before the House International Relations 
Committee,Washington,Dc,July26,2000. http://www.state.gov/www/policy-
remar. 
David J.Scheffer ;Statement Before the House International Relations 
Committee,Washington,Dc,July26,2000-. http://www.state.gov/www/policy-
remar. 

 
 الهوامش :

 
                                                 
1
-Lattanzi, «  Flavia », op.cit, pp. 428-430. Alione Tine, « la cour pénale internationale, 

AFRIQUE face au défi de l’impunité », édition RADDHO, DAKAR2000.p34.                

دار النيضة العربية،  د/عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامؿ في القضاء الجنائي الدولي )دراسة تحميمية تأصيمية(، 2 -
. د/عبد العظيـ موسى وزير، المالمح الرئيسية لنظاـ إنشاء المحكمة الجنائية 6، القاىرة، ص 2001الطبعة األولى، 

 .7، ص 1999نوفمبر  16-14الدولية الدائمة، ورقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي العربي، وزارة العدؿ، القاىرة، 

http://www.benferenz.org/fears.htm
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 .44، ص 1989انوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ"، دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية، د/سعيد الدقاؽ، "الق - 3
 .115،ص2001دار النيضة العربية،-مركز الفرد في النظاـ القانوني لممسؤولية الدولية-د/وائؿ أحمد عالـ - 4
ديواف -عاقبة مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانيةالعدالة الجنائية الدولية : م-د/ عبد القادر البقيرات -عبد القادر البقيرات - 5

 .270.ص.5002الجزائر-بف عكنوف-المطبوعات الجامعية
6
 -Lattanzi, «  Flavia », op.Cit, pp. 428-429. 

مذكرة ماجستير في القانوف -الحماية الدولية الجنائية لألفراد وفقا لنظاـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة-عبد اهلل رخرور -7
  .70.ص2003كمية الحقوؽ بف عكنوف جامعة الجزائر،سنة-الدولي والعالقات الدولية

8
 - Ibid , p430. 

9
 - Ibid , p430. 

مطبوعات مركز الدراسات السياسية -المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية -د/عادؿ ماجد -د/عادؿ ماجد -10
 83.ص.2001القاىرة-واإلستراتجية

 .84مرجع سابؽ .ص-د/عادؿ ماجد -11
 .1989اإلسكندرية-دار المطبوعات الجامعية-الجزء األوؿ-القانوف الدولي العاـ-د/سعيد الدقاؽ -د/سعيد الدقاؽ -12
 .44ص
 77/2إف استخداـ األطفاؿ لممشاركة في األعماؿ الحربية، بمثابة جريمة مف جرائـ الحرب، وذلؾ حسب نص المادة ) -13

المكمؿ التفاقيات جنيؼ األربعة، وذلؾ في حالة اندالع النزاعات المسمحة الدولية أما في  1977وؿ األوؿ ؿ (مف البروتوك
(عمى نص  4/3، فقد نصت المادة )1977حالة النزاعات الغير الدولية وىي التي نظميا البروتوكوؿ اإلضافي الثاني لسنة 

 مماثؿ.
أنو "طفؿ صغير يجوز بموجب النظـ القانونية ذات العالقة مساءلتو /أ( مف قواعد بكيف الحدث ب2تعرؼ المادة ) -14

 بطريقة مساءلة البالغ".
د/عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامؿ في القضاء الجنائي الدولي )دراسة تحميمية  -د/ عبد الفتاح محمد سراج -15

 .107. ص، القاىرة2001تأصيمية(، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، 
16

-Voir en ce sens : Eric, DAVID, « la répression pénale internationale :l’avenir de la cour 

pénale internationale » s/ la dir. de Paul Taxernier et Laurence Burgorgur-Larsen « Un Siècle 

de droit international humanitaire centenaire des conventions de la Haye ,cinquantenaire des 

conventions de Genève ,Bruylant,Bruxelles2001,pp.191-192.   
غير أف بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ يروف أنو رغـ الصالحيات الموسعة لمجمس األمف فإف ذلؾ ال يحؿ مسألة  -17

مذكرة ماجستير في القانوف  -المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة–بمخيري حسينة  –بمخيري حسينة  -مبدأ التكامؿ 
 .82.ص.2005جامعة الجزائر كمية الحقوؽ، بف عكنوف، الدولي والعالقات الدولية،

مة إف تمتع مجمس األمف بحؽ اإلحالة إلى المحكمة ىو ضرورة أباحتيا محظورات عدة ، وأقميا أف يتـ تيميش المحك -18
الجنائية الدولية والتي تحتاج في بداية إنشاءىا إلى دعـ متنوع ومختمؼ لتنيض بالدور الموكوؿ ليا في تحقيؽ العدالة 
الجنائية ومحاربة اإلفالت مف العقاب ، وذلؾ باف يعمد مجمس األمف إلى إنشاء محاكـ جنائية خاصة جديدة كالمحاكـ 

 ى الفصؿ السابع .المنشأة في رواندا أو يوغسالفيا بناءا عم
 .A/Conf.183/C.I/SR.10.P.P9 : الوثيقة استعراض مواقؼ ىذه الدوؿ أثناء انعقاد مؤتمر روما. -19

20
 - A/Conf.183/C.I/SR.10,Arabic,p.13. 

21
 - A/Conf.183/C.I/SR.10,Arabic,p.11. 

 .115مرجع سابؽ.ص-د/ عبد الفتاح محمد سراج -22
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souveraineté des états », AFDI-XXXVI-1990-Editions du CNRS, Paris, pp.299-306.
 

26
 -Clémence Bouquemont, « La cour pénale internationale et Etats-Unis », Paris2003, pp.33-

41. 
27

-Benjamin  B.Ferencz; Misguided Fears about the ICC-New Gersey Law 

Gournal,Gune15,2000.pp.2- http://www.benferenz.org/fears.htm. 

السياسة  -21المحكمة الجنائية الدولية...محكمة القرف -المعارضة األمريكية: أنجي غناـ حوؿ
            .180-179.ص2001أفريؿ144العدد37الدولية،السنة

28
-Douglass Cassel : « Why we Need the International Criminel Court »,The Christian  

Centry,May12,1999.pp.532-536. http://www.igc.org/icc/htm1/cassel1990.
                                               

 
29

-Marten Zwanenburg,Peacekeepers under Fire ?EJIL,Vol.101999,No.1.p.128etc.voir aussi 

David J.Scheffer ;Statement Before the House International Relations      

Committee,Washington,Dc,July26,2000. http://www.state.gov/www/policy-remar. 
30

-David J.Scheffer ;Statement Before the House International Relations  

Committee,Washington,Dc,July26,2000-. http://www.state.gov/www/policy-remar.                  

                   
التقرير التاسع بشأف التصديؽ عمى النظاـ -كمية الحقوؽ-جامعة دلي بوؿ-تقارير المعيد الدولي لحقوؽ اإلنساف -31

 .62األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية الصادرة في ىذا الصدد ص
وطنية الصادرة في ىذا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الالتقرير التاسع بشأف التصديؽ عمى  -4

 .62الصدد ص
وقد أعمنت الواليات المتحدة األمريكية في بياف ليا أماـ المجمس الدائـ لمنظمة األمف والتعاوف األوربي في فيينا  -32

أنيا تممؾ  بادعائياتنطوي عمى عيوب خطيرة منيا أنيا اتخذت قرار االنسحاب ألف معاىدة روما 2002أيار/مايو9بتاريخ
سمطة قضائية عمى مواطني دوؿ ليست أعضاء في االتفاؽ فيي تيدد مبدأ السيادة القومية ، وأف ىذه المحكمة والنائب 

ية وىذا العاـ فييا ليسا موضع محاسبة أماـ ىيئة منتخبة ديمقراطيا أو أماـ  مجمس األمف وىي بذلؾ تفتقد إلى توازنات رئيس
سيؤدي بسيولة إلى قرارات ذات دوافع سياسية)...( ثـ إف المحكمة توجد إمكانية لنزاع مع ميثاؽ األمـ المتحدة الذي ينص 
عمى أف مجمس األمف ىو الذي يقرر ما الذي يشكؿ عمال عدوانيا)...(. ، في عرض ىذا البياف الذي يطرح المبررات 

 الموقع الرسمي لوزارة الخارجية األمريكية عمى شبكة االنترنت:  األمريكية لالنسحاب مف اتفاقية روما.
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0509warcrm.htm     

33-David J.Scheffer; Statement before the House International Relations Committee, 
Washington, Dc, July26, 2000. http://www.state.gov/www/policy-remar. 

التقرير التاسع بشأف التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية الصادرة في ىذا  -34
 .62مرجع سابؽ.ص–الصدد 

 " في نسختيا األصمية عمى أنو : Clémence Bouqueront رأت األستاذة" حوؿ ىذه االتفاقات الثنائية -35
 
« En effet, les accords d’impunité ne s’appliquent pas seulement aux membres en service de  

l’armée américaine ou aux civils associés mais également aux membres du gouvernement au 

de l’armée et à tout civil (employé, commercial, vacancier et même non- américain). 

Clémence Bouquemont « La cour pénale internationale et Etats-Unis », Paris2003..pp.112-

113. 

http://www.benferenz.org/fears.htm
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0509warcrm.htm
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0509warcrm.htm
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التقرير التاسع بشأف التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية الصادرة في ىذا  -36

 .62مرجع سابؽ.ص–الصدد 
"ال لالستثناء األمريكي: الحممة األمريكية ضد المحكمة 8تقرير حوؿ موقؼ رقـ-تقارير الفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف -37
  .14-13نائية الدولية تحت ستار مكافحة اإلرىاب ".صالج
"ال لالستثناء األمريكي : الحممة األمريكية ضد المحكمة 8تقرير حوؿ موقؼ رقـ-تقارير الفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف -3

  .14الجنائية الدولية تحت ستار مكافحة اإلرىاب ".ص
-وما األساسي و المجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة الجنائية الدوليةجريمة العدواف بيف نظاـ ر -د/محمد عزيز شكري -38

مطبعة  -المجمة الدولية لمصميب األحمر -القانوف الدولي اإلنساني الواقع والطموح -القانوف الدولي اإلنساني الواقع والطموح
 233-223..ص2000الداودي ،دمشؽ

تقرير الفريؽ العامؿ المعنى بوضع مشروع نظاـ أساسي لمحكمة  ذكرت الواليات المتحدة األمريكية في تعميقيا عمى -39
، عمى أنو " ال يسع حكومة الماليات المتحدة تأييد المحاكمة بتيمة العدواف، حتى ولو قرر مجمس  1994جنائية دولية لعاـ

كاف المجمس ىو الييئة السياسية الدولية  ولئف األمف مسبقا أف الدولة المعنية قد ارتكبت العمؿ العدواني موضع التيمة.
المكمفة بتحديد الفرؽ بيف العدواف غير المشروع و الدفاع المشروع عف النفس. فاف جناية العدواف لـ تعرؼ بعد في القانوف 

أف  الجنائي الدولي التعريؼ الوافي الذي يصمح أساسا الختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فييا. يضاؼ إلى ذلؾ
و الصعوبات التي برزت مؤخرا في تقرير ما  االتياـ بالعدواف ىو في األساس اتياـ لدولة و ليس مسألة مسؤولية فردية .

إذا كاف يمكف اعتبار المنازعات المسمحة منازعات مسمحة دولية تبيف مشاكؿ التعريؼ التي تنشأ عند محاولة تعريؼ 
تعميقات الحكومات عمى تقرير  -ضع مشروع نظاـ أساسي لمحكمة جنائية دوليةالعدواف . تقريرا لفريؽ العامؿ المعني بو 

وثائؽ الدورة السادسة واألربعيف عف أعماؿ لجنة  الفريؽ العامؿ المعني بوضع مشروع نظاـ أساسي لمحكمة جنائية دولية.
 .A/CN.4/SER. A/1994 / Add.1 (Part1)                                  .الوثيقة رقـ :158-157القانوف الدولي ص

40
 - A/CN.4/SER. A/1994 / Add.1 (Part1) 

41
 - A/Conf.183/C.I/SR.10,Arabic,p09 

42
 - A/Conf.183/C.I/SR.10,Arabic,p.22 

بحث مقدـ إلى  -التكامؿ ومدى حجية أحكاـ القضاء الوطني-المحكمة الجنائية الدولية-عبد الرحيـ يوسؼ العوضي -43
القانونية العربية حوؿ أثار التصديؽ واالنضماـ إلى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى االلتزامات الندوة 

  .8.ص2002فبراير 4إلى3القاىرة مف-جامعة الدوؿ العربية-القانونية والتشريعات الوطنية في الدوؿ العربية
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 بن جيمة هدى أ.

 -بشار -جامعة طاهري محمدكمية الحقوق والعموم السياسية     

 

 ماهية جريمة االتجار بالبشر في ضوء القانون الدولي والقانون المقارن

 ومقارنتها بجرائم مشابهة لها

 الممخص:

ظاىرة قديمة قدم البشرية ارتبطت بنظام الرق واستعباد االنسان   واألشخاص باألفرادان االتجار بالبشر أو االتجار 
اذ كانت في العصور القديمة دون قيود  الى غاية العصور ومرت ىاتو الظاىرة بعدة مراحل عبر العصور  لإلنسان

التي تم ر الحديثة و و وتحرير العبيد وصوال لمعصالدين االسالمي ىاتو الظاىرة وسعى لتشجيع العتق الوسطى اين نظم 
من خالل ابرام مجموعة من االتفاقيات وسن ترسانة من القوانين جرمت ظاىرة الرق  محاربة ىاتو الظاىرة السعي لفييا 

 وسعت لمقضاء عمييا.

 الكممات المفتاحية:

 االتجار بالبشر الرق   جريمة  االتفاقيات   

Abstract: 

Trafficking in human beings or trafficking in persons and immorality is an old phenomenon. Humanity 

has been linked to the system of slavery and human enslavement of man. This phenomenon has gone 

through several stages through the ages. In ancient times it was unrestricted until the Middle Ages, where 

the Islamic religion organized this phenomenon and sought to encourage the liberation and liberation of 

slaves to modern times. Which sought to fight this phenomenon through the conclusion of a series of 

conventions and the enactment of an arsenal of laws that criminalize the phenomenon of slavery and 

sought to eliminate it. 

key words: 

Human Trafficking Slavery Conventions 
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 المقدمة

أو جريمة االتجار باألشخاص، ميما اختمفت تسميتيا فإن  أو جريمة االتجار باألفراد إن جريمة االتجار بالبشر    
 -جريمة حديثة وقديمة قدم التاريخ في نفس الوقت، ويرجع ذلك ال ارتباطيا بنظام الرقىده الالمعنى واحد. وتعد 

ن نظام ، بالرغم من أن الدراسات التاريخية أثبتت بأالذي عرفتو البشرية مند األزل -استعباد اإلنسان ألخيو اإلنسان
. ومر ىذا النظام بعدة محطات 1الرق لم يكن من صنع اإلنسان البدائي المتوحش، بل من صنع اإلنسان المتحضر

ىذا النظام دون قيود تاريخية كان ليا تأثير عمى الوضع القانوني ليذا النظام، بحيث أبيح في نطاق العصور القديمة 
طى ومجيء اإلسالم حيث قيد الدين اإلسالمي من منابع ىدا النظام وشيد المعاممة الوحشية لمعبيد، ثم العصور الوس

فكانت بادرة مكافحة نظام الرق واسترقاق اإلنسان وتوالت بعد ذلك   -تحرير العبيد  -وشجع من مصادر العتق 
 المبادرات لمكافحة ىذه الظاىرة وانتشرت في العصر الحديث خاصة بعد مجيء كل من الثورة الفرنسية والثورة
األمريكية المتين دعتا لمتحرر والقضاء عمى فكرة العبيد، مما انعكست آثارىا عمى المجتمع الدولي ككل ليتحرك من 

 خالل تقنين عدة اتفاقيات دولية في ىذا الصدد، ونذكر منيا االتفاقيات اآلتية :

 حول تحريم االتجار بالرقيق األبيض.  1904ماي  18االتفاق الدولي المبرم في •  

 حول تحريم االتجار بالرقيق األبيض.1910ماي  04االتفاق الدولي المبرم في •  

 حول تحريم االتجار بالنساء. 1921سبتمبر  30االتفاق الدولي المبرم في   . 

 حول تحريم االتجار بالنساء البالغات.1933اكتوبر 11االتفاقية الدولية المبرمة في . 

ده الجريمة تواصل ارتكابيا في زمننا المعاصر ولكن بشكل متطور ومختمف عن ورغم كل ىده المحاوالت إال أن ى  
رفتو البشرية، وبشكل أخطر مما كانت عميو، وىدا ما جعل صفة الحداثة تنطبق عمى ىده الجريمة. ع الذيأشكال الرق 

، ومنظمة العمل ألنتربولكمنظمة ا –وحسب اإلحصائيات العالمية التي تقدميا األمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية 
فإن جريمة االتجار بالبشر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد االتجار غير المشروع باألسمحة والمخدرات  -الدولية ،...

لم تعد من حيث العائدات المالية. وأصبحت من الجرائم التي تيدد البشرية كافة التساع مجال ونطاق ارتكابيا و 
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ثم ينقمون إلى  1و إقميم معين بل شممت كل الدول فقد نجد أشخاص قد تم تجنيدىم من دولة محصورة في دولة معينة أ
 من أجل استعبادىم واستغالليم في مختمف النشاطات" الجنسية، التسول، السخرة، االتجار باألعضاء،..." 2الدولة

ألتي: دول المنشأ، دول مقصد لدلك سميت ىده الدول كالممرور عمى دول أخرى قصد الوصول ال يضطرونوقد  
 العبور، دول المقصد. 

ومن أجل فيم المعنى القانوني ليده الجريمة طرحنا اإلشكال اآلتي: ما المقصود بجريمة االتجار بالبشر؟ وكيف      
وبين جريمة تيريب المياجرين ؟  ثم ما الفرق بينيا عرفت في نطاق الجماعة الدولية ؟ وفي نطاق القانون المقارن ؟

ولإلجابة عمى ىده التساؤالت اتبعنا المنيج التحميمي من أجل تحميل النصوص القانونية، واعتمدنا عمى المنيج المقارن 
من خالل مقارنة بعض القوانين العربية ببعضيا البعض في تحديد تعريف ليده الجريمة، ومقارنتيا بموقف المشرع 

 الفرنسي . 

 لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة اعتمدنا خطة البحث اآلتية : و     

 المبحث األول: ماىية جريمة االتجار بالبشر. 

  .المبحث الثاني: مقارنة جريمة االتجار بالبشر بالجرائم المشابية ليا

 المبحث األول:

 ماهية جريمة االتجار بالبشر

وسعت ىده االتفاقيات تحديد معنى ىده الجريمة، وفي  ،عدة اتفاقيات دولية بشأن جريمة االتجار بالبشر أبرمت    
داخمية لدول مختمفة ىي األخرى حددت مفيوم ىده الجريمة. ومن خالل ىدا المبحث مقابل دلك وجدت عدة قوانين 
لجريمة في إطار المطمب األول، أما المطمب ا هذ االتفاقيات الدولية التي عرفت ه سنحاول تسميط الضوء عمى أىم

 الثاني فخصصناه لدراسة بعض التعريفات القانونية الواردة في قوانين دول مختمفة.

 جريمة االتجار بالبشر.تعريف المطمب األول: 

  الدولي لجريمة االتجار بالبشر. تعريفالالفرع األول:  

  .االتفاقيات الدولية العالميةأوال: تعريف   

 :0096االتفاقية الخاصة بالرق  -0 
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عرفت المادة األولى من ىذه االتفاقية الرق كاآلتي:"ىو حالة أو وضع أي شخص تمارس عميو السمطات الناجمة    
 " 2عن حق الممكية كميا أو بعضيا

تنطوي عممى أسر وفي إطار الفقرة الثانية من نفس المادة عرفت تجارة الرقيق كاآلتي: "تشمل جميع األفعال التي    
شخص ما أو احتجازه أو التخمي عنو لمغير قصد تحويمو إلى رقيق، وجميع أفعال التخمي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم 

 .احتجازه عمى قصد بيعو أو مبادلتو وكذلك عموما أي اتجار باألرقاء أو نقل ليم "

 يتضح من خالل ىذا النص النقاط اآلتية:   

من خالل الفقرة األولى من المادة األولى تظير المساواة بين نظام الرق وحق الممكية، بحيث الشخص الذي  -1 
يخضع لنظام الرق يكون ممموكا لشخص آخر والذي لو سمطة االستئثار بو بشكل كمي أو جزئي، ومن ىذا المنطمق 

 فالمالك يجوز لو بيعو أو إيجاره أو استغاللو،....

المشكمة لمرق والتي حددت كاآلتي: تحديد األفعال انية من المادة األولى فيظير جميا أن االتفاقية تحاول الفقرة الث -2
 النقل،  مع اشتراط قصد تحويل الشخص إلى رقيق. -المبادلة –البيع  –التخمي  –االحتجاز  –األسر 

يقع عمى الشخص الحر بمعنى غير الرق يمكن أن أن ومن مضمون ىذه الفقرة الثانية يمكن أن نستنتج أيضا  -3
. كما يمكن أن يقع عمى العبد  من خالل خاضع لمرق من خالل األسر، االحتجاز، التخمي عنو بغية تحويمو إلى رقيق

 الوسائل اآلتية:

 االحتجاز لمرقيق، المبادلة، أفعال التخمي، النقل لمرقيق. 

 : 0056لعام نظمة والممارسات المشابهة لمرق واأل بالرقيق  االتفاقية التكميمية إللغاء الرق، واالتجار-9

وأضافت عبارة " أي اتجار باألرقاء أو نقل ليم أيا كانت  1926التعريف الوارد في اتفاقية الرق لسنة  عتمدت نفسا   
 ." 3وسيمة النقل المستخدمة

األطفال المكمل التفاقية األمم تجار باألشخاص، وبخاصة النساء و منع وقمع ومعاقبة اال  -باليرمو– بروتوكول -3 
    : 9111المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
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بإيطاليا بعد إبراميا اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ألحقت األمم المتحدة ىذا البروتوكول في باليرمو  
، واعتبر الوثيقة 12/12/2002في  ARES/25/55والذي تبنتو الجمعية العامة بموجب وثيقتيا رقم  15/11/2000

روتوكول جريمة ،  ومن خالل المادة الثالثة عرف الب4بموضوع مكافحة االتجار بالبشرالقانونية الدولية األكثر تخصصا 
 االتجار بالبشر بتعريف شامل ودقيق كاآلتي : 

" يقصد بتعبير االتجار باألشخاص: تجنيد أشخاص أو نقميم أو تنقيميم أو إيوائيم أو استقباليم بواسطة التيديد بالقوة 
لية أو مزايا لنيل أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تمقي مبالغ ماأو استعماليا أو إساءة  استعمال السمطة 

موافقة شخص لو السيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغالل  ويشمل االستغالل كحد أدنى ، استغالل دعارة الغير 
أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيية بالرق، أو 

 . االستعباد أو نزع األعضاء" 

 وحسب ىذا النص فإن تعريف جريمة االتجار بالبشر يقسم إلى ثالثة أقسام:   

 الفعل. -1 

 الوسيمة المستعممة. -2

 النتيجة .   -3

الفعل: حدد التعريف مجموعة من األفعال التي من خالليا تقوم جريمة االتجار بالبشر والتي يمكن حصرىا في  -أوال
 : 5اآلتي

 RECRUTEMENTتجنيد األشخاص  -1

 TRANSPORTSنقل األشخاص  -2

 TRANSFERT  تنقيل األشخاص -3

 HEBRGEMENT يواء األشخاصإ -4

 .  ACCUEIL   استقبال األشخاص -5

                                                           
 
. 
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الوسيمة المستعممة لتنفيذ فعل االتجار بالبشر: لم يكتفي البروتوكول بتعداد أفعال االتجار البشر، بل اشترط أو  -ثانيا
 : 6الوسائلتنفذ باستعمال أحدى ىذه 

 LE MENACE AVEC LA FORCE التيديد بالقوة  -1 

 L ETULISATION DE LA FORCE استعمال القوة-2  

 enlèvement االختطاف-3  

 FAUDEاالحتيال      -4  

 TROMPERIEالخداع      -5  

 ABUS  DE POUVOIRE Lاستعمال السمطة  إساءة -6 

 L ABUS D UNE SITUATION DE VULNERALUTé  إساءة استغالل حالة االستضعاف  -7

   إعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سمطة عمى شخص آخر -8

DONNER OU RECEVOIRE  DES PRESTATION OU DES PERSONNES AYANT Autorité 
 SUR UNE  AUTRE                                                                                          

 –سنة  18الذين يقل سنيم عن -ويالحظ أن  بروتوكول باليرمو لم يشترط في االتجار بالبشر الواقع عمى األطفال    
 .7أن يكون ىناك استعمال ألي وسيمة من الوسائل التي ذكرناىا بل يكفي إتيان الفعل وتحقيق النتيجة 

عمى سبيل المثال ال  لقد حددىا البروتوكول في صورة االستغالل بشكل عام ثم فصل صور االستغالل النتيجة : -ثالثا
 كاآلتي:  الحصر

  EXPLOITATION:لاالستغال -1

 EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION   D AUTRUI  استغالل دعارة الغير  -2

  EXPLOITATIONسائر االستغالل الجنسي  -3

 LE TRAVAILE   Forcéالسخرة    -4
                                                           

 
 



 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي      10الرقم التسمسمي    10مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

251 

 

 LE SERVICE Forcé الخدمة قسرا  -5

 L EXLAVAGEاالسترقاق  -6

 LES PRATIQUES ANALOGUES A L EXLAVAGEالممارسات الشبيية بالرق  -7

 SERVITUDE  االستعباد -8

 PRELEVEMENT D ORGANES نزع األعضاء  -9

 بصور االستغالل :  وسنحاول توضيح معنى المصطمحات  الخاصة      

 االستعباد :  -1

 8"ىي الحالة أو الوضعية التي تمارس فييا بعض أو جميع حقوق الممكية عمى شخص ما "

"ىي ممارسة أي من السمطات المرتبطة بحق الممكية ، أو ىذه السمطات جميعيا عمى شخص ما، بما : االسترقاق -2
 .9بالبشر، والسيما واألطفال "في ذلك  ممارسة  ىذه السمطات في سبيل االتجار 

حيث صنف االسترقاق  ضمن الجرائم ضد اإلنسانية إذا ارتكب في إطار ىجوم  واسع  النطاق ضد أية مجموعة من  
 السكان المدنيين . 

 الممارسات الشبيية بالرق :  -3

إلى أخرى بأية وسيمة كانت أو تسييل كافة األفعال الرامية إلى نقل ، الشروع في النقل، أو محاولة نقل العبيد من دولة 
ذلك ، أية محاولة تتضمن محاولة تشويو أو كي ، أو وسم عبد أو شخص ما ضعيف المنزلة ، سواء لمداللة عمى 

 .10وضعو أو لعقابو أو ألي سبب آخر أو المساعدة عمى القيام بذلك

 ارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيية بالرق، كما عرفت المادة األولى من االتفاقية التكميمية إلبطال الرق وتج    

المحررة بجنيف ىذه الممارسات  1956المعتمدة بقرار المجمس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في أبريل 
 :11كاآلتي
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إسار الدين : ويراد بو الحال أو الوضع الناجم عن ارتيان شخص بتقديم خدماتو الشخصية أو خدمات شخص تابع  -أ
 لو ضمانا لدين عميو .   

القنانة : ويراد بيا وضع أو أي شخص ممزم بالعرف,  أو القانون أو عن طرق االتفاق بأن يعيش أو يعمل عمى  -ب
 أرض شخص أو آخر أو يقدم خدمات معينة ليذا الشخص بال عوض ودون أن يممك حرية تغيير وضعو .

 الممارسات التي : األعراف و  –ج 

بتزويج امرأة ، وتزويجيا فعال  دون أن تممك حق الرفض لقاء بدل مالي يدفع ألبوييا  أو الوصي تتيح الوعد  -1
 عمييا أو ألسرتيا أو ألي شخص آ خر أو أي مجموعة أشخاص آخرين.

سنة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بال  18تسمح ألحد األبوين أو كمييما أو الوصي بتسميم طفل أو مراىق دون  -2
 ن يممك حرية تغيير وضعو.عوض ودون أ

 الخدمة قسرا :  -4

لفائدة شخص آخر معين أو لغيره أمام انعدام أية  حمول أخرى سوى  خدمة أية  تأدية وىي حالة إجبار شخص عمى 
 .تأدية تمك الخدمة 

 :السخرة – 5 

لى الشخص تحت التيديد بأي عقاب والتي ال يكون ىذا 5"ىي جميع األعمال و الخدمات التي تفرض عنوة  ع 
 . 12الشخص قد تطوع ألدائيا بمحض اختياره "

 نزع األعضاء :  -6

ف تعد ىذه الصورة الشكل الجديد لجريمة االتجار بالبشر، حيث يتم نزع األعضاء من أصحابيا ويتم االتجار بيا ، وعر 
 13العضو البشري بأنو كل جزئ من أجزاء الجسم سواء كان خارجيا أو داخميا، وسواء أدى دورا لمنفعة الجسم أو لغيره

 االستغالل الجنسي واستغالل دعارة الغير:   - 7

                                                           
 

 



 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي      10الرقم التسمسمي    10مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

253 

 

يعرف االستغالل بوجو عام بأنو كل الممارسات التي يتم اتخاذىا من طرف شخص أو مجموعة من األشخاص ضد 
شخص آخر ومجموعة من األشخاص التي  من شأنيا التأثير عمى الحقوق الشرعية لمشخص بطريقة سمبية وقد يأخذ 

 . 14االستغالل عدة صور

فيي تمك الممارسات الجنسية الواقعة عمى الشخص الخاضع لسيطرة أما االستغالل الجنسي واستغالل دعارة الغير   
 شخص ما إما إلشباع شيواتو أو إلشباع شيوات غيره الجنسية، وتقع ىذه الممارسات بشكل أكبر عمى النساء واألطفال

 :15وتأخذ بدورىا عدة أشكالوتعد ىذه الصورة األكثر ربحا  

 المتاجرة بالجنس  -1

 البغاء وىو إكراه الشخص عمى إتيان تصرفات جنسية مقابل الحصول عمى مقابل نقدي .-2

 النشاطات ذات البعد الجنسي وتتمثل في : التعري ، التدليك الجنسي-3

أشكال الستغالل الجنسي تجاريا وتتمثل في: المنشورات واألفالم اإلباحية، السياحة الجنسية: سياحة األطفال، -4
 ن .سياحة البالغي

االستغالل غير التجاري لمجنس ويتمثل في : الزواج ، الزواج بالغصب، الزواج بالواسطة ، الزواج المؤقت، الزواج -5
 عن طريق الكاتالوك، الزواج إلنجاب األطفال .

 تعريف االتفاقيات اإلقميمية: -ثانيا

 جامعة الدول العربية :   -0
اجية جريمة االتجار بالبشر واـمدي اعتمده وزراء العدل العرب أصدرت جامعة الدول العربية قانون استرشادي لمو 

بالقرار رقم  23كما اعتمده وزراء الداخمية العرب في دورتو  2005د سنة  – 601بالقرار رقم  21في دورتو 
 . 2006د سنة  -473

لألمم المتحدة المكمل  ومن خالل ىدا القانون يمكن القول أنيا تبنت التعريف الوارد في نطاق بروتوكول باليرمو 
 . 2000التفاقية مكافحة الجريمة المنظمة سنة 

 :المجمس األوروبي -2
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خاصة بالعمل ضد االتجار بالبشر ومن خالل ىذه االتفاقية تبنى  2005أبرم المجمس األوروبي اتفاقية سنة 
 .16المجمس األوروبي ىو اآلخر التعريف الوارد في نطاق بروتوكول باليرمو سالف الذكر

 الفرع الثاني: تعريف القانون المقارن لجريمة االتجار بالبشر.

ىدا الفرع تسميط الضوء عمى بعض القوانين العربية التي عرفت ىذه الجريمة بما فييا القانون  من خالل سنحاول 
 الجزائري، وسنحاول أيضا توضيح موقف المشرع الفرنسي من ىذه الجريمة.  

الصادر  64مشرع المصري ىذه الجريمة في نطاق المادة الثانية من القانون رقم المشرع المصري: عرف ال -أوال 
كاآلتي : " يعد مرتكبا لجريمة االتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص بما في  09/05/2010بتاريخ 

االستقبال أو التسميم أو ذلك البيع أو العرض لمبيع أو الشراء أو الوعد بيما أو االستخدام أو النقل أو اإليواء أو 
التسمم سواء في داخل البالد أو عبر حدودىا الوطنية إذ تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التيديد بيما ، 
أو بواسطة االختطاف أو االحتيال أو الخداع، أو استغالل السمطة، أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد 

مالية أو مزايا مقابل الحصول عمى موافقة شخص عمى االتجار بشخص آخر لو سيطرة عميو بإعطاء أو تمقي مبالغ 
إذا كان التعامل بقصد االستغالل  الجنسي واستغالل األطفال في ذلك وفي المواد اإلباحية أو السخرة  –وذلك كمو  -

التسول ، أو استئصال األعضاء، أو أو الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيية بالرق أو االستعباد، أو 
 . 17األنسجة البشرية، أو جزء منيا "

ويالحظ من خالل النص أن المشرع المصري قد وسع من مفيوم جريمة االتجار بالبشر من خالل توسيع نطاق  
ضافة فعل العرض لمبيع ، الوعد بالشراء أ و فعل الجريمة  باستعمالو لمصطمح التعامل بأية صورة في شخص، وا 

البيع ، التسميم . كما نالحظ بأن المشرع قد وسع أيضا من مجال صور االستغالل ليذه الجريمة بحيث أضاف 
بصريح العبارة االستغالل الجنسي لألطفال واستغالليم في المواد اإلباحية، وأضاف أيضا التسول، واستئصال 

مق ليصل إلى األنسجة أو جزء منيا . فكان األنسجة البشرية أو جزء منيا ولم يتوقف عند العضو البشري بل تع
أوسع نطاقا من باقي القوانين العربية، أما بالنسبة لموسيمة المستعممة لتنفيذ الفعل فقد تطابق التعريف مع  تعريف 

 بروتوكول باليرمو، ومع تعريف القوانين العربية األخرى كما سوف نرى .

 المشرع السعودي : -ثانيا 
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 40ىذه الجريمة في نطاق مادتين منفصمتين األولى و الثانية من المرسوم الممكي رقم م /  عرف المشرع السعودي
 . 18ىجري المتضمن نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص  21/07/1430المؤرخ في 

تضمنت المادة األولى منو عمى تعريف مجموعة من المصطمحات ومن بينيا مصطمح االتجار بالبشر، بحيث  
قرة األولى من ىذه المادة ىذا المصطمح كاآلتي : االتجار بالبشر :" استخدام شخص ،أو إلحاقو، أو نقمو، عرفت الف

أو إيوائو ، أو استقبالو من أجل إساءة االستغالل  " . فيذه الفقرة حددت صور األفعال التي ترتكب بيا ىذه الجريمة 
 رة االستغالل دون أن تحدد أوجو ىذا االستغالل . والنتيجة التي تتحقق من ارتكابيا، والتي حددتيا في صو 

أما المادة الثانية من ىذا المرسوم فإنيا تحدد كل من النتيجة اإلجرامية ليذه الجريمة، والوسيمة التي تنفذ بيا أفعال  
ىذه الجريمة والتي تمثمت في اآلتي : اإلكراه ، التيديد، االحتيال ، الخداع ، الخطف، استغالل الوظيفة أو النفوذ، 

ستغالل الضعف، إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تمقييا لنيل موافقة إساءة استعمال سمطة  ما عمى الشخص، ا
 شخص لو سيطرة عمى آخر . 

أما النتيجة اإلجرامية والتي ىي أوجو االستغالل والمتمثمة في : االعتداء الجنسي ، العمل أو الخدمة قسرا ،التسول ، 
 ضاء ، إجراء تجارب طبية عميو .االسترقاق أو الممارسات الشبيية بالرق ، االستعباد ، نزع األع

ويالحظ أن المشرع السعودي أضاف صورة جديدة لصور االستغالل لجريمة االتجار بالبشر و المتمثمة في إجراء   
وال المشرع المصري كما  -سابق الذكر -التجار بالطبية عمى الضحية والتي لم يتطرق إلييا بروتوكول باليرمو

 ور االستغالل لضحايا االتجار بالبشر .أضاف صورة التسول كصورة من ص

 : وريالمشرع الس -ثالثا

ويالحظ  19تضمنت المادة الرابعة تعريف جريمة االتجار بالبشر  03/2010من خالل المرسوم التشريعي رقم  
   -سابق الذكر -تطابقيا مع نص المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو

 المشرع الجزائري :  –رابعا 

خاص بمكافحة جريمة االتجار بالبشر بل قنن مجموعة من المواد في نطاق قانون مشرع الجزائري قانون لم يصدر ال
، وخصص القسم  02/2009/ 25المؤرخ في  09/01العقوبات الجزائري من خالل تعديمو بموجب القانون رقم 
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(، وخصص  15مكرر 303إلى  04مكرر 303مادة قانونية ) 11الخامس مكرر لالتجار باألشخاص من خالل 
 .  20لالتجار باألعضاء البشرية والعقوبات المقررة ليا 1القسم الخامس مكرر 

فإن المشرع الجزائري عرف ىذه الجريمة متبنيا في ذلك تعريف بروتوكول  4مكرر  303ومن خالل نص المادة  
ن صور االستغالل لجريمة مع إضافتو إلى صورة استغالل الغير في التسول كصورة م  -السابق الذكر -باليرمو

االتجار بالبشر.  مشتركا في ذلك مع المشرع المصري والمشرع السعودي. وما يحسب لممشرع الجزائري أنو خصص 
بابا كامال لصورة االتجار باألعضاء البشرية نظرا لخطورتيا عمى ضحايا االتجار بالبشر، والتي تؤدي في أغمب 

 الحاالت إلى الوفاة .

 الفرنسي:  المشرع -خامسا

بتاريخ  2013/ 711ثم عدل ىذا القانون بموجب القانون رقم  239/2003أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 
. وموقف المشرع الفرنسي مطابق لممشرع الجزائري من حيث أن ىذه القوانين لم تكن منفصمة 21 08/2013/ 05

فرنسي. وعرف المشرع الفرنسي ىذه الجريمة في نطاق وقائمة بذاتيا  بل كانت متضمنة في نطاق قانون العقوبات ال
من  -سابق الذكر-،  حيث تطابق  تعريف المشرع الفرنسي مع تعريف بروتوكول باليرمو 1-4-225المادة رقم 

حيث الفعل المكون لمجريمة ، وكذا الوسيمة المستعممة لتنفيذ الفعل، إال أن المشرع الفرنسي فصل في حالة استغالل 
عف وشرح ما المقصود من حالة الضعف التي يكون فييا الضحية ويستغميا الجاني وحددىا في الحاالت حالة الض
 اآلتية : 

L article225-4-1-3 ": soit par abus d une situation de vulnérabilité due a son âge ,a 
une maladie, a une infirmité, a une déficience physique, a une déficience psychique ou 
a un état de grossesse ,apparente ou connue de son auteur , "22  

 son age -السن  -1
 -maladieالمرض -2
 -infirmitéاإلعاقة  -3
  -déficience psychiqueنقص عقمي  -4
  -déficience physiqueنقص جسمي  -5

                                                           
 

 
   . 
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 état de grossesse -حالة الحمل  -6

. كما أضاف أيضا معروفة لدى الفاعل حتى يعتد بيا واشترط المشرع الفرنسي أن تكون ىذه الحاالت واضحة أو
 المشرع الفرنسي مثل المشرعين العرب صورة أخرى من صور االستغالل وىي:  

 .   Exploitation de la mendicitéحالة التسول كصورة من صور االستغالل     

 المطمب الثاني: أسباب وآثار جريمة االتجار بالبشر 

سنحاول تحديد أىم األسباب الرئيسية المؤدية إلى جريمة االتجار بالبشر من خالل الفرع األول، ومن خالل الفرع 
 الثاني سننفاش أىم اآلثار التي تؤدي إلييا ىذه الجريمة . 

 أسباب جريمة االتجار بالبشرالفرع األول :  

لقد قسمت األسباب المؤدية إلى جريمة االتجار بالبشر إلى أسباب مرتبطة بالعرض، وأسباب متعمقة بمصمحة الطمب  
 :  23وعميو سنشرح ىذه األسباب وفقا لمنقاط اآلتية

 األسباب المتعمقة بالعرض :  -أوال

 السيئة لكثير من الدول وخاصة دول آسيا، وشرق أوروبا وجنوب ووسط إفريقيا . األوضاع اإلقتصادية -1
 تحميل األطفال مسؤولية إعالة عائمتيم .  -2
انحالل األسر والروابط العائمية، مما أدى إلى ضعف دور العائمة في تأمين الحماية والرعاية ألطفاليا ، وازدياد  -3

 األطفال المتشردين في العالم .
 عمل وضعف التكوين الميني .قمة فرص ال -4
 التمييز الممارس ضد األقميات العرقية في بعض دول العالم. -5
 وفاة المعيل لمعائالت مما يدفع بأطفال ونساء مثل ىذه العائالت إلى الدخول إلى االتجار بالجنس .   -6

 األسباب المتعمقة بالطمب : –ثانيا 

طبيعة عمميا تتطمب استقطاب العديد من النساء وجود شبكات اجرامية منظمة تتعامل بتجارة الجنس، و  -1
 عصابة إجرامية . 4000واألطفال، وفي روسيا لوحدىا يوجد 

 فساد المسؤولين  الرسميين المكمفين في مكافحة تجارة الجنس .  -2
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 استغالل األطفال في العمل . -3
صرنا الحالي من خالل انتشار سياحة الجنس  سواء بالنسبة لمفتيات، أو النساء، أو األطفال، خاصة في ع -4

 إستغالل تكنولوجيا المعموماتية كاألنترنيت، أوالقنوات الفضائية . 
زواج القاصرات المنظم من خالل مؤسسات  خاصة والتي قد تنتيي ىذه الزيجات إلى بيع الفتيات إلى دور  -5

 البغاء .
 الخوف من مرض اإليدز زاد الطمب عمى المومسات الصغيرات في السن . -6
 قوات العسكرية األمريكي في بعض البمدان زاد من الطمب عمى المومسات صغيرات السن . تواجد ال -7

 الفرع الثاني : آثار جريمة االتجار بالبشر 

 كن أن نجمميا في اآلتي: رتب عمى ىذه الجريمة عدة آثار يميمكن أن يت

 اآلثار الجسمية والنفسية: -0
  : 24بالبشر في اآلثار اآلتيةتتمثل اآلثار الجسمية والنفسية لجريمة االتجار 

كالضرب،  -ضحايا االتجار بالبشر خاصة االستغالل الجنسي يتعرضون إلى العنف الجسدين -1
من طرف الزبائن، أو من طرف المتاجرين بيم   -الصفع،االغتصاب، الحرق بالسجائر، التشويو، الطعن

 خاصة في حالة رفضيم القيام باألعمال المطموبة منيم . 
 راض أعضاء التناسمية لألطفال والمنتقمة إلييم من البالغين .انتشار أم -2
من المئة من فتيات  70أنو أن  2007إنتشار فيروز اإليدز، حيث أظيرت بعض اإلحصائيات سنة  -3

 نيجيريات سفرن إلى إيطاليا كن مصابات بفيروز اإليدز.
 االصابة بالعصاب الجنسي. -4
 إضطرابات في الشخصية .االصابات بالصدمات النفسية، حاالت القمق،  -5
 حاالت العجز التي تصيب الشخص في حالة نزع أعضائو . -6

 اآلثار اإلجتماعية : -9
 :25يؤثر إرتكاب جريمة االتجار بالبشر في الشخص والمجتمع من الناحية اإلجتماعية  كاآلتي

 تجارة الجنس.إختالل القيم االجتماعية نتيجة إلىدار المبادئ األساسية لحقوق االنسان بانتشار -1
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 زيادة الوالدات غير الشرعية . - 2     

 المماثمة الجنسية وجرائم اإلغتصاب . انتشار  -3
 انتشار ظاىر االنتحار بين األطفال والنساء ضحايا االتجار بالبشر لفقدىم قيمة الحياة . -4
 انتشار المخدرات .   -5
 ىذه الجرائم .زيادة األعباء عمى السمطات األمنية والقضائية في التصدي لمثل  -6
 انتشار ظاىرة التسول. -7
 رفض المجتمع  األشخاص المتجر بيم مما يمقى العبئ عمى الدولة في التكفل بيم . -8
التيديد بإنييار النظم الصحية في المجتمع خاصة عندما تسرق األعضاء البشرية من صاحبيا أثناء الجراحات  -9

 البسيطة .

 لة زرع األعضاء التناسمية .اختالط األنساب خاصة فيما يتعمق في مسأ-10

 اآلثار اإلقتصادية :  -3
 :26يترتب عمى جريمة اإلتجار بالبشر عدة آثار إقتصادية نذكر منيا

 إستعمل الرق منذ القدم في تنمية رأس المال  . -1
وسياسية بعض الدول من خالل تغمل ىذه  ظيور تكتالت وجماعات إجرا مية التي كان ليا تأثير عمى إقتصاد -2

 العصابات إلى المواقع األكثر تأثيرا في قوة الدول اإلقتصادية بما يحقق أىدافيم.
 اعتماد الدول النامية عمى رؤوس األموال األجنبية بصرف النظر عن مصدرىا.  -3
شاطيا عبر الحدود حرص منظمات تجارة البشر عمى مد نشاطيا من خالل مسؤولين لتمكينيا من مباشرة ن -4

 الوطنية خاصة الدول الفقيرة.
 زيادة األعباء التي تتحمميا الدولة في توفير الرعاية الطبية واإلجتماعية لضحايا االتجار بالبشر. -5
 انتشار األمراض لدى فئة الشباب بما ينعكس عمى قدراتيم االنتاجية . -6

 المبحث الثاني :

 المشابهة لهاائم جر الالبشر  بمقارنة جريمة االتجار ب
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ريمة اليجرة غير المشروعة من  من خالل ىذا المبحث سنبرز أىم الفروق الجوىرية بين جريمة االتجار بالبشر وج
 . في نطاق المطمب الثاني بين جريمة االتجار بالبشر والجريمة المنظمةخالل المطمب األول ، و 

 .مقارنة جريمة االتجار بالبشر وجريمة  الهجرة غير المشروعة المطمب األول :

سنبرز أوجو الشبو واالختالف بين جريمة  االتجار بالبشر وجريمة اليجرة غير المشروعة من خالل الفرع األول  
 والفرع الثاني 

 . الفرع األول : أوجه الشبه بين الجريمتين

 يا في النقاط اآلتية: تتشابو الجريمتين في عدة نقاط يمكن استخالص

 كال التصرفين  جريمتين . -1
اليجرة واالنتقال إلى دول أخرى بحيث قد تشترك الجريمتين في تعدد مكان ارتكابيما، فاليجرة غير المشروعة  -2

من الضروري االنتقال إلى دولة المقصد، في حين جريمة االتجار بالبشر نكون بصدد ىذه الحالة في حالة 
 .27دول المنشأ إلى دول المقصدتحويل الضحايا من 

الكسب المادي: تتشابو الجريمتين في دفع مبمغ من المال لنقل األشخاص بطريقة غير قانونية  عبر الحدود  -3
 . 28الدولية

غير الشرعيين،  وال األشخاص المتجر بيم إلى المسائمة القانونية ألنيم  ال يتعرض األشخاص  المياجرين  -4
 .29يعدون ضحايا ىذه الجريمتين 

5-  

 الفرع الثاني : أوجه االختالف  بين الجريمتين .

 :  30يوجد عدة نقاط اختالف بين الجريمتين ويمكن أن نوجزىا في اآلتي 

 :  الوسيمة المستعممة -1

في جريمة االتجار بالبشر يتطمب استعمال وسائل لتنفيذىا كالمجوء إلى القوة ، أو التيديد بيا،أو الخداع واالحتيال ، 
 استغالل حالة الضعف  بينما ال تتطمب جريمة اليجرة غير المشروعة ىذه الوسائل .
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 : قصد االستغالل -2

و االستغالل، وىذا ما ال يتوافر في جريمة اليجرة غير في جريمة االتجار بالبشر يتطمب استغالل الضحية بمختمف أوج
 تبعا .المشروعة وقد يتوافر 

 :  العبور لمحدود -3

في اليجرة غير المشروعة العبور لمحدود ضروري  بل ال تقوم ىذه الجريمة إذا لم يكن ىناك عبور لمحدود وىذا ما ال 
 محدود ألنيا قد ترتكب داخل حدود الدولة الواحدة .يتوافر في جريمة االتجار بالبشر فميس من الضروري العبور ل

 مصدر الربح :  -4

تشكل العوائد التي تأتي من استغالل الضحايا في أي صورة من صور االستغالل ىي مصدر ربح ىذه الجريمة وتعود 
لمجاني مرتكب الجريمة، بينما في جريمة اليجرة غير المشروعة فإن مصدر ربحيا ىي أجرة التيريب التي يدفعيا 

 المياجر غير القانوني .

 : يالجاناستمرار العالقة بين الضحية و  -5

في جريمة اليجرة غير المشروعة ال تستمر العالقة  بين الجاني والمياجر غير القانوني بل تنتيي عند وصمو إلى 
وجيتو، بينما تبقى العالقة قائمة بين الجاني والضحية في جريمة االتجار بالبشر وىذا يرجع لعممية استغالل الضحية 

 ا عممية االستغالل قائمة فإن العالقة قائمة وتنتيي بانتيائو .في كافة أجو االستغالل من طرف الجاني ، فطالم

 :31 موافقة الضحية -6
ن كانت تتم ىذه الجريمة تحت ظروف خطرة   نجد موافقة الضحية بارزة في جريمة تيريب المياجرين حتى وا 

الضحية ألنيا  ، أما بالنسبة لجريمة االتجار بالبشر فنجد العكس حيث تنعدم موافقةلضحاياىاوميينة بالنسبة 
 تتم باستعمال القوة أو التيديد بيا أو أساليب الخداع والتحايل .

 : 32درجة الجريمة -7

ل جريمة جريمة االتجار بالبشر تعد جريمة ضد الدولة وسالمة أمنيا الوطني، بينما جريمة االتجار بالبشر تشك
 تيدد سالمة البشر.ضد األشخاص و 
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 : 33التصريح باالقامة -8

في جريمة االتجار بالبشر يجوز لضحاياىا الحصول عمى التصريح  باالقامة في الدولة التي يتم استغالليم عمى 
أراضييا " دولة المقصد" بينما في جريمة تيريب المياجرين فال يحق لمميربين الحصول عمى الترخيص باالقامة و 

 يردون إلى دوليم األصمية .

 االتجار بالبشر بالجريمة المنظمة .المطمب الثاني : مقارنة جريمة 

سنحاول من خالل ىذا المطمب تحديد أىم نقاط التشابو بين جريمة االتجار بالبشر والجريمة المنظمة في نطاق 
 الفرع األول، أما الفرع الثاني سنخصصو ألىم الفروق الجوىرية بين الجريمتين.

 . ر والجريمة المنظمةالفرع األول : نقاط التشابه يبن جريمة االتجار بالبش

بداية يمكن القول أن جريمة االتجار بالبشر قد تنفذ من خالل الجماعات االجرامية المنظمة والتي تنفذ الجريمة 
 المنظمة وفيما يأتي سنبرز أىم نقاط التشابو بين الجريمتين :

 :  الكسب المادي -1
متجرين بالبشر ىو إستغالليم  لجني إن اليدف من ارتكاب الجريمتين ىو تحقيق وجني األموال فيدف ال

األموال من ىذااإلستغالل، واألمر نفسو بالنسبة إلرتكاب الجريمة المنظمة والتي عرفت بأنيا:" تجمع 
األشخاص في تنظيم متميز وغير رسمي ، يتزعمو رئيس عصابة ، تعمل تحت إمرتو مجموعة من المجرمين، 

ترتيب مبنية عمى أسس دقيقة ومعقدة وتحكميا قواعد انظباط   ضمن بنية قائمة  ذات تدرج ىرمي وىياكل ذات
داخمية يضطمع كل عنصر منيا بميام خاصة بو بغية ارتكاب أفعال إجرامية مخطط ليا بكل دقة أو عند 
ألى وسائل الترىيب وبالضغط عمى السياسيين ووسائل اإلعالم واإلدراة  اإلقتضاء بالمجوء إلى العنف أوا 

بيدف الحصول عمى أكبر قدر من المكاسب المادية وىذه المجموعات ليا صفة الديمومة  والسطات القضائية
واالستمرار في زرع الرعب والفساد والييمنة في مجال النشاط اإلجرامي، الذي اليعير إىتماما لمحدود الوطنية، 

د دولي فإنيا تكون ويبسط نفوذه عمى قدر ماتقتضيو ضرورة مصمحة المنظمة وحتى تصبح ىذه الجرائم ذات بع
 . 34قد تجاوزت بآثارىا تراب الوطن الواحد "

 :  استعمال وسائل الترهيب -2
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نجد جريمة االتجار بالبشر تنفذ بعدة وسائل من بينيا إستعمال القوة أو التيديد بيا، ونفس الشيء بالنسبة لمجريمة  
 .المنظمة فإنيا تنفذ باستعمال وسائل الترىيب كأسموب العنف، التيديد 

 :  نطاق إرتكاب الجريمة -3

قد ترتكب الجريمتين داخل حدود الدولة الواحدة ، كما قد ترتكب خارج حدودىا وبالتالي تصبح الجريمتين جرائم  
 عابرة لمحدود .

  طابع االستمرارية :  -4

نجد في جريمة االتجار بالبشر استمرار العالقة بين الجاني والضحية عمى أساس بقاء استغالل الضحية خاصة 
في مجال االستغالل الجنسي، واستغالل الضحية في حالة التسول، واستغالليا في حالة الخدمة قسرا ،وعميو تتميز 

المنظمة إذ من مميزاتيا االستمرارية ومرد ىذا  ىذه الجريمة بطابع االستمرا رية. وىذا ما ينطبق عمى الجريمة
 الطابع ىو الجماعة اإلجرامية المنفذة ليا والتي تتميز بطابع االستمرارية في تنفيذ جرائميا.

 درجة الجريمة: -6

جريمة االتجار بالبشر ىي جريمة ماسة بأمن وسالمة البشر، في حين الجريمة المنظمة فيي جريمة ماسة بأمن 
الدولة وسالمتيا عمى أساس درجة وخطورة الجرائم التي تنفذىا ىذه الجماعات االجرامية المنظمة والتي تسعى إلى 

ضائية بيدف الحصول عمى أكبر قدر ممكن من الضغط عمى السياسيين ووسائل اإلعالم واإلدارة والسمطات الق
 الربح المالي . 

 

 

 

 الفرع الثاني: نقاط اإلختالف بين جريمة االتجار بالبشر والجريمة المنظمة 

 محل الجريمة:  -1
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ترتكب جريمة االتجار بالبشر عمى األشخاص لذلك ىي جرائم ماسة باألشخاص، بينما الجريمة المنظمة ال 
تتعمق باألشخاص فقط بل يمكن أن تمس األموال بالدرجة األولى بإعتبار ىدفيا الكسب المالي وعميو ىي 

 جرائم مختمطة فقد تمس األشخاص كما تمس األموال .
 تعدد الجاناة : -9

مة المنظمة يكون الجاني دائما عبارة عن جماعات إجرامية منظمة، أو ما تسمى بالعصابات التي تتميز في الجري
باإلستمرارية والتنظيم في تنفيذ جرائميا، بينما جريمة االتجار بالبشر قد تنفذ من طرف شخص أو مجموعة 

 أشخاص من خالل المساىمة الجنائية ، كما قد تنفذ من خالل ىذه العصابات .

 الفعل اإلجرامي :  -3

الفعل االجرامي ليس محدد تحديدا دقيق في نطاق الجريمة المنظمة ألنيا قد تندرج تحتيا أي جريمة قتل، تيريب 
األشخاص، اإلتجار بالمخدرات واالسمحة، اإلتجار بالبشر، غسل األموال، .... بينما نجد ىذا الفعل محدد في 

 رنا إليو سابقا في نطاق التعريف الدولي و التعريف المقارن ليذه الجريمة.نطاق جريمة اإلتجار بالبشر، وىذا ما أش

 النتيجة االجرامية:  -4

تكون النتيجة اإلجرامية في جريمة االتجار بالبشر ىي دائما إستغالل الضحية ، بينما الجريمة المنظمة فإن النتيجة 
 ىي الكسب المالي وتختمف بإختالف الفعل اإلجرامي . 

 الخاتمة

وختاما فإن جريمة االتجار بالبشر ىي جريمة ذات طابع خاص، تختمف نوعا ما عن الجرائم العادية المألوفة التي     
 يمكن التصدي ليا بفرض عقوبات جنائية رادعة لمرتكبييا . وما يمكن إسخالصو من ىذه الدراسة النقاط اآلتية : 

من خالل المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو  وقف المجتمع الدولي في وضع تعريف شامل ليذه الجريمة  -1
 .  2000المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

لقد تبنت معظم دول العالم تعريف األمم المتحدة وقد أخذنا نمادج من بعض القوانين وقد كانت مطابقة بنسبة  -2
 كبيرة لما ورد في المادة الثالثة.

لقد كان المشرع المصري أوسع نطاقا من المشرعين العرب محل الدراسة حيث وسع في مفيوم الفعل االجرامي  -3
ليذه الجريمة مضيفا صورتي الوعد بالبيع أو بالشراء، والعرض لمشراء ولمبيع، كما وسع في مفيوم نتيجة 
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الل نزع األنسجة البشرية أو االستغالل حيث أضاف صورة االستغالل من خالل التسول،  واالستغالل من خ
 جزء منيا ولم يتوقف عن مصطمح العضو البشري فقط .

بالنسبة لممشرع السعودي أضاف حالة إجراء التجارب عمى الشخص كصورة من صور اإلستغالل وكان   -4
 ي .منفردا  بيذه الحالة، واشترك مع المشرع المصري في حالة التسول التي إشترك فييا معيما المشرع الجزائر 

المشرع الفرنسي موقفو كان بارزا ومنفردا في نطاق توضيح حالة الضعف التي يكون فييا ضحايا االتجار  -5
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 بن مرزوق عبد القادر

 -تممسان -أستاذ محاضر جامعة أبو بكر القايد

 بنور زينب

 أستاذة مساعدة "أ"

 كمية الحقوق والعموم السياسية

 جامعة طاهري محمد بشار

 gmail.combennourzineb29@البريد االلكتروني: 

 
 مى توازن قوى السوقدور السعر في الحفاظ ع

 

 الممخص:

األصل في التجارة، واألسواق الحرية، باعتبار أن قوى العرض والطمب ىما المحددان األساسيان 
الن المتعاممون االقتصاديون داخل السوق ليسو في كفة واحدة، ومنعا لطغيان أحدىما  -السعر –لمثمن 

تتدخل لتضع أسعارا لبعض السمع  وفي بعض )المحترف( عمى اآلخر )المستيمك(، وجب عمى الدولة أن 
 الحاالت، لمنع استغالل الحرية من البعض لإلضرار بالبعض اآلخر.

 الحماية. –تدخل الدولة  –المتعاممون االقتصاديون  -التسعير كممات مفتاحية:

Abstract :   

The principle in trade and markets is freedom, considering supply and demand the on-

ly determinants of price because economic actors are not of the same opinion and to avoid the 

influence of one (professional) on the other (consomateur), the state must meddle in fixing the 

prices of certain goods and limit this freedom from one another. 

Kay words: 

Pricing - The Economic Actors - The Intervention Of The State- Protection 
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 المقدمة: 

تختمف طرق االحتكار وتتعدد، ولكنت ىناك رابط مشترك يجمع بينيما جميعا، ىو سعي  

المحتكرين إلى القضاء عمى كل منافسة موجودة، بغية زيادة أنصبتيم في السوق، وبالتالي تعظيم ىامش 

ل كل التشريعات، أرباحيم، وال يخفى ما ينطوي عمى ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة، وىو ما جع

 ومن بينيا قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية تتصدى لتمك الممارسات.

يعد السعر أقوى سالح فعال في المنافسة، لذلك كثيرا ما تمجأ الشركات والمشروعات ذات القوة  

ارىا، بيدف رفع أرقام االحتكارية إلى استخدام عنصر األسعار لممحافظة عمى ذلك المركز، واكتساب احتك

مبيعاتيا لموصول إلى أقصى ربح ممكن، وفي المقابل يسعى كل مستيمك قدر اإلمكان، لمحصول عمى 

السمع والخدمات بأقل األسعار، وىكذا تتغير األسعار صعودا وىبوطا إلى أن يتم التوازن بين العرض 

 والطمب، عند سعر معين يرتضيو الجميع.

لى أي مدى يمكن لمتسعير السؤال يطرح حول: دور ا ألسعار في تحقيق التوازن داخل األسواق؟ وا 

 كظاىرة استثنائية أن يضبط تمك األسواق؟

 لإلجابة عمى اإلشكال المطروح سنتطرق إلى:

 أوال: األسعار كأداة لضبط توازن السوق لدى مختمف التوجيات األيديولوجية االقتصادية.

 ثانيا: ماىية التسعير.

 مل المؤثرة في تحديد السعر.ثالثا: العوا
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 المبحث األول: األسعار كأداة لضبط السوق لدى مختمف التوجهات األيديولوجية االقتصادية.

 المطمب األول: الفكر االقتصادي الحر:

يرفض الفكر االقتصادي الحر تدخل الدولة في األسواق لتنظيمييا ميما كانت مبررات ذلك، وال 

الدولة في النشاط االقتصادي، من منطمق أن األسواق قادرة عمى تسيير نفسيا يقبل مطمقا بفكرة تدخل 

 ذاتيا دون تدخل أي ظرف.

إذا تم ‘يعتبر من أبرز رواد ىذه الفكرة مدرسة شيكاغو، التي ذىب مفكروىا إلى القول بأنو  

ومنح دخول اإلضرار بالمنافسين من خالل األسعار، وكانت نتيجة ذلك خروج المنافسين من السوق، 

الذي قام بيذه الممارسة منفردا في السوق، فإنما يدل ذلك  -المؤسسة -منافسين جدد، وأصبح المشروع

عمى أنو أصبح في مركز احتكاري، ألنو يتمتع بفاعمية فنية اقتصادية مقارنة مع باقي المنافسين، بل 

1لفاعمية والتفوق.واعتبروا أن من حقو أن يبقى في السوق بمفرده كمكافأة لو عمى تمك ا
 

هل إدانة ممارسة المشروع طرح بعض االقتصادين األمريكيين سؤاال لتعزيز الطرح السابق ىو:  

الذي أضر بالمنافسين اآلخرين من خالل األسعار، هو لمصمحة حماية المشروعات المتضررة في 

عيم رؤية الفكر االقتصادي إال أن إجابتيم عمى ىذا اإلشكال جاءت لتد السوق أم تتم لحماية المنافسة؟

نما  الحر بشأن ىذه الممارسة السعرية، فيم يؤكدون أن خسارة المنافسة ليست فقد منافس من السوق، وا 

تتجمى فيما سيقدم عميو المشروع المسيطر بعد انفراده في السوق، من رفع األسعار لتعويض خسائره، فإذا 

لة لتجريم ىذه الممارسات، ألن ذلك التدخل نتيجتو لم تكن تمك غاية المحتكر، فال داعي لتدخل الدو 

 المباشرة ىي حرمان المستيمك من االستفادة من األسعار المنخفضة التي يعرضيا ىذا المشروع.

تثار قضية ضرورة االختيار بين حرية المشروعات في تحديد األسعار، وبين حرية المنافسة، 

حرية المنافسة تضمن حرية تحديد األسعار، بمعنى أن والمؤكد لدى أصحاب الفكر االقتصادي الحر أن 

2حرية تحديد األسعار تتحقق في إطار قواعد المنافسة الحرة وليس العكس.
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 المطمب الثاني: الفكر االقتصادي القائم عمى تدخل الدولة:

يشجع ىذا الفكر االقتصادي، عمى عكس سابقو تدخل الدولة لتنظيم وضبط بعض الجوانب 

التي تراىا ضرورية لمحفاظ عمى توازن األسواق الذي يؤدي بالضرورة إلى توزان االقتصاد،  االقتصادية

 وكذا حماية لمصالح األطراف المستضعفة في العالقة االقتصادية.

رأى أصحاب الفكر االقتصادي، القائم عمى تدخل الدولة في االقتصاد، أن موقف أصحاب الفكر  

رار بالمنافسين من خالل األسعار غير واقعي، وغير عممي، مبرىنين االقتصادي الحر من ممارسة األض

عمى ذلك أن تدخل الدولة لتنظيم السوق وحماية المنافسة يحقق منافع أكبر من ترك السوق تسير دون 

تدخل،و تشير الدراسات التطبيقية إلى تأييد ما ذىب إليو أصحاب الفكر القائم عمى تدخل الدولة، فيرون 

باألضرار بالمنافسين من خالل األسعار سيؤدي حتما إلى االحتكار، وىذا ينعكس سمبا عمى أن السماح 

رفاىية المستيمكين بطريقة يصعب تجنبيا، ومن جية أخرى يحد من فاعمية السياسة النقدية االقتصادية 

 لمدولة، 

إبراز مضار تمك  و يبرز أصحاب ىذا الفكر تدخل الدولة لمنع الممارسات الضارة بالمنافسة من خالل

 الممارسات كما يمي:

يكون  -كانخفاض تكاليف اإلنتاج فقط-إذا لم يكن خفض األسعار قائما عمى أسس سممية  -أوال

ىدفو األساسي السيطرة واستبعاد المنافسين من السوق، فإن ذلك سيضر باالقتصاد، أىميا األضرار 

أداء األوراق المالية لتمك المشروعات في الناتجة عمى تخفيض أرباح المشروعات، التي تنعكس عمى 

3بورصة األوراق المالية، وعمى ذلك أداء البورصة بشكل عام.
 

يمكن أن يؤدي خفض األسعار إلى حرب سعرية بين المشروعات، ألن ىذه الممارسة تطرحيا  -ثانيا

 كل الشركات المتنافسة في النشاط محل الممارسة.

 



 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي      10الرقم التسمسمي    10مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

272 

 

 المطمب الثالث: الفكر اإلسالمي

مناط إيجابية االحتكار، أن يؤخذ بعين االعتبار السعر العادل لممنتج والمستيمك عمى حد سواء،  

وىذا ال يتحقق إال في احتكار الدولة إلنتاج بعض السمع وتقديم بعض الخدمات، أو بإشرافيا ورقابتيا عمى 

ر المنطقي لذلك ىو طبيعة المؤسسات الخاصة التي أوكل إلييا احتكار تمك السمع والخدمات، ويكون المبر 

 تمك السمع والخدمات، فيصبح احتكارىا يحقق المصمحة العامة المجتمع، وتحكم فيو األسعار العادلة:

أن يمزم التجارة بالبيع بسعر معين ال  -القول ىنا أن لولي األمر في حالة إغالء التجار لألسعار  

موع المسممين، والتي تتمثل في مصالح التجارة من ،و إال تعرضوا لمعقاب، تحقيقا لمصمحة مج-يتجاوزونو

4ناحية، ومصالح المستيمكين من ناحية أخرى.
 

))لو أن رجال أراد إفساد السوق فحط عن سعر الناس، لرأيت أن  -رحمو اهلل -ويقول اإلمام مالك 

ما رفعت(( محق سائر ىذا المنع إنما ىو بسبب األضرار التي ت 5يقال لو: إما لحقت بسعر الناس، وا 

نما اليدف ىنا ىو حماية صغار  التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية )ال ضرر وال ضرار(، وا 

فالسيم.  التجار من احتكار كبارىم لمسوق، واإلضرار بيم بإبعادىم من السوق وا 

 المبحث الثاني: ماهية التسعير.

 تعريف التسعير: المطمب األول

بكسر السين، وىو ما يقوم عميو الثمن، جمعو أسعاره، سعر الشيء أي اتفقوا  : تقدير السعرأوال. لغة

6عمى سعر، وجعموا لو سعرا معموما.
 

السعر ىو المقابل الذي يتم دفعو أثناء عممية المبادلة بغرض الحصول عمى سمعة أو  ثانيا. قانونا:

7تمام عممية تبادل السمع والخدمات.خدمة ما، وبالتالي فإن السعر قد يكون ىو النقود التي يتم دفعيا إل
 

 يطمق التسعير في أعراف التجارة المعاصرة ويقصد بو أمران: 
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األول تحديد أسعار البيع بمعنى المساومة، والثاني تدخل الدولة لتحديد األسعار التي يجري عمييا 

8إدارة المتعاممين. التعامل في األسواق، وىوما يعرف بالتسعير الجبري أي فرض تقدير قيمة معينة عمى
 

جبارىم عمى التبايع بما قدره. ثالثا. شرعا: 9ىو تقدير السمطان أو نائبو لمناس سعرا وا 
 

، الذي يعد 10تعتمد القوة الشرائية لمزبون عمى عدة عوامل منيا مستوى السعر رابعا. أهمية التسعير:

 -بقية المتغيرات التسويقية العنصر الوحيد المتصف بالمرونة والتعديل من حين إلى أخر، عمى عكس

والتسعير ىو العنصر الميم بالنسبة لبقية العناصر األخرى في المزيج  -المنتج، التوزيع، الترويج

، باعتباره العنصر الوحيد الذي يحقق اإليرادات، فيما تعتبر بقية العناصر مجرد نفقات 11التسويقي

فالسعر يرتفع وينخفض حسب ظروف السوق، وتكاليف تبرز أىمية التسعير أيضا من منطق المرونة، 

نتكمم عن السعر/ التكمفة/ كمية  -فيو عمميا أحد العناصر الثالثة المؤثرة عمى الربح بشكل مباشر

12نبين العالقة كما يمي: -المبيعات
 

 التكمفة. -الربح= اإليراد -

 الكمية المباعة. Xاإليراد= سعر الوحدة -

 تغيرة الكمية+ التكاليف الثابتة.التكاليف= التكاليف الم -

 التكاليف المتغيرة لموحدة الواحدة. xالتكاليف المتغيرة الكمية= الكمية المباعة -

تكاليف المتغيرة  xالتكاليف الثابتة+ )الكمية المباعة -الكمية المباعة(xالربح= ])سعر الوحدة  -

 لموحدة الواحدة([.

ىو ظرف استثنائي ألن األصل أن أسعار السمع يحقق التسعير االستقرار والعدل في السوق، و 

والخدمات تتحدد في الظروف الطبيعية عن طريق تفاعل قوى العرض والطمب، لكن اإلشكال يمكن في 

حالة إنقاض العرض من أجل ارتفاع األسعار بصورة تعسفية؟، أو إنقاصيا بسبب ظروف استثنائية 
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ض فالحي مثال؟، ففي مثل ىذه الحاالت تتدخل الدولة كالحروب والقوة القاىرة؟، أو إذا كان ىناك فائ

13مضطرة لتحديد أسعار تحافظ عمى مصالح المنتجين والمستيمكين في آن واحد.
 

يمكن أن تتغير أىداف التسعير من مرحمة إلى أخرى حسب المواقف  المطمب الثاني: أهداف التسعير:

 التنافسية التي تواجييا المؤسسة، ومن بينيا:

أي نصيب المؤسسة من المبيعات اإلجمالية لمسوق، وال يتم  محافظة عمى الحصة السوقية:أوال. ال

14ذلك إال بأسعار منخفضة، ثم زيادة حجم المبيعات تدريجيا.
 

يحقق باختيار أفضل طريقة لتخصيص الموارد المتاحة لمشركة، مع إبقاء والء  ثانيا. تحقيق الربح:

15بسعر منخفض طبعا.الزبائن بإشباع رغباتيم، بالتسعير 
 

ىذا يخص المؤسسات التي تتميز بتذبذب الطمب عمى منتجاتيا، مع وجود  ثالثا. تحقيق االستقرار:

تتحكم جميعا في السعر، فإنو ليس مصمحتيا الدخول في منافسة مع تمك  -كبيرة -مؤسسات قائدة

16ستقرارىا.المؤسسات فتنتيج التسعير لمنتجاتيا بما يوافق أسعار السوق حفاظا عمى ا
 

داخل السوق، فتمجأ إلى  -الشركة-أي استقرار احوال المؤسسة رابعا. هدف البقاء واالستمرار:

تسعير منتجاتيا بأسعار منافسييا ،أو أسعار قريبة منيا، فتضمن دخول أذىان الزبائن، وما يضمن 

 استمرارىا فيما بعد ىو تحسين منتجاتيا من حين ألخر حتى تبقى والء الزبائن.

 .المطمب الثالث: العوامل المؤثرة في تحديد السعر

 تتمخص فيما يمي:

لتمك التكاليف تأثير قوي عمى قرارات األسعار، ألن اإلنفاق عمى اليد  والتسويق: 17أوالـ تكاليف اإلنتاج

 العاممة والتوزيع والترويج يؤثر بشكل مباشرة عمى األسعار النيائية.

والزبون في آن واحد، فانخفاض تكمفة المواد الولية يؤدي إلى  تؤثر النفقات عمى مستوى المنتج 

زيادة اإليرادات وذلك يؤدي إلى زيادة المداخيل، كل ذلك يجعل المؤسسة تخفض األسعار، الشيء الذي 
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من شأنو دفع الزبائن إلى زيادة مشترياتيم، أما إذا كانت نفقات التكاليف مرتفعة فبالضرورة سيرتفع 

يجعل المنتج ممزما بزيادة الجودة، والحمالت الترويجية الواسعة إلقناع الزبائن، واختيار السعر، وىو ما 

 قنوات توزيع مناسبة لتصريف المنتجات.

 يحسب سعر بيع السمعة كما يمي:

18.سعر بيع السمعة= سعر التكمفة+ النسبة المضافة
 

ورغباتو، وتحقق لو المنفعة عن المنتجات التي تشبع حاجاتو  19يبحث الزبون ثانياـ طمب الزبون:

المطموبة، وأيضا األسعار التي تتناسب مع دخمو، ذوقو، وقدرتو الشرائية، فكمما استطاع المنتج إنتاج 

وتسويق منتجات تتالءم مع ىذه العوامل، حضي بكثرة الطمب عمى منتجاتو، وما يجعمو قادرا عمى تحديد 

ة بين العرض والطمب حيث كمما زاد سعر البيع، وكمما السعر الذي يناسبو استنادا إلى العالقة الطردي

 انخفض الطمب انخفضت األسعار والطمب يتوقف عمى مقياسين:

 أي وجود سمع متشابية يستطيع الزبون االختيار والمفاضمة بينيا. إمكانية التعويض: -1

ه السمع المعروضة إذا أدرك الزبائن أنيم بحاجة إلى عممية شراء، أو أن ليذ الحاجة إلى السمع: -9

 خصائص فريدة.

يجب مراعاة أسعار المؤسسات المنافسة الموجودة في السوق إذا كانت السمع  ثالثا. المؤسسات المنافسة:

 عند وضع األسعار. -المنتجة متجانسة أي تشبع نفس الحاجة

 يجب عمى المؤسسة أن تسعر منتجاتيا عمى أساس السعر المحدد من المؤسسات الرائدة وذات

السبق في اإلنتاج والتسويق لذات المنتج، وال ييم الزيادة أو النقصان الطفيف حسب الموقع الفعمي 

 لممؤسسة في السوق، وتؤثر البيئة التسويقية عمى عممية التسعير في الحاالت التالية:

عن طريق قانون العرض والطمب وىذا يكون في حالة انعدام المنافسة  تحكم السوق في السعر: .1

 ديدة.الش
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تكون المؤسسة المنتجة ىي التي تسعر سمعيا، النعدام المنافسة الشديدة،  تحكم المنتج في السعر:  .2

 ألن الزبائن ييتمون بالعالمة التجارية.

: إذا ادعت الضرورة يمكن لمسمطة أن تحدد السعر النيائي، أو توجو تحكم الحكومة في األسعار .3

 سعر عمى الغالف أو يعمن عنو من المنتج.ويوضح ال -تمك األسعار كما شرحنا سابقا

 الخاتمة:

أخيرا نقول بأن األسعار ىي من بين أىم العناصر التسويقية التي تؤثر بشكل مباشر عمى توازن 

 السوق، وذلك عبر ما يسمى بقانون العرض والطمب.

ة المنتجة إن انخفاض السعر يعني تشجيع الزبائن المستيمكين عمى الشراء، وىو ما يجعل المؤسس 

تحقق دخوال ناجحا إلى السوق مع ضمان االستقرار فييا ثم بعد ذلك االستمرار والبقاء، كل ذلك لن يتم إال 

 بالمحافظة عمى ثقة الزبائن، ومن بين أىم ما يجب مراعاتو في ذلك السعر العادل لمجميع.

ت التكاليف مضافة ليا كما يمكن لممؤسسة المنتجة أن تضع سعرا مناسبا لمنتجاتيا وفقا لنفقا 

نسبة ىامش الربح المتوقع، يمكن أيضا أن يكون التسعير تدبير تشريعي لمصمحة، وتّدعيو الضرورة، 

ويكون من صالحيات السمطة السياسية بيدف توجيو االقتصاد في حالة تعارض المصمحتين: العامة 

ثنائية، أو في األحوال العادية إذا والخاصة، ويكون ذلك التداخل بداعي حدوث األزمات أو الظروف االست

 أساء المنتجون التصرف وخرجوا عن نطاق المنافسة الحرة المشروعة. 

 الهوامش: 

                                                           
، 2005. مغاوي شمبي عمي: حماية المنافسة ومنع االحتكار بين النظرية والتطبيق، دار النيضة العربية، القاىرة،  1

 .175ص 

. جون بيج وأخرون: من العب إلى حكم= الدو المتغير لسياسات المنافسة وأطر التضبيط في الشرق األوسط  2
وما  203، ص 1997مارس  05-04صادية الجديدة، الكويت، يومي وشمال إفريقيا، ندوة دور الدول في البيئة االقت

 يمييا.
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% فقط يتسبب 1. توصمت دراسات أجريت عمى شركات أمريكية، أن إنقاص أسعار منتجات ىذه المشروعات بنسبة  3

و % في المتوسط، وذلك إذا ظمت تكاليف اإلنتاج وقيم المبيعات عمى ما ىي عمي12.3في تخفيض أرباحيا بحوالي 
 .177دون انخفاض، ارجع مغاوي شمبي عمي= المرجع السابق، ص 

. عبد الحميم منصور، أحمد محمد لطفي: فقو المعامالت التجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية، دار الفكر  4
 .114، ص 2010الجامعي، اإلسكندرية، 

ت في االقتصاد اإلسالمي، عماد الدين . حسن حسين أحمد البشايرة: سياسة تدخل الدولة في سوق السمع والخدما 5
 .273لمنشر والتوزيع، األردن، بدون دار نشر، ص 

 .7655، دار صادر، بيروت، ص 1، ط6. ابن منظور: لسان العرب، ج 6

، ص 2010، الدار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية، 1. محمد عبد العظيم أبو المجا: أسس التسويق الحديث، ط 7
303. 

 .36، ص 1986المصري: التجارة في اإلسالم، مكتبة وىبة، مصر،  . عبد السميع 8

 .97. عبد الحميم منصور: أحمد محمد لطفي: المرجع السابق، ص  9

 .235، ص 1999. محمد إبراىيم عبيدات: مبادئ التسويق، دار المستقبل، األردن،  10

11 .  Daniel durafour : marketing, dunod, paris, 1997, p 95. 

 .276محمد عبد العظيم أبو النجا: المرجع السابق، ص .  12

 .133. ص 1999. بشير العالق وأخرون: استراتيجيات التسويق، دار وىران، األردن،  13

14 . Philip kother et bernard dubois : maeketing mamagement, 10 eme edition, frence, 
2000, p 463. 

 .237ق، ص .  ابراىيم عبيدات: المرجع الساب 15

16 . Kother et dubois : opcit, p 71.  
. التكاليف ىي مجمل النفقات أو المصاريف المتعمقة باإلنتاج والتسويق أي النفقات التي تصرف في انتاج  17

 المنتجات وتسويقيا إلى ان تصل إلى المستيمك النيائي أو المستعمل الصناعي.

و نسبة مئوية نضيفيا إلى سعر تكمفة السمعة بحيث تغطي تمك النسبة . نقصد بالنسبة المضافة مبمغ من المال أ 18
النفقات اإلنتاجية التسويقية مع تحقيق قدرة معين من الربح، راجع: محمود عساف: المنيج اإلسالمي في إدارة 

 .210، ص 2001األعمال، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، 

الزبائن أصحاب الشخصيات  -تمون أوال وأخيرا باألسعار والنوعية. بالزبائن التقميديون: يي -. الزبائن أصناف: أ 19
الزبائن األخالقيون: يضحون بكل االمتيازات ألجل دعم  -األنيقة: ييتمون بشكل المنتج، وشيرة المؤسسة المنتجة. ج

 الزبائن غير المبالون: ييتمون براحتيم بغض النظر عن األسعار. -المؤسسات المنتجة الصغيرة. د
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 الرعاية الصحية لممحكوم عميهم و أساليب تطبيقها
 النظام العقابي الجزائريفي 

 
 : جبارم ميمكدفي قسـ الدكتكراه باحثالف إعداد م

 كمية الحقكؽ ك العمـك السياسيةأستاذ مؤقت في 
 -سعيػػدة  -جامعة الدكتكر مكالم الطاىر 

 :ممخص
سكاء داخؿ  محككـ عمييـاألساليب لمعاممة التقـك السياسة العقابية الحديثة عمى مجمكعة مف  

المؤسسات العقابية أك خارجيا مف أجؿ إصالحيـ ك تيذيبيـ ك إعادة إدماجيـ اجتماعيا، مغايرة لتمؾ 
ىذا ما أقرتو المكاثيؽ الدكلية كاعتمدتو األساليب التي كانت تيدؼ الى االيالـ ك الردع ك القسكة، 

التي تطبؽ عمى  تمؾ مف جممتيا ه األساليب متعددة ك متنكعة ك الدكؿ في تشريعاتيا العقابية، ىذ
كقائية ك العالجية الؽ إخضاعو لمجمكعة مف األساليب في المؤسسات العقابية عف طري المحككـ عميو

 . قصد تيذيبو ك تأىيمو
Résume : 
  La politique pénitentiaire modernes se base sur un ensemble de méthodes de 

traitement des condamnés, tant dans les établissements pénitentiaires ou ailleurs, pour les 

modérer à fin de les réinsérer socialement, autres que celles des méthodes visant la 

dissuasion et la cruauté, ce qui a été approuvée par les pactes internationaux et adopter par 

les États dans leurs législations pénales, ces méthodes sont multiples et divers, notamment 

celles qui s'appliquent au condamné, dans les établissements pénitentiaires de soumettre à 

un ensemble de méthodes préventifs et curatifs afin de garantir sa modération et sa 

réhabilitation. 
 مقدمة:

إف االتجاه الحديث  في عمـ العقاب يركز عمى المعاممة العقابية، كما ينادم بضركرة قياميا عمى أساليب ك 
اجراءات تتضمف عالج المحكـك عميو ك اصالحو ك تيذيبو لكي يصبح فردا صالحا غير حاقد ك ال ثائر مؤىؿ 

أكؿ مف ناقش ىذه المعاممة العقابية لممحكـك عمييـ المؤتمر الدكلي الذم عقدتو األمـ المتحدة لمكافحة اجتماعيا، فكاف 
، حيث انتيى ىذا المؤتمر الى اصدار كثيقة دكلية مككنة مف أربعة 1955المجرميف ك معاممة المذنبيف في جنيؼ سنة 

يجب  ( منيا عمى أنو10معاممة السجناء، فنصت القاعدة )ك تسعيف قاعدة، أطمؽ عمييا اسـ القكاعد النمكذجية الدنيا ل
أف تتكافر في األماكف المخصصة لممسجكنيف ك بخاصة األماكف المعدة لمنـك كؿ االشتراطات الصحية مع مراعاة حالة 

، 0التيكية"الطقس ك خاصة فيما يتعمؽ بكمية اليكاء ك القدر األدنى الالـز مع االتساع الكافي ك االضاءة ك التدفئة ك 
عقابية في ك نظرا ألىمية أساليب المعاممة العقابية لممحكـك عمييـ الػػػػػػػتي أقػػػػػػػػػرتيا المػػػػػػػػكاثيؽ الدكلية ك اعتمدتيا النظـ ال

تشريعاتيا، فقد كرس المشرع الجزائرم ىذه المبادئ االنسانية ك العالمية الحديثة في مجاؿ اصالح ك معاممة السجناء 
المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك اعادة تربية المساجيف، ثـ بعدىا  10/02/1972المؤرخ في  02-72األمر رقـ في 

المؤرخ في  04-05لجأ الى تحسيف ظركؼ المحكـك عميو ك احتراـ حقكقو بإلغاء األمر السالؼ الذكر بالقانكف رقـ 
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الذم تضمف أحكاما جديدة  9جتماعي لممحبكسيفالمتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك اعادة االدماج اال 06/02/2005
مستكحاة مف االنعكاسات التي أقرتيا البيئة الدكلية في السنكات األخيرة مف ضركرة التكفؿ بحقكؽ االنساف في السجكف 

  لألساليب الكقائية ك العالجية.عف طريؽ اخضاع المحكـك عميو 
النظام لممحكوم عميهم و أساليب تطبيقها في  الرعاية الصحيةفقد كاف مكضكع بحثنا " ك نتيجة لذلؾ 

ككنيا تعتبر كسيمة تقكيـ سمكؾ المحبكس عف طريؽ المحافظة عمى صحتو بحمايتو مف األمراض ، "العقابي الجزائري
المطبقة عميو داخؿ المؤسسة العقابية ك التفاعؿ األخرل العضكية ك النفسية مف أجؿ إعداده لتقبؿ البرامج االصالحية 

 معيا.
؟ ك ما مدل المقصكد بالرعاية الصحية تـ تحديد اشكالية البحث كاآلتي: ما ما تـ ذكره سابقا ك في ضكء       

 ؟ لمحياة االجتماعيةمحكـك عميو إعداد الفاعميتيا في 
مفيـك الرعاية نحدد فيو حكر األكؿ ، الممحكريفك لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ سكؼ نعالج ىذه الدراسة في 

 .عمى أساليب تطبيقيانمقي الضكء حكر الثاني المثـ ، أىدافيا الصحية ك
  مفهوم الرعاية الصحية و أهدافها :حور األولالم

تعرؼ الرعاية الصحية لممحبكسيف بأنيا عمؿ انساني يعيد لممحبكس الثقة في نفسو         ك بالمجتمع    
عف طريؽ كقايتو مف األمراض التي قد تصيبو، ك تمنع مف انتشار األمراض داخؿ المؤسسة العقابية نتيجة االختالط ك 

تييئتو لالندماج مف جديد في المجتمع حتى ال تككف  االزدحاـ بيف فئة المحبكسيف، ك ىي مف ناحية أخرل تعمؿ عمى
 .3سببا مف أسباب اعتباره أقؿ دراية مف أفراده في مجاؿ النظافة ك الصحة

ك الكاقع أف الرعاية الصحية داخؿ المؤسسة العقابية تمعب دكر فعاؿ في المحافظة عمى الصحة العامة في  
المجتمع، لككف تفشي األمراض بيف المحبكسيف سرعاف ما ينتقؿ الى خارج المؤسسة العقابية بطرؽ متنكعة منيا عمى 

عائمية لممحكـك عمييـ، ك كذلؾ العاممكف الذيف يمضكف سبيؿ المثاؿ فضالت المؤسسة التي تمقى خارجيا، ك الزيارات ال
 .4كقت فراغيـ خارج جدراف المؤسسة    ك المفرج عنيـ الذيف يغادركنيا

ىذه التأثيرات تتطمب العناية الكاممة بالصحة العامة داخؿ المؤسسة العقابية عف طريؽ الرعاية الصحية التي 
 ية:تتجمى أىميتيا مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ التال

تساىـ الى حد بعيد في مكاجية اآلثار الضارة التي تترتب عمى سمب الحرية ك ما يسبقو مف اجراءات -1
 .5قبض ك تفتيش ك تحقيؽ ك محاكمة، فيي قد تزيؿ ىذه اآلثار أك تخفؼ مف حدتيا بقدر االمكاف

دني ك نفسي ك االلتزاـ بالقكاعد نفسية تساىـ في عممية تأىيؿ المحبكسيف مف خالؿ ما تكفره مف عالج بػػػػػػػػػػ-2
 الصحية السميمة بغرس لدييـ فكرة بأنيـ أناس سميميف ك مف الغير الالئؽ ارتكابيـ لإلجراـ أك العكدة اليو.

تكفر عالجا لممحبكس لما يعانيو مف عمؿ ك أمراض بدنية أك عقمية أك نفسية  فتزيؿ بذلؾ عنو عقبات -3
 . 6و بسائر الكاجبات التي تفترضيا حياة الخضكع لمقانكف ك القيـ االجتماعيةكانت تعترض طريؽ كسبو عيشو ك قيام

تساعد في نجاح األساليب األخرل لممعاممة العقابية كالعمؿ ك التعميـ ك التيذيب ك غيرىا مف خالؿ تمتع  -4
 المحبكس بالسالمة البدنية ك العقمية.

المؤسسة العقابية ألساليب الرعاية الصحية المتمثمة في ك تتحقؽ ىذه األىداؼ عف طريؽ اخضاع المحبكسيف داخؿ 
 األساليب الكقائية ك العالجية .

 المحور الثاني: أساليب الرعاية الصحية في المؤسسات العقابية
 أوال: األساليب الوقائية
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ك تتمثؿ األساليب الكقائية لمرعاية الصحية في اتخاذ ادارة المؤسسات العقابية جميع االجراءات     
، ك لعؿ 7االحتياطات الالزمة لتجنب اصابة المحبكسيف باألمراض المعدية ك منع انتشارىا داخؿ ك خارج ىذه المؤسسة

 أىـ األساليب الكقائية ما يمي :
 مبنى المؤسسة العقابية -0

يجب أف تشيد مباني المؤسسة العقابية عمى أسس فنية ك ىندسية متطكرة تتكافر فييا كافة الشركط  
الصحية مف مقكمات الحياة الصحية السميمة المتمثمة في االعتناء بالتيكية الجيػػػػػػػػدة        ك االضاءة، ىذا ما أكدتو 

 .المذككرة سالفاء مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجنا 10القاعدة 
كما يتكجب مف القائميف عمى ادارة المؤسسة العقابية تجنب اكتظاظ المحكـك عمييـ لتفادم انتشار األمراض  

 مف جية أخرل. 8مف جية، ك صعكبة النظافة
الى  ضركرة تكفير كسائؿ  13-11ك أضافت القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء مف خالؿ القكاعد  

اـ ك االغتساؿ بالدش، ك كذا نظافة األماكف الخاصة باألكؿ ك األلعاب ك العمػؿ ك التعميـ ك التيذيب ك االستحم
 .9اتساعيا

ك قد تبنى المشرع الجزائرم ىذه القكاعد الخاصة بالرعاية الصحية الكقائية باعتبارىا حقا مضمكف  لجميع 
شركط الحياة الصحية السميمة في مبانييا ك أماكنيا ك  فئات المحبكسيف ، حيث تكفر ادارة المؤسسة العقابية كافة

 . 01ؽ.ت.س 59ك  58،  57قاعاتيا ك ممحقاتيا مف خالؿ المكاد 
 النظافة الشخصية.-9

تعد النظافة الشخصية لممحبكسيف مف القكاعد الجكىرية ألف عدـ تكافرىا يساعد عمى انتشار األمراض ك 
 األكبئة، ك تشمؿ ما يمي :

لبدنية: التي تتمثؿ في تكفير المؤسسة العقابية جميع الكسائؿ الضركرية لممحبكسيف قصد نظافة النظافة ا-أ
جسدىـ ك ضركرة استحماميـ بصكرة دكرية طيمة مككثيـ داخؿ ىذه المؤسسة، ك قد أكدت القكاعد النمكذجية الدنيا 

ية لممحبكس عف طريؽ تكفير ليـ عمى ضركرة االىتماـ بالصحة الشخص 16ك  15لمعاممة السجناء في القاعدتيف 
الماء ك األدكات الالزمة لممحافظة عمى صحتو ك اتاحة االمكانيات التي تسمح لو بالعناية بشعره ك لحيتو ك الحالقة 

عمى أنو :" يجب أف تفرض عمى السجناء العناية بنظافتيـ الشخصية، ك مف  15عمى نحك منتظـ اذ تنص القاعدة 
بقكليا:" بغية تمكيف  16ـ الماء ك ما تتطمبو الصحة ك النظافة مف أدكات"  ك كذلؾ القاعدة أجؿ ذلؾ يجب أف يكفر لي

السجناء مف الحفاظ عمى مظير مناسب يساعدىـ عمى احتراـ ذكاتيـ، يزكد السجف بالتسييالت الالزمة لمعناية بالشعر 
 12/4لفرنسي أشار الى ذلؾ في المادة "  كما أف المشرع ا00ك الذقف. ك يجب تمكيف الذككر مف الحالقة بانتظاـ

ات ؽ.إ.ج.ؼ جزائية في الفصؿ الرابع القسـ األكؿ المتضمف النػػػػػػػػػػظاـ الداخمي عمى أف يككف االستحػػػماـ ثػػػػػػػػػػػػالث مػػػػػر 
 .09الرياضةعمى األقػػؿ بػعد انتياء العمػؿ أك حصػة التػػككيف المػػػػيني أك بعد ممارسة   في األسػػػػػػػبكع

المتعمؽ بالنظاـ  31/12/1989المؤرخ في  25مف القرار رقـ  40أما بالنسبة لمقانكف الجزائرم فنصت المادة 
مف نفس القرار  42الداخمي لممؤسسات العقابية عمى أف:" يمـز كافة المساجيف بالنظافة البدنية"، ك أضافت كذلؾ المادة 

 ف لحيتيـ مرة في األسبكع عمى األقؿ ك يقص شعرىـ قصيرا مرة كؿ شير".عمى ما يمي :" يستحـ المساجيف  ك يحمقك 
نظافة المالبس: يمتـز المحبكس بارتداء المباس الذم تفرضو عميو ادارة المؤسسة العقابية ك نظافتو ك -ب

جناء مف خالؿ المحافظة عميو، ك يتـ تغييره بصفة دكرية ك ىذا ما أشارت اليو القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة الس
كؿ سجيف ال يسمح لو بارتداء مالبسو الخاصة يجب أف يزكد بمجمكعة -1التي قضت عمى أنو :"  2-17/1القاعدة 
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ثياب مناسبة لممناخ ك كافية لمحفاظ عمى عافيتو ك ال يجكز في أية حاؿ أف تككف ىذه الثياب ميينة أك حاطة 
يحافظ عمييا في حالة جيدة. كيجب تبديؿ الثياب الداخمية ك يجب أف تككف جميع الثياب نظيفة ك أف -2بالكرامة.

 25مف القرار رقـ  43، ك قد عمؿ بيا المشرع الجزائرم في المادة  03غسميا بالكتيرة الضركرية لمحفاظ عمى الصحة"
ا اذ نصت عمى الزامية ابقاء مالبس المحبكس في حالة نظيفة دائمة، ك أف يتـ تغييرى 31/12/1989المؤرخ في 

مف نفس القرار عمى أف:" يجب عمى المحبكس أف يغير مالبسو الداخمية ك  45بصفة دكرية، كما أضافت المادة 
 غ". 500يغسميا باستمرار ك ليذا الغرض يأخذ شيريا حصة مف الصابكف تػػػػػػقدر ب 

 الغذاء-3
كافية تحافظ عمى قدراتيـ يتعيف عمى ادارة المؤسسة العقابية أف تقدـ لممحبكسيف كجبات ذات قيمة صحية 

عمى الشركط  20/1البدنية ك العقمية ك النفسية، ك لقد نصت القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء في القاعدة 
الكاجب تكافرىا في الغذاء حتى يحافظ المحكـك عميو عمى صحتو بقكليا:" تكفر االدارة لكؿ سجيف، في الساعات 

كافية لمحفاظ عمى صحتو ك قكاه، جيدة النكعية ك حسنة االعداد ك  يمة غػػػػػػػػػػػػػػذائيةالمعتادة، كجبة طعاـ ذات ق
 .04التقديـ"

ؽ.إ.ج.ؼ عمى أف يككف الطعاـ كافيا مف حيث الكمية ك متنكعا مف حيث  09/1ك قد أفادت المادة 
مع مراعاة االعتقاد الفمسفي أك  األصناؼ، ك أف يراعي في تقديمو سف المحبكس ك صحتو ك طبيعة العمؿ الذم يؤديو،

 .05الديني الذم يتبعو
ؽ.ت.س عمى أنو:" يجب أف تككف الكجبة الغذائية  63أما المشرع الجزائرم فقد اعتمد ذلؾ مف خالؿ المادة 

 31/12/1989المؤرخ في  25مف القرار رقـ  37لممحبكسيف متكازنة ك ذات قيمة غذائية كافية"، ك أضافت المادة 
القانكف الداخمي لممؤسسات العقابية عمى ما يمي:" يجب أف يككف الغذاء سميما ك كافيا"، كما أشارت المادة المتضمف 

مف نفس القرار عمى أف يشتمؿ الغذاء اليكمي عمى ثالثة كجبات فطكر الصباح ك الغذاء ك العشاء، اذ تقضي  36
العشاء، ك يجب تنكيع الكجبة أف يفكؽ -الغداء -باحبأنو:" يشمؿ النظاـ الغذائي اليكمي عمى ثالث كجبات: فطكر الص

سعرىا المبمغ اليكمي المحدد مف طرؼ االدارة المركزية"، ك قد أخذ المشرع  الفرنسي كذلؾ بنفس الكيفية في تقديـ 
 .06ؽ.إ.ج.ؼ بنصيا عمى أف يمنح الغذاء عمى ثالثة مرات في اليـك 09/2الغذاء في المادة 

 يممارسة النشاط الرياض-4
اف االىتماـ بالرياضة يساعد المحبكس عمى التأىيؿ ألنو يحكؿ دكف الكسؿ ك يعمؿ عمى زيادة الثقة بالنفس، 
ليذا تذىب غالبية التشريعات الى جعمو اجبارم بالنسبة لممحبكسيف الشباب ك اختيارم بالنسبة لممرضى ك ضعاؼ البنية 

 . 07الطمؽ فترة معينة كؿ يـك اذا سمحت حالة الطقس بذلؾاذا قرر الطبيب ذلؾ، بحيث يتـ اجراءه في اليكاء 
عمى  21/1ك قد اىتمت القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء بيذا الجانب مف خالؿ القاعدة  

أف :" لكؿ سجيف غير مستخدـ في عمؿ في اليكاء الطمؽ حؽ في ساعة عمى األقؿ في كؿ يـك يمارس فييا التماريف 
 . 08اسبة في اليكاء الطمؽ، اذا سمح الطقس بذلؾ"الرياضية المن

ؽ.ت.س عمى ما يمي:" يكمؼ المختصكف في عمـ النفس         ك المربكف  91ك قد نصت المادة  
العاممكف في المؤسسة العقابية بالتعرؼ عمى شخصية المحبكس، ك رفع مستكل تككينو العاـ، ك مساعدتو عمى حؿ 

ك تنظيـ أنشطتو الثقافية ك التربكية ك الرياضية"، ك تبعا ليذا اعتمدت المديرية العامة مشاكمو الشخصية ك العائمية، 
إلدارة السجكف ك اعادة االدماج في الجزائر ىذا النشاط مف خالؿ ابراميا اتفاقية مع كزارة الشبيبة ك الرياضة بتاريخ 

فقد تـ  2014ب احصائيات ديسمبر لتحقيؽ فعاليات ممارسة النشاط الرياضي لممحبكسيف، ك حس 03/05/1987
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 52مختصيف في الرياضة ك  59منتدبيف تقنييف،  76تأطير ما بيف مربي الشبيبة  ك الرياضة ك التقنييف حكالي 
 .09مختصيف في الشبيبة

 األساليب العالجيةثانيا:
تشمؿ األساليب العالجية لمرعاية الصحية فحص المحكـك عميو ك عالجو مف األمراض التي  

ابتو سكاء قبؿ دخكلو المؤسسة العقابية أك أثناء تكاجده فييا، ك ليذا الغرض تقـك ادارة المؤسسات العقابية بتعييف أص
فريؽ طبي يتككف مف أطباء عامكف ك متخصصكف ك ىيئة التمريض مف أجؿ جعؿ مستكل الرعاية الصحية العالجية 

تمع خارج المؤسسات العقابية، ك ىذا ما أكدت عميو لممحبكس متساكيا عمى األقؿ مع المستكل المكجكد في المج
منيا عمى أف :" ينبغي أف تكفر لمسجناء سبؿ الحصكؿ عمى  09المبادئ األساسية لمعاممة السجناء في المادة 

، ك قد أكصت بذلؾ القكاعد النمكذجية  91الخدمات الصحية المتكفرة في البمد دكف تمييز عمى أساس الكضع القانكني"
بما يمي:" ك ينبغي أف يتـ تنظيـ الخدمات الطبية عمى نحك كثيؽ الصمة بإدارة  22/1الدنيا لمعاممة السجناء في القاعدة 
 . 90الصحة العامة المحمية أك الكطنية"

 تطمب ما يمي :ك ما يتضح مف خالؿ نصكص ىذه المكاد أف الرعاية الصحية العالجية لممحبكسيف ت
كجكد الييئة الطبية بالمؤسسات العقابية: مف أجؿ عالج المحبكسيف داخؿ المؤسسة العقابية البد مف تكفر -1

القائميف عمى الخدمات الطبية، بمعنى كجكد طبيب كاحد عمى األقؿ في كؿ مؤسسة عقابية لديو العمـ ك المعرفة بطب 
ميمة تقييـ الحالة الصحية العامة في المؤسسة العقابية، ك تقديـ تقارير األمراض النفسية ك العقمية، حيث تقع عميو 

 60، ك حسف ما فعؿ المشرع الجزائرم في تطبيؽ ذلؾ مف خالؿ ما نصت عميو المادة 99بذلؾ الى مدير المؤسسة
ية داخؿ أماكف ؽ.ت.س بقكليا:" يسير طبيب المؤسسة العقابية عمى مراعاة قكاعد الصحة ك النظافة الفردية ك الجماع

االحتباس ك عمى طبيب المؤسسة  العقابية أف يتفقد مجمكع األماكف بيا، ك يخطر المدير بكؿ معاينة لمنقائص، أك كؿ 
 الكضعيات التي مف شأنيا االضرار بصحة المحبكسيف".

أك الرقابة، كاجبات الطبيب اتجاه المحبكسيف: تتعدد كاجبات الطبيب داخؿ المؤسسة العقابية اما باإلشراؼ -2
 ك اما بالكشؼ عمى المحبكسيف ك تقديـ العالج المناسب لكؿ حالة  ك تتمثؿ تمؾ الكاجبات فيما يمي:

فحص المحبكسيف: يتكلى طبيب المؤسسة العقابية بفحص المحبكس فكر ايداعو بالمؤسسة لمكشؼ عف -أ
لعالج في الكقت المناسب لفئة المحبكسيف حالتو الصحية، ك تتـ ىذه العممية بصفة مستمرة حتى تكفر عممية تكفير ا

مف القكاعد النمكذجية لمعاممة السجناء  24، ىذا ما تؤكد عميو القاعدة  93المصابيف بأمراض جسدية كانت أك عقمية
عمى أنو:" يقـك الطبيب بفحص كؿ سجيف في أقرب كقت ممكف بعد دخكلو السجف، ثـ بفحصو بعد ذلؾ كمما اقتضت 

بغية اكتشاؼ أم مرض جسدم أك عقمي يمكف أف يككف مصابا بو ك اتخاذ جميع التدابير  الضركرة  ك خصكصا
الضركرية لعالجو، ك عزؿ السجناء الذيف يشؾ في ككنيـ مصابيف بأمراض معدية أك سارية، ك استبانة جكانب القصكر 

قة البدنية عمى العمؿ لدل كؿ الجسدية أك العقمية التي يمكف أف تشكؿ عائقا دكف اعادة التأىيؿ، ك البت في الطا
ؽ.ت.س عمى أف:" يتـ فحص المحبكس كجكبا مف طرؼ  58، ك قد أقر المشرع الجزائرم ذلؾ في المادة  94سجيف"

الطبيب ك األخصائي النفساني عند دخكلو الى المؤسسة العقابية ك عند االفراج عنو ك كمما دعت الضركرة لذلؾ"، ك 
لطبية الالزمة في المؤسسة العقابية ينقؿ المحبكس الى أقرب مستشفى  ك ىذا بإخطار في حالة عدـ كجكد التجييزات ا

 قاضي تطبيؽ العقكبات.
أما اذا ثبت أف المحبكس مصاب بمرض عقمي أك مدمف عمى المخدرات، فانو يكضع في ىيكؿ استشفائي 

قرر الكضع التمقائي رىف المالحظة، متخصص لتمقيو العالج، فاذا اتضح أنو مختؿ عقميا يبمغ النائب العاـ ليصدر م
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بناءا عمى ما يقدمو الطبيب المختص في شكؿ شيادة طبية ممضاة مف طرفو ففي حالة شفاء المحبكس تبمغ ادارة 
 . 95المؤسسة العقابية النائب العاـ بذلؾ ليأمر بإعادتو لممؤسسة العقابية التي كاف فييا سابقا

مف القكاعد النمكذجية الدنيا  26/1ى المحبكسيف: أكجبت القاعدة المداكمة عمى التفتيش ك االشراؼ عم-ب
 :  96لمعاممة السجناء عمى الطبيب أف يداـك عمى التفتيش بانتظاـ ك أف يخطر مدير المؤسسة العقابية بشأف ما يمي

 كمية الغذاء ك نكعو ك اعداده ك تقديمو.-
 الحالة الصحية ك نظافة المؤسسة ك المحبكسيف.-
 طات الصحية ك التدفئة ك االضاءة ك التيكية بالمؤسسة العقابية.االحتيا-
 مالئمة نظافة المالبس لممحبكسيف ك فراشيـ.-
 مدل اتباع القكاعد الخاصة بالتربية البدنية ك الرياضية.-

 . 97ؽ.ت.س السالفة الذكر 60ك قد تبنى المشرع  الجزائرم ذلؾ مف خالؿ المادة 
د اجراء عممية فحص المحبكس مف طرؼ طبيب المؤسسة العقابية، يتكلى ميمة تقديـ العالج المناسب: بع-د

تقديـ العالج المناسب حسب الحالة، فاذا ظير أف المحبكس مصاب بمرض معدم فانو يتعيف عميو أف يأمر بعزلو منعا 
لكفالة عالجو مف انتشار العدكل، أما اذا كاف مصابا بمرض عقمي فانو يتعيف عميو ارسالو الى مستشفى متخصص 

 . 98عمى أسس فنية دقيقة
ك قد اىتـ النظاـ العقابي الجزائرم بالرعاية الصحية العالجية المتمثمة في عالج المحبكس مف أجؿ تأىيمو 
لمقياـ بالبرامج االصالحية الصادرة عف المؤسسة العقابية المتكاجد فييا، بحيث تـ اصدار قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 

، اضافة الى ذلؾ ابراـ ثالثة اتفاقيات مف  99مف التغطية الصحية لممساجيف بالمؤسسات العقابيةيتض 13/05/1997
 : 30طرؼ المديرية العامة إلدارة السجكف ك اعادة االدماج مع الييئات التالية

 .13/05/1997كزارة الصحة ك السكاف ك اصالح المستشفيات بتاريخ -
 .2008القتناء األدكية في شير مام  مجمع صيداؿ-
 معيد باستكر إلجراء التحاليؿ الطبية.-

 
 خاتمة:

اتجيت السياسة الجنائية إلى إقرار الرعاية الصحية لممحكـك عميو في المؤسسة العقابية ألنيا كسيمة  
سية، ك ىي في ـك سمككو عف طريؽ المحافظة عمى صحتو بحمايتو مف جميع األمراض سكاء كانت عضكية أك نفػتق

نفس الكقت تقـك بإعداد المحبكس لتقبؿ البرامج االصالحية األخرل المطبقة عميو مف تعميـ ك تيذيب ك تأىيؿ، ىذا ما 
الدكؿ في تشريعاتيا العقابية، إذ نجد أف المشرع الجزائرم تبنى ىذا األسمكب لممعاممة  اعتمدتوأقرتو المكاثيؽ الدكلية ك 
المتعمؽ بتنظيـ السجكف ك إعادة االدماج االجتماعي لممحبكسيف، ك  04-05في القانكف رقـ  العقابية لممحكـك عمييـ

 أكلى لو عناية كبيرة في تطبيؽ أساليبو سكاء كانت كقائية أك عالجية مف طرؼ االدارة العقابية بيدؼ إزالة اآلثار
 النفسية الناتجة عف سمب الحرية.

 
 التهميش:

 2010عمر: الكجيز المعيف لإلرشاد السجيف عمى ضكء التشريع الػدكلي ك الجزائػرم ك الشػريعة االسػالمية ،  لعرـك .0
  .55، دار ىكمو لمطبع ك النشر ، الجزائر ، ص
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الدكتكر/جماؿ شعباف حسيف عمي: معاممة المجرميف ك أساليب رعايتيـ في ضكء التكفؿ االجتماعي في الفقو . 4

 .209، دار الفكر الجامعي، مصر، ص2012االسالمي ك القانكف الكضعي، الطبعة األكلى، 
 .  482، دار النيضة العربية، مصر ، ص1973الدكتكر/محمكد نجيب حسني: عمـ العقاب، الطبعة الثانية،  .5

.     
الدكتكر/محمد عبد اهلل الكريكات: أثر الردع الخاص في الكقاية مف الجريمة في القانكف األردني، الطبعة األكلى،  .6

 .218، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع  األردف، ص 2007
، دار الكتاب الحديث، مصر،  2009الدكتكر/عمر خكرم: السياسة العقابية في القانكف الجزائرم، الطبعة األكلى، . 7

 .338ص 
، مجد المؤسسة الجامعية 2006. الدكتكر/عمي محمد جعفر: فمسفة العقاب ك التصدم لمجريمة، الطبعة األكلى، 8

، المكتبة 1990محمد معركؼ عبد اهلل: عمـ العقاب، طبعةالدكتكر/، 262لمدراسات ك النشر ك التكزيع لبناف، ص
     .101القانكنية لمنشر ك التكزيع، العراؽ، ص

عمر: الكجيز المعيف لإلرشاد السجيف عمى ضكء التشػريع الػدكلي ك الجزائػرم ك الشػريعة االسػالمية ، المرجػع  لعرـك .9
، أنظػػر عبػػداهلل خميػػؿ: دليػػؿ نظػػاـ السػػجكف فػػي مصػػر ك حقػػكؽ المسػػجكنيف عمػػى ضػػكء قػػكانيف ك لػػكائح 42السػػابؽ،ص
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21. Art 12-4 de C.p.p.f : « Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins 

trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher 

après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle ». 

عمر: الكجيز المعيف لإلرشاد السجيف عمى ضكء التشريع الدكلي ك الجزائػرم ك الشػريعة االسػالمية ،  لعرـك. 14 -13
     .43المرجع السابؽ ص

15. Art 09-01 de C.p.p.f : «  Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, 
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santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses 
convictions philosophiques ou religieuses ».  
16.  Art 09-02 de C.p.p.f : « Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. 

Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures».  
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  hamidy116@gmail.com: اإللكترونيالبريد 

 

 الحماية القانونية لمنساء العامالت

 –النساء ذوات اإلعاقة  -

 الممخص:

أيف في الدوؿ المغاربية،  ساء العامالتمنلالمقررة  الحماية القانونيةتيدؼ ىذه الدراسة إلى التوقؼ عمى    
وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى أىـ الحقوؽ نخص بالذكر مف خالؿ ىذا البحث النساء ذوات اإلعاقة، 

فيؿ الحماية ، ستولضمانات المقررة لمتمتع بو وممار وا في العمؿ والشغؿ المكفولة ليـ ال سيما حقيـ
القانونية المقررة لمنساء العامالت ذوات اإلعاقة ىي ذاتيا المقررة لغيرىف مف النساء العامالت أـ أنيا 

ية في حما المغاربية ريعاتالكبير مف قبؿ التش ىذا ما مف شأنو أف يوضح لنا االىتماـ ؟تختمؼ عنيا
ف كانت ىذه الحماية ال تزاؿ قاصرة في بعض جوانبيا.، النساء العامالت ذوات اإلعاقة  وا 

 .القانونية الحماية -العمؿ -الشغؿ -النساء المعاقاتالكممات المفتاحية: 

Summary: 
    This study aims to stop the prescribed for women working in the Maghreb countries, legal 

protection, where are singled out through this research women with disabilities, and therefore 

by standing on the most important guaranteed their rights, especially their right to work and 

employment and guarantees accorded to enjoy him and his practice, does the legal protection 

prescribed for women workers with disabilities are the same assessments for other female 

workers women or do they differ from their own? This would explain to us the great interest 

of Maghreb legislation in the protection of women workers with disabilities, although this 

protection is still lacking in some respects. 

Keywords: women - work-legal protection. 
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 المقدمة:

بمختمؼ  بحمايتيافي إحاطة األفراد  كعادتيا السباقة تإف أحكاـ الشريعة اإلسالمية الغراء كان      
وىذا حرصا منيا عمى ضماف العيش الكريـ ليـ ىذا مف جية،  ،بما فيو الحماية االجتماعية أشكاليـ

وىذا لكوف تماسؾ األسرة بصفة خاصة والمجتمعات  ،وحفاظا عمى السمـ واألمف ىذا مف جية أخرى
 بصفة عامة مف أولى أولوياتيا. 

بينيـ في الجنس أو العرؽ أو  منيا لألشخاص دوف أي تمييزاالجتماعية الحماية  لتقرر جاءت يذال     
بؿ عمى العكس مف ذلؾ إذ أف كؿ فئة مف فئات المجتمع إال وتحضى بنوع  إلخ، ...أو ديف  المغة 

خاص مف الحماية ال سيما عندما يتعمؽ األمر بالفئات المستضعفة في المجتمع كما ىو الحاؿ بالنسبة 
بحث في ىذه الخصوصية يفضي بنا إلى أحد أىـ أنواع الحماية االجتماعية لألطفاؿ والنساء، إذ أف ال

 وىي الحماية الخاصة بالنساء ذوات اإلعاقة.

إذ أف اإلسالـ لطالما لـ ييمش ىذه الفئة ولـ يجعميا في منئى عف غيرىا مف الفئات عند تقريره لجممة     
 عمى غرار الحؽ في الشغؿ والعمؿ.فأقر ليا حقوؽ مماثمة يتمتع بيا األفراد عموما،  قد الحقوؽ التي

جع لشيء فيو يرجع حقا لإليماف الكبير بيذه الفئة مف المجتمع، اإليماف بإمكانياتيا ر وىذا إف كاف ي   
وقدرتيا عمى العطاء ومساىمتيا في دفع عجمة التنمية وتطوير المجتمعات، ومما ال خالؼ فيو ىو تبني 

وضع معالـ الحماية التي يتمتع بيا  أيف تدخمت مف خالؿ نصوصيا محاولتا يذا الطرحمعظـ التشريعات ل
 ىؤالء األشخاص في ظؿ اإلنتياكات الكثيرة التي قد تطاليا بإعتبارىا األضعؼ.

نحف اليوـ مف خالؿ ىذه  المركز الذي تشغمو ىذه الفئة في المجتمع،و وبالنظر لمحساسية البالغة     
منساء ذوات العمؿ لنحاوؿ التوقؼ عمى بعض النصوص القانونية المغاربية التي جاء في حؽ  البحث
 الوصوؿ مف خالليا إلجابة عمى اإلشكالية التالية= افي محاولة من اإلعاقة

 عات المغاربية الضمانات المناسبة التي تكفل لمنساء المعاقات الحق في العمل؟ىل توفر التشري

  الحماية القانونية لحق النساء المعاقات في العمل؟. ما ىي مظاىرو  

 ىل تحضى النساء العامالت ذوات االعاقة بذات الحماية المقررة لغيرىن من النساء؟.و 

 ىو ما سنعمؿ عمى اإلجابة عميو ضمف نقطتيف رئيسيتيف=

 .ة في البحثمالتعريف ببعض المصطمحات المستخدالمحور األول: 

 .اإلعاقةذوات  العامالت منساءالحماية القانونية ل مظاىرالمحور الثاني: 
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 المحور األول: التعريف ببعض المصطمحات المستخدمة في البحث.

محور مستقؿ إلى ف بداية وقبؿ الخوض في صمب الموضوع وجدنا مف المناسب جدا أف نتعرض ضم    
المشاكؿ التي  وصوالأىـ األحكاـ العامة المتعمقة باإلعاقة، ال سيما ما يتعمؽ بتعريفيا، أقساميا، وأساببيا، 

 قد تثار ويواجييا األشخاص مف أصحاب اإلعاقة.

 أوال: تعريف اإلعاقة.

 أىميا=لقد تعددت التعاريؼ التي جاءت في اإلعاقة سنتوقؼ مف خالؿ ىذه النقطة عمى    

                                 ؿاإلعاقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػا  حالػػػػػػػػة مػػػػػػػػف القصػػػػػػػػور أو الخمػػػػػػػػ منظمةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحة العالميةةةةةةةةةفتعػػػػػػػػرؼ      
                                                فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدرات الجسػػػػػػػػػدية أو الذىنيػػػػػػػػػة ترجػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػى عوامػػػػػػػػػؿ وراثيػػػػػػػػػة بيئيػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػوؽ الفػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف تعمػػػػػػػػػـ 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو طة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض األنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1"السف

تعرؼ أيضا بأنيا  تمؼ أو ضعؼ جسمي أو عقمي دائـ يؤثر عمى الوظائؼ الحيوية لمفرد ويحد قدرتو     
 .2لو عائد مادي  اقتصاديالذاتية والحركية والتفاعؿ االجتماعي أو القياـ بنشاط 

وفي تعريؼ آخر تعتبر اإلعاقة  ذلؾ النقص أو القصور أو العمة المزمنة التي تؤثر عمى قدرات     
الشخص فيصبح معوقا، سواء كانت اإلعاقة جسمية أو حسية أو عقمية أو اجتماعية، األمر الذي يحوؿ 

فرد العادي االستفادة منيا، بيف الفرد وبيف اإلستفادة الكاممة مف الخبرات التعميمية والمينية التي يستطيع ال
 .3كما تحوؿ بينو وبيف المنافسة المتكافئة مع غيره مف األفراد العادييف 

وأعـ لإلعاقة ىو التعاريؼ المناسب بإعتباره أشمؿ  خيريبدو أف التعريؼ األ إنطالقا مف ىذه التعريؼ    
ا بناء عمى األقساـ التي تندرج والثاني، وذلؾ إلحاطتو باإلعاقة مف مختمؼ جوانبي مف التعريؼ األوؿ

 تحتيا والتي سنتعرض ليا في وقت الحؽ مف البحث.

أما بخصوص التعريؼ القانوني لإلعاقة فإنو عند الوقوؼ عمى نصوص بعض القوانيف المغاربية     
مباشرة إلى تعريؼ الشخص المعاؽ بدال مف  ت، فنجدىا ذىبالجزائري والمغربيعمى رأسيا المشرع 

عرض ىذه ب، ىو ما نستشفو اإلعاقة، معرفتا بذلؾ الشخص المعاؽ بأنواع اإلعاقة التي قد تمحقو
 النصوص القانونية=

مف  >;ممادة موضعيف مختمفيف، وذلؾ طبقا ليعرؼ لنا المعاؽ في  فنجد أن المشرع الجزائري     
يعد شخص معوقا كل طفل والتي جاء نصيا  كما يمي=   4بالصحة وترقيتياالمتعمؽ  58-8;القانوف رقـ 
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أو مراىق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما يمي: إما نقص نفسي أو فيزيولوجي، إما عجز عن 
القيام بنشاط تكون حدوده عادية لمكائن البشري، إما عاىة تحول دون حياة إجتماعية عادية أو 

  .تمنعيا

 >5-50فضال عف ىذا قد عرفو أيضا المشرع الجزائري بموجب نص المادة الثانية مف القانوف رقـ      
تشمل حماية األشخاص المعوقين والتي تقضي بأنو   5المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ

ر، وراثية وترقيتيم في مفيوم ىذا القانون، كل شخص ميما كان سنو وجنسو يعاني من إعاقة أو أكث
أو خمقية أو مكتسبة، تحد من قدرتو عمى ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياتو الشخصية 

  .الحسية -اليومية واالجتماعية، نتيجة إصابة وظائفو الذىنية و/ أو الحركية و/ أو العضوية

 :5-0>القانوف رقـ  مف ثانيةالفعرؼ المعاؽ ىو اآلخر في المادة  المشرع المغربيإلى أما بالنسبة      
يعتبر معاقا بمفيوم ىذا   والتي جاء نصيا كما يمي= 6المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقيف

القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقمة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو قدرة تمنعو من 
 . لو إعاقة بعد ذلك أداء وظائفو الحياتية وال فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت

عمى إتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة،  7وباعتبار كؿ مف الدولتيف قد صادقت    
فسنتشير أيضا إلى التعريؼ الذي جاءت بو ىذه اإلتفاقية لموقوؼ عمى مدى تماشييا ونصوص ىذه 

شخاص ذوي اإلعاقة قد عرفت لنا المعاؽ التشريعات الوطنية، وعميو فإف إتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ األ
...ويشمل مصطمح األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون منيا، والتي تقضي بأف=   المادة األولىفي 

من عاىات طويمة األجل بدنية أو عقمية أو حسية، قد تمنعيم لدى التعامل مع مختمف الحواجز من 
 .8 قدم المساواة مع اآلخرينالمشاركة بصورة كاممة وفعالة في المجتمع عمى 

نطالقا مف نصوص المواد واالتفاقية أعاله االختالؼ بيف التعاريؼ يبدو واضحا جدا، إذ نرى أف       وا 
تعريؼ الذي جاء بو المشرع الجزائري يعتبر أكثر تناسبا كونو فصؿ وشمؿ جميع الحاالت التي قد يوجد 

أو خمقية أو مكتسبة تمحؽ وظائفو الذىينة أو الحركية أو بيا المعاؽ والذي قد تكوف إعاقتو إما وراثية 
عاىات طويمة األجؿ بمختمؼ أنواعيا العضوية، عمى عكس االتفاقية التي حصرت المعاؽ في أصحاب ال

دوف أف تحدد فيما إذا كاف ىذا التعريؼ يستوي فيو أصحاب العاىات الخمقية وأصحاب العاىات المكتسبة 
مغربي الذي فرؽ بيف المعاؽ بالوالدة والمعاؽ بعد الوالدة متجاىال تحديد األسباب أـ ال، وأيضا المشرع ال

 التي قد تنتج عنيا اإلعاقة.

وفي األخير نشير فقط إلى أف التسميات التي تطمؽ عمى ىذه الفئة مف المجتمع متعددة وال يمكف      
جزوف، غير العادييف، المعوقوف، ذو حصرىا، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ= المعقدوف، ذو العاىات، العا
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ف كاف مصطمح ذوي اإلعاقة ىو األكثر اإلستعماؿ والذي دفع الباحثة 9االحتياجات الخاصة ... إلخ ، وا 
إلى المجوء لو عند صياغة عنواف البحث إال إننا نممس أيضا إلى جانب العديد مف الباحثيف األذى واألثر 

مف المسميات اآلخرى والذي يدفع الفرد مف ىذه الفئة غالبا إلى السمبي الذي يعكسو ىذا المسمى وغيره 
، وعميو فإف الباحثة تضـ صوتيا إلى عديد 10الميؿ إلى العزلة والعزوؼ عف اإلندماج داخؿ المجتمع

األصوات التي دافعت مف أجؿ تبني مسمى آخر أكثر مرونة مف غيرىا، كما ىو الحاؿ بالنسبة 
ره أكثر قبوال مف الناحية النفسية واالجتماعية ويتماشى مع حجـ العاىة لألشخاص ذوي اإلصابة باعتبا

 .11التي قد تنسب ليذا الشخص

 ثانيا: أنواع اإلعاقة.

وأكثرىا ال يمكف حصرىا وعميو سنتعرض إلى أىميا  تشعبةاإلعاقة م ياإف األقساـ التي تندرج تحت     
 وبشكؿ مف اإليجاز=شيوعا 

خمؿ عقمي  مف أصحاب اإلعاقة العقمية ىـ أشخاص يعانوف مف األشخاص اإلعاقة العقمية: (1
د والذي ينتج عف خمؿ وظيفي لممخ قد يحدث إما قبؿ أو مثؿ التوح يرجع إلى تخمؼ أو مرض
 .12أثناء الوالدة أو بعدىا مباشرة

 
كما يفيـ مف إسميا ىي فقداف البصر إما كميا أو جزئيا األمر الذي مف شأنو اإلعاقة البصرية:  (2

يحد مف قدرة الفرد عمى إستخداـ حاسة البصر لمواظائؼ التي وجدت مف أجميا مف تمقي  أف
 .13معمومات، التحصيؿ المعرفي ... إلخ

ويراد بيا عدـ القدرة عمى توظيؼ حاسة السمع عمى وجييا الصحيح بسبب اإلعاقة السمعية:   (3
  . 14خمؿ يرجع إلى الجياز السمعي

ىي األخرى تتجسد في صورة قصور في أحد أعضاء الجسـ اإلعاقة الجسمية والصحية:  (4
 .15ووظائفو إذ يكوف ىذا القصور إما حركيا أو بدنيا

وترجع ىذه األسباب إلى سببيف رئيسييف أوليما وراثي واآلخر مكتسب أو بيئي كما  ثالثا: أسباب اإلعاقة:
 .16يحمو لمبعض اإلطالؽ عميو

يكوف يتعمؽ فييا األمر بالمورثات أيف الحالة التي مؿ ىذه األسباب عمى تتش الوراثية:األسباب  (1
االستعداد الموجود لدى بعض األشخاص في األمراض وراثيا مف جيؿ آلخر ك فييا انتقاؿ بعض

 إكتساب بعض األمراض المزمنة كسكري وضغط الدـ الزىري ... إلخ.
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ف األسباب البيئية لإلعاقة تجعميا أسباب عمى العكس مف األسباب الوراثية فإ :األسباب البيئية (2
في حياتو اليومية، وأبسط مثاؿ عمى ذلؾ مكتسبة يكتسبيا الفرد مف المؤثرات الخارجية لبيئتو 

  الحوادث وما يترتب عنيا مف عاىات.

مف ىذا التقسيـ فيو ال يكاد يختمؼ، بحث أشار إليو المشرع موقف القانون الجزائري والمغربي  وعف     
كل شخص ميما كان سنو فييا عبارة   عندما إستعمؿ >5-50المادة الثانية مف القانوف رقـ الجزائري في 

أما في التشريع المغربي فتدؿ عمييا وجنسو يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خمقية أو مكتسبة"، 
القانوف  ثانية مفاللممادة وذلؾ طبقا   ين من ولد معاقا ومن عرضت لو إعاقة بعد ذلكوال فرق بعبارة  
 .:5-0>رقـ 

عمؽ باإلعاقة تبناء عمى كؿ ىذا نكوف قد تعرضنا مف خالؿ ىذا المحور إلى بعض األحكاـ التي ت    
ظر عف سنيـ أو الن ا كؿ األفراد بغضتعريفيا أنواعيا واألسباب المؤذية، إذ أف ىذه النقاط يشترؾ فيي

 أيضا.العامالت وغير العامالت جنسيـ، وبتالي فإنيا تصدؽ عمى النساء ذوات اإلعاقة 

 ذوات االعاقة.العامالت المحور الثاني: مظاىر الحماية القانونية لمنساء 

المجتمع، في عمى غرار باقي األفراد شاممة لقد خص القانوف األشخاص ذوي اإلعاقة بحماية قانونية     
بالنظر إلى الخصوصية التي تتمتع بيا العمؿ ... إلخ، و  ليـ الحماية في البيت في الشارع وحتى فيفوفر 

ىذه الفئة فإف ىذا يستدعي منا التوقؼ عمى ىذه النصوص مف أجؿ معرفة فيما إذا كانت فعال توفر ليـ 
وفيما إذا كانت ىذه الحماية كافية أـ أنيا ذات الحماية التي يتمتع بيا باقي أفراد المجتمع أـ أنيا تختمؼ 

 ال تزاؿ قاصرة ولـ ترقى بعد إلى مستواىا المطموب.

ات العامالت مف ذو الوقوؼ عمى فئة النساء وعميو وفي محاولة منا اإلجابة عمى ىذه األسئمة إخترنا     
بصفة خاصة اإلعاقة، أيف سنتعرض خصوصا في ىذا المحور إلى حقوؽ ىذه الفئة في العمؿ والشغؿ 

إلى دراسة الضمانات المعتمدة مف أجؿ ممارستي ىذا لننتيي فيما بعد بإعتباره أحد أىـ الحقوؽ القانونية، 
 األخير عمى وجيو الصحيح.

 .في العمل النساء ذوات االعاقة حقأوال: 

لمفرد والمغربي نجد حؽ العمؿ يعتبر مف أىـ الحقوؽ المكفولة ي ر الجزائبالمجوء إلى كؿ مف الدستور      
فيؿ يستوي كؿ األفراد في ىذا الحؽ بما فييـ فئة النساء ذوات اإلعاقة أـ أنو يبقى حصرا عمى  دستوريا،

 فئة معينة؟.

 .الدستور الجزائري والمغربيكؿ مف لسؤاؿ سنستعيف بفي محاولة األجابة عمى ىذا ا     
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ربية كغيرىا مف دساتير الدوؿ األخرى عربية أو أجنبية قد كفمت اف الدساتير المغإسبؽ القوؿ فكما     
سيتضح لنا  مف بيف ىذه الحقوؽ، وىو مالعمؿ حؽ امف خالؿ دساتيرىا جممة مف الحقوؽ لألفراد، ويعتبر 

 مف النصوص المذكورة أدناه=

تستيدف المؤسسات ضمان مساواة كل   17مف الدستور الجزائري 43فقد جاء في نص المادة      
المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وتحول 

  .دون مشاركة الجميع الفعمية في الحياة السياسية، االقتصادية، االجتماعية، والثقافية

يتمتع الرجل والمرأة عمى قدم المساواة   18مف الدستور المغربي >1ا جاء في نص الفصؿ كم   
بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في ىذا الباب 

عمييا المغرب، من الدستور، وفي مقتضيات أخرى، وكذا في اإلتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صداق 
 وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المممكة وقوانينيا؛

  .تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء   

إنطالقا مف نصوص ىذيف المادتيف يبدو واضحا عدـ تمييز قوانيف ىذه التشريعات بيف الرجؿ والمرأة     
ذا ما جاءت لتأكده أيضا مف خالؿ مواد متعددة ال سيما ما تعمؽ في ممارسة حقوقيـ والقياـ بواجباتيـ وى

 منيا بالحؽ في الشغؿ والعمؿ=

منو، والتي  >9أكد المشرع عمى ىذا الحؽ مف خالؿ مواد متعددة، وىي المادة  الدستور الجزائريففي     
لمناصفة بيف والتي تنص عمى ا 49قضى بموجبيا بحؽ المواطنيف في العمؿ، باإلضافة إلى المادة 

الرجاؿ والنساء في سوؽ العمؿ، أكثر مف ذلؾ إذ أنو دعـ بموجب ىذه األخيرة أيضا حؽ المرأة في تولي 
 .19مناصب ذات قدر مف المسؤولية في الييئات واإلدارات عمى مستوى المؤسسات

الذي عدد ضمنو جممة مف  41حؽ بموجب الفصؿ عمى ىذا الالدستور المغربي ىذا وقد أكد أيضا     
  .20الحقوؽ التي يتساوى فييا المواطنوف والمواطنات كاف الحؽ في الشغؿ أىميا

لى جانب ىذه الدساتير أيضا توجد قوانيف الشغؿ الت     الحؽ، وذلؾ في كؿ مف  اذبدورىا ىتدعـ ي وا 
منع مف والتي  ،22مف مدونة الشغؿ >المادة وكذلؾ ، 21عالقات العمؿب الخاصمف القانوف  :1المادة  
مف حيث الموف أو الجنس أو اإلعاقة أو الحالة الزوجية  ؿاوالعم كؿ تمييز بيف األجراء ا المشرع مخاللي

 .أو العقيدة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو األصؿ الوطني أو األصؿ االجتماعي
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بيف الرجؿ والمرأة وتأكيدىا عمى المساواة  قوانيفال عدـ تمييز ىذه نحمص إلى القوؿ بأف ،في األخير    
إال أنو ما يأخد عمى ىذه  واضح جدا وال غبار عميو، الحؽ في العمؿ بينيما في مختمؼ الحقوؽ السيما

إذ أنيا ذكرت فئة النساء وحتى الرجاؿ دوف أي تفصيؿ، فمـ تخص فئة ذوي النصوص ىو عموميتيا 
ف كانت قد أستثنت فئة األطفاؿ مف ذلؾ ،بالذكر مف الفئتيفة اإلحتياجات الخاص  .23وا 

 القوانيف التالية=وىي ستدعى منا البحث في قوانيف أخرى لتحديد موقؼ المشرع إزاء ىذه الفئة، اىذا ما    
 الجزائري القانوف المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ. 
 .القانوف المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقيف المغربي 
 .قانوف الشغؿ المغربي 
 المغربي المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لممكفوفيف وضعاؼ البصر القانوف. 

ع منيا واضحا وصريح جدا إتجاه حؽ المعاقيف في الشغؿ، ر وبالرجوع إلى ىذه القوانيف فموقؼ المش    
 ع عمى حدى=موقؼ كؿ مشر إذ سنتوقؼ عمى 

  :القانوف المتعمؽ ضمف  في العمؿفقد كفؿ المشرع الجزائري حؽ المعاؽ بالنسبة لممشرع الجزائري
عادة تأىيميـ الميني ،بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ ، والقانوف المتعمؽ بتشغيؿ المعاقيف وا 

  ي بذلؾ ىي=وأىـ النصوص التي تقض
 روالتي تقضي بضرورة إدماج المعاقيف إجتماعيا ومينيا ال سيما عندما يتعمؽ األم منو: 3المادة  -

 بتوفير مناصب عمؿ ليـ.
ؽ بطبيعة الحاؿ إال قوتنص عمى حؽ المعاؽ في االستقاللية االقتصادية والتي ال تتح :23المادة  -

 قوؿ المشرع.يني مناسب أو مكيؼ عمى حد مما يسمح ليـ بممارسة النشاط م إدماجيـ مف خالؿ
بموجبو منع المشرع الجزائري إمكانية إقصاء أي مترشح مف أجؿ إجتياز مسابقة أو  :24المادة  -

يني يتيح لو فرصة االلتحاؽ بوظيفة أو عمؿ بسبب يرجع إلى إعاقتو إذا اختبار أو إمتحاف م
 كانت إعاقتو ال تمنع ذلؾ.

بما فييـ أصحاب اإلعاقة، فنصت عمى حؽ تأكد ىذه المادة عمى المساواة بيف العماؿ  :25المادة  -
 .لمطبقة عمى العماؿ بصفة عامةالعامؿ المعاؽ في الترسيـ والتثبيت وفقا لمشروط ا

حتى ال ييمش حؽ المعاؽ الذي يترشح مف أجؿ تقمد وظيفة ما قد فرض المشرع  :27المادة  -
بموجب ىذه المادة تخصيص نسبة واحد بالمئة عمى األقؿ عند كؿ توظيؼ لألشخاص الذيف 

 تتوافر فييـ الشروط.

 كؿ ىذا وقد فصؿ المشرع الجزائري في حؽ المعاؽ في العمؿ في القانوف المتعمؽ بتشغيؿ المعاقيف   
عادة تأىيميـ الميني إنطالقا مف توظيفيـ، تأىيميـ، حقوقيـ كعماؿ، مدة العمؿ القانونية ليـ،  خص ر وا 

 .24الغياب المسموح بيا ... إلخ مف الحقوؽ
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  :ىو اآلخر لـ يغفؿ حؽ المعاؽ في الشغؿ والعمؿ، فقرر لو ىذا الحؽ بالنسبة لممشرع المغربي
القانوف و  ،قانوف الشغؿو  ،25جتماعية لألشخاص المعاقيفالقانوف المتعمؽ بالرعاية االضمف كؿ مف 

 =عمى الترتيبالمتعمؽ بالرعاية االجتماعية لممكفوفيف وضعاؼ البصر 
أف تكوف االعاقة سببا في حرماف مواطف وتقضي ىذه المادة بأنو مف غير الممكف : 17المادة  -

توافر المؤىالت الالزمة  حاؿالخاص  الحصوؿ عمى شغؿ في القطاع العاـ وحتى القطاعمف 
 لمقياـ بذلؾ.

 .ممعاقيفخاصة تمنح عند التشغيؿ لنسبة عمى وجود ىذه المادة  قضت وقد :20المادة  -
أيضا بحؽ المعاقيف في العمؿ،  26قانون الشغلوتفيد ىذه المواد مف  :171إلى  166المواد من  -

عاقتيـ،  خاعيـ إلى الفحوصات أيف قضى بموجبيا المشرع بتوظيفيـ في وظائؼ تتناسب وا  وا 
الطبية عند التشغيؿ وأثناءه، فضال عف ضرورة توفير التدابير الالزمة ألماف العمؿ التي مف شأنيا 
تسييؿ القياـ بعمميـ، عمى أف يتـ فرض جممة مف العقوبات عند مخالفة ما جاء بو ىذه 

 النصوص.
كد المشرع أ =27ضعاؼ البصرالقانوف المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لممكفوفيف و من  4الفصل  -

يف في العمؿ أيضا عندما أصدر ىذه القانوف إذ نص ضمف ىذا الفصؿ المغربي عمى حؽ المعاق
ة تمتع المكفوفين ومن في حكميم الحاممون بطاقة خاصي  يا=عمى جممة مف االمتيازات مف بي

 :تيةتسمميا االدارة باالمتيازات اآل
 لممارسة المين التي تالئم حالتو؛ ىيميمبتربيتيم وتأؤسسات عمومية لمقيام تخصيص م *
  . صتيم في القطاعين العام والخاولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالمنحيم األ  *

في األخير، إذا كاف القانوف قد نص عمى حؽ المعاقيف بما فييـ النساء في العمؿ ونظمو بيذه      
 .مف أجؿ أداء ىذه الفئة لعمميمف عمى الوجو الصحيح؟كؿ الظروؼ المواتية الطريقة، فيؿ ىيئ 

 ىذا ما ستننتقؿ لألجابة عنو في النقطة الالحقة.  

 ذوات االعاقة.العامالت الحماية القانونية لمنساء  آليات ثانيا:

يا وبيف باقي النساء، فإنو ي تمييز بينالقانوف منح لممرأة المعاقة الحؽ في العمؿ دوف أأف طالما     
جع إلى الخصوصية ر أحاط ىذا الحؽ بجممة مف الضمانات أثناء ممارستو ربما السبب وراء ذلؾ ي أيضا 

يوجد ىذه الضمانات أىـ نة مع فئة الرجاؿ، ر التي تتمتع بيا فئة النساء والتي تجعميا الفئة الضعيفة مقا
 .األخالقيةالحماية  حظر األعماؿ الخطرة، ،التشغيؿ ليالحظر ، األمومة، كؿ مف المساواة
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أي المساواة في الحقوؽ والواجبات بيف الرجاؿ والنساء وعدـ التمييز بينيا المساواة وحظر التمييز:  -
ولقد سبؽ وتعرضنا ليذه الضامنة والتي تعتبر مف أىـ الضمانات الدستورية التي كرستيا  في ذلؾ،

فييا الدستور الجزائري والمغربي تكريسا لما جاء في االتفاقيات الدولية المنادية  أغمب الدساتير بما
 .28بالقضاء عمى مختمؼ أشكاؿ التمييز

ضماف مختمؼ الحقوؽ  ؿتحمي المرأة العاممة مف خالبيذا إذ أنيا أيضا، ولـ تكتفي تشريعات   
التمثيؿ  التكويف الميني، ،المترتبت ليا عف حقيا في العمؿ بما فييا الحؽ في األجر، الترقية

مف  >و 9مف القانوف المتعمؽ بعالقة العمؿ الجزائري، والمواد  9و  8النقابي، ىذا طبقا لممواد 
 مدونة الشغؿ المغربي.

قد تكوف أـ قبؿ أف تكوف مرأة عاممة فقد راعى المشرع  بإعتبار أف المرأة العاممةحماية األمومة:  -
وذلؾ بجمع الخاصيتيف معا فيمكف أف ال يمس بحقيا في العمؿ،  وبما ما مف شأن ىذه الخصوصية

عطمة ليا أف تتفرغ لتربية أوالدىا وأف تحتفظ بيذا الحؽ في ذات الوقت وذلؾ مف خالؿ تقرير 
مف  180مف قانوف عالقة العمؿ الجزائري والمادة   88 أسبوعا طبقا لممادة 13أمومة ليا لمدة 

فضال عف التسييالت المقدمة ليا قبؿ فترة الوضع وأثناءىا وحتى بعدىا، مدونة الشغؿ المغربي، 
ة ر الستفادتيا مف رخص لمغياب وتخفيؼ األعماؿ الموكمة إلييا خالؿ الفتكما ىو الحاؿ بالنسبة 

وساعات مخصصة لمرضاعة في الفترة التي تستأنؼ فييا العمؿ مف  ،وتميو الوضعتسبؽ التي 
 .29بالمئة مف األجر اليومي طيمة فترة الوضع 155أيضا استفادتيا مف تعويضات تقدر بػ  الوالدة،

ىو اآلخر مف بيف مظاىر الحماية القانونية لممرأة العاممة، وىذا طبقا  يعتبر :30حظر التشغيل ليال -
 الشغؿ.مف مدونة  1:0مف قانوف عالقة العمؿ الجزائري والمادة  >0لممادتيف 

إليو وفقا لما تقضي بو ىذه المواد أف ىناؾ تبايف واضح في تعامؿ المشرع اإلشارة إال أف ما تجدر      
الحظر وفقا لمتشريع الجزائري يعتبر ىو  ونإذ أبتشغيؿ النساء ليال،  ريتعمؽ األم المغربي والجزائري عندما

مف قانوف عالقة العمؿ، عمى  >0األصؿ وتحكمو إستثناءات يكوف فييا جائزا وىذا طبقا لنص المادة 
بو المادة  يدخالؼ المشرع المغربي الذي إعتبر العمؿ اليمي محظورا استثناء وجائز في األصؿ وىذا ما تف

 مف مدونة الشغؿ. 1:0

خرؽ ىذه الضمانة المقررة لممرأة العاممة، إذ أف عدـ عمى  حرصاأف القانونيف ورغـ ىذا االختالؼ إال    
اإلخالؿ باألحكاـ المذكورة في المواد أعاله يعرض صاحبيا لعقوبات تتمثؿ في غرامات مالية طبقا لممادة 

 .مف ـ ش ::1مف ؽ ع ع و المادة  134
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فإف المشرع  >:1طبقا لنص المادة  تشغيل النساء في األعمال التي تتصف بالخطورة:نع م  -
وجميع األعماؿ  المغربي يمنع تشغيؿ النساء حتى المعاقيف منيـ في المقالع واألشغاؿ الجوفية،

 مف ـ ش. 1;1ة الماد ىإلى القرارات التنظيمية بمقتض اأحاؿ تحديدى الخطرة التي

أما في القانوف الجزائري فيبدو أف المشرع قد سيى عف ىذا الجانب في قانوف عالقة العمؿ عمى     
 .31ص بعالقات العمؿ الفرديةامف القانوف الخ 19خالؼ ما نص عميو في المادة 

ضمف مدونة الشغؿ ىذا النص، بؿ يبدو أف المشرع المغربي أحسف العمؿ عندما مف ىذا المنطمؽ    
ذلؾ شممو حتى المعاقيف، حتى أنو ذىب إلى تقرير عقوبات عمى ذلؾ عند مخالفة ما جاء أكثر مف 

 منو. 4;1في ىذه النصوص طبقا لممادة 

مف . ش مف العديد ـمف  35يحمي المشرع المغربي األجير عموما في المادة  :األخالقيةالحماية  -
العنؼ واالعتداء، إلى جانب التحرش األفعاؿ، مف بينيا السب الفادح، استعماؿ أي نوع مف أنواع 

 31طبقا لممادة  التي تستوجب التعويض ، ويعتبر تحقؽ ىذه األفعاؿ مف األخطاء الجسيمةالجنسي
إلعتبار ىذا األخير بمثابة فصؿ تعسفي، ىذا كمو متى  في حاؿ مغادرة األجير مكاف الشغؿوذلؾ 

 ثبت أحد ىذه األفعاؿ.

عاقب ف كاممة األركافالتحرش الجنسي جريمة  اعتبرعندىا ىذا، إذ أنو ولـ يتوقؼ المشرع المغربي      
، حيث يعاقب بالحبس مف سنة إلى سنتيف وبغرامة مف 32الجنائيمف القانوف  1-854 مفصؿل افقو  عميو

مف أجؿ جريمة التحرش الجنسي كؿ مف استعمؿ ضد الغير أوامر أو درىـ  85.555درىـ إلى  8.555
السمطة التي تخوليا لو ميامو لألغراض ذات  لالكراه أو أية وسيمة أخرى مستغالتيديدات، أو وسائؿ 

 طبيعة جنسية.

أما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد ذىب مباشرة إلى تجريـ التحرش الجنسي بالمرأة العاممة بموجب نص    
إلى  سنةوالتي قضى مف خالليا بعقوبة تتراوح بالحبس مف  ،33مكرر مف قانوف العقوبات 431المادة 

دج لكؿ شخص يستغؿ السمطة المخولة لو بموجب  455.555دج إلى  155.555وغرامة  ثالث سنوات
 وأالتيديد األوامر أو مستعمال بذلؾ  وظيفتو أو مينتو مف أجؿ إجبار الغير لإلستجابة إلى رغبتو الجنسية

 الضغوطات. وأاالكراه 

كانت العقوبة أقؿ مما ىي عميو  0518وىذا بعد التعديؿ حيث أنو قبؿ تعديؿ قانوف العقوبات سنة       
اآلف، باإلضافة إلى إستدراؾ المشرع النقص أيف أدرج في الفقرة الثالثة صور أخرى لتحرش الجنسي والذي 

كثر لتصؿ إلى سنتيف حتى شدد العقوبة أ ، وفي ىذه الحالة المشرع الجزائريقد يقع عمى ذوي اإلعاقة
 دج. 855.555إلى  055.555خمسة سنوات حبس باإلصافة إلى غرامية ما بيف 
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ذا كاف المشرع الجزائري قد تعامؿ مع التحرش الجنسي بنوع مف الصرامة مقارنة مع المشرع     وا 
لـ يحدد بعض  المغربي، إال أف مسألة إثبات الواقعة في كال التشريعيف تبقى مسألة صعبة خاصة وأنيما

  القرائف التي مف شأنيا تسييؿ اإلثبات.

فوتنا التنويو إلى أف المشرع عند حديثو عنيا، لـ يشر ولو في نياية ىذه الضمانات أيضا ال يفي      
ع ذلؾ لـ ينص ضمنيا ت عامة، ملى النساء العامالت ذوات اإلعاقة إذ أف أغمبيا جاءإموضع واحد 

 عمى ىذه األخيرة أيضا. اأيضا ما يمنع مف سرياني

 الخاتمة:

في األخير، نخمص إلى القوؿ بأننا لمسنا مف خالؿ ىذا البحث اإلىتماـ الكبير مف قبؿ التشريعات في    
عتبر ىذا خطوة وي حماية النساء العامالت ذوات اإلعاقة أيف كاف المشرع الجزائري والمغربي نموذجا لذلؾ،

إال أننا مف جية أخرى وفي حالة ما لجأنا لمواقع وىو ما  ،حقوقيـجد ميمة في مجاؿ حماية المعاقيف و 
 ىذه القوانيف ال تكاد تكوف أكثر مف حبر عمى ورؽ. نجد أفتثبتو عديد الدراسات 

التشريعات المغاربية  بالرغـ مف أف، لصعوبة الحصوؿ عمييا اإلحصائياتحيث أنو وبعيدا عف      
تضييا نوعية ة العاممة العادية، مع بعض الخصوصيات التي تقكالمرأت بالمرأة المعاقة وعممتيا اعتن

ذا يتنافى ئب مف المشرع إذا ال يمكف توظيؼ مف أعجزتو االعاقة بدرجة كبيرة ، فياالعاقة، وىذا أمر صا
 ويعرض صحتو لمخطر أكثر مف جية أخرى. اإلنسافحقوؽ مع اإلنسانية مف جية وب

تقر لطابع االلزاـ ميـ إذ أنو عند دراستنا ليا وجدنيا تفتقد وتف مأخذ ايعمي أف ىذه النصوص يأخذإال     
بو ال سيما عندـ يتعمؽ األمر عديد النصوص القانونية  الذي ال محاؿ أف المشرع في كمتى الدولتيف قرف

عامة بيف ىذه النصوص الغير حقوؽ النساء المعاقات في العمؿ وجميع الحقوؽ بصفة  بالحقوؽ، لتضيع
مف أجؿ تعزيز ىذه الحماية والحد مف االنتياكات  تظافر الجيود في رأيينا مر الذي يستدعيممزمة، األ

 الخارقة ليا، وذلؾ مف خالؿ اآلتي=

 عتبار الدستور أسمى وثيقة في الدولة.النص عمى حقوؽ المعاقيف دستوريا با -
 عقابي أكثر.إصدار قوانيف لممعاقيف ذات طابع  -
بقضايا االعاقة، مف خالؿ وسائؿ االعالـ المختمفة ما مف شأنو أف يساىـ في توعية المواطنيف  -

 التعريؼ بيـ وبحقوقيـ المكفولة ليـ قانونا.
 كما ندعو أيضا إلى أخد فئة المعاقيف بالحسباف عند أي عمؿ تشريعي. -
 فئة.ز القطاع الخاص عمى إدماج ىذه التحفي -
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 :اليوامش 

                                           
صالح الديف عبد اهلل حسف، الحماية القانونية لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في المممكة السعودية  د. حاـز 1

  .83وجميورية مصر العربية، ص 
أ. عبد الباسط عباس محمد، دور منظمات المجتمع المدني في مساندة ورعاية المعاقيف ذىنيا، المؤتمر العربي الثاني،  2

 .:;التجنب والرعاية، ص  حوؿ= االعاقة الذىنية بيف
أحمد مسعوداف، رعاية المعوقيف وأىداؼ سياسة إدماجيـ االجتماعي بالجزائر مف منظور الخدمة االجتماعية، الدراسة  3

والية تيبازة، أطروحة دكتوراه، كمية العمـو االجتماعية  –الميدانية بالمركز الوطني لمتكويف الميني لممعاقيف بدنيا خميستي 
 .;4، ص 0559 -0558نة، جامعة منتوري، قسنطينة، واالنساي

، 8;>1فبراير  :الموالفؽ لػ  1358جمادى األولى عاـ  :0)ج. ر. ج. ج، المؤرخة يـو األحد  58-8;القانوف رقـ  4
المتعمؽ بحماية  8;;1فبراير  19الموافؽ لػ  1358جمادى األولى عاـ  09(، المؤرخ في 1:9، ص 00، السنة ;العدد 

 الصحة وترقيتيا.
 ;5الموافؽ لػ  1304صفر عاـ  08ماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ المؤرخ في المتعمؽ بح >5 -50وىو القانوف رقـ  5

، ص 0550مايو  13الموافؽ لػ  1304،  المؤرخة في أوؿ ربيع األوؿ >4، السنة 43، الجريدة الرسمية رقـ 0550ماي 
9. 
المتعمؽ بتنفيذ القانوف   4>>1سبتمبر  15الموافؽ لػ  1313مف ربيع األوؿ  00صادر في  0.45>.1ظيير شريؼ رقـ  6

 المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لالشخاص المعاقيف. :5-0>رقـ 
 .>055أبريؿ ;، وصادقت عمييا وعمى بروتوكوليا في :055مارس  45وقعت المغرب عمى االتفاقية في  7 
 14في  المتحدةالجمعية العامة لألمـ  عتمد مف قبؿا إتفاقية األمـ المتحدة الخاصة حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 8

 .0559ديسمبر 
، ديسمبر >1العمري عيسات، مسائؿ اإلعاقة والمعوقيف في الجزائر، مقاربة تحميمة، مجمة العمـو االجتماعية، العدد  9

 .1:5، ص 0513
 .:8، ص  د. حاـز صالح الديف عبد اهلل حسف 10
 .1:5العمري عيسات، مرجع سابؽ، ص  11
ميني في تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف وجية نظر اإلدارييف واألساتذة، دراسة نجاة سامي ىادؼ، دور التكويف ال 12

ميدانية بمؤسستي ذوي االحتياجات الخاصة مدرسة المعوقيف سمعيا والمركز النفسي البيداغوجي لممعوقيف ذىنيا بوالية 
 .>01، ص 0513 -0514، بسكرة، سكيكدة، أطروحة دكتوراه، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر

 .:8ص ،  د. حاـز صالح الديف عبد اهلل حسف 13
 .>05نجاة سامي ىادؼ، مرجع سابؽ، ص  14
 .051أحمد مسعوداف، مرجع سابؽ، ص  15
اهلل محمد عبد الرحماف، سياسة الرعاية االجتماعية لممعوقيف في المجتمعات النامية، دار المعرفة الجامعية، مصر،  عبد 16

 .054. أحمد مسعوداف، مرجع سابؽ، ص 130، ص 5>>1
)ج. ر. ج. ج المؤرخة في  0519مارس  9الموافؽ بػ  :134جمادى األولى عاـ  09المؤرخ في  51-19القانوف رقـ  17
 (، المتضمف التعديؿ الدستور.84، السنة 13، العدد 0519مارس  :الموافؽ لػ  :130جمادى األولى عاـ  :0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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)ج. ر. ـ. ـ. المؤرخة في  0511يوليو  >0الموافؽ لػ  1340شعباف  :0الصاد في  1-11-1>ظيير شريؼ رقـ  18
 ذ الدستور.( بتنفي4955مكرر،  93>8ػ العدد 0511يوليو  45الموافؽ لػ  1340شعباف  ;0
 لكل المواطنين الحق في العمل.عمى أنو=   >9تنص المادة  19
 يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، واألمن، والنظافة.   
 الحق في الراحة مضمنون، ويحدد القانون كيفية ممارستو.   
 يضمن القانون حق العامل في الضمان االجتماعي.   
  .سنة يعاقب عميو القانون 16تشغيل األطفال دون   
 تعمل الدولة عمى ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.عمى أنو=   49ىذا وتنص المادة  

  .تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الييئات واإلدارات العمومية عمى مستوى المؤسسات  
مومية والجامعات الترابية، عل تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب تعمل الدولة والمؤسسات الع=  41الفصؿ  20

 استفادة المواطنين والمواطنات، عمى قدم المساواة، من حق في :
 العالج والعناية الصحية؛ -
 الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ -
 عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ الحصول عل تعميم -
 التنشئة عمى التشبت باليوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ -
 التكوين الميني واالستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -
 السكن الالئق؛ -
 الشغل والدعم من طرف السمطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ -
 ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛ -
 الحصول عمى الماء والعيش في بيئة سميمة؛ -
  .التنمية المستدامة -

، :1، العدد 5>>1أبريؿ  08الموافؽ لػ  1315شواؿ  1)ج. ر.ج. ج.، المؤرخة في األربعاء  11-5>القانوف رقـ  21
 المتعمؽ بعالقات العمؿ. 5>>1أبريؿ  01الموافؽ لػ  1315رمضاف  09(، المؤرخ في :0السنة 

بتنفيذ القانوف رقـ  0554شتنبر  11الموافؽ لػ  1303مف رجب  13، الصادر في 1-54-3>1ظيير الشريؼ رقـ  22
 المتعمؽ بمدونة الشغؿ. 98->>
 مف الدستور. >9مثال المشرع الجزائري قد استثنى فئة األطفاؿ ومنع تشغيميـ بموجب نص المادة  23
رجب  03)ج. ر. ج. ج، المؤرخة في  0;>1مايو  18الموافؽ لػ  1350رجب  01المؤرخ في  5;1-0;مرسـو رقـ  24

عادة تأىيميـ الميني :153، ص >1، السنة 05العدد  0;>1مايو  ;1الموافؽ لػ  1350 ( المتعمؽ بتشغيؿ المعوقيف وا 
 الممغى.

  سابؽ ذكره.المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقيف ال :5-0>القانوف رقـ  25
 المتعمؽ بمدونة الشغؿ السابؽ ذكره. 98->>القانوف رقـ  26
بتنقيذ القانوف رقـ  4>>1سبتمبر  15الموافؽ لػ  1313ربيع األوؿ  00الصادر في  1->;-009ظيير الشريؼ رقـ  27
 المتعمؽ بالرعاية االجتماعية لممكفوفيف وضعاؼ البصر. 1-58;
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أي تفرقة أو في مادتيا الثانية التمييز عمى أنو=   >:>1ىذا وقد عرفت اتفاقية القضاء عمى التمييز ضد المرأة لسنة  28

استبعاد أو تقييد يتم عمى أساس الجنس ويكون من آثاره وأعراضو النيل من االعتراف لممرأة عمى أساس تساوي الرجل 
 . إلخ ... والمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية

مف القانوف رقـ  45إلى  04مف مدونة الشغؿ المغربي، والمواد مف  1:1إلى  180لتفصيؿ أكثر أنظر المواد مف  29
 المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية. 11 -4;
كؿ عمؿ ينفد ما بيف الساعة التاسعة ليال  :0ىذا ويعتبر عمال ليميا طبقا لقانوف عالقة العمؿ الجزائري وفقا لممادة  30

في فقرتيا األخيرة كؿ شغؿ يأدى ما بيف الساعة التاسعة  1:0والساعة الخامسة صباحا، وفي القانوف المغربي طبقا لممادة 
 ت غير الفالحية والساعة الثامنة ليال الخامسة صباحا بالنسبة لمنشاطات الفالحية.ليال والسادسة صباحا بالنسبة لمنشاطا

، 0;>1مارس  0الموافؽ لػ  1350جمادى األولى  9)ح. ر. ج. ج، المؤرخة في الثالثاء  59-0;وىو قانوف رقـ  31
المتعمؽ بعالقات العمؿ  0;>1فبراير  :0الموالفؽ لػ  1350( المؤرخ في جمادى األولى :38، ص >1، السنة >العدد 

 منو عمى عدـ جواز تشغيؿ النساء في أشغاؿ خطيرة أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتيـ. 19الفردية، وقد نصت المادة 
 قانوف العقوبات المغربي. 32
 45الموافؽ لػ  :134ربيع األوؿ  ;1)ج. ر. ج. ج، المؤرخة يـو األربعاء  >1-18وىو القانوف رقـ  33

، يعدؿ 0518ديسمبر  45الموافؽ لػ  :134ربيع األوؿ  ;1(، المؤرخ في 4، ص 80، السنة 1:،العدد 0518ديسمبر
 9;14صفر  ;1( المؤرخ في 50:، ص 9;14صفر  01)ج. ر. ج. ج، المؤرخة في  189-99ويتمـ األمر رقـ 

 المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ. 99>1يونيو  ;الموالفؽ لػ 
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 رحمان يوسفد.

 دكتوراه في القانون خاص،كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة  تممسان الجزائر 
 ،  وعضو بالمخبر القانون  كمية الحقوق والعموم السياسيةأستاذ مؤقت بجامعة تممسان،

 المقارن فرقة الشريعة اإلسالمية جامعة تممسان الجزائر .

rhmycf@hotmail.com 

 

القانونية إلثبات الزواج غير الموثق األساليب  

 دراسة معززة بقرارات المحكمة العميا

 ممـــخص 

شرعي بيف رجؿ وامرأة، ومف بيف األمور األساسية في حياة  يعتبر عقد الزواج ميثاؽ غميظ  وترابط       
اإلنساف،  وبو تبنى األسرة والمجتمعات وحتى يكوف لمزواج أثار قانونية وحماية ألطرافو اشترط القانوف 
تسجيمو أماـ ضابط الحالة المدنية  أو الموثؽ. إال أف بعض األشخاص يتغاضوف عف التسجيؿ ألسباب 

ي إلى إطالؽ  تسمية الزواج العرفي أو غير الموثؽ عميو . وقصد حماية الطرؼ خاصة . ىذا ما يؤد
مف قانوف األسرة  22المادة  بموجبأجاز المشرع الجزائري إذ وىما األبناء ،الضعيؼ  في ىذه الحالة 

 إثبات ىذا الزواج أماـ القضاء حتى يرتب أثاره القانونية.

 الكممات المفتاحية  :

 . ضابط عمومي  ، القضاء ، األسرة ، إثبات زواج عرفي ،

Résumé : 
 

 
Le contrat de mariage est une charte forte et un lien légitime entre un homme et une femme, 

et il est essentiel à la vie humaine, et pour construire la famille et les sociétés. Pour que le 

mariage ait des effets juridiques et une protection pour ses parties, la loi exige qu'il soit établi 

devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire. Cependant, certaines personnes 

s’abstiennent de le conclure comme prévu par le code de la famille pour des raisons spéciales. 

mailto:rhmycf@hotmail.com
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Cela conduit au mariage coutumier "El orfi" . Afin de protéger la partie faible dans ce cas, les 

enfants, le législateur algérien permet , en vertu de l'article 22 du Code de la famille, de 

prouver et rendre valide le mariage devant la justice pour en déterminer les effets juridiques. 

Mots clés : mariage coutumier . Officier public Le judiciaire .Preuve. 

 مقدمة 

قد حث  ،ورسولو الكريـ صمى ا عميو وسمـ،ال يخفى عمى أولي العقوؿ أف ا صبحانو وتعالى         
جؿ في عاله﴿...  مصداقا لقولووتعاوف و إحصاف لزوجيف و رحمة لمافيو مف مودة  عمى الزواج 

َماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا ُفَقرَاَء ُيْغِنِهُم المَُّو  اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  ِمْن َفْضِمِو َوالمَُّو َواِسٌع َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
 بقولو عد وال تحصى فيو مف نعمة ال ت   كما أف رسولنا الكريـ  قد شجع عمى الزواج لما 1﴾ (32َعِميٌم )

َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو  َفِإنَُّو َأَغضُّ ِلْمَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْمَفْرِج َوَمْن َلمْ  َيا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَزوَّجْ }:
ْوِم َفِإنَُّو َلُو ِوَجاء  .  2{ِبالصَّ

عندما دعت   ةواضح تأف المشرع الجزائري وغيره مف التشريعات العربية كان ال ريب في القوؿ و         
وذلؾ سعيا منو  ضابط عمومي مختصأو ،عقد الزواج أماـ ضابط الحالة المدنية توثيؽ ضرورة إلى 

  لحماية مصمحة الطرؼ الضعيؼ في ىذه العالقة وىي الزوجة . إلى أف بعض األشخاص قد يمجأوف إلى
ىو الحاؿ في تعدد الزوجات والذي  إما لوجود مانع قانوني كما 3 .ىذه الضوابطعبر زواج دوف المرور 

. فقد  4يشترط القانوف  فيو موافقة الزوجة السابقة والالحقة  حتى يرخص لو رئيس المحكمة بالزواج الجديد
 إلى الزواج العرفي القائـ عمى جميع األركاف والشروط  ثـ يمجاء في ما ال تتحقؽ لو ىذه الرؤية فيمجاء
.  وقد  والقانوف يعترؼ بيذه الحالة  األرضية والشروط القانونية متوفر تبعد إلى تثبتو أماـ القضاء مادام

وجو أخر غير أخالقية بغرض تحقيؽ أغراض بيولوجية ال  (Mariage coutumier) يكوف لزواج العرفي
 ظويقع ضحيتو الكثير مف النساء ألنو يمحؽ أضرار وخيمة وال يحف مجتمعنا ر و ىذا الذي يعاني منو غي

  ليـ حقوقيـ . 

وىؿ يمكف أف يتحوؿ زواج  عرفي ؟الزواج الفما ىي السبؿ القانونية التي أوجدىا المشرع إلثبات عقد      

  العرفي إلى زواج رسمي قائـ عمى جميع أركانو وشروطو ؟
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 رض الواقع  أزواج العرفي عمى المبررات األخذ بالمطمب األول :    

 Mariage) الشؾ فيو أف الزواج الذي نحف بصدد معالجتو ىو الزواج العرفي مما         

coutumier   ) أو كما يعرؼ في الجزائر بالزواج  والشروط والمعترؼ بو شرعا األركافالقائـ عمى جميع،
التسجيؿ أماـ ضابط  أي؛ (Le côté officiel )  ينقصو فقط الجانب الرسمي و5 فاتحةالالذي يتـ ب

الزواج أبناء . فإف  اقوؽ الطرفيف في حالة قياـ نزاع خاصة إذا نتج عف ىذحالحالة المدنية حتى يضمف 
أدى   ىذا ما األبناءإلى حماية الطرؼ الضعيؼ في ىذه الحمقة  . وىما   األولىالمشرع عمؿ بالدرجة 

مف مدونة األسرة  2الفقرة  16تقابميا المادة  ،والتي6األسرةمف قانوف  22بالمشرع الجزائري في المادة 

مع المالحظة في  وبسعي مف النيابة العامة لتسجيمو . إثباتو بناء عمى حكـ قضائيبإمكانية  ؛ 7المغربي
الشخصية  ومنيا  األحواؿمجمة ل يعترؼ إال بالزواج  الرسمي طبقا ال ىذا الصدد فإف المشرع التونسي 

وىنا يقصد بو قانوف 8:" ال يثبت الزواج إاّل بحجة الرسمية يضبطيا قانوف خاص." والربع  عمى أنالفصؿ 

 .الحالة المدنية 

الدوافع التي ؟ و ما ىي  فما ىو التحديد الدقيؽ لعبارة  الزواج العرفي أو ما يعرؼ بالزواج غير رسمي 
 أدت لمولوج ليذا النوع مف األنكحة ؟ وىذا ما سيتـ معالجتو  فيما يمي . 

 أو غير الموثق  ،الفرع األولى : المقصود بالزواج العرفي أو ما يعرف بالزواج الذي يتم بالفاتحة

لقد أحجـ المشرع الجزائري وغيره مف التشريعات العربية في إعطاء تعريؼ لزواج الذي يتـ          
لؾ . الف مف ميامو األصمية وضع ذصنعا إذ لـ يفعؿ وأحسف  والقضاء ، لمفقو األمربالفاتحة  وترؾ 

رة الجزائري مف قانوف األس 22إال أف ما يمكف مالحظتو عمى المادة  خطوط العريضة والمبادئ العامة .ال

 فقط.وسيمة إثبات ىذا الزواج عف طريؽ حكـ قضائي  إلى  تطرقت أنيا 

عمى أنو : " زواج الذي لـ يوثؽ بوثيقة رسمية ، وىو نوعاف نوع يكوف إذ تصدى بعض فقياء لتعريفو 
. و ألوؿ عقد صحيح شرعًا يحؿ بو التمتع مستوفيًا ألركاف والشروط ، ونوع ال يكوف مستوفيًا لذلؾ 

  9..." وتتقرر الحقوؽ لمطرفيف  والذرية الناتجة منيا

 10أنو : " الزواج الذي استوفى شروط الشرعية دوف أف يوثؽ رسميًا."عمى وعرؼ أيضًا 
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عرفية مف خالؿ ورقة  –الزوج والزوجة -الزواج غير موثؽ الذي يتـ بإيجاب وقبوؿ بيف الطرفيف"أو ىو : 
، ولكف يعاب عميو عدـ توثيقو وتسجيمو ، سواء عمى يد مأذوف شرعي في محكمة األحواؿ الشخصية أو 

   11"في الشير العقاري .

و توفر عنصر الرضا بيف الزوجيف دوف  ةباما يمكف تبينو مف ىذا التعريؼ أنو  ركز عمى مسألة الكت
يود رغـ أننا نعمـ أف ىذا الزواج قائـ عمى جميع ذكر الشروط اآلخرة في الزواج صحيح، وىو الولي و ش

  12.والشرط ينقصو الرسمية فقط األركاف

 وجوالويرى بعض الفقو اآلخر عمى أنو :" عقد يفيد حؿ استمتاع كؿ مف العاقديف باآلخر عمى     
  13..."المشروع 

زواج  اعتبرهحيث  سابقاقدـ مفيوـ  مغاير لزواج العرفي  لما تـ إيراده  فقياء مف  غير أف ىناؾ مف -
أف الوضع ولكف عمى وجو غير مشروع  ومبرره في ذلؾ   ،وجود استمتاع لكؿ مف ذوي العالقة يفيدسري 

كتابة  إلىيمجأ شاب والفتاة  أصبح إذ .في مضموف وشروط ىذا الزواج انحرفواالحالي في مجتمعاتنا قد 
ويدعي الطرفاف أنيما أزواج وفي  .الشروط الشرعية  دوف وجو دبخط اليد ويوقع عمييا الطرفيف   ورقة 
       .14ىذا الزنا بعينو األمرحقيقة 

. لكف الزواج العرفي ىو وضع قائـ  اليومي  نؤيد ىذا الرأي في جانب ما يحدث اليـو في واقعنا ونحف
ينقصو فقط الجانب التوثيقي وىو قائـ عمى جميع  ىو ميثاؽ شرعي  الذي  نتحدث عف الزواج ألننا 

وىو زواج مباح ومشروع بؿ أف القانوف يعترؼ بوجوده  ويحث عمى ضرورة الشرعية  واألركافالشروط 

 .بمورتو في سندا رسمي 

 لزواج العرفي  اب  عتراف القانوني اإلالفرع الثاني : مبررات 

عقد زواج ، أف يتـ  إبراـمـز كؿ مف يريد ترغـ أف المشرع الجزائري وغيره مف التشريعات العربية        
ويثبت ذلؾ بمقتضى مستخرج مف   ،أو موظؼ مؤىؿ ويقصد بو ضابط الحالة المدنية،ذلؾ  أماـ الموثؽ 

ف أل .عقد الزواج إظيارالفاتحة بيف الزوجيف إلى بعد  قراءةسجؿ الحالة المدنية  .كما  يمنع عمى األئمة 
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اقتراف الفاتحة بالخطبة بمجمس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركف الرضا وشروط المنصوص عمييا في 

 ومف بيف أىـ الدوافع وجود ىذا النوع مف الزواج غير موثؽ :   .الجزائري األسرةمكرر مف قانوف  9المادة 

  مبررات لمولوج لزواج غير الموثق تمنح  و األمنية ،دارية اإلو  ،قانونيةالأوال / الدواعي 

نعمـ أف المشرع الجزائري بصفة خاصة والتشريعات العربية بصفة  عامة تضع مجموعة مف        
مف قانوف  07وبالرجوع لممادة  يعرؼ بزواج القاصر ، فمثال ما .الضوابط إلتماـ عقد الزواج الرسمي 

إذا  لـ يكتمؿ ىذا السف ولجاء  سنة كاممة  لزواج . وفي حالة ما 19األسرة الجزائري التي تشترط سف 
 قد تحوؿإلى أف السمطة التقديرية لمقاضي ترخيص بالزواج  إعطاءقصد  ةالمحكمرئيس  إلى األطراؼ

السف القانوني يمجأوف إلى تثبيتو  اكتماؿلعرفي وعند إلى الزواج ا األطراؼدوف ذلؾ . فقد يمجاء ىؤالء 
 .  15مف قانوف األسرة 22طبقا لممادة أماـ القضاء 

زواج العرفي في بعض بال التعامؿمف بيف الدوافع األمنية التي تدفع إلى كما أميؿ إلى االعتقاد أف      
تفرض عمى  التي ا مف ىذه األجيزة،األسالؾ األمنية كالمنتسبيف لمجيش الوطني الشعبي أو الدرؾ وغيرى

طالب الزواج حصوؿ ترخيص مسبؽ مف ىذه الييئات .وبعد إجراء تحقيؽ قد ال توافؽ ىذه األخيرة عمى 

 موثؽ .ال طراؼ إلى االستعانة بالزواج غيرمما قد يؤدي باأل ،ألسباب خاصة ليا مبرراتياىذا الزواج 

موافقة الزوجة الالحقة والسابقة لقانوف بنظر الشتراط الشخص تعدد زوجات و  أرادا ذإ كذلؾ في حالت ما
 عمى ىذا الزوج حتى يتمكف مف الحصوؿ عمى ترخيص مف رئيس المحكمة موطف طالب التعدد ، فقد ال

لو وخوفا مف الوقوع  إحصاناالزواج العرفي  إلىىذا الشخص  فيعمدا األوؿيكوف ىناؾ قبوؿ مف الزوجة 
المادة  تالقضاء ويثبت زواجو مدام إلىيمجاء  و ،الواقع األمر أماـفي المحرمات ثـ بعد ذلؾ يضعيـ 

 الجزائري سارية المفعوؿ . األسرةمف قانوف  22

 ثانيا : الدواعي الشرعية في األخذ بالزواج العرفي 

رضائي وماداـ قائـ عمى األركاف والشروط  بشكؿعقد الزواج ميثاؽ غميظ يتـ مما الشؾ فيو أف      
و أىمية الزوجيف وانعداـ الموانع الشرعية . اعتبر زواج صحيحا الشرعية مف ولي وصداؽ وشاىديف 

في عقد الزواج ماداـ صحيحا ومشروع بؿ  الرسمية  كما أف شريعة اإلسالمية ال تشترط الشكمية  .كامال
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بالزوج  التعامؿقد يشجع  وىذا ماإحصاف لزوجيف ودرء لممفاسد .أف شريعة تشجع عمى الزواج لما فيو مف 
   .16العرفي

 المطمب الثاني : القواعد العامة في إثبات الزواج العرفي 

في  مما يؤدي  تنغص الحياة الزوجية قد تطفو عمى سطح العالقة الزوجية مشاكؿ وخالفات        
الموثؽ ويحكـ القاضي بماىو  الزواجفي   ،بعض األحياف إلى الطالؽ الستحالة استمرارية ىذه العالقة 

موثؽ  ولذي الفي حالة الزواج العرفي غير  اإلشكاؿمحدد مع نظر لمصمحتي المحضوف . لكف يدؽ 
بر مسألة إثبات الزواج تعت إذإثباتو، خاصة في حالة التنازع في  األبناء لحقوؽ الزوجة و ىضـيكوف فيو 

مف الزوج ومنعقدة  خاصة إذا كانت النية مبيت  بالفاتحة مف المشاكؿ التي تعاني منيا العديد مف األسر
 .17غراض خاصة مف ىذا الزواج أقصد تحقيؽ 

مف ىذا القانوف  22لـ يعالج قانوف األسرة الجزائري وسائؿ إثبات الزواج العرفي ، كما أف المادة       
"... حالة عدـ تسجيمو يثبت بحكـ قضائي ." دوف بياف طرؽ التي يمجاء بقوؿ فينصت بصريح العبارة 

لمقواعد العامة في إثبات  موثؽ مما يؤدي بنا إلى المجوء الإلييا رفع الدعوى إلثبات ىذا الزواج غير 
رغـ وجود العديد مف قرارات المحكمة العميا  ال تعترؼ إلى بالزواج الثابت في سجالت الحالة  . 18ذلؾ

) غير منشور( :" مف المقرر قانونا ،  17/03/1983بتاريخ  20805جاء في ممؼ رقـ  منيا ماالمدنية 
 19." نية وفقا لمقواعد الشرعيةعدـ شرعية الزواج ، مالـ يسجؿ بدفاتر الحالة المد

بقوؿ :" مف المقرر قانونا ، )غير منشور(  21/04/1974بتاريخ  12529جاء في قرار رقـ  كذلؾ ما
  20." بأنو ال يسوغ ألي شخص أف يدعي الزوجية ، مالـ يثبت بعقد مسجؿ بدفاتر الحالة المدنية

)الشيادة ( في اإلقرار والبينة  طبقا لمقواعد العامة وسائؿ إثبات الزواج العرفي ويمكف حصر  ىذا     

 واليمف أو ما يعرؼ بالنكوؿ عف اليميف .

  موثق الاإلقرار كوسيمة إلثبات زواج غير  : .الفرع األول
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لقد وردت عدة تعاريؼ في شأف اإلقرار حيث يرى الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري عمى أنو :"       
أو ىو :"  21الحؽ في ذمتو أو لـ يقصد ." ا، سواء قصد ترتيب ىذ اعتراؼ شخص بحؽ عميو آلخر

  22." اعتراؼ مف أحد الخصوـ بواقعة لـ تكف ثابتة قبؿ ىذا االعتراؼ

ويعرؼ أيضا : "عمى أنو  اعتراؼ شخصي بواقعة مف شأنيا أف تنتج آثار قانونية ضده مع قصده  أف 
 23 ." تعتبر ىذه الواقعة ثابتة في حقو

لؾ ترتيب آثار ذاعتراؼ مف المقر بوجود حؽ لديو لدا الغير أو اعتراؼ بواقعة  مف شأف  فاإلقراروبيذا 

 قانونية ضده 

القضاء  أماـىو اعتراؼ الخصـ  اإلقرارالقانوف المدني :"  341كما نص المشرع الجزائري في المادة 
مف  103ى المتعمقة بيا الواقعة ." وتقابميا المادة بواقعة قانونية مدعى بيا عميو ذلؾ أثناء السير في الدعو 

ـ ينص عمى لالقضائي و  لإلثباتمع المالحظة فإف المشرع الجزائري تطرؽ فقط  قانوف اإلثبات المصري،
 . غير قضائي والذي يتـ خارج مجمس القضاء

 القضاء قصد تسجيمو  فيذا ال أماـ رفي (فإذا اقر الزوج بوجود العالقة الزوجية )في الزواج الع       
مف خالؿ تقربنا مف بعض  و  . اإلجراءاتيكفي، الف عقد الزواج لو عالقة خاصة تتطمب  بعض 

في خصوص اكتفائيـ بإقرار الزوج بالواقعة مف اجؿ تسجيؿ الزواج العرفي فكانت اإلجابة بضرورة القضاة 
          ة .إجراء تحقيؽ مف خالؿ سماع الشيود وتوفر الشروط الشرعي

 28/09/1993بتاريخ  96238وىذا مايؤكده العديد مف قرارات المحكمة العميا الجزائرية  منيا قرار   
،  )غير منشور( :" إف الزواج العرفي ، الذي توافرت في األركاف الشرعية وفقا ألحكاـ قانوف األسرة

الصداؽ و اإليجاب والقبوؿ ، وكاف ذلؾ   حضروا مجمس العقد ، وأفادوا بأنو حدد فيو بشيادة الشيود الذيف
  24." بمعرفة اإلماـ  الذي قرأ الفاتحة ، ىو زواج صحيح وتترتب عميو آثاره وكافة الحقوؽ

 . 25غير أف فقياء الشريعة اإلسالمية يعتبروف اإلقرار ذات حجة مطمقة وكافية إلثبات الزواج العرفي
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إلى االعتقاد أف  اإلقرار وحده في القانوف الجزائري  ال يكفي إلثبات  وترتيبا عمى ذلؾ فإني  أميؿ      
ىو بداية إثبات ىذا الزواج  اإلقرارواقعة الزواج العرفي ، بؿ البد مف توفر البينة والشروط الشرعية لكف 

 غير متنازع فيو .

 الفرع الثاني : إثبات العالقة الزوجية بالبينة 

 (Preuve de témoignage )ي جاءت في خصوص اإلثبات بالشيادةمف أىـ التعريؼ الت         
أو ىي :   26."بأنيا : "إخبار اإلنساف في مجمس القضاء بواقعة صدرت مف غيره يترتب عمييا حؽ لغيره

 27." الغير " التصريح الذي يدلي بو الشخص أماـ القضاء بواقعة صدرت مف غيره وترتب عمييا حؽ ليذا

وحتى تعطى لشيادة الشيود قيمة قانونية في اإلثبات  يجب أف يكوف ىذا الشاىد قد حضر الوقائع التي 
 .28يدلي بيا أو سمعيا مف الغير 

، فإف المحكمة ال  األبناءنسب  إلحاؽ القضاء و أماـعقد زواج عرفي  إثباتإذا كنا بصداد  ؛فمثال     
تعتبر شرط صحة  األخيرةف ىذه وىي شيادة الشيود أل اإلثبات، أداةتستجب ليذا الطمب مالـ تتوفر 

مف  و، كما يشترط في الشيود أف يكونالجزائري  األسرةمف قانوف  29مكرر 9لممادة  الزواج  طبقا
ا وقد أخذت محكمة العمي، ؛ بمعنى فالف تزوج مف فالنة 30األشخاص الحاضريف لمزفاؼ أو سمعوا بو

:"  27/03/1989بتاريخ  53272 بيذه الشيادة طبقا لمقرار رقـ  الجزائرية في غرفة األحواؿ الشخصية 
 ،يثبت إال بشيادة العياف التي يشيد أصحابيا أنيـ حضروا قراءة الفاتحة مف المقرر شرعا ، أف الزواج ال

 سمعوا مف الشيود وغيرىـ أفأنيـ  أو حضروا زفاؼ الطرفيف ، أو بشيادة السماع التي يشيد أصحابيا 
متزوجيف ، ومف ثـ فإف النعي عمى القرار المطعوف فيو ، بانعداـ  األساس القانوني ،  الطرفيف كانا

 31 " . ومخالفة قواعد اإلجراءات ، فيي غير محمو يستوجب الرفض

و أف يكوف   األىميةأي تتوفر فيو كما يجب عمى أف تتوفر في شيود  مجموعة مف الشروط كالبموغ 
وأف يكوف ىذا الشاىد مقبولة شيادتو أي صادؽ .  ،ال تصح شيادة الغير مسمـ عمى المسمـ  ألنومسمما 

دة المتناقضة في ابالشي األخذ رفضتوفي ىذا الصدد نجد غرفة األحواؿ الشخصية لممحكمة العميا قد 
:" مف المقرر شرعا ،أف  بقوؿ  19/03/1990بتاريخ  58788عقد زواج عرفي  طبقا لمقرار  إثبات
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في الشيادة يزيؿ أثرىا ويمنع بناء الحكـ عمييا ، ومف ثـ فإف القضاء بخالؼ ذلؾ يعد خرقا التناقض 
ألحكاـ الشريعة اإلسالمية .... ولما كاف مف الثابت ...أف أقواؿ الشاىديف متناقضة ...والقضاء بصحة 

    ، ومتى كاف كذلؾ استوجب نقض القرار المطعوف الزواج يكونوف قد خالفوا أحكاـ الشريعة اإلسالمية
 32." فيو

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  يجب  152كما يشترط في إجراءات سماع الشيود طبقا لممادة 
سماع الشيود عمى انفراد سواء في حالة حضور أو غياب الخصـو ...كما يجوز إعادة سماع الشيود 

وىذا ما أخذت بو غرفة األحواؿ الشخصية  بالمحكمة العميا في قرار رقـ ومواجيتيـ بعضيـ البعض. 
:" مف المقرر قانونا، أنو يتوجب عمى القاضي االستماع بنفسو شيادة  25/05/1993بتاريخ  90683

شاىد ، وعمى االنفراد سواء بحضور الخصـو أو غيابيـ ، ويذكر كؿ شاىد قبؿ اإلدالء بشيادتو ، اسمو 
 33 ..." وولقبو ومينت

وبذلؾ إذا ماتـ إثبات الزواج العرفي أماـ القضاء  وفؽ الشروط الشرعية  أصبح زواج كامؿ وصحيح ينتج 
جميع آثاره القانونية وىذا ما أخذت بو غرفة األحواؿ الشخصية بالمحكمة العميا الجزائرية في قرار رقـ  

العرفي ، الذي توافرت في األركاف  إف الزواجبقوؿ :" ) غير منشور (  28/09/1993بتاريخ  96238
الشرعية وفقا ألحكاـ  قانوف األسرة ، بشيادة الشيود الذيف حضروا مجمس العقد ، و أفادوا بأنو حدد فيو 
الصداؽ واإليجاب والقبوؿ ، وكاف ذلؾ بمعرفة اإلماـ الذي قرأ الفاتحة ، ىو زواج صحيح وتترتب  عميو 

 34."آثاره وكافة الحقوؽ

 ن كأداة إلثبات العالقة الزوجية يالنكول عن اليم  الث :الفرع الث

، وتقع 35أو مف وجية إليو اليميف عف أدائيا  ،اليميف ىو امتناع الشخصأداء يقصد بالنكوؿ عف      

أو لـ يقر المدعي ،العالقة الزوجية  عف طريؽ شيادة الشيود   إثباتىذه الحالة إذا ما عجزة المدعية في 
فإذا قاـ المدعي عميو بأداء اليميف حكـ القاضي برفض الدعوى ، كما   .عميو بقياـ ىذه العالقة الزوجية 

يرى ىذا االتجاه أف القضاء بيذا الحكـ في حالة أداء المدعي عميو ليميف  ال يكوف سبب مانع في إعادة 
 .36الشيود  والمتمثمة في شيادة تاإلثباليا وسيمة  توفرت  المدعية رفع الدعوى،إذا 
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   إقرارف النكوؿ ىو أل،ه بالزواج حكـ ضدأي نكؿ مف وجية إليو اليميف ؛إذا رفض  أما في حالة ما   
اليميف  إليومف القانوف المدني  صريحة حيث جاء فييا :" كؿ مف وجيت  347ونص المادة   37منو 

 38." فنكؿ  عنيا دوف ردىا عمى خصمو وكؿ مف ردت عميو اليميف فنكؿ عنيا خسر دعواه

ال يأخذ  بوسيمة  ،القضاء الجزائري في العديد مف قرارات المحكمة العميافي  بو  ىو معموؿ ما أما        
الزوجيف وادعى احدىما،  كاف إال في حالة وفاة أحد الزوجيف ؛ كحالة ما إذا توفى أحد اليميف لإلثبات 

. 39زوج أو زوجة بوجود عالقة زوجية فيقوـ القاضي بسماع الشيود ، باإلضافة لتوجيو اليميف لممدعي
بتاريخ  204254الشخصية بالمحكمة العميا في قرار رقـ  األحواؿوىذا ما أخذت بو غرفة 

واج ، بشيادة الشيود ويميف وىذا  يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد األز  : بالقوؿ :"  22/09/1998

 طبقا لقوؿ خميؿ في باب أحكاـ الشيادة " ال نكاح بعد الموت " .

ومف ثـ ، فإف قضاة الموضوع بقضائيـ  بتوجيو اليميف لممطعوف ضدىا ، حوؿ إعادة زواجيا العرفي مف 
 40." اليالؾ ، إضافة إلى سماع شيادة الشيود ، طبقوا القانوف تطبيقا سميما

فإذا ما تحققت   الشروط الشرعية حكـ القاضي بتثبت الزواج العرفي كما يجب تسجيمو في             
سجؿ الحالة المدنية بسعي النيابة العامة . وفي ىذا ينظر المشرع إلى حماية الطرؼ الضعيؼ في ىذه 

 العالقة وىما األبناء.

 الخاتمـــــــــــة 

زواج مشروع قائـ عمى جميع  ) غير الموثؽ( أف الزواج العرفي إلى القوؿنخمص في األخير        
في الشريعة  ،كما ال يوجد نص ا الطرفيف األركاف وشروط الشرعية مف ولي وصداؽ وشيود  ورض

جرمو  بؿ ىو زواج صحيح ،  ينقصو فقط الجانب الرسمية أو ما تأو  ومنعت  ةقانونيمادة أو   ،اإلسالمية
ظؼ العمومي ، ولقد راعا المشرع الجزائري ىذه النقطة مف خالؿ تعديؿ قانوف يعرؼ بتسجيؿ أماـ المو 

منو والتي  22حيث أبقى عمى المادة    27/02/2005المؤرخ في  02-05بمقتضى األمر  رقـ  األسرة
تعطي الحؽ لطرفيف تثبيت زواجيـ بالمجوء إلى القضاء وذلؾ بنظرة استشرافية لوضعية األبناء وحماية 

زوجة في حالة وقوع خالؼ قد يؤدي إلى طالؽ ، أو في حالة وفاة الزوجة في زواج العرفي حقوؽ ال
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لحاؽ نسب األبناء ، تصادفياوالصعوبة التي  ماىي  و ىذه الزوجة في إثبات العالقة الزوجية  وا 
دعا   الضمانات القانونية التي يمنحيا ليا الشرع والقانوف لجعميا مف ورثة المتوفي . عمى ىذا األساس

لما يتوفر عمى  العديد مف الضمانات خاصة ونحف نعمـ  ،المشرع إلى ضرورة المجوء إلى الزواج الرسمي 
يتـ إثبات كؿ التصرفات القانوني وحتى الوقائع المادية ،  إذ مف خالليا أف الكتابة ىي أقوة أدلة اإلثبات 
بيف  ةمف حيث إثبات ىذا الزواج خاصة في حالة عدـ وجود منازع تكما قدـ  المشرع عدت تسييال

الشخصية بالمحكمة العميا في قرار رقـ  األحواؿوىذا ما أخذت بو غرفة الزواج . ىذا  الزوجيف في إثبات
يثبت  الزواج العرفي متى تبيف أف أركاف الزواج متوفرة فيو :"  20/04/1999في المؤرخ  221329

 . األسرةمف قانوف  09دة طبقا ألحكاـ الما

أف أركاف الزواج متوفرة ، بما فييا االستماع إلى الشيود واالماـ الذي  –في القضية الحاؿ  –ومتى تبيف 
قرأ الفاتحة وتعييف المير  وحضور  الولي ، فإف القضاة بقضائيـ بإثبات الزواج العرفي ، المبـر بيف 

 41 ." المدعية والمرحـو ، طبقوا صحيح القانوف

  :امشو اله

 .32سورة  النور اآلية  -1

باب استجاب النكاح لمف تاقت نفسو إليو (  المنيج في شرح –اإلماـ  الحافظ محي الديف أبو زكريا ،) كتاب النكاح  -2
 .868صحيح مسمـ بف الحجاج ، شرح النووي عمى مسمـ ، بيت األفكار الدولية، السعودية ، دوف ذكر تاريخ ، ص 

د/ عبد ا حاج أحمد ، إثبات الزواج العرفي المتنازع فيو دراسة مدعمة باالجتياد القضائي الجزائري ، مجمد الدراسات  -3
 . 128، جامعة الوادي ، الجزائر ، ص  2015، ديسمبر   1، عدد 1الفقيية والقضائية  المجمد 

 (.19، ص 15) ج.ر .ع  27/02/2005المؤرخ في  02-05معدلة مف األمر رقـ  8لممادة  أنظر  -4
، دار 1د/ بف شويخ الرشيد ، شرح قانوف األسرة الجزائري  المعدؿ ، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية ، ط -5

 .122، ص 2008الخمدونية ،  الجزائر ، س
 (.20، ص 15) ج.ر.  27/02/2005المؤرخ في  02-05عدلت باألمر  رقـ  -6
:" إذا حالت أسباب قاىرة دوف توثيؽ العقد في وقتو ، تعتمد المحكمة في سماع الدعوى الزوجية  2الفقرة  16المادة  -7

بتاريخ  5184بمثابة مدونة األسرة  المغربي )  ج.ر.مغربية  ، ع 70-30سائر وسائؿ اإلثبات وكذا الخبرة ."؛ القانوف رقـ 
 (. 418، ص 05/02/2004
يتعمؽ بإصدار مجّمة األحواؿ الشخصية  التونسي ) منشور بالرائد الرسمي التونسي  13/08/1956أمر  مؤرخ في  -8
 (. 17/08/1957الصادر في  66ع
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عبد رب النبي عمي الجارحي ، الزواج العرفي المشكمة  والحؿ ، والزواج العرفي عند المسيحية وزواج المسيار ، دار  -9
 . 38الروضة ،القاىر مصر ، دوف ذكر سنة ، ص 

كماؿ صالح البنا: الزواج العرفي ومنازعات البنوة ، المحامي بالنقض ، دار الكتب القانونية ، مصر ، المجمة الكبرى  -10
ية ؛ نقال عف دكتور عبد الممؾ بف يوسؼ المطمؽ ، الزواج العرفي داخؿ المممكة العربية السعود 6، ص2005، د.ط ، س

 . 183، ص 2006، دار العاصمة ، السعودية  ، س  1وخارجيا دراسة فقيية واجتماعية ونقدية ، ط
؛ نقال عف د/ أحمد بف يوسؼ بف أحمد الدريويش ، الزوج العرفي ،  17د/فارس محمد عمراف ، الزواج العرفي ، ص -11

، دار العاصمة ،المممكة العربية   1ة مقارنة ، طحقيقتو ، وأحكامو ، وأثاره ، و االنكحة ذات الصمة بو ، دراسة فقيي
 . 80و79، ص  2005السعودية ػ س 

 . 80راجع في ىذا الصدد د/ أحمد بف يوسؼ بف احمد الدريويش،المرجع السابؽ ، ص  -12
أحكاـ الزواج العرفي ، لممسمميف وغير المسمميف مف المصرييف ، الناحية الشرعية والقانونية ،  ىالؿ يوسؼ ابر ىيـ ، -13

 .11، ص  1999شرح وتعميؽ  وصيغ ، دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية  مصر ، س 
 2004لبناف ، س،دار الكتب العممية ، بيروت  1جماؿ بف محمد بف محمود ، الزواج العرفي في ميزاف اإلسالـ ، ط -14

 .87، ص 
 (.20، ص 15) ج.ر.  27/02/2005المؤرخ في  02-05عدلت باألمر  رقـ  -15
، 131و  130د/ عبد ا حاج أحمد ،مقالة  بعنواف  إثبات الزواج العرفي المتنازع فيو ، المرجع السابؽ ، ص  -16

 . 13، المرجع السابؽ ، ص كذلؾ أنظر في ىدا الصدد ىالؿ يوسؼ ابر ىيـ ، أحكاـ الزواج العرفي 
د/ فارس محمد عمراف ، الزواج العرفي وصور أخرى لمزواج غير الرسمي ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية  -17

 .40، ص 2001، مصر ، س 
 .242، ص 2006عيسى حداد ، عقد الزواج دراسة مقارنة ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، س  -18
د/ بمحاج العربي ، قانوف األسرة وفقا ألحدث التعديالت ، ومعمقا عميو بقرارات المحكمة  العميا المشيورة  خالؿ أربع -19

 . 102، ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ص  4، ط  2010-1966وأربعيف سنة 
 . 93ابؽ ، ص د/ بمحاج العربي ، قانوف األسرة وفقا ألحدث التعديالت، المرجع الس  -20
أثار االلتزاـ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، س  –د/ عبد الرزاؽ السنيوري ، االلتزاـ بوجو عاـ ، اإلثبات  -21

  . 471، ص 1968
، مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية ، مصر ، س  1، أحكاـ  االلتزاـ واإلثبات ، ط د/ سمير عبد المجيد تناغو -22

 .122، ص 2009
د/ محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانوف المدني ، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  ، طبقا ألحدث  -23

 . 235، ص  2011جزائر ، س التعديالت ومزيدة بأحكاـ القضاء ، دار اليدى ، عيف مميمة ال
 .110د/ بمحاج العربي ، قانوف األسرة وفقا ألحدث التعديالت ، المرجع السابؽ ، ص  -24
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 :ممخص
واسعا، خاصة بالنسبة لمدول التي تعتمد في جدال فقييا  -الورثة–أثار تحديد مركز الخمف العام        

وضع تشريعاتيا المتعمقة باألحوال الشخصية عمى الشريعة اإلسالمية، مثمما ىو األمر في 
الجزائر،وىذا راجع بالخصوص إلى الغموض الحاصل بين أحكام القانون المدني و أحكام قانون 

ر في مركز المتعاقد مستدلين في ذلك عمى األسرة. حيث يرى البعض من الفقياء أن الخمف العام يعتب
أحكام القانون المدني المستمد من القانون الروماني. في حين يرى البعض اآلخر أن الخمف العام 
يعتبر في حكم الطرف المتعاقد، ذلك ألن المشرع قيد إنتقال آثار العقد إليو بقواعد الميراث الواردة في 

إلسالمية، و بالتالي يمكن إعطاؤه وصف الغير عن العقد بالنسبة قانون األسرة المستمد من الشريعة ا
 لتصرفات السمف الضارة بو.

 :كممات مفتاحية
 الخمف العام، الورثة، السمف، الغير عن العقد، التركة،  ذمة المورث، نسبية العقد، نفاذ العقد.

Abstract 

 

 The status of the successor, the heirs, has aroused wide controversy, especially for 

countries that adopt legislation on personal status in Islamic law, as in Algeria. This is 

particularly due to the ambiguity between the provisions of the Civil Code and the 

provisions of the Family Code. Where some of the jurists believe that the general successor 

is considered the center of the contract, citing the provisions of the civil law derived from 

the Roman law. While others believe that the general successor is considered to be in the 

jurisdiction of the contracting party, because the legislator is transferring the effects of the 

contract to the rules of inheritance contained in the family law derived from Islamic law, 

and thus can be given to the third party description of the actions of the predecessor. 

Keywords General successor, heirs, advances, non-contract, estate, inheritance, relative 

contract, contract effectiveness 
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 مقدمة
تتجو اإلرادة في مختمف التصرفات القانونية إلى إحداث آثار قانونية معينة تتحدد وفقا لطبيعة 
كل تصرف، و القاعدة العامة في ىذا الشأن ىي تمك اآلثار التي ال تنصرف إال لمن كان طرفا في 

اىموا في التصرف القانوني، أي عدم انصراف آثار التصرف القانوني إلى غير األطراف الذين س
 إبرامو.

إن اإلرادة ىي التي تحدد نطاق ىذه الحقوق و اإللتزامات التي تنشأ في الذمة المالية 
لممتعاقدين، مما يجعل العقد ممزما لطرفيو طبقا لمبدإ القوة الممزمة لمعقد، و ىذا ما يسمى باألثر 

ف آثار العقد إلى أشخاص النسبي لمعقد، و الذي لم يعد مطمقا بحيث طرأ عميو تغيير و ذلك بإنصرا
 أجانب عن العقد

مدني  109و 108إن ىذا الوضع جعل المشرع الجزائري ينص عمى ىذا الحكم في المادتين 
تحت عنوان آثار العقد مما يجعمنا أمام صاحب مركز قانوني يتشابو مع الغير ألنو لم يكن طرفا في 

تمف و يتشابو مع من ىو طرف في التصرف القانوني و ىو ما يطمق عميو بالخمف الخاص، ويخ
التصرف القانوني بسبب إنصراف آثار ذلك التصرف إليو كما لو كان طرفا فيو و ىو ما يسمى 

 بالخمف العام.

صاحب ىذا المركز القانوني ال يمكن أن تنتقل إليو اآلثار الناتجة عن تصرفات سمفو إال من 
بين الخمف و سمفو. والخالفة أو اإلستخالف   خالل اإلستخالف، و الذي يعتبر رابطة قانونية تربط

بمعناه الفني ىو حمول شخص محل شخص آخر في العالقة القانونية التي تبقى عناصرىا الموضوعية 
عمى ما كانت عميو قبل اإلنتقال. و اإلستخالف في العالقة القانونية قد يكون بسبب الوفاة و ىو ما 

ث فيما بين األحياء دون أن يتوقف عمى موت السمف و ىو ما يعرف بالخالفة العامة، كما أنو قد يحد
يعرف بالخالفة الخاصة، و ىو من يتمقى من سمفو شيئا معينا فيخمفو في مركزه بالنسبة لمدائنين، 
وعميو إذا أراد الشخص التصرف بمجموع أموالو أو حصة منيا إلى شخص آخر إقتضى ذلك تحديد 

باطال، فإذا تم التحديد و التعيين أصبح الشخص المتصرف إليو  وتعيين محل ذلك التصرف و إال كان
خمفا خاصا لممتصرف ألنو سيخمفو في شيء أو أشياء معينة ومحددة، و بذلك فيو يخالف األساس 

 الذي يقوم عميو اإلستخالف العام و الذي يكون بسبب الوفاة، عن طريق الميراث و الوصية.
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ا الموضدددددددددوع فدددددددددي دراسدددددددددة الخمدددددددددف العدددددددددام والدددددددددذي يددددددددددخل إذن يتحددددددددددد اإلطدددددددددار العدددددددددام ليدددددددددذ      
فددددددددي دائدددددددددرة نسدددددددددبية آثدددددددددار العقدددددددددد بالنسدددددددددبة ل شدددددددددخاص، و ىدددددددددذا مدددددددددا جعمدددددددددو فدددددددددي مركدددددددددز قدددددددددانوني 
يتوسدددددددددددط مركدددددددددددز المتعاقدددددددددددد و الغيدددددددددددر عدددددددددددن العقدددددددددددد،وبالتالي يخضدددددددددددع لمجموعدددددددددددة مدددددددددددن المبدددددددددددادئ 
 والقواعدددددددددد والتدددددددددي ترجددددددددددع جدددددددددذورىا إلددددددددددى أصدددددددددول الفقدددددددددو اإلسددددددددددالمي والفقدددددددددو الغربددددددددددي. أمدددددددددا عددددددددددن
الفقدددددددددددددو اإلسدددددددددددددالمي و إن كدددددددددددددان اليعدددددددددددددرف مصدددددددددددددطمح الخمدددددددددددددف العدددددددددددددام إال أندددددددددددددو نظمدددددددددددددو فدددددددددددددي 
مواضددددددددددديع متعددددددددددددد، ذلدددددددددددك ألندددددددددددو فقدددددددددددو تطبيقدددددددددددي و بالتدددددددددددالي أحكامدددددددددددو جعميدددددددددددة أي مدددددددددددن صدددددددددددنع 
الشددددددددارع ، فيددددددددو الددددددددذي يددددددددنظم إنتقددددددددال أثددددددددار العقددددددددود و تبعددددددددا ليددددددددذا تحديددددددددد المراكددددددددز، أمددددددددا الفقددددددددو 

فيعدددددددددددرف مصدددددددددددطمح الخمدددددددددددف العدددددددددددام الغربدددددددددددي و الدددددددددددذي تدددددددددددأثر بدددددددددددو الفقدددددددددددو و القضددددددددددداء العربدددددددددددي 
ويدددددددددددنظم أحكامدددددددددددو. و عميدددددددددددو و إن كدددددددددددان الفقدددددددددددو الغربدددددددددددي، الفرنسدددددددددددي خاصدددددددددددة قدددددددددددد وفدددددددددددق بقددددددددددددر 
نسدددددددددبي فدددددددددي تحديدددددددددد مركدددددددددز الخمدددددددددف العدددددددددام، فدددددددددإن التشدددددددددريعات العربيدددددددددة قدددددددددد عجدددددددددزت عدددددددددن ىدددددددددذا 
التحديددددددددددد وىددددددددددذا ندددددددددداتي عددددددددددن التددددددددددأثر بأحكددددددددددام الفقددددددددددو اإلسددددددددددالمي و الغربددددددددددي، و التددددددددددي ال يمكددددددددددن 

 خاصة بالنسبة لقواعد الميراث.  -كاماألح–ليا أن تتطابق 

إن البحدددددددددددث فدددددددددددي ىدددددددددددذا الموضدددددددددددوع يكدددددددددددون بغدددددددددددرض إزالدددددددددددة الغمدددددددددددوض عدددددددددددن مصدددددددددددطمح 
الخمدددددددددددف العدددددددددددام وتحديدددددددددددد مركدددددددددددزه القدددددددددددانوني، بإعتبددددددددددداره فدددددددددددي حكدددددددددددم المتعاقدددددددددددد و بإعتبددددددددددداره فدددددددددددي 
مركدددددددددددز الغيدددددددددددر، و ىدددددددددددذا باإلعتمددددددددددداد عمدددددددددددى المدددددددددددنيي الوصدددددددددددفي التحميمدددددددددددي باإلسدددددددددددتعانة بدددددددددددالنيي 

قارندددددددددددة بدددددددددددين القدددددددددددانون المددددددددددددني الجزائدددددددددددري و المصدددددددددددري والفرنسي،فضدددددددددددال المقدددددددددددارن، و ذلدددددددددددك لمم
عددددددددن المقارنددددددددة مددددددددع مددددددددا يتيسددددددددر مددددددددن آراء الفقددددددددو اإلسددددددددالمي، كددددددددل ىددددددددذا ل جابددددددددة عددددددددن التسدددددددداؤل 

لمخمااااااف العااااااام  فااااااي ظاااااال التقساااااايم الثنااااااا ي  مااااااا ىااااااو المركااااااز القااااااانوني الحقيقااااااي التددددددالي:
 أطراف العقد و الغير؟  

جابددددددددددة عمددددددددددى ىددددددددددذا التسدددددددددداؤل، إنطالقددددددددددا مددددددددددن لددددددددددذلك سددددددددددنبحث فددددددددددي ىددددددددددذا الموضددددددددددوع ل 
القدددددددددول بدددددددددأن الخمدددددددددف العدددددددددام ال يعتبدددددددددر فدددددددددي مركدددددددددز الطدددددددددرف المتعاقدددددددددد و ال فدددددددددي مركدددددددددز الغيدددددددددر 
نما لدددددددددو مركدددددددددز مسدددددددددتقل وخددددددددداص يتميدددددددددز بالنسدددددددددبية، و لتبريدددددددددر ىدددددددددذا القدددددددددول  بدددددددددالمفيوم الددددددددددقيق،وا 

) المبحااااااااااااث خصصددددددددددددنا دراسددددددددددددتنا لمخمددددددددددددف العددددددددددددام بإعتبدددددددددددداره فددددددددددددي حكددددددددددددم الطددددددددددددرف المتعاقددددددددددددد،
 )المبحث الثاني(.ثم بإعتباره في مركز الغير عن العقد  األول(،

 
  



 1440الموافق ل ربيع الثاني  2019جانفي      09رقم التسمسمي  ال  01مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

317 
 

 طرف متعاقد الخمف العام كالمبحث األول :
الخمف العام: ىو من يخمف السمف في كل ذمتو المالية، أو في جزء غير معين منيا ، كما      

 1.يعتبر الموصى لو بجزء غير معين من التركة خمفا عاما
، في جانبيا اإليجابي والسمبي ي أن الخمف يخمف السمف في ذمتو الماليةمن خالل ىذا التعريف نستنت

فيكون مركزه في حكم الطرف المتعاقد، إال أن ىذا اإلستخالف ليس مطمق، إذ أنو قد يكون في مركز 
الغير في بعض الحاالت. و ىذا ما أدى إلى عدم تحديد مركزه بشكل دقيق، فإذا سممنا بأن الخمف 

(. كما يجب البحث مطمب أولم الطرف المتعاقد فإنو يتعين عمينا البحث في حقيقتو ) العام ىو في حك
 (.مطمب ثاني في مدى إنتقال اآلثار الناتجة عن عقد أبرمو السمف إلى الخمف العام )

 المطمب األول: حقيقة الخمف العام 
   في حكم الطرف المتعاقد يذىب بنا البحث في حقيقة الخمف العام، إلى تحديد مركزه بإعتباره       

 الفرع الثاني(.ثم إلى تحديد وضعو المتميز بإعتباره في مركز تعاقدي نسبي)) الفرع األول(. 
  الفرع األول: الخمف العام في حكم الطرف المتعاقد

المشرع  عدة عامة بموجب نص تشريعي، من ىذا نجد أن ينصرف أثر العقد إلى الخمف العام.كقا     
من القانون المدني، و التى جاء فييا )) ينصرف العقد إلى  108 ا اإلنتقال في المادةعمى ىذنص 

المتعاقدين و الخمف العام، مالم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون، أن ىذا األثر ال 
سي ينصرف إلى الخمف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعمقة بالميراث.(( أما في القانون الفرن

فقد  -إعتبار الخمف العام في حكم الطرف المتعاقد-والذي يعتبر المثال األبرز في األخذ بيذا الحكم
مدني )) أن الشخص يشترط لنفسو و لورثتو ...(( فمن خالل ىذين النصين  1122جاء في المادة 

و إن ) أوال(  يالجزائر سنتطرق إلى مركز الخمف العام بإعتباره في حكم الطرف المتعاقد في القانون 
ثم نتطرق بعد ذلك إلى مركزه في القانون  .لقانون الفرنسي ىو األسبق في األخذ بيذه الفكرةكان ا

 ثانيا(. )الفرنسي
 في القانون الجزا ري :أوال

بالرجوع إلى أحكام القانون المدني، نجد أن المشرع قد إعتبر أن الخمف العام يكون حكم الطرف      
إليو أثار العقود التي أبرميا سمفو حال حياتو، و بيذا يكون المشرع قد أخذ بما أخذ  المتعاقد، فتنصرف

بو المشرع الفرنسي، إال أن المشرع الجزائري قيد ىذا اإلنتقال بقواعد الميراث، المنصوص عمييا في 
اعد. و ىذا يعني أنو يجب الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية التي تشتمل عمى ىذه القو قانون األسرة،

التالي نجد أن القانونين يختمفان في مسألة إمتداد شخصية السمف إلى شخصية الخمف، فالقانون بو 
 يرفض ىذا اإلمتداد.فالفرنسي يقر بيذا اإلمتداد، أما القانون الجزائري 
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فتنتقل إليو الحقوق واإللتزامات  ،2نستنتي من ىذا أن الخمف العام يعتبر في حكم الطرف المتعاقد     
قيد بوجوب مراعاة عن العقد الذي أبرمو السمف،إال أن ىذا اإلنتقال ليس مطمق و إنما ىو مالناتجة 

 قواعد الميراث.
  ثانيا: في القانون الفرنسي 

يعتبر الخمف العام في ظل القانون الفرنسي في حكم الطرف المتعاقد، بالنسبة ألثر العقد، فتنتقل      
يخمفو الورثة في الحقوق و اإللتزامات، وبالتالي ىم ممزمون بتنفيذ العقد إليو الذمة المالية لمسمف، ف

بعد وفاة ىذا السمف، و يفسر حكم المتعاقد الذي  3الذي أبرمو سمفيم مثمما ليم أن يطالبو بتنفيذه 
يطبق عمى الخمف العام بالقول أن شخصية الخمف العام ىي إستمرار لشخصية المورث، و ىذا ما 

يتطابق مع مركز  -الخمف العام –الفقو الفرنسي من حيث المبدأ، فيكون بيذا الحكم إستقر عميو 
 4النائب في النيابة العقدية.

 الخمف العام في مركز تعاقدي نسبيالفرع الثاني: 
يقابل وصف الخمف العام وصف السمف، الذي يعتبر متعاقد، و عميو مادام ىذين الوصفين      

ل بأن مركز الخمف العام يتطابق مع مركز السمف، ذلك الن أثر العقد متقابمين، فال يمكن القو 
ينصرف في األساس إلى السمف ال إلى الخمف، و حتى و لو إتفق السمف مع المتعاقد معو عمى أن 

في  ينصرف أثر العقد إلى الخمف العام مباشرة دون أن يمر بذمة السمف. و بالتالي فالخمف ليس طرفا
 –ي حكم الطرف المتعاقد، و ىذا ما سبق التطرق إليو في الفرع األول. و ىذا الحكم العقد و إنما ىو ف

نسبي و ليس مطمق، لذلك سنبرز ىذه النسبية في –إعتبار الخمف العام في حكم الطرف المتعاقد 
 ثانيا(.ثم في القانون الجزائري )أوال(  القانون الفرنسي )

 أوال: في القانون الفرنسي
خمف العام في حكم الطرف المتعاقد فتنتقل إليو الحقوق و اإللتزامات الناتجة عن العقود يعتبر ال     

التي أبرميا سمفو، ذلك إلندماج شخصيتي الوارث و المورث، إال أن ىذا الحكم ليس مطمق بل ىو 
نسبي، ألنو توجد بعض الحاالت التي ال تنصرف فييا تمك اآلثار، كأن تكون شخصية السمف محل 

عمى أن ال تنصرف أثار العقد إلى خمفيما -السمف والمتعاقد معو –أو أن يتفق المتعاقدان ار، إعتب
 أوخمف أحدىما.
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 ثانيا: في القانون الجزا ري 
من  كذلك في القانون الجزائري، نجد أن الخمف العام يتميز بيذا المركز التعاقدي النسبي، فبالرغم     

إليو أثار العقد الذي أبرمو تنصرف  أنو ال الإ،صفو بالخمفكونو في حكم الطرف المتعاقد  و و 
ىما طبيعة التعامل، و نص  مدني،في شكل إستثناءين 108و ىذا القيد وارد في نص المادةالسمف، 
 5القانون .

 طبيعة التعامل:-1
ي توجد بعض الحقوق و اإللتزامات، التي ال تسمح ليا طبيعتيا باإلنتقال من شخص إلى أخر، أ     

من السمف إلى الخمف العام، ذلك ألنيا تقوم عمى اإلعتبار الشخصي، كحق اإلنتفاع، فيو من الحقوق 
 6التي تنقضي بموت المنتفع دون أن ينتقل إلى الورثة.

 كذلك التنتقل اإللتزامات التي تقوم عمى أساس اإلعتبار الشخصي، إلى الخمف العام، 
تزم تجاه شخص أخر برسم لوحة فنية، و توفي قبل تنفيذ ىذا و مثال ذلك كأن يكون السمف رساما و إل

 ة.العمل، فإن اإللتزام ينقضي بموت الممتزم )السمف( و ال ينتقل إلى الورث
 نص القانون:–2

الينصرف أثر العقد إلى الخمف العام، إذا نص القانون عمى عدم إنتقال الحق أو اإللتزام إلى ىذا      
التنتقل حصة الشريك المتوفي إلى و التي تنقضي بموت أحد الشركاء،و ة، الخمف، كما في عقد الشرك

 مدني. 438ورثتو، و أبرز مثال شركة التضامن المادة 
 إرادة المتعاقد:–3

أن يتفقا عمى  -السمف و المتعاقد معو -فقو ىذا اإلستثناء، و مفاده أنو يجوز لممتعاقدينأضاف ال     
 رف أثاره إلى الخمف العام.أن العقد المبرم بينيما ال تنص

الطرف المتعاقد مركز المتعاقد و إنما ىو في حكم  في خير إلى أن الخمف العام، ليسنخمص في األ
إال  ىذا مع مراعاة قواعد الميراث،و ،مات الناتجة عن العقد الذي أبرمو السمفاإللتزاإليو الحقوق و  فتنتقل

ألنو في بعض  العام يتميز بمركز تعاقدي نسبي،ف أن ىذا اإلنتقال ليس مطمق بل نسبي ألن الخم
 .ال تنصرف إليو أثار العقد بالرغم من بقائو خمفاالحاالت 
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 المطمب الثاني: أثر العقد بالنسبة لمخمف العام
يعتبر الخمف العام في حكم الطرف المتعاقد،ويتميز بمركز تعاقدي نسبي، لذلك تنتقل إليو الحقوق      

دون أن يتمكن من  الطعن فييا الفرع األول( جة عن عقد أبرمو السمف،)و اإللتزامات النات
 الفرع الثاني(.بالصورية،أو عدم ثبوت التاريخ، )

  إنتقال الحقوق و اإللتزامات إلى الخمف العامالفرع األول: 
يراث تنتقل الحقوق و اإللتزامات إلى الخمف العام، بمجرد و فاة المورث، و ىذا وفقا لقواعد الم     

التركة إال بعد سداد –أما إنتقال اإللتزامات فيكون مرتبطا بقاعدة )أوال( فيكون إنتقال الحقوق مباشرا،
 ) ثانيا(. -الديون

  أوال: إنتقال الحقوق
الناتجة عن عقد أبرمو السمف، و ىذا األمر تتفق تنتقل إلى الخمف العام، جميع الحقوق المالية      

لحقوق ال يوجد فيو خالف، سواء كانت ىذه اعميو جميع التشريعات و 
فبالنسبة لمحقوق العينية األصمية تنتقل إلى الورثة  مادامت بالجانب المالي،،عينية،أوشخصية،أوذىنية

عن طريق الميراث، أما الحقوق المتفرعة عن حق الممكية فالبعض منيا ال يورث ، ألنيا تنقضي 
مدني، و عميو  857السكن المادة مال و دني، وحق اإلستعم 2 85بموت السمف، كحق اإلنتفاع المادة 

كما ال تورث الحقوق العنية التبعية، كحق  مدني. 868المادة  ال ينتقل من ىذه الحقوق إالحق اإلرتفاق
  7و التخصيص و اإلمتياز، ألنيا تنتيي بإنقضاء الدين المضمون.الرىن 
ا تنتقل إلى الخمف العام، إال ما كان منيا مالزما أما بالنسبة إلنتقال الحقوق الشخصية، فيي أيض    

لشخصية السمف فال ينتقل، أما غير ذلك فينتقل الحق الشخصي إلى الخمف مادام متعمق بالجانب 
 8المالي، كحق التأمين الذي ينتقل بقوة القانون إلى الخمف العام.

حقوق العينية والشخصية، إال أن ىذا تنتقل كذلك الحقوق المعنوية إلى الخمف العام، مثميا مثل ال     
اإلنتقال يحتاج قدرا من التفصيل، ذلك ألن الحق الذىني يتكون من حقين، حق معنوي يقوم عمى 
إعتبار شخصي، و حق مادي يقوم عمى إعتبار مالي، و أبرز مثال ليذا النوع من الحقوق ىو حق 

لمعنوي و الذي يعتبر أساسا لوجود الجانب المؤلف،و عميو فإذا قمنا أن ىذا الحق يقوم عمى الجانب ا
المادي، فيل ينتقل ىذا الحق إلى الخمف العام ؟ مع العمم أنو يعتبر من الحقوق المالزمة لمشخصية 
،فبالرجوع إلى خصائص كمى الحقين المعنوي و المادي، نجد أن المشرع نص عمى إنتقال الحق 

ذلك ألن طبيعتيا المالية تسمح ليا  9 05- 03مر من األ 61/2المادي إلى الخمف العام في المادة 
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باإلنتقال، أما الحق المعنوي فنجد كذلك المشرع نص عمى إنتقالو إلى الورثة،بالرغم من أن طبيعتو 
الحقوق المالزمة لمشخصية تنقضي بوفاة –التسمح بذلك، إال أن ىذا يعتبر إستثناءا عمى قاعدة 

 10فير الحماية القانونية لممؤلف بعد وفاتو.و اليدف من وراء  ذلك ىو تو  -صاحبيا
ينتقل أيضا الحق بجميع أوصافو و توابعو، فالبطالن و القابمية لمبطالن أوصاف تمحق      

العقد،ومادام حق السمف كان موصوفا قبل إنتقالو إلى الخمف بالقابمية ل بطال، فإن السمف ال يستطيع 
ذا ال يقتصر الحق في طمب إبطال العقد متى كانت إرادتو أن ينقل إلى خمفو أكثر مما كان لو، و بي

معيبة أو لنقص في األىمية، و إنما يثبت حق اإلبطال لمخمف العام أيضا، بإعتباره في حكم الطرف 
 المتعاقد.

السمف تشمل جميع حقوقو فتنتقل إلى خمفو العام، فيكون ىذا الخمف في األصل ىو أن تركة      
يذه الحقوق، و ينطبق عميو ما ينطبق عمى السمف من شروط، ففي حالة عدم محل السمف بالنسبة ل

إشتراط القانون شير بعض الحقوق بالنسبة لممتعاقدين فيذا ينطبق عمى الخمف العام أيضا، كالرىن 
مثال ، كذلك و لما كان محل الحق في التعويض عن الضرر مبمغا من النقود، فيو بذلك يدخل في 

ثمة يكون لمخمف الحق في التعويض عمال بمبدأ إنتقال الحقوق المالية ر، و من ذمة السمف المضرو 
ترد عميو  -إنتقال الحقوق إلى الخمف العام -إال أن ىذا األصل 11 .التي كانت لمسمف إلى الخمف

إستثناءات ثالث، أول ىذه اإلستثناءات تتمثل بالحقوق غير المالية لمسمف و التي تثبت لو، كحق 
و الحقوق المصيقة بالشخصية، كحقو في سالمة جسمو و حقو في اإلسم، وغيرىا من الحضانة، 

الحقوق المالزمة لمشخصية،و ثاني تمك اإلستثناءات تمثمو الحقوق المالية المتصمة بشخص المورث وال 
اء تنتقل إلى ورثتو، كدين النفقة، و حق الرجوع في اليبة، والحق في األجل بالنسبة لدين، أما اإلستثن

مثال ذلك  12الثالث فيتمثل بالحقوق المالية التي تتصل بإرادة المورث ال بمالو ألن اإلرادة ال تورث،
  13بعض الخيارات كخيار الشرط، وخيار الرؤية، و خيار التعيين، 

نخمص من ىذا أن الحقوق تنتقل إلى الخمف العام، كمما كانت قابمة لذلك، إال أن ىذا اإلنتقال      
دا بقواعد الميراث، و التي تقتضي نظرنا أن الحقوق ال تنتقل إلى الخمف العام إنتقاال نيائيا يكون مقي

التركة إال بعد سداد الديون، و ىذا ما  –إال بعد تنفيذ اإللتزامات، و ذلك عمال بالقاعدة األصولية 
 سنبرزه في النقطة التالية و الخاصة بدراسة إنتقال اإللتزامات.
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 اإللتزمات  نتقالثانيا: إ
الحقوق ال تنتقل إلى  ننطمق في البحث عن مدى إنتقال اإللتزامات إلى الخمف العام من فكرة أن     

بين قاعدة إنتقال التركة بمجرد إال بعد تنفيذ اإللتزامات، و ذلك بقصد إبراز التوافق القائم  الورثة 
ألن إنتقال ) أ( إلى وقت إنتقال التركة  الوفاة، و قاعدة ال تركة إال بعد سداد الديون، ليذا سنتطرق

 )ب(.اإللتزامات يرتبط بو، ثم نبين المقصود بقاعدة ال تركة إال بعد سداد الديون 
 

 وقت إنتقال التركة إلى الخمف العام: -1
يعتبر تحديد و قت إنتقال التركة إلى الخمف العام، من المسائل المتعمقة بقواعد الميراث، لذلك      

ا الرجوع إلى ما يقول بو الفقياء المسممون الذين إختمفت أراؤىم في ذلك، فالمالكية يتوجب عمين
والشافعية يرون أن الدين يمنع إنتقال التركة إلى الورثة، فتبقى أموال التركة عمى ممك الميت بعد موتو 

النسبة لمحنفية إلى أن يسدد الدين، فإذا ما سدده إنتقمت ممكية التركة إلى الورثة من وقت السداد.و ب
ىم وجوب التميز بين التركة المستغرقة بالديون و التركة غير المستغرقة، فإذا كانت فالراجح عند

مستغرقة بالدين فإنيا تكون كميا مشغولة بحق المتوفى، فتبقى عمى حكم ممكو و ال تنتقل إلى 
ة بمجرد وفاة السمف مع تعمق الورثة،أما إذا كانت غير مستغرقة فالراجح ىو إنتقال أمواليا إلى الورث

الدين بيذه األموال. أما الحنابمة فعندىم الدين ال يمنع من إنتقال أعيان التركة و امواليا إلى الورثة 
و بالرجوع إلى موقف المشرع من ىذه  14سواء أكانت التركة مستغرقة بالدين أم لم تكن مستغرقة بو.

بإنتقال التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة، حيث يمكن إستنتاج األراء الفقيية، نجده قد أخذ بالرأي القائل 
ميتا بحكم أسرة:)) يستحق اإلرث بموت المورث حقيقة أو بإعتباره  127من نص المادة ىذا 

:))..غير أن نقل الممكية عن طريق الوفاة يسري  74/75من األمر  15القاضي((. ونص المادة 
من المرسوم رقم  39ينية األصمية((. و كذلك نص المادة مفعولو من يوم وفاة أصحاب الحقوق الع

إستخراج الشيادة التوثيقية عندما يريد أحد الورثة التصرف في نصيبو بالبيع و التي تستوجب  76/63
إذن من خالل ىذا كمو و نحوه، و ىذا يعني أن الممكية العقارية تنتقل إلى الورثة بمجرد حدوث الوفاة، 

ى الخمف العام بمجرد الوفاة، و إن كان البعض يرى أن  ىذا الحكم قاصرا  كونو فإن التركة تنتقل إل
تعتبر أىم  -التركة إال بعد سداد الديون–فإننا نرى بأن قاعدة  15اليوفر حماية لحقوق الدائنين، 

 ضمان لدائنين.
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 -ال تركة إال بعد سداد الديون -المقصود من قاعدة -2
لتركة ال تكون ممكا خالصا لمورثة إال بعد تنفيذ اإللتزامات التي يقصد من ىذه القاعدة، أن ا      

فالخمف ال يسأل في أموالو الخاصة  16كانت في ذمة المورث، بالرغم من إنتقال التركة بمجرد الوفاة، 
عن الوفاء بالديون و اإللتزامات التي كانت في ذمة السمف، ألن ىذه اإللتزامات التنتقل إال في حدود 

تركة، و ىو األمر الذي اليمنع إنتقال أموال التركة إلى الخمف العام لحظة الوفاة، و عميو متى أموال ال
 17تم إستفاء الديون و تنفيذ اإللتزامات في حدود التركة، خمصت إلى الخمف العام. 

سداد ال تكون إال بعد فإذن تنتقل التركة إلى الخمف العام بمجرد وفاة السمف، أما ممكيتيا خالصة      
و التي تأكد فكرة إرتباط إنتقال الحقوق بتنفيذ  -ال تركة إال بعد سداد الديون –الديون، عمال بقاعدة 

و بيذا تكون قاعدة إنتقال التركة بمجرد الوفاة متوافقة مع قاعدة ال تركة إال بعد سداد اإللتزامات، 
 ي السمف.الديون، فاألولى توفر حماية لمورثة، و الثانية توفرحماية لدائن

 الفرع الثاني: مركز الخمف بالنسبة لمصورية و ثبوت التاريخ العرفي 
يعتبر الخمف العام في حكم الطرف المتعاقد بالنسبة لمصورية، فيكون العقد الحقيقي نافذا في      

 ) ثانيا(.كما يحتي بالتاريخ العرفي في مواجيتو،) أوال( مواجيتو، 
 أوال: نفاذ العقد الحقيقي في مواجية الخمف العام

أنو: إذا أخفى المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاىر فالعقد النافذ فيما بين  199ورد في نص المادة      
المتعاقدين و الخمف العام ىو العقد الحقيقي. فمن خالل ىذا النص نجد أن المشرع قد أخضع الخمف 

عمى السمف، و من بينيا نفاذ العقد الحقيقي في مواجيتو، ذلك ألن الخمف العام ل حكام التي تسري 
يعتبر في حكم الطرف المتعاقد، و بالتالي ال يجوز لو التمسك بالعقد الصوري حتى ولو كانت لو 

لو السمف، فال يمكنو إثبات خالف الكتابة  كما يخضع الخمف في إثبات الصورية لما يخضع مصمحة.
 إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، أو إذا كان ذلك التصرف الصوري إحتياال عمى القانون إال بالكتابة إال

وكان حقو مستمد من القانون بأن قصد السمف بتصرفو التحايل عمى قواعد الميراث فيعتبر في ىذه 
 18الحالة من الغير و لو إثبات ذلك بمختمف طرق اإلثبات.

 مف العامالعرفي عمى الخاإلحتجاج بالتاريخ  ثانيا:
تنصرف أثار العقد إلى الخمف العام و لو لم يكن ىذا العقد ثابت التاريخ، كما لو كان طرفا في      

العقد و ذلك مثمما تنصرف ىذه األثار إلى سمفو، فيحتي بتصرفات السمف عمى الخمف العام دون أن 
ير ىذا ذلك ألن الخمف تبر  و يتمكن ىذا األخير من دفعيا أو ردىا عمى أساس عدم ثبوت تاريخيا،

 العام يعتبر في حكم الطرف المتعاقد.
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ثبوت التاريخ، بالنسبة لمصورية، و نستنتي من ىذا أن الخمف العام، يكون في حكم الطرف المتعاقد 
 فيكون العقد الحقيقي نافذا في مواجيتو، كما ال يمكنو اإلحتجاج بعدم ثبوت التاريخ في مواجيتو.

 
 العام في مركز الغير عن العقد المبحث الثاني: الخمف

أخذت جل القوانين المقارنة، ببعض التدابير لحماية الورثة من تصرف المورث،إذاصدرت في      
ظروف معينة تدل عمى محاولة تيرب المورث من القيود التي تفرضياالقوانين عمى تصرفاتو ومن 

ليذه التصرفات و أخضعتيا ألحكام  قواعد الميراث، فإعتبرت الخمف العام في مركز الغير بالنسبة
عتبرىا غير نافذة في حقيم، و ىذه التصرفات تأخذ صورتين  الوصية، و أجازت لمورثة الطعن فييا وا 

أما الصورة الثانية فيي  ) المطمب األول (األولى التصرفات التي تصدر من المورث في مرض الموت،
 ) المطمب الثاني (صرف و حيازتو مدى الحياة .لمصمحة وارث و إحتفاظ المورث بحق اإلنتفاع بالمت

 المطمب األول: الخمف العام بالنسبة لتصرفات المورث في مرض الموت

يعتبر الخمف العام في مركز الغير، بالنسبة لتصرفات الصادرة من مورثو في فترة مرضو مرض      
ثم الفرع األول( ض الموت،) الموت، و عميو و إلبراز ىذا الحكم البد منا أن نتطرق إلى مفيوم مر 

 ) الفرع الثاني(إلى األحكام الخاصة بتصرفات الشخص المريض مرض الموت، 

 الفرع األول: مفيوم مرض الموت

)أوال( إختمفت األراء الفقيية، في تعريفيا لمرض الموت في المفظ، إال أنيا تتفق في المعنى     
 نيا(.) ثاوالشروط الواجب توافرىا لتحقق ىذا المرض، 

 أوال: تعريف مرض الموت

يعرف مرض الموت بأنو المرض الذي يغمب فيو الموت و يتصل بو مباشرة، فإذا شفي المريض      
إذن يشترط إلعتبار المرض مرض موت تحقق أمرين  19من مرضو فال يعتبر المرض، مرض موت. 

الشخص بالفعل موتا أوليما أن يكون مرض من شأنو إحداث الموت غالبا، و ثانييما أن يموت 
و قد إتفق الفقياء، عمى ىذين األمرين، لكنيم إختمفوا حول تحديد المرض الذي من  20متصال بو. 

شأنو إحداث الموت غالبا فمنيم من يرى بأنو المرض الذي يالزم صاحبو الفراش، ومنيم من يرى بأنو 
المرض الذي يكون فيو  يعجز الشخص فيو عن أداء مصالحو، و ىناك من يرى بأنو الذي  المرض
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الشخص في حال يغمب فييا اليالك و أن يتوقع ذلك فيتصرف تصرفات يحكميا الموت القريب. ونحن 
نرى بأنو يجب أن ال نتقيد بربط مرض الموت بالقعود أو عدم اإلمكان من القيام بمصالحو، ألنو توجد 

أداء مصالحو، و مع ذلك تكون في وقتنا الحاضر بعض األمراض التي ال تقعد الشخص و تمنعو عن 
في الغالب مميتة، كالسرطان و اإليدز و غيرىا من أمراض العصر، كما توجد بعض األمراض 
البسيطة التي ال ترقى ألن تصل إلى مرض الموت إال أنيا تقعد صاحبيا الفراش . و مرض الموت قد 

ىذا المرض إذا طال مدة سنة يطول مدة من الزمن، و في ىذه الحالة يرى بعض الفقو اإلسالمي أن 
دون أن يشتد، فال يعتبر مرض موت، و لكن إذا إشتد مرضو و تغيرت حالو و مات بعد ذلك أعتبر 
مرضو من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت، و ىذا الحكم أخذ بو المشرع األردني في نص المادة 

 مدني. 543
لموت ، نجد القانون الجزائري كغيره من أما عن موقف القوانين المقارنة من تعريف مرض ا     

القوانين األخرى ال يحتوي عمى تعريف محدد لمرض الموت ،فيما عدا المشرع األردني الذي أورد 
 21مدني.  543تعريفا ليذا المرض من خالل المادة 

  22ثانيا: شروط مرض الموت
معظميا متفقة عمى شروط من خالل التعريفات المختمفة لمرض الموت، يمكننا أن نستنتي أن      

ثالث، أوليا أن يقعد المريض عن أداء مصالحو، أما الثاني أن يغمب فيو وقوع الموت، و الثالث أن 
 ينتيي المرض بالموت فعال خالل مدة محددة.

 أن يقعد المريض عن أداء مصالحو:  -1
نعو عن أداء أعمالو يذىب الكثير إلى القول ، أن أىم ميزة لمرض الموت أنو يقعد صاحبو، و يم     

و مصالحو بنفسو، و ىذا الشرط كما سبق القول، و إن كان في الظاىر يدل عمى مرض الموت إال 
أنو قد اليتحقق في بعض الحاالت و مع ذلك يعتبر مرض موت، ومثال ذلك ماىو منتشر في وقتنا 

ال تمزم صاحبيا  الحالي من أمراض السرطان و نقص المناعة و غيرىا من األمراض النفسية التي
الفراش، و لكنيا مع ذلك تؤثر عمى الشخص مما يجعمو يخاف الموت، فيتصرف تصرفات المريض 
مرض الموت، بل األبعد من ىذا ىناك بعض الفقو من ألحق بعض األصحاء بالمريض مرض الموت 

اء المسممون في تصرفاتيم إذا كانوا في حالة يخاف غالبا عمييم اليالك فييا و ىو ما يسميو الفقي
 بالمر المخوف، كاألشخاص الذين يركبون البحر.

 أن يغمب في المرض وقوع الموت: -2
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يشترط كذلك في مرض الموت، أن يكون مرضا يغمب فيو اليالك أي أن يكون توقع الموت أكثر      
ا،أوأن من توقع الحياة. فيكون المرض مخوفا، كأن يكون المرض من األمراض التي تنتيي بالوفاة حتم

يكون من األمراض البسيطة و تزداد حدتيا في مدة قصيرة من الزمن. و ما قيل عن الشرط األول بأنو 
مرن يقال أيضا عمى ىذا الشرط، و ذلك ألنو يتغير بحسب تغير المكان و الزمان، فما كان مرضا 

ن الماضي ليس في الزم–مرض موت –مميتا في بمد ما ال يكون كذلك في بمد أخر، أو ما كان كذلك 
كذلك في الزمن الحاضر، و ىذا يرجع إلى التطور العممي في المجال الطبي. و عميو ومع كل ماقيل 
عن الشرطين إال أنيما يبمغان من األىمية درجة في تحديد مرض الموت، كما أن المسألة بالنسبة ليما 

 المحيطة.مسألة واقع يرجع تقديرىا إلى قاضي الموضوع وفقا لمظروف و العوامل 
 أن ينتيي المرض بالموت فعال خالل مدة محددة: – 3

يشترط أخيرا لكي يعد المرض مرض موت، أن ينتيي بالموت فعال و لو لم يكن الموت بسبب      
المرض بل حادث أخر، و العمة في ىذا أن المريض تصرف في مالو خوفا من الموت، و عميو فإن 

ه أعتبر المرض مرض موت. أما بالنسبة لممدة المحددة والتي تحقق الموت سواء بسبب المرض أو غير 
إختمف فييا الفقو و حددىا المشرع األردني في سنة، فنقول بصددىا أنو من األحسن عدم تحديدىا ذلك 

 ألنيا مسألة فنية يجب الرجوع في شأنيا إلى الخبرة الطبية. 
 لموتالفرع الثاني: األحكام المطبقة عمى تصرفات المريض مرض ا

سبق القول أن الخمف العام يعتبر من الغير، بالنسبة ألثار التصرفات الصادرة عن مورثو في فترة      
أم كانت ) أوال( مرضو مرض الموت، فتسري عمييا أحكام الوصية سواء كانت ىذه التصرفات تبرعية 

 ) ثانيا( في شكل معاوضة.
 أوال: تبرع المريض مرض الموت

نستنتي أن التصرف الذي يصدر من المورث في حالة  23مدني، 776/1مادة من خالل نص ال     
مرضو مرض الموت و يقصد منو التبرع يأخذ حكم الوصية، فيو وصية مستترة، و من  التصرفات 
التبرعية الوصية و اليبة و الوقف ، أما الوصية فتبقى أحكاميا ىي واحدة سواء صدرت في حالة 

الموت، ىذا إذا كان المريض ثابت العقل كامل اإلدراك  الصحة أم صدرت في حالة مرض
من قانون األسرة، فتحدد األولى مقدار  189والمادة  185والشعور،وأىم أحكاميا ما ورد في المادة 

الوصية في حدود الثمث و ما زاد عنو فيكون موقوفا عمى إقرار الورثة لو، أما الثانية فتقيد الوصية 
مدني نجد أنو حتى تطبق ىذه األحكام عمى  776يا. وبالرجوع إلى نص المادة لموارث بإقرار الورثة ل
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تصرفات المريض مرض الموت البد من توافر شرطين إثنين، األول أن يصدر التصرف في فترة 
مرض الموت، و الثاني أن يقصد منو التبرع. و عميو بتوفر ىذه الشروط يأخذ التصرف التبرعي حكم 

فمن خالل المادة  24عميو المشرع بالنسبة لميبة الصادرة في مرض الموت،  الوصية، و ىذا ما نص
مدني، أن اليبة إذا صدرت في فترة  776أسرة و التي تعتبر تطبقا لما ورد من شروط في المادة  204

مرض الموت إعتبرت تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، و طبقت عميو أحكام الوصية، و بيذا يكون 
الغير بالنسبة ليذا التصرف. أما عن الوقف الصادر في مرض الموت ، فتطبق عميو  الخمف العام من

أسرة عمى أنو)) يشترط في الوقف و الموقوف  215أحكام اليبة في مرض الموت حيث تنص المادة 
من ىذا القانون.(( و بالتالي تطبق  205و  204مايشترط في الواىب و الموىوب طبقا لممادتين 

 في ىذه الحالة عمى الوقف.أحكام الوصية 
 ثانيا: بيع المريض مرض الموت 

يعتبر عقد البيع من أىم عقود المعاوضة، فقد نص المشرع عمى حكم خاص بو ينظمو في حالة      
 408صدوره في فترة مرض الموت، سواء تم البيع لوارث أو لغير وارث، حيث ورد في نص المادة 

موت لوارث، فإن البيع ال يكون ناجزا إال إذا أقره باقي الورثة. أما عمى أنو )) إذا باع المريض مرض ال
إذا تم البيع لمغير في نفس الظروف، فإنو يعتبر غير مصادق عميو و من أجل ذلك يكون قابال 
ل بطال. ((  فنجد ان البيع إذا تم لوارث فإنو يأخذ حكم الوصية، أما إذا تم لغير وارث فإن المشرع 

لة لحكم خاص، و ىو أن يكون البيع قابال ل بطال و بيذا الحكم يكون قد خالف أخضع ىذه الحا
الحكم العام الذي يجعل من تصرفات مريض مرض الموت تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، تأخذ 
حكم الوصية، و في ىذا نرى أنو كان لممشرع أن يعمم تبطبيق أحكام الوصية عمى البيع الذي يتم في 

واء تم لوارث أو لغير وارث، ىذا من جية و من جية أخرى كان لو من األحسن أن مرض الموت س
المريض مرض الموت تأخذ حكم  -معاوضة و تبرع–ينص عمى حكم عام يجعل من تصرفات 

الوصية. ألن حماية الخمف العام في ىذه الحالة تتحقق في إعطائو مركز الغير الذي يكون بنص 
 التناقض.واحد، يغنينا عن التكرار و 
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 المطمب الثاني: التصرف لوارث مع اإلحتفاظ بالحيازة و بحق اإلنتفاع
يعتبر الخمف العام من الغير، إذا تصرف المورث لوارث مع إحتفاظو بحيازة الشيء المتصرف      

يمكن  )الفرع األول (فيو و اإلنتفاع بو مدة حياتو، و ىذه القرينة ال تتحقق إال بتوافر  ثالثة شروط
و عميو بعد تحقق ىذه القرينة يأخذ تصرف المورث في  25مدني. 777ستخالصيا من نص المادة إ

 ) الفرع الثاني(.ىذه الحالة حكم الوصية 
 الفرع األول: شروط إعمال القرينة

و أن يحتفظ ) ثانيا( و أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين ) أوال( البد أن يتصرف ألحد ورثتو  
 ) ثالثا(.نتفاع مدى الحياة المتصرف بحقو في اإل

 أوال: أن يتصرف الشخص ألحد ورثتو
يعتبر وارثا من كانت لو ىذه الصفة وقت وفاة المورث و لو كان غير وارث وقت صدور      

 التصرف، فالعبرة بصفة الوارث وقت وفاة المورث.
 ثانيا: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين

ازة المادية لمعين المتصرف فييا لمدى الحياة، والتي يمكن يشترط أن يحتفظ المتصرف بالحي     
 إثباتيا بكافة الطرق كونيا واقعة مادية.

 ثالثا: أن يحتفظ المتصرف بحقو في اإلنتفاع مدى الحياة
يأخذ إحتفاظ المتصرف بحقو في اإلنتفاع بالعين إحدى الصور، إما أن يكون التصرف مقصورا       

اظ بحق اإلنتفاع، أو أن يكون بمقتضى حق شخصي كأن يتصرف في حق عمى حق الرقبة و اإلحتف
  26الممكية ثم يبرم مع المتصرف إليو عقد إيجار يستأجر بمقتضاه طوال حياتو العين المتصرف فييا. 

 الفرع الثاني: األحكام المطبقة عمى ىذه القرينة
رف مضافا إلى ما بعد الموت وتطبق بعد توفر شروط ىذه القرينة و بعد إثباتيا، يعتبر ىذا التص     

عميو أحكام الوصية، فينزل المشتري الوارث منزلة الموصى لو، والتصرف الذي قام بو المورث ليس 
بيعا إنما ىو وصية مستترة بستار البيع، فال ينفذ في حق الورثة إال إذا أقروه حتى و لو كان في حدود 

، كما ال يكون نافذا إذا جاوز المقدار المحدد  في المادة أسرة 189الثمث و ىذا الحكم وارد في المادة 
 إال بإقرارىم. 185
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 خاتمة

نخمص في األخير من ىذه الدراسة، إلى أن اإلستخالف بصفة عامة البد من إعطائو إىتماما     
وبالتالي واسعا من الناحية القانونية، ذلك لما لو من أىمية كبيرة من حيث تأثيره عمى المراكز القانونية، 

عمى العالقات العقدية، وىذا التأثير ال ينتي إال ألن لمخمف مركزا مستقال و خاصا و متميزا، فيو 
مستقل ألن نظرية اإلستخالف نظرية مستقمة عن باقي النظريات الموجودة في القانون المدني، وىو 

و عن الغير في آن  خاص ألنو ينفرد بأحكام خاصة بو، وىو متميز بمركزه القانوني عن المتعاقد
واحد. و تبرير القول ىو أن المشرع بالنسبة لمخمف الخاص قد أقر بوجود ىذا الخمف، وحدد مركزه 

 تحديدا يتنافى مع الغموض
إال أننا نأمل أن يتجو بنفس الخطوات في تحديد مركز الخمف العام، ذلك ألن نظرية اإلستخالف  

نظرية مستقمة و متميزة إال أن المشرع جعل أحكاميا  العام، و إن كانت في حقيقة األمر ىي أيضا
موزعة بين أحكام القانون المدني و التي ترجع أصولو إلى جذور القانون الروماني، و أحكام قانون 
األسرة و التي ترجع أصولو إلى الشريعة اإلسالمية، كل ىذا جعل من مصطمح الخمف العام مصطمحا 

 غامضا.
لو أمعنا النظر في ىذه األحكام الواردة في شأن الخمف العام، لوجدنا أنيا لكن في حقيقة األمر     

تشترك في جعل الخمف العام يتميز بمركز خاص يتوسط مركز الطرف المتعاقد و مركز الغير عن 
العقد، و الدليل عمى ىذا ىو أن المشرع لما نص عمى إنتقال أثر العقد إلى الخمف العام في 

يجعمو في مركز المتعاقد مثمما فعل المشرع الفرنسي، و إن كان البعض يرى مدني، لم  108المادة
ىذا، و ىذا غير دقيق كون أن المشرع من خالل ىذا النص نجده قيد إنتقال اآلثار إلى الخمف بقواعد 
الميراث، و التي تجعل الخمف العام في حكم الطرف المتعاقد، فتنصرف إليو الحقوق و اإللتزامات 

بمجرد وفاة السمف أي المورث، فيكون إنتقال الحقوق مقيد من الناحية القانونية بسداد  وىذا يكون
الديون أي تنفيذ اإللتزامات و التي  تكون في حدود التركة، ىذا و إن كان البعض يراه تعارضا بين 

ن التركة إنتقال التركة بمجرد الوفاة و قاعدة التركة إال بعد سداد الديون، و ىذا القول محل نظر أل
تنتقل بمجرد الوفاة أما ممكيتيا الخالصة ال تكون إال بعد سداد الديون، فإذا تحقق ىذا أصبحت التركة 

 صافية من الديون مشكمة بذلك حقوقا فقط فتنتقل إلى الخمف العام.
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إذن نستنتي أن الخمف العام ىو في حكم الطرف المتعاقد، و ىذا ال يمنعنا من إعطائو وصف     
ر عن العقد بالنسبة لتصرفات السمف الضارة بو، فالخمف العام لو مركزه المتميز ليذا يستوجب الغي

تنظيمو بأحكام مفصمة و ال يتحقق ىذا إال بوضع نظام خاص بإنتقال آثار العقد من المورث بإعتباره 
 لخاص.سببا من أسباب نقل الممكية و بإعتباره نظرية خاصة تقوم إلى جانب نظرية اإلستخالف ا

ليذا نرى أنو من األحسن تنظيم نظرية اإلسخالف بصفة عامة وفقا إطار قانوني مستقل 
 وخاص،وجعميا نظرية مستحدثة من نظريات القانون المدني إلى جانب باقي النظريات األخرى.    
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 الردعية لحماية المال العام من الصفقات العمومية التدابير الوقائية و

Title :Preventive and deterrent measures to protect public funds from public 
transactions 

 الممخص: 

تعتبر الصفقات العمومية إحدى التصرفات القانونية األكثر تعقيدا و حساسية في الواقع العممي، كونيا       
تتعمق بالمال العام و غايتيا تحقيق المصمحة العامة من جية و دفع عجمة البرامج التنموية لمدولة من جية 

عززىا بتدابير وقائية و ردعية بحجة  كماعد و القوا الجزائري بجممة من المبادئ  أخرى، لذا أحاطيا المشرع
تطمب . بحيث أن استخدام المال العام من قبل أعوان الدولة يالحفاظ عمى المال العام من كل أنواع الفساد

 في حدود ما ينص عميو القانون.استخدامو في كنف الشفافية و 

 الكممات المفتاحية:

   العام، الصفقات العمومية، الرقابة، الفساد. المال 
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Absract : 

                Public acts are one of the most complicated and delicate legal acts: they concern the 

public money and aim at the same time the public interest and the programs of development of 

the State, the Algerian legislator surrounds it with principles and rules and strengthens them with 

preventive and dissuasive measures. Under the pretext of keeping public money against all kinds 

of corruption. While the use of public funds by agents of the State requires its use in the 

transparency and within the limits provided by law. 

Keywords: 

Public money , Public transactions ,Censorship, Corruption.. 

 
 : مقدمة

تحتل الصفقات العمومية جانبا ميما من أعمال الدولة و ذلك بالنظر إلى مكانتيا في تحقيق النفع العام،      
وذلك من  ما تعتبر النظام األفضل الستغالل األموال العمومية،، كإذ تمثل الشريان الذي يدعم عممية التنمية

المتعمق بالصفقات العمومية  247-15سي رقم أجل تنشيط العجمة التنموية لمبالد واعتبرىا المرسوم الرئا
أنيا " عقود مكتوبة في مفيوم التشريع المعمول بو تبرم وتفويضات المرفق العام في مادتو الثانية عمى 

بمقابل مع متعاممين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عمييا في ىذا المرسوم لتمبية حاجات المصمحة 
 .و الخدمات و الدراسات "  وازم المتعاقدة في مجال األشغال و الم

إذ أدى ارتباط الصفقة بالمال العام إلى جعميا أىم القنوات المستيمكة ليا ليذا أعطاىا المشرع أىمية     
و خصيا عن بقية النفقات بقانون خاص ينظميا فإذا ما أسيء استغالليا عن طريق االتجار بيا أو   خاصة

 ة مرتبة أضرارا خطيرة ألن الحق المعتدى عميو ىو المال العام .اإلخالل بواجب النزاىة ،أصبحت مشوب

إذ تكمف الصفقات العمومية خزينة الدولة مبالغ باىظة قد تدفع الدولة في الكثير من الحاالت إلى      
الحصول عمى تمويالت من دول أخرى أو منظمات أو بنوك دولية خاصة ما إذا تعمق األمر بالمشاريع 

 الكبرى .

و عميو يستمد موضوع دراستنا أىميتو من المكانة التي تحتميا الصفقات العمومية ، لذا حرص المشرع      
الجزائري عمى توفير منظومة تشريعية قانونية متكاممة عبر كم ىائل من التعديالت تحكم العمل التعاقدي 

من االمتيازات ما يخدم المصمحة بمختمف أشكالو و أنواعو ،فقنن الوسائل التي يتم بيا ىذا التعاقد و أعطى 
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العامة و يحمي المال العام من التجاوزات التي يمكن أن يقوم بيا المتعامل االقتصادي أو الموظف الذي لديو 
عالقة بالصفقات العمومية و ذلك قبل الشروع في الصفقة و أثناء تطبيقيا و بعد إنياء موضوع الصفقة 

خالل إقرار إجراءات وقائية و رقابية قبل صرف المال العام في الصفقة  العمومية المتعاقد بشأنيا ، وذلك من
المراد إنجازىا و كذا إقرار إجراءات ردعية تعاقب و تقصي كل من تسولو نفسو العبث و التالعب بالمال 

 العام و عميو نطرح اإلشكالية التالية:

التي تبناىا المشرع الجزائري من أجل  والردعيةالوقائية القواعد اإلجرائية والتدابير ما ىي أىم         
 حماية المال العام من الصفقات العمومية ؟

من أجل محاولة اإلجابة عن ىذه اإلشكالية نتبع خطة تبناىا المشرع الجزائري من خالل القانون المنظم      
د منظمة لمبادئ وذلك من خالل تكريس قواع 247 -15تفويضات المرفق العام  لمصفقات العمومية  و1

الصفقات العمومية، مع إقرار الرقابة بنوعييا الداخمية والخارجية كإجراء وقائي وكذا إقرار حاالت اإلقصاء 
 كإجراء ردعي لحماية المال العام من الفساد والتبديد وعميو سنقسم دراستنا كاألتي:

  .المحور األول: القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية

 .المال العام من الصفقات العموميةالمحور الثاني :  اإلجراءات الوقائية لحماية 

 .المحور الثالث: اإلجراءات الردعية لحماية المال العام من الصفقات العمومية

 

 المنظمة لمبادئ الصفقات العموميةالمحور األول: القواعد 

نظرا ألىمية الصفقات العمومية نجد أن المشرع الجزائري قد حصنيا بتشريع خاص و مستقل            
بذاتو ألنيا تتعمق أساسا بتسيير  و استيالك األموال العمومية إضافة لمحماية الدستورية و التشريعية التي 

و ىو األمر الذي يفرض عمى فمن البدييي تنظيميا بإجراءات و ضوابط صارمة   تحظى بيا ىذه األموال
المشرع الجزائري ضرورة إقرار مجموعة من المبادئ و القواعد التي يتعين عمى اإلدارة القائمة عمى التعاقد 

بخصوص الطمبية العمومية احتراميا و مراعاة أحكاميا بحجة ضمان نجاعة الطمبات العمومية و اإلستعمال 
 .2الحسن لممال العام

 في الترشح أوال : مبدأ الحرية
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ىو ما عبر عنو المشرع الجزائري بحرية الوصول لمطمبات العمومية فما ىو ىذا المبدأ ؟ و ما ىي و      
 األسس التي يقوم عمييا ؟

 

 مفيومو  -1
"يقضي ىذا المبدأ اليام في نطاق إجراء المناقصات إفساح المجال لجميع األفراد و األشخاص الذين 

 .3ييميم أمر المناقصات و الذين تتحقق فييم شروط المناقصات" 

فالمنافسة الحرة تعني:" فتح باب التزاحم الشريف أمام كل من يود االشتراك في المناقصة... فيعامل كل     
 .4ن عمى قدم المساواة فال يجوز إعطاء ميزة ألحدىم لم تعط ألقرانو أو عمى حسابيم" المتنافسي

إذ األصل في تنظيم الصفقات العمومية ىو قانون الخضوع لممنافسة و إتاحة الفرصة لكل من تتوفر فييم    
 لمحاباة.االشتراك مجردة من االعتبارات الشخصية أو ا الشروط أن يتقدم بعطائو مما يدل عمى شروط

 األسس التي ينبني عمييا  -2

 يقوم ىذا األساس عمى عدة عناصر أىميا :

 األساس الفقيي   - أ

 يقوم ىذا األساس عمى عدة عناصر نذكر منيا:

فالمشرع أثناء وضعو لمقانون عميو أن ال يصدر منو ما من شأنو الداللة  المساواة أمام القانون : -
عمى التمييز أو المحاباة بين المخاطبين بذلك القانون، فتتحقق المساواة ىنا عن طريق عمومية 
القاعدة القانونية و ىذا المضمون يمكن تطبيقو عمى اإلدارة في مجال الصفقات العمومية بحجة 

 ال العام.المحافظة عمى الم
الغرض من ذلك جعل الحياة االقتصادية ذات ديناميكية تنافسية، و ىذا يشجع  الحرية االقتصادية: -

 . 5روح اإلبداع في مجال االستثمارات بشتى أنواعيا بتبني المعنى االقتصادي لألنشطة التعاقدية
 األساس التشريعي   - ب

يقتضى ىذا المبدأ أن يشارك جميع المتنافسين الذين تتوفر فييم الشروط القانونية الموجودة في اإلعالن عن  
و في إطار شكميات يجب أن تحترم لمدخول بالمنافسة فكل شخص طبيعي أو معنوي تتحقق فيو     الطمبية 



1440الموافق ل ربيع الثاني  2010جانفي      00الرقم التسمسمي    01الخامس  العدد  مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد  

338 
 

، أي أن تقف 6الصفقة العمومية  الشروط المطموبة يتقدم بعرضو أمام إحدى ىذه الييئات المؤىمة إلبرام
 ( إزاء المترشحين .Neutreالمصمحة موقفا حياديا )

يجب اإلشارة ىنا أن اإلدارة ال تستطيع أن تستخدم سمطتيا التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوىا لممنافسة   
، وأكد 7والتجارةالذي يدعو إلى  حرية الصناعة  1996وتمك التي تستبعدىا و جاء ىذا تماشيا مع دستور 

"حرية االستثمار والتجارة معترف بيا وتمارس في إطار بنصو  2016ىنا الِمؤسس الدستوري في دستور 
لم يكتف المشرع بيذا بل أصبح لزاما عمى المصمحة المتعاقدة أن تضمن المنافسة في الصفقة ، القانون" 

متعيدين المتقدمين بعروض ، بدون أي تمييز ميما كانت إجراءات اإلبرام و في كل مراحل الصفقة بين كل ال
 بينيم و أوجب إجراءات ضرورية عمى المصمحة المتعاقدة تحت طائمة البطالن في حالة عدم احتراميا.

 العالنية في التعاقد و شفافية اإلجراءاتثانيا: 

ىما مبدأين متكاممين و مترابطين إذ أن عنصر العالنية يعد من بين الضمانات التي تحقق الشفافية في      
 اإلجراءات.

 مبدأ العالنية  -1
 مضمون العالنية  - أ

تعتبر العالنية الوسيمة المثمى لنقل الحرية في الترشح من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي و    
عالن ال وجود لمجال حقيقي لممنافسة بين الراغبين في التعاقد. فيذا المبدأ العممي، إذ في غياب اإل

كونيا تتحدث عن أحكام نظرية و لكن تبناىا المشرع  05غير منصوص عميو صراحة في المادة 
بطريقة ضمنية من خالل الفصول و المواد التي تناولت الجوانب التطبيقية ألحكام الصفقات 

 العمومية.
بالعالنية أن ال يكون العقد اإلداري بطريقة سرية بل يستوجب معرفة الكافة بأن الدولة إذ يقصد     

سوف تبيع أو تشتري أو تؤجر أو سوف تقوم بشغل عام ...الخ و الغاية من ذلك كي ال تبرم العقود 
اإلدارية في أجواء تشوبيا الريبة و يحوم حوليا الشك و ىذا المبدأ ىو الذي يحمي سابقو. حيث 

ييدف اإلعالن عن المناقصة إلى إضفاء الشفافية عمى العمل اإلداري مما يفسح المجال لممنافسة 
 . 8بينيم، و يضمن احترام مبدأ المساواة و يسمح لإلدارة باختيار أفصل العروض و المترشحين

 وسائل النشر  - ب



1440الموافق ل ربيع الثاني  2010جانفي      00الرقم التسمسمي    01الخامس  العدد  مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد  

339 
 

عمى أنو: "يكون المجوء إلى اإلشيار الصحفي  15/247 من المرسوم الرئاسي 61نصت المادة 
إلزاميا في الحاالت التالية: "طمب العروض المفتوح، طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، 

طمب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد االستشارة عند االقتضاء" و عن لغة النشر فقد 
رر إعالن طمب العروض  بالغة العربية و بمغة أنو "يح 15/247من المرسوم  65حددت المادة 

دون تحديد أي المغات األجنبية التي من بينيا يحرر اإلعالن لكن الشائع  -أجنبية واحدة عمى األقل
 "أنيا الفرنسية أو اإلنجميزية كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل االقتصادي  

BOMOP " موزعتين عمى المستوى الوطني...  كما  يوميتين وطنيتين،ألقل في جريدتين و عمى ا
أكد المشرع في التنظيم الجديد لمصفقات العمومية عمى إمكانية المجوء إلى النشر اإللكتروني أو ما 

من خالل  10/236المرسوم الرئاسي 9والذي ظير ابتداء في " بالمزاد اإللكتروني العكسي " يسمى 
المرسوم الرئاسي 10مواد في ، 03المشرع في ىذا المجال ليخصص  ، و توسع174و 173المادتين 

و ىي محاولة لممشرع لمسايرة االقتصاديات الحديثة المعتمدة عمى " اكتساب المعرفة "   15/247
أو ما يسمى " باقتصاديات المعرفة "، لماذا اخترت عبارة   " محاولة " ألن المشرع عمق في المادة 

»   ىي إحدى المواد المتعمقة بتبادل المعمومات بالطريقة اإللكترونية بقولوالفقرة األخيرة و  204
وفي انتظار القرار « تحدد كيفيات تطبيق أحكام ىذه المادة بموجب قرار من الوزير المكمف بالمالية 

إن صدر فيو مؤشر إيجابي لضبط كيفيات النشر اإللكتروني و إن لم يصدر فيو مؤشر سمبي 
ي الجزائر من الناحية النظرية كنصوص موجودة و لكن الواقع يحتاج إلى الكثير من وتبقي األمور ف

 الجيد الصادق و العممي لمتجسيد. 
 مبدأ شفافية اإلجراءات   -2

تعتبر شفافية اإلجراءات و اختيار المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية أمرا جوىريا ألنو         
اإلدارية منيا و المالية بفعالية عمى جميع مراحل إجراءات إبرام الصفقة العمومية  يسمح بممارسة الرقابة سواء

و الواقع أنو ال يمكن تسميط الجزاءات المختمفة عمى اإلخالل بالتنظيم الخاص بالصفقات العمومية إال إذا 
باختيار المتعامل  و مرئيا، و ال يتأتى ذلكم إال بوجود و تبني إجراءات خاصة  كان إبرام الصفقة ظاىريا 

 المتعاقد.
و تكريس الشفافية في إجراء الصفقات العمومية نابع من مبدأ ديمقراطي الذي يعترف بو من خالل الفقرة 

تعمل الدولة عمى تحسين مناخ األعمال وتشجع ازدىار » بقولو:  11من الدستور 43الثانية من المادة 
وىذا تطبيقا كذلك لمبدأ عام في الدستور يقضي  «لوطنية المؤسسات دون تمييز خدمة لمتنمية االقتصادية ا
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بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون و إضفاء الشفافية الذي يؤدي إلى قمت نسبة الفساد و العبث 
 بالمال العام.

يعد ىذا المبدأ حتمية أساسية يجب عمى اإلدارة المتعاقدة أن تكرسو عبر مختمف المراحل التي  و عميو     
 تمر بيا الصفقة العمومية كما يعتبر ىذا المبدأ آلية من آليات الحكم الراشد. 

 ثالثا: مبدأ المساواة بين المتنافسين و سرية العطاءات
 مبدأ المساواة بين المتنافسين -1

يعتبر ىذا المبدأ مكمل لمبدأ حرية المنافسة، و يقصد بو ضرورة احترام شروط و مواعيد المناقصة      
بالنسبة لكافة المتنافسين دون تفرقة، فال يقبل أي شخص أيا كان إذا لم تتوافر فيو الشروط أو تقدم بعد 

 مية.اآلجال القانونية أو تقدم في الميعاد و لم يستوف شروط الطمبية العمو 

و بالتالي يقتضي ىذا المبدأ بأن كل من يممك حق المشاركة في الصفقات المعمن عنيا لو الحق أن يتقدم     
عمى قدم المساواة مع باقي المتنافسين، و ال يجوز أن تمنح امتيازات أو تضع عقبات عممية أمام المتنافسين 

التي تعطي  83كما ىو الحال بالنسبة لممادة ميما كان نوعيا، إال إذا وجد نص صريح يعطي امتياز معين، 
لممنتوجات ذات المنشأ الجزائري إن ىذه المحاباة لممنتوج الوطني  %25ىامش أفضمية لممنتوج الوطني بنسبة 

ظاىريا تتنافى و مبدأ حرية المنافسة والمساواة، و كذا قواعد حرية المنافسة في التجارة العالمية، و لكن واقعيا 
من الدول تقوم بحماية منتوجيا الوطني لممنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة فإن الكثير 

لمقانون الجزائري التي يحوز أغمبية رأسماليا جزائريون مقيمون، و نعتبره استثناءا لممبدأ يدخل في إطار سيادة 
 المشرع الجزائري لحماية اإلنتاج الوطني.

( حيث يذكر ما يمي: "ال يمكن 15/247ا في المرسوم األخير لمصفقات )لقد كان المشرع واضحا جد     
لصاحب صفقة عمومية أطمع عمى بعض المعمومات التي يمكن أن تمنحو امتيازا عند المشاركة في صفقة 
عمومية أخرى، المشاركة فييا إال إذا أثبت أن المعمومات التي بحوزتو ال تخل بمبدأ حرية المنافسة، و في 

عمى حالة يجب عمى المصمحة المتعاقدة أن تثبت أن المعمومات المبمغة في دفتر الشروط تبقي ىذه ال
 المساواة بين المترشحين".

و نالحظ ىنا حرص المشرع عمى إيجاد مساواة بين المترشحين، و يبقى الرىان مطروح عمى         
ئري و حتى المتعاممين أو المترشحين المصالح التي تشرف عمى ىذه العمميات لتبني توجيات المشرع الجزا
 بعدم المجوء إلى طرق تدليسية أو إجراءات مشبوىة لمفوز بالعرض.
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 و المشرع الفرنسي في مبدأ المساواة يركز عمى ما يمي:

 المعاممة بنفس الطريقة.    -
-                                être traités de la même façon                      

 صول عمى نفس المعمومات.  الح -
-                         Recevior  les mêmes informations 

 التنافس واالنطالق من نفس قواعد المنافسة.   -      

 Concourir selon les mêmes règles de compètition -        

 و يضيف المشرع الفرنسي ىنا لموصول إلى نجاعة الطمبية العمومية 

« l’analyse des offres est effectuèe à partir des critères prèalablement dèfinis et 

ènoncès dans les documents de la consultation.ces critères ne peuvent pas être 

modifiès ou complètès en cours de procèdure(sauf à la reprendre),notamment lors 

de d’analyse des offres
12

 ». 

 مبدأ سرية العطاءات  -2
يجيل العمم بموضوعيا بالنسبة 13و مقتضى ىذا المبدأ أن توضع جميع العطاءات في أظرفو مغمقة    

تظل كذلك حتى وقت فتح األظرف عن طريق لجنة الفتح منعا  لإلدارة و بالنسبة لممتقدمين فيما بينيم،و
 .14ألية تجاوزات تيدر بمبدأ المنافسة و المساواة بين أصحاب العطاءات

 إلجراءات الوقائية لحماية المال العام من الصفقات العمومية ا: المحور الثاني

المؤرخ في  247 -15من المرسوم الرئاسي 202إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد من  لقد       
المتعمق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة عمى الصفقات  2015سبتمبر  16

 العمومية و قد نظميا كاألتي:

 أوال:  الرقابة الداخمية 

و ألىميتيا من في االقتصاد الوطني  فيي تخضع لمرقابة قبل  نظرا لخصوصية الصفقات العمومية    
من قانون الصفقات العمومية  162إلى  156إذ خصص المشرع الجزائري المواد  15دخوليا حيز التنفيذ 

لتنظيم الرقابة الداخمية عمى الصفقات العمومية ، و لعل أىم ما استحدثو القانون الجديد ىو إحداث لجنة فتح 
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و تقييم العروض بدل نظام المجنتين الذي كان معتمدا في كل القوانين السابقة المتعمقة بالصفقات رفة األظ
، كما أن 16العمومية التي كانت تنص عمى إحداث لجنتين : لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض 

ل مالحظات ينبغي المطمع عمى األحكام القانونية الجديدة المخصصة لمرقابة عمى الصفقات العمومية يسج
نصوص مالتنبيو ليا عند الشروع في إبرام الصفقات العمومية من طرف المصالح المتعاقدة المعنية بو و ال

 من قانون الصفقات العمومية . 06عمييا في المادة 

 :المالحظة األولى – 01

تنص وجوبا :  160 تتمثل في اعتماد نظام تعدد لجان فتح األظرفة و تقييم العروض ذلك أن المادة     
إحداث لجنة دائمة أو أكثر مكمفة بفتح األظرفة  و تقييم العروض و ىذا من أجل معالجة ظاىرة تراكم 

الممفات عمى مستوى لجنة تقييم العروض التي عرفتيا بعض المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات 
مركزية التي تبرم مئات الصفقات العمومية سنويا ،و العمومية الممغى و يتعمق األمر بالمصالح المتعاقدة ال

من ثمة يسمح فإن التنظيم الجديد بإحداث أكثر من لجنة عمى مستوى المصمحة المتعاقدة الواحدة من أجل 
 .17ضمان السرعة و الفعالية في عمل المجنة من جية و حماية المال العام من جية أخرى 

  :المالحظة الثانية – 02

جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعمق بالعضوية في لجنة فتح األظرفة و تقييم      
 160/2 18العروض من بينيا تعميق العضوية في المجنة عمى شرط توافر الكفاءة و ىو ما نصت عمية المادة

الذي كان يشترط  236 – 10و ىذا عمى خالف القانون الممغى الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح األظرفة ،و من ثم أراد المشرع أن يعالج بعض 
الحاالت التي ثبت فييا تعيين أعوان غير مؤىمين لمقيام بصالحيات المنوطة بمجنة فتح األظرفة و تقييم 

 العروض .

عضوية ىذه المجنة تبعية الموظف لممصمحة المتعاقدة األمر زيادة عمى ذلك اشترط القانون الجديد ل       
المتعمقة بمجنة  125الخاصة بمجنة فتح العروض و المادة  121الذي لم يكن منصوصا عميو في المادتين 

تقييم العروض في القانون الممغى ، و بذلك يتم القضاء عمى ظاىرة تعيين أعضاء من خارج المصالح 
 لممشرفين عمى المصالح المتعاقدة محة العامة بقدر ما تتعمق ببعض األىداف الضيقة ألىداف ال تتعمق بالمص

 المالحظة الثالثة:  – 03
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تميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق لمعالقة بين لجنة األظرفة و تقييم العروض مع    
مكفمة عمى اإلطالق بمنح الصفقات مسؤول المصمحة المتعاقدة حيث أعمن عمى أن ىذه المجنة ليست 

، بل تمارس عمال إداريا و تقنيا تقدمو لممصمحة المتعاقدة التي تبقى ليا الصالحية الكاممة في منح موميةالع
من المرسوم  161المادة 19أو إلغاءىا و ىذا ما نصت عميو  ،صفقة ، أو اإلعالن عن عدم الجدوىال

 .     247-15الرئاسي رقم 

 ابة الخارجية عمى الصفقات العمومية ثانيا:  الرق

المتعمق  247 – 15المرسوم الرئاسي رقم من  102إلى  162المواد  خصص المشرع الجزائري       
إلى تحقيق مطابقة  163بالصفقات العمومية لمرقابة الخارجية حيث ييدف ىذا النوع من الرقابة حسب المادة 

عمول بيما و التحقق من مطابقة المصمحة المتعاقدة لمعمل المبرمج الصفقات العمومية لمتشريع و التنظيم الم
 15حيث و بعد اإلطالع عمى األحكام الجديدة لمرقابة الخارجية في ضوء المرسوم الرئاسي 20بطريقة نظامية 

  المالحظات التالية :سجمنا  247 –

 المالحظة األولى: – 01

ألغى القانون الجديد نيائيا المجان الوطنية لمصفقات العمومية كما ألغى العمل بالجان الوزارية و ىذا من  
أجل القضاء عمى مركزية الرقابة عمى الصفقات العمومية من جية و تخفيف من حدة البيروقراطية في 

 اإلجراءات من جية أخرى .

  المالحظة الثانية: – 02

المجان المكمفة بالرقابة إلى قسمين ، يتعمق القسم األول بمجان الصفقات لممصالح الجديد قسم القانون 
 المتعاقدة و القسم الثاني بالمجنة القطاعية لمصفقات العمومية .

 لجان الصفقات لممصالح المتعاقدة :   - أ

لمصفقات العمومية ، المجنة تتمثل ىذه المجان في لجنة البمدية لمصفقات العمومية ، المجنة الوالئية           
الجيوية لمصفقات العمومية ، لجنة الصفقات العمومية لممؤسسة العمومية الوطنية و الييكل الغير ممركز 

لممؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري ، لجنة الصفقات العمومية المحمية و الييكل الغير ممركز لممؤسسة 
قد حدد القانون الجديد مجال اختصاص كل لجنة من المجان  العمومية المحمية ذات الطابع اإلداري ،و

 المذكورة أعاله كما يمي :
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 بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و 174المجنة البمدية لمصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة  – 
 200.000.000و التي تقل قيمتيا المالية عن مائتي مميون دينار جزائري الصفقات التي تبرميا البمدية  

دج في حالة صفقات  50.000.000دج في حالة صفقات األشغال و خمسون مميون دينار جزائري 
 دج في حالة صفقات الدراسات.  20.000.000الخدمات و عشرون مميون دينار جزائري 

الجديد  21من قانون الصفقات العمومية 173المجنة الوالئية لمصفقات العمومية و تختص حسب المادة  – 
لرقابة عمى دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق التي تبرميا الوالية و المصالح غير الممركزة لمدولة و با

المصالح الخارجية لإلدارات المركزية التي تساوي قيمتيا المالية مائة مميون دينار جزائري 
 3.000.000.000دج في حالة صفقات األشغال و ثالث مائة مميون دينار جزائري  1.000.000.000

دج في حالة صفقات  2.000.000.000دج في حالة صفقات الموازم و مائتي مميون دينار جزائري 
دج في حالة الصفقات الدراسات زيادة عمى ذلك  1.000.000.000الخدمات و مائة مميون دينار جزائري 

التي تبرميا البمدية و  تختص المجنة الوالئية لمصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات
المؤسسات العمومية المحمية التي يساوي مبمغيا أو يفوق التقدير اإلداري لمحاجات أو الصفقة مائتي دينار 

دج  50.000.000دج بالنسبة لصفقات األشغال و الموازم و خمسين مميون  2.000.000.000جزائري 
 دج بالنسبة لصفقات الدراسات  20.000.000ي بالنسبة لصفقات الخدمات ، و عشرون مميون دينار جزائر 

 22ميةمن قانون الصفقات العمو  171المجنة الجيوية لمصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة  – 
و الصفقات و المالحق الخاصة بالمصالح الجيوية لإلدارات المركزية في  الجديد بدراسة دفاتر الشروط 

 من تنظيم الصفقات العمومية .  184من المادة  4إلى  1من حدود المستويات المحددة في المطات 

جدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية لممصمحة المتعاقدة ببعض األحكام     
القانونية الخاصة منيا أن أعضاء المجان الصفقات و مستخمفييم يعينون من طرف إدارتيم لمدة ثالث سنوات 

ستثناء المعينون بحكم الوظيفة ، زيادة عمى منح المسؤول األول لممصمحة المتعاقدة سمطة قابمة لمتجديد با
تعيين عضو مستخمف من خارج المصمحة الستخالف رئيس المجنة في حالة الغياب و اإلعالن عن حضور 

 و المصمحة المستفيدة أشغال لجنة الصفقات بصوت استشاري عمى أن ممثمون عن المصمحة المتعاقدة 
يكمف المسؤول المصمحة المتعاقدة بالتزويد أعضاء المجنة بكل المعمومات الالزمة و الضرورية إلستعاب 

عمة أن رقابة لجنة الصفقات لممصمحة المتعاقدة تتوج بمقرر  178محتوى الصفقة .و أخيرا نصت المادة 
 مف كامال لدى كتابة ىذه المجنة يوم ابتدءا من تاريخ إيداع الم 20منح التأشيرة أو رفضيا خالل أجل أقصاه 
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 :المجنة القطاعية لمصفقات العمومية   - ب

تتمثل ميمة صالحيات المجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال الرقابة دراسة       
مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات التي يفوق مبمغيا مميار دينار جزائري في صفقات األشغال و ثالث  مائة 

خدمات و مميون دينار في مميون دينار جزائري في صفقات الموازم و مائتي مميون دينار في صفقات ال
صفقات الدراسات ، زيادة عمى مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات األشغال التي تبرميا اإلدارة المركزية التي 

و دفاتر الشروط و صفقات الدراسات و الخدمات التي تبرميا اإلدارة        دج 12.000.000يفوق مبمغيا 
 دج . 6.000.000المركزية التي يفوق مبمغيا 

وضع المشرع بعض األحكام الخاصة بالمجنة القطاعية لمصفقات العمومية تتمثل في أن الوزير المعني       
يعين بموجب قرار أعضاء المجنة القطاعية و مستخمفييا بأسمائيم عمى أساس الكفاءة بناء عمى اقتراح من 

 .187طبقا لممادة  23الوزير الذي يخضعون لسمطتو

ومن األحكام الخاصة أيضا أن الرقابة التي تمارسيا المجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض منح     
 يوما ابتدءا من تاريخ إيداع الممف لدى أمانة كتابة المجنة .  45التأشيرة في أجل أقصاه 

بة كان غرضيا أخيرا نقول أن كل ىذه التعديالت التي استحدثيا المشرع الجزائري في مجال الرقا    
 األساسي حماية المال العام من الفساد .

 إلجراءات الردعية لحماية المال العام من الصفقات العموميةا المحور الثالث: 

كما سبق و ذكرنا في المبحث أعاله أن المشرع الجزائري تدرج في حماية المال العام من الصفقات       
ية بنوعييا الداخمية و الخارجية و إذا لم تحترم ىذه التدابير و و ذلك بإقرار رقابة وقائ      العمومية 

اإلجراءات الوقاية من طرفي العقد المصمحة المتعاقدة و خاصة المتعامل االقتصادي و لم يوفي بجميع 
التزاماتو القانونية المتفق عمييا في دفتر الشروط فإنو يقودنا لمحديث عن إجراءات ردعية أقرىا المشرع في 

 ون الصفقات العمومية الجديد و لعل أىميا ما يمي :قان

 أوال:  الفسخ كإجراء ردعي 

إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماتو توجو لو المصمحة المتعاقدة إعذار ليفي بالتزاماتو التعاقدية في أجل محدد ، و    
ه فإن المصمحة المتعاقدة إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في األجل الذي حدده اإلعذار المنصوص عميو أعال

 . 24يمكنيا أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد و يمكنيا القيام بفسخ جزئي لمصفقة 
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و كحماية لممال العام و المصمحة العامة عمى حد سواء أعطى المشرع الجزائري لممصمحة المتعاقدة و     
يكون مبررا بسبب المصمحة  ، عندماواحد سخ الصفقة العمومية من جانبصالحية ف 150بموجب المادة 

 .العامة، حتى بدون خطأ المتعاقد

و زيادة عمى ىذا يمكن القيام بالفسخ التعاقدي لمصفقة العمومية، عندما يكون مبررا بظروف خارجة عن     
 .25منو  151إرادة المتعامل المتعاقد حسب شروط حددتيا المادة 

 اإلقصاء كإجراء ردعي  ثانيا: 

إضافة إلجراء الفسخ حدد المشرع الجزائري حاالت إلقصاء المتعاممون االقتصاديون من المشاركة في       
 :عمى 75الصفقات العمومية عندما نص في المادة 

تم ذكرىم : و من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاممون االقتصاديونيقصى، بشكل مؤقت أو نيائي 
 :عمى سبيل الحصر كما يمي

حية الذين رفضوا استكمال عروضيم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أجال صال -
 ؛أعاله 74و  71حسب الشروط المنصوص عمييا في المادتين العروض، 

 الذين ىم في حالة اإلفالس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصمح؛ -
اط أو التسوية القضائية أو س أو التصفية أو التوقف عن النشالذين ىم محل إجراء عممية اإلفال -

 ؛الصمح
 الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيو بسبب مخافة تمس بنزاىتيم المينية؛  -
 الذين ال يستوفون واجباتيم الجبائية و شبو الجبائية؛ -
 الذين ال يستوفون اإليداع القانوني لحسابات شركاتيم؛  -
 الذين قاموا بتصريح كاذب، -
المسجمون في قائمة المؤسسات المخمة بالتزاماتيا بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتيم  -

 ،من أصحاب المشاريع؛
المسجمون في قائمة المتعاممين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية  -

 وم ؛من ىذا المرس 89المنصوص عمييا في المادة 
المسجمون في البطاقية الوطنية لمرتكبي لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطيرة لمتشريع و  -

 التنظيم في مجال الجباية و الجمارك    و التجارة؛
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 الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان االجتماعي؛ -
 من ىذا المرسوم . 84الذين أخموا بالتزاماتيم المحددة في المادة  -

 :خاتمة 

من خالل المبادئ المذكورة ع الجزائري و بناءا عمى ما سبق ذكره نخمص في دراستنا المتواضعة أن المشر     
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق  247 –  15من المرسوم الرئاسي  05في المادة 

و ذلك في مرحمة الدعوة لمطمب العمومي  تعاقدة و المتعامل االقتصادي العام أراد أن يوازن بين المصمحة الم
 كما يمي :

الم و اإلشيار عنيا و كيفيات اإلعانطالقا من كيفيات اإلبرام ، حرية الوصول لمطمبات العمومية :  -
متنافس من أجل يحقق المشاركة الواسعة لالمشرع العناية الواضحة لتوسيع نطاق الدعوة بما ،أولى 

 .الوصول إلى األفضل
يقوم  من خالل تحديد القدرات التقنية و المالية و التجارية التي المساواة في معاممة المترشحين : -

اركة في كل من تتوفر فيو بكل موضوعية   و بدون تمييز من خالل فتح الباب لممشعمييا التنافس 
د اشترط السيرة و السموك الحسن في المترشحين فإن ىذا ال يمس بالمبدأ ، و كون المشرع ق الشروط

 بقدر ما يعززه من خالل تشجيع المتعاممين عمى النزاىة و التمتع بالمسؤولية .
و ىذا ما لمسناه من خالل إجراءات تقييم العروض ، و التي صنفيا القانون  شفافية اإلجراءات :  -

إبرام الصفقة قبل تنفيذىا وصوال إلى مرحمة المنح المؤقت ، بما يدل  في نطاق الرقابة المسمطة عمى
 عمى شفافية العممية .

أراد المشرع  أن يؤطر صرف مسار إعداد وتنفيذ ومراقبة الصفقة من ناحية ، وضبط مسؤوليات     
ة أخرى وىو ما المصمحة المتعاقدة بوجوب احترام كل إجراءات الشفافية والمساواة والحرية الترشح من ناحي

 يعتبر ضمانة ىامة سواء لممتعامل االقتصادي الوطني أو األجنبي .
استحداث بعض السبل الوقائية لحماية المال العام من الصفقات العمومية ال سيما في  كما تم          

التخصص و و إقراره لرقابة وقائية داخمية و خارجية  و اعتماده مبدأ  247 –  15 القانون الجديد رقم 
الكفاءة في عضوية المجان ىذا من جية و قد أقر إجراءات ردعية خاصة لممتعاقدين الذين ال يوفون 

بالتزاماتيم الموقع عمييا في دفتر الشروط وذلك إلمكانية فسح الرابطة التعاقدية بشكل مؤقت أو نيائي أو 
 إقصائيم من المشاركة أصال في الصفقات العمومية .
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تدابير الوقائية و الردعية تبقى مرىونة بالجانب األخالقي من الطرفين المصمحة المتعاقدة و جممة ال إن   
المتعامل االقتصادي فكالىما يجب أن يتحموا بواجب النزاىة و ىو الشيء الذي استحدثو المشرع و أكد عميو  

 في القانون الجديد .
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 .114تافرونت عبد الكريم، المرجع السابق، ص   -  8
و المتضمن تنظيم  2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  -  9

 .2010أكتوبر  7المؤرخة في  58الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 
 .15/247من المرسوم الرئاسي  206، 205، 204انظر المواد   - 10

مؤرخ في  16/01المتضمن القانون رقم  7/3/2016في  14انظر الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية، رقم -  11 
 يتضمن التعديل الدستوري. 6/3/2016

12  voir portail des marchés publics français (www.service-public.FR/professionnels-
entreprises(. 

 .247-15من المرسوم الرئاسي  62انظر المادة  - 13
 .119تافرونت عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 14
 177،ص  2007عمار بوضياف، "الصفقات العمومية في الجزائر"، الطبعة األولى جسور لمنشر و التوزيع، الجزائر،  -  15

. 
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 . 370،ص  2011خرشي النوي، "تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية"، دار الخمدونية لمنشر، الجزائر،  -  16
مداخمة الدكتور حمزة خضري ، اليوم الدراسي حول : التنظيم الجديد لمصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،  -  17

 .  24/02/2016جامعة المسيمة ،بتاريخ : 
 ، مصدر سابق . 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  2/  162انظر المادة  - 18
 من المصدر السابق. 161لتفاصيل أكثر طالع المادة  - 19
عقيمة، "دور عدد إشكال و ىيئات الرقابة في ضمان مشروعية الصفقات العمومية"، الممتقى الوطني حول  خرباشي -  20

 .5،ص  2007ماي  14-13، يومي -ام البواقي-الصفقات العمومية، المركز الجامعي العربي بن مييدي 
 ، مصدر سابق . 173أنظر المادة  -  21

 .السابق ، المصدر 171انظر المادة  -  22
 ،  المصدر نفسو . 187انظر المادة  -   23
 ، المصدر السابق . 149انظر المادة  -  24 

 ، المصدر نفسو . 151انظر المادة  -   25
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 قصيرة المدة االحتجازيةكبديل لمعقوبة العمل لمنفع العام 
 بين النظرية والتطبيق

 تخصص  قانون جنائي،دكاني عبد الكريم طالب دكتوراه سنة ثالثة ل. م . د 
 جامعة ادراركمية الحقوق،  

doukani.1964@yahoo 
 .أستاذ محاضر "أ" جامعة ادرارد. عدو عبد القادر 

draddou@yahoo.fr 
 

 الممخص:
العمل لمنفع العام من العقوبات البديمة التي نادت بيا السياسة الجنائية الحديثة، التي أصبحت تسعى    

الحترام أكثر لحقوق اإلنسان و كرامتو، مع تغيير أىداف العقوبة لتصبح التأىيل و اإلصالح بدل القسوة 
 .و األلم

عندما ترى أن شخصا قد ارتكب  الخيار الذي يجوز لممحكمة أن تمجا إليوالعمل لمنفع العام يعتبر     
 يلى، و ييدف إلي إعادة تأناء لممجتمعو يكون قادرا عن التعويض مجانا عن طريق القيام بعمل ب  جرما 
 لممجتمع، الضرر جبر يكفل العمل أن من التأكد العمل، في االنضباط طريق عن المجتمع في الجاني

.  االجتماعي اإلدماج إعادة نوعية و الفرص زيادة و لمحرية، السالبة العقوبة مخاطر من الحد يشمل كما
       
   Le travail d’intérêt général est un des peines alternatives préconisées par le système pénal 

moderne, qui cherche plus de respect pour les droits humains et la dignité tout en changeant 

les objectifs de la punition pour devenir la réhabilitation et la réforme au lieu de la souffrance 

cruelle.   

    Le travail d'intérêt général est une option à laquelle le tribunal peut recourir lorsqu'il estime 

qu'une personne s'est rendue coupable d'un délit grave et qu'elle est à même de réparer son 

tort en accomplissant gratuitement un travail constructif au sein la communauté , vise la 

réinsertion du délinquant dans la société par l'astreinte à la discipline dans le travail, et  

l'assurance que le travail offre réparation à la société, il comprend également, la réduction du 

risque de récidive, l'augmentation des chances et de la qualité de la réinsertion sociale. 

 
 
 
 
 

mailto:doukani.1964@yahoo
mailto:doukani.1964@yahoo
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 مقدمة
ويحدد الجزاءات المناسبة ليا،  بواسطة قانون العقوبات، األفعال المجرمة،يقرر  وحده من إن المشرع   

 إال بعد صدور حكم نيائي في الدعوة ال يقبل الطعن بأي شكل كان. وال يمكن تنفيذ العقوبة المنطوق بيا،
السجن، والحبس،  اإلعدام، ، في عقوبةالجزائية وبات المنطوق بيا في مختمف األحكامعقتتمثل ال   

، تشكل النسبة األكثر من تمك األحكام العقوبات السالبة لمحرية وخصوصا عقوبة السجن والغرامة، غير أن
 المطبقة في العديد من دول العالم.

ليا ،  خاصة قصيرة المدة منيا ، ولمحريةإن المالحظة والتجربة العممية، بينت أن العقوبات السالبة    
عديمة الجدوى في  الدولة بأكمميا، كما تبين أنيا ىالمجتمع وعم ىالشخص ومنو عم ىعم يةآثار سمب
أصبحت ىذه العقوبة عقبة في طريق إصالح الجاني  دع والتأىيل واإلصالح، بل بالعكستحقيق الر 

عادة إدماجو في المجتمع  .(1)وا 
عن استيعاب العدد الكبير من النزالء، ظير في وأمام ازدياد حاالت العود، وعجز المؤسسات العقابية    

المدة عندما الفقو الجنائي اتجاه يدعو إلي إيجاد واستعمال بدائل تحل محل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة 
 .(2)تسمح بذلك ظروف الجريمة، وشخصية المجرم

صالح الجاني،  وعميو اعتمدت التشريعات المختمفة آليات    جديدة من شأنيا ضمان ردع وتأىيل وا 
 . (3)والتقميل من النطق بالعقوبات السالية لمحرية، وتعويضيا بأنظمة بديمة ليا

نجد  التي اتجيت إلييا السياسة العقابية الحديثة القصيرة المدة ومن بين بدائل العقوبات السالبة لمحرية   
دائل التي لجأت إلييا التشريعات، وىو الحكم بالعقوبة مع األمر بتعميق تنفيذىا إيقاف التنفيذ وىو أقدم الب

المتيم بعقوبة ما، مع  ى، وىو الحكم عملمدة معينة، كذلك الوضع تحت االختبار أو االختبار القضائي
ذا ألتزم المحكوم عميو بالشروط المفروضة إتقرير وضعو تحت أشراف ورقابة جية معينة لمدة محددة، 

  ، وكذلك العقوبات المالية، والكفالة. عميو، فإن الحكم باإلدانة  يعتبر كأن لم يكن
وىو موضوع   Le travail d’intérêt généralلمصالح العامأما اآللية األخرى فيي عقوبة العمل    

المحكوم عميو  ىثارىا السمبية، عمىذا البحث، إذ جاءت ىذه الفكرة كبديل لمعقوبات قصيرة المدة، لتجنب آ
  بيا.
م، وفرنسا 1973سنة  انجمترام، ثم 1970حيث ظير ىذا النظام في الواليات المتحدة األمريكية سنة    

 .(4)م1983سنة 
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فيفري  29المؤرخ في  09/01في قانون  المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام العمل لمصالح العام أما   
م المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، وىذا بعد أن نص عمييا في المادة الخامسة من قانون 2009

عادة اإلدماج االجتماعي 2005فبراير  06المؤرخ في  05/04 م، المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 لممحبوسين.

ضمان تطبيق العقوبات السالبة  تتولي إدارة السجون« لمذكورة آنفا مايمي:لقد جاء في المادة الخامسة ا   
 .(5)  »لمحرية، والتدابير األمنية، والعقوبات البديمة، وفقا لمقانون

في حداثتو، وفي النقاشات الفقيية التي أثارىا، حول مدي نجاعة العقوبات  تتجمي أىمية الموضوع    
 البديمة في إصالح وتأىيل المساجين، ومدي تحقيقيا لمردع العام. 

شرح إجراءات و إلي التعريف بعقوبة النفع العام، وتبيان شروط تطبيقيا،  تيدف ىذه الدراسةوعميو     
 تنفيذىا. 

 كالتالي: الرئيسية اإلشكاليةومنو تكون     
عادة      صالح وا  إذا كانت العقوبات قصيرة المدة ال تؤدي الغرض من العقوبة اآل وىو الردع العام ، وا 

 ؟تأىيل المحكوم عميو، فيل يمكن اعتبار العمل لمنفع العام بديل حقيقي عنيا
 التالية:اإلشكاليات وتتفرع عن اإلشكالية الرئيسة،     
 ؟التعريف الذي أعطاه الفقياء ورجال القانون، لعقوبة العمل لمنفع العام ماىو -
 ؟ماىي الشروط الواجب توفرىا لتنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام  -
 ؟في الميدان كيف يتم تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام  -
لمحرية القصيرة السالبة  ماىي إيجابيات وسمبيات تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام، كبديل لمعقوبات  -

 ؟المدة
 . المنيج المقارن، والمنيج الوصفي التحميميكما تم االستعانة في ىذا البحث ب    
 :الخطة التالية ك وفقوذل

 اإلطار المفاىيمي لعقوبة العمل لمنفع العام.  المبحث األول:
 : تعرف عقوبة العمل لممنفعة العامة، وصورىا.المطمب األول

 خصائص عقوبة العمل لممنفعة العامة، وأىدافيا. المطمب الثاني: 
 آليات تنفيذ عقوبة العمل لممنفعة العام.  المبحث الثاني:
 شروط تطبيق عقوبة العمل لممنفعة العام. المطمب األول:
 إجراءات تنفيذ عقوبة العمل لممنفعة العامة. المطمب الثاني:

 
 المبحث األول
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 لعقوبة العمل لمنفع العام    فاىيمياإلطار الم
    

في إطار السياسة  اعتمدىا الفقو الجنائي،التي  تعتبر عقوبة العمل لمنفع العام من أىم العقوبات البديمة   
عادة إدماجيم االجتماعي بعيدا عن  ،(6)ثةالجنائية الحدي اليادفة إلي إصالح وتأىيل المحكوم عمييم، وا 

كما تمكن من إشراك  الشخص وعائمتو والمجتمع ىعم  البيئة المغمقة، التي تتولد عنيا آثار سمبية
  .(7)المؤسسات العمومية والييئات في ىذه العممية

محرية، قصيرة المدة، ومن أجل مواكبة التشريعات لذلك ومن أجل تدارك عيوب العقوبات السالبة ل   
 6مكرر 05إلي  1مكرر 05العالمية، اخذ المشرع الجزائري بنظام العمل لمصالح العام، في المواد من 

 من قانون العقوبات، ويقرر ىذا النظام بشان المتيمين في مواد الجنح والمخالفات بعقوبة الحبس.
سنقوم في ىذا المبحث بتعريف نظام العمل لمصالح العام وصوره، )المطمب األول(، ثم و عميو    

 خصائصو وأىدافو )المطمب الثاني(. 
 المطمب األول

 اتعريف عقوبة العمل لمنفع العام وصورى
غرار  ى، أخذت بو معظم التشريعات، عمالعمل لمنفع العام يعتبر من بدائل العقوبة السالبة لمحرية   
شرع الجزائري، بعد أن أصبحت عقوبة الحبس قصيرة المدة ال تتالءم مع سياسة إعادة اإلدماج الم

 .(8)االجتماعي لممحبوسين
 .(الفرع الثاني)، ثم نبين صوره في (الفرع األول)سنعرف العمل لمصالح العام في    

 الفرع األول
 تعريف عقوبة العمل لمنفع العام

من المسميات المختمفة في الدول العربية، والغربية، ففي الجزائر تسمي  أعطيت ليذه العقوبة العديد   
بعقوبة العمل لمنفع العام، وفي تونس تسمي عقوبة العمل لفائدة المصمحة العامة، أما في المممكة العربية 

 travail dرنسا العمل لمنفع العام)السعودية فتعرف بالخدمة االجتماعية و البيئية، ويطمق عمييا في ف
intérêt général )9) ، وفي بريطانيا الخدمة لممنفعة العامة( Community service order) (     

إال أن الفقو  تعريف صريح لعقوبة العمل لمنفع العام في قانون العقوبات،الجزائري  لم يورد المشرع    
قانون العقوبات التي نصت مواد من خالل استقراء تعريف تشريعي  يمكن إعطاءتعريفا ليا، كما  ىأعط

 عمي عقوبة العمل لمنفع العام.
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  وعميو نقترح التعريفات التالية:
 التعريف الفقيي: أوال: 

لخدمة المجتمع ، بأن يؤدي أعماال معينة إلزام المحكوم عميو"عرفت عقوبة العمل لمنفع العام بأنيا    
 .(10)المدة التي تقررىا المحكمة، وذلك في الحدود المنصوص عمييا قانونا" ، خاللبدون مقابل

إلزام المحكوم عميو، إتمام عمل دون مقابل لمصمحة المجتمع، "كما عرف العمل لمصالح العام بأنو    
 .(11)"قرارىا بفرض ىذا النظامبدال من دخولو السجن، وذلك خالل مدة معينة، تحددىا المحكمة في 

 : لفقو الفرنسي بأنووعرفو ا
« Le travail d'intérêt général est un travail non rémunéré au profit d’une 
personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée 
d’une mission de service public ou d’une association habilitée »)12(. 

 وتعرف المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي العمل لممنفعة العامة عمي أنو: 
ىو قرار قضائي يسمح لجانح بالتعويض عن الضرر الذي ألحقو بالمجتمع، وذلك بالقيام بعمل يفيد   «

 (13) .»المجتمع بدال من الذىاب إلي السجن
 التعريف التشريعي: ثانيا: 

العقوبة التي تصدرىا جية قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل، من  « :يقصد بالعمل لمنفع العام   
، لمنفع العام بدون أجر، بدال من إدخالو المؤسسة العقابية، لقضاء العقوبة السالبة طرف المحكوم عميو

 ".(14)»لمحرية
المشروط والبديل لعقوبة الحبس، والمقدم من المحكوم عميو شخصيا لدي مؤسسة  الجيد  «وىو أيضا   

عادة إدماجو في المجتمع  .(15) » عامة لحساب المنفعة العامة، غايتو إصالح المكمف بو وتأىيمو وا 
قيام المحكوم عميو بعمل لمنفع العام، بدون أجر لدي  عقوبة بديمة لمحبس المنطوق بو تتمثل في ىو أو   

         .(16)شخص معنوي من أشخاص القانون العام
  

 الفرع الثاني
 عقوبة العمل لمنفع العام صور
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، فقد تكون (17)ثالث أشكال ىتختمف صور العمل لمنفع العام باختالف التشريعات التي تبنتو، وىي عم   
،  Le sursis- tig، أو مصاحبا لعقوبة إيقاف التنفيذpeine principle أصميةعقوبة النفع العام عقوبة 

 . Peine complémentaireأو عقوبة تكميمية
  T.I.G peine principaleأوال: عقوبة العمل لمنفع العام عقوبة أصمية

الحكم بيا دون أن نجد ىذه الصورة في التشريع الفرنسي واالنجميزي، وتعتبر العقوبة أصمية إذا صدر    
 Le T.I.G est alors .(18)، حيث تكفي بذاتيا لتحقيق الجزاء المقابل لمجريمةتمحق بيا عقوبة أخري

incompatible avec l’emprisonnement . 
    T.I.G peine complémentaire ثانيا: عقوبة العمل لمنفع العام عقوبة تكميمية

العمل لمنفع العام عقوبة تكميمية إذا نطق بيا القاضي في الحكم مع عقوبة أصمية، فيي ال تنفذ  يكون   
 . بمفردىا، وال يتحقق بيا معني الجزاء لوحدىا

تكميمية تطبق في حالة ارتكاب مخالفة من الدرجة  لقد أعتبر المشرع الفرنسي العمل لمنفع العام عقوبة   
 siوبعض الجنح إذا أجازىا قانون خاص ،  Les contraventions du cinquième classeالخامسة

un texte spécial le prévoit  (19)  من قانون العقوبات الفرنسي( 17-131) المادة.  
 : (20)من المخالفات التي تسمح بإصدار عقوبة النفع العام نذكر

 السياقة في حالة سكر -
 la conduite en état d’ivresse (art. L. 234-2 du code de la route) 

 رفض التأكد من نسبة الكحول في الدم  -
 le refus de vérification de l’état alcoolique (art. L. 234-8 du code de la route),  

 العنف اإلرادي المؤدي إلي عجز كمي عن العمل أكثر من ثمانية أيام. -
les violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail 

supérieure à huit jours (art. R. 625-1 du code pénal) 

    .مخالفات الجروح غير العمدية -
les blessures involontaires contraventionnelles (art. R. 625- 4 du code pénal). 

   Suris- T.I.G لعمل لمنفع العام المصاحبة لعقوبة حبسية مع إيقاف التنفيذثالثا: عقوبة ا
وقف التنفيذ نظام يجيز وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بيا، يستفيد منو المحكوم عمييم المبتدئين،    

 .(21)والجناة بالصدفة، لمنع اختالطيم بالمحبوسين الخطرين وعدم تأثرىم بيم
، إذا توفرت الشروط المذكورة في المادة وقف التنفيذالمشرع الجزائري تطبيق عقوبة النفع العام مع  أجاز   
 .(22)قانون عقوبات، وتكون بديمة لمجزء النافذ من العقوبة 1مكرر 5
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الذي طبق  عمي العموم أغمب التشريعات اعتبرت العمل لمنفع العام عقوبة أصمية، كالمشرع البمجيكي   
، ثم أصبح عقوبة أصمية وبة تبعيةقالمستقبل( كع -/ تحت تسمية ) العمل الحر1994ام سنة ىذا النظ

من فانون  37م، في جرائم الجنح و المخالفات في المادة 2002لسنة  2002-04بموجب القانون 
 .(23)العقوبات البمجيكي

المجمس االستشاري يتعمق م، بعد تقرير قدمو 1972المشرع اإلنجميزي الذي أقر ىذا النظام سنة  و   
 .(24)بالنظام الجزائي

 8-31في المواد ، مصحوبة باالختبار القضائي تكميمية أصمية عقوبةأما المشرع الفرنسي فقد اعتبرىا    
 . (25)م) قانون التضامن(1983رنسي سنة من قانون العقوبات الف 32-31إلي المواد 

، تتمثل في قيام ، كعقوبة أصميةالمشرع الجزائري فقد أعتبرىا عقوبة بديمة لمحبس المنطوق بو ماأ   
م أو جمعية ِمؤىمة المحكوم عميو بعمل لمنفع العام بدون أجر لدي شخص معنوي من أشخاص القانون العا

 :1مكرر 5، المادة ليذا الغرض
المنطوق بيا بقيام المحكوم عميو بعمل لمنفع العام يمكن لمجية القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس  «  

  . (26) »دون أجر
 المطمب الثاني

 اة العمل لممنفعة العامة، وأىدافيخصائص عقوب
يعتبر العمل لمنفع العام كبديل لمعقوبة األصمية السالبة لمحرية قصيرة المدة، وىو في نفس الوقت ذو    

خصائص عقوبة العمل لممنفعة العامة )الفرع األول(، ثم  سندرس في ىذا المطمب ،طابع تأىيمي وقائي
 أىداف عقوبة العمل لممنفعة العامة )الفرع الثاني(

 الفرع األول
 خصائص عقوبة العمل لممنفعة العامة

Caractéristiques de TIG 
 بما أن نظام العمل لممنفعة العامة عبارة عن عقوبة، فيو يتميز بخصائص العقوبة بشكل عام   

  .كخضوعو لمبدأ الشرعية، ومبدأ الشخصية والمساواة، وصدوره عن طريق حكم قضائي
كخضوع المحكوم عميو لتحقيق شخصي حول  فمو مميزات خاصة بو أيضا وباعتباره عقوبة بديمة   

 .(27)موافقتو قبل تنفيذ ىذه العقوبة البديمة عميو عمىظروفو االجتماعية، ولزوم الحصول 
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  caractéristiques générales العامة العامة لنظام العمل لممنفعةأوال: المميزات 
احترام، والحرص عمي توفر خصائصو التي ىي  بمدىإن نجاح ىذا النظام كعقوبة بديمة مرىون    

 كالتالي:
 يستند العمل لممنفعة العامة عمي مبدأ الشرعية: - أ
ينص عمي تنفيذ ىذه العقوبة عن طريق نصوص  المشرع ىو الذي أن يكونإن مبدأ الشرعية يقتضي    

   .(28)وكيفيات تطبيقيا، حماية لألفراد من تعسف القضاة ومدتيا قانونية، كما يحدد شروطيا،
 القاضي من يصدر عقوبة العمل لمنفع العام عن طريق حكم قضائي: - ب

تطبيقو  عمىالحق في فرض ىذا النظام، كما تسير السمطة القضائية ذلك أنو لممحكمة وحدىا  معنى   
 .(29)وفق القانون المنظم ليذه العقوبة

 استناد العمل لممنفعة العامة عمي مبدأ الشخصية والمساواة:  -ج
الشخص مرتكب الجريمة، وليس عمي شخص آخر  عمى ال يمكن تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام إال     

                       .     احد أفراد عائمتو، وذلك بموجب حكم قضائي يدينو ويثبت التيمة عميو عمىأو 
ىذا المبدأ عمي كل المحكوم عمييم الذين تتوفر فييم الشروط المطموبة لذلك، وبالمساواة بينيم، كما يطبق 

 .(30)مؤىالت المحكوم عميوحسب دون اإلخالل بما لممحكمة من سمطة تقديرية، في تحديد طبيعة العمل 
   caractéristiques spécialesالعامةالمميزات الخاصة لنظام العمل لممنفعة  ثانيا:

 زيادة عمي الخصائص العامة، ليذا النظام مميزات خاصة بو تميزه عن غيره من العقوبات وىي كالتالي: 
   :المحكوم عميو ، وظروف: وجوب إجراء تحقيق شامل ودقيق عن شخصيةأ

بتحقيق عميق ووافي عن شخصية المحكوم  يقوم  القاضي أن عمىقبل تقرير عقوبة العمل لمنفع العام    
 .عميو، وظروفو االجتماعية، ومستواه المعيشي والميني، وماضيو اإلجرامي، وظروف ارتكابو لمجريمة

 : معرفة والتأكد من  إلىييدف ىذا اإلجراء      
 .المحكوم عميو يستجيب لمتطمبات العمل من الناحية الجسدية والفكرية والمينية أن -
 المجتمع أو األفراد.  عمىأن المحكوم عميو ال يشكل خطرا  -
إعطاء المحكمة فرصة لفرض العمل األكثر مالئمة، يتناسب مع لمؤىالت المحكوم عميو وظروفو  -

 الشخصية.
  اإلنساني واالجتماعي. االتصالتبعا لقدرة المحكوم عميو في توجيو عممية إعادة اإلدماج االجتماعي  -
 رضاء وموافقة المحكوم عميو، قبل إخضاعو ليذا النظام عمى: وجوب الحصول ب
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في حضور الجاني، ثم يعرض عميو إمكانية استبدال  عمي القاضي أن يصدر حكمو بالعقوبة األصمية   
عقوبة الحبس المنطوق بيا بعقوبة العمل لمنفع العام، كما يجب عميو التأكد من قبول المحكوم عميو 

 .(31)بالعقوبة البديمة
السمطات المشرفة عمي اليدف من موافقة المحكوم عميو ىو ضمان ارتياحو النفسي، وتعاونو مع إن    

 العقوبة، وقيامو بالعمل المطموب منو، والوفاء بااللتزامات المفروضة عميو.تطبيق 
 الفرع الثاني

 أىداف عقوبة العمل لممنفعة العامة
de T.I.G Objectifs 

، تمكن من تفادي اآلثار القصيرة المدة إن العمل لممنفعة العامة عقوبة بديمة لمعقوبات السالبة لمحرية   
التأىيل  عمىالسمبية لمسجن، وتعزيز المبادئ األساسية لمسياسة الجنائية والعقابية المعاصرة، التي ترتكز 

عا  .(32)دة اإلدماج االجتماعي لممحكوم عميووا 
ادية الظروف الم عمىاالقتصاد الوطني،  عمىكما أن تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام ليا تأثير إيجابي    

 .(33)لممحكوم عميو، زيادة عن األىداف االجتماعية
 العقابية و أوال: األىداف الجنائية 

 .، وتعويض األضرار الناجمة عن الجريمةالتأديب والتكفير عن الجرم -
عادة اإلدماج االجتماعي لممحكوم عميو -  .تحقيق التأىيل واإلصالح وا 
 .المدةالتفعيل لبدائل العقوبة السالبة لمحرية القصيرة  -
 .من اإلكتضاض داخل السجونالتخفيف  -

 ثانيا: األىداف االقتصادية 
   .تحقيق مكاسب مالية لمدولة عن طريق التخفيف من النفقات الباىظة -

 .بالمساجين العناية ، والتي تصرف عمي تسيير السجون
 .ممارسة المحكوم عميو لنشاط اقتصادي يعود عميو بالفائدة المالية -

 االجتماعية ثالثا: األىداف
 .حماية كيان أسرة المحكوم عميو -
 .د إلي اإلجرامحماية المجتمع عن إصالح وتأىيل المكوم عمييم والقضاء عمي أسباب العو  -
 .استفادة المجتمع من عمل مفيد ونافع من دون مقابل -

 المبحث الثاني
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 تنفيذ عقوبة العمل لممنفعة آليات 
استبدال العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة بعقوبة النفع لقد نص المشرع الجزائري عمي إمكانية       

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وذلك في  2009فبراير  25المؤرخ قي  09/01العام في القانون رقم 
روط ش 2مكرر 05و 1مكرر 05حيث تضمنت المادة  ،منو 6مكرر 5إلي  1مكرر 05المواد من 

                       .(34)إصدار عقوبة العمل لمنفع العام ) المطمب األول(
لتوضيح كيفية تطبيق ىذه العقوبة  2009أفريل  21المؤرخ في  02صدر المرسوم الوزاري رقم ثم       

 .(35)(و شروطيا) المطمب الثاني
 

 المطمب األول
 شروط تطبيق عقوبة العمل لممنفعة العام

يتطمب توفر شروط معينة، حددتيا  ، كبديل لمعقوبة قصيرة المدة،العمل لمنفع العامإن تطبيق نظام    
 :وىيقانون عقوبات جزائري  1مكرر 05المادة 

 .شروط متعمقة بشخص المحكوم عميو )الفرع األول( -
 (.الثانيشروط متعمقة بالجريمة المرتكبة، وبالحكم الصادر فييا)الفرع  -

 الفرع األول
 الشروط المتعمقة بشخص المحكوم عميو

 أن يستجيب المحكوم عميو لمشروط التالية:إن الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام يستمزم    
 :أن ال يكون المحكوم عميو مسبوقا قضائيا -

كل شخص طبيعي  قانون عقوبات جزائري، 5مكرر 53حسب نص المادة  يعد محبوسا قضائيا
من اجل جناية  ،مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ ،محكوم عميو بحكم نيائي بعقوبة سالبة لمحرية

 لحالة العود. أو جنحة من القانون العام دون المساس بالقواعد المقررة
ا كان طمع القاضي عمي صحيفة السوابق القضائية، لمعرفة إذيوعميو قبل النطق بالحكم بيذه العقوبة 

  من قانون اإلجراءات الجزائري. 630المحكوم عميو مسبوقا قضائيا أم ال، حسب نص المادة 
 :سنة وقت ارتكاب الجريمة 16أن ال يقل سنو عن  -

سنة يوم ارتكاب الفعل الذي حوكم من اجمو  16ذلك أن القاصر الذي يقل سنو عن  و معنى
ىو  16والمالحظ أن سن  ،بعقوبة سالبة لمحرية ال يمكنو االستفادة من نظام العمل لمنفع العام
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، غير أن المشرع (36)منو 15المادة  90/11السن األدنى لمتوظيف حسب قانون عالقات العمل 
 لالستفادة من العمل لمنفع العام.لم يضع حد أقصي 

 كما يجب أن ال يوظف القاصر في ألعمال الخطيرة والصعبة، وبرخصة من وليو الشرعي.   
 الخضوع لعقوبة العمل لمنفع العام قبلموافقتو الصريحة  عمىالحصول  -
موافقة المحكوم عميو الصريحة بالخضوع لنظام العمل لمنفع العام يجب أن  عمىيتم الحصول حتي    

عقوبة النفع  عمىيكون حاضرا وقت النطق بالحكم، حتي يتمكن القاضي من أخذ رأيو بالموافقة أو الرفض 
  . (37)الذي سيصدره ذلك في الحكم إلىالعام مع اإلشارة 

 
 الفرع الثاني

 بشأنيا وبالحكم الصادربالعقوبة الشروط المتعمقة 
حتي يمكن تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام يجب أن تتوفر أيضا شروط متعمقة بالعقوبة، من ناحية    

 مدتيا، وشروط متعمقة بالحكم الصادر بشأنيا:   
 :بالعقوبة األصميةالشروط المتعمقة   -1

 :سنوات 03أن ال تتجاوز عقوبة الجريمة المقررة قانونا _ أ
وعميو ال يطبق ىذا النظام إال عمي المحكوم عمييم المبتدئين، والذين ارتكبوا جنحا أو مخالفات     

 . (38)بالنظام العام تمسسنوات، مع استبعاد الجرائم الخطيرة و التي  03بسيطة، ال تتجاوز عقوبتيا 
 :أن ال تتجاوز العقوبة المنطوق بيا سنة حبس نافذ_ ب
عقوبة الجريمة األصمية يجب أن تكون الحبس النافذ، وأن ال تتجاوز مدتيا  يستنتج من ىذا الشرط أن   

 .السنة، حتي يمكن استبداليا بعقوبة العمل لمنفع العام

 الشروط المتعمقة بالحكم الصادر بشأن عقوبة العمل لمنفع العام:  - 2
 :وجوب أن يكون الحكم حضوريا  - أ

ليتمكن من التعبير صراحة عن موافقتو أو رفضو لمحكوم عميو جمسة الحكم أمر ضروري ا حضور    
 .(39)لعقوبة النفع العام، فال يمكن إبداء الرأي عن ذلك بواسطة شخص آخر، وال يعتبر السكوت إجابة

لقد بين المنشور الوزاري المحدد لكيفية تطبيق عقوبة النفع العام، طريقة النطق بالحكم حيث يعرض     
، والتنويو انية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بيا بعقوبة العمل لمنفع العامالمحكوم عمية إمك عمىالقاضي 

   عن ذلك في الحكم.
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 :ذكر العقوبة األصمية في الحكم، وأنيا استبدلت بعقوبة العمل لمنفع العام  - ب
الشرط أىمية كبيرة، حيث يتم تطبيق العقوبة األصمية في حالة ما إذا أخل المحكوم عميو  ليذا    

القاضي ذكر العقوبة  عمىالسابق ذكره  2بالتزامات عقوبة النفع العام، أوجب المنشور الوزاري رقم 
 األصمية المنطوق بيا في الحكم، قبل أن يعرض عميو العقوبة البديمة.

 :معقوبة البديمةل عميو المحكومبقبول أو رفض  في الحكم ضرورة التنويو  - ج
المحكوم عميو أمر اختياري، بإمكانو القبول أو رفض تمك العقوبة عند  عمىتطبيق عقوبة النفع العام     

 .(40)عرضيا عميو من قبل القاضي
 :ذكر الحجم الساعي ليذه العقوبة  - د
تحديد عدد ساعات العمل التي  الجية القضائية عند النطق بحكم عقوبة العمل لمنفع العام عمى   

سيؤدييا المحكوم عميو، بحساب ساعتين عن كل يوم حبس ضمن العقوبة األصمية، ويجب أن تستكمل 
 .شيرا 18خالل مدة معينة ال تزيد عن 

ساعة بالنسبة  300و  20سبة لمبالغ، وبين ساعة بالن 600و  40تتراوح مدة العمل لمنفع العام بين    
  .(41)لمقصر

عميو، سيتم تطبيق  حالة اإلخالل بااللتزامات المفروضة ضرورة تنبيو المحكوم عميو إلي أنو في - و
 :العقوبة األصمية

القاضي بعد استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة العمل لمنفع العام تنبيو المحكوم  عمىألزم المشرع    
عميو، بأنو في حالة إخاللو بااللتزامات الناتجة عن تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام فإنو ستطبق عميو 

   . (42)العقوبة األصمية
 المطمب الثاني

 نفيذ عقوبة العمل لممنفعة العامةإجراءات ت
، كيفيات تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام، 2009افريل 21، المؤرخ في 2لقد حدد المنشور الوزاري رقم    

 إلىحيث يعيد بميمة القيام بإجراءات تنفيذ األحكام والقرارات التي تقضي بعقوبة العمل لمنفع العام، 
 النائب العام المساعد بالمجمس القضائي.

باالشتراك مع الييئات  ،بيق ىذه العقوبة إلي قاضي تطبيق العقوباتتط عمىكما أسندت ميمة السير    
 .(43)والمؤسسات العمومية

 الفرع األول
 اإلجراءات المصاحبة لمتنفيذ
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يعرض عمي المحكوم عميو  ثم في نياية المحاكمة يقوم القاضي بإصدار الحكم بالعقوبة األصمية،   
كما ينبيو إلي أنو في حالة اإلخالل  ،بنظام العمل لممنفعة العامة إمكانية استبدال عقوبة الحبس

 يمة، ستطبق عميو العقوبة األصمية.بااللتزامات الناتجة عن ىذه العقوبة البد
 إلجراءات التي تقوم بيا النيابة العامة: -أوال
النائب العام  إلىمنو عندما يصبح الحكم بعقوبة العمل لممنفعة العامة نيائيا، ترسل نسخة مع مستخرج    

قاضي تطبيق العقوبات بنفس المجمس  إلىبالمجمس القضائي لمتنفيذ، الذي يقوم بإرسال الممف  المساعد
 القضائي إذا كان المحكوم عميو يقطن بدائرة اختصاصو.

يرسل الممف إلي النائب العام بمجمس اختصاص مكان سكن المحكوم عميو، لتنفيذ الحكم من طرف  أو   
 .(44)قاضي تطبيق العقوبات

 م بيا قاضي تطبيق العقوبات:و اإلجراءات التي يق -ثانيا
حرير تجل أيقوم قاضي تطبيق العقوبات باستدعاء المحكوم عميو عن طريق المحضر القضائي، من     

، ثم يختار لو عمال مناسبا لقدراتو الفكرية (45)معمومات شخصية توضع في ممفو الشخصيبطاقة 
 .(46)والجسدية، بعد التأكد من سالمة المحكوم عميو من الناحية الصحية ومقوماتو الشخصية

ثم يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بخضوع المحكوم عميو لنظام العمل لمنفع العام، مع تعيين     
  .(47)البديمة، وكيفيات أداءىا عقوبةالسة العمومية التي سيقضي فييا المؤس
 ىذا المقرر عمي البيانات التالية: يحتوي
 ىوية المعني وطبيعة العمل المسند إليو.  -
 التزامات المعني.  -
 عدد الساعات اإلجمالي، وبرنامج العمل اليومي.  -
 الضمان االجتماعي.  -
أنو ستنفذ عقوبة الحبس األصمية، في حالة اإلخالل بااللتزامات والشروط المدونة في  إلىالتنويو   -

 مقرر الوضع.
يشار عمي ىامش المقرر إلي تنبيو المؤسسة المستقبمة عمي ضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوبات    

مع  ،وتبميغو عند نياية تنفيذىا ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل لمنفع العام، وفقا لبرنامج المتفق عميو
 إعالمو فورا عن كل إخالل من طرف المعني في تنفيذ ىذه االلتزامات.

لي المؤسسة المستقبمة  إلىتعطي نسخة من المقرر      لىالمعني، وترسل نسخة إلي النيابة العامة، وا   وا 
  .(48)حبوسينالمصمحة الخارجية إلدارة السجون المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لمم
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في حالة عدم امتثال المعني لالستدعاء ، رغم تبميغو شخصيا، يحرر قاضي تطبيق العقوبات محضر    
بعدم المثول، يرسمو إلي النائب العام المساعد الذي يخطر مصمحة تنفيذ العقوبات لتنفيذ عقوبة الحبس 

  األصمية بصفة عادية.  
 الفرع الثاني

 عقوبة العمل لمنفع العام اإلجراءات التالية لتنفيذ
 .(49)من قانون العقوبات الجزائري 3مكرر 5التطبيق السميم ليذه العقوبة، وحسب نص المادة    
فقد أعطيت لقاضي تطبيق العقوبات إمكانية اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لحل ىذه اإلشكاليات، والتي    

 تتعمق بمايمي:
 :لمؤسسة المستقبمة تعديل البرنامج أو تغيير  -
    وذلك في حالة عدم تأقمم المحكوم عميو مع برنامج العمل أو أوقاتو.     
 :وقف تطبيق العقوبة -
، يتخذه قاضي تطبيق العقوبات بعد ألسباب اجتماعية، أو صحية، أو عائمية تخص المحكوم عميو     

ات المقدمة من قبل المحكوم عميو ، يوقف تنفيذ العقوبة جدية األسباب أو المبرر  مدىإجراء تحقيق حول 
 حين زوال األسباب أو الظروف التي استدعت ذلك. إلى

 :اإلشعار بانتياء تنفيذ العقوبة  -
قاضي تطبيق العقوبات، بعد أخطاره من المؤسسة المستقبمة بنياية تنفيذ المحكوم  ىذا اإلشعار يحرر   

 .عميو لاللتزامات التي حددىا الحكم
مصمحة السوابق القضائية  إلى منو نسخةتي بدورىا ترسل ال النيابة العامة لإلعالم، إلىيرسل اإلشعار    

  .بانتياء تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام ينوه ىامش الحكم أو القرار عمى، 1القسيمة رقم عمىلمتأشير 
 خاتمة

اتجيت السياسة الجنائية الحديثة إلي إيجاد  بدائل لمعقوبات السالبة لمحرية، لما ليذه األخيرة من    
تأثيرات سمبية عمي المحكوم عميو، وعمي عائمتو، وعمي المجتمع، تتمثل تمك البدائل في نظام وقف التنفيذ، 

المالية، والتعيد و الكفالة بحسن السموك و االلتزام بإزالة األحكام وتعويض الضحية ونظام والعقوبات 
 عقوبة العمل لمنفع العام.

لما ليذا النظام من دور في اصطالح المحكوم  عقوبة العمل لمنفع العام تبنت الكثير من الدولولقد    
عادة إدماجيم داخل مجتمعيم.  عمييم وا 

فبراير  06المؤرخ في  05/04من القانون  5جزائري عقوبة العمل لمنفع العام في المادة أدرج المشرع ال   
عادة اإلدماج االجتماعي لممساجين.  2005  المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
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المتضمن قانون  6/156فبراير المعدل لألمر رقم  15المؤرخ في  09/01لذلك جاء القانون  وتبعا   
والتي تنص عمي العقوبة البديمة المتمثمة في العمل  6مكرر 5إلي 1مكرر 5العقوبات إلضافة المواد من 

 لمنفع العام.
تطبيق عقوبة العمل لمنفع  المحدد لكيفيات 2009ابريل  21المؤرخ في  2ثم صدر النشور الوزاري رقم    

 العام.
من شأن نظام العمل لمنفع العام تحقيق سياسة إعادة اإلدماج   ومنو ينتج من ىذا البحث أنو   

االجتماعي لممحكوم عمييم دون تقييد حريتيم، عن طريق القيام بعمل لصالح المجتمع دون أجر، تفاديا 
 لي عودة الجاني مرة أخري إلي اإلجرام.لظروف االحتباس التي تؤدي في كثير من األحيان إ

ألنو ال يحل محل  ىذا النظام ال يمثل صورة العقوبة الزاجرة نعمي الرغم من ذلك ىناك من يعتقد بأ   
 الحقوق. بعضالسجن وليس فيو سمبا لمحرية والحرمان من 

حصائيات ميدانية إال أننا ال يمكن الحكم عمي ىذا النظام عمي حداثة تطبيقو وفي غياب دراسات     وا 
 يمكنيا إعطاءنا إجابة عن ذلك.

جيود من أجل  تضافرلمعقوبة السالبة لمحرية يبقي جدير باالىتمام، ويتطمب  كبديلغير أن ىذا النظام    
    واالستفادة من مزاياه.إنجاحو، 

 وعميو وفي ىذا اإلطار تقدم التوصيات التالية:
نظام كامل لعقوبة العمل لمنفع العام تحدد سمفا الجرائم التي تطبق عمييا العقوبة، و كذلك  وضع -

 األشخاص الذين تتوفر فييم الشروط الضرورية لمخضوع ليذا النظام.
 و أحكام تطبق عمى ىذا النظام.ضرورة اعتماد آليات  -
 خمق تخصصات لمقضاة حسب توجو السياسة الجنائية الحديثة. -
    طبق عمييا ىذا النظام. التيدراسات و بحوث مستقبمية عمى الفئة  إجراء -

 اليوامش:
،عقوبة النفع العام وقيمتيا المضافة لسمم العقوبات، منتديات الحقوق و العموم القانونية، المصدر موساوي معمر1-

 .2016-12-23تاريخ اإلطالع :   dz.com-www.droitاالنترنيت، الرابط: 
 م: 1975ىذه الدعوي وجييا وزير العدل الفرنسي في كممة ألقاىا أمام البرلمان سنة  -2

« Les courtes peines de prison sont plus nocives qu’utiles، car le détenu en sort plus abimé 

moralement qu'avant du fait de la promiscuité avec les délinquants chevronnés، les prisons 

sont surpeuplées et coutent fort cher à construire، aussi il est souhaitable، pour éviter de 

telles dépenses، d'instituer des peines de substitution à l'emprisonnement ». 

 لمقضاء، األعمى بالمعيد دراسية دورة ، » "التقديرية القاضي وسمطة العامة لممصمحة العمل عقوبة «،الراجحي فرحات-3
 .59ص 30/12/2001،/ستون

4- Jouys, le travail d intérêt général , revu ,penit, année 1984,p 225. 

http://www.droit-dz.com/
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بدون تاريخ، المصدر   ، عقوبة العمل لمنفع العام، محاضرة ألقيت بمجمس قضاء بجاية،مازيت عمر -5 
، تاريخ اإلطالع: www.startimes.com/aspx?t=30450392الرابط :  اإلنترنيت

 .5، ص12/11/2017
 

6 -
 
Christian Vanneste, Rapport sur le travail d’intérêt générale tig, en conclusion des 

travaux d’une étude confiée par Mme. Michèle ALLIOT-MARIE, ministre d’Etat, garde des 

sceaux, ministre de la justice et des libertés, Le 20 mai 2010,p06 : «   La peine de travail il 

d’intérêt général (TIG) est sans doute la mieux connue des peines alternatives à 

l’emprisonnement ». 

 ، المتعمق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام.2009أفريل  21المؤرخ في  02المنشور الوزاري رقم -7
 .02، المرجع السابق، ص مازيت عمر  -8
عقوبة العمل لممنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة         رامي متولي القاضي، -9

 .194، ص 2012األولي، سنة 
 

01  -couvart pierre, les trios visages du travail d’intérêt général, R.S.C , 1989,p 

159. 
العمل لممنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية  صفاء أوتاني، -11

 .430، ص2009، العدد الثاني، 25والقانونية،   المجمد 
-

 
01  Guide du travail d’intérêt général (T.I.G), Ministère de la justice et des libertés, Mai 

2011, page 4. Source internet ,adresse  http://www.vos-droits.justice.gouv.fr, Date 

consultation 20/09/ 2017, 17h15min. 

02- Documentation sur le travail d’intérêt général, l’organisation internationale de la 

réforme pénale, sans date , sans page. Source internet adresse : www.penalreform.org, date 

de consultation le 25/08/2017.  

السابع، ، عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع العقابي الجزائري، مجمة المنتدى القانوني، العدد محمد لمعيني-  14
 .181م، ص 2010جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 

، )عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري(، مجمة الشريعة والقانون، كمية القانون، جامعة اإلمارات باسم شياب15- 
 .92م، ص2013العربية المتحدة، العدد السادس والخمسون، أكتوبر

 -16 ، تنفيذ األحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عميو، أطروحة دكتوراه في القانون تخصص قانون فريدة بن يونس
م،ص 2013-2012جنائي، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الدراسية 

131.17-
 
Christian Vanneste, op-cit, p 08 : « le TIG se décline en 3 formes juridiques 

différentes :  

1. Le TIG, peine principale ou complémentaire, prévu à l’article 131-8 du code pénal, 

consiste en un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne 

morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission 

de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux 

d'intérêt général.  

2. Le sursis-TIG : le TIG peut être également une obligation particulière d’une peine 

d’emprisonnement avec sursis.  

3. Le TNR : le travail non rémunéré (TNR) est l’appellation du TIG dans la procédure de 

composition pénale ». 

18- Guide du travail d’intérêt général (T.I.G), op-cit, page 04. 

http://www.startimes.com/aspx?t=30450392
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/
http://www.penalreform.org/
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19- Martinet lerzouj Evans, droit de l,applicatin des peines, collection dallos, édition 

21,2008,p 206. 

20-
 
Guide du travail d’intérêt général (T.I.G), op-cit, page 04. 

م، ص 2009،شرح قانون العقوبات الجزائري) القسم العام(، موفم لمنشر، بدون طبعة، الجزائر، عبد اهلل أوىايبية -21
422 
 ، المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام.2009أفريل  21، المؤرخ في 2أنظر المنشور الوزاري رقم -22
 .169السابق، ص  ،المرجعرامي متولي القاضي - 23
 .494، المرجع السابق، ص صفاء أوتاني -24
 .49م، ص 1999، الحبس فصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النيضة العربية، شريف سيد كامل -25
، يعدل ويتمم 2009فبراير  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  01-09من القانون رقم  1مكرر  5 المادة -26

 و المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66األمر رقم 
 .436، المرجع السابق ، صصفاء أوتاني 27-

 .91، ص 2013، عقوبة العمل لمنفع العام، دار الخمدونية ، الجزائر، سعداوي محمد صغير 28- 
 .437، المرجع نفسو، صصفاء أوتاني29-
، ص 2008، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، أحسن بوسقيعة30-
340 
 .2، المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام، ص 2009أفريل  21، المؤرخ في 2أنظر المنشور الوزاري رقم31-
 .2، المرجع السابق، ص2أنظر المنشور الوزاري رقم-  32

 .439، ص ، المرجع السابقصفاء أوتاني33- 
  .131، المرجع السابق، ص فريدة بن يونس34-
 .03المرجع السابق، ص  مازيت عمر، 35-
 عمي مايمي: 90/11من قانون عالقات العمل  15تنص المادة 36-

سنة إال في الحاالت التي تدخل في عقود  16اليمكن في أي خال من األحوال أن يقل السن األدنى لمتوظيف عن « 
 . » التميين

 .133فريدة بن يونس، المرجع السابق، ص 37-
 .133فريدة بن يونس، المرجع نفسو، ص 38-
 . 84صالمرجع السابق،  ،سعداوي صغير محمد39-
 قانون عقوبات جزائري الفقرة األخيرة: 1مكرر 5المادة 40-

 .  »يتعين عمي الجية القضائية قبل النطق بيذه العقوبة إعالمو بحقو في قبوليا أو رفضيا والتنويو بذلك في الحكم « 
 ، مرجع سابق. 2 المنشور الوزاري رقم41-
  :وبات جزائريقانون عق 2مكرر 5المادة 42-

نبو المحكوم عميو عمي أنو في حالة إخاللو بااللتزامات المترتبة عمي تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام  تنفذ عميو العقوبة « 
 .  » التي استبدلت بالعمل لمنفع العام

 .3، المرجع السابق، ص 2أنظر المنشور الوزاري رقم43-
 .03، المرجع السابق، ص مازيت عمر44-
 .135، المرجع السابق، ص فريدة بن يونس45-
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 . 144، 2013،  باسم شياب،المرجع السابق46-
 .136، ص السابقفريدة بن يونس، المرجع 47-
 .3، المرجع السابق، ص 2أنظر المنشور الوزاري رقم48-
  :عمي مايمي 3مكرر 5تنص المادة 49-

في اإلشكاالت الناتجة عن ذلك، ويمكنو  لمنفع العام، والفصلعقوبة العمل يسير قاضي تطبيق العقوبات، عمي تطبيق  «
 . »وقف تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام ألسباب صحية أو عائمية،أو اجتماعية 
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قد تسيير المؤسسة العمومية االقتصاديةع  

Management contract of the public economic corporation 

 تحت إشراف أستاذ التعميم العالي         طالبة الدكتوراه بمباي نوال  
 بوسندة عباس                        
 . 1962   مارس 19سياسية جامعة الجياللي ليابس سيدي بمعباس ،كمية الحقوق و العموم ال

belbeynawal@gmail.com 
 

 :الممخص 
تبحث ىذه الدراسة في موضوع عقد تسيير المؤسسة العمومية االقتصادية طبقا لما جاء بو القانون           

بة القانون الذي انشأ عقد التسيير من خالل في ظل تبني الجزائر مبدأ اقتصاد السوق ،إذ يعتبر بمثا 89/01
استحداث المشرع ألحكام تخص ىذا النوع من العقود ،و الذي يعتبر كخطوة أولية جسدت مبدأ خوصصة 
التسيير بالسماح لمقطاع الخاص بتسيير ىذا النوع من المؤسسات ،و من ثمة القضاء عمى جميع المشاكل التى 

لعمومية االقتصادية في تطوير عجمة النمو االقتصادي نظرا لتدىور أداء كانت تحول دون مساىمة المؤسسة ا
تسيير ىذه المؤسسات، و نظرا ألىمية ىذا القانون في إطار تنظيمو لعممية تسيير المؤسسة العمومية االقتصادية 

لوسيمة الحديثة باعتبارىا محور القطاع العام االقتصادي كان البد لنا من دراسة أحكام عقد التسيير باعتباره ا
 .لتجسيد تحويل التسيير
 : العقد، المؤسسة العمومية االقتصادية ، المسير  ، التسيير ، الخوصصة .الكممات المفتاحية 

Abstract:  
     This study handle the subject of management contract of the public economic corporation 

According to the law 89/01 when Algeria adopted the market economy concept. the latter is 

considered as the base of creating management contract through the elaboration of rules for such 

kind of contract , to avoid all problems that Hinder the public economy corporation in promoting 

the economic development , due to the deterioration of its performance. 

Due to the importance of this law in organizing the public economic corporation management that 

forms the axe of public sector , we decided to shed the light on the provisions of management 

contract as a modern mean to realise management transformation . 

key words: contract  , public economic corporation ,the manager ,management ,  privatization 

 . 

 مقدمة 
نظيم خاص و ذلك الواردة عمى عقد العمل، إذ وضع لو المشرع ت 1يعتبر عقد التسيير من العقود المسماة     

والذي جاء كنتيجة لتبني المشرع الجزائري لمبدأ  19892فيفري  7المؤرخ في  01-89بموجب القانون 
، كمرحمة أولية بالنسبة لممؤسسات العمومية االقتصادية التي 223 -95خوصصة التسيير بموجب األمر رقم 

mailto:belbeynawal@gmail.com
mailto:belbeynawal@gmail.com
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باشرة أو غير مباشرة ،أو ذات الرأسمال تمتمك الدولة كل رأسماليا أو أحد أشخاص القانون العام بصفة م
 .044-01المختمط لتيم إلغاءه بصدور األمر رقم 

فقد جاء النص عمى أحكام عقد التسيير في إطار الفصل األول مكرر تحت عنوان "عقد تسيير" من القانون    
قد التسيير يظير لنا ومن خالل ىذا النص القانوني لعمواد قانونية تفصل فيو  10ألخير المدني، وتضمن ىذا ا

جميا بأن ىذا األخير يخص المؤسسات العمومية االقتصادية فقط دون غيرىا كالمؤسسات الخاصة فيو عقد ذو 
طبيعة خاصة يختمف عن غيره من العقود سواء من ناحية األطراف المتعاقدة، و االلتزامات التى تترتب عن 

 .إبرام عقد التسيير إلى جانب انقضاءه

خصوصية التي يمتاز بيا عقد التسيير باعتباره وسيمة لمتعبير عن أسموب الخوصصة في تسيير فيذه ال   
المؤسسة العمومية االقتصادية في ظل اإلصالحات االقتصادية بالنظر إلى مكانة ىذا النوع من المؤسسات 

ما مفيوم عقد ي: يمباعتبارىا محور القطاع العام االقتصادي، تقودنا لطرح تساؤالت جوىرية تتمحور حول ما
 التسيير؟ و ما ىي الطبيعة القانونية لعقد التسيير؟ و أخيرا ما ىي أسباب انقضاء عقد التسيير؟.

 المبحث األولو لإلجابة عمى ىاتو التساؤالت ارتأينا تقسيم ىذا البحث إلى مبحثين رئيسيين نتناول في 
 المبحث الثانيف القانوني لعقد التسيير أما عن ماىية عقد التسيير من دراسة مفيومو و أطرافو إلى التكيي

                                                     نخصصو لدراسة اآلثار القانونية لعقد التسيير .
 ماهية عقد تسيير المؤسسة العمومية االقتصادية المبحث األول : 

االقتصادية و ذلك من خالل تحويل التسيير إلى  يعتبر عقد التسيير إجراء حديث في تسيير المؤسسة العمومية
شخص من أشخاص القانون الخاص و المختص في مجال التسيير، و من ثمة فقد جاء النص عمى عقد 

كإجراء ييدف إلى التغمب عمى التدىور الذي شيده ىذا النوع من المؤسسات و  89/01التسيير بموجب القانون 
كية المشروعات التي تبقى لمدولة و بين تسيير ىاتو المشروعات عمى أساس الذي كان نتيجة لعدم الفصل بين مم

 احتكار الدولة لمنشاط االقتصادي آنذاك .
و من ىذا المنطمق فقد أحاط المشرع عقد التسيير بمجموعة من األحكام الخاصة و التي تميزه عن باقي    

يجعل منو عقد خاص و جديد لو  ىو ما العقود إلى جانب خضوعو لمقواعد العامة التى تحكم العقود و
 خصوصياتو . 
 التعريف التشريعي لعقد التسيير و خصائصه المطمب األول: 

لقد أدرج المشرع الجزائري و عمى غرار التشريعات المقارنة تعريفا لعقد التسيير و ىو ما جاء ضمن  المادة 
 خصوصية و التي نتولى بيانيا في األتي  .األمر الذي جعمو يمتاز بمجموعة من ال 89/01األولى من قانون 

 رأوال: التعريف التشريعي لعقد التسيي
عقد التسيير ىو العقد الذي  عرف المشرع الجزائري عقد التسيير في المادة األولى و التي جاءت كاآلتي:"     

ة أو شركة مختمطة يمتزم بموجبو متعامل يتمتع بشيرة معترف بيا، يسمى مسيرا، إزاء مؤسسة عمومية اقتصادي
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حسب مقاييسو  االقتصاد، بتسيير كل أمالكيا أو بعضيا باسميا ولحسابيا مقابل أجر فيضفي عمييا عالمة
 .5ومعاييره ويجعميا تستفيد من شبكاتو الخاصة بالترويج والبيع"

شرع الجزائـري و قبل الشروع في عرض تفاصيل التعريف التشريعي لعقد التسيير البد من اإلشارة إلى أن الم     
   "CONTRAT DE MANAGEMETح "فـي إطـار ترجمتـو لعقـد التسييـر بالمغـة الفرنسيـة استعمـل مصطمـ

 ختالف كل من مصطمح "التسيير" و "المانجمنت".الوفي ذلك ترجمة غير صحيحة 
،بحيث management"6"  بدال من مصطمح  »  « gestionفمصطمح التسيير يقابمو بالفرنسية مصطمح     

مام اختالف كل من معنى أأن ىذا االختالف يشير إشكالية في إعطاء التسمية الصحيحة لمعقد وخاصة 
المصطمحين ،إن عممية التسيير تقتصر عمى مجموعة من الوظائف التقنية الناتجة عن عقد العمل فقط، أما عن 

التى ىي تحت تصرف المسير فيو أعم المانجمنت فيو عممية تشمل جميع الوظائف الموجودة في المؤسسة و 
و أشمل من مصمح التسيير ،كما أن عممية اتخاذ القرارات وفقا لمصطمح التسيير فإنيا تعتمد عمى تقنيات محددة 
)تخطيط،تنظيم،إدارة،رقابة.( ،أما عن مفيوم المانجمنت فيو يشمل ىذه األخيرة إلى جانب القدرات و الكفاءات 

 .7وفر في المسيرالقيادية التى يجب أن تت
 ثانيا: خصائص عقد التسيير

بالرجوع إلى التعريف التشريعي لعقد التسيير يظير لنا جميا بأن ىذا األخير يتميز بمجموعة من الخصائص    
 نوجزىا كاآلتي :

 صفة الشركة المسيرة:  -10
عمى سبيل فإن صفة الشركة المسيرة جاءت عمى سبيل الحصر ال  01-89من قانون  1وفقا لنص المادة 

المثال إذ تم حصرىا في المؤسسة العمومية االقتصادية سواء التى تممك الدولة كل رأسماليا أو ذات الرأسمال 
المختمط  إذ أن ىاذه األخيرة يتكون رأسماليا من أموال خاصة و أموال عمومية  و ىو ما يجسد توجو الحكومة 

الستثمار الخاص  و ىو ما تم تجسيده بموجب قانون المالية الجزائرية إلى فتح رأسمال المؤسسة العمومية أمام ا
من أسيم الشركة  % 34 بشرط احتفاظ المؤسسة العمومية االقتصادية عمى نسبة 66في مادتو  2016لسنة 

متى تمت الشراكة مع مستثمر خاص وطني ،أما في حالة ما إذا كان الشريك الخاص أجنبي فان نسبة مساىمة 
 %49و عميو فان حصة الشريك الخاص األجنبي ال يمكن أن تتجاوز  % 51ال يقل عن المؤسسة العمومية 

 من رأسمال المؤسسة . 
و ىو األمر الذي يفيد معو عمى أن عقد التسيير محل الدراسة يخص فقط المؤسسة العمومية االقتصادية سواء 

يطبق ىذا النص في إطار الشركات التى تممك الدولة كل رأسماليا أو ذات الرأسمال المختمط و من ثمة ال 
 الخاصة .
 صفة المسير -19

لقد استعمل المشرع الجزائري مصطمح المتعامل لمتعبير عن صفة الشخص المسير، إذ جاءت الصياغة     
عامة عمى عكس صفة الشركة المسيرة، ومن ثمة فإن المسير قد يكون متعامل أجنبي أين نكون أمام عقد تسيير 

 ي أين نكون أمام عقد تسيير وطني.دولي أو متعامل وطن
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عمى أساس أن الطابع الدولي لمعقد وفقا لمعيار االقتصادي يتحدد متى تعمق األمر بمصطمح التجارة الدولية،    
، وىو األمر الذي تبناه المشرع الجزائري في ظل عقد 8كما يعتبر العقد دولي متى كان أحد أطراف العقد أجنبي

 صفة المسير كما قد يكون المسير متعامل وطني أين نكون أمام عقد تسيير وطني. من حيث 9التسيير الدولي
 نشاط الشركة المسيرة  -10

يشترط المشرع نشاط معين تنشط فيو المؤسسة العمومية االقتصادية حتى تتمكن من إبرام عقد التسيير إذ      
 ىذا من جية النص القانوني.ال يؤثر نشاط المؤسسة عمى مدى إمكانية إبرام عقد التسيير من عدمو 

غير أنو وبالرجوع إلى تطبيقات عقد التسيير في المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائية) التجربة الجزائية(     
و الذي   10نجد تطبيقات ىذا النوع من العقود في كل من قطاع الصناعة أو التوزيع  إلى جانب القطاع الفندقي

 .11ي تمجأ إلى إبرام ىذا النوع من العقوديعتبر من أكثر القطاعات الت
وخاصة أمام اعتبار القطاع الفندقي من أحد متطمبات التنمية المستدامة ومن بين القطاعات االقتصادية    

 .12اليامة في جمب السياح
 المطمب الثاني: أطراف عقد التسيير

سواء  المؤسسة العمومية االقتصاديةما وفقا لممادة األولى يتضح لنا أن عقد التسيير يبرم بين طرفين وى    
 التي تممك الدولة كل رأسماليا أو أحد أشخاص القانون العام )الشركة المالكة( أو ذات الرأسمال المختمط و بين

 .المسير
 أوال: المؤسسة العمومية االقتصادية 

األمر الذي تجمى من خالل  نظرا لمكانة المؤسسة العمومية االقتصادية في تطوير عجمة التطور االقتصادي    
الترسانة القانونية الضخمة المنظمة ليا من حيث ىيكميا ونشاطيا في إطار اإلصالحات االقتصادية) نظام 

 اقتصاد السوق(.
المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية  01-88بدأت بوادر ىذه المرحمة من خالل قانون    

عطائيا نوعا من الحرية في إدارة شؤونيا إذ تم إنشاء االقتصادية كمحاولة لمنح االستقال لية لمؤسسة عمومية وا 
 .13 88/03صناديق المساىمة والتي أوكمت ليا ميمة تسيير أموال المؤسسة بموجب القانون رقم 

المتعمق بتسيير رؤوس  25-95المتعمق بالخوصصة واألمر  22 -95وكمرحمة ثانية تم صدور األمر رقم     
لتجارية التابعة لمدولة ،والذي اعتبر نقطة تحول في عالقة الدولة بمؤسساتيا العمومية إذ خول المشرع األموال ا

 سمطة التسيير األموال إلى الشركات القابضة وبالتالي ألغت بما يسمى بصناديق المساىمة.
بشركات التسيير  ،والذي ألغي الشركات القابضة و عوضيا 0414 -01وكمرحمة أخيرة تم صدور األمر رقم     

ومن أىم ما جاء بو ىذا القانون ىو اعتبار المؤسسات العمومية االقتصادية شركات تجارية تحوز فييا الدولة أو 
أي شخص معنوى أخر خاضع لمقانون العام أغمبية الرأسمال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة،كما وصنف 

 ك الخاصة مما يعني أنيا قابمة لمتنازل ولمتصرف فييا.األموال المؤسسة العمومية عمى أنيا من ضمن األمال
أما عن استقاللية المؤسسة العمومية االقتصادية فقد أكد عمى ىذا األمر وفقا لما كان مكرس في األمر رقم      
غير أنو ما يمكن تسجيمو في ىذا الصدد ىو إنياء المشرع الحتكار الدولة أو  22 -95واألمر رقم  01 -88
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 -01من األمر  2القانون العام لرأسمال المؤسسة العمومية االقتصادية، وفقا لما نصت عميو المادة أشخاص 
 .01-08المعدل والمتمم بموجب القانون  04

أما عن أساليب إنشاءىا فإنيا تخضع في تنظيميا و سيرىا لألشكال التي تخضع ليا شركات رؤوس      
مع ورود استثناء يتعمق األمر  5جاري وفقا لما نصت عميو المادة األموال المنصوص عمييا في القانون الت

بالمؤسسات العمومية االقتصادية التي تممك الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع لمقانون العام مجموع رأس 
 .15المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذ يتم إنشائيا بموجب قرار صادر عن مجمس مساىمات الدولة

 سير ثانيا: الم
والذي يتخذ إما صفة المسير الوطني أو  01ىو الطرف الثاني في عقد التسيير وفقا لما نصت عميو المادة     

المسير األجنبي وعموما يعرف المسير عمى أنو ذلك الشخص الذي لو حق تمثيل الشركة باعتبارىا شخص 
انونية أو فعمية ،مباشرة أو غير مباشرة معنوي إذ تخول لو صالحية القيام بأعمال التسيير و اإلدارة بصفة ق

 .17، وبالتالي فيو ذلك الشخص الذي يقود الشركة بيدف تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجمو 16دائمة أو مؤقتة
أما عن الشروط المطموبة في المسير فقد اشترط المشرع عمى أن يتمتع بشيرة معروفة بيا وأن يبقى عالمة     

 جعميا تستفيد من شبكاتو الخاصة بالترويج والبيع.حسب مقاييسو ومعاييره وي
 المطمب الثالث : التكييف القانوني لعقد التسيير 

استنادا إلى ما سبق عرضو من مميزات وخصائص عقد التسيير وفقا لمشكل المنصوص عميو في المادة      
ر ىو عقد يجمع بين الخصائص المتمم لمقانون المدني ، يتضح لنا أن عقد التسيي 01-89األولى من القانون 

 القانونية التي تشترك فييا جميع العقود إلى جانب انفراده بمجموعة من الخصوصية.
 قسام العقود ألأوال: مكانة التسيير ضمن النظرية العامة 

عقد التسيير ىو عقد مسمى باعتبار أن العقد المسمى ىو ذلك العقد الذي وضع لو القانون اسم خاص  -
 .18بين أحكامو و تنظيم خاص

 .19عقد التسيير ىو من العقود البسيطة باعتباره يتضمن نوع واحد من العقود -
عقد التسيير ىو من العقود الرضائية إذ ينعقد عقد التسيير مجرد توافق إرادة كل من المؤسسة العمومية  -

 .20االقتصادية وبين المسير أي إقتران اإليجاب بالقبول
يعرف عقد المعاوضة بأنو ذلك العقد الذي يأخذ فيو كل من المتعاقدين عقد التسيير ىو عقد معاوضة:  -

،وىو ما ينطبق عمى عقد التسيير بالشكل الذي سوف نتطرق إليو الحقا  21مقابال لما أعطى ولما التزم
 عند دراستنا اللتزامات أطراف عقد التسيير.

مومية والمسير يحددان وقت التعاقد عقد التسيير من العقود محددة القيمة بحيث أن كل من المؤسسة الع -
 ، إلى جانب اعتباره من عقود الممزمة لجانبين وعقود المدة.22مقدار ما يأخذه ومدى ما يعطيو

 ثانيا: الطبيعة القانونية الخاصة لعقد التسيير
العقود،  يعتبر عقد التسيير من العقود الواردة عمى عقد العمل أين يمتاز بطبيعة خاصة تميزه عن غيره من     

 .باعتباره وسيمة فعالة في تسيير المرفق العام 
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إلى جانب اعتباره من عقود األعمال وىو األمر الذي اعتنقو المشرع إذ خصو بقسم خاص وبأحكام خاصة ىي 
 األخرى سواء عمى مستوى النص القانوني أو عمى مستوى تكوين العقد بالشكل المشار إليو سابقا.

  ر القانونية لعقد التسييراآلثا: المبحث الثاني 
فإنيا ترتب آثار قانونية سواء أثناء مرحمة اإلبرام أين  23من المقرر قانونا وفي إطار العقود الممزمة بجانبين

نجدىا ترتب التزامات متقابمة بين األطراف المتعاقدة أو في مرحمة االنقضاء وىو األمر الذي ينطبق عمى عقد 
 الممزمة لمجانبين.التسيير باعتباره من العقود 

 التزامات المؤسسة العمومية االقتصادية المطمب األول: 
 .3والمادة  2نظم المشرع الجزائري التزامات المؤسسة العمومية االقتصادية في مادتين وىما المادة      

بقاء األمالك حرة من أي التزام  أوال: االلتزام بالمحافظة عمى الممك المسير وا 
عمى ىاذين االلتزامين بنصيا" تمتزم لمؤسسة العمومية االقتصادية او  01-98من قانون  2 نصت المادة     

الشركة المختمطة االقتصاد بالمحافظة عمى الممك المسير في حالة جيدة طوال مدة استعمال وبقاء ىذا الممك حرا 
 من أي التزام ما عدا االلتزامات التي ال تضر بحسن سيره".

 ة عمى الممك المسيرااللتزام بالمحافظ -10
إن مضمون االلتزام بالمحافظة عمى الممك المسير المفروض عمى عاتق المؤسسة العمومية االقتصادية       

يقتضي بذل العناية الالزمة في سبيل المحافظة عمى الممك، ونتساءل ىنا عن درجة العناية المطموبة في ىذا 
 ؟. الصدد
يحدد المشرع درجة العناية المطموبة في المحافظة عمى الممك المسير مما  بالرجوع إلى النص القانوني لم      

يقتضي بنا الرجوع إلى القواعد العامة في عقد اإليجار باعتباره من العقود المشابية لعقد التسيير، إذ حددت 
 العناية الواجبة وىي عناية الرجل العادي. 24من قانون المدني 495المادة 
ضي عناية الرجل العادي أن تقوم المؤسسة العمومية االقتصادية بالقيام بالترميمات الالزمة وبالمقابل تقت      

بحيث تتحمل المؤسسة العمومية االقتصادية من ىذا االلتزام ،في سبيل المحافظة عمى الممك طوال مدة االستعمال
 .25المقصود متى بذلت في تنفيذه من العناية ما يبذلو الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض

 وضع الوسائل الالزمة تحت تصرف المسير -19
وتشمل كل من الوسائل المادية من منقوالت وعقارات إلى جانب الوسائل البشرية من خالل توفير العامل       

 البشري بغرض المساىمة في تحقيق الغرض من التسيير.
 االلتزام بإبقاء األمالك حرة من أي التزام  -10
الممك المسير والذي يتفرع عنو التزام  26مؤسسة العمومية االقتصادية تتمتع بحق ممكيةباعتبار أن ال       

إيجابي و ىو المحافظة عمى الممك المسير بالشكل المشار إليو سابقا ،إلى جانب التزام سمبي وىو عدم ترتيب 
لممكية لمغير، الرىن أي التزام عمى الممك المسير والذي من شأنو عرقمة السير الحسن لخدمة الممك، كنقل ا

 الرسمي، إنشاء حق انتفاع أو استعمال وغيرىا.
 ثانيا: االلتزام بتمكين المسير من الوسائل الالزمة ألداء مهمته وتأمين الممك من األضرار
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عمى ما يمي:" تضع المؤسسة العمومية االقتصادية والشركة المختمطة االقتصاد تحت  3نصت المادة       
 وسائل الالزمة ألداء ميمتو، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الممك المسير".تصرف المسير ال

، 27يقع عمى عاتق المؤسسة العمومية االقتصادية التزام بصيانة الممك من خالل القيام بالترميمات الالزمة      
الجدران المتشققة في سبيل المحافظة عمى الممك طوال مدة االستعمال ،من ضمن ىذه الترميمات إصالح 

.ونشير إلى أن أعمال الصيانة ال تقتصر عمى الشركة 28والميددة بالسقوط، إصالح المصاعد والساللم، وغيرىا
 المالكة بل تقع عمى عاتق المسير ىو األخر  لصمتو ومعرفتو الدائمة بالحالة المادية لمممك.

المحافظة عمى الممك المسير المنصوص عميو في المادة أما عن االلتزام  بالتامين فيو يتفرع من االلتزام ب       
باعتباره التزام إيجابي يندرج ضمن التزام بالمحافظة، وعميو كان عمى المشرع الجزائري إدراج ىذا االلتزام  2

 .3بدال من المادة  2ضمن طائفة االلتزامات المنصوص عمييا في المادة 
،ىذا في إطار القواعد  29من القانون المدني 619لقد تناول المشرع الجزائري تعريف عقد التأمين في المادة      

من األمر  2العامة إلى جانب إدراجو لتعريف عقد تأمين بموجب نصوص خاصة وىو ما نصت عميو المادة 
 مدني.من القانون ال 619،وىو نفس التعريف المنصوص عميو في المادة 95-0730

لذا يمكن تعريف التأمين بأنو ذلك العمل الذي بمقتضاه يحصل أحد األطراف وىو المؤمن لو، نظير دفع      
قسط عمى تعيد لصالحو أو لصالح الغير، من الطرف اآلخر، وىو المؤمن، وبمقتضاه يدفع المؤمن أداء معينا 

 .31أمينعند تحقق خطر معين، بان يأخذ عمى عاتقو المخاطر محل عقد الت
وبيذا فإن التأمين يشمل كل من التأمين عمى األشخاص إلى جانب التأمين عن الممتمكات والتأمين من      

المسؤولية غير أنو ما ييمنا في ىذا الصدد ىو التأمين عمى الممتمكات من األخطار التي قد تصيبيا و الممقى 
،ومضمون االلتزام بتأمين الممك من 32ن األضرار عمى عاتق المؤسسة العمومية االقتصادية أو ما يسمى بتأمي
،و 34،ومن أمثمتو التأمين ضد الحريق التأمين 33األضرار ىو حماية الممك بتأمينو من أي ضرر قد يصيبو

 35التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
 ثالثا : االلتزام بدفع الثمن

لممسير نتيجة لقيامو بميمة التسيير إذ نشير  يقع عمى عاتق المؤسسة العمومية االقتصادية التزام بدفع الثمن    
في ىذا الصدد إلى أن ىذا االلتزام لم يتم ذكره ضمن القسم المتعمق بااللتزامات المفروضة عمى عاتق المؤسسة 

ضمن القسم المتعمق بالتزامات  0136-89من قانون  8بل نجده في المادة  3-2العمومية االقتصادية في المواد 
 لي  وقع المشرع في سيو لورود ىذا االلتزام في غير مكانو.المسير ،وبالتا

نجد أن المشرع ألزم وجوب تحديد الثمن في العقد التسيير إذ تعتبر ىذا األخير مسألة  8وبالرجوع إلى المادة     
 جوىرية في إبرام عقد التسيير، أما عن العنصر الثاني فقد اشترط المشرع أن يكون الثمن المحدد في العقد
مطابق مع األعراف المكرسة في مجال التسيير، وىذه األعراف تتمثل في ربط الثمن باألرباح من جية وتحقيق 
التوازن بين األطراف المتعاقدة من جية أخرى ،بمعنى أنو يراعي في تحديد ثمن التسيير نسبة أرباح المؤسسة 

 جية كال الطرفين.حتى ال يكون ىذا المبمغ عائقا عمى تحقيق الغرض من التسيير من 
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 المطمب الثاني: التزامات المسير
تحت عنوان التزامات المسير  01-89نص المشرع عمى التزامات المسير في القسم الثالث من القانون     

 3مواد قانونية تنظم عمل المسير داخل المؤسسة وباستقراء ىذه المواد نجد أنيا تضمن  5وتضمن ىذا األخير 
 وىي كالتالي: التزامات قانونية

 أوال: االلتزام بالتسيير وتطوير المؤسسة العمومية االقتصادية 
إن مضمون االلتزام بالتسيير يفرض عمى المسير عمى أن يعمل عمى تحسين المردودية االقتصادية والمالية     

ة العمومية لممؤسسة المسيرة وتتحقق من خالل رفع من شأن المنتوجات والخدمات، أي تحقيق الربح لممؤسس
االقتصادية المساىمة في تطوير عجمة النمو االقتصادي، وىو ما يؤدي بالنتيجة إلى اقتحام المؤسسة األسواق 

 .37الخارجية إذ ال يقتصر دورىا عمى مستوى الوطني بل يتعداه
طوير المؤسسة إذ أن ىذا االلتزام ال يتحقق إال من خالل استخدام المسير لموسائل الالزمة التي تساىم في ت    

المسيرة ،ولعل من أىم ىذه الوسائل كمرحمة أولية ىو إعطاء المسير الحرية في اتخاذ القرارات بشأن التسيير 
 وعدم تدخل المؤسسة المسيرة وىو ما يجسد استقاللية المسير في التسيير.

عرفتو الفنية باستعمال وكمرحمة ثانية تتجسد بإضفاء المسير بصمتو في التسيير من خالل التزام بنقل م    
الوسائل التي يشتير بيا باعتبار أن المعرفة الفنية ىي مجموعة من المعمومات العممية الغير المسجمة والتي 

 .38تكون نتيجة جيود وبحث وتجربة
 ثانيا: التأمين من المسؤولية المهنية 

تأمينات التي تضمنو من التبعات إذ يمتزم المسير بأن يكتتب جميع ال 6نصت عمى ىذا االلتزام المادة     
المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المينية التي قد يتحمميا بسبب األضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد 

 تصيب الزبون ومقدمي الخدمات أو الغير جراء استعمال الممك.
د تمحق بالغير جراء رجوع الغير عميو ومؤدى ىذا التأمين أن يؤمن المسير عمى جميع األضرار التي ق     

،وعميو فان التأمين من المسؤولية المينية لممسير يشمل كل من 39بالمسؤولية من جراء قيامو بأعمال التسيير
 .42،وعن األشياء 41،عن فعل الغير 40المسؤولية عن األفعال الشخصية

 ثالثا : تقديم حسابات عن التسيير 
في المادة السابعة إذ يمتزم المسير بأن يقدم لممؤسسة العمومية االقتصادية ىو االلتزام المنصوص عميو      

جميع المعمومات الخاصة بتنفيذ العقد، و العبرة من ىذا االلتزام ىو إعالم المؤسسة بجميع القرارات و التى تتخذ 
إذ أن ميعاد تقديم التقارير  في إطار التسيير، إلى جانب التزام المسير بتقديم دوري لنتائج التسيير المتوصل إلييا

 يرجع في ذلك إلى بنود عقد التسيير .
 المطمب الثالث: انقضاء عقد التسيير 

تحت عنوان:"  01 -89نص المشرع عمى مسالة انقضاء عقد التسيير في إطار القسم الرابع من القانون      
يير في ىذا الصدد إلى القواعد العامة ، إذ يخضع انقضاء عقد التس10و 9انقضاء عقد التسيير" بموجب المادة 

 في انقضاء العقود.
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 : انقضاء عقد التسيير بانقضاء المدة أوال
 عمى أنو:" ينتيي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجميا...". 9نصت المادة     

، 43انتياء المدة وبمقتضى ىذا النص يتضح لنا أن عقد التسيير يخضع لمقواعد العامة النقضاء العقود وىي
فمتى كانت المدة عنصر جوىري في عقد التسيير فإنو ال يمكن إبرام عقد تسيير دون تحديد المدة باعتباره من 

 .44عقود المدة الزمنية
وعميو فمتى انتيت المدة المحددة في عقد التسيير المبرم بين المؤسسة العمومية االقتصادية وشخص المسير     

عقد التسيير،و نشير في ىذا اإلطار إلي أن ىذا ال يمنع من إمكانية تجديد العقد بين يترتب عمييا انقضاء 
 الطرفين.

 ثانيا: انقضاء عقد التسيير بالفسخ
يقصد بالفسخ حل الرابطة العقدية بناء عمى طمب احد طرفي العقد متى أخل أحدىما بالتزامات المفروضة      

إذ ينقضي عقد التسيير بالفسخ وىذا لعدم احترام  10و 9المادة ارت إليو كل من ش، و ىو ما أ45عمى عاتقو
،كما وينقضي عقد التسيير متى أدرج أطراف العقد شرط الفسخ وفقا لما  9االلتزامات المتبادلة وفقا لنص المادة 

 وىو ما يسمى بالفسخ االتفاقي. 10نصت عميو المادة 
 فسخ العقد لعدم احترام االلتزامات المتبادلة -10

بار أن عقد التسيير ىو من العقود الممزمة لجانبين والتي ترتب التزامات متقابمة بين طرفي العقد فانو متى باعت
، بحيث أنو يشرط  46اخل أحد أطراف العقد بأحد االلتزامات المفروضة عميو جاز لممتعاقد األخر طمب الفسخ

 إلمكان وقوع الفسخ توافر ثالثة شروط وىي:
 بالتزاماتو كإخالل المسير بالتزامو بالتسيير أو إخالل المؤسسة العمومية  إخالل أحد المتعاقدين

االقتصادية بدفع الثمن بشرط أن يكون سبب استحالة التنفيذ يرجع إلى إرادة أحد طرفي العقد وليس 
 لسبب أجنبي.

 يع الطرف أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزاماتو أو مستعد لتنفيذه ، ومقتضى ىذا الشرط أنو حتى يستط
طمب فسخ العقد يجب أن يكون قد وفي بالتزامات المفروضة عميو أو كان مستعد لتنفيذىا إذ انو ال 

                  يمكن أن يكون طالب الفسخ مخال بالتزامو.                                                                                       
 فسخ قادرا عمى إعادة المال إلى ما كانت عميو قبل التعاقد ،باعتبار أن اثر الفسخ ىو أن يكون طالب ال

إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عمييا قبل التعاقد غير انو إذا استحال ذلك جاز المطالبة 
 .47بالتعويض

 ثانيا: انقضاء عقد التسيير بالفسخ االتفاقي 
لمقواعد العامة االتفاق بين الطرفين عمى أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون  يجوز في ىذا الصدد ووفقا       

عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عن العقد بمجرد تحقق الشروط المتفق عمييا وبدون حاجة إلى حكم قضائي 
قا ،إذ يمكن ،وىذا خالفا لألصل العام في الفسخ أنو يقع بموجب حكم قضائي كما وسبق التعرض إليو ساب
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لممؤسسة العمومية االقتصادية أو المسير عمى حد سواء إدراج شرط فاسخ يترتب عميو الفسخ متى تحقق وىذا 
 لتفادي المجوء إلى القضاء.

نجد انو ىناك سبب آخر متى  10و 9غير أنو إلى جانب ىاتو األسباب المدرجة في نص المادتين        
أال وىو انييار االعتبار الشخصي، باعتبار أن عقد التسيير من  تحقق وجب معو انقضاء عقد التسيير

خصائصو انو يقوم عمى اعتبار شخصي يتمثل في شخص المسير،إذ تدخل صفة و شخصية المسير في مجال 
إبرام العقد باعتبارىا عنصر جوىري ،إذ يمتزم المسير بان ينفذ عقد التسيير بنفسو وال يمكن لو أن يوكل ميمة 

لشخص آخر،وعميو كان ال بد عمى المشرع إدراج ىذه المسألة كسبب النقضاء عقد التسيير إلى جانب التسيير 
 األسباب األخرى.
 خاتمة: 

وختاما ليذا الموضوع اليام والشائك فانو ال يسعنا سوى أن نزكي الخطوة التي قام بيا المشرع من خالل إصداره 
ذي صدر في ظل اإلصالحات االقتصادية التي شيدىا االقتصاد المتعمق بعقد التسيير وال 01 -89لقانون رقم 

 الوطني ككل والمؤسسة العمومية بشكل خاص.

إذ يجسد ىذا القانون أسموب الخوصصة باعتباره وسيمة فعالة لتأصيل دور المؤسسة العمومية االقتصادية في 
الدولة من جية وتبني فكرة  مجال النيوض باالقتصاد الوطني، والتوجو نحو منافسة عالمية تتعدى حدود

استقاللية المؤسسة العمومية االقتصادية ووسيمة ذلك ىو "عقد التسيير" الذي يعبر عن احتفاظ الدولة بالممكية 
سناد التسيير لمقطاع الخاص.   وا 

غير أنو وبالرغم من ىذه الخطوة إال أن ىذا النص يشوبو بعض المبس والغموض يتطمب تدخل المشرع الجزائري 
 تعديميا، ومن التوصيات التي يمكن أن نخرج بيا من خالل ىذا الموضوع ىي:و 

  بعقد المناجمنت بدال من عقد التسيير. 01 -89تعديل تسمية القانون رقم 
  إدراج المشرع لمسألة االعتبار الشخصي كسبب النقضاء عقد التسيير باعتباره عنصر جوىري في إبرام

 العقد.
 فع أجر المسير ضمن التزامات المؤسسة العمومية االقتصادية في المادتين إدراج المشرع لاللتزام بد

 الثانية و الثالثة  بدال من المادة الثامنة  لوروده في غير محمو.
  إدراج االلتزام بالتأمين المفروض عمى المؤسسة العمومية االقتصادية ضمن المادة الثانية بدال من المادة

 الثالثة.

 اليوامش  -
                                                           

رادة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام، العقد واإل .1
 .51، ص2013، دار اليدى، الجزائر، عربيةالمنفردة، دراسة مقارنة في القوانين ال
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 سوق البورصةل والمتوسطةلعممية إدراج المؤسسات الصغيرة  يالنظام القانون
Système juridique pour le processus d'inscription des PME à la bourse 

 ممخص:
تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أحد أىم مواضيع الساعة المطروحة عمى الساحة  الدولية عامة و     

األمر  نتيجة تدىور األوضاع االقتصادية الحالية وأزمة أسعار النفط التي ضربت الجزائر ،الوطنية خصوصا
األخيرة تواجو أثناء حياتيا  ، ىذهالذي جعميا من البدائل التي يعول عنيا من اجل النيوض باالقتصاد الوطني

تفي  )القروض البنكية (الكثير من الصعوبات نجد في مقدمتيا صعوبة التمويل حيث لم تعد المصادر التقميدية 
لسد حاجتيا فتم االستعانة بمصدر تمويمي  أال وىو بالغرض فكان لزاما عمييا البحث عن مصادر تمويل أخرى 

نظم  ل ىذه الورقة البحثية معالجة كيفخال لدا سنحاول من )البورصة (التمويل عن طريق سوق األوراق المالية 
 المشرع الجزائري عممية إدخال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسوق البورصة؟

 ، البورصة، التمويلمتوسطةوالالمؤسسات الصغيرة  الكممات المفتاحية:
Résumé : 
 Les PME est un sujet d’actualité sur la scène internationale d’une manière générale et nationale 

d’une manière spécifique. Ceci en conséquence de la déchéance de la situation économique actuelle 

et la crise des prix du pétrole qui à toucher l’Algérie, d’où l’impératif de la substitution de cette 

ressource par l’instruction des PME afin de booster l’économie nationale. Ce système connait de 

multitude difficultés notamment le problème de financement, Surtout que les moyens traditionnels 

(prêts bancaires) ne suffisent plus d’où le recours à d’autres moyens de financement à travers les 

marchés bancaires. A cet effet, nous avons essayé à travers cette recherche de tenter les modalités 

d’entrée des PME en bourses et comment participe le marché au financement des PME ? 

Mots clés : Petites et moyennes entreprises, Bourse, Finance. 
 مقدمة

دورا ىاما في اقتصاديات الدول خاصة الدول النامية كالجزائر  والمتوسطةيشكل قطاع المؤسسات الصغيرة    
خالل مساىمتو  أىميتو منمن إجمالي عدد المؤسسات بالجزائر حيث تظير  %80مثال فيو يمثل ما نسبتو 

من  والمتوسطةوقد أصبح تطوير المؤسسات الصغيرة  الجديدة،التكنولوجيا  واستيعابالكبيرة في زيادة الصادرات 
تمعب دورا ميما في لنجاحيا كونيا  والمتطمبات لك إليجاد جميع األطروذدول من األولويات التي تضعيا قبل ال

 .تنمية االقتصاد الوطني الذي يعد محركا فعاال لعجمة االستثمار الوطني
ومن التحديات التي ظمت تواجو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكمة التمويل ، حيث أظيرت العديد من 
الدراسات أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعتمد في تأسيسيا عمى مواردىا الذاتية و التي تتمثل في 

كافية  لتحقيق النمو  الذي تسعى إلى مدخرات أصحابيا  أو قروض األصدقاء و العائمة وىي مصادر ال تعد 

mailto:lakhdar.aissi@univ-tlemcen.dzالبريد
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عمى التمويل في تزايد مستمر في الدول النامية مثل  ابموغو ىذه المؤسسات ، و ال شك أن مشكمة حصولي
عكس الدول المتقدمة التي يوجد بيا عدد كبير من مصادر التمويل  التي تخدم المؤسسات الصغيرة و الجزائر 

 المتوسطة في مختمف مراحل حياتيا.
عمى المخاطر  البورصة الجزائرية رغم احتواء ىذه األخير سوق حيث تم السماح ليذه المؤسسات بالدخول إلى

آليات ىذا السوق الصغير بما يتناسب  و الحاجات المالية  تكييف يرجع سبب اإلدراج بعد أن تم حيث
لدور الفعال الذي باتت تكتسيو في لممؤسسات  ويتوافق وخصوصياتيا وىذا من أجل العمل عمى ترقيتيا  إيمانا با

مق طي والتيصائصيا تتناسب وخاألسواق  عمى شروط وقيود الحياة االقتصادية  لمختمف الدول إذ تحتوي ىذه 
المؤسسات  (بورصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بسبب عدم قدرة  ىذه األخيرة  األحيانعمييا في بعض 

تطمبات الدخول إلى البورصة الرئيسية نذكر عمى سبيل المثال سوق تحقيق شروط وم )الصغيرة و المتوسطة 
Alternext  حديثا في أكتوبر  أنشأتوبورصة النيل المصرية التي   2005 في ماي  إنشاؤهالفرنسي والذي تم

2007. 
سوقا لممؤسسات  داخل سوق سندات رأس المال   إنشائومن خالل  ىاتو الدول حذوالمشرع الجزائري حذا 

وىذا من خالل  تعديل نظام   1الصغيرة و المتوسطة  إلى جانب السوق الرئيسية  الخاصة بشركات المساىمة
المتعمق بالنظام العام  لبورصة القيم المنقولة  بموجب  2 03-97لجنة تنظيم عمميات البورصة  ومراقبتيا  رقم 

حيث نص نظام بورصة الجزائر عمى إجراءين  3 01-12م نظام لجنة  تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا رق
و الذي يتعمق بعممية التسجيل المباشر لمقيم المنقولة  في جدول التسعيرة    اإلدراج العادي"اثنين لإلدراج أوليما "

حتى يتم التداول عمييما وفقا لشروط التسعيرة  المطبقة  في سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  وذلك 
لنسبة انطالقا من سعر اإلدراج تصدق عميو شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ويستخدم اإلجراء العادي با

لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة  التي كانت محل عممية توظيف سابق  لدى مستثمرين مؤسساتيين. أما 
( وىو عممية تنطوي عمى عرض سندات رأس OPV)إجراء العرض العمني لمبيع "اإلجراء الثاني فيتمثل في "

ق بالكمية والسعر ويمكننا أن مال البيع والتي تصدرىا شركات الشركات ذات األسيم وفقا لشروط محددة تتعم
العرض العمني لمبيع مقابل سعر ثابت " و " العرض العمني لمبيع مقابل الحد نميز بين طريقتين لذلك وىما "

في البورصة يمر بمراح وىي مرحمة ما قبل  والمتوسطةكما أن إدراج المؤسسات الصغيرة  4"األدنى لمسعر 
 5ا مرحمة ما بعد اإلدراج.اإلدراج ثم تمييا مرحمة اإلدراج وأخير 

كيف نظم المشرع الجزائري عممية إدراج المؤسسات الصغيرة من خالل ما سبق يثور اإلشكال التالي:  
 والمتوسطة لسوق البورصة؟

 من أجل معالجة الموضوع ارتئينا معالجتو من خالل ما يمي 
 

 األول: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبورصة الخاصة بيا المطمب
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 المطمب الثاني: شروط إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمبورصة
 

 المطمب األول: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبورصة الخاصة بها
 عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفرع األول: ت

نشاطيا  نوع عمى والمتوسطة الصغيرة الدولية في تعريفيا لممؤسسات والمنظمات الدول اعتمدت بعض    
وقد ركزت بعض  واالجتماعية، االقتصادية نموىا والظروف مستوى أو درجة عمى اآلخر والبعض االقتصادي

 اآلخر عمى البعض اعتمد بينما ،) النوعية المعايير (الوصفي الجانب عمى التعريف ليذا وضعيا في الدول
 المعايير من كبيرة مجموعة عمى دقة كمما اشتمل أكثر التعريف يكون وبذلك المعايير، من الكمي الجانب

 .) ثانيا (تعريف الجزائر)سأتطرق إلى تعريف البنك الدولي لممؤسسات الصغيرة( أوال 
 ربي: لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةأوال: تعريف االتحاد األو 

ية تقترح التعريف التالي لمتمييز بين المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة باالعتماد عمى المفوضية األورب   
عدد العمال أو عائداتيا أو مجموع الميزانية السنوية الخاصة بيا: )وذلك وفق توصية المفوضية األوربية لسنة 

2003 :) 
مجموع  أو أورو مميون 2 أعماليا رقم يتجاوز وال عمال 10 من أقل توظف التي ىي المصغرة: المؤسسة  -

  .أورو مميون 2 تتعدى ال السنوية الميزانية
مجموع  أو مبيعاتيا تتجاوز وال عامال، 50 عن يقل ما توظف التي المؤسسة ىي :الصغيرة المؤسسة -

  .سنويا أورو ممبيين 10 ميزانياتيا
 أورو، أو مميون 50 من أقل أعمال ورقم عامال 250 من أقل بيا يعمل التي ىي :المتوسطة المؤسسة -

 6.سنويا أورو مميون 43 يتجاوز ال السنوية مجموع الميزانية
 ثانيا: تعريف الجزائر لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المشروع الجزائر إلى انضمام ظل في وخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف في لالنسجام تحقيقا   
 2000 سنة جوان في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حول العالمي الميثاق عمى وتوقيعيا األورو متوسطي،

 .7األوروبي االتحاد عميو اعتمد الذي الجزائري بالتعريف القانون أخذ
و  والمتوسطةفي الجزائر جاء بموجب إقرار وزارة المؤسسات الصغيرة  والمتوسطةتعريف المؤسسات الصغيرة 

مؤرخ  02-17الصناعات التقميدية القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وىو القانون رقم 
الذي حمل جميع األطر التنظيمية و القانونية   8 2017يناير سنة 10الموافق لـ 1438ربيع الثاني عام  11في 

 9لتوالي اإلطار القانوني لتعريفيا، وألول مرةعمى ا 5/8/9/10التي تنظم ىذه المؤسسات، حيث جاء في المواد 
 تعرف المؤسسة الخاصة إطار قانوني في الجزائر. 
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 أن إلى اإلشارة وتجدر حجميا، عمى بالتركيز وذلك والمتوسطة الصغيرة لممؤسسة اقتصاديا مفيوما تضمن وقد
 كل اقتصاديات باختالف تختمف حيث موحدة غير المؤسسات ىذه لتصنيف الدول مختمف في المعتمدة المعايير

 10دولة
ميما كانت طبيعتيا القانونية، بأنيا مؤسسة إنتاج السمع و  تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتعريف:  – 1

 /أو الخدمات:
 ( شخصا،250( إلى مائتين وخمسين )1تشغل من واحد )  -
، أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية مميار ( ماليير دينار جزائري4ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي أربعة ) -
 ( دينار جزائري،1)
 أدناه.3تستوفي معيار االستقاللية كما ىو محدد في النقطة  -
 يقصد، في مفيوم ىذا القانون، بما يأتي: 

عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاممين األجراء * األشخاص المستخدمون: 
 دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي. بصفة

السنة التي يعتمد عمييا بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط ىي تمك المتعمقة بأخر نشاط  
 محاسبي مقفل.

الحصيمة: ىي تمك المتعمقة بآخر نشاط مقفل مدة عشر مجموع أو الحدود المعتبرة لتحديد رقم أعمال  –* 
 ( شيرا.12)

فما أكثر من قبل مؤسسة أ مجموعة  % 25كل مؤسسة ال يممك رأسماليا بمقدار  المؤسسة المستقمة: -* 
 11مؤسسات أخرى ال ينطبق عمييا تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

( إلى مائتين 50بأنيا مؤسسة تشغل ما بين خمسين ) تعرف المؤسسة المتوسطةالمؤسسة المتوسطة:  – 2 
( 4( مميون دينار جزائري إلى أربعة )400( شخصا، ورقم أعماليا السنوي ما بين أربعمائة )250وخمسين )

( 1( مميون دينار جزائري إلى مميار )200ماليير دينار جزائري أو مجموع حصيمتيا السنوية ما بين مائتين )
 12دينار جزائري.

( إلى تسعة وأربعين 10تعرف المؤسسة الصغيرة بأنيا مؤسسة تشغل ما بين عشرة )المؤسسة الصغيرة:  – 3
( مميون دينار جزائري، أو مجموع حصيمتيا 400( شخصا، ورقم أعماليا السنوي ال يتجاوز أربعمائة )49)

 13( مميون دينار جزائري.200السنوية ال يتجاوز مائتين )
( واحد إلى 01تعرف المؤسسة الصغيرة جدا بأنيا مؤسسة تشغل من شخص )جدا: المؤسسة الصغيرة  – 4

( مميون دينار جزائري، أو مجموع حصيمتيا 40( أشخاص، ورقم أعماليا السنوي أقل من أربعين )09تسعة )
 14( مميون دينار جزائري.20السنوية ال يتجاوز عشرين )
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 ضمن وتصنف المؤسسات ىذه أصناف عن خرجت األرقام ىذه من أكبر عددا تشغل مؤسسة فكل    
 من المؤسسة لتصنيف معيار العمالة استخدم الجزائري المشرع إن القول يمكن وبالتالي الكبرى المؤسسات
 .باقي الدول في استعماال األكثر وىذا المتوسطة، إلى المصغرة
 المؤسسات تعريف بشأن األوروبية المجنة توصية من المعايير ىذه استمد الجزائري المشرع أن اإلشارة وتجدر

 الشراكة مع اتفاقية السوق بإبرام اقتصاد إلى التوجو العمومية يفسر إرادة السمطة مما والمتوسطة، الصغيرة
 15.لمتجارة العالمية المنظمة إلى االنضمام ومحاولة األوروبي االتحاد

 16المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا لمعايير االتحاد األوربي : تعريف01الجدول رقم 
 

 مجموع األصول السنوي )باألورو( رقم األعمال السنوي )باألورو( عدد العمال  المؤسسة
 ماليين 2ال يتجاوز  مميون 2أقل من   9الى1من  المصغرة
 مميون  10ال تتجاوز  مميون  10أقل من  49الى 10من  الصغيرة

 مميون  43ال تتجاوز  مميون  50أقل من  250إلى  50من المتوسطة
مما سبق ذكره يتبين أن المشرع الجزائري اعتمد عمى المعايير الثالثة لتصنيف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة 

والتي ىي )عدد العمال(، )معيار رقم األعمال السنوي( ،) معيار مجموع األصول ( ، ويمكن تمخيصيا في 
 ول التالي :  الجد

 : معايير تصنيف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة02الجدول رقم 
 
 مجموع األصول رقم األعمال السنوي عدد العمال المؤسسة

 مميون دج20ال يتجاوز  مميون دج 40أقل من  9إلى  1من  المصغرة
 مميون دج 200ال يتجاوز  مميون دج 400ال يتجاوز  49الى 10من  الصغيرة

 ( مميار دج1مميون دج إلى )200ال يتجاوز  مميون دج 400 250الى 50من المتوسطة
 
مما سبق ذكره يتبين أن المشرع الجزائري اعتمد عمى المعايير الثالثة لتصنيف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  

  .والتي ىي )عدد العمال( )معيار رقم األعمال السنوي( )معيار مجموع األصول(
"مجموعة من المؤسسات ذكره عرف البعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى أنيا:  من خالل ما سبق    

توظف عددا معينا من األيدي العاممة وذات رقم أعمال سنوي معين وتتمتع ببساطة هيكمها التنظيمي 
 ". وتستعمل طرقا غير معقدة، فهي ال تستدعي توفير مجهودات إدارية وال أموال كبيرة وال تكنولوجية مكمفة

 02-17نالحظ أن ىذا التعريف ال يتسم بالدقة، مقارنة بالمعايير األساسية التي حددىا القانون التوجييي رقم 
لتعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حيث نستخمص أن تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة يضفي عميو 

 مفيوما اقتصاديا يمكن أن نمخصو في اآلتي: 
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الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السمع و /أو الخدمات  " المؤسسة
عامل تصنف طبقا لمعيار الحجم إلى مجموعات: مصغرة، صغيرة ومتوسطة عمى  250إلى  1تشغل من 

 17».ستقاللية أساس المؤشرات التالية: " عدد العمال " " رقم األعمال " و " الحصيمة السنوية " وكذلك " اال
 

 ورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفرع الثاني: تعريف ب
قبل التطرق إلى تعريف بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال بد من إلقاء الضوء عمى تعريف السوق      

 المالية بصفة عامة فيما يمي:
 أوال: تعريف السوق المالية

سوق األوراق المالية ىي المكان الذي يتم فيو إصدار وتداول األوراق المالية ذات المدى الطويل )األسيم     
والسندات( وقد أصبح موضوع السوق المالية يحظى باىتمام بالغ األىمية بالنسبة لمدول المتقدمة والسائرة في 

عادة طريق النمو عمى حد سواء وذلك لما تقوم بو من جمع وتعبئة ل ممدخرات من أصحاب الفائض المالي، وا 
توزيعيا عمى أصحاب العجز المالي ضمن مختمف القنوات االستثمارية بما يحقق النمو االقتصادي من رفاىية 

 األفراد.
يمكن تعريف سوق األوراق المالية بأنيا سوق رؤوس األموال طويمة األجل، حيث يمتقي فييا طالبوا وعارضوا 

ل تغطية وسد الحاجة لمتمويل تقوم الدولة، والجماعات العمومية والمؤسسات بإصدار أوراق األموال، فمن أج
مالية طويمة األجل )أسيم وسندات( لمحصول عمى مقابل من قبل األعوان االقتصاديين الذين يتميزون بفائض 

 مالي، يوجد بو في السوق المالي التوظيف المناسب لو.
قين متكاممين، ىما السوق األولية )سوق اإلصدار( والسوق الثانوية )سوق تتكون السوق المالية من سو    

 التداول(.
 السوق األولية )سوق اإلصدار(: - 1

تختص ىذه السوق بالتعامل في اإلصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع     
عني أن المؤسسات التي تحتاج إلى األموال يمكنيا قائم، وذلك من خالل زيادة رأس ماليا مديونيتيا، وىذا ي

اصدار عدد من األوراق المالية، وطرحيا لالكتتاب سواء في اكتتبا عام أو خاص، وىذا يعطي فرصة لجميع 
 األفراد والييئات المختمفة المشاركة عن طريق مدخراتيم في توفير األموال.

شرة حيث تقوم الجية المصدرة باالتصال بعدد من كبار قد يتم إصدار وتصريف ىذه األوراق إما بطريقة مبا
ما يتم ذلك بطريقة غير  المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية من اجل بيع األسيم والسندات المصدرة، وا 

 مباشرة وىو قيام مؤسسة مختصة عادة مؤسسة مالية بإصدار ىذه األوراق، وىو األسموب األكثر شيوعا.
 )سوق التداول(:السوق الثانوية  -2
تختص ىذه السوق في التعامل في األوراق المالية التي تم إصدارىا في السوق األولية أي بعد توزيعيا سواء    

 18مباشرة أو عن طريق أحد المؤسسات المالية المتخصصة ويطمق عمى ىذه السوق اسم البورصة
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سية كما ىو عميو الحال في العديد من وتضم السوق الثانوية جزأين: سوق أولي أو ما يعرف بالسوق الرئي
األسواق العربية ويضم أكبر الشركات وأكثرىا فعالية في االقتصاد. أما الجزء الثاني فيتمثل في السوق الثانية 

وىي سوق مفتوحة إلى جانب السوق األولى، حيث تضم شركات المساىمة ال يمكنيا أن تدرج في السوق 
وق لممؤسسات الصغيرة والشركات التي ال تستطيع تحقيق المتطمبات الرئيسية وعادة ما تخصص ىذه الس

 وشروط السوق الرئيسية.
وعميو فإن السوق الثانية ىي سوق منظمة قوانينيا ومقاييسيا ومعاييرىا شبيية بالسوق األولى ولكن بمتطمبات 

اسية تتمثل في وظيفة تتميز بإنشاء وظيفة أس 19أقل، فبما أنيا سوق مخصصة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  20المرافق الذي يدعى المتعيد بالترقية في البورصة والتي تعتبر االبتكار الرئيسي الذي سوف يطبع ىذه السوق

 
 ورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثانيا: تعريف ب

ن، غير أن شاع بين الناس أن البورصة ىي سوق تداول األوراق المالية بين المؤسسات الضخمة والمستثمري    
االستثناء من ذلك ىو ظيور عمى مستوى نفس السوق سوقا صغيرا يعني باألوراق المالية المصدرة من 

 21المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فما المقصود ببورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
آلخذة في نمو رأس يمكن تعريفيا بأنيا تمك السوق المخصصة لتداول أييم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ا

ماليا أو غير المؤىمة لدخول األسواق الرئيسية التي تمول المشروعات الكبيرة و الضخمة أو ىي تمك السوق 
لألسيم العادية التي ترتكز عمى المشروعات الصغيرة و المتوسطة و التي تتميز بانخفاض األعباء اإلدارية 

  22كمبدأ يحكم عمميا و عممياتيا
 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمبورصةالثاني: شروط إدراج الم المطمب

استحدث المشرع الجزائري  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الستفادتيا من التمويل المباشر  بدل المجوء إلى    
من  االقتراض من البنوك بفوائد غالبا ما تكون مرتفعة إذ بينت اإلحصائيات أن نسبة االئتمان و التمويل الممنوح

من إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح ، و في  %6البنوك إلى المشروعات  الصغيرة و المتوسطة ال يتعدى 
ولدا فان دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى البورصة كان الزما   %10أقصى التقديرات قد يصل إلى 

وفيا عن دخول البورصة  أدى إلى باإلضافة إلى ما سبق فان ندرة الشركات الكبرى الخاصة  من جية وعز 
وجود ركود في بورصة الجزائر ، ففتح صحن البورصة لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة من شأنو أن ينشط 

الحركة داخل البورصة وحتى يتم إدخال سندات رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البورصة ال بد من 
 السالف الذكر. 12/01لبورصة ومراقبتيا رقم توفر شروط حددىا نظام لجنة تنظيم عمميات ا

 الفرع األول: الشروط المتعمقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 03-97من النظام رقم  44عمى ما يمي: " تنشأ بعد المادة  01-12من نظام المجنة  09تنص المادة     

راج سندات المال، في سوق م و المذكور أعاله قسم ثالث يدعى شرط إد1997نوفمبر سنة  18المؤرخ في 
. فمن خالل ىذه المادة   نمحظ بأن المشرع 7-46إلى  45المؤسسات الصغيرة و المتوسطة " ،  يتضمن المواد 

قد أضاف قسما ثالثا لمنظام العام لبورصة القيم المنقولة، وىذا بعد فتح صحن البورصة لممؤسسات الصغيرة 
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ن الفصل الثاني ليذا النظام شروط قيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تخصيص القسم الثالث م
 والمتوسطة.

فغنو تم وضع شروط خاصة لإلدخال  03-97المعدلة لمنظام  01-12من النظام رقم  45وبالرجوع لممادة  
سندات رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، باإلضافة إلى الشروط العامة المتعمقة بإدراج 

المعدل والمتمم بالنظام رقم  03-97رأس المال والواردة في القسم الثاني من الفصل الثاني من نظام سندات 
غير أنو يشترط تطبيق الشروط العامة إلدراج سندات رأس مال في البورصة أال تتنافى ىذه الشروط  12-01

 مع المواد المنظمة لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يرة والمتوسطة في البورصة المخصصة ليا ال بد من توفر مجموعة من الشروط وحتى تقبل المؤسسات الصغ

 01-12من نظام المجنة رقم  7-46إلى  45والتي حددتيا المواد من 
 وتتمثل في:

يجب أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات نظام شركة أسيم، وىذا حتى تسيل عممية االكتتاب في  -
 رأس ماليا.

كة قد نشرت كشوفيا المالية المصادر عمييا من السنتين الماليتين اآلخر تين ما لم تقرر لجنة يجب أن الشر  -
تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا خالف ذلك. وىذا دون المساس بأحكام القانون التجاري المتعمق بالشركات 

الربحية والرأس مال األدنى من ذات األسيم التي تمجأ إلى الطمب العمني لالدخار، وال يتطمب استيفاء الشروط 
الشركة التي تطمب قبوليا في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إال أن ىذه الشروط ال تطبق عمى الشركة 

 التي تكون قيد التأسيس من خالل الطمب العمني لالدخار.
 23مى أبعد تقدير.وذلك يوم اإلدراج ع %10يجب أن تفتح الشركة رأس ماليا االجتماعي عمى مستوى أدناه  -
( سنوات يدعى "الراعي في 05يجب أن تعين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستشار مرافق لمدة خمس ) -

 03-97المعدل والمتمم لنظام رقم  01-12من نظام المجنة رقم  46البورصة" وىذا ما نصت عميو المادة 
 24"...كما يجب عمييا تعيين مستشار مرافق لمدة خمس سنوات.

ما تجدر الشارة إليو إلى أنو يتعين عمى جميع الشركات الراغبة في إدراجيا في سوق المؤسسات الصغيرة و     
المتوسطة أن يكون ليا مرقي بورصة،  سواء بالنسبة لعممية اإلدراج أو بالنسبة لفترة حياة المؤسسة داخل سوق 

يكون وسيطا معتمدا في عمميات  البورصة ، حيث يكتسب مرقى البورصة صفة مستشار مرافق ، ويجب أن
البورصة أو بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة استشارية في مجاالت المالية و القانون و إستراتيجية األعمال ،مع 

تمتعو بالخبرة الكافية في عمميات ىيكمة رأس المال، واندماج و شراء المؤسسات ، عمى أن يكون معترفا بو 
جراءات تسجيل مرقي البورصة   25البورصة ومراقبتيا ومسجال لدى لجنية تنظيم عمميات ولقد تم تحديد شروط وا 

نفس   2013يونيو 09المؤرخة في  2013/01بموجب تعميمة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا رقم 
(  نجدىا قد حضرت عمى األشخاص الطبيعيين االلتحاق بمينة مرقي البورصة  02التعميمة في مادتيا الثانية )

 إذ أن األشخاص المعنويين فقط ليم الحق في ذلك 
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وحتى يؤذي مرقي البورصة الدور الذي جاء من اجمو البد أن يبرم اتفاقية مع المؤسسة الراغبة دخول صح 
المتعمق بالنظام  02-12من النظام رقم  3-46المادة  26البورصة وىذا لمدة أدناىا سنتان يتفق عمييا الطرفان

المنقولة وتحدثت أيضا نفس المادة في فقرتيا الثانية أنو في حالة فسخ االتفاقية يجب تبميغ  العام لبورصة القيم
 المجنة ويجب أيضا أن تعين الشركة فورا راعيا في البورصة

27  . 
السالف الذكر أنو  01-12السالفة الذكر من النظام  46ما يجب التنويو أنو من خالل قراءة نص المادة     

الصغيرة والمتوسطة الممزمة بتعيين مرقي البورصة فورا في حالة فسخ االتفاقية مع المرقي ىي فإن المؤسسات 
سنوات عمى اعتمادىا مرقي في البورصة يعني أن  05المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تستوفي مدة 

ولقد حددت لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا  سنوات غير ممزمة بذلك 05يدت مدة المؤسسات التي تع
نموذج االتفاقية التي تبرم بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرقي البورصة، وىذا بموجب التعميمة السالفة 

 28الذكر.
 ويتحدد دور الرعاة )مرقي البورصة( في النقاط التالية:

 واإليداع القيد إجراءات كافة استكمال مرحمة في طةوالمتوس الصغيرة لممؤسسة والنصح االستشارات تقديم -
 المركزي

 في وعرضيا خاصا أو عاما كان سواء لالكتتاب األسيم طرح عممية في لممؤسسة والنصح االستشارات تقديم -
 .المناسب الوقت

 عمى والمحافظة اإلفصاح بقواعد االلتزام كيفية في والمتوسطة الصغيرة لممؤسسة والنصح االستشارات تقديم -
 29.بالبورصة قيدىا استمرار

 درها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفرع الثاني: الشروط المتعمقة بسندات رأس المال التي تص
أن المجنة سمحت  01-12نستنتج من خالل استقراء نظام لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا رقم     

بإدراج سندات رأس المال الصادرة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون سندات الدين، وىذا بخالف شركة 
ة من خطر عدم قدرة المساىمة، ويرجع ذلك إلى حرص المجنة عمى حماية المدخرين والسوق بصفة عام

 عمى سداد ديونيا في آجاليا. والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة 
ويشترط في سندات رأس المال التي تصدرىا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنيا يجب أن توزع عمى     

( مستثمرين مؤسستين من بنوك ومؤسسات 03( مساىما، أو ثالثة )50الجميور عمى عدد أدناه خمسون )
 . 30، شركات رأسمال االستثمار والشركات السيرة لألصول، وذلك يوم اإلدراج عمى أبعد تقديرمالية

 خاتمة:
من خالل ىذه الورقة البحثية تم التطرق إلى المفاىيم األساسية المتعمقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،    

 لمتوسطة لسوق البورصة الذي أصبحسوق األوراق المالية، وكذا معالجة موضوع إدراج المؤسسات الصغيرة و ا
مطمبا ضروريا فرضتو السياسة االقتصادية الوطنية وكذا مسايرة التحوالت االقتصادية حيث تعتبر سوق األوراق 

 :"  النتائج التالية" تم الوصول إلى  ىذا،االستثماري لكل دولة ومن خالل  المالية مؤشرا ىاما لترقية المناخ
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من أجل  والمتوسطةمن شأنو أن يعطي حموال أكثر لممؤسسات الصغيرة  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  إدراج -
 التغمب عمى عجزىا المالي.

مدرجة في سوق القيم المنقولة الخاصة بالمؤسسات  والمتوسطةال توجد أي مؤسسة من المؤسسات الصغيرة  -
نأمل من القائمين عمى  التوصياتمن  جممةتقديم  ة إلىالبحثيلدا نسعى في ختام ورقتنا  والمتوسطةالصغيرة 

 العمل عمى األخذ بيا توجزىا فيما يمي: والبورصةالقطاع المالي 
تبيان الحوافز الجبائية  البورصة خاللإلى دخول  والمتوسطةرؤساء المؤسسات الصغيرة  عمى جذبالعمل  -

 التي تمنحيا البورصة األمر الذي يقضي عمى تخوفيم من فقدان مؤسساتيم. 
بتجارب الدول  واالحتكاكيتعمق باالستفادة  والمتوسطة فيمااالىتمام بموضوع بورصة المؤسسات الصغيرة  -

 المتقدمة.
 والمتوسطةفي المؤسسات الصغيرة  إقامة قنوات اتصال وبيئة تعامل تستيدف المستثمرين لالستثمار -
 حتى تدرج في سوق القيم المنقولة. إعادة النظر في شرط أن تكون شركة مساىمة -
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 .-دراسة عمى ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية-عقد الزواج في قانون األسرة الجزائري عيوب اإلرادة في

 ممخص:

فال  .الزواج ىو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، وعميو لبد أن تكون ىذه اإلرادة خالية من عيوب الرضا
 يجب أن يتم الزواج تحت أي إكراه بل يجب أن يتم بإرادة صريحة سميمة وكاممة.

 وقد ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى عيوب اإلرادة في عقد الزواج  في قانون األسرة الجزائري.

 :مفتاحيوكممات 

 .قانون أسرة جزائري -تدليس - غمط - إكراه - عيوب إرادة

Résumé 

Le mariage est un acte consensuel passé entre un homme et une femme et par conséquent la 

volonté devra être sain des vices du consentement. le mariage ne doit pas être contracte sous 

la  contrainte mais avec une volonté franche et entière. 

Cette étude visait a connaitre les vices du consentement au mariage dans le droit de la famille 

algérien. 

Mots clé  

Vices des consentement- violence- erreur- dol- droit de la famille algérien. 
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  مقدمة:

نما أوجد عقودا  إن الفقو اإلسالمي لم يضع نظرية عامة لمعقد مثمما يعرفيا القانون الوضعي المعاصر، وا 
االستناد إلى أساس منطقي واضح في ترتيبيا حتى إنو ليظن أن مسماة ذكرىا الفقياء عقدا تمو األخر دون 

الفقو اإلسالمي ال يعرف غيرىا من العقود ، وأن أي اتفاق تعاقدي ال يدخل تحت ىذه العقود يكون باطال 
تنبذه أحكام الفقو اإلسالمي، غير أنو وبإمعان النظر في الفقو اإلسالمي فإن الباحث يجد فيو من األصول 

واألصول قاعدة الرضا وطيب من ىذه القواعد  ا يشكل اإلطار العام لنظرية العقد، والكمية م والقواعد
فقد اشترط الفقياء حتى تكون اإلرادة مقبولة أن تكون سميمة بالدرجة األولى، واشترطوا لتحقيقيا أن  ،النفس

عيبت إرادتو بإحدى  يكون صاحب القرار قد اتخذه وىو حر في خياره وقراره غير مكره، فإذا أكره أو
 عيوب اإلرادة تعطمت حرية اإلرادة وفسد كل ما يصدر عنو من أعمال شرعية وقانونية.

وشوائب اإلرادة أو عيوبيا تتصالن بسمطان اإلرادة اتصاال وثيقا ألن األصل في االلتزامات التعاقدية ، أن 
تنشئ اإلرادة التزامات يجب أن تكون  اإلنسان ال يمزم إال بما ارتضاه أي بما انصرفت إليو إرادتو فمكي

حرة مبصرة سميمة من كل عيب يشوبيا ، فاإلرادة المشوبة بعيب من العيوب ليست إرادة صحيحة وال 
 .1سميمة  وال يكون ليا سمطان كامل

ومن خالل ىذه الدراسة سيتم التعرض لموضوع عيوب اإلرادة في عقد الزواج، و ما ىي العيوب المؤثرة 
 لعقد وما ىو حكميا؟عمى ىذا ا

 وعميو سيتم تقسيم ىذه الدراسة إلى: 

 أوال: عيوب اإلرادة المؤثرة عمى عقد الزواج            

 ثانيا:أثار عيوب اإلرادة عمى عقد الزواج            
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 أوال:

 عيوب اإلرادة المؤثرة عمى عقد الزواج.

 مفيوم عقد الزواج:-أ

 تعريف عقد الزواج:-0

الزواج بوابة العالقات األسرية، ونقطة بدايتيا وذلك ما رمت إليو سنن اهلل الكونية، ويوصف الزواج  يعتبر
بأنو االرتباط الوحيد بين الرجل والمرأة والطريق الوحيد لمتناسل و الحفاظ عمى الجنس البشري، وتعتبر 

 اإلرادة ىي الوسيمة األولى لتشكيل األسرة وعميو يعرف الزواج:

و االقتران و االزدواج و االرتباط ويقال زوج الشيء بالشيء وزوجو إليو؛ أي قرنو بو وقد تم تأكيد ىلغة: *
" ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  ىذا المعنى في القران الكريم حيث قال اهلل تعالى:

 2"إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون

من الناحية الشرعية يعرف الزواج بأنو عقد يفيد حل االستمتاع كل واحد من الزوجين باألخر اصطالحا: *
في القران النكاح . ولد ذكر لفظ 3وواجبات عميو عمى الوجو المشروع ويجعل لكل منيما حقوقا قبل صاحبو

ين الرجل والمرأة.الكريم وحتى عند فقياء الشريعة اإلسالمية تعبيرا عن الزواج و االرتباط ب  

ولقد اعتبر الفقياء الشرعيون الزواج نظاما شرعيا ،وليس نظاما قانونيا اجتماعيا تم إنتاجو في سياق 
اجتماعي وتاريخي منذ األزل، ولقد عرف أغمب الفقياء الزواج بتعاريف متقاربة تنتيي إلى القصد من 

قد يفيد حل العشرة بين الزواج  الذي ىو ممك المتعة أو حميا ومن بين الزوج وزوجتو أن "الزواج ىو ع
الرجل والمرأة بما يحقق ما يتطمبو الطبع اإلنساني مدى الحياة ويجعل لكل منيما حقوقا وواجبات قبل 

 4األخر"

من قانون األسرة عمى  04أما من الناحية القانونية فقد عرف المشرع الجزائري عقد الزواج في المادة 
ين رجل وامرأة عمى الوجو الشرعي، من أىدافو تكوين أسرة :" الزواج ىو عقد رضائي يتم بالنحو التالي

حصان  .5الزوجين والمحافظة عمى األنساب" أساسيا المودة والرحمة والتعاون وا 
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إلى المادة وىذا ما يبين أن "رضائي"  وما يالحظ عمى المشرع الجزائري أنو بعد التعديل قد أضاف لفظ 
الزواج عقد رضائي وقد عيب عمى المشرع صياغة المادة إذ  المشرع الجزائري يولي أىمية العتبار عقد

 .6 أن ليس كل عقد رضائي يتم بين رجل و امرأة عمى وجو شرعي يكيف عمى أنو زواج

 تعريف الرضا في الزواج-9

من المعموم بالضرورة أن أي عقد يقوم عمى أركان وشروط، ومن بين أركان العقد؛ ركن الرضا الذي 
يعتبر نتيجة حتمية لمبدأ سمطان اإلرادة وألىمية ىذا الركن فإن القانون قد أحاطو بحماية خاصة، وعميو 

النظر عن وسيمة التعبير إن مبدأ الرضائية في العقود يفيد انعقاد العقد بمجرد تحقق تراضي طرفيو بغض 
 عن ىذا التراضي ودون الحاجة إلى أي إطار شكمي يفرضو القانون ويعرف الرضا:  

 طيب النفس بما يصيبو ويفوتو مع عدم التغيير.*لغة: 

ىو امتالء االختيار وبموغو نيايتو، بحيث يفضي أثره إلى الظاىر من ظيور البشاشة في *اصطالحا: 
 .7ضا بأنو الرغبة في الفعل واالرتياح إليوالوجو ونحوىا، ويعرف أي

ويعبر عن اإلرادة في عقد الزواج في الفقو بالصيغة وىي ركن انعقاد عقد الزواج، والركن ىو ما يتوقف 
 .8وجود الشيء عمى وجوده وكان جزءا من حقيقتو والذي يكون جزءا من العقد ىو اإليجاب والقبول فقط

 القانوني: *التعريف

من قانون األسرة نجد أن المشرع الجزائري قد جعل الرضاء ركنا النعقاد  09و 04ممادتين وبالرجوع ل 
الزواج لتبقى العناصر األخرى المنشئة لعقد الزواج مجرد شروط صحة والمتمثمة في: األىمية، الصداق، 

جزائري إذا انعدم من قانون األسرة ال 33الولي، الشاىدان، وانعدام الموانع الشرعية، وتطبيقا لنص المادة 
ركن الرضا في عقد الزواج ترتب عميو البطالن ألن إرادة طرفي عقد الزواج غير موجودة أي منعدمة، 
غير أن اإلرادة قد تكون موجودة ولكن تشوبيا عوامل تؤثر عمى سالمتيا ، األمر الذي يجعل من رضاء 

موجدا؛ بل يجب أن يكون صحيحا خاليا  المتعاقدين أو أحدىما غير سميم وليذا ال يكفي أن يكون الرضاء
، فعالوة عمى اشتراط األىمية الالزمة 9من العيوب حتى يمكن اعتبار عقد الزواج صحيحا وممزما لطرفيو

 إلبرام العقد فانو البد من أن يأتي الرضا خاليا من العيوب.
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 عيوب الرضا المؤثرة في عقد الزواج:-ب

قبل البدء في مسألة عيوب الرضا لبد من اإلشارة إلى مالحظة ميمة أن ىناك فارق أساسي بين إرادة 
غير موجودة واإلرادة المعيبة؛ فعدم وجود اإلرادة ُيعنى بو أن من باشر التصرف كان فاقدا لإلرادة، أو أن 

صرف فيقع باطال كما لو باشر إرادتو ال تتجو إلى إحداث أثر قانوني، وفي كال الحالتين يختمف ركن الت
التصرف صبي غير مميز أو مجنون أو سكران أو في غيبوبة أو ىازل لكن يختمف ىذا الحكم في 

 .10األحكام المتعمقة بالزواج 

أما اإلرادة المعيبة فيي إرادة موجودة ولكنيا لم تصدر عن نية واختيار ولذلك فيي ال تحول دون وجود 
 .11إرادتو أن يطمب إبطال ىذا التصرف أي يكون قابال لإلبطال التصرف إنما يكون لمن عيبت

 102إلى المادة  82لقد تم النص عمى عيوب اإلرادة في القواعد العامة لمقانون المدني في المواد من 
 وىي الغمط التدليس اإلكراه االستغالل والغبن.

 تعريف عيوب اإلرادة:-0

ىي حاالت ال يحكم معيا بانتفاء اإلرادة العقدية الحقيقية كما ال يحكم معيا  *تعريف عيوب اإلرادة:
بسالمة ىذه اإلرادة من كل شائبة، بل يوجد آفة أصابت إرادة العاقد، وال يستطاع معيا اعتبار رضاه 

 صحيحا كامال ممزما.

ما تنشا بعد تكوين العقد بسبب  طارئ لكنو ذو تأثير في وتكون ىذه العيوب إما مرافقة لتكوين العقد وا 
 .12الرضا السابق

 عيوب اإلرادة في عقد الزواج:-9

نما أشار إلى بعض أحكاميا في  لم يورد المشرع الجزائري في قانون األسرة قسما خاصا بعيوب الرضا وا 
 102إلى 82نصوص متفرقة، إال أنو قد نص عمييا في القواعد العامة في القانون المدني في المواد من 

الغمط التدليس اإلكراه والغبن وعميو سنقوم بدراسة العيوب المؤثرة في عقد الزواج فقط، وفقا لقانون  وىي :
 .13منو التي تحيل إلى أحكام الشريعة اإلسالمية فيما لم يرد نص فيو 222األسرة الجزائري وطبقا لممادة 
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 *اإلكراه في عقد الزواج:

حممتو عمى أمر ىو لو كاره.فأصل الكممة يدل عمى خالف ىو مصدر أكره إكراىّا، إذا غصبتو و لغة:  -
 .14الرضا والمحبة

: عرفو فقياء القانون المدني بأنو ذلك الضغط الذي يقع عمى أحد المتعاقدين فيولد في نفسو اصطالحا -
رىبة تدفعو إلى التعاقد وىو ما يسمى باإلكراه المعنوي ومثالو أن يضرب شخص أخر، أو ييدده باالعتداء 

مى العرض أو بإثارة فضيحة ...حتى يحممو عمى التعاقد وتجدر اإلشارة أن اإلكراه المعنوي يفسد الرضا ع
ن شابيا الفساد ألنيا أتت نتيجة الضغط واإلرىاب، أما اإلكراه المادي  دون أن يعدميا فاإلرادة موجودة وا 

و أن يمسك شخص عنوة بإبيام شخص فيو الذي يعدم اإلرادة ؛ألن المكره لن تكون لديو إرادة مطمقا ومثال
أخر ويطبع بصمتو عمى عقد مكتوب أو سند دين فيقع العقد ىنا باطال بطالنا مطمقا النعدام ركن 

 .15الرضا

وفي الفقو اإلسالمي  يعرف اإلكراه بأنو حمل الغير بغير حق عمى ما ال يرضاه، بتخويف يقدر الحامل  
 عمى إيقاعو بحيث يصبح الغير خائفا بو. 

وعميو يتبين مما سبق بأن اإلكراه ىو ذلك الضغط غير المشروع الذي يقع عمى إرادة الشخص فيعيبيا  
بحيث يولد في نفسو خوفا ورىبة تدفعو إلى إتيان العمل القانوني دون اختياره وال رضاه؛ ويالحظ بأن الذي 

نما ىو الخوف والرىبة يعيب اإلرادة والرضا ليس ىو الوسائل المادية المستعممة في اإلكراه أو  الضغط وا 
 .16التي يخمقيا في نفس الشخص الذي يستعمل تجاىو اإلكراه

وقد اختمف فقياء الشريعة اإلسالمية في تقسيم فجميور الفقياء يقسمونو إلى نوعين  إكراه بحق وال يعتبر 
لزام األشخاص بأحكام الشرع   عندىم من عيوب اإلرادة ألن معناه عندىم ىو إلحاق الحقوق بأصحابيا وا 

 وعميو فمعناه يخرج من دائرة اإلكراه فيو أقرب لمعنى اإلجبار عند الفقياء 

أما النوع الثاني عندىم فيو اإلكراه بغير حق يقصد منو أنو يحوي جميع صور اإلكراه سواء التي ليا تأثير 
إذ أنو  يقوم عمى تتبع  في التصرفات التعاقدية أو التي ليسميا تأثير فييا، ويعتبر ىذا التقسيم مبيم

 جزئيات التصرفات القولية والفعمية المتناثرة في أبواب الفقو المختمفة.

 أما األحناف فقد قسموا اإلكراه إلى ثالثة أنواع إكراه ممجئ )تام(، إكراه غير ممجئ )ناقص(، إكراه أدبي.
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ديد بالقتل أو بإتالف بعض فيو ما ال يبقى لمشخص معو قدرة وال اختيار كالتي أما اإلكراه التام:-
األعضاء أو تمف جميع المال؛ وحكمو عند األحناف انعدام الرضا وفساد االختيار؛ فمن وجية نظرىم أن 
االختيار يمثل القصد إلى فعل الشيء أو تركو، بترجيح من الفاعل وىذا معنى ال يزول باإلكراه ولكنو 

عدام الرضا، فألنو يعني الرغبة في الشيء  واالرتياح لو اختيار فاسد ألنو مبني عمى اختيار المكره أما ان
 وىذا معنى ال يوجد مع اإلكراه.

وىو التيديد بما ال يضر بالنفس أو العضو، كالتيديد بالضرب اليسير أو الحبس،  اإلكراه الناقص:-
من الصبر  وحكمو أنو يعدم الرضا وال يفسد االختيار، لعدم االضطرار عمى مباشرة ما أكره عميو لتكنو

 عمى ما ىدد بو .

ومعناه التيديد بحبس، أو قتل، أو إتالف أموال، أو االعتداء عمى عرض) إلى غير ذلك إكراه أدبي: -
  17من وسائل التيديد( ألحد األصول أو الفروع، أو الزوج، أو أي قريب محرم

 شروط اإلكراه:-

  أن يكون المكره لو قدرة عمى تنفيذ ما ىدد بو سواء أكان من الحكام أم من غيرىم ، فإن انتفت
 القدرة لعجز المكره أو لتمكن المستكره من اليرب فال يتحقق اإلكراه.

 .أن يغمب عمى ظن المستكره إيقاع المكره ما ىدد بو في حال إذا لم يمتثل 
  تحممو، وىو يختمف باختالف األشخاص، فيبحث في أن يكون الميدد بو مما يشق عمى النفس

 تأثيره في كل شخص عمى حدة.
 .أن يكون الميدد بو عاجال ، فمو كان أجال لم يتحقق اإلكراه إلمكان االحتماء بالسمطة العامة 
  أن يكون اإلكراه بغير حق، بأن يقصد بو الوصول إلى غرض غير مشروع ، فإن كان لغرض

 .18التصرفاتمشرع فال تأثير لو عمى 

 *الغمط في عقد الزواج:

ىو أن تعيا بالشيء فال تعرف وجو الصواب فيو، وىو الكالم لشيء لم ترده .ويقال في منطقو لغة: -
 .19غمطا أي أخطأ وجو الصواب
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الغمط وىم يقوم في ذىن الشخص فيصور لو األمر عمى غير حقيقتو ويكون ىو الدافع عمى  اصطالحا: -
ذب لمواقع ويؤدي بالشخص إلى إبرام العقد ما كان ليقدم عمى إبرامو لو تبين لو التعاقد فيو تصور كا

 حقيقة األمر.

فالغمط كعيب من عيوب اإلرادة تصور غير موافق لمحقيقة يؤدي بالشخص إلى إبرام العقد فيتوىم 
 ي وىو ليس الشخص شيئا عمى غير حقيقتو مما يدعوه إلى التعاقد عميو كأن يشتري تمثاال يعتقد أنو أثر 

 كذلك.

 والغمط إما يكون غمطا مانعا يحول دون تطابق إرادتين، أو يكون عيبا يصيب اإلرادة فيفسدىا :

فيو الغمط الذي يعدم الرضا و يمنع انعقاد العقد ويقع الغمط المانع في ماىية العقد أو أما الغمط المانع: -
رف إرادة أحد الطرفين إلى إبرام عقد الزواج فيما طبيعتو أو محمو؛ فالغمط في ماىية العقد مثالو كأن تنص

تنصرف إرادة الطرف الثاني إلى عالقة حرة ، أما الغمط في طبيعة العقد كأن يعتقد أحد الطرفين أن 
الزواج مجرد صداقة عاطفية من دون إدراك أنو يرتب واجبات جسدية ومادية ومعنوية عمى الطرف 

 .لو أن يتزوج شخص بامرأة ظنا بأنيا ليمى فيتبين لو بعد ذلك أنيا ىنداألخر.أما الغمط في محل العقد فمثا

تكوين العقد وشروطو حتى يعتبر أن يكون جوىريا، والغمط الذي  وىو الذي يقع قيالغمط المفسد:-
يتصور في عقد الزواج أن يكون جوىريا ىو ذلك الذي يقع في صفة جوىرية في الشخص المتعاقد و 
الراجح أن يقال أن كل صفة أمر الشرع أن تكون في المتعاقد كالدين تعتبر صفة جوىرية، فقد ثبت عن 

مرأة بكرا ودخل بيا فوجدىا حبمى فجعل النبي صمى اهلل عميو و سمم ولدىا عبدا لو نظرة بن أكثم أنو نكح ا
 وفرق بينيما.

 *التدليس في عقد الزواج

: معناه الخديعة والكتمان واإلخفاء فقد جاء في المصباح المنير " دلس البائع تدليسا كتم عيب لغة -
 .20السمعة من المشتري وأخفاه

المعنى المغوي، وىو كتمان العيب ، يكون التدليس في البيوع وفي الحديث  وىو ال يخرج عن اصطالحا:-
وفي أمور الدين عامة وفي النكاح، أما في النكاح فيو أن يكتم أحد الزوجين عيبا فيو عن اآلخر، أو 

 .21إخباره لو بما ليس فيو تغريرا وخداعا لموصول إلى مقصوده بالزواج
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يختمط مفيوم التدليس بالغمط، فالغمط يقع فيو المتعاقد من تمقاء نفسو دون تدبير من أي أحد، بينما  وقد
التدليس ىو مدبر من جانب المدلس ليدفعو إلى التعاقد. ومن صور التدليس في الزواج أن يتقدم شخص 

 لخطبة امرأة فيقوم أىميا بتزويجو بأختيا.

نما ىو عمل غير مشروع وذلك نتيجة لما يمجأ وكمالحظة ميمة فإن التدليس ال يعت بر عيبا لإلرادة فقط وا 
 .22إليو المدلس من حيل وخداع يقصد التضميل

 ولمتدليس عنصرين:

 العنصر المادي:-

وىي تمك الحيل التي يستعمميا المدلس لدفع المدلس عميو إلى التعاقد والتي تكون إما حيال قولية أو فعمية 
م يكن ليرضى بالتعاقد بغيرىا،  أو حتى بالسكوت عمدا لكتمان ظرف معين لو تحممو عمى الرضا بما ل

 عممو المدلس عميو لما أبرم التعاقد وىذا ما يسميو الفقو بالتدليس السمبي.

 العنصر النفسي:-

وىو توافر نية التظميل لدى المدلس، والقصد لإليقاع بالطرف األخر، وىذا العنصر ىو الذي يميز بين 
نما الغمط وا لتدليس ، فإذا انخدع المتعاقد من تمقاء نفسو دون أن يقوم المدلس بخداعو فال وجود لمتدليس وا 

 .23في ىذه الحالة نكون أمام عيب الغمط

 ثانيا:  

 أثار عيوب اإلرادة عمى عقد الزواج.

يوب إذا صدر الرضاء مشوبا بأحد عيوب اإلرادة فإن اإلرادة ىنا تكون موجودة معيبة بأحد ىذه الع
وبالتالي ال يكون التصرف الصادر عن ىذه اإلرادة صحيحا ولكن قابال لإلبطال. أما انعدام اإلرادة فيترتب 
ذن فيناك فرق بين اإلرادة الموجودة ولكن معيبة واإلرادة المعيبة  كما سبق وأن  عميو البطالن المطمق وا 

قانون المدني الجزائري فما ىو يا ترى الحكم ىذا إذا كنا أمام تعاقد تحكمو القواعد العامة في ال 24ذكرنا،
 بالنسبة لعقد الزواج؟.
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 حكم و أثر اإلكراه عمى إرادة المتعاقدين في عقد الزواج: - أ

 إن الفقو الشرعي قد اختمف في مسألة وقوع عقد الزواج في حالة اإلكراه في قولين:

ليس بشرط لجواز النكاح وبالتالي يجوز : ىو قول الحنفية والحنابمة في رواية إلى أن الطوع *القول األول
 نكاح المكره.

مائكم أن يكونوا فقراء من القران قولو تعالى أدلتيم: - "وانكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وا 
واآلية تدل عمى أن اهلل عز وجل أمر الموالي بإنكاح العبيد  25"يغنيم اهلل من فضمو واهلل واسع عميم

"إن عمومات  رط الرضا فمن شرطو فالبد لو من دليل عميو ، يقول الكاسانيواإلماء مطمقا عن ش
النصوص و إطالقيا يقتضي شرعية ىذه التصرفات من غير تخصيص وتقييد فاإلكراه ال يعمل عمى 

 األقوال، فكل متكمم مختار فيما يتكمم بو فال يكون مستكرىا عميو حقيقة".

ثالث جدىن جد قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم" -رضي اهلل عنو–عن أبي ىريرة من السنة: 
والحديث في منطوقو يدل عمى أن عقد النكاح يقع في حالة 26وىزلين جد، لنكاح والطالق و الرجعة" 

اليزل فيقاس عمى اليزل اإلكراه عمى النكاح في حالة اإلكراه، وقد نوقش استدالليم ىذا بأنو غير مسمم بو 
 اع؛ حيث تناول نكاح اليازل ولم يتناول نكاح المكره والكالم في الثاني ال في األول ألنو خارج محل النز 

وىو قول جميور الفقياء المالكية والشافعية و رواية عند الحنابمة الذين ذىبوا إلى القول *القول الثاني: 
 أن اإلكراه عمى النكاح يؤدي لفساد العقد وبالتالي ال يجوز نكاح المكره.

، وتدل اآلية الكريمة عمى عدم لزوم نكاح 27من القران "إال من أكره وقمبو مطمئن باإليمان "أدلتيم: -
   28المكره ألن اهلل تبارك وتعالى لما وضع الكفر عمن تمفظ بو حال اإلكراه وأسقط عنو أحكامو.

اح بكر وثيب " رد نك صمى اهلل عميو وسمم هلل عنيما أن رسول اهلل رضي–عن عبد اهلل بن عباس 
ويدل ىذا الحديث الشريف عمى فساد عقد النكاح في حالة اإلكراه سواء أكانت أنكحيما وىما كارىتان"  

الزوجة بكرا أو ثيبا  فاإلكراه يؤدي إل فساد العقد ولذلك فإن الرسول صمى اهلل عميو وسمم رد نكاح ىاتين 
 البنتين؛ ألن أبيما أنكحيما وىما كارىتان.
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هلل عميو وسمم :" وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو" ويدل الحديث الشريف وقولو صمى ا
عمى رفع حكم الخطأ والنسيان وما استكره عميو اإلنسان ومن ثمة فإن رفع الحكم يقتضي رفع المؤاخذة 

 .29كون صحيحا وعدم االعتداد بحكم العقد المشوب بعيب اإلكراه وعميو فإذا رفع الحكم فعقد النكاح ال ي

وبالنسبة لألثر فاإلكراه يترتب عميو بطالن الزواج عند الشافعية، ويكون غير الزم في حق من أكره، أي 
أن العقد صحيح ولكن لممكره الخيار بين الفسخ واإلجازة وىذا رأي المالكية، أما الحنفية فاإلكراه يفسد 

 .30اد الزواجالزواج وال يبطمو وقد رتبوا عميو األحكام المقررة لفس

أما بالنسبة ألثر اإلكراه األدبي فقد تعرض لو الحنفية وجميور الفقياء في ثنايا مؤلفاتيم واختمفوا في حكمو 
أما بالنسبة لمحنفية فاإلكراه األدبي عندىم ال ييدم الرضا وال يفسد االختيار وعميو ال يؤثر في التصرفات 

ا باإلكراه األدبي فبالنسبة لممالكية فقد اشترطوا لذلك أن يكون بوجو عام، أما المالكية والشافعية فقد اعتدو 
 التيديد يتعمق بقتل الولد أو الوالد.

أما بالنسبة لمرأي الراجح في حكم اإلكراه األدبي فيناك جممة من الشروط لالعتداد بو، كالعامل 
أما العامل النفسي يتمثل الموضوعي والذي يتمثل في الوسائل المعينة لإلكراه تيدد بخطر جسيم ومحدق، 

 في الرىبة  التي تتولد في نفس المكره وتحممو عمى التعاقد.

فيستحسن ترك تقدير اإلكراه لسمطة القاضي الذي يأخذ في الحسبان جممة من االعتبارات في شخص من  
وقع عميو اإلكراه كالجنس السن الحالة االجتماعية، وكل ظرف أخر من شأنو أن يؤثر في جسامة 

 31اإلكراه.

 *موقف المشرع الجزائري:

بل اعتبره بمثابة جريمة يعاقب عمييا القانون وقد بينت أما المشرع الجزائري فقد أخد ببطالن زواج المكره، 
من قانون األسرة منع الولي من إجبار موليتو عمى الزواج دون رضاىا، وأما عن سمطتو في  13المادة 

منع بنتو البكر من الزواج فقد وضع المشرع حدود ليا وىي مراعاة مصمحتيا وفي حالة تعسفو فممبنت 
 ضاء الذي يعين ليا ولي لمزواج.الحق إلى المجوء إلى الق

من قانون األسرة تعرف الزواج بأنو عقد رضائي ومن أىدافو تكوين أسرة  04إضافة إلى ذلك فالمادة
أساسيا المودة والرحمة والتعاون وعميو ال يمكن لقضاة الموضوع إجبار زوجة ما عمى الدخول بالرغم من 
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:" حيث أن الزواج 12/03/2008عميا الصادر بتاريخ عدم رضاىا وقد جاء في إحدى قرارات المحكمة ال
من قانون  09بصفة عامة مبني أساسا عمى الرضا وىو ركن من أركانو المنصوص عمييا في المادة 

 األسرة".

من  326أما عن حالة المخطوفة أو المبعدة فقد حسم األمر من قبل المشرع الجزائري من خالل المادة 
سنة  18قب القانون الخاطف الذي خطف أو قام بإبعاد قاصر لم يكمل سن ، بحيث يعا32قانون العقوبات
دينار جزائري.لكن في حمة زواج  2000إلى 500سنوات ، وبغرامة مالية من  5سنة إلى  1بالحبس من 

المخطوفة من خاطفيا ال تتخذ إجراءات المتابعة ضد ىذا األخير إال بناءا عمى شكوى ممن ليم صفة في 
 وكل ىذا حماية لمصمحة الضحية المخطوفة. بطالن الزواج

وعميو ال ينعقد الزواج إال بإرادة واعية وجدية ، وبالنسبة لإلكراه األدبي وفي حالة طاعة الفتاة ألبييا بدافع 
 33اإلحترام والحشمة فتقبل بالعقد فال يجوز ليا في ىذه الحالة أن تدفع بأنيا وقعت في اإلكراه 

 في عقد الزواج عمى إرادة المتعاقدين تأثير الغمط والتدليس-ب

 في عقد الزواج:  .أثر الغمط1

كما سبق وأن ذكرنا أن الغمط ىو وىم يقع في ذىن المتعاقد ويكون إما في جنس المعقود عميو أو في 
 صفة من صفاتو، وعميو ما ىو حكم الغمط في كمتا الحالتين في عقد الزواج؟

 *الغمط في جنس المعقود عميو:

العقد المشوب بعيب الغمط في جنس المعقود عميو بالنسبة لمفقو اإلسالمي باطال ألن اختالف يعتبر 
الجنس يجعل محل العقد معدوما وقت التعاقد، فيكون العقد وقتيا قد ولد باطال ألنو انعقد عمى شيء 

 معدوم، أي أن العقد بدون محل ال يمحقو رضاء بعد ذلك.

صنفوا الغمط إلى أنواع متفاوتة، منيا ما يؤثر عمى سالمة الرضا ومنيا أما بالنسبة لمفقو القانوني قد 
مادون ذلك، فالغمط الذي يؤثر في رضا المتعاقدين نوعان: إما غمط معيب لمرضا أو غمط مانع يحول 
دون تطابق اإليجاب مع القبول وبالتالي يمنع قيام العقد ومثالو: أن يتقدم رجل لخطبة امرأة دون ذكر 

و مواصفاتيا،فيعتقد أب البنت أنو يريد ابنتو أخرى ، فبقبل بالزواج فيتضح فيما بعد أن األب قد اسميا أ
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وقع في غمط ألنو وافق عمى زواج ابنتو التي ال يريد الرجل زواجيا، ففي ىذه الحالة لم يتطابق اإليجاب 
 عقد.   مع القبول وبالتالي ىذا غمط مانع ينتج عنو بطالن المطمق لتعمقو بالمحل ال

 *الغمط في وصف المعقود عميو:

نما  إن فوات الوصف المرغوب فيو في المعقود عميو ال يؤثر في صحة الزواج وال يرتب عميو البطالن وا 
يؤثر في لزومو فقط ، وعميو يكون العقد صحيحا غير الزم في حق من وقع الغمط من جانبو ، ومعن 

وصف ىو الذي دفعو إلى التعاقد، وألن الوصف المرغوب فيو القول بعدم لزومو يعود إلى الرضا ألن ىا ال
ن شاء أجازه.  شرط في العقد وجزاء تخمفو الفسخ وا 

أما عن موقف القضاء الجزائري في مسألة الغمط فقد اعتبرت الكفاءة شرطا لصحة الزواج ،فإذا غابت 
بالنسبة لشخصية الزوج  كان ىذا سببا من أسباب عدم لزوم العقد لعدم وجود الرضا عند الزوجة ، و

والزوجة ىي مسألة جوىرية فإذا كان الغمط في الشخص فإنو يترتب عميو بطالن العقد، أما إذا كان الغمط 
 في صفة من صفات المتعاقد ال يمكن بطالن العقد.   

من جية تثور أيضا مسألة البكارة بالنسبة لممرأة فمو تزوج شخص بامرأة واكتشف بعد الدخول بأنيا  ىذا
 ليست بكرا فيل يحق لمزوج المطالبة بفسخ العقد لعب الغمط؟

بالرجوع الجتيادات المحكمة العميا نجدىا تنص عمى أنو يجب أن يشترط الزوج شرط البكارة قبل الدخول 
نصت عمى أن عدم اشتراط العذرية في عقد الزواج ال يحمل  23/05/2000بتاريخ  ففي قرارىا الصادر

 .34الزوجة المسؤولية في الطالق والتعويض، ألن البناء بالزوجة ينيي كل دفع بعدم العذرية

 أثر التدليس عمى إرادة المتعاقدين-9

س بالفعل، والتدليس صور وىي التدلي 3التدليس في الزواج لو عدة أشكال والتي يمكن حصرىا في 
 بكتمان الحقيقة، والتدليس بالقول.

أما التدليس بالفعل فمو عدة أمثمة من بينيا أن يقوم أحد الزوجين بإحداث تغييرات في جسده ليظيره 
ما بتزوير الوثائق الرسمية كتزوير شيادة ميالد  بصورة مرغوب فييا وذلك بالمجوء لمعمميات التجميمية، وا 

 لتصبح أىال إلبرام عقد الزواج .لتكبير سن فتاة 
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والصورة الثانية لمتدليس ىي كتمان الحقيقة والتي تكون إما بإخفاء أحد الزوجين عيبا فيو لموصول إلبرام 
عقد الزواج ويعتبر ىذا النوع من أخطر أنواع التدليس وأشدىا ضررا ألن فييا تعمد لكتمان العيب ومن 

لعجز أو البرود الجنسي اإلدمان عمى المخدرات أو كتمان نتيجة صوره قيام أحد الزوجين بإخفاء عيب ا
من قانون األسرة نجد  53الفحص الطبي الذي يظير أمراض يستحيل معيا الزواج.وبالرجوع لنص المادة 

أن المشرع الجزائري قد أعطى الحق لمزوجة لطمب التطميق ولو بصفة غير مباشرة بالنسبة لحالة العيوب 
 حقيق اليدف من الزواج.   التي تحول دون ت

أما بالنسبة لمتدليس بالقول فمثالو أن يكذب أحد الزوجين عمى األخر بإدعاء أمور غير موجودة، أو 
وقد نص  35بإدعاء صفات ال يتحمى بيا كأن يدعي الزوج العزوبية وىو متزوج قبل ذلك ليفوز بزوجة بكر

من خال قراءة المادة ف، 1مكرر 08مكرر،  08 ،08تدليس من خالل المواد المشرع عن ىذا النوع من ال
حالة التدليس يجوز لكل  "تنص عمى أنو في مكرر 08مكرر واحد نجد أن المادة  08مادةمكرر، وال 08

" يفسخ  وعمى أن 1مكرر 08المادة  تنص "، وزوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج لممطالبة بالتطميق
الزوج ترخيصا من القاضي وفقا لمشروط المنصوص عمييا الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يستصدر 

مخالفة  التدليس و وعميو فإن قانون األسرة الجزائري قد فرض جزاءا صريحا عمى ،أعاله" 10 في المادة
المرأة المقبل إخبار  مثانية وبعد بامرأةالقانون فيما يتعمق بعدم إخبار الزوجة األولى بأنو مقبل عمى الزواج 

بأنو متزوج مع غيرىا ؛ زواجا قائما غير منحل، وىذا الجزاء يتمثل في معاقبة الزوج بأن  عمى الزواج
مب التطميق بالرغم لطحقة الحق في رفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون األسرة تمنح الزوجتين السابقة والال

 ال أنو ما يمكن مالحظتو ىو وجود عدة فراغات ونقائص قانونية .من وجود مواد إ

 الخاتمة:

ما يمكننا استخالصو مما سبق أن المشرع الجزائري نظم األحكام القانونية لمزواج  بحيث جعمو عقدا 
، وبذلك 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05من قانون األسرة باألمر  04رضائيا بمقتضى نص المادة 

المنصوص عمييا في  أضحى الرضا العنصر الجوىري والركن الوحيد في العقد، باإلضافة إلى شروط 
مكرر من نفس القانون غير أن ىذا التنظيم لم يخل من بعض النقائص، ومن خالل ىذه  09المادة  

الدراسة  التي تدور تفصيمتيا حول موضوع عيوب اإلرادة في عقد الزواج؛ ىذا الموضوع الذي لم يشممو 
نما جاءت بعض المواد في طيات قانون األسرة الجزائري لتنظم  المشرع بعناية كافية ولم ينظم أحكامو وا 

 جزئيات لبعض عيوب اإلرادة وعميو خمصنا لبعض النتائج أىميا:
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أن قانون األسرة جاء خاليا من القواعد التي تنظم موضوع عيوب اإلرادة الختالف الفقياء حوليا، فأما  
فقياء الشريعة اإلسالمية جزءا عيب اإلكراه فيو عيب يقع فيو الكثير من المقبمين عمى الزواج وقد أفرد لو 

لة امن مؤلفاتيم وقد اختمفوا في معظم أحكامو وأثاره، أما عيب التدليس فقد عالج المشرع ىذا العيب في ح
التعدد وقد أفرد لو بعض المواد إال أنيا تبقى غير كافية لوجود ثغرات من بينيا أن يحدث التدليس بعد 

م التطورات التكنولوجية الحاصمة اليوم تتضاءل احتماالت وقوع أحد الدخول، أما بالنسبة لعيب الغمط فأما
إال أنو وألن األمور ال تؤخذ بعموميا فقد كان لزاما عمى المشرع الجزائري تنظيم قواعد   الزوجين في الغمط

ما أن ينص  تحكم عيوب اإلرادة إما بتبني اآلراء الراجحة والتي تتماشى و أعراف المجتمع الجزائري وا 
مى قواعد عامة ليذه العيوب ثم يحيل األمور المتبقية لمفقو الذي يرى أن حكمو يتماشى واألعراف ع

 .سمطة التقديرية لمقاضيلم  باختالف المكان  بجزئياتيا دراسة القضايا ولتخضع الجزائرية 
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 عمى أساليب إبرام العقد اإلداري التحول نحو اإلدارة اإللكترونيةأثر 
 بف عزة حمزة

 باحث في الدكتوراه
 تممساف–كمية الحقوؽ والعمـو السياسية جامعة أبوبكر بمقايد 

Chahine02tlm@gmail.com 

 

 ممخص:
اإلداري مف نيج اإلدارة  التقميدي إلى نظاـ اإلدارة اإللكترونية، إلى أدى تحوؿ بيئة العمؿ 

 ، وبالتاليتحوؿ في أساليب قياـ اإلدارة بنشاطيا وأعماليا كافة، بما في ذلؾ أعماؿ اإلدارة التعاقدية
في ظؿ انتشار نظـ التجارة اإللكترونية والعقد مؼ أساليب إبراـ العقود اإلدارية، خاصة عمى مخت

 بتوحيد قوانيف العقود اإلدارية. المجتمع الدولي اإللكتروني، واىتماـ 
 المزاد اإللكتروني  –العقد اإلداري اإللكتروني  –اإلدارة العامة اإللكترونية الكممات المفتاحية: 

 
Résumé : 

L’impact de l’administration électronique sur les différentes types de passation des 

marchés publics est une obligation juridique et réel avec la diffusion du commerce 

électronique et les, et l’importance la communauté internationale des lois des marchés 

publics.  

Mots-clés : administration publique électronique - Contrats administratifs électroniques - 

enchère électronique 
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 مقدمة 

ويرجع الفضؿ  االتصاؿ،يشيد العالـ حاليا تطورات كبيرة في مجاؿ نظـ المعمومات وتكنولوجيا 
، وشبكة 1computerفي ذلؾ إلى التقدـ المذىؿ لوسائؿ االتصاالت الحديثة خاصة الحاسب اآللي

. ىذا أمر أثر عمى كافة مجاالت الدراسات internet2 االتصاالت الدولية أو ما يعرؼ باإلنترنت 
اإلنسانية االجتماعية واالقتصادية وخاصة القانونية، وأدى في اآلونة األخيرة إلى بروز مصطمحات 
جديدة تعد شاىدة عمى إنجازات ىذا التقدـ والتطور التكنولوجي كمصطمح الحكومة اإللكترونية، 

 ومصطمح اإلدارة العامة اإللكترونية. 
ة ليذه البيئة الرقمية كاف مف الطبيعي أف يطاؿ التغير أعماؿ اإلدارة والمرافؽ العامة، ونتيج

خاصة األعماؿ القانونية منيا التي اكتسبت أىمية كبيرة نتيجة شيوع تكنولوجيا المعمومات، والتي 
قيا بادرت العديد مف الدوؿ إلى االستفادة منيا لبلرتقاء بأداء الخدمات المقدمة مف طرؼ مراف

والقضاء عمى الروتيف اإلداري إف صح القوؿ والفساد اإلداري. إذ ال يخفى عمى احد ما يعانيو 
المتعامؿ مع اإلدارة مف عراقيؿ إدارية وبطء في تنفيذ اإلجراءات وتراخي في تقديـ الخدمات العامة 

 وىو ما يعرؼ بالبيروقراطية اإلدارية. 
تمية السعي  لتسييؿ معامبلت األفراد وانجازىا ومف ثـ وجدت حكومات الدوؿ نفسيا أماـ ح

بقدر عاؿ في الكفاءة، مف خبلؿ تبني مشاريع الحكومة اإللكترونية، ىذه األخيرة  تعد ثورة في مجاؿ 
والتي ينظميا  -العقود اإلدارية  -تنفيذ األعماؿ اإلدارية القانونية خاصة أعماؿ اإلدارة التعاقدية 

 وف اإلداري.  قانوف مرف ومتطور ىو القان
إف ىذا التحوؿ مف األساليب اإلدارية التقميدية في إنجاز أعماؿ اإلدارة إلى األساليب اإلدارة 
العامة اإللكترونية التي تمتاز بتقديـ خدمات ذات كفاء عالية وبأسرع وقت واقؿ تكمفة، أدى إلى 

، كما فتح اإلمكانية 3اإللكتروني ظيور أعماؿ اإلدارة القانونية اإللكترونية تحت اسـ  القرار اإلداري
 في تعاقد جية اإلدارة إلكترونيا عبر شبكة اإلنترنت ضمف ما يعرؼ بالعقد اإلداري اإللكتروني.

وعميو سارعت الدوؿ إلى تجسيد ىذا التطور في الواقع عمى مستوى العقود اإلدارية، خاصة 
 فيما يتعمؽ بأساليب إبراميا. 

تعرض وقؼ دراسة تحميمية مقارنة لبعض قوانيف الدوؿ خاصة وتأسيسا عمى ما سبؽ سيتـ ال
فرنسا التي تعتبر صاحبة الريادة في ىذا المجاؿ إلى آثار الناجمة عف التعامؿ اإللكتروني في مجاؿ 
اإلداري وخاصة أساليب التعاقد اإلداري، لكف بداية البد مف تسميط الضوء عمى مفيوـ اإلدارة العامة 

ات تطبيقيا مف ناحية القانونية )مطمب أوؿ(، ليتـ اإلنتقاؿ بعد ذلؾ لدراسة اإللكترونية ومتطمب
 ضوابط المستحدثة إلبراـ العقود اإلدارية )مطمب ثاني(. 
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 المطمب األول: مفهوم اإلدارة العامة اإللكترونية 
لما كاف القانوف يعبر عف احتياجات المجتمع، كاف مف الضروري أف ييتـ رجالو ببحث 
الموضوعات الجديدة، بغرض تييئة المناخ القانوني لمتعامؿ مع ىذا الجديد واالستفادة مف التطور 
التقني الحديث دوف المساس بالحقوؽ والحريات العامة التي كرستيا الدساتير ونظمتيا القوانيف، وىذا 

 يعد مف أىـ واجبات القانوف وأخطر ميامو في المجتمع.
اإلدارة العامة اإللكترونية عمى أساليب إبراـ العقود اإلدارية،  وعميو فإف أثر تطبيؽ نظاـ

يستوجب بداية الوقوؼ عمى تعريؼ اإلدارة اإللكترونية )فرع أوؿ(،  وتطرؽ بعد ذلؾ إلى أىـ 
 المتطمبات القانونية لتطبيقيا )فرع ثاني(.

 التعريف باإلدارة العامة اإللكترونيةالفرع األول: 
في غالبية الدوؿ العربية ومنيا الجزائر مفيوـ يحيطو الكثير مف  4إف مفيوـ اإلدارة اإللكترونية     

، ذلؾ أف ىذه الدوؿ ما زالت تحذو صوب عالـ تكنولوجيا اإلدارة الحكومية، خبلفا لبعض الغموض
لـ التي اىتمت الدوؿ المتقدمة، ومنيا الواليات المتحدة األمريكية والتي تعد مف أبرز دوؿ العا

بتكنولوجيا المعمومات ونظمت أحكاميا في قوانيف ، وتوسعت في استخداـ شبكة اإلنترنت، أما الدوؿ 
العربية فتعد دولة اإلمارات العربية المتحدة مف الدوؿ العربية الرائدة في ميداف بناء اإلدارة 

 اإللكترونية.
رونية واستخدـ اصطبلحات متعددة لتوضيح وقد اختمؼ الفقو أثناء تعريفو لئلدارة اإللكت      

" استخداـ أحداث األدوات واألساليب التقنية االلكترونية  فعرفيا جانب مف الفقو بأنيا:مفيوميا، 
، و ذلؾ لغرض رفع كفاءة مستوى األداء داخؿ الجديدة و المتطورة إلدارة المرفؽ العاـ في الدولة

ة المواطنيف والمتعامميف مع اإلدارة الحكومية بطريقة سريعة اإلدارة الحكومية وبتقديـ خدمة عامة لكاف
 .5".و سيمة وفي إطار مف الشفافية والوضوح

ويعرؼ البنؾ الدولي اإلدارة اإللكترونية بأنيا "مصطمح حديث يشير إلى استخداـ تكنولوجيا 
فيما تقدمو مف المعمومات واالتصاالت مف اجؿ زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة 

خدمات إلى المواطف ومجتمع األعماؿ، وتمكينيـ مف المعمومات، بما يدعـ كافة النظـ اإلجرائية 
عطاء الفرصة لممواطنيف لممشاركة في كافة مراحؿ المعمية  الحكومية ويقضي عمى الفساد، وا 

تي ىذا التعريؼ في . ويأ6السياسية والقرارات المتعمقة بيا والتي تؤثر عمى مختمؼ نواحي الحياة."
اإلطار اإلرشادي لمبنؾ الدولي في نشر مبادئ الحكـ الراشد باعتبار أف اإلدارة اإللكترونية ىي 

 إحدى وسائؿ تطبيقو.
وقد ثار خبلؼ بيف الفقو بشأف ترادؼ مصطمحي اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية، 

، فيناؾ مف يفضؿ استعماؿ 7لعمؿ اإلداريوأييما األفضؿ لتعبير عف التطور الحاصؿ في مجاؿ ا
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مصطمح الحكومة اإللكترونية بدال مف اإلدارة اإللكترونية وىو يقصد ىذه األخيرة، حيث يعتبرىما 
 مترادفاف لنفس المفيوـ، فيؿ ىذا صحيح؟.

ومف المعروؼ في فقو القانوف الدستوري اصطبلح الحكومة يستعمؿ لمداللة عمى معاف 
بو الوزارات، أو السمطة التنفيذية بفرعييا رئيس الدولة والوزارات، ىذا مف ناحية مختمفة، فقد يقصد 

أولى.، ومف ناحية ثانية فإف السمطة التنفيذية تعرؼ بوصفيف ىما الحكومة واإلدارة العامة، وىناؾ 
فرؽ بيف ىذيف المصطمحيف، فالحكومة ترتبط  والسياسة وممارسة الحكـ، وتسمى أعماليا بأعماؿ 

يادة في غالب األحياف نظرا لطبيعتيا الخاصة، أما اإلدارة العامة فيقصد بيا الوجو اإلداري الس
لمحكومة، والذي يتجسد مف خبلؿ إدارتيا لممرافؽ العامة وتقديـ الخدمات لؤلفراد، وتمبية الحاجات 

 العامة، فيي أكثر احتكاكا باألفراد.
ونية لمداللة عمى مفيوـ اإلدارة اإللكترونية وعمى ذلؾ، فإف استعماؿ اصطبلح الحكومة اإللكتر 

 -أمر خاطئ، ألنو بمقارنة المعنى الشائع لمحكومة اإللكترونية الذي يقصده مف يعتبرىما مترادفاف 
، بالمفيوـ الدستوري لمصطمح الحكومة فإننا نجد عدـ تطابؽ في -نفس مفيوـ اإلدارة اإللكترونية 

الوجو  -عمى ىذا المعنى الحالي لمحكومة اإللكترونية  المعنييف. فمف جية ال يمكف أف نطمؽ
لفظ حكومة، فالحكومة بمعنى  -اإلداري لحكومة وتقديـ المرافؽ العامة لخدماتيا بطرؽ إلكترونية 

السمطة التنفيذية ىي أكبر مف ذلؾ، ومف جية ثانية فإف ال يمكف توسيع مفيوـ مصطمح اإلدارة 
 الحكومة عمى اختبلؼ معانييا التي أشرنا ليا سابقا. العامة اإللكترونية ليشمؿ مفيـو 

أما بالنسبة لمجزائر فإنيا لـ تعرؼ ىكذا نوع مف اإلدارات العامة إال حديثا، وىو ما ساىـ في  
ندرة الدراسات التي تناولت مفيوـ اإلدارة العامة اإللكترونية باعتبارىا مف الدوؿ الحديثة التي بدأت 

تدريجيا، لكف ىذا ال يمنع مف وجود رؤية مستقبمية لمتحوؿ نحو اإلدارة  في التعامؿ اإللكتروني
 اإللكترونية ولو بخطى ثقمية.

فقد صرح وزير الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية السيد نور الديف بدوي بأف سنة  
دة تخص ىي سنة عصرنة بامتياز وذلؾ لما تعكؼ عميو دائرتو الوزارية مف مشاريع ع 2018

، مف خبلؿ العمؿ عمى تجسيد البمدية غبلؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿالمضي قدما في است
اإللكترونية بعد تجربتيا في عدة بمديات بالجزائر العاصمة باإلضافة إلى استكماؿ مشروع الشباؾ 

 . 8الموحد عبر كامؿ بمديات الوطف
ؿ في مجاؿ جواز السفر وبطاقة التعريؼ وفي نفس السياؽ نوه السيد الوزير بالتقدـ الحاص 

البيومترييف، إضافة إلى ذلؾ تسعى وزارة الداخمية إلى مواصمة عصرنة مختمفة الوثائؽ بداية مف 
في إطار مشروع الجزائر اإللكترونية )رخصة السياقة البيومترية، والبطاقة الرمادية  2019

 . 9البيومترية(
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وليا لنظاـ اإلدارة اإللكترونية مف منظور عمـ اإلدارة فقط، ومما نمحظو في تعريفات السابقة تنا 
وافتقارىا لمبعد القانوني الذي ييمنا في ىذا المقاـ، خصوصا وأف ىذا النظاـ الجديد ال يخرج عف 
نطاؽ منح اإلدارة القدرة عمى تأدية وظيفتيا بموجب أحكاـ القانوف اإلداري تحقيقا لممصمحة العامة، 

ؾ مف استعماليا المتيازات وسمطات آمرة في مواجية األفراد في مباشرة أعماليا وما يترتب عمى ذل
سواء القانونية أو المادية.، وعميو يعرؼ الباحث اإلدارة اإللكترونية بأنيا: بديؿ جديد يعيد النظر في 

ومضموف طبيعة العبلقة بيف الدولة والمواطف، انطبلقا مف التغيير الحاصؿ في مفاىيـ اإلدارة العامة 
الخدمة العمومية، يمكف اإلدارة العامة مف القياـ بكافة المعامبلت اإلدارية واألعماؿ القانونية وتمبية 

وباستخداـ العنصر البشري وسائؿ  ،حاجات المواطنيف مف خبلؿ شبكات المعمومات وقواعد البيانات
حدود القانوف والتنظيـ المعموؿ  االتصاؿ الحديثة بسرعة وكفاءة عالية دوف التقيد بالزماف والمكاف في

 بو تحقيقا لممصمحة العامة.
 الفرع الثاني: المتطمبات القانونية لمتحول إلى النظام اإلدارة اإللكترونية

فأف مف خصائص القاعدة القانونية أنيا قاعدة اجتماعية،  والتقدـ االجتماعي  كما ىو معموـ
يسبؽ دائما التطور القانوني، ألف القانوف ثابت بطبيعتو والتقدـ االجتماعي غير ثابت، ولذلؾ كاف 
مف الضروري أف تساير اإلدارة العامة ىذا التطور في مجاؿ اإلدارة العامة اإللكترونية، لكف ال بد 

 : يا مف مستمزمات عديدة لبنائيا، السيما في مجاؿ القانوف، وىو ما سيتـ توضيحو فيما يميل
 أوال: إصدار القوانين التي تحكم وتنظم أعمال اإلدارة اإللكترونية ونشاطاتها

، ومف ثـ إف مشروع اإلدارة اإللكترونية يتطمب تشريع قوانيف جديدة تتناسب مع خصوصيتيا 
عي أصبح ضرورية حتمية، ألف ىذه اإلدارة اإللكترونية تستمـز استعداد تشريعي فإف التدخؿ التشري

متكامؿ في جميع المجاالت التي تنظـ أحكاميا، السيما في الجزائر، إذ ال يوجد أي نص قانوني 
خاص بيا، رغـ التوجو  الذي تسمكو الدولة الجزائرية في اآلونة األخيرة مف أجؿ تكريس نظاـ اإلدارة 

بداية مف مشروع رقػمػنة مصمحة  ،ة اإللكترونية مف خبلؿ تنفيذىا لعدة مشاريع في ىػذا اإلطارالعام
 .  11، ومشروع جواز السفر والبطاقة التعريؼ البيومترييف10الحالة المدنػية

وفيما يتعمؽ بالقوانيف المتعمقة باإلدارة اإللكترونية، في إطار مشروع الحكومة اإللكترونية، فقد       
، والذي 12المعدؿ والمتمـ لمقانوف المدني 2005جواف  20المؤرخ في  10-05صدر القانوف رقـ 

 02- 05القانوف رقـ أعطى الحجية القانونية لمكتابة اإللكترونية والتوقيع االلكتروني في اإلثبات، و 
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ  2005فيفري  06المؤرخ في 

التبادؿ اإللكتروني في التعامبلت  502و  414، والذي أدرج في مادتيو 13المتضمف القانوف التجاري
المتضمف تحديد القواعد  2015فيفري  01المؤرخ في  04 - 15التجارية. بإضافة إلى القانوف رقـ 

 إنشاء متضمفال القانوني إصدار النص . كذلؾ14العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديؽ اإللكترونييف
 2013نوفمبر  17، وىو القرار المؤرخ في 2013سنة الجزائر في العمومية لمصفقات إلكترونية بوابة
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الذي يحدد محتوى البوابة اإللكترونية لمصفقات العمومية وكيفيات تسييرىا وكيفيات تبادؿ المعمومات 
لكف رغـ  . 16لتجارة اإللكترونيةالمتعمؽ با 05-18القانوف رقـ ، بإضافة إلى 15بالطريقة اإللكترونية

ىذه المشاريع والنصوص القانونية المعدودة يبقى البناء القانوني لمشروع ضخـ بحجـ الحكومة 
 اإللكترونية في الجزائر يعاني مف فراغ تشريعي.

ولما كانت النظـ القانونية لئلدارة التقميدية، تتعارض مع إجراءات ومبادئ اإلدارة اإللكترونية،  
قرار تشريعات  وتقؼ عائقا أماـ تطورىا، فإف األمر يستمـز تعديؿ ىذه النظـ إف اقتضى األمر، وا 

جديدة خاصة بيذا النوع مف اإلدارات، لكي تستوعب ىذا النوع الجديد، وال تؤثر عميو بصورة سمبية، 
ة مسح ، ونعتقد بيذا الصدد ضرور 17فتحد مف أثره أو فاعميتو لمجرد أنو تـ عبر تقنية إلكترونية

تشريعي شامؿ لمقوانيف واألنظمة والتعميمات السارية، وبياف معرفة مدى مواكبتيا إلجراءات الحكومة 
 اإللكترونية.

 ثانيا:  توفير األمن القانوني المعموماتي لإلدارة اإللكترونية
عمى الرغـ مف التطور اليائؿ الذي وصمت إليو الحكومة اإللكترونية في مجاؿ استخداـ وسائؿ  

، فإف مف الضروري تأميف الحماية القانونية مف المخاطر التي تتعرض ليا االتصاؿ الفوري
المعمومات واألجيزة، فاألمف القانوني في اإلدارة اإللكترونية أمر محفوؼ بالمخاطر النعداـ النظاـ 

 التقني اآلمف والموثوؽ فيو، قياسا عمى اإلجراءات المتبعة في اإلدارة التقميدية كما أشرنا سابقا. 
ذا األمر جعؿ اإلدارة اإللكترونية تتعرض إلى تحديات تقنية، أدت إلى انعداـ ثقة األفراد وى

واىتزازىا في األعماؿ التي تجري عف طريقيا نتيجة لتعرضيا لبعض عيوب سواء كانت أخطاء 
، أـ تحديات 18بشرية غير عمدية، أـ أخطاء فنية تتمثؿ باالستخداـ السيئ ألجيزة الحاسب اآللي

 إلى مخاطر الخطأ الخارجي المحيط بالبيئة الرقمية.ترجع 
ولضماف األمف القانوني المعموماتي لئلدارة اإللكترونية، البد مف األخذ بعيف االعتبار التحديات      

األمنية المتعمقة بالمواقع اإللكترونية وأىميا "الخصوصية" ويعني ذلؾ عدـ اإلطبلع عمى الوثائؽ 
لحماية مف المخاطر والرسائؿ اإللكترونية إال مف األطراؼ المسموح ليـ بذلؾ،  فضبل عف توفير ا

اإلرادية التي تيدؼ إلى الوصوؿ إلى ىذه المعمومات  لتحقيؽ أغراض غير مشروعة بقصد االحتياؿ 
، والتوقيع 19والتزوير وانتحاؿ الشخصية. وىناؾ عدة تقنيات لتحقيؽ األمف المعموماتي كالتشفير

 . 21، والشيادات الرقمية20الرقمي
جراءات القانونية التي تضمف تعويض األفراد عف األضرار كما ينبغي اتخاذ الوسائؿ واإل      

الناجمة عف االستعماؿ غير المشروع الذي يمحؽ بيـ عند إجراء معامبلتيـ عف طريؽ اإلدارة 
اإللكترونية. واستنادا لما تقدـ يجب عدـ االستيانة بمسؤولية األمف المعموماتي في الدولة وأجيزتيا 

حدود الدولة اإللكترونية، مثؿ ما يجب المحافظة عمى حدود الدولة  اإلدارية، ويجب المحافظة عمى
 الجغرافية.
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 ثالثا: توفير السيولة المالية لمشروع اإلدارة اإللكترونية
،  إف مشروع الحكومة اإللكترونية مشروع ضخـ وواسع ويعتمد عمى توفير االعتماد المالي 

ائر،  لدييا اإلمكانيات المادية والبشرية،  غير أنيا وبالرغـ مف أف غالبية الدوؿ العربية السيما الجز 
ال تواكب التطور التكنولوجي في مجاؿ اإلدارة اإللكترونية،  بسبب اإلجراءات المعقدة في توفير 
االعتماد المالي والسيولة النقدية، ولذلؾ البد مف إعادة النظر في القوانيف السارية والتي تعتمد عمى 

وؿ عمى وثائؽ رسمية عند الشراء وتقييد اإلدارة عند التعاقد بإجراءات المناقصة األدلة الورقية والحص
المعقدة ال تزؿ تعمؿ بيا الحكومة التقميدية، والتي تعرقؿ بناء مشروع اإلدارة االلكترونية،  إذ ال بد 
صدار القرارات اإلداري ة مف االعتراؼ لجية اإلدارة بإمكانية التعاقد عبر شبكة االنترنت، وا 

 .22اإللكترونية
 رابعا: ضرورة إنشاء مجمس لمحكومة اإللكترونية

الدوؿ األخرى التي اتخذت بنظاـ الحكومة اإللكترونية واالطبلع  ينبغي االستفادة مف تجارب 
عمييا والتصرؼ عمى ما اتبعتو تمؾ الدوؿ مف وسائؿ ناجحة أدت إلى انجاز حكومتيا االلكترونية. 

ربة الواليات المتحدة األمريكية،  إذ كاف ليا السبؽ بإيجاد بنية أساسية وبيذا الصدد نشير إلى تج
ديسمبر  17متقدمة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فأصدرت قانوف الحكومة اإللكترونية في 

2002  Electronic governement Act ووقع عمى ىذا القانوف الرئيس األمريكي السابؽ ،-
القانوف التوسع في استخداـ شبكة اإلنترنت وتطبيقات تكنولوجيا ،  وتضمف ىذا -جورج بوش

 المعمومات واالتصاالت لتقديـ الخدمات الحكومية لممواطنيف .
 2001ويمكف االستفادة أيضا مف تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ أعمنت في سنة       

مبت الحكومة مف جميع المواطنيف التعامؿ بأنيا ستتحوؿ إلى نظاـ الكتروني عبر شبكة االنترنت، وط
إذ يجد الزائر موقعا بسيطا مف . www.dabai.aeمعيا مف خبلؿ موقع حكومة دبي اإللكتروني 

، يوفر مدخؿ عمى السمطات الثبلث في الدولة وىي التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومف حيث مظيره
 فر مداخؿ عمى المؤسسات والييئات كافة التي تتبع كؿ سمطة.خبلليا تتو 

 
 المطمب الثاني: الضوابط المستحدثة إلبرام العقد اإلداري )العقد اإلداري اإللكتروني(  

لقد كاف لمشاريع الحكومة اإللكترونية وتحوؿ نحو اإلدارة العامة اإللكترونية، أثر بالغ  عمى 
التي لـ تبقى بمعزؿ عف التطورات التكنولوجية اليائمة التي طورت مف  أساليب إبراـ العقود اإلدارية،

جراءات التعاقد اإلداري،  ففتح المجاؿ أماـ إمكانية استعماؿ شبكات االتصاالت الحديثة   أساليب وا 
في العمؿ اإلداري والقياـ بأعماؿ اإلدارة القانونية، وبالتالي تبسيط إجراءات التعاقد، ومساعدة عمى 

ـ العقود اإلدارية بشكؿ يختصر الوقت ويقمؿ المصاريؼ المالية، وأصبح العقد اإلداري اإللكتروني إبرا
 واقعا البد مف وضع النظاـ القانوني إلتماـ اإلبرامو.

http://www.dabai.ae/
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-2001وبداية ينبغي اإلشارة أف منظومة العقود اإلدارية في فرنسا يحكميا المرسوـ رقـ 
لسنة  360-2016، والمعدؿ بالمرسوـ رقـ 1524-2004، والمعدؿ بالمرسـو رقـ 21023

لسنة  32، أما في مصر فينظـ ذلؾ قانوف المناقصات والمزايدات والمخازف الحكومية رقـ 201625
متضمف تنظيـ  247 – 15والئحتو التنفيذية، وفي الجزائر فينظـ ذلؾ المرسوـ الرئاسي رقـ  2007

 .26الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ
طرؽ إبراـ العقود اإلدارية في فرنسا عنيا في مصر والجزائر، فطرؽ إبراـ العقود  وتختمؼ

اإلدارية في فرنسا ىي: طمب العروض، اإلجراء التنافسي مع التفاوض، التحاور التنافسي، اإلجراء 
، أما في مصر فطرؽ إبراـ العقود اإلدارية ىي:  المناقصة، 27التفاوضي مع دعوة مسبقة لممنافسة

، أما في الجزائر حدد المشرع طرؽ إبراـ الصفقات العمومية بإجراء  28ارسة، االتفاؽ المباشرالمم
 .29طمب العروض والتراضي كإستثناء

وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي الذي يعتبر صاحب الريادة في مجاؿ سف التشريعات الداخمية 
 210دارية الفرنسي الصادر بمرسوـ رقـ الخاصة بالعقود اإلدارية اإللكترونية، منيا قانوف العقود اإل

عمى إمكانية إبراـ  56، المعدؿ والمتمـ  المشار إليو سابقا، والذي نص في مادتو 2001لسنة 
 العقود اإلدارية عف طريؽ وسائؿ إلكترونية حيث يطمؽ عمى ىذا النوع مف العقود في فرنسا اسـ:

La dématérialisation de procédures de passation des marches public   
ومعنى ذلؾ نزع الصفة المادية عف إجراءات التعاقد في مجاؿ العقود اإلدارية، أي التحوؿ مف  

اإلجراءات المادية في التعاقد إلى اإلجراءات المعنوية أو غير المادية، وىذا يعني أف الفضاء 
 اإللكتروني ىو مف يحكـ العقد اإلداري بكؿ تفاصيمو. 

ع الفرنسي الذي يعتبر تجربة رائدة في تنظيـ عممية إبراـ العقود اإلدارية وشأف المشر  
اإللكترونية، والمشرعيف في العديد مف الدوؿ العربية كاإلمارات العربية المتحدة، سعى المشرع 
الجزائري إلى تطوير منظومة إبراـ الصفقات العمومية في سبيؿ إدراج أحكاـ تعزز إمكانية تعاقد 

المشار  247-15ة إلكترونيا، وكاف ذلؾ مف خبلؿ إدراج بعض األحكاـ في المرسوـ رقـ جية اإلدار 
إليو سابقا، والتي يمكف إعتبارىا خطوة أولى في مجاؿ اإلعتراؼ بإمكانية إبراـ صفقة عمومية 

 إلكترونية في الجزائر.
تباع أساليب ال نظير وانطبلقا مما سبؽ، فإف إبراـ العقود اإلدارية اإللكترونية ال يتحقؽ إال بإ

ليا في مجاؿ عقود القانوف الخاص، بؿ أكثر مف ذلؾ حيث تنفرد عممية التعاقد اإلداري اإللكتروني 
بأحكاـ خاصة ال نظير ليا في النظرية العامة لمعقد اإلداري التقمدي، فبعدما كاف يعتمد عمى الوثائؽ 

قود اإلدارية، ظيرت في عصرنا الحالي وسائؿ الورقية والكتابة الخطية والتوقيع اليدوي في إبراـ الع
براـ العقد اإلداري. وىو ما سيتـ التفصيؿ  حديثة أىميا اإلنترنت، تستخدـ في التعبير عف اإلرادة وا 

 في أساليب إبراـ العقود اإلدارية اإللكترونية عمى الشكؿ التالي:
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 الفرع األول: الممارسة اإللكترونية 
االستثناءات التي ترد عمى القاعدة العامة في التعاقد اإلداري بطريؽ يعد ىذا األسموب مف 

المناقصات، بحيث يكوف لئلدارة فيو حرية أكبر في اختيار المتعاقد معيا، وتتاح ليا فرصة الدخوؿ 
في مفاوضات المرشحيف لمتعاقد، فبل وجود فيو لمبدأ آلية اإلرساء المعروؼ في مجاؿ التعاقد عف 

، عمى الرغـ أنو كما في حالة المناقصة أو طمب 30مناقصة أو طمب العروضطريؽ أسموب ال
 العروض يقوـ عمى أساس المنافسة بيف عدة المتقدميف الختيار أفضؿ العروض فنيا وماليا.

فالممارسة في القانوف اإلداري، يقصد بيا إذف قياـ الجية المتعاقد بالتفاوض مع المتنافسيف 
يحددىا التشريع، لموصوؿ إلى أفضؿ العروض مف ناحية الشروط  أصحاب العروض وقؼ إجراءات

 .31واألسعار التي يقبؿ بيا أحدىـ فتبـر العقد معو
عمى أف التعاقد بطريؽ الممارسة يتطمب اتباع بعض إجراءات المناقصة أو طمب العروض، 

ة بالتعاقد مع مف إال أف الممارسة تختمؼ عف أسموب التعاقد بالمناقصة العامة، في أف اإلدارة ممزم
حددتو لجنة اإلرساء أو البت في العروض حسب آلية اإلرساء إذا تبعت أسموب المناقصة العامة، 
أما إذا تعاقدت بأسموب الممارسة فيي غير ممزمة بالتعاقد مع مف حددتو لجنة اإلرساء أو البت، 

نما تممؾ الجية المتعاقدة سمطة تقديرية واسعة في تقدير العروض واخ تيار أفضميا، والتعاقد وا 
ف كاف ىذا ال يتنافي مع إخضاع إجراء الممارسة لتنظيـ قانوني دقيؽ يتعيف عمى جية 32معو .، وا 

 اإلدارة إتباعو.  
أما عف اإلختبلؼ بيف أسموب طمب العروض وأسموب الممارسة، فيتمثؿ في أف اإلدارة إذا 

مفاوضات مع المتنافسيف، وتمتـز تعاقدت وفؽ أسموب طمب العروض، ال يمكف ليا الدخوؿ في 
بالتعاقد مع المتنافس الذي قدـ أحسف عرض مف ناحية االقتصادية وفؽ معايير محددة مسبقا )مبدأ 
آلية اإلرساء(، أما في أسموب الممارسة فإف اإلدارة تقوـ بدعوة المتنافسيف أصحاب العروض في 

فضؿ الشروط واألسعار، والتي يقبميا جمسة عمنية واحدة مف أجؿ أف تتفاوض معيـ لموصوؿ إلى أ
أحدىـ فتبـر العقد معو، وليا سمطة تقديرية واسعة في ذلؾ، حيث يطمب مف كؿ متنافس أف يدلي 

. وىذا 33بسعره في حضور اآلخريف، ودوف التقيد باألسعار التي سبؽ ليـ التقدـ بيا في المظاريؼ
مصر( عمى -دأب بعض الفقو )الجزائر  ، بخبلفا لما34ىو جوىر إجراء الممارسة )عنصر التفاوض(

األخذ بو، وقوؿ بأف أسموب الممارسة ىو نفسو أسموب طمب العروض في فرنسا. وبالتالي يتبلشى 
مبدأ سرية العطاءات الذي يميز أسموبي المناقصة والطمب العروض في أسموب الممارسة، باعتبار 

 تي يقدميا المتنافسوف اآلخروف. أف كؿ متنافس فييا يمكنو اإلطبلع عمى مضموف العروض ال
وقد أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى مبدأ المفاوضة كأحد أىـ عناصر الممارسة، 
حيث قضت بأنو " يتعيف عمى لجنة الممارسة مجتمعة القياـ بممارسة المورديف ومناقشتيـ في جمسة 

لميبوط باألسعار إلى أقؿ حد ممكف، فبل  عمنية مفتوحة، وييدؼ ىذا اإلجراء إلى إذكاء روح المنافسة
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يقؼ عمؿ المجنة عف األخذ بأقؿ العطاءات المقدمة سعرا، بينما يتعيف عمييا مفاوضة المتمارسيف 
 "  35في أسعارىـ بغينة الوصوؿ إلى أقؿ العطاءات سعرا وأنسبيا فنيا مسترشدة في ذلؾ بسعر السوؽ.

إلدارة في غالب األحواؿ في الحاالت التي تتطمب والجدير بالمبلحظة أف ىذا األسموب تتبعو ا
نوع مف الخبرة الفنية أو في حاالت اإلستعجاؿ التي ال تحتمؿ التأخير، وتتطمب السرعة في 

، وىذا ما عجؿ في تبلشي إجراءات الممارسة التقميدية، وظيور إجراءات جديدة إلبراـ العقد 36تنفيذىا
ترونية، تعزيزا لمسرعة والشفافية في إبراـ العقد اإلداري، اإلداري مف خبلؿ إجراء الممارسة اإللك

 ليتحوؿ العقد اإلداري إلى عقد إداري إلكتروني.
ونحف بدورنا ال نجد ما يمنع مف إجراء ىذا األسموب أي الممارسة بالوسائؿ اإللكترونية 

اجتماع عدة الحديثة كاإلنترنت مف خبلؿ المحادثة عف طريؽ الفيديو، حيث تسمح ىذه الوسائؿ ب
أطراؼ في نفس الوقت عبر األقمار الصناعية أو شبكة المعمومات الدولية، وسماع كؿ واحد منيـ 
لآلخر، مما يعزز مبدأ المنافسة، خاصة في حالة وجود أشخاص مف خارج الدولة يشاركوف في 

 المفاوضات.   
رنسي سابؽ اإلشارة المتضمف قانوف العقود اإلدارية الف 360-2016ولقد أشار المرسـو رقـ 
مف  74و 71الذي قد يتخذ شكميف نصت عمييما المادتيف  -الممارسة–إليو إلى ما يفيد ىذا اإلجراء 

اإلجراء التنافسي مع  Procédure concurrentielle avec négociationالمرسوـ السابؽ وىما:
اإلجراء  Procédure négociée avec mise en concurrence préalableالتفاوض، و 

 التفاوضي مع الدعوة المسبقة لممنافسة.
المتضمف قانوف العقود اإلدارية  210- 2001مف المرسوـ رقـ  56وتطبيقا لنص المادة 

 56مف المادة  2وال  1متعمؽ بتطبيؽ الفقرتيف  2002-692رقـ المشار إليو سابقا صدر المرسـو 
جراءات إبراـ العقد اإلداري إلكترونيا بأساليب ، الفرنسيمف قانوف العقود اإلدارية  مبينا مراحؿ وا 

، عمى أف اإلعبلف عف  2الممارسة المزادات اإللكترونية  حيث نصت المادة  مف ىذا المرسـو
الممارسة يتـ مف موقع النشرة الرسمية لمعقود اإلدارية، وفي موقع الشخص المعنوي المسؤوؿ عف 

دفاتر الشروط، ونظاـ االستشارة الفنية والقانونية، كشكمية قانونية  العقد، ويجب أف يتضمف اإلعبلف
 إلبراـ العقد، والمعطيات الخاصة بالعطاء. 

وفي مرحمة التقدـ بالعطاءات، يجب أف تحتوي ىذه العروض عمى اسـ الشركة والييئة، اسـ 
حتى يتسنى التراسؿ  الشخص الطبيعي الذي يمثميا، وكذلؾ البريد االلكتروني لممرشح أو مف يمثمو،

 االلكتروني معيا. 
مف نفس المرسوـ كيفية تقديـ العطاء الذي يجب أف يحتوي عمى اسـ  3فيما بينت المادة 

الشركة والييئة، اسـ الشخص الطبيعي الذي يمثميا، وكذلؾ البريد االلكتروني لممرشح أو مف يمثمو، 
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مادة عمى ضرورة حفظ المترشحيف العطاءات حتى يتسنى التراسؿ االلكتروني معيا.، وأضافت نفس ال
 في حواسبيـ أو في أقراص مضغوطة الستعماليا كأدلة إثبات في حالة المنازعة. 

 247 – 15أما بالنسبة لممشرع الجزائري، فإنو باستقراء نصوص المرسوـ الرئاسي رقـ 
فيد تبنى المشرع المتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ، ال نجد أي نص ي

 الجازائري ليذا اإلجراء فما يخص إبراـ الصفقات العمومية.
 الفرع الثاني: المزادات اإللكترونية 

في فرنسا  210- 2001المرسوـ رقـ مف  3الفقرة  56نصت عمى ىذا األسموب المادة 
المشار إليو سابقا كأسموب حديث إلبراـ العقود اإلدارية، وذلؾ بقوليا يصدر المرسوـ الذي يحدد 

 الشروط التي بموجبيا يتـ تنظيـ المزايدات االلكترونية في عقود التوريد. 
والخاص بتطبيؽ الفقرة الثالثة  2001-09-18في  846 -2001وبالفعؿ صدر المرسـو رقـ 

جراءاتيا 56مف المادة  ، كأسموب جديد لـ 37مف قانوف العقود اإلدارية والمتعمؽ بالمزادات االلكترونية وا 
الخاص بالتنسيؽ في إجراءات  2004 -18تتعرض لو القوانيف المقارنة، ما عدا التوجيو األوروبي رقـ 
 منو.  54و 14إبراـ عقود التوريد والخدمات واألشغاؿ، وذلؾ في المادتيف 

أسموب المزادات اإللكترونية بأنو ذلؾ  846-2001مادة األولى مف المرسوـ رقـ لقد عرفت ال
اإلجراء الذي يتقدـ بموجبو المرشح إلبراـ العقد اإلداري بعطاء الثمف عف طريؽ وسيط إلكتروني وفي 

 مدة زمنية يحددىا الشخص العاـ ويعمـ بيا مسبقا جميع المرشحيف. 
ا مف المزادات العمنية المعروفة مسبقا في القانوف المدني، كما ويعتبر ىذا النوع مف التعاقد نوع

لو أرادت اإلدارة التخمص مف بعض منقوالتيا عف طريؽ بيعيا بالمزاد العمني، ويكوف دور المورديف 
 . 38فييا التقدـ بثمف يسقط بمجرد تقديـ ثمف أعمى حتى يرسو المزاد

عقود التوريد التي يتعيد بمقتضاىا المرشح  وخبلفا لممزادات السابقة الذكر، فإف األمر يخص
الفائز بتوريد منقوالت لئلدارة مقابؿ ثمف معيف، كتوريد المواد الغذائية أو أدوات المكاتب، كما أف 
التنافس بيف المترشحيف يكوف خبلؿ مدة زمنية معروفة تحددىا اإلدارة في دفاتر الشروط عف طريؽ 

ف مختمفة يعمميا جميع الموردوف دوف أف تعرؼ ىويتيـ، ويبـر العقد الوسائط اإللكترونية، وبتقديـ أثما
ف كانت اإلدارة في ىذا األسموب تبحث عف بائع وليس مشتري  مع المرشح الذي يتقدـ بأقؿ سعر، وا 
كما في المزادات العمنية. فإف الفقو الفرنسي قد دعا إلى تسمية ىذه المزادات بالمزادات اإللكترونية 

    « les enchères électronique inversées »العكسية 
وتأسيسا عمى ماسبؽ نستنتج أف ىذا األسموب ظير كنتيجة لمتفاعؿ بيف أسموب المزادات 
جراءات إبراـ العقود اإللكترونية في فرنسا وأوروبا، مع  العمنية المنصوص عمييا في القانوف المدني، وا 

 قود التوريد فقط.تأكيد أف ىذا األسموب خصصو المشرع الفرنسي لع
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كما يجب عمى اإلدارة في أسموب المزادات اإللكترونية، اتباع جميع إجراءات اإلعبلف عف 
جراءات تقديـ العطاءات ودراستيا والبث في المزايدات طبقا لممواد  المزايدة وتحضير دفاتر الشروط وا 

 دارية في فرنسا. المتضمف قانوف العقود اإل 360 -2016ومابعدىا مف المرسـو رقـ  31، 28
عمى إجراءات المزادات  18 -2004مف التوجيو األوروبي رقـ  54لقد نصت المادة 

الخاص بالمزادات اإللكترونية في فرنسا، الذي اكتفى  864-2001اإللكترونية، خبلفا لممرسـو 
 بتوضيح المقصود بالمزايدات االلكترونية والمبادئ العامة ليذا النوع مف التعاقد. 

حيث تمتـز الجية اإلدارية المتعاقدة مسئولة عف المزاد اإللكتروني باإلعبلف عنو عمى شبكة 
اإلنترنيت، مع ذكر موضوع المزاد، بإضافة إلى  دفتر الشروط، نظـ االستشارة الخاصة بالمزاد كشكمية 

المدة التي يجري ىامة لمتعاقد اإلداري، وكؿ المعمومات والبيانات والشروط الفنية والقانونية، خاصة 
 المزاد خبلليا، وتاريخ بدء المزاد والثمف المبدئي لمعقد. 

كما أنو إذا كانت المزاد محدود، تقوـ اإلدارة المتعاقدة بنشر قائمة المترشحيف عمى اإلنترنيت، 
أو دعوتيـ بخطابات ترسؿ عف طريؽ البريد اإللكتروني، ويتـ تقديـ العطاءات وفقا ليذا األسموب عمى 

 حمتيف. مر 
يرسؿ المرشحوف توقيعاتيـ اإللكترونية مع المفتاح العاـ لكؿ توقيع إلكتروني، وتمتـز  المرحمة األولى:

اإلدارة المتعاقدة بتوفير الحماية القانونية واألمف المعموماتي ليذه التوقيعات عمى اإلنترنت، كما يجب 
يا بموجب قانوف التوقيع اإللكتروني في أف تتوفر في ىذه التوقيعات الشروط القانونية المنصوص عمي

 فرنسا. 
وبعد بدء المزايدة، فإف الشخص المعنوي العاـ، يعمـ جميع المترشحيف بعروض الثمف  المرحمة الثانية:

المقدمة في كؿ مرحمة مف مراحؿ المزاد، ويتـ ترتيب المورديف مف الثمف األعمى إلى الثمف األقؿ، 
 دة المنصوص عمييا في دفاتر الشروط. ودوف أف تعرؼ ىويتيـ خبلؿ الم

ويعتبر اإليجاب المقدـ مف طرؼ المرشح الفائز بمثابة اإليجاب اإللكتروني الذي يجب أف يتطابؽ 
خطار المتعاقد معيا عف طريؽ  مع القبوؿ، الذي يكوف بإعتماد السمطة المختصة بإبراـ العقد، وا 

  .39الوسيط اإللكتروني سواء كاف البريد االلكتروني أو شبكة الويب
 الصفقات إبراـ في اإللكتروني التعامؿ موضوع الجزائري المشرع تناوؿ أما بالنسبة لمجزائر فقد

 -15اإللكترونية مف المرسوـ رقـ  بالطريقة تالمعموما وتبادؿ االتصاؿ السادس بعنواف: الفصؿ في
 قسميف: المتعمؽ بالصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ المشار إليو سابقا، وذلؾ في 247

 المادة  وحيدة، وىي مادة تضمف  اإللكترونية بالطريقة االتصاؿ بػ المعنوف: األوؿ القسـ
203. 

 204 المادة مواد مف 3تضمف  اإللكترونية بالطريقة المعمومات تبادؿ بػ المعنوف الثاني: القسـ
 .206إلى المادة 
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العمومية، تسير مف طرؼ  لمصفقات إلكترونية بوابة عمى أنو  "تؤسس 203نصت المادة 
الوزارة المكمفة بالمالية والوزارة المكمفة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، كؿ فيما يخصو، ويحدد في 

بيف الوزير المكمؼ بالمالية والوزير المكمؼ بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ  ىذا المجاؿ قرار مشترؾ
 صبلحيات كؿ دائرة وزارية.

 ". .بالمالية المكمؼ الوزير مف قرار بموجب تسييرىا وكيفيات البوابة محتوى يحدد
 تحت المنافسة إلى الدعوة عمى أف "تضع المصالح المتعاقدة وثائؽ 204فيما نصت المادة 

اإللكترونية، حسب جدوؿ زمني يحدد  بالطريقة العمومية، لمصفقات المرشحيف أو تصرؼ المتعيديف
 بقرار مف الوزير المكمؼ بالمالية.  

 اإللكترونية المنافسة بالطريقة إلى الدعوة عمى العمومية لمصفقات المرشحوف أو المتعيدوف يرد
 حسب الجدوؿ الزمني المذكور سابقا.

باإلجراءات عمى حامؿ ورقي يمكف أف تكوف محؿ تكييؼ مع اإلجراءات كؿ عممية خاصة 
 عمى الطريقة اإللكترونية.

 . ". بالمالية المكمؼ الوزير مف بقرار المادة ىذه تطبيؽ كيفيات تحدد
فتعبر عف قفزة نوعية في مجاؿ الصفقات العمومية أحدثيا المشرع بموجب  206أما المادة 

تحدث إجراءيف جديديف ىما المزاد اإللكتروني العكسي، والفيارس إذ اس 247-15المرسوـ رقـ 
اإللكترونية لممتعيديف الذيف يمكف لممصمحة المتعاقدة المجوء إلييما في صفقات اقتناء المواـز وتقديـ 
 الخدمات العادية، عمى أف تحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة بقرار مف الوزير المكمؼ بالمالية. 

ء ىذه المواد التي أوردىا المشرع في الفصؿ السادس مف قانوف الصفقات يتبيف لنا أف وباستقرا
إمكانية إبراـ جية اإلدارة عقدا إداريا أو صفقة عمومية باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية مازالت بعيدة 

مبلت في الوقت الحالي، وأف األمر ال يعدو أف يكوف مجرد االعتراؼ لئلدارة بالقياـ ببعض التعا
اإللكترونية أثناء إبراـ الصفقات العمومية مع إتماـ إجراءات اإلبراـ األخرى وفؽ الشكؿ التقميدي الذي 
يبقى ىو األصؿ. فأربع مواد تعتبر غير كافيا لتحكـ نظاـ بحجـ نظاـ إبراـ العقود اإلدارية 

إلدارة في التعاقد عبر اإللكترونية، رغـ ػ أف وجودىا يعتبر خطوة أولية نحو االعتراؼ بإمكانية ا
 الوسائؿ اإللكترونية مستقببل.

 
 خاتمة 

ىو  "أثر التحوؿ نحو اإلدارة العامة اإللكترونية عمى أساليب إبراـ العقد اإلداري"إف موضوع 
ه مف انتشار التعاقد عبر وما أفرز المعمومات، لنظـ تكنولوجيا الواقعي نتاج لما فرضو عمينا الوجود 

 . تاإلنترن
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باعتبار أف  والمجتمع الدولي كافةاألمـ المتحدة مف ىيئة اىتماـ دولي ماجعمو محؿ وىذا 
مما أدى إلى تحديث مات العامة، التي تستعمميا اإلدارة ألداء الخدالقانونية العقود اإلدارية أىـ الوسائؿ 

 وتطوير إجراءات إبراـ العقود اإلدارية.
جراءات إبراـ  اإللكترونية، بيف الوسائؿ فإف المزج، وتأسيسا عمى ما سبؽ قد العقود اإلدارية، وا 

يمة مف اإلجراءات المعقدة والطو كما تـ التخفيض لكترونية إلا ساليب حديثة منيا أسموب المزاداتأوجد أ
 . لممناقصات والمزايدات العامة

ىذا التطور وتحديث  مواكبةالجزائر والنظاـ العالمي الجديد، يجب ففي ظؿ العولمة وعميو 
لكترونية والعمؿ التحتية لئلدارات والبرامج اإلالبنية وذلؾ مف خبلؿ تطوير قوانيف الصفقات العمومية، 

الخاصة في الجزائر مف خبلؿ الندوات والممتقيات لكترونية اإلومشروع الحكومة ببرنامج عمى التعريؼ 
قانوف الصفقات  المزيد مف وتعديبلت عمىإدخاؿ بالموضوع وكذا تكريس اإلطار القانوني لذلؾ، 

 ىذا التطور، والتصدي لممشكبلت القانونية لذلؾ. لمسايرة العمومية 
    

                        الهوامش:
                                                           

ومعالجتيا إلى  البياناتإلكترونية ليا قابمية استقباؿ  آلةىو  computer : الكمبيوتر أو الحاسوب باإلنجميزية - 1
ذات قيمة يخزنيا في وسائط تخزيف مختمفة، وفي الغالب يكوف قادرًا عمى تبادؿ ىذه النتائج والمعمومات مع  معمومات

، فمف دونيا يكوف الحاسوب قطعة ؿأنظمة التشغيخاصة تسمى  برمجياتأجيزة أخرى متوافقة. وتشغؿ الحواسيب 
ليطوروا عميو  لممبرمجيفجامدة، وتبيف أنظمة التشغيؿ لمحاسوب كيفية تنفيذ المياـ كما أنيا في الغالب توفر بيئة 

   .تطبيقاتيـ
وتعني ربط أكثر  interconnectionsإنجميزية األصؿ، مكونة مف كممتيف ىما: كممة   Internetكممة إنترنت  - 2

ترابطة مع بعضيا وتعني شبكة، ليصبح معنى الكممة ىو الشبكات الم networkمف شيئيف بعضو البعض، وكممة 
أو الشبكة العنكبوتية  world netالبعض في العديد مف دوؿ العالـ، ويطمؽ عمييا عدة تسميات منيا الشبكة العالمية 

the web عندما طرح "فانيفار بوش" آلة اسميا 1948. وتعود الفكرة األولى لئلنترنت إلى سنة ،memx machine  
 1948لتنظيـ المعارؼ اإلنسانية والربط بينيا وتمكيف الباحثيف مف استعادة المعمومات بطريقة إلكترونية. وفي سنة 

، الذي يعد أىـ Transistorاألمريكية المتخصصة في مجاؿ االتصاالت جياز الترانوستور  ATTطورت شركة 
ـ يكف مف الممكف قياـ شبكة اإلنترنت، وكاف الدافع إلى التكنولوجيات التي تعتمد عمييا اإلنترنت ودوف ىذا الجياز ل

إنشاء اإلنترنت عسكريا لخوؼ الواليات المتحدة األمريكية مف ىجـو قد يؤثر عمى النظاـ االتصالي حيث تمكنت في 
بيف وكالة المشروعات البحثية بوزارة الدفاع األمريكية مف وضع األساس لقياـ أوؿ شبكة إلكترونية تربط  1969سنة 

وىي شبكة وطنية تعتمد عمى تحويؿ الرسائؿ  A.R.P.A NET عدد مف أجيزة الكمبيوتر، سميت بػ: شبكة األربنت 
، وىو مبدأ يقـو عمى تقسيـ الرسائؿ اإللكترونية إلى وحدات تدعى الحـز يمكف لممرسؿ إرساليا عبر مجموعة  إلى حـز

 لرسالة، وبدأ مشروع الربط بيف مجموعة قميمة مف الحواسيب.، ثـ تجتمع ىذه الحـز لدى المستقبؿ لتشكؿ امف العقد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
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قامت وكالة األبحاث الفضائية األمريكية بوضع برنامج لمبحوث ييدؼ إليجاد تقنيات ووسائؿ  1973وفي سنة 
سنة حديثة بإمكانيا التعامؿ مع حـز المنتجات التي تتبادليا الشبكات، ليتمكف الباحثاف "فينتوف سيرؼ" و "بوب خاف"  

مف إعداد بروتوكوؿ لنقؿ المعمومات، حيث يسمح ألجيزة الحواسيب في مواقع الشبكة مف االتصاؿ والتخاطب  1974
 مع بعضيا البعض، وتـ إطبلؽ تسميت اإلنترنت عمى ىذا االختراع ألوؿ مرة.
البحث في عبر مركز الدراسات و  1994أما الجزائر فقد عرفت أوؿ ربط بشبكة اإلنترنت الدولية في مارس 

، وذلؾ في إطار مشروع التعاوف الذي مولتو اليونيسكو بالتعاوف مع الحكومة CERISTاإلعبلـ العممي والتقني 
. لمزيد مف المعمومات حوؿ ىذا الموضوع RINAFاإليطالية، والذي ييدؼ إلى إنشاء شبكة اتصاؿ دولية في إفريقيا 

 –، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، بيروت 1ة اإللكترونية، ط.راجع: حسني محمد نصر، اإلعبلـ واإلنترنت والصحاف
 . 1990، دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1. ومحمد لعقاب، اإلنترنت وعصر ثورة المعمومات، ط.2003لبناف، 

أنو " عمؿ  تعددت التعريفات التي قيمت قي القرار اإلداري التقميدي، إال أف ىذه التعريفات ال يمكف أف تخرج عف - 3
قانوني مف جانب واحد يتضمف إعبلف مف طرؼ السمطة اإلدارية عف إرادتيا في إحداث أثر قانوني في مواجية األفراد 

 بصورة تنفيذية، أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر.". أنظر: 
Jean RIVERO, Droit administrative, 2éme éd., Dalloz, paris, 1987, p. 110. 
وأما إذا كنا أماـ نظاـ اإلدارة العامة اإللكترونية فيذا يعني أف اإلدارة ستجري تصرفاتيا القانونية بشكؿ كمي أو جزئي 
عبر شبكة اإلنترنت األمر الذي أدى إلى بروز مصطمحات قانونية جديدة في ىذا الميداف كالعقد اإلداري اإللكتروني 

تعريفو بأنو: تمقي اإلدارة العامة الطمب اإللكتروني عمى موقعيا اإللكتروني، والقرار اإلداري اإللكتروني والذي يكمف 
فصاحيا عف رغبتيا الممزمة بإرادتيا المنفردة بإصدار القرار، ردا عمى الطمب والتوقيع عميو إلكترونيا، واإلعبلف  وا 

إللكتروني، مداخمة في المؤتمر صاحب الشأف إلكترونيا.". لممزيد راجع: عبلء محي الديف مصطفى، القرار اإلداري ا
الحكومة اإللكترونية(، اإلمارات العربية المتحدة،  -العممي السابع عشر لممعامبلت اإللكترونية )التجارة اإللكترونية 

 .106، ص. 2009
ف يرى جانب مف الفقو عدـ دقة تسمية الحكومة االلكترونية مف الناحية القانونية، وأف التسمية الصحيحة يجب أ -4

تكوف اإلدارة العامة االلكترونية، وذلؾ ألف اإلدارة جزء مف الحكومة، وىي مف يصدؽ عمييا وصؼ االلكترونية، وليس 
 .28/10/2011في  Kuwait News الحكومة بأكمميا، لممزيد مف التفصيؿ راجع  الموقع االلكتروني:

 -، دار الفكر العربي، مصر1اإللكترونية ونظاميا القانوني، الطبعة  عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة -5
 . 12، ص. 2004اإلسكندرية، 

6 - EGovernment can be defined as the government's use of information communication 
technologies to provide citizens and businesses the opportunity to interact and conduct 
business with government by using different electronic media such as touchpad 
telephone, fax, smart cards, self-service kiosks, e-mail / Internet and EDI. This is how 
the government organizes itself: it defines the rules of administration, the rules, the 
regulations and the communication frameworks to ensure the delivery of services and to 
coordinate and integrate the processes within it. أنظر htpp://www.europa.eu.int.  
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العكس، في حيف يخمط  نتيجة ليذا الخبلؼ اعتبر جانب مف الفقة أننا بصدد إدارة ال حكومة، بينما يرى آخروف - 7

الرأي الثالث بينيما وال يثير أي تفرقة، وفي المقابؿ نجد جانب مف الفقة )الرأي الراجح( يعطي لنظاـ الحكومة 
اإللكترونية معنا واسعا في عبلقتو بالنظاـ اآلخر، وينتيي إلى أف نظاـ الحكومة اإللكترونية يشمؿ نشاط اإلدارة القائـ 

ميور عبر اإلنترنت، وقريب مف ذلؾ نجد مف يرى عدـ وجود اختبلؼ واضح بيف النظاميف إال عمى تقديـ خدماتيا لمج
، دار وائؿ لمنشر 1مف حيث النطاؽ فقط. لممزيد حوؿ ىذا الموضوع راجع حكيـ السياب، اإلعبلـ اآللي والقانوف، ط. 

 .99، ص. 2013األردف، -وزيع، عمافوالت
 ة والتييئة العمرانية، الحصيمة السنوية لمدائرة الوزارية: وزارة الداخمية والجماعات المحمي -8

www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80, 10/01/2017, 02:00. 
 نفس المرجع. -9

يتمثؿ في إنشاء تطبيؽ عمى شبكة الويب يسمح بإدخاؿ بيانات المواطف الجزائري مف عقود الحالة المدنية عمى  -10
قاعدة بيانات متطورة متواجدة عمى أجيزة رئيسية، وحفظيا ليتـ إسترجاعيا الحقا بواسطة بحث يجريو موظؼ البمدية 

 مدنية. عند الحاجة، وعرض نسخ الكترونية لوثائؽ وعقود الحالة ال
، يحدد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميبلد الخاص باستصدار 2010أكتوبر 17القرار الوزاري المؤرخ في  -11

، يحدد تاريخ بداية 2012ديسمبر  26بطاقة التعريؼ الوطنية وجواز السفر البيومترييف. والقرار الوزاري المؤرخ في 
 تداوؿ جواز السفر البيومتري اإللكتروني.

سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2005جواف  20، المؤرخ في 10-05القانوف رقـ  -12
 .2005، لسنة 44، والمتضمف القانوف المدني، المعدؿ والمتمـ، ج.ر.ج.ج، العدد 1975

 26رخ في ، المؤ 59 – 75، المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ 2005فيفري  06، المؤرخ في 02- 05القانوف رقـ  -13
 .2005، لسنة 11، المتضمف القانوف التجاري، ج.ر.ج.ج، العدد 1975سبتمبر 

، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديؽ 2015فيفري  01، المؤرخ في 04 – 15القانوف رقـ  -14
 .2015، لسنة 06اإللكترونييف، ج.ر.ج.ج، العدد 

د محتوى البوابة اإللكترونية لمصفقات العمومية وكيفيات تسييرىا ، يحد2013نوفمبر سنة  17قرار مؤرخ في  -15
 .2014، لسنة 21وكيفيات تبادؿ المعمومات بالطريقة اإللكترونية،ج.ر.ج.ج، العدد 

، لسنة 28، يتعمؽ بالتجارة اإللكترونية، ج.ر.ج.ج، العدد 2018ماي  10، المؤرخ في  05-18القانوف رقـ  -16
2018. 

 .180، ص. 2011، مكتبة السنيوري، مصر، 1مشكبلت التعاقد عبر شبكة االنترنت، طبعة  جميؿ الساعدي، -17
، استخداـ مستخرجات التقنيات العممية الحديثة وأثره عمى قواعد اإلثبات المدني، أسامة أحمد شوقي المميجي -18

 .13، ص.2000دار القاىرة لمنشر، مصر،  1الطبعة 
 ليا مف فيـ محتوى الرسائؿ والممفات اإللكترونية أو فتحيا. يقصد بو منع أي جية عير مسموح -19
ىو ليس توقيع بالمعنى المعروؼ، بؿ عممية يتـ التأكد مف خبلليا مف ىوية المرسؿ مف خبلؿ استخداـ مفتاح  -20

 خاص بالتشفير.
تتعامؿ معيا عمى ىي عبارة عف وثائؽ إلكترونية تصدرىا جية ذات صبلحية تتيح التحقؽ مف ىوية الشركة التي  -21

  االنترنت عف طريؽ التأكد مف مفتاح التشفير.   

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80


 0441الموافق ل ربيع الثاني  9100جانفي      10الرقم التسمسمي    10مجمة القانون والعموم السياسية        المجمد الخامس  العدد 

425 

 

                                                                                                                                                                                
 .181جميؿ الساعدي، المرجع السابؽ، ص.  -22

23- Décret n° 2001-210, du 7 mars 2001, portant code des marchés publics, JORF 
n°57, du 8 mars 2001, texte n° 6. 
24 -  Décret n° 2004-15, du 7 janvier 2004, portant code des marchés publics, JORF 
n°6, du 8 janvier 2004, texte n° 2. 
25- Décret n° 2016-360, du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, JORF n°0074, 
du 27 mars 2016, texte n° 28. 

تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات يتضمف  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 – 15المرسـو الرئاسي رقـ  -26
 .2015، لسنة 50المرفؽ العاـ، ج.ر.ج.ج، العدد 

27- Article 25, du Décret n° 2016-360, o.p. cit.  
 ، سابؽ اإلشارة إليو.2007لسنة  23مف القانوف رقـ  2المادة  -28
 ، سابؽ اإلشارة إليو.247 – 15مف المرسـو رقـ  39المادة  -29
مصر،  -، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية2004، ط. -نشاط اإلدارة ووسائميا–عدناف عمرو، مبادئ القانوف اإلداري  -30

 . 187، ص. 2004
مصر،  -، دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية1ماجد راغب الحمو، العقود اإلدارية والتحكيـ، ط. -31

 .86، ص. 2004
، دار الجامعة الجديدة، 1، ط.-دراسة مقارنة–اهلل، تعاقد جية اإلدارة عبر شبكة اإلنترنت  حاـز صبلح الديف عبد -32

 .247، ص. 2013اإلسكندرية،  –مصر 
، ص. 2005األردف،  -، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف1نواؼ كنعاف، القانوف اإلداري، الكتاب الثاني، ط. -33

268. 
د اإلدارية إجراء مرحمي تقـو بو السمطة اإلدارية المتعاقدة مع الطرؼ اآلخر يقصد بالمفاوضة في مجاؿ العقو  -34

الراغب في التعاقد بشأف اإلعداد إلبراـ العقد، أو تسوية نقطة خبلفية بينيما تتعمؽ بشروط العقد أو تنفيذه.، أنظر ميند 
، ص. 2013لبناف،  -حقوقية، بيروت، منشورات الحمبي ال2013مختار نوح، اإليجاب والقبوؿ في العقد اإلداري، ط. 

590. 
.، أنظر مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة 28/10/2001ؽ.، جمسة  45حكـ المحكمة اإلدارية العميا رقـ  -35

 .18، المكتب الفني، ص. 2001اإلدارية العميا مف أوؿ أكتوبر إلى آخر ديسمبر 
 لمجوء إلى اسموب الممارسة بعشرة نقاط أىميا: في دولة اإلمارات العربية المتحدة حددت حاالت ا -36
األصناؼ ومقاوالت األعماؿ التي ال تتحمؿ االنتظار حتى إجراءات عمؿ المناقصات، أو كانت قيمتيا ال تتناسب  -

 مع تكاليؼ إجراء المناقصة.
 ذ أو عند فسخ العقد.تقديـ المواد أو تنفيذ األعماؿ بدال مف المورد أو المقاوؿ المقصر أو الناكؿ عف التنفي -

لسنة  71مف نظاـ األشغاؿ الحكومية رقـ  20أما المشرع األردني فقد حدد حاالت استخداـ أسموب الممارسة في المادة 
.، نواؼ كنعاف، المرجع السابؽ، ص. 84. لممزيد مف التفصيؿ راجع ماجد راغب الحمو، المرجع السابؽ، ص. 1986
 وما بعدىا. 269
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37- Décret n° 2001-846, du 18 septembre 2001, pris en application du 3° de l'article 56 
du code des marchés publics, et relatif aux enchères électroniques, JORF n°217, du 19 
septembre 20 01,texte n° 1. 

 .208حاـز صبلح الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص.  -38
 وما بعدىا. 208عبد اهلل المرجع السابؽ، ص. حاـز صبلح الديف  -39
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 أثر اشتراطات الواقف عمى استحقاق الورثة

 -دراسة في ضوء أحكام القانون الجزائري-

Effect of the founder's terms on the entitlement of the heirs. 

-Study in light of the provisions of Algerian law- 

 .نذيرالتجاني ال

 في طور الدكتوراه تخصص قانون خاص. باحث

 -بميدةال-لونيسي عميكمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة 

 ممخص:

الشتراطات الكاقؼ تأثير كبير عمى الكرثة نظرا إلى أنيا تكرس إرادتو التي ال يجكز مخالفتيا بأم    
االستحقاؽ كاالنتفاع  جد التفاضؿ فيما بينيـ فيك  شكؿ مف األشكاؿ، فإف كاف الكقؼ مكجيا لمكرثة 

ف كجو لغيرىـ كاف فيو ىضـ ك  نقاص في حقكقيـ المبالكقؼ، كا   يراثية.ا 

 المفتاحية:الكممات 

 نزاعات أسرية. -االستحقاؽ -االنتفاع -الكرثة -الكقؼ -اشتراطات -الكاقؼ

Abstract: 

    The terms of the founder of wakf have a significant impact on the heirs 

because they are dedicated to his will not be violated in any way. And if  the 

wakf is directed to the heirs by differentiation between them in the right of 

claim and benefits of wakf, And if it is  directed to others where reduction of 

their inheritance law.  

Key words: 

The founder of wakf - The terms -wakf- heirs - enjoyment -the claim -Law 

disputes. 
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 مقدمة:

الحساسية في التي تتسـ بالجدلية في طرحيا، ك  ال تزاؿ  محاكر قانكف األسرة مف المكاضيع      
القضائي معيا، كعمى الرغـ مف أف أكؿ قانكف نظـ المسائؿ األسرية في الجزائر لـ ك التعاطي القانكني 

يتخبط في أركقة السمطة التشريعية، في صراع ىك مف الزمف، ك يرل النكر إلى بعد مركر حكالي عقديف 
محاكلة التشبث بالخمفية العقائدية لمديف ك  ركاسبو مف جيةكر االستعمارم ك مع بيف مخمفات الف

خاصة مع صدكر األمر  معالمو في الكضكح مع مركر الكقت اإلسبلمي مف جية أخرل، إلى أف بدأت
، الذم يعد طفرة نكعية تضاؼ إلى رصيد النظاـ 1ـ1984المتمـ لقانكف األسرة لسنة المعدؿ ك  05-02

 المآخذ التي سجمت ضده.سرة، بكؿ محاسنو التي تحسب لو، ك القانكني لؤل

في جزائرم، في الكثير مف المكاطف، ك مع ذلؾ بقي القصكر يشكب محاكر قانكف األسرة الك        
يا القانكف، كمنيا ما يرجع إلى العديد مف المناسبات فمنيا ما يرجع إلى تغير الظركؼ التي صدر في

ما يجعؿ  الثقافية، ك السياسية، ك االقتصادية، ىذاك التطكر الذم تشيده مياديف الحياة االجتماعية 
تصكيب األخطاء، كمعالجة اإلشكاالت التي تحكؿ دكف لضركرة بمكاف التدخؿ، كتدارؾ النقائص، ك 

ىك كذلؾ ما يفتح المجاؿ أماـ المشرع مف ك ، الجزائريةجعؿ قانكف األسرة ىك اليكية األنسب لؤلسرة 
أجؿ التدخؿ لمتعاطي مع الكضعية الجديدة التي تكتنؼ قانكف األسرة، خاصة مع تفشي الظكاىر 

 خمؽ البشرية. دمر النسيج العائمي القائـ منذتك  طيرة التي تعصؼ بالكياف األسرم، االجتماعية الخ

الب األحياف، ىي مسائؿ الميمة، التي تشكؿ نزاعات أسرية في غ لعؿ مف أىـ المكاضيع األسريةك    
ذلؾ أنيا تتعمؽ بمف يخمؼ المكرث في أمكالو، سكاء ما أدرج في الحقكؽ الميراثية،  الميراث كالتبرعات

 أك ما كاف مف قبيؿ التصرفات التبرعية.

دة المتبرع الحرة كالمستقمة تقـك عمى إرا ) الكصية، اليبة، الكقؼ(، اتالتبرعككما ىك معمـك أف     
د بذلؾ رضا ا خاص، إّما ألف المتبرع أراالالتي في كثير مف األحياف تثير حفيظة خمفو العاـ، ك ك 

ما تحايبل بيدؼ ي تنجر بعد كفاتو مف جية أخرل، ك تفاديا لمنزاعات الميراثية التتعالى مف جية، ك  ا 
 قانكنا كنتيجة حتمية لكفاتو.حرماف كرثتو ك دائنيو مف حقكقيـ المكفكلة شرعا ك 

الذم يرمي مف كراءه إلى حبس مالو عمى كجو التأبيد كالتصدؽ بغية نيؿ  2يأتي عمى قائمتيا الكقؼك    
قد يككف ىذا الكقؼ تحايبل ك  تداعيات ىذا الكقؼ مضرة بكرثتو، فقد يحدث أف تككف  رضكاف ا تعالى.

الميراثية، كما قد تتضمف صيغة الكقؼ شركط تحـر الكرثة ييدؼ أصبل إلى حرماف الكرثة مف حقكقيـ 
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ىكذا تصبح اشتراطات الكاقؼ بيف كفتيف، فإما أف نيـ مف حؽ االستحقاؽ في الكقؼ، ك كميـ، أك فئة م
الفقو اإلسبلمي ات، كالتي أضفى عمييا القانكف ك يحتـر كرثتو ما جاء في نص صيغة الكقؼ مف اشتراط

ما أف يطعف الكرثة دفاعا عف حقيـ في بػ" شرط الكاقؼ كنص الشارع"، ك  اقكة إلزامية حيف عبر عني ا 
تركة مكرثيـ الكاقؼ. مما قد يصعد الخبلفات العائمية عمى ىذا األساس، كتتضاعؼ حدتيا إلى أف 

خاصة أف  المجتمع ككؿ،اساتيا عمى األسرة ك تجعؿ النصكص القانكنية قاصرة عمى مجابية انعك
التي تي كاف ينتفع بيا كرثة الكاقؼ، ك ير في كقت ليس ببعيد باألكقاؼ الخاصة الالمجتمع الجزائرم اشت

ائري مع قضية وعميو كيف تعاطى المشرع الجز  ،كانت ترتكز في إنشاءىا عمى اشتراطات الكاقؼ
 ما ىي الضمانات التي وضعيا المشرع الجزائري لتكريس إرادة الواقف، و حمايةاشتراطات الواقف؟ و 

 و أييما رجح في األخير؟  حقوق الورثة؟

 :التقسيـ التالي إتباعارتأينا  اإلشكالية، ك التساؤالت المنبثقة عنيا،ك لئلجابة عمى ىذه 

 *المبحث األول: اشتراطات الواقف.

 الورثة. الثاني: آثار اشتراطات الواقف عمى*المبحث 

 النتائج. لنتكج في األخير كرقتنا البحثية بخاتمة حكت أىـ 

 المبحث األول: اشتراطات الواقف.

يظير ذلؾ مف خبلؿ في تككيف معالـ الكقؼ، كىكيتو، ك تستحكذ اشتراطات الكاقؼ عمى حيز كبير     
ـ األكؿ تعبر عف إرادة الكاقؼ، كتكشؼ عف نيتو مف كراء تأثيرىا عمى أركاف الكقؼ، فيي في المقا

تككف بمثابة ترجمة صريحة   التي ىي الصيغةأركاف ك تبمكر الحقا مف خبلؿ أىـ التي تالكقؼ، ك 
لمدلكؿ ألفاظ الكاقؼ عمى شيء معيف مف مالو، الذم يتجو إلى أشخاص، أك جية معينة يككف ليا 
انب الحؽ في االنتفاع بالماؿ المكقكؼ، كعميو سنحاكؿ تسميط الضكء مف خبلؿ ىذا المبحث عمى الج

 النحك التالي: ذلؾ عمىك  المكضكعي الشتراطات الكاقؼ، 

 .وضوابطيا المطمب األول: مفيوم اشتراطات الواقف

، أما اشتراطات الكاقؼسنستعرض نقطتيف ميمتيف، النقطة األكلى مفيـك  مف خبلؿ ىذا المطمب    
 كفقا لآلتي: ،ضكابطياديد الثانية في تح
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 .اشتراطات الواقفمفيوم : الفرع األول
يعبر عنيا بشركط الكاقؼ، ىي ما يمميو كؿ كاقؼ في كتاب  يقصد باشتراطات الكاقؼ، أك كما    

الذم يتبعو  النظاـك  كالكيفية التي ينشأ بيا كقفو،  مقاصده،بو عف غايتو ك  كقفو بمحض إرادتو ليعبر
 .3تكزيع ريعوفيو مف تكلى شئكنو ك 

نشىذه الشركط متعمقة بأصؿ الكقؼ، ك كقد تككف      قد تككف متعمقة ك  ائو كاشتراط تأقيتو، أك تأبيده، ا 
 .4لؾذالكالية عميو كنحك االستحقاؽ فيو، ك ريعو ك  بغير أصمو كاشتراط طريؽ معينة في تكزيع

منو، فإنيا أشارت  14، ك بالتحديد نص المادة 10-91بالرجكع إلى قانكف األكقاؼ الجزائرمك     
اشتراطات الكاقؼ التي يشترطيا في كقفو ىي  الكاقؼ حيث جاء فييا:"ضمنيا لممقصكد باشتراطات 

 .ؼ ما لـ يرد في الشريعة نيي عنيا"التي تنظـ الكق
 رض مف كقفوكمنو نستخمص أف المقصكد باشتراطات الكاقؼ ىك إفراغ إلرادتو التي تنـ عف الغ     

 ناحية أخرل فمف المعمـك أف الكاقؼ يرجكا مف كقفو رضكاف ا تعالى، لكف مف التي تعكس تكجياتوك 
 ككضع قكاعده. إلنشاء الكقؼفي قالب  فيك يجسد إرادتو

 
 : ضوابط اشتراطات الواقف.الفرع الثاني

تتحدد حرية الكاقؼ أثناء كقفو لمالو، انطبلقا مف مسألتيف: أكليما مقدار الماؿ المكقكؼ بالنسبة     
إلى سائر أمكالو إف كاف المكقكؼ يشكؿ كؿ، أك جزءا منو، ك المسألة الثانية ما يذكره في عقد الكقؼ 

، كمف خبلؿ ىذا 5لغمةمف شركط تتعمؽ بنظاـ النظارة عمى الكقؼ،ك االستحقاؽ فيو ككيفية تكزيع ا
الفرع سنسمط الضكء عمى أىـ القكاعد التي تأصؿ لفكرة اشتراطات الكاقؼ، ك تبيف حدكدىا كذلؾ عمى 

 النحك اآلتي بيانو:
 احترام إرادة الواقف.أوال: 

الكقؼ ال يحتكم بالضركرة شركطا لمكاقؼ، فالكاقؼ نافذ بمجرد استيفائو ألركانو، كفي جميع        
ما  6جب احتراـ إرادة الكاقؼ كتطبيقيا ميما كاف النيج الذم اتبعو الكاقؼ في تشريع شركطواألحكاؿ ي

داـ حسف النية، كىك ما جاء في إحدل قرارات المحكمة العميا: "مف المقرر شرعا أف الحبس يخضع 
فإف حرية ، كمع ذلؾ 7إلرادة المحبس كال يمكف إبطالو ما داـ مؤسسو أقامو عمى أحكاـ الفقو اإلسبلمي"

الكاقؼ فيما يشترطو مف الشركط ليست مطمقة، بؿ ىي مقيدة بجممة مف المبادئ الشرعية التي تتصؿ 
 :ثبلث نقاط ىيبالكاجبات كالمصالح العامة، ال يسكغ لممسمـ أف يتعداىا، كىذه المبادئ تدكر حكؿ 

 .قفو، ألنو صار مف المصالح العامةصيانة الماؿ المكقكؼ بعد ك  -
 إدارتو كحسف استثماره. صبلح -
 .8عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ التي ألـز الشرع الناس بيا في معامبلتيـ كأحكاميـ -
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 كنركز في ىذا الصدد، عمى أىـ القضايا التي تراعى في اشتراطات الكاقؼ، كىي كالتالي:
 لزوم الوقف. -أ

التي   10-91األكقاؼ  فانك مف ق 16لقد حسـ المشرع الجزائرم مكقفو القضية مف خبلؿ المادة      
يجكز لمقاضي أف يمغي أم شرط مف الشركط التي يشترطيا الكاقؼ في كقفو إذا كاف منافيا جاء فييا: "

، كبيذا اعتبر حؿ الكقؼ أك بمصمحة المكقكؼ عميو"لمقتضى حكـ الكقؼ الذم ىك المزكـ، أك ضارا بم
عقد الكقؼ، مما قد يؤدم إلى تدخؿ  أف أم شرط يخالؼ أك يمغي لزـك الكقؼ يعتبر منافيا لمقتضى

 القاضي في ىذه المسألة.
مف القانكف نفسو، كالتي نصت بأنو تزكؿ ممكية العيف  17كيمكف تعميؿ ذلؾ مف خبلؿ المادة     

كبالتالي لـ تعد ىنالؾ أم سمطة لمكاقؼ   المكقكفة عف الكاقؼ، كيؤكؿ حؽ االنتفاع إلى المكقكؼ عميو،
 عمى العيف المكقكفة.

 الرجوع عن الوقف. -ب
مف قانكف األسرة كالمكاد  213مكقؼ المشرع الجزائرم جميا مف خبلؿ المادة  يتضح      

 التي أقرت عدـ جكاز الرجكع في الكقؼ. 10-91األكقاؼ انكف مف ق9 3،16،23،28
الذم كقؼ ـ، يحكـ بالرجكع لمكاقؼ 1984ككاف القضاء الجزائرم قبؿ صدكر قانكف األسرة لسنة       

الذم يجيز الرجكع، أما بعد صدكر قانكف األسرة كقانكف  10يممكو كفقا ألحكاـ المذىب الحنف
ي الكقؼ، كالتطبيقات الرجكع ف ، كذلؾ بعد تبنيو مكقؼ جميكر الفقياء، أصبح ال يجيز11األكقاؼ

 .12األكقاؼ الجزائرم لعدـ جكاز التراجع عف الكقؼ انكفىذا السياؽ تدؿ عمى تبني ق القضائية في
 مخالفة شروط الواقف. ثانيا:

تناقض مضمكف كفحكل شركط الكاقؼ،  الفات التيإنو لمف الصعب حصر كتطكيؽ جميع المخ      
فقد يشترط لبلستحقاؽ مثبل أف تتكفر في المستحؽ شركط، فقد ال يتحقؽ ما شرط الكاقؼ كمع ذلؾ 

، أك العكس كأف يزكؿ عف المستحؽ سبب االستحقاؽ، أف يككف 13غير مستحؽيستحؽ مف كاف 
التصرؼ في العيف المكقكفة مخالفا لما شرط الكاقؼ، كأف تباع أك تكىب أك تقسـ أك تجرم عمييا 

، خاصة إذا كاف الكقؼ مضافا إلى ما بعد المكت، كما قد يضع شركطا لصرؼ الغمة 14أحكاـ الشفعة
يشترط النظر لشخص معيف، كمع ذلؾ تعيد لغير المشركط لو، فكؿ ىذه  ، أك أف15كتكزيعيا

المخالفات كغيرىا تنـ عف عدـ مراعاة لشركط الكاقؼ كعدـ احتراميا، مما قد يسفر عنيا التغيير مف 
 شرط الكاقؼ كنص الشارع"  قؼ كمقصده، ك ىك ما يفسر المقكلة التي جاء فييا "ركح كطبيعة الك 

 .16لشارع مف حيث فيـ داللتيا ك ما ترمي إليو، ك كجكب إتباعيا ك العمؿ بياالمراد بيا كنص اك 
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 اشتراطات الواقف. المطمب الثاني: دوائر
 ، إلى ثبلثة دكائر نجمميا في اآلتي:17تصب اشتراطات الكاقؼ طبقا لمقكاعد العامة الخاصة بالشرط   

 الفرع األول: الشرط الصحيح:
بحكـ الكقؼ، كال يتنافى مع أصمو، ك ال يؤثر في منفعتو، كال  كؿ شرط كصفو الكاقؼ ال يخؿ

 .18يضر بالمكقكؼ عمييـ فيك شرط جائز معتبر يجب العمؿ بو، كأكثر شركط الكاقفيف مف ىذا النكع

كمثالو: أف يشترط الكاقؼ البدء بعمارة الكقؼ مف غمتو، أك عزؿ الناظر إذا خاف، أك أف يككف       
لؤلرشد فاألرشد مف ذريتو، فجميع ىذه الشركط صحيحة، يصح الكقؼ معيا  النظر في أمر الكقؼ

ا  كيجب الكفاء بيا إال في بعض حاالت استثنائية، كمف ىنا شاع عمى ألسنة الفقياء أف ما كاف صحيحن
مف شركط الكاقفيف، فإنو ينزؿ منزلة نص الشارع، كيريدكف بذلؾ أف الشرط الصحيح يجب العمؿ بو، 

لفتو إال لضركرة، أك مصمحة راجحة؛ ألنو يعبر عف إرادة الكاقؼ، كال ي ِخؿُّ بأصؿ الكقؼ، كال تجكز مخا
 .19كال بمنفعتو، كال بمصمحة المكقكؼ عمييـ، كليس فيو مخالفة لمشرع

 الفرع الثاني: الشرط الفاسد.

ك ىك كؿ شرط ال يخؿ بأصؿ الكقؼ، ك ال يتنافى مع حكمو لكنو يعطؿ مصمحة الكقؼ، أك يضر    
المكقكؼ عمييـ، أك يككف مخالفا لمشرع، فمثاؿ ما يعطؿ مصمحة الكقؼ ىك أف يشترط الكاقؼ عدـ 

 .20اإلنفاؽ عمى عمارة الكقؼ، أك تقديـ صرؼ الريع إلى المستحقيف عمى العمارة الضركرية

 .باطلع الثالث: الشرط الالفر 

كؿ شرط يكجب تعطيبلن لمصمحة الكقؼ، أك إخبلالن باالنتفاع بو يبطؿ ذلؾ الشرط، لكف الكقؼ معو    
ا. كما لك شرط صرؼ الغمة إلى المستحقيف، كأال ي َعمََّر الكقؼ منيا كلك تخرب، أك  يككف صحيحن

ضراره بأعياف اشترط أال يعزؿ الناظر الذم يتكلى أمر الكقؼ بعد مكت ال كاقؼ كلك ثبتت خيانتو، كا 
الكقؼ كبالمستحقيف، فإف ذلؾ الشرط يمغى، فيجب تقديـ عمارة الكقؼ عمى إعطاء المستحقيف الغمة؛ 

إذ بعمارة الكقؼ يككف دكامو كبقاؤه، كبذا يدـك الثكاب الذم يصؿ إلى الكاقؼ مف كقفو؛ كيجب أف 
ما شرطو الكاقؼ، بؿ لك كاف الكاقؼ ىك المتكلي لشئكف  يعزؿ الناظر إذا خاف، كال يمتفت القاضي إلى

 .21كقفو كقد خاف، أك اعتدل، أك أساء في التصرؼ في الكقؼ

ف تككف صحيحة، أك فاسدة، أك باطمة ك بالرجكع إلى كمنو نستنتج أنو شركط الكقؼ ىي ثبلثة، فإما أ
لمقاضي أف يمغي الشركط التي  ، فأنيا أقرت أنو يمكف16، ك بالتحديد المادة 10-91قانكف األكقاؼ

ية المزـك في الكقؼ، أك كانت شركطو تضر ضتتنافى مع حكـ الكقؼ خاصة إذا كاف يتنافى مع ق
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 بمحؿ الكقؼ ك مصمحة المكقكؼ عمييـ.

 .ورثةالاشتراطات الواقف عمى  آثارالمبحث الثاني:

سبؽ الذكر أف اشتراطات الكاقؼ تكتسي حصانة شرعية، ك قانكنية بحيث ال يمكف التغيير  كما    
 فييا، أك إلغائيا إال في حاؿ شابيا ما يستدعي البطبلف.

 ي تصطدـ فييا اشتراطات الكاقؼكسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المبحث التركيز عمى أىـ الحاالت الت   
تقصي ما ينجر عنيا كمسبب لمظكاىر يا، ك تعميؽ عميحقكؽ الكرثة، مف خبلؿ رصد أىميا، ك الك 

التطبيقات  القضاء الجزائرم  لنعرج بعد ذلؾ عمى  كالشرعي، يمف منظكر الفقو القانكن االجتماعية،
 عمى النحك التالي:في ىذا المجاؿ ،

 المطمب األول: تطبيقات اشتراطات الواقف عمى ورثتو.

خبلؿ ىذا المطمب سنستعرض أىـ الحاالت التي يككف فييا الشتراطات الكاقؼ أثر سمبي عمى  مف   
الكرثة، ك سنفرؽ بيف حالتيف فيما إذا كاف الكرثة ىك نفسيـ المكقكؼ عمييـ، ك حالة ما إذا كاف 

 المكقكؼ عمييـ غير الكرثة، كفقا لآلتي:

 الفرع األول: الورثة كمستحقين في الوقف.

كىك ما يدعى بالكقؼ ، 22ث أف يقؼ الشخص عمى كرثتو، كىك ما يدعى بالكقؼ الخاصيحد     
، كليس فيو الذرم بحيث يكجو حؽ االنتفاع لو ثـ لكرثتو، ك الكقؼ عمى الكرثة جائز عند أغمب الفقياء

 .23محاربة لمميراث سكاء كاف متفؽ في تكزيعو مع نظاـ اإلرث أك مختمفا عنو

في كيفية االستحقاؽ في الكقؼ، فقد يرد في اشتراطات الكاقؼ كيفيات ك مقادير يبقى اإلشكاؿ ك      
في تكزيع ريع الكقؼ تقـك عمى أساس التفضيؿ ك زيادة لمبعض، ك اإلخراج ك النقصاف لمبعض 

، فإذا سممنا أف التكزيع حؽ االنتفاع في الكقؼ يقـك عمى أساس األسيـ المقدرة في الميراث 24اآلخر
إذا كانت شركط الكاقؼ ىي أساس االستحقاؽ بحيث تقضي تفضيؿ لى حد كبير، أما فيك منصؼ إ

كارث عمى اآلخر، كاف يككف لمكلد األكبر نصيب مضاعؼ عمى األصغر أك العكس، أك أف يككف 
لمعازب نصيب، أك أف يككف حؽ االنتفاع يقتضي شركطا يجب أف تتحقؽ مف أجؿ صيب ك لممتزكج ن

نصيب مف تتزكج مف بناتو الستغنائيا بالزكاج، كعكدة االستحقاؽ ليا في  استحقاؽ الكارث كانقطاع
 .25حالة الترمؿ، أك الطبلؽ
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مسألة الكصية بكقؼ لكارث، فإذا اشترط المكصي بالكقؼ عمى بعض كرثتو  ،الجدير بالذكر ىناك     
في نفس الحكـ الكقؼ  ج، كيندر 26دكف اآلخريف، فإنيا ال تنفذ إال بإجازة الكرثة ألنيا بحكـ كصية لكارث

المضاؼ إلى ما بعد المكت الذم يأخذ ىك كذلؾ حكـ الكصية، فإذا أكصى الكاقؼ لكرثة دكف غيرىـ، 
 .27فإنيا تتكقؼ عمى إجازة الكرثة

فإف اشتراطات الكاقؼ في تفضيؿ بعض الكرثة دكف اآلخريف في مسألة االنتفاع في  ، عميوك    
لبعض، ك غيرىا مف االشتراطات التي ال يسع المقاـ لذكرىا الكقؼ، أك إدخاؿ بعضيـ ك حرماف ا

كميا، قد تؤدم إلى صراعات عائمية بيف أفراد األسرة الكاحدة، ك قد تتفاقـ في العديد مف العائبلت 
 لتتسبب في أزمات ال يحمد عقباىا.

 الفرع الثاني: الورثة غير مستحقين في الوقف.

يحدث أف يحبس الكاقؼ أمكالو كميا عمى جية مف جيات البر ك اإلحساف، خاصة إذا لـ  قد      
كأف يشترط يكجد لو كارث عند مكتو، لكف اإلشكاؿ يثكر في حاؿ كاف لو كرثة كقاـ بحبس كؿ أمكالو.

 تعالى ، بغية نيؿ رضكاف ا 28لمفقراء ك المساكيف كما ىك حاؿ في الكقؼ العاـ ؿْ بّ سَ ت  أف كؿ أمكالو 
تفادم الصراعات بيف  الكرثة بعد كفاتو، أك قد يتقصد مف كرائو حرماف كرثتو مف حقكقيـ في التركة، ك 

الكرثة حماية لحقيـ في تركة مكرثيـ أف يطعنكا  في إطار ما يعرؼ بالتحايؿ عمى الميراث، مما يدفع
في مرض المكت لينفذكه في في تصرؼ مكرثيـ الكاقؼ، إما بإثبات سكء نيتو، أك أف يثبتكا أنو كاف 

 حدكد ثمث التركة عمى األقؿ.

 المطمب الثاني: التطبيقات القضائية في مجال اشتراطات الواقف.

حاكلنا مف خبلؿ القسـ األكؿ ليذا المبحث رصد أىـ ما جاء بو الفقو القانكني ك الشرعي في     
المطمب سنركز عمى  خبلؿ ىذا مجاؿ اشتراطات الكاقؼ، ك انعكاساتيا السمبية عمى الكرثة، كمف

ظاىرة اجتماعية تكرر مركرىا في أركقة القضاء الجزائرم، ك التي كاف السبب فييا اشتراطات الكاقؼ 
كيؼ كيؼ تصدل ليا القضاء الجزائرم؟ ك التي كانت تحـر البنات مف االستحقاؽ في الميراث، ف

 :تداركيا قانكف األكقاؼ بعد ذلؾ، نجمؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي

 الخمفية االجتماعية لظاىرة حرمان البنات من االستحقاق في الوقف. الفرع األول:

، حيف كانت تحـر النساء مف حقكقيف ترجع ىذه الظاىرة أساسا لعصكر الجاىمية عند العرب    
الميراثية، عندما كاف الحؽ في الميراث حكرا عمى الرجاؿ كحدىـ، كعمى ىذا األساس اعتاد بعض 
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 .29الحبس عمى أبنائيـ دكف بناتيـ، انطبلقا مف نزعة الجاىمية في حرماف البناتالكاقفيف 

فرغـ أنو مف الناحية القانكنية ك الشرعية فبل حرج عمى الكاقؼ أف يشترط حؽ االستحقاؽ لمف شاء     
ساكاة البعض، أك تفضيؿ البعض، فينبغي الممف كرثتو ذككرا كانكا أك إناثا، إال أنو مف المكركه حرماف 

عمى األقؿ بينيـ بتكزيع حقيـ في االستحقاؽ، أك تكزيعو عمى أساس الفريضة الشرعية في الميراث 
أك أف يككف التفضيؿ أك الزيادة لسبب معقكؿ كاألحكج مثبل، أك األفقر، أك "لمذكر مثؿ حظ األنثييف" 

 األكثر عياال...الخ

بيف األكالد، بقكلو صمى ا عميو  اتالتفضيؿ في الصدق كقد نيى صمى ا عميو كسمـ عف    
ِذِه اأْلَْنَعاـِ َخاِلَصةه  ،استنادا لقكلو تعالى﴿30﴾اعدلكا بيف أكالدكـ في العطية﴿ كسمـ َكَقال كا َما ِفي ب ط كِف ىََٰ

ـه َعَمىَٰ َأْزَكاِجَنا  ـْ ِفيِو ش َرَكاء   ۖ  لِّذ ك كِرَنا َكم َحرَّ ف َيك ف مَّْيَتةن َفي  ـْ َسَيْجِزي ۖ  َكاِ  ـْ َكْصَفي  ِإنَّو  َحِكيـه  ۖ  ِي
 .31﴾َعِميـه 

المذىب الحنفي أجاز في شركط الكاقفيف أف كبعد فجر اإلسبلـ، ك ظيكر المذاىب الفقيية، فإف      
يتـ إخراج البنات مف االستحقاؽ في الكقؼ، عمى أف يعكد ليا حقيا في حالة طبلقيا، أك كفاة زكجيا، 

ا تزكجت آؿ إلى في شركط الكاقفيف ما مقتضاه" أف نصيب البنت إذأك عند الحاجة، ك أصبحت ترد 
 .32البلتي لـ تتزكجف بعد، ك في حاؿ تطمقت أك ر ممت استحقت نصيبيا مف الكقؼ أخكاتيا مف البنات

 الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري من ظاىرة حرمان البنات من االستحقاق في الوقف.

ة، فإف القضاء الجزائرم تبنى إلى حد بعيد المذىب الحنفي القاضي مف خبلؿ الممارسة القضائي  
بإخراج البنات مف االستحقاؽ في الكقؼ، إذا ما تزكجت ك استغنت بزكاجيا، ك يرجع ليا حقيا في 

قرار المحكمة العميا  مبدأ ىك ما جاء فيك  ، أك كفاة زكجيا،الكقؼ في حالة طبلقيا
الحبس المؤسس عمى المذىب الحنفي ليس لمقضاة اإلطالة ...":الذم جاء فيو 17/3/1971بتاريخ

مف المقرر شرعا أف الحبس الذم  ..حجة تفضيمو الذككر عمى اإلناث..." حيث جاء في نص الحكـ:"ب
يحرر كفقا لممذىب الحنفي يرخص بالتحبيس عمى النفس قيد الحياة ك ال يشترط فيو الحيازة كما أنو 

مف ثـ فإف ج حؽ استغبلؿ األمبلؾ المحبسة، ك جعؿ لمف عند االحتيايسمح بإخراج البنات بشرط أف ي
لقكاعد الشريعة اإلسبلمية، في غير محمو  النعي عمى القرار المطعكف فيو قصكر في التسبيب كانتياؾ

 يستكجب الرفض.

أف عقد الحبس المحرر كفقا لممذىب المذككر ينص عمى كجو  -في قضية الحاؿ-كلما كاف ثابت    
ليف حؽ االستغبلؿ في البستاف، فإف القضاة االستئناؼ -الطاعنات-الخصكص أف البنات الثبلثة
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بإثباتيـ ذلؾ بما ليـ مف سمطة تقديرية في المكضكع، ك القضاء برفض دعكل المدعيات، برركا ما 
. ك بالتالي ال يحؽ أف تطعف 33"ا بو تبريرا كافيا، ك متى كاف كذلؾ استكجب رفض الطعف...قضك 

الكارثة في أحقيتيا في االنتفاع بالكقؼ ما لـ تتحقؽ فييا دكاعي االستحقاؽ المقررة في المذىب 
 .34الحنفي

 الكقؼي كمف جية أخرم فإف القضاء الجزائرم سجؿ حاالت حرماف األكالد مف االستحقاؽ ف   
بقاءه حكرا عمى الزكجة ك البنات،ك  ـ، الذم 1997ر المؤرخ في ىك ما جاء في منطكؽ مبدأ القراك  ا 

...إف القرار الذم يككف معتمدا عمى أم أساس قانكني أك شرعي يككف مشكبا بانعداـ األساس جاء فيو"
مف كؿ استفادة مف  اعفالقانكني بصحة الحبس الذم أقامو المحبس عمى زكجتو كبناتو، كحـر ابنو الط

 .35"الحبس المذككر فإنو عرض القرار االنعداـ األساس القانكني ك الشرعي...

الفقرة الثانية التي تنص  6، فمف خبلؿ المادة10-91أما بخصكص مكقؼ قانكف األكقاؼ   
يفيـ مف المادة  ما"، ك لذككر ك اإلناث......الكقؼ الخاص ىك ما حبسو الكاقؼ عمى عقبو مف ا"عمى

 عمى حد سكاء دك تفرقة أك تمييز. اإلناث معايشمؿ الذككر ك  أف الكقؼ الخاص

 الخاتمة:

مف خبلؿ ما تـ استعراضو في ىذه الكرقة البحثية، ك عمى ضكء ما أكردنا فإنو يمكف أف نجمؿ أىـ    
 النتائج في اآلتي:

دارتو، ك  لكقؼ، ككيفية تنظيموأحكاـ عقد اتمثؿ اشتراطات الكاقؼ ما يمميو الكاقؼ مف شركط تنظـ  - ا 
 ك صرؼ ريعو لممستحقيف.

تعكس اشتراطات الكاقؼ تكجيات إرادتو ك مكنكناتيا، فإما انو يبتغي مف كراء كقفو رضكاف ا  -
تعالى،ك مف جية أخرل تجنيب الكرثة الصراعات الداخمية عمى الميراث، أك أنو ييدؼ مف كقفو أصبل 

 حقكقيـ في التركة.حرماف الكرثة مف 

تعتمد اشتراطات الكاقؼ عمى ركيزتيف اثنتيف كىما: احتراـ إرادتو باعتباره حرا في تصرفو ماداـ غير  -
 محجكر عميو، ك لزكـ كقفو بحيث ال يمكف أف يتراجع فيو، أك يطعف كرثتو بعد صحتو.

الكقؼ ككؿ، أك تتنكع اشتراطات الكاقؼ ككنيا اشتراطات صحيحة تيدؼ إلى مراعاة مصمحة  -
فاسدة، أك باطمة تضر بالكقؼ، ك تيدؼ إؿ تحقيؽ أغراض شخصية لمكاقؼ ك التي تككف مف أىميا 
ىضـ حقكؽ الكرثة إف كانكا مستحقيف في الكقؼ، أك حرمانيـ مف حقيـ في الميراث إف كانكا غير 
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 مستحقيف.

لتفضيؿ بينيـ في االستحقاؽ، أك ترتكز اشتراطات الكاقؼ، إما باعتبار أف الكرثة ىـ المستحقيف ك ا -
 حرماف بعضيـ اآلخر، أك باعتبارىـ غير مستحقيف ك حرمانيـ مف حقكقيـ في الميراث.

ىي ظاىرة حرماف البنات مف في مجاؿ اشتراطات الكاقؼ، ك لقد شيدت تطبيقات القضاء الجزائرم  -
عمى أساس احتراـ إرادة االستحقاؽ في الكقؼ حيث أف جؿ قرارات المحكمة العميا تؤسس حكميا 

 ؟؟الكاقؼ الذم آثر إقامة حبسو كفقا لممذىب الحنفي، فعمى أم أساس اختار المذىب الحنفي؟

الكبير في نفكس الكرثة، فمف جية ىي  ليا الكقعأف اشتراطات الكاقؼ  ،في األخير يمكف القكؿك      
مف جية أخرل قد ك  الطعف فييا، تعكس إرادتو، ك تكرسيا ك تكسبيا الحصانة بحيث ال يستطيع الكرثة

أما إف  تؤثر عمى الكرثة خاصة أنيا تحد مف حقيـ في الميراث إذا لـ يككنكا مستحقيف في الكقؼ.
 تزيد لمبعض اشتراطات الكاقؼ قد تدخؿ البعض كتخرج البعض اآلخر، ك كانكا مف المستحقيف فإنو 

مف قانكف األكقاؼ،  15جية أخرل فقد أعطت المادة مفك   تنقص لمبعض اآلخر في االستحقاؽ.ك 
 لمكاقؼ الحؽ في التراجع عف بعض الشركط إذا اشترط ذلؾ لنفسو. 
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Résumé 

En effet, malgré l’alourdissement des inégalités, l’augmentation des taux de 

chômage et l’aggravation des injustices dans la plupart des pays du globe, les 

prophètes du « capitalisme sauvage » n’ont jamais estimé judicieux de changer 

leurs stratégies. Au contraire, ils sont restés prisonniers des mêmes erreurs qui 

ont toujours abouti aux mêmes désastres, et partant ils ont transformé le monde 

en une jungle où l'égocentrisme s'épanouit sur tous les plans.  

les mots clés SUBPRIMES, PREDATEURS, A NEUTRON , Subprimes 

 

 

Il y a plus de cinq siècles Michel De Montaigne disait : « La pauvreté des biens 

est facile à guérir, la pauvreté de l'âme, impossible ». Vraisemblablement, il ne 

s’est point fourvoyé. Le constat de la situation mondiale contemporaine nous 

démontre, sans aucune équivoque, que la pauvreté de l’âme des grands acteurs 

économiques ultralibéraux demeure impossible à démêler.  

En effet, malgré l’alourdissement des inégalités, l’augmentation des taux de 

chômage et l’aggravation des injustices dans la plupart des pays du globe, les 

prophètes du « capitalisme sauvage » n’ont jamais estimé judicieux de changer 

leurs stratégies. Au contraire, ils sont restés prisonniers des mêmes erreurs qui 
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ont toujours abouti aux mêmes désastres, et partant ils ont transformé le monde 

en une jungle où l'égocentrisme s'épanouit sur tous les plans.  

Aujourd’hui l’extrême richesse et l’extrême pauvreté se côtoient davantage sur 

une seule planète, au sein du même pays, dans la même ville et à l’intérieur du 

même village, et « L'individualisme, l’une des plus grandes vertus du 

libéralisme, s’abrutit dans la contemplation de mondes virtuels ou le Sud n’a 

jamais trouvé de place », comme le décrit si bien Dominique de Villepin dans 

son fabuleux ouvrage « Le requin et la mouette »  
1

. Une réalité négligée par les 

grands acteurs commerciaux et plusieurs penseurs et théoriciens convertis à la 

« nouvelle religion » du capitalisme qu’ils considèrent comme étant l’unique 

culte capable de sauver l’humanité de tous ses cataclysmes. Ainsi, à titre 

d’exemple, le 21 janvier 2007, quelques mois avant le grand krach financier, 

dans un article paru dans le journal le monde, le professeur français Jean-Marie 

Donegani, spécialiste de l’analyse des relations entre religion et politique, s’était 

avisé à affirmer que le libéralisme était en train de vaincre l’église et qu’il 

vaincra demain l'Islam, tant il semble « porteur des aspirations d'une grande 

partie de la population du monde ». Pour lui, le libéralisme était le seul à être 

parvenu à concilier ces deux objectifs souvent présentés comme antinomiques ! 

Quelques mois plus tard - en juillet de la même année - la dépression financière 

internationale l’a désavouée. L’idéologie qui a incarné, pendant plus de 20 ans, 

le mythe de la richesse, de l'abondance, de la liberté et du rêve, s’est transformée 

- surtout lorsque la logique commerciale a cédé la place aux sordides 

manœuvres boursières - en une sorte d’épidémie périlleuse et un cauchemar 

international après l’éclatement d’un séisme financier ravageur dont l’épicentre 

été situé aux Etats-Unis, mais qui a rapidement percuté, de plein fouet, la plupart 

des marchés du globe, en 2007-2008, et dont les origines peuvent être divisées 

en deux catégories : causes indirectes (Partie I) et causes directes (Partie II).  

 

PARTIE I – CAUSES INDIRECTES 
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Plusieurs facteurs indirects s’étaient rassemblés pour faire exploser ce trouble 

sans précédent, en commençant la bulle internet (Sous partie I) et en passant par 

les attentats du 11 septembre (Sous partie II). 

 

Sous-partie I - Du « e-profits » au « e-krach » 

 

La première cause indirecte de la crise de 2007 trouve ses origines dans une 

sorte de « bulle technologique », dont les traces ont commencé à se faire sentir 

dès 1995, et qui finira par éclater à partir des années 2000 pour durer presque 

deux ans. C’est ce qu’on a dénommé, à l’époque, la « bulle internet ». 

En effet, comme l’affirme Elie Cohen, Internet n’était pas une affaire 

d’inventeurs, d’innovateurs ou de chercheurs, même s’il est évident que ces 

personnes ont joué un rôle primordial dans l’Histoire du Net ; mais la révolution 

du réseau a été opérée, en réalité, par un certain Jim CLARK, entrepreneur 

financier. Cet informaticien américain a su donner une valeur à l’invention, en 

construisant un modèle économique autour de l’innovation technologique. 

Comment ? 

Tout commence le 9 Août 1995, avec l’introduction en Bourse de la jeune 

société californienne « NetScape Communications »
2
 qui exploitait et 

commercialisait, depuis dix-huit mois à peine, le premier navigateur de la Toile : 

« Mosaïc ». Une société qui accusait, à ses débuts, des pertes conséquentes et ne 

devait devenir rentable qu’après deux ans, mais pour laquelle J. Clark a su 

trouver la formule magique pour la rendre très lucrative en quelques jours, pour 

ne pas dire en quelques heures.  

Ainsi, quelques heures seulement après son lancement au NASDAQ, la 

capitalisation boursière de la firme a été établie à environ 2,6 milliards de 

dollars. Offerte pour 28 dollars, l’action de « NetScape » sera cotée, en une 

seule journée, à 71 dollars ; soit 153 % au-dessus du prix de souscription. Une 
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opération inédite qui poussera le Directeur de la recherche pour le « IPO Value 

Monitor », Forbes TUTTLE à dire : « L’exploit réalisé hier au NASDAQ fera 

que Netscape gagnera plus d'argent sur ses produits financiers que sur son 

résultat opérationnel ».  

Pourtant, l’engouement pour ces nouveaux secteurs liés à la télécommunication 

et l’informatique n’été pas du goût de tout le monde. Quelques mois après ce 

grand événement de « NetScape », Allan Greenspan Directeur à l’époque de la 

banque Centrale américaine (FED), se montrera plutôt alarmiste, dénonçant 

ainsi l’« exubérance irrationnelle » des marchés et prévenant contre les risques 

d’une bulle Internet. Mais en vain… ! Le développement de l'Internet suscitera 

de nouvelles vocations.  

En fait, durant cette période la connexion au Web été devenue de plus en plus 

répandue et généralisée. Une situation qui a poussé les « investisseurs – 

spéculateurs » à se ruer sur les marchés boursiers, visant en priorité mais surtout 

en masse les valeurs de ce qu’on a appelé à l’époque la « netéconomie » ou la 

« nouvelle économie » ; c’est-à-dire, les secteurs des télécommunications, des 

nouveaux medias et des technologies de l'information, qui connaissaient une 

prolifération extraordinaire des innovations technologiques de tout genre.  

En parallèle, la situation économique américaine été très prometteuse (taux 

d'intérêt bas, maîtrise des dépenses publiques, absence d'inflation, plein emploi, 

baisse d’impôt sur le capital, etc.) ; ce qui a encouragé, par ailleurs, les banques 

à octroyer des crédits à tous les investisseurs, surtout les jeunes propriétaires de 

start-up, mais sans grande précaution
3
 . 

Pis encore, durant cette période, plusieurs sociétés ne réalisaient même pas de 

chiffre d'affaire, puisqu’elles étaient gérées d’une manière funeste sans aucune 

chance de croissance à long, ont été introduites en bourse. Idem pour plusieurs 

entreprises nouvellement créées, qui n’avaient même pas encore commencé à 

procréer des profits et qui ne disposaient d’aucune expérience ; alors que 

d’autres étaient tout simplement des sociétés fantômes ! Mais face à 
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l’outrancière liquidité boursière et au déplacement du capital des branches dites 

mûres vers les NTIC, animées par des convictions de gains sans limites ; tout 

porteur de projet trouvait immédiatement des investisseurs susceptibles de le 

financer, et toute entreprise disposant d’un portefeuille de clients qu'elle 

prétendait pouvoir valoriser à travers les procédés de l'information prenait une 

valeur extraordinaire.  

Face à cette redoutable situation, on sentait que les spéculateurs avaient atteint le 

fond…mais ils continuaient à creuser, en poursuivant leurs manœuvres de 

boursicotage sur cette nouvelle industrie virtuelle qui donnait, à l’époque, une 

image de ringardise à l'économie traditionnelle.  

Ainsi, même si les cours des entreprises du « netéconomie » ont pu atteindre des 

proportions pharaoniques sans liens, direct ou indirect, avec leurs réels chiffres 

d’affaires ou leurs bénéfices, les spécialistes savaient que tout été basé une 

survalorisation absurde et disproportionnée des valeurs de ces « jeunes 

pousses »
4
, aux dépenses prohibitives et aux recettes piètres, et parfois même 

ridicules.  

Ainsi, vers la fin des années 90, la valeur du NASDAQ va quintupler par rapport 

à 1995. Son indice pour le gigantesque marché électronique « National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations » passera de 1000 

points en 1995 à 5000 points en 2000 ! Un record dans l’histoire du NASDAQ 

qui ne sera réitéré qu’au début du mois de mars de 2015 ! Mais, comme « toute 

belle histoire a une fin et chaque fin annonce un nouveau départ », l’année du 

record sera également celle du fiasco, celle qui sonnera le glas de cette 

monstrueuse bulle spéculative et marquera le début du « e-krach ». 

En effet, en mars 2000 l’indice NASDAQ décroche brusquement et violement, 

mettant un point final à plusieurs années de hausse vertigineuses. Un 

effondrement causé par ce qu’on dénomme le « Surachat », c’est-à-dire une 

demande excessive pour des actifs qui fait grimper - de manière très rapide et 

continue et en une très courte période - leurs prix jusqu’à des niveaux très 
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supérieurs à leurs valeurs réelles. En effet, « La montée du prix des produits et 

par répercussion des actifs financiers des entreprises qui participent à leur 

production consacre la stratégie des agents informés. En réaction à ces signaux 

de prix, entrent sur le marché des agents qui ignorent la nature de l’innovation et 

se fient à une extrapolation de l’envol des prix. Un nouvel actionnaire qui 

méconnaît le fonctionnement de la bourse transfère une grande partie de son 

patrimoine sur cet instrument financier. Dans cette (…) étape, les agents 

suiveurs et le crédit jouent un rôle déterminant dans l’envolée spéculative »
5
. Par 

conséquent, cette situation a fini par créer une sorte d’appréhension et 

d’incertitude chez les investisseurs qui se sont rendu compte, mais trop tard, que 

les bénéfices des entreprises sur lesquelles ils avaient parié ne seraient jamais 

atteints. Ils décident alors de vendre en bloc leurs actifs, créant ainsi un 

mouvement de panique générale dans toutes les bourses du monde. Une 

situation qui sera d’autant plus aggravée par la perte, par Microsoft, d’un procès 

sur sa position de monopole, le 4 avril 2000.  

Résultat, durant les deux premières semaines d'avril 2000, le NASDAQ 

enregistre sa plus vertigineuse chute de tous les temps : il recule de 27 % et de 

39,3 % sur un an et perd 148 milliards entre 2000 et 2001. L’indice Dow Jones 

enregistre un déficit de 7,3 % en une journée. Dès lors, les faillites des 

entreprises opérant dans la « netéconomie » s'enchaînent entrainant ainsi une 

récession périlleuse du secteur, qui contaminera par la suite toute l'économie 

mondiale. 

Devant un tel fiasco, les investisseurs ont décidé de renoncer aux actifs 

financiers au profit d’actifs immobiliers, jugés plus rentables et moins risqués. 

Mais, alors que le monde essayait se sauver l’économie américaine, les attentats 

du 11 septembre 2001, porteront un « coup fatale » à tous ces efforts. 

 

Sous-partie II- Les attentats du 11 septembre 
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L’attaque terroriste des tours de New York a porté un coup, non moins 

important que celui de la bulle internet, à l’économie américaine mais aussi 

planétaire.  

Ainsi, le jour même des attentats, par crainte d'une panique généralisée sur les 

marchés, la bourse de Wall Street fermera à 11h15 heure américaine, c’est-à-

dire avec près de six heures d’avance. Une fermeture qui durera pendant une 

semaine (5 jours ouvrables). Au moment de la reprise des transactions, on se 

rend compte que l'indice Dow Jones avait perdu 684 points. La bourse chutera 

de 7,3 %. 

Face à cette situation de crise, les décideurs américains ont essayé d’intervenir 

afin de stopper cette hémorragie, sauf que leur initiative s’été soldée par une 

débâcle qui a plongé l'économie américaine et internationale dans une 

authentique tragédie. En effet, même si on savait qu’avec la destruction des deux 

gratte-ciels qui symbolisaient l’emblème même du capitalisme et de la puissance 

financière américaine, l’économie mondiale allait subir l’une de ses plus graves 

crises de son histoire, mais on ne savait pas que les autorités américaines 

allaient, inintelligemment, contribuer à l’aggravation de cette convulsion à 

travers l’adoption de plusieurs décisions stupides. 

Tout d’abord, au lendemain des attentats du 11 septembre le Président américain 

G. Bush avait sommé toutes les Institutions américaines à redonner confiance 

aux citoyens à travers deux grandes stratégies : 

- Une stratégie belliqueuse
6
  qui a consisté à envahir, sans légitimité 

juridique, l'Afghanistan puis l'Irak, afin de montrer que l'Amérique est 

toujours puissante face au nouvel ennemi vert « l’Islam » qui a été 

stigmatisé et fixé comme symboles de la plus grande menace pour la 

civilisation occidentale.  

- Une stratégie économique et financière qui consistait à instaurer une 

certaine « dérégulation », c'est-à-dire une déréglementation du secteur 
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économique pour relancer la machine de la consommation. C’est 

d’ailleurs cet aspect qui nous intéresse dans cet article. 

En effet, contrairement aux effets escomptés, cette seconde stratégie a implanté 

les racines d’une politique économique qui allait mettre tous les indicateurs de 

croissance contre les Etats-Unis. Comment ? 

Pour relancer l’économie nationale, les américains ont poussé leurs citoyens à la 

consommation. Ainsi, contrairement aux théories de Ricardo, les américains 

estiment que la production sollicite au préalable un « vouloir d’achat », c’est-à-

dire, une demande faite par ceux qui détiennent les moyens et le désire d’en 

donner le prix suffisant. En fait, comme l’expliquait Keynes la détermination du 

niveau de production est conditionnée par l’importance du niveau de la 

consommation. Mais, le problème c’est que, d’un côté les américains ont été 

entraîné vers une consommation aveugle et irrationnelle (acheter n'importe quoi 

et n’importe comment), et de l’autre côté cette consommation, même exagérée, 

n’a pas pu relancer l’économie américaine pour la simple raison que les usines 

de fabrication des produits vendus sur le marché américain étaient délocalisées 

en Chine (sic). Ainsi, plus les américains consommaient, plus les chinois 

s’enrichissaient. Mieux encore, pour les inciter à poursuivre leur politique 

consommation absurde, les chinois et les japonais ont commencé à leur prêter de 

l’argent ! « C’est l’histoire de la « Cigale et de la Fourmi » du 21
ème

 siècle. Sauf 

que, dans le cas d’espèce, la fourmi n’a pas laissé tomber la cigale, elle lui prête 

de l’argent pour que la cigale continue de chanter », ironise Thierry TAN
7
.  

Pire encore, la FED décidera de décliner le taux d’intérêt jusqu’à 1% en juillet 

2003, le plus bas depuis un demi-siècle, ce qui a ouvert la boite de pandore de 

tous les endettements, voire de tous les surendettements.  

C’est ce qui a poussé le Prix Nobel d'économie de 2001, Joseph Stiglitz, à 

affirmer lors d’un entretien publié sur les pages du journal le Monde, le 

05.10.07, que « Les crédits ont agi comme des stéroïdes pour doper la croissance 

américaine. Mais il y a eu overdose. L'Amérique est aujourd'hui en cure de 
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désintoxication ». Tout cela a fini par faire exploser une nouvelle bulle, mais 

cette fois-ci de nature immobilière.  

 

PARTIE II- LES CAUSES DIRECTES 

L'aveuglement généralisé de Wall Street qui consacre l’idée de l’autorégulation 

du marché et la quasi-infaillibilité de la « main invisible » a conduit plusieurs 

spécialistes, convaincus ou complaisants, mais généralement avides d’expertises 

rémunérées, à produire des analyses complaisantes et fausses. 

De même, dans un pays comme les Etats-Unis où les médias contrôlent la vie 

publique mais aussi privée de la plupart des citoyens, certains journalistes, 

bossant pour le compte de grands  groupes médiatiques capitalistes, et piégés par 

la délicatesse du processus et son intrication, ont fini par professer des 

jugements obligeants et surtout erronés, pour ne pas dire mensongers sur les 

Subprimes (Sous partie I) qui se sont propagés, à cause des bénéfices exorbitants 

qu’ils généraient, à tous les pays développés, à travers le processus de titrisation 

(Sous partie II). 

Sous-partie I – Les Subprimes 

 « Subprime » est un concept financier qui dissimule une certaine technicité et 

obscurité ce qui impose, par conséquent, un degré d’explication proportionnel. 

En effet, le terme désigne un certain nombre de prêts immobiliers hypothécaires 

dits « à risque », puisqu’ils sont accordés à des ménages qui ne disposent pas 

d’une solide garantie financière capable de leur permettre d’accéder à des 

emprunts normaux (prime), réservés généralement à des emprunteurs offrant 

d’excellentes garanties. C’est ce qui a poussé certains professionnels de 

l’industrie financière à les dénommer « Prêts à neutrons », en référence à ces 

prêts assimilés à des armes qui détruisent les ménages sans pour autant affecter 

les maisons 
8
 

 « Dans le jargon financier nord-américain en matière de crédit hypothécaire, le 

terme prime désigne les contrats dont la solvabilité estimée du débiteur permet 
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de considérer comme très faible la probabilité d’un défaut de paiement, de telle 

sorte que le prêt peut être octroyé au taux d’intérêt le plus favorable (prime rate 

ou ‘premier taux’). On désigne alors par le terme subprime les prêts octroyés à 

des débiteurs de moindre solvabilité. Ces derniers, qui présentent un risque de 

défaut plus sérieux, se verront imposer un taux d’intérêt plus élevé, à savoir le 

prime rate majoré d’une « prime de risque » (risk premium) »
9
. 

Rappelons, à cet égard, qu’au début des années 2000 les Etats-Unis été en plein 

crise à cause de la bulle internet. Pour relancer son économie, la FED décidera 

alors les Subprimes à des ménages peu solvables pour ne pas dire insolvables, 

avec quelques particularités assez originales : d’un côté, des taux d'intérêts bas 

au début (1 % en juillet 2003), mais qui augmentent dans le temps, avec un 

échelonnement plus allongé des traites
10

. De l’autre côté, « la capacité 

d’endettement des ménages était corrélée à la valeur des actifs servant de 

collatéral. Plus cette valeur augmentait, plus les banques accordaient des 

crédits »
11

 .Autrement-dit, le montant du prêt était gagé sur la valeur du bien 

immobilier et non pas sur la capacité de remboursement du client : à partir du 

moment où le prix de la maison continuait son élévation, le prêt poursuivait le 

dégagement de bénéfices assez élevés
12

. 

Effectivement, durant le début des années 2000 le marché immobilier américain 

connaitra une croissance très forte des prix, d’autant plus que pour endiguer les 

répercussions de la bulle Internet, l’Etat américain avait adopté une stratégie de 

facilitation de l’accession à la propriété, pour les couches défavorisées, à travers 

l’encouragement de ces crédits, mais des crédits toxiques. En effet, pour le 

Trésor fédéral américain ainsi que plusieurs créanciers et investisseurs, ces prêts 

étaient considérés, certes, individuellement dangereux et risqués, mais 

globalement sûrs et rentables ; vu que les prix du marché de l’immobilier ne font 

qu’augmenter, et cela d’une manière très rapide. Mais cette stratégie en 

apparence efficace au départ, n’a pas tardé à démontrer ses limites quelques 

mois plus tard.  
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En effet, lorsque le directeur de la FED a décidé de décliner le taux d’intérêt 

jusqu’à 1% (le plus bas depuis un demi-siècle), il a certes permis la réanimation 

des investissements des entreprises et la consommation des ménages américains, 

mais il a parallèlement baissé le prix de l'argent, ce qui a ouvert la boite de 

pandore de tous les endettements, voire de tous les surendettements. Une 

situation qui s’explique par ce que l’économiste américain Hyman Minsky 

appelait le « paradoxe de la tranquillité »
13

  et qui pourrait se résumer en une 

seule phrase : « C'est quand tout va bien que les risques se prennent »
14

. Ainsi, 

dans cet environnement d’apparence prometteur et séduisant, plusieurs milliers 

de ménages américains ont choisi de s’endetter, mais d’une manière excessive et 

irrationnelle, fourvoyés par des banques qui les ont conduit vers un 

surendettement barbare.  

En effet en autorisant, dès le début des années 2000, les institutions bancaires à 

emprunter de l'argent à un taux grotesquement bas, ces dernières n’ont pas tardé 

à sauter sur cette aubaine afin d’en tirer le plus grand profit. C’est ainsi qu’elles 

ont instrumenté une grande opération de spéculation entre elles à travers la 

création de produits financiers très compliqués, mais surtout hyper toxiques. 

Pour cela, elles n’ont pas hésité à spéculer sur tous les produits : les matières 

premières telles que le pétrole et les métaux précieux, mais aussi les produits 

alimentaires tels le blé, le café, le coton ou le cacao, etc. Mais leurs plus grandes 

boursicotassions visaient le secteur de l’immobilier.  

A cet égard, les banques américaines ont élaboré des stratégies de vente très 

offensives, mais surtout hasardeuses et redoutables puisque, comme nous 

l’avions expliqué, elles ne ciblaient pas uniquement les clients dont la trésorerie 

été en mesure de faire face aux dettes contractées à échéance, mais également 

les personnes insolvables, en leur proposant des prêts avec un taux fixe les trois 

premières années, mais qui basculera en taux variable juste après !
15

  

Mieux encore, pour ratisser large et attirer le maximum de clients, les banques 

ont proposé des commissions alléchantes à leurs courtiers ce qui a fini par passer 
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la dette globale hypothécaires à 645 milliards de dollars en 2006 (dont 23% des 

subprimes), alors qu’elle n’était que de 200 milliards de dollars en 2002. Et pour 

parfaire leurs stratégies, elles ont fait appel aux services des «Traders » afin de 

spéculer sur tous les produits, moyennant de bonnes primes dont les montants 

s’élevaient, dans certains cas, à plusieurs millions de dollars par « Golden boy ». 

Conséquence, dans leur course aux primes, les Traders ont réussi à façonner 

certaines tactiques diaboliques dans le but d’inciter les américains à acheter 

n’importe quoi, mais surtout à travers des crédits. Ainsi, plus les citoyens 

américains achetaient, plus ils obtenaient des prêts à un taux drôlement bas, et 

plus les « Golden boys » qui avaient poussé la spéculation à l’extrême, 

s’enrichissaient ! Et puisque « Acheter est bien plus américain que penser », 

comme disait l’artiste américain Andy Warhol, près de six millions de ménages 

ont contracté des Subprimes ce qui a représenté 1300 milliards de dollars en 

2006, alors qu'ils ne dépassaient pas 100 milliards en 1998. 

Mais lorsqu’au deuxième semestre de 2006, la FED s’est rendu compte que 

l’inflation avait atteint un seuil dangereux et que le cycle du crédit à bas prix est 

arrivé à saturation, le Trésor fédéral n’avait d’autres choix que l’augmentant de 

son taux d'intérêt directeur de 1% à 5%, ce qui a fait exploser les 

remboursements des ménages insolvables qui avaient contracté des prêts à un 

taux variable.  

Sauf qu’à première vue, les banques s’étaient déjà préparées à un tel scénario, 

puisque même lorsque plusieurs débiteurs se trouvaient en situation 

d’insolvabilité puisqu’ils ne gagnent plus assez pour pouvoir rembourser leurs 

traites, elles leur octroyaient d'autres crédits qui servaient au remboursement de 

leurs premiers prêts. En effet, la solvabilité du crédit n’était pas calculée par 

rapport au patrimoine et revenu du client avant l'acquisition de l'objet du 

financement demandé, mais sur la base du prix estimée du bien à acquérir qui 

servait de collatéral à l'achat, et dont la valeur ne cessait d’augmenter chaque 

mois et chaque année 
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En outre, pour les banques, dans les pires des cas et même en cas d’incapacité 

totale et absolue de remboursement, elles pouvaient saisir et vendre le bien sans 

aucun risque de perte vu que le prix de la maison, entre temps, a largement 

augmenté. D’ailleurs, cette logique a poussé tous les acteurs à spéculer à la 

hausse, ce qui a fait exploser effectivement les valeurs des logements et des 

actions en bourse en quelques années. Et alors que  la croissance de l'économie 

américaine ne dépassait guère 4 à 5%, plusieurs banque et entreprises de 

placement ont vu leurs profits atteindre le seuil de 20 à 30% par an
16

  . Sauf que 

ces résultats, basés sur la spéculation et le mensonge, ne pouvaient durer dans le 

temps.  

En fait, la crise aurait pu être contenue s’il n’y avait pas une amplification et une 

multiplication des débauches, mais au moment où les conditions d’inversion 

brutal ont commencé à se faire sentir, les acteurs financiers n’ont pas déclenché 

des procédés de sauvetages, ils ont continué à faire confiance aux banques 

centrales, en croyant qu’elles veillaient efficacement à la stabilité de l’ensemble. 

La réalité c’est que le pourcentage des débiteurs incapables de rembourser leur 

emprunt s’élargissait, dangereusement, année après année (11% en 2006, 14% 

en 2007 et 20% en 2008). Une situation qui a poussé les propriétaires les plus 

pauvres, incapables de rembourser leurs prêts, à soumettre à la vente leur 

demeure, ce qui a généré, concomitamment, une augmentation de l'offre par 

rapport à la demande et donc une chute des prix de l'immobilier aux États-Unis. 

De l’autre côté, les instituts de crédit ne pouvaient plus se dédommager même 

après la saisine des maisons, dont les valeurs ont été dépréciées et qui 

constituaient le seul gage de prêts octroyés. C’est à ce moment-là, qu’ils ont 

décidé de changer de tactique et de liquider leurs actifs qui n’ont pas encore été 

touchés par la crise, mais le problème c’est que toutes les banques ont opté 

simultanément pour la même stratégie, ce qui a provoqué une chute vertigineuse 

des prix des « bons actifs ». De plus, dans un monde où l’information comme la 

rumeur constituent des armes capables d’anéantir toutes les stratégies et démolir 
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toutes les barricades scientifiques des acteurs économiques, la diffusion de 

l’information et parfois juste la rumeur sur la déchéance des crédits Subprime a 

fini par amplifier le sentiment d’anxiété envers ces produits toxiques qui ne 

trouvaient plus d'acquéreurs. Résultat, un tsunami de faillites a déferlé sur 

plusieurs dizaines de banques, en commençant par Lehman Brothers qui était la 

quatrième banque d’investissement américaine avec 639 milliards de dollars 

d’avoirs, mais une dette de près de 619 milliards de dollars et 25 000 employés 

dans le monde, et qui finira par déposer son bilan dès le 15 septembre 2008. Un 

krach qui sera suivi par la faillite de 40 autres banques américaines et une 

dégringolade des places boursières mondiales (-50% et près de 700 milliards de 

dollars de pertes), étant donné que d’un côté les banques ne se faisaient plus 

confiances et donc ne se prêtaient plus d’argent, et de l’autre côté, pour s'assurer 

contre un défaut de paiement, elles sont commencé à exiger des taux démesurés 

aux entreprises et aux ménages. Cette situation a provoqué une crise de liquidité 

(asséchement du crédit) et par la même un ralentissement de l'activité 

économique puisque ni les ménages ne pouvaient consommer, ni les entreprises 

ne disposaient d’outils d’investissement, ce qui a provoqué la faillite de 

plusieurs centaines d’entreprises et l’explosion du taux de chômage dans toutes 

les régions des Etats-Unis. 

Néanmoins, à première vue, cette catastrophe ne devait affecter que l'économie 

américaine, mais elle s'est propagée sur la scène financière internationale pour 

devenir un problème planétaire. Une sorte « d’effet papillon » causé par le 

processus du « risque systémique ». En effet, « Les causes immédiates se situent 

dans la sphère financière, qui est la seule à être vraiment « globalisée », c’est-à-

dire non seulement « mondialisée », mais aussi homogénéisée dans ses produits, 

ses modes d’évaluation et ses procédures. La titrisation est évidemment la 

condition de possibilité de la dissémination du risque »
17

  . 

Sous-partie II- La titrisation 
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Avant la création de ce procédé, les établissements bancaires étaient les 

principaux initiateurs des prêts. Ils les entretenaient au sein de leur bilan et les 

accompagnaient jusqu’au délai prévu de remboursement. Mais avec la 

conception de la titrisation, dès la fin des années 70, les banques américaines ont 

pu inventer une nouvelle stratégie qui leur permet de dissimuler le risque de 

crédit sous-jacent de leurs bilans, en le cédant à un ensemble d’investisseurs. 

Comment ? 

La titrisation est tout simplement un outil financier de conversion qui permet de 

« transformer des prêts bancaires traditionnellement illiquides en titres aisément 

négociables sur des marchés, par l’intermédiaire d’une entité juridique « ad 

hoc ». Le plus souvent, la banque à l’origine des prêts les cède à un véhicule 

spécifique (special purpose vehicule ou SPV) qui finance cette acquisition en 

émettant des titres sur les marchés. Les investisseurs qui achètent ces titres 

perçoivent en contrepartie les revenus (intérêts et remboursement du principal) 

issus des prêts (…). La titrisation permet aux banques de transférer le risque de 

crédit. L’opérateur bancaire ou financier qui cède les crédits dont il est à 

l’origine peut poursuivre ses opérations avec une base en fonds propres 

intacte »
18

. 

Vu sous cet angle, la titrisation, en soi, n’est pas un procédé frauduleux parce 

qu’en procédant à la conversion d’actifs financiers non négociables en titres 

négociables détenus par plusieurs investisseurs, on réduit les risques et on les 

gère avec plus d’efficacité, à travers l’élargissement de l’offre potentielle de 

crédit et le transfert des risques de crédit à un large éventail d’acteurs capables 

de le gérer, ce qui renforce l’endurance du système financier.  

C’est un système qui permet, en outre, aux banques et instituts de crédits de se 

libérer de leur contrainte de conserver des fonds propres afin de garantir et 

couvrir les éventuelles pertes sur les prêts titrisés. Ainsi, ces Etablissements 

peuvent affecter leurs réserves à d’autres objectifs fructueux tels que la 

concession de nouveaux prêts.  
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Enfin, si les intervenants se contentent d’investir dans les secteurs qu’ils 

maîtrisent le mieux, la gérance des risques s’avère plus facile. 

Le problème c’est que ces avantages ne peuvent se concrétiser que si les 

pratiques du secteur paraissent, dans l’ensemble, honnêtes et légales et que la 

réglementation en vigueur se révèle sévère et efficace. 

Mais depuis 2000 on assistera à une innovation des supports et normes de 

titrisation pour qu’elle puisse intégrer de nouveaux produits de crédits, d’une 

manière plutôt diabolique, et ceci à travers plusieurs méthodes et pour plusieurs 

raisons :  

1- D’abord, il est indispensable de préciser dès le début que la crise de 

2008 n’est due à une outrance de titrisation de tout genre, mais plutôt à 

une profusion de titrisation des dettes, spécialement, immobilières. 

D’ailleurs « La comparaison d’une part du total des Emprunts 

hypothécaires et des crédits à la consommation et d’autre part du total 

des Emprunts hypothécaires et des crédits à la consommation titrisées 

montre que la part de la titrisation ne s’est pas accrue démesurément 

entre 1998 et 2007. De 40 %, la part des emprunts et crédits titrisés n’a 

gagné que 6,5 % en 10 années, elle atteint les 46,5 % en 2007. Ce qui a 

causé la crise, ce sont les dettes immobilières des ménages américains, 

elles font plus que doubler en 10 ans »  
19

. 

2- Profitant du manque de réglementation du marché financier américain, 

qui souffrait d’une véritable carence en ce qui concerne la transparence 

et la communication d’informations, les banques et les entreprises de 

crédit ont commencé à combiner les prêts hypothécaires à d’autres 

prêts, tout en les transformant en produits financiers très complexes. 

Les produits proposés aux investisseurs étaient des compositions en 

cascade, sous forme de « fonds de fonds ». Les banques ont pu alors 

diluer le risque lié aux prêts hypothécaires, à travers la fragmentation 
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et l’incorporation des Subprimes dans d'autres titres plus sûrs, 

revendus par la suite à Wall Street et dans les marchés internationaux.  

     En transférant le risque à d’autres investisseurs, les émetteurs de prêts  

     se croyaient, ainsi, en sécurité ; 

3- Les banques et instituts de crédit ont profité, en outre, des multiples 

lacunes qui truffaient les normes comptables américaines et qui 

encourageaient la publication d’états financiers trompeurs pour 

falsifier leurs résultats ; 

4- Vu que les investisseurs qui se procuraient les titres adossés à des 

actifs ne comprenaient pas, en réalité, les dangers que ces produits 

impliquaient, ils ont multiplié et restructuré leurs achats sans se soucier 

des éventuels risques. D’autant plus qu’ils savaient que les acheteurs 

finaux ne se fiaient qu’à la notation attribuée à l’actif latent, par les 

Agences de notation ; 

5- Les Agences de notation américaine ont joué un double jeu, puisque 

d’un côté, elles offraient des conseils, des avis et des expertises aux 

banques sur stratégies l’élaboration d’un produit pour qu’il puisse 

obtenir la notation attendue. Et de l’autre côté, elles pouvaient être 

sollicitées pour évaluer le même produit. Donc elles assuraient, 

parallèlement, le rôle de juge et de partie ! D’ailleurs, elles ont fini par 

attribuer la meilleure note (AAA) à ces Subprimes, procréant ainsi une 

sorte de frénésie, chez toutes les banques occidentales, pour ces titres 

d’apparence très lucratifs. 

Par conséquent, toutes ces combines ont pu assurer un succès fulgurant à la 

titrisation des Subprimes, et alors qu’elle n’était que de 30% en 2002, son 

pourcentage franchira les 55% en 2005. En effet, alors que le marché de 

l’immobilier était en pleine croissance, aucun acteur n’estimait judicieux de 

stopper ou diminuer ses investissements. Les acquéreurs ont fini, en fait, par 

surestimer le caractère durable de la vague de recrudescence des prix, ainsi que 
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leur propre aptitude de bondir à temps du train en marche. Mais lorsque la crise 

est déclenchée aux Etats-Unis et que les investisseurs assistent au Krach de l’une 

des plus grandes banques américaines « Lehman Brothers », qui a ouvert le bal 

dans le domaine des faillites, le climat de méfiance et défiance a fini par se 

généralisé, amplifié et soutenu par la mondialisation de l'économie, 

l'interconnexion et l'interdépendance des marchés financiers à travers le monde. 

Et contrairement à ce qu’espéraient les investisseurs internationaux, le nuage des 

Subprimes a fini par franchir les frontières transatlantiques.  

En fait, les investisseurs du monde entier possédaient des dettes américaines 

titrisées. Un grand nombre de banques françaises, britanniques ou encore 

allemandes s’étaient procuré des titres combinant aussi bien des créances peu 

risquées, que risquées (les subprimes). Une situation qui a engendré une panique 

sur les marchés, une baisse immédiate des indices boursiers, et la faillite de 

plusieurs dizaines de banques, provoquant ainsi le début d’un long processus de 

crise internationale. D’ailleurs, comme l’affirme, à juste titre, le prix Nobel 

d’économie J. Stiglitz « Les Etats-Unis ont réussi à exporter leurs problèmes 

partout dans le monde ». Toutefois, malgré les conséquences dramatiques et 

désastreuses de cette exportation aussi bien pour les pays industrialisés que la 

plupart des pays du Tiers monde, aucun responsable étatique mondiale n’a osé 

réclamer la poursuite en justice et ainsi la condamnation des responsables 

américains (publics ou privés), et pour cause, « Seul l'Américain a le droit d'être 

con. C'est le privilège du seigneur », comme disait François Cavanna. 
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